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Reprezentuos 
Lietuvą 
•

Lietuviai skautai tremtyje yra 
reikšmingiausia jaunuomenės or
ganizacija, apjungianti daugumą 
mūsojo jaunimo šiame krašte. Vi
si mes puikiai žinome, kad ši or
ganizacija dirba didelį auklėjimo 
ir lietuvybės išlaikymo darbą. Ne
veltui Australijoje į skautus yra 
susibūrę šimtai lietuviškojo jau
nimo.

Be to, lietuviai skautai atlieka 
taip pat nemažiau svarbią mūsų 
tėvynės Lietuvos reprezentacijos 
misiją. įvairiuose skautų sąskry
džiuose, festivaliuose, parodose 
ir minėjimuose liet, skautai gar-1 
bingai budi prie mūsų Trispalvės 
ir savo lietuviškais ženklais pa
puoštąja uniforma visiems šio 
krašto gyventojams byloja, kad 
Lietuva dar gyva, kad jaunose 1 
skautų gretose auga sąmoningi ko
votojai dėl jos laisvės.

š.m. liepos 17-26 dienomis Fi
lipinuose vyksta viso pasaulio 
skautų tarptautinė Džiamborė. I 
ją yra pakviesti ir Lietuvos skau
tai. Tatai labai reikšmingas įvy
kis, nes tremties lietuviškoji skau- 
tija tame sąskrydyje atstovaus 
ne tremties, bet Lietuvos skautus. 
Jų dalyvavimas dar kartą parodys 
tūkstančiams viso pasaulio idealis-' 
tinio jaunimo, kad mūsų tauta yra ' 
gyva ir kovinga. Siųstieji repre
zentantai turės geriausios progos 
paaiškinti apie Lietuvos okupaci
ją, jos vargus, jos gyventojų per
sekiojimus, trėmimus, žudymus, 
ši skelbiamos tiesos sėkla kris į 
jaunas kitų kraštų skautų sielas 
ir širdis, kurie, grįžę į savąją že
mę, šią tiesą skleis ir plės.

Australijos lietuviai, pavedus 
vyr. skautų vadovybei Amerikoje, 
turi garbingą pareigą šiuos lietu
viškosios tiesos ambasadorius pa
siųsti iš savųjų skautų tarpo. Ta
tai — ne tik pareiga, bet ir gar
bė!

Kaip jau skaitėme spaudoje, 
Australijos liet, skautų rajono va
dovybė nori sutelkti lėšų, kad 
bent dviems skautams apmokėtų 
kelionę į Filipinus. Be gautųjų iš 
centro pinigų, Australijoje dar 
reikia surinkti apie 400 svarų. 
Pirmu žvilgsniu atrodo, kad tai 
stamboka suma, tačiau tūkstan
čiams tautiečių sumesti po kelis 
šilingus nėra jau taip sunku ir 
neįmanoma.

Aukas šiam ypač svarbiam rei
kalui renka visuose Australijos 
miestuose skautų vadovybės (tun
tai ir vietininkijos). Kaikur gal 
jauni skautukai Jus aplankys su 
aukų lapais namuose, tačiau ir ne
aplankytieji bei nesurastieji pa
tys galėtų siųsti savo aukos dalį 
artimiausiai skautų vadovybei.

Kaikuriose vietovėse šiam tiks
lui yra rengiami skautų pobūviai, 
j kuriuos maloniai kviečiami tau
tiečiai, kad bent šiuo būdu prisi
dėtų prie vajaus aukų pagausini
mo.

Tenka džiaugtis, kad mūsų or
ganizacijos (apylinkių valdybos ir 
kitos) jau pradėjo siųsti pirmuo
sius savo įnašus ne tik pavieniais 
svarais, bet dešimtimis.

žinant, kad Australijos liet., 
bendruomenė visada yra jautri 
svarbiems ir esmingiems uždavi
niams, galima tikrai tikėti, kad ir 
šį itin svarbų reikalą nedelsiant 
ir dosniai parems.

Energingi kovotojų 
žingsniai

NERAMUMAI SOVIETJJOJ
VAKARIEČIAI RUOŠIASI DERYBOMS, KAI PAVERGTUO

SE KRAŠTUOSE PERSEKIOJIMAI PLEČIAMI. KOVOS TIBETE 
NETILSTA. NET INDIJOS PREM JERAS NEHRU IŠDRĮSO PA
KALTINTI RAUD. KINIJĄ. AME RIKOS UŽS. REIK. MINISTEfclO 
F. DULLES SVEIKATA BLOGĖJA.

NURODĖ PAVOJUS LIETUVAI
Ryšium su numatomomis užsie

nio reikalų ministerių ir viršūnių 
konferencijomis, VLIKo pirmi
ninkas Dr. A. Trimakas š. m. ko
vo 26 d. lankėsi Valstybės depar
tamente (JAV užs. reik, ministe
rijoje) ir įteikė ta proga atitinka
mą memorandumą.

Per visą valandą užtrukusį pa
sikalbėjimą, o taip pat įteiktuoju 
memorandumu buvo nurodyti pa
vojai, kurie gali Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų kraštų laisvinimo rei
kalus skaudžiai paliesti, jei Vaka
rai patenkintų Chruščiovo reika
lavimus pripažinti esamąją padėtį 
ir sudaryti paktą, kuris užtikrintų 
Sovietų ir jų primestųjų Vidurio 
ir Rytų Europos pavergtiesiems 
kraštams raudonųjų rėžimų sau
gumą. Kartu buvo pabrėžta, kad 
Vakarų sutikimas kviesti paverg
tųjų kraštų okupacinius rėžimus 
dalyvauti viršūnių konferencijoje, 
svarstant kai kuriuos klausimus, 
jau toli eina status quo pripažini
mo kryptimi. Britanijos premje
ro siūlymas užšaldyti esamąją pa
dėtį Rytų ir Vidurio Europoje 
skaudžiai pakerta Lietuvos ir ki
tų pavergtųjų tautų viltis grei
čiau išvysti laisvės rytojų.

Panašaus turinio memorandumai 
buvo įteikti Britanijos ir Prancū
zijos ambasadoriams Vašingtone.

PET REIKALAUJA IŠ VAKARŲ 
AIŠKIOS IR DRĄSIOS 

PROGRAMOS
Apie PET žygius Vašingtone, 

kuriems vadovavo V. Sidzikauskas, 
papildomai dar tenka pranešti, kad 
Pavergtųjų Europos Tautų dele
gacija stengėsi įtikinti Amerikos 
vyriausybę, kad yra reikalinga 
aiški ir drąsi vakariečių programa 
taikai Europoje įgyvendinti ir kad 
tokios programos paskelbimas duo
tų gaires laisvojo pasaulio viešo
sios opinijos orientacijai, be to, 
teigiamai paveiktų pavergtųjų tau
tų nuotaikas.
- PET delegacija JAV užsienio 
reikalų ministerijoje buvo priimta 
aukšto pareigūno. Papildomai pra- 
neština, kad tąja proga buvo pla
čiai aptarta eilė rūpimų klausimų. 
Įdomu, kad delegacijai susidarė

AMERIKOS LIETUVIS ATSKRIDO 
AUSTRALIJON

Š.m. kovo mėn. “Time” nume
ryje tilpo ilgas straipsnis apie 
Mičigano (Amerikoj) farmerį lie
tuvį St. Jankų ir jo šeimą. Buvo 
įdėta jo ir šeimos nuotrauka prie 
iškabos “for sale”.

Straipsnyje buvo aprašinėjama, 
kad ūkininkas Jankus paprašė lei
dimo emigruoti į Australiją, ka
dangi dabartiniai Amerikos įstaty
mai varžo žemės ūkio laisvę.

Jankai turėję 100 akrų ūkį, ku
riame auginę vištas. Tačiau pagal 
valdžios įstatymus jiems buvę ap 
rėžtas kviečių pasėlio plotas. Jan
kus, kaip atkaklus žmogus, šio įs
tatymo neprisilaikęs ir todėl buvęs 
net kelius kartus nubaustas gana 
stambiomis pinigų sumomis. Tik 
dėl šito jis parduodąs savo ūkį ir 
vykstąs į Australiją, kur dar esan
ti pilna ūkininkams laisvė tvarky
tis savo žemėje, kaip jie nori ir 
išmano.

Ir štai š.m. balandžio m. 14 d., 
iš tikrųjų, Stasys Jankus atskrido 

įspūdis, jog Vakariečių politika ir 
programa dar nesanti kaip rei
kiant suformuluota. Taip pat 
įdomu pastebėti, kad ministerija 
pasižadėjo delegacijos memoran
dumus ir samprotavimus pateikti 
tiems, kurie tą politiką 
formuluoja.

KITI NAUDINGI VIZITAI
PET delegacija buvo priimta 

ir JAV viceprezidento Nixono asis
tento generolo Kushman (patsai 
Nixonas tą dieną dėl pareigų gau
sumo priimti negalėjo. Pasikalbė
jimas su Nixonu numatomas 
vėliau).

Naudingi buvo PET delegatų 
pasikalbėjimai su JAV Senato ir 
Atstovų rūmų žymiais nariais, par
tijų lydei iais, užs. reikalų komi
sijų nariais ir kitais. Pavergtųjų 

tautų delegatų kontaktavimas su 
Amerikos žymiaisiais politikais nu
matomas ir ateityje. Labai gali
mas dalykas, kad JAV Kongrese 
netrukus bus įneštos naujos rezo
liucijos Lietuvos ir kitų paverg
tųjų tautų reikalais. Pavergtųjų 
tautų naujausias memorandumas 
numatyta įrašydinti j oficialų 
Kongreso organą “Congressional 
Record”.

Mascot areodroman Sydnėjuje. 
Jis išbus Australijoj apie 10 die
nų, kad susipažintų su šio krašto 
žemės ūkiu. Jei jam čia patiks, jis 
parsikviesiąs savo šeimą ir įsikur- 
siąs. Sutikusiems jį koresponden
tams St. Jankus, pareiškė: “Aš ti
kiu, kad Australija turi šviesesnę 
ateitį’’.

Toliau Jankus pasakoja: “Mano 
problema su Amerikos vyriausybe 
nėra perdaug komplikuota. 1963 
metais vyras atėjo į mano ūkio 
kiemą ir pasakė man, jog aš netu
riu teisės auginti kviečių savo 
vištų maitinimui. Jis pasakė, jog 
vyriausybė man teleidžia apsėti 
kviečiais tik 15 akrų žemės. Man 
reikia mažiausia 35 akrų išmaitin
ti vištas. Pareigūnas pasakė, kad 
jis nubaus mane ir parodė ūkio 
programą ir liepė pasirašyti. Aš 
pasakiau, jei tu mane bausi už ja
vų auginimą, kad galėčiau šerti 
gyvulius, tai amerikiečiai turėtų 
sukilti. Jie turėtų neleisti tokių

Prancūzijos min. pirm. Debre 
lankėsi Anglijoj ir tarėsi su Mc- 
Millanu bei kitais politikos vadais. 
Jie stengėsi suderinti abiejų kraš
tų pažiūras ir nuomones besiruo- 
šian užsienių reikalų ministerių 
konferencijai, kuri š.m. gegužės 
11 d. prasidės Ženevoje. Anglai 
norį paveikti Prancūziją, kad ji 
pritartų vad. “McMillano” planui, 
kuriame siūloma demilitarizuoti 
centrinę Europą. Tikslios šios zo
nos ribos kolkas neskelbiama, ta
čiau manoma, kad į ją įeitų abi 
Vokietijos dalys ir Lenkija.

Amerika šiuo tarpu nedalyvau
ja pasitarimuose aktyviai ii- nėra 
dar paskyrusi naujo užs. reik, mi- 
nisterio, nors buvęs valst. sekre
torius F. Dulles jau negales grįžti 
pareigom. Jis vėl paguldytas ligo
ninėn, kur gydomas nuo vėžio.

Tremtinių sluogsniai Amerikoj 
būgštauja, kad Dulles vietininkas 
gali būti minkštesnis sovietų atž
vilgiu. F. Dulles supratęs paverg
tųjų kraštų reikalus. Spėliojama, 
kad vis dėlto Amerikos užs. reik, 
min. bus paskirtas valstybės pa- 
sekretoris Herter.

Sovietijoj prasidėjo aštrūs ne
ramumai. Londono Daily Mail 
praneša, kad Rumunijoj vyksta
aktyvus ūkininkų pasipriešinimas 
prieš vyriausybės pastangas suva
ryti juos į kolchozus. Daugelyje 
krašto vietų įvykę ginkluotų susi
rėmimų su milicija. Rytų Rumuni
jos kaimas Valia buvęs nušluotas 
nuo žemės paviršiaus ir visi gy
ventojai išžudyti. Tačiau Rumuni
jos kariuomenė atsisakius daly
vauti egzekucijoj.

Drezdene, Rytų Vokietijoj, tei
siami studentai. Jie kaltinami ruo- 
šę ginkluotą sukilimą. Esą rasta 
daug ginklų ir amunicijos, tačiau 
vakariečiai šiems kaltinimams ne
tiki. Jie mano, kad studentai, gal
būt, daugiausia esą kalti tik dėl
to, kad klausėsi užsienių radijo 
transliacijų.

Tibete kovos tebevyksta. Visa 
vakarinė krašto dalis vis dar su
kilėlių rankose. Raudonųjų kinie
čių kariuomenė be pasigailėjimo 

dalykų, kurie dabar įvyko.
Po dviejų metų grąsinimų, atė

jo valdžios pareigūnai. Vyriausy
bė paėmė mano indėlius banke. 
Aš tik dabar baigiau mokėti dau
giau kaip 5.000 dol. pabaudos. Aš

1 neturėjau pasirinkimo.”

žudanti visus įtartuosius. Net ir 
šventyklos esančios saugojamos 
ginkluotų kareivių. Krašto gyve
nimas esąs pilnoj karo padėty. 
Raudonieji skelbia karą budizmui,

PASAULIO POLITIKOS
VAIZDAI

Viršuje : Naujo raudonųjų 
išleisto įstatymo pasėkoje visi ne
pilnamečiai R. Vokietijos vaikai 
(nuo 13 m. amžiaus) įkinkyti į 
sunkius darbus.

Kairėje: Sunkiai sergąs 
Amerikos užs. reik. min. F. Dul
les dar prieš metus buvo guvus ir 
energingas.

norėdami sumažinti Dalai Lamos 
įtaką gyventojams.

Net Indijos min. pirm. Nehru, 
kuris deda ypatingas pastangas 
palaikyti draugiškus santykius su 
Kinija, savo kalboje hindusų ko
ledže Hardware pareiškė, kad Ki
nija sulaužė sutartį su Tibetu, ku
riam ji buvo užtikrinusi plačias 
autonomines teises. Raudonieji, 
esą, padarę ginkluotą intervenci
ją okupuodami Tibetą.

Be kita ko, sovietinė spauda 
nusiskundžia, kad satelitinių kraš
tų jaunimas visai nesidomįs mark
sistinėmis — leninistinėmis teori
jomis. Jiems patinką vakarietiš
kųjų bodžių gyvenimas ir “kažin- 
kokios Robin Hoodų istorijos”. Po
litiniai komentatoriai iš to daro 
išvadas, kad sovietai ruošiasi su
griežtinti rėžimą ypač jaunimo 
atžvilgiu.

GAULEITERIS KOCH 
NUTEISTAS PAKARTI

Varšuvos vaivadijos teismas ko
vo 9 d. baigė daugiau negu 4 mė
nesius trukusią bylą prieš buv. 
Rytprūsių gauleiterį ir Balstogės 
komisarą Erichą Koch. Už nusi
kaltimą prieš nežmoniškumą ir 
šimtų tūkstančių lenkų, žydų ir 
kitų tautybių žmonių nužudymą 
Kochas pasmerktas mirties baus
me pakariant. Dar gali būti pa
duotas kasacijos skundas aukščiau
siam lenkų teismui, bet abejoja
ma, kad sprendimas būtų keičia
mas. Kochas teisinosi, kad ne jis 
gyventojų masinius žudymus įsa
kęs, bet gestapo ir SS įstaigos. 
Bet liudininkais buvo įrodyta, kad 
okupuotų krašto gyventojų trėmi
mai ir masinis žudymas jam buvo 
gerai žinomi, ir dalinai jo organi
zuoti.

MŪSŲ 
AKTUALIJOS

VOKIETIJOS LIET. 
LIGONYS DĖKOJA
ALB Moterų Sekcija Adelaidė

je jau ne pirmą kartą prisimena 
mus, Gautingo Sanatorijoje Vo
kietijoje besigydančius lietuvius, 
sušelpdama pinigine auka.

Velykų proga per ponią K Gar- 
baliauskienę gavome nemažą auką, 
kuri mus, į vargą patekusius, su
stiprino ne tik medžiaginiai bet ir 
dvasiniai. Per “Mūsų Pastogę” 
reiškiame tikrai nuoširdžią padė
ką ALB Adelaidės Moterų Sekci
jai ir drauge visiems geros širdies 
lietuviams, kurie savo aukomis pa
lengvina mūsų ligonių sunkią da
lią.

Gautingo lietuvių ligonių vardu
A. Kajuti*,

Gautingo Apyl. Seniūnas

★ Bonnoje kovo 21 d. įvyko PET 
(Pavergtųjų Europos Tautų) Sei
mo delegatūro* Vokietijai prezi
diumo posėdi*, kuriame dalyvavo 
generolas Hennyey, Dr. P. Karve
lis ir pulk. Jakobsen. Nutarta im
tis visos eilės žygių atkreipti vie
šosios opinijos dėmesį, kad numa
tomų pasitarimų su Sovietų Sąjun
ga proga laisvasis pasaulis reika
lautų iš Maskvos atstatyti laisvę 
ir nepriklausomybę kraštų, ku
riuos Maskva pavergusi. — Kovo 
23 d. į Bonną atvyko PET Seimo 
narys, Latvijos delegacijos p-kas 
Dr. Masens, kuris specialinės 
PET delegacijos sudėtyje nesenai 
lankėsi ir Australijoje. Bonnoje 
jis posėdžiavo su PET delegatūra 
Vokietijai.

A | Lietuvos Raud. Kryžių 
kreipėsi Karaliaučiaus vokietė, 
1962 metais atsikėlusi į Vakarų 
Vokietiją, kurios duktė dabar dar 
gyvena Lietuvoje. Ji su motina 
persiskyrė jau 1947 metais, kai 
jai buvo 11 metų. Nuo to laiko 
nieko apie ją nebegirdėjo. Tik šių 
metų pradžioje motina sužinojo 
apie dukters likimą, o duktė apie 
motinos buvimą Vakaruose ir pra
dėjo susirašinėti, tačiau duktė 
per tokį ilgą laiką visai atprato 
nuo vokiečių kalbos ir kalba tik 
lietuviškai. Motina, gavusi iš duk
ters laišką lietuvių kalba, Vokie
čių Raud. Kryžiaus patariama, 
kreipėsi į Lietuvos Raud. Kryžių, 
prašydama laišką išversti. Kol 
duktė pamažu vėl pramoks vokiš
kai, bus jai sunku net su savo mo
tina ir broliais bei seserimis susi
kalbėti. Jos išvykimo iš Lietuvos 
į Vakarus dokumentais rūpinasi 
Vokiečių Raud. Kryžius ir kitos 
įstaigos.

★ NEI (Nouvelles Equipes In
ternationales) jaunių pokalbiai 
įvyko Bonnoje kovo 20-21 dieno
mis. Buvo gvildenama tema: žmo
gaus asmenybės ugdymas moder
niame pasaulyje. Lietuvos ekipą 
atstovavo Dr. P. Karvelis, Lietu
vos jaunius A. Venckus (iš Pa
ryžiaus). Pirmininkavo prof. Gla
ser. Paskaitas skaitė Fed. Vokie
tijos parlamento narys prof. Jor
dan ir kt.

Kochas jautėsi lyg karalius sa
vo viešpatijoje ir nesiskaitė su 
žmonių gyvybėmis. (Kocho žinioje 
buvo ir Klaipėdos kraštas, kai Hit
leris jį 1939 m. kovo mėn. okupa
vo. Kocho valdymo pasėkoje daug 
Klaipėdos krašto lietuvių buvo 
persekiojami, metami į koncentra
cijos stovyklas ir žudomi. Po 20 
metų dabar patį Kochą ištiko mir- 
mirties sprendimas.)
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Pradėkime Šaltojo Karo Ofenzyvą sutinkame eva Gardner
“LATVIJA, ESTIJA IR LIETUVA TURI TEISE I LAISVUS RINKIMUS” % •

Žymus Azijos filosofas Lin Yu
tang ragina Vakarų Pasaulį nedel
siant pradėti kelti viešumai Sovie
tų imperializmų, jų kriminalinius 
nusikaltimus ir sovietinio žmogaus 
beatodairinį pavergimų. Jis siūlo 
vakariečiams nesidangstyti diplo
matija ir mandagumu (kų bolše
vikai tučtuojau išnaudoja savo 
interesams), bet mesti jiems pirš 
tinę ir atkreipti į juos jų pačių 
naudojamų ginklų.

šių minčių autorius rašo:
“Tik dėl pačių apsileidimo va

kariečiai perleidžia sovietams 
triumfų po triumfo šaltajame ka
re. Kai tik prisimename šį faktų, 
pasidaro visai aišku, kad pagrindi
nių pasaulinių idėjų susikryžiavi
mo koregavimas yra pirmaujan
čios svarbos reikalas.

Užsienio kraštams pagelbos pro
grama, kurių vykdo amerikiečiai, 
norėdami užšachuoti komunistų 
veržlumų, yra labai neįspūdinga. 
Ji nepajėgia pakelti Azijos kraš
tų gyvenimo lygio mažiausia dar 
30-50 metų. Iš antros gi pusės su
sidaro pavojus, kai amerikiečių 
tauta save apgaudinėja, manyda
ma, kad kiekvienos tautos drau
gystė galima pirkti doleriais. Ir, 
ištikrųjų, juk daug lengviau duoti 
žmogui dolerį, nei kvaršinti sau 
galvos, ko šis žmogus siekia ir kų 
jis galvoja.”

Lin Yutango nuomone, esu ne
protinga švaistytis doleriais, visai 
neatkreipiant dėmesio į tai, kad 
geresnio gyvenimo lygiui pasiekti 
kliudo tiktai Sov. Rusija.

“Vargas yra geriausia teoreti
nio komunizmo perykla, tačiau ne- 
dateklius yra taip pat geriausia 
gyvenimo arena, kurioje galima 
kovoti su Rusija, nes pastaroji per 
40 metų nepadarė absoliučiai nie
ko gyventojų vargui sumažinti, o 
tik dar labiau nužmogino ir dar 
žemiau nustūmė dirbančiųjų kla
sę.”

Vakarų pasaulis, esu, turėtų pa
simokyti iš komunistų jų propo- 
gandos metodų ir nedelsiant juos 
pritaikyti Azijos ir Afrikos tau
toms, kurių kraštuose nuolat ver
da neramumai.

Komunistai sugebėję propogan- 
dą paversti mokslu, pritaikomu 
tų tautų individualiai psichologi
jai. Kartais šis mokslas skelbia
mas skriaudžiamųjų masių užta
rėjo, kartais gi kovotojo dėl tau
tinės nepriklausomybės vardu. Šie 
propogandos metodai šaltajame 
kare esu labai efektingi, nes tatai 
sukelia idealistinius ir revoliuci

JUOZAS BUŠODILGĖ
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ORGANIZACINIS GYVENIMAS, 
KURIO NIEKAD NEBUVO...

Po trumpų fragmentų iš Yall- 
ourno lietuvių kasdieninio gyve
nimo, paskutinėj vietoj tenka kal
bėti apie organizacinius, kultūri
nius ir bendruomeninius vietos 
lietuvių reikalus, nes jie ligi šiol 
ir ėjo tik paskutiniaisiais.

Savo laiku čia buvo bandoma 
susiorganizuoti į Kultūros Fondo 
skyrių, į ALB seniūnijų, norėta 
turėti savaitgalio mokyklėlę ar kų 
pan. Deja, didelis gyvenviečių 
išsimėtymas, skirtingos darbo pa
mainos, privatūs rūpesčiai — juo 
greičiau pajusti nuosavos pasto
gės jaukumų ir malonumų, tuos 
reikalus vis stūmė tolyn. Be to, 
visų laikų lietuviams čia keičiantis, 
neilgai pabūnant (viršvalandžių 
sezonais, kuriuos senai jau kengū
ra nusinešė ant uodegos) nebuvo 
galimybės pradėti bet kokio orga
nizacinio darbo, nors kartais ir 
ilgesniam laikui čia apsistodavo 
žmogus, galįs jam vadovauti. Se
niau buvo čia ir pajėgių organiza
ciniam darbui: Aušrota, Ant. Pra- 
nauskas, VI. Paškevičius ir kiti. O 
dabar iš nuolat čia gyvenančių 
negausių vietos tautiečių vargu ar 
bepavyktų sulipdyti kokį nors krei
vų puodų, neturint siejamosios 
medžiagos... 

nius jausmus jaunų studentų ir 
intelektualų tarpe.

Komunizmo devizas esųs užde
gantis. Jis propoguojųs didvyriškų 
kovų, pasiaukojimų bei nuotykin
gus pavojus. Tuo tarpu amerikie
čių obalsis esųs — gerbūvio ir 
miego liuksusinėse lovose puoselė
jimas. Jų propoganda — manda
gus pakvietimas pasižiūrėti filmo, 
kuriame rodomas inksto formos 
baseinas Holywoode...

“šitokia propoganda,” sako Lyn 
Yutang, — “visai nesužavi Azi
jos gyventojo, kadangi ji yra jam 
perdaug tolima ir nereali. Tačiau, 
kai amerikiečiai papasakoja batų 
valytojo, berniuko iš Rytinės New 
Yorko miesto dalies, kuriam bu
vo sudarytos sųlygos mokytis, is
torijų — tuomet azijatai supran
ta ir tiki.”

Sovietų Rusija esanti nuolati
nės atakos būklėje, demokratijos 
— nuolatinio "pasiaiškinimo” sto
vyje. Paskutinieji nuolat kartoja, 
kad jie nori gyventi taikoje su 
rusais, kovoja už visų tautų de
mokratijų, laisvę, teisybę ir lygy
bę. Tačiau pasaulis negalįs patikė
ti žmogui, kuris visų laikų tik pro
testuoja dėl “savo nekaltybės”.

Jau pribrendęs laikas, sako fi
losofas, daiktus vadinti jų tikrai- 
siais vardais. Reikalinga esanti su
kurti laisvųjų tauta tarpe jungti
nė anti-komunistinė organizacija 
su aiškiai išdirbtu planu, iškelian
čiu ryškiausias priešo silpnybes.

Pirmuoju šio plano punktu tu
rėtų būti aiškus pasisakymas už 
tautų, patekusių rusų imperializ
mo įtakon, išlaisvinimų, nes Ru
sija yra imperialistas No. 1. Ji 
sugebėjo suklastotais rinkimais 
bei brutalia jėga pavergti apie 
20 valstybių, paversdama jas savo 
kolonijomis ar valdydama jas ma
rionetinių vyriausybių pagelba. 
Išsivysčiusio apetito dėlei, Sov. 
Rusija pajėgė praryti beveik vi
sus jos periferijoj esančius kai
mynus.

Filosofas Lyn Yutang pataria 
vakariečiams ištikimai laikytis nu
sistatymo, kad Lenkija nėra lais
va valstybė, bet visiškai priklau
soma nuo komunistų ir jų pasta
tytos marionetinės vyriausybės. 
Reikių nuolat tvirtinti, kad:

“Latvija, Estija ir Lietuva, kaip 
Uzbekistanas ir Kazakstanas turi 
teisę i laisvus rinkimus. Žinoma, 
Rusija piktai atsakys, kad laisvi 
rinkimai jau buvo, bet Vakarai 
turi teigti, kad jų nebuvo. Tuo 
būdu vėl bus sudaryta proga ofen

Didelio dėkingumo verta p. Ve
ronika Koženiauskienė, kelis me
tus lankiusi vietos tautiečius, iš- 
elgetaudama iš jų solidarumo mo
kestį, platindama Lietuvio pasus, 
jiems ženkliukus ir rinkusi aukas 1 
šalpos reikalams. Vėliau, sušilau-' 
kusi dukrelės, ir ji turėjo atsisa-' 
kyti to vienintėlio lietuviško dar
bo.

Dabar čia tik vienas spausdinto 
lietuviškojo žodžio aistringas mė-’ 
gėjas, turįs daugumų lietuviškų 
tremties leidinių (ne kartų juos 
paaukodamas negailestingam su
naikinimui) skolina juos vietos lie
tuviams su sųlyga, kad jie prenu
meruotų bent vienų lietuviškų laik
raštį, kad, kuria proga būdami 
Melburne pas N. Butkūną, nusi
pirktų nors retkarčiais lietuviškų 
knygų, o skolintąsias bent grąžin
tų.

VISTIEK, KAS SĖDI MUSŲ
VALDŽIOJ

Kartais vis dėlto mūsų tautie
čiai pakalbinami užsiprenumeruo
ti savus laikraščius. Ir taip kartų 
spaudos platintojui vienas origina
lus galvočius, visiškai neužsimin
damas apie laikraščio prenumera
vimų, tik šiaip sau turėdamas ge
rą nuotaiką pasiplepėti, savo nuo
mone ėmė vanoti mūsų tremties

zyvai.
Vakarų demokratijos nuolatos 

praleisdavo šių progų, teisindamo- 
sios, kad jos nenori kalbėti apie 
šių kraštų išlaisvinimų tol, kol 
jos nebus pilnai pasiruošusios ka
rui su Rusija. Tačiau vakariečiai 
pamiršo, kad tautinė nepriklauso
mybė yra svarbiausias principas, 
dėl kurio kovoti galima įvairiais 
ginklais. Tik tuo atveju aplinki
nis pasaulis respektuos ir pripa
žins vadovaujantį vakariečių vaid
menį.”

Tarptautinė anti - komunistinė 
organizacija savo propogandinėjo 
kampartijoje turinti nepamiršti 
dar vieno svarbaus faktoriaus, 
būtent ■— kelti viešumai komunis
tų masėms daromas skriaudas.

Ne paslaptis, kad Sov, Rusijoj 
jau 12 metų amžiaus nusikaltu- 
siems vaikams yra taikomos aukš
čiausios pilnamečių bausmės, kad 
moterys yra verčiamos dirbti ang
lies kasyklose ir prie sunkių miš
ko darbų. Gi norėdami išgauti 
“prisipažinimus” bolševikai taiko 
žiauriausias kankinimo priemo
nes. Vakarai turėtų griežtai pa
reikalauti, kad sovietai sustabdy
tų šiuos nežmoniškus veiksmus.

Lyn Yutang ypatingai pabrė
žia:

x “Visų svarbiausia, reikia paro
dyti pasauliui, kad Sov. Rusijos 
valdymas yra pragaištingas, reak
cionieriškas, anti-marksistiškas ir 
nukreiptas prieš darbo žmogų...

Įrodymų nereikia toli jieškoti, 
nes Sov. Sųjungoje darbininkas 
neturi teisės streikuoti; darbas 
yra privalomas; darbo normos 
nuolatos keliamos, nors užmokes
tis lieka tas pats. Darbininkas, 
pavėlavęs 20 min. į darbų, atlei
džiamas, išvaromas iš buto ir tai
komos jam kitos represijos."

Sovietai nepakėlę eilinio žmo
gaus gyvenimo štandarto, nežiū
rint didžiulio pramonės progre
so. Puikioms sanatorijoms ir nau
jais apartmentais naudojasi tik 
naujoji komunistinė buržuazija, 
bet ne darbo žmonės. Kiekvienoje 
tarptautinėje koferencijoje vaka
riečiai turėtų šį kaltinimų mesti 
jiems tiesiai į akis ir tuo būdu 
versti juos teisintis.

“Kas tiki, kad eiliniai žmonės 
turi lygiai tokias pat teises, kaip 
ir išrinktieji ir yra pasiruošę ko
voti prieš neteisybes ir skriaudas, 
tas pagaliau ir laimės.”

Sudarė E.V.

spaudą ir veiksnius:
— Taigi, galėčiau užsiprenume

ruoti... Ar šen ar ten svaras: dėl 
to ubagais neišeisi. Deja, dabarti
niai visi mūsų laikraščiai tėra įdo
mūs tik patiems veiksniams, na, 
gal ir bendruomenių ir parapijų 
namų statytojams ar jų pirkėjams, 
kurių vieni norėtų juos turėti pa
čioj savo panosėj tautinei veiklai, 
kiti panašiuose namuose tenorėtų 
tik Dievą garbinti, nors tam tiks
lui geriausia vieta — bažnyčia. 
Trečioji grupė norėtų bendruome
niniuose namuose turėti auksinę 
laisvę: greta organizacinės ir kul
tūrinės veiklos, gerti dar alų di
desniais kiekiais ar gavėnioj šokti 
rock in roll ir t.t. Viena grupė te
sirūpina tik tautinio ugdymo rei
kalais, o jų opozicionieriai prie to 
dar ir į Romą žvalgosi. Todėl ir 
kaišioja vienas kitam pagalius į 
ratus, riejasi, kiek kam patinka, 
ne kartą savo asmeniškais ir am
žinai neužbaigiamais ginčais už
pildydami laikraščius. Pešasi net 
A.L.B-nės suvažiavimuose, rody- , 
darni savo iškalbingumo įmantru
mą ar partines ambicijas.

O kai tarpusavy pešasi, tai ka
žin ar verta tas peštynes remti ir 
joms pritarti?

— Bet tamsta kalbi, kalbi, ir ga
lo nematyti. O man laikas bran
gus. Jei nori kokį lietuvišką laik
raštį skaityti, tai išrašau kvitą, o 
jei ne, tai...

— Lukterk kiek, nesikarščiuok! 
Jei skubi į barų, tai sulaukęs čia 
šeštos valandos, džiaugsiesi atli
kusiais šilingais, lyg kely juos ra
dęs. Jei skubi j pasimatymą, tai 
neužmiršk: juo ilgiau tavęs lauks, į 
tuo labiau karsis tau ant kaklo. O ■

Mes du, Martynas Didžys ir aš, 
plaukėm jūra Martyno baidare. 
Jau visų dienų buvom irklavę ir 
pradėjom galvoti apie poilsį. Nu
tarėm tai padaryti priplaukę Mel
burno Williamstown uosto kranti
nę. Man dar ten norėjosi iš arti 
pamatyti kariškus laivus.

Jau netoli krantinės pastebė
jom nemažai burlaivių, iš kurių 
žmonės susidomėję kažkų stebė
jo. Susidomėjom ir mes. Į kų jie 
ten taip susirūpinę žiūri? Ant 
krantinės pastebėjom visokių ne
matytų sunkvežimių ir karavanų. 
Kas ten vyko, taip ir nesugalvo- 
jom. Stebėtojai iš burlaivių gi 
žinojo, nes laiks nuo laiko jie pra
sijuokdavo, o kartais kažkodėl 
pirštais rodė. Užsinorėjom kuo 
greičiau prie tų karavanų pri
plaukti. Prisiartinom. Gi žiūrim — 
ant jų išrašytas visur žinomas žo
dis “Stanley Krąmer”. Apiplaukę 
krantinę, pamatėm ir visų žiūro
vų stebėjimo objektų.

Ant krantinės, netoli karavanų, 
buvo krūvos aparatų. Prie staliu
ko, apsaugoto saulėsargiu, sėdėjo 
kelios moterys. Į jas visų dėmesys 
ir buvo nukrypęs. Viena, bent iš 
tolo, atrodė panaši j išgarsėjusių 
Ava Gardner. Kelionėje visko tikė
jomės pamatyti, bet Ava Gardner 
tai ne. Priplaukėm krantinę iš ki
tos pusės, apsvarstę pririšom bai
darę ir laiptukais užlipom tiesiog 
į karavanų miestų. Nedrųsiai juos 
apėjom ir atsidūrėm tarp filmo 
žvaigždžių. Pasidarė nejauku: ne
apsirengę buvom, tik su maudy
mosi kelnaitėmis, o dar visai bal
ti, kaip apsnigti nuo išdžiūvusios 
druskos. Visi kalba tik amerikietiš
ku akcentu. Matyt, kitiems čia už
drausta maišytis, čia pat staliu
kas, o prie staliuko tikrai sėdi Ava 
Gardner. Nustebom. Laikraščiuo
se ji tokia įspūdinga. Matom, kad 
paprasta moteris, nejaunesnė trys- 
dešimties metų. Negalima sakyt, 
kad negraži, bet ir jokio žavesio. 
Lietuvaitės gražesnės. Nežinojom, 
kur dėtis. Žiūrim — Ava Gard
ner, priėjusi prie stulpo, giliai 
mąsto. Atrodo visai įdomiai. Tik 
kad kažkas ant mūsų užriks! Ap
sisukę matom — bent trys foto
grafai mus varo: mes mat stovim 
tarp jų ir Avos. Supratom: Ava 
nieko negalvoja, o pozuoja. Pasi
trankėm toliau, bet vis ne į tų 
vietų pakliūdami. Filmas mūsų 
aiškiai nenori, reikia lipti nuo 
krantinės.

Nusirioglinę norėjom plaukti 
toliau, bet staiga pastebėjom iš- 
neriant juodų povandeninį laivų. 
Vėl įdomumas. Dar ilgai stebėjom 

mano ūkininkas tėvukas sakyda
vo, kad laikas nebrangintinas daik
tas, nes iš jo samagonkės neišsunk
si...

— Bet man regis, kad tamsta 
visai negalvoji apie laikraščio už- 
siprenumeravimą. Galėčiau, be to, 
patarpininkauti, kad ir gerų lie
tuviškų knygų įsigytum. Bet gal 
jau žvalgaisi į Maskvą?

Niekus šneki! Aš esu geras lie
tuvis. Prieš patį P.L.B-nės pirmi
ninką ir prieš visus VLIK-o tūzus 
mano sąžinė yra švari, kaip karš
čiausios davatkos po išpažinties... 
Mane spaudžia tik mano moteriška 
ir krūva vaikų. Man kartais trūks
ta kelių šilingų cigaretėms, o ką 
aš galiu kalbėti apie laikraščius 
ir knygas, už kurias tenka mokėti 
pilnais svarais...

čia pasigirdo kambary vaiko, 
lyg pjaunamo, žviegimas.

— Et, nutildys jį buto kaimy
nė. žmona jau tris valandas “šo- 
pingauja”... Ji Ir vėl burnos, ko
dėl negaunu viršvalandžių... Vie
nas plikabambis miega, bet jau
čiu, kad netrukus ims klykti iš vi
sos gerklės. Du paaugliai mokyk
loje, o du, kas juos besugaudys, 
kur valkiojasi, štai tau, tiek bur
nų maitindamas ir prenumeruok 
laikraščius, pirk knygas, mokėk 
ten visokius solidarumus... Bet 
kol žmona grįš ir atidarys savo 
burną dėl mūsų griūvančios tvo
ros, galime ir pasikalbėti... Tai
gi, ką čia dar’ tokio norėjau pa
sakyti?... Aha, prisiminiau, tik 

I atydžiai klausyk manęs, kų noriu 
l tau išdėstyti. Taigi, dėl manęs 

mūsų tremties valdžios viršūnėse 
tegu sėdi nors pats nelabasis...

(Bus daugiau)

šį laivų. Apie plaukimą toliau pa
miršom. Iš laivo išlipo Gregory 
Peck. Dar įdomiau. Nors mus ir 
baidarėje esant dar vis varinėjo 
amerikoniški garsiakalbiai, bet jų 
paklusti nesiskubinom. O gal ir 
mes patekšint j filmų! Burlaiviuo
se kilo triukšmas: Ava Gardner 
bučiuojasi su Gregory Peck. Taip, 
bučiuojasi. Gaila, kad neturėjom 
laikrodžio. Mums atrodė, kad pra
ėjo koks dešimt minučių, o jiedu 
vis dar tebesibučiuoja. Pagaliau 
atsiskyrė. Laukėm ko naujo. Dar 
kokį ketvirtį valandos palaukėm, 
o garsiakalbiai vis dar nesiliovė 
mus varinėję. Pakilo pagaliau ant 
laivo Ava ir jos mylimasis. Dabar 
manom, bus kas naujo. Abu atsi
suko prieš fotografus ir vėl ima 
bučiuotis. Jau mums atsibodo. 
Taigi apsisukom ir nuplaukėm. 
Žiūrovai iš burlaivių dar vis nc- 
atsigerėjo.

AR BUVO TIEK DRĄSUOLIŲ?
Rinkimų komisijos pranešimas 

nurodo, kad kovo 15 dieną Lietu
voj balsuoti neatėjo 1,097 asme
nys, o iš tų, kurie atėjo, 29 ne
mokėjo tinkamai balsuoti (suga
dino balsavimo lapelius) ir 1.465 
balsavo prieš. Vadinasi, jei tikė
ti, kad tikrai taip buvo, tai kovo 
15 dieną tarp kiekvienų 10,000 
suaugusių žmonių buvo tik 6 taip 
susirgę, kad nepajėgė balsuoti... 
Bet tarp atėjusių balsuoti iš dvy-
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£ 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 Austrą- :♦! 

£ 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. U J 4311 £

A.V. BALSYS, 12 LOFTUS STREET, S
8 YARRALUMLA, CANBERRA, A.C.T. ' £ 
£ Tel. U 8793. £

Užsakant per atstovą Jums nekainuos nei kiek brangiau 
£ ir vietoj galėsite geriau išsiaiškinti bei pasirinkti norimas pre- £ 
£ kės. £

RAŠYTOJO MIRTIES 
SUKAKTIS

O.V.L. Milosz — Milašius buvo
pirmasis Lietuvos atstovas Pary
žiuje (nuo 1920 m. ligi 1925 m.). 
Tai vienas žymiausių šių laikų po
etų ir rašytojų.

š.m. vidury apie jį bus išleistas 
specialus, 224 puslapių, veikalas, 
kuriame bus atspausdinti jojo dar 
niekur nepaskelbti rašiniai, studi
jos bei straipsniai apie jį. Juos ra
šo profesoriai, rašytojai, poetai, 
šiame leidinyje bus ir du straips
niai lietuvių rašyti: S. Bačkio apie 
Milašiaus diplomatinę veiklą bei 
politines dejas ir A.’ šlepetytės 
apie Lietuvą Milašiaus kūryboje.

Vasario mėn. 28 d. Sorbonoje 
vienas jaunas prancūzas poetas, 
J. Buge, skaitė paskaitą apie Mi
lašių.

Kovo mėn. 3 d. buvo organizuo
jamos pamaldos už Milašių ir iš
kilmingas aktas, skirtas Milašiui 
pagerbti. Taip pat kovo mėnesį 
Prancūzijos radijas perdavė ke
lias transliacijas apie Milašių.

Sukakčiai atžymėti veikia spe
cialus Milašiui paminėti Globos 
Komitetas, į kurį įeina Lietuvos 
Atstovas Paryžiuje dr. S. Bačkis 
ir Milašiaus draugai bei gerbėjai.

likos šimtų vienas, esą, balsavo 
prieš... Tačiau nėra įrodymų, ar 
tokių drąsuolių tikrai tiek buvo, 
ar tik balsų skaičiavimo komisijos 
turėjo nurodymus, jog reikia jų 
tiek užrašyti. Kaip žinoma, prieš 
balsuojančiųjų “partija” savo ats
tovų balsų skaičiavimo komisijose 
neturi.
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REDAGAVO ALGIS KAZLAUSKAS

PARUOŠĖ A.Z.

KAS BUVO TADAS KOSCIUŠKA 
1746 -1817 M.

MOŠŲ PASTOGĖ

LITUANISTINE PROGRAMA
AKADEMINIAM JAUNIMUI

S

Kosciuškos vardu pavadintas 
Sniego kalnuose (Snowy Moun
tains) augščiausias kalnas Austra
lijos žemyne (7328 pėdų). Tam 
kalnui Kosciuškos vardų davė 
XIX š. Australijos tyrinėtojas 
lenkas emigrantas P.E. Strzelecki.

T. Kosciuška buvo amerikiečių 
nepriklausomybės karo herojus, 
vyriausias Lietuvos — Lenkijos 
kariuomenės vadas, J.A.V. briga
dos generolas. Jis buvo keturių 
valstybių pilietis: Lietuvos, nes 
ten jis buvo gimęs; Lenkijos — 
jos kariuomenei vadovavo; J.A.V. 
— pilietybė jam buvo suteikta 
atskiru įstatymu; 1792 m. Prancū
zijos įstatymų leidžiamasis susirin
kimas paskelbė jį Prancūzijos res
publikos garbės piliečiu.

Savo draugais T. Kosciuška gali 
vadinti vienų karalių, vienų pre
zidentų, du carus ir vienų impe
ratorių. Iš didžiojo politiko ir mo
kslininko Benjamino Franklino 
rankų Paryžiuje gavo rekomenda
cinį laiškų, kuris jį nuvedė iki 
Jurgio Vašingtono. Mirė Tadas 
Kosciuška Šveicarijoje, tačiau po
litinio priešo Rusijos caro Alek
sandro I lėšomis jo palaikai buvo 
nuvežti į Krokuvą ir palaidoti 
Vavelio katedroje greta Jogailos 
ir kitų Lenkijos — Lietuvos kara
lių bei didžiųjų kunigaikščių. Prie 
Krokuvos Kosciuškos garbei, se
nųjų laikų papročiu, buvo supil
tas augštas kalnas ir pavadintas 
jo vardu.

Gimė Tadas Kosciuška Lietuvo
je, Naugarduko vaivadijoje (Sla- 
nimo apylinkėje. Merečvoščiznos 
dvare). Baigęs Varšuvos kadetų 
mokyklų, kariškų mokslų dar bu
vo pasiųstas mokytis į Vokietijų, 
į Prancūziją ir Italiją. Prancūzi
joje mokėsi ir tapybos. Nors pats 
būdamas bajorų kilmės, tačiau 
Prancūzijoje susipažinęs su revo
liucijos idėjomis ir su Rousseau 
veikalais, virto demokratu, liau
dies užtarėju. Kai vėliau grįžo į 
Lietuvą-Lenkiją, skelbė socialines 
-ekonomines reformas ir kovojo 
jas įgyvendinti. Pralaimėjus, tie
sa, tais vaisiais neteko džiaugtis, 
todėl bent prieš mirtį 1817 m. su
teikė laisvę savo dvaro baudžiau
ninkams Lietuvoje.

1776 m. š. Amerika pasiskelbė 
laisva valstybe. Tuo metu T. Kos
ciuška (priežastis buvo nelaiminga 
meilė Lietuvoje didiko dukteriai 
Sosnovskaitei) vėl buvo nuvykęs j 
Prancūziją. Gavęs jau minėtą re
komendacinį laišką iš š. Amerikos 
pasiuntinio B. Franklino, išvyko 
amerikiečiams padėti atsikovoti iš 
Anglijos nepriklausomybę. Ten jis 
sėkmingai dalyvavo kautynėse, 
kaikurias tiesiog savo sugebėjimu 
nulemdamas. Pasižymėjo prie Rho
de Island, Yorktown. Prie Sarato- 
gos amerikiečiai 1777 m. laimėję 
tiktai dėl Kosciuškos strateginių 
ir taktinių sugebėjimų. Gen. Jur
gis Vašingtonas pakėlė T. Kosciuš
ką į artilerijos pulkininkus ir pa
siskyrė savo adjutantu. Amerikie
čiams 1783 m. laimingai užbaigus 
nepriklausomybės karus, T. Kos
ciuškai buvo suteiktas brigados 
generolo laipsnis, gi kongresas pa
skyrė jam žymių metinę pensiją.

1784 m. T. Kosciuška grįžo į 
Lietuvą, čia buvo dabar neramūs 
paskutiniojo karaliaus Stanislovo 
Poniatovskio laikai. 1789 m. Ta
das Kosciuška buvo pakviestas j 
lenkų kariuomenę generolu. Tuo 
paskyrimu tačiau jis nebuvo pa
tenkintas, nes nors Lenkija su 
Lietuva sudarė federalinę valsty
bę, bet Lietuva tebeturėjo ir sa
vo vyriausybę ir savo kariuomenę. 
Jau iš Lenkijos T. Kosciuška krei
pėsi į Naugardėlio vaivadų ir pra
šė jį daryti žygių, kad būtų pa

skirtas generolu Lietuvos kariuo
menei. Vaivadai jis rašė:

— Kas gi esu, jei ne lietuvis, 
jūsų tautietis...

Dievas mato, ką nors sau bloga 
padarysiu, nes pyktis ima, kad bū
damas iš Lietuvos, turiu tarnauti 
Karūnai (suprask Lenkijai, Red.), 
tuo tarpu kai jūs neturite nė trijų 
generolų (po I-jo padalinimo Lie
tuvai buvo palikta 10.900 kariuo
menės su trim generolais Red.). 
Kai prievarta jus supančios, gal 
tik tada atsipeikėsit ir imsitės na- 
vim rūpintis.

Šios T. Kosciuškos laiško ištrau
kos yra paimtos iš jo biografo T. 
Korzan, T. Koscziuszko, 1894 m., 
206 p.

Iš to kreipimosi tačiau nieko ne
išėjo, ir T. Kosciuška liko lenkų 
kariuomenėje jos vado kunig. Juo
zo Poniatovskio pirmuoju pava
duotoju. Rusų carienei Katarynai 
II vis kišantis į Lietuvos-Lenkijos 
vidaus reikalus ir pradėjus karinę 
intervencijų, T. Kosciuška su Juo
zu Poniatovskiu stoja kovon ir 
prieš rusus ir prieš rusų reika
lams tarnaujančius saviškius — 
Targovicos konfederantus. Kos
ciuškai tuo metu teko susikauti 
su garsiuoju rusų generolu A. 
Suvorovu, kuris čia atsirado nuga
lėjęs turkus. Kautynes su rusais 
pralaimėjus ir karaliui Stanistovui 
Poniatovskiui prisidėjus prie kon- 
federantų, Kosciuška su kitais ka
rininkais pasitraukė iš kariuome 
nės ir emigravo į Saksoniją. Iš čia 
Kosciuška pateko vėl į Prancūziją, 
kur jis turėjo artimus santykius 
su prancūzų respublikonais žeron- 
distais. Jų Kosciuška buvo pak
viestas tarnauti prancūzų kariuo
menėje, o jam pačiam buvo suteik
tas garbės piliečio titulas. Dar 
Kosciuškai tebėsant Prancūzijoje, 
1793 m. įvyko antrasis Lenkijos 
— Lietuvos padalinimas. Jung
tinės Lenkijos — Lietuvos respub
likos patriotų kviečiamas, Kosciuš
ka 1794 m. atvyko į Krokuvą ir 
pasidarė vyriausiu sukilimo vadu, 
siekiant nusikratyti svetimųjų pa
diktuotų kraštui sutarčių ir atsta
tyti tėvynės garbę. Sukilimas ta
čiau buvo rusų ir vokiečių jungti
nėmis jėgomis užgniaužtas, ir 1795 
m. buvo pravestas III-sis Lietuvos 
Lenkijos padalinimas, užbaigęs 
nepriklausomų jungtinės valstybės 
gyvenimų. Kosciuška pateko į 
rusų nelaisvę ir 2 metus buvo lai
komas Petrapilio kalėjime. Mi
rus carienei Katarynai II, jos įpė
dinis caras Povilas I paleido Kos
ciušką iš kalėjimo, bet šis turėjo 
pasižadėti niekad nebekariauti 

1 prieš rusus. Caras jam davė Lie
tuvoje dvarų su 1500 baudžiaunin
kų ir pradžiai pinigų. Grąžino ca
ras jam ir kardą, tik šį Kosciuška 
atsisakė priimti; jo nebereikią, 
nes nebeturįs tėvynės. Paleistas į 
laisvę, Kosciuška per Stockhol- 
mą pateko į Londoną. Iš ten grą
žino rusų carui pinigus, kuriuos 
šis buvo davęs kaip dovaną Kos
ciuškai.

Gyvenant Prancūzijoje, Napole
onas pasiūlė Kosciuškai augštą 
vietų savo kariuomenėje, šių pa
reigų Kosciuška tačiau atsisakė, 
nes Napoleonas nesutiko rūpintis 
atstatyti Lenkijos-Lietuvos nepri
klausomybę. Neprisidėjo prie Na
poleono ir tada, kai šis, ruošda
masis žygiui prieš Rusiją, sudarė 
planų atkurti Lenkijos-Lietuvos 
valstybę. Kosciuška nebepasitikėjo 
Napoleonu. Kai 1814 m., Napo
leonui žlugus, Paryžiuje lankėsi 
caras Aleksandras I, šis ragino 
Kosciuškų palaikyti jo politiką 
Lenkijos ir Lietuvos atžvilgiu. 
Kosciuška, žinoma, tokio išdavi
kiško pasiūlymo atsisakė. Carų jis 

prašė tačiau paskelbti amnestiją 
Lietuvos ir Lenkijos politiniams 
emigrantams, gyvenantiems Vaka
ruose. Dar kartą su caru Aleksan
dru I jis buvo susitikęs Vienos 
kongreso metu, kur Kosciuška no
rėjo palenkti carą suteikti Lietu
vai ir Lenkijai konstituciją — 
bandė tat išgauti autonomijos 
tiems kraštams. Žinome iš istori
jos, kad tas Kosciuškai nepavyko.

Gyvenimo pabaigos didysis Lie
tuvos žemės sūnus susilaukė Švei
carijoje: 1817 m. nukritęs nuo ark
lio susižeidė ir mirė.

Kosciuška yra parašęs ir knygų. 
Aprašyta jo yra lenkiškai 1792 m. 
karo veiksmai, o angliškai Ameri
koje yra parašęs “Manoeures of 
Horse Artillery”, 1808 m. Ne kny
gose tačiau Kosciuškos didybė, o 
jo praktinėje veikloje, ypatingai 
kario. Kosciuška yra buvęs vienas 
mūsų didžiųjų veiklos žmonių.

Iš vysk. V. Brizgio melburniš- 
kiai girdėjo, kad J.A.V. lietuviai 
yra įrodę amerikonams, jog jų di
dysis laisvės kovotojas Tadas Kos
ciuška yra buvęs lietuvis. Dabar 
ano krašto politikos vyrai įvairių 
lietuvių švenčių progomis visad 
pabrėžiu Kosciuškos lietuviškų kil
mę. Lietuvis taip pat buvo ir Ka
zimieras Pulaskis, kuris po I-jo 
Lietuvos-Lenkijos padalinimo emi
gravęs į Vakarus, 1777 m. pasiekė 
Š. Ameriką ir stojo savanoriu Ne
priklausomybės kovose. Amerikoje 
jis buvo paskirtas brigados gene
rolu ir mirė sužeistas ties Savan
nah “Vasp” laive. Ką atsakytų 
australas, jei jo paklaustumėm 
apie Kosciuškos kilmę I Eilinis pi
lietis, tikriausiai, nieko. Prasimo
kęs pasakys, kad tai buvęs žymus 
lenkų vyras. Taip jau ta mūsų 
“brolybė” su lenkais yra apvogusi 
mūsų tautą! Lenkai savinasi ne tik 
Kosciušką, bet ir Adomų Mickevi- 
čių-Rimvydų. Rimvydai (senoji 
Mickevičių pavardė; ž. Chmielew
ski, Adam Mickievicz, 1901, It., 
14 p.) buvo kilę iš Rodunės para
pijos, Lydos apskrities, kur lietu
viškai iki šių dienų tebekalbama. 
Gi tas pats Adomas Mickevičius 
savo garsiausio kūrinio “Pono Ta
do” pirmąja eilute pasisako, kas 
jis esąs:
— Tėvynė Lietuva, mielesnė už

sveikatą!
Kaip reik tave branginti, vien tik 

tas pamato,
Kas jau tavęs neteko. Nūn tave 

vaizduoju
Ai ilgesy sujaudintas tavuoju.

Taigi ir Tadas Kosciuška, ir Ka
zimieras Pulaskis, ir Adomas Mic
kevičius buvo ne tik Lietuvos pi
liečiai, bet ir “Lithuanian born”
— lietuviai.

Lietuvių pavardės nevisad yra 
tautybės žymė, nes pavardės, kaip 
žinome, atsirado vėlesniais laikais. 
Teko mums asimiliuoti kuršių bei 
žemgalių gentis, todėl ir pavardė- 
se sutinkame šių pėdsakų. Ilgus 
šimtmečius sudarydami su gudais 
vieną valstybę, išgyvendami įvai
rias pelines jungtis su lenkais, 
kultūriniam gyvenimui dažnai net 
viena vaga tekant, kaip gi galėjo 
pavardės išvengti kaimyninių įta
kų. Pažiūrėkim tik pačioje Lenki
joje- Ir kiek ten grynai lietuviškų 
pavardžių surasime! Pagaliau Mic
kus tik jau ne lenkiška pavardė, 
o priesaga evičius yra gudiška, 
bet ne lenkiška, žinome taip pat, 
kad ir Mickevičius yra tik pakai
talas Rimvydui. Kosciuškos pavar
dei istorinio tyrimo dar neturime. 
Pagrindinė žymė tautybei yra 
žmogaus sentėvių ir jo paties kil
mės kraštas, o taip pat žmogaus 
paties susivokimas savosios tauti
nės priklausomybės.

Ką bestudijuotumėm, privalo
me tačiau ir bendrojo išsilavini
mo žinių. Gyvendami tarp sveti
mųjų ir su jais nuolat susitikda
mi, dažnai esam klausiami vieną 
ar kitą mūsų kilmės kraštą lie
čiantį reikalų paaiškinti. Neišsi
lavinęs žmogus atsako rankos pa
mojimu ar šiaip nesąmonių pri- 
svaisčioja. Tų, turbūt, kiekvienas 
esam patyrę, kai ką nors paklau
siame eilinį graiką, italą ar mal
tietį apie jųjų kraštus, apie jų 
kalbas ar šiaip pasiteiraujame apie 
kultūros istorijos problemas. Kad 
ir mes neatrodytumėm kitiems to
kie neišmanėliai, o ypač studijuo
jantieji bei besiruošiantieji profe
sijai, turime kad ir sutrauktai, 
bet grynai moksliškai susipažinti 
su kaikuriais lituanistiniais klau
simais. čia patiekiami programos 
klausimai, kuriuos turėtumėm bū
ti pajėgūs kiekvienu momentu 
tinkamai atsakyti.

šiai programai pasiruošti tinka:
1. Dr. P. Jonikas, Lietuvių Kal

bos Istorija, Chicago, 1952 m.
2. Dr. V. Sruogienė, Lietuvos 

Istorija, Chicago, 1956 m.;
3. Pr. Naujokaitis, Lietuvių Li

teratūra, Tuebingen, 1948 m.;
4. Dr. J. Balys, Lietuvių Tau

tosakos skaitymas, Tuebingen, 
1948 metai;

5. Prof. M. Biržiška, Lietuvių 
Tautos Kelias, I ir II t., Los An
geles, 1953 m.

Paskutiniuoju, t.y. M. Biržiškos

Rasa Jakutytė yra pirmoji iš 
čia užaugusio Melburno lietuvių 
jaunimo, baigusi Melburno uni
versitetą. Gimė Rasa Kaune prieš 
dvidešimt vienerius metus ir kelis 
mėnesius. Gimnaziją pradėjo Vo
kietijoje, Pfullingene. 1949 m. at
vyko į Australiją. Baigusi Wind
sor Presentation Convent gimna
ziją, 1956 m. įstojo į Melburno 
universitetą, į sociologijos mokslų 
fakultetą, čia studijavo psicholo
giją, psichopatologiją, biologiją, 
sociologijos istoriją, socialinį orga
nizavimų ir prancūzų kalbų. So
ciologinę praktikų baigė su atžy- 
mėjimu.

Rasa gražiai reiškiasi skautiškoj

Rasa Jakutytė

SOCIOLOGIJOS MOKSLAI MELBURNO 
UNIVERSITETE

Tai yra trijų metų kursas, pa
lyginami naujas Melburno univer
sitete, kuris visą laiką vystosi ir 
plečiasi. Šį kursą galima studijuo
ti kartu su humanitariniais ar ko
mercijos mokslais ir gauti diplo
mą “of Social Studies” kartu su 
“Bachelor of Arts” ar “Bechelor 
of Commerce”. Toks kursas trun
ka 4 metus ar daugiau, jei sie
kiama mokslinių laipsnių.

Įstojimo amžius yra 19 metų, 
bet dažnai priimami ir jaunesni 
studentai. Kandidatai turi būti bai
gę gimnaziją (matriculation); 
galima gauti ir valdinę stipendiją 
paskaitoms apmokėti, šiaip kur
sas kainuoja £ 100 per metus.

Ko išmoksti per šį kursą, tai 
sunku žodžiais nusakyti. Geriau 
bus paaiškinti, kokį darbą galima 
dirbti, kokių pareigų imtis. Socio
logijos mokslų yra 4 svarbiausios 
sritys, kuriose galima specializuo
tis: 1. “Family case work” — dar
bas agentūrose, kurios padeda ir 
šelpia šeimas ir vaikus, kuriuos 
yra ištikusi nelaimė bei liga. Joms 
stengiamasi padėti patarimu, me
džiagiškai, padedama susirasti 
ateičiai kelią. 2. “Medical social 
work” — darbas dažniausiai ligo
ninėse kaip “almoner", kur dir
bama glaudžiai su gydytojais. Gy

veikalu, tenka naudotis kritiškai, 
nes kaikurios problemos nušvies 
tos nepakankamai atsargiai — sub
jektyviai.

PROGRAMOS TURINYS

1. Indoeuropiečių protėvynė ir 
prokalbė. Lietuvių kalbos vieta 
indoeuropiečių kalbinėje šeimoje.

2. Baltų bei aisčių prokalbė ir 
protėvynė.

3. Lietuvių, sanskrito, graikų 
ir lotynų kalbų palyginimas.

4. Lietuvių, atvių ir senprūsių 
kalbų palyginimas.

5. Lietuvių kalbos kirtis ir prie
gaidė; jų palyginimas su kitomis 
kalbomis.

6. Mūsų tarmės.
7. Lietuvių rašmenų istorija. 

Bendrinė rašomoji kalba.
8. Lietuvių ir anglų rašybų pa

lyginimas.
9. Pirmoji lietuviška knyga.
10. Skoliniai ir naujadarai. Ang- 

licizmai išeivijoje ir jiems pakai
talai.

11. Svetimieji ir savieji moksli
ninkai lituanistai.

12. Seniausios žinios apie lietu
vius ir Lietuvos vardų.

13. Lietuvių liaudies kūryba. 
Svetimųjų darbai lietuvių tauto
sakai rinkti ir tirti.

14. Senoji lieuvių tikyba. Krikš
čionybės atėjimas. Pravoslavijos, 
katalikybės ir reformacijos susi
dūrimas Lietuvos teritorijoje.

15. Lietuvių tautos rasiniai ir

ir lietuviškoj studentiškoj veikloj. 
1956 m. ji baigė Melburno Litu
anistinius kursus. Jau nuo 1952 
m. aktyviai dalyvavo skautuose ir 
"Atžalyno” tautinių šokių grupė
je. šiuo metu Rasa eina skiltinin- 
kės pareigas vyresniųjų skaučių 
“Gulbių” skiltyje. Ji taip pat yra 
ir lietuvių studentų valdybos narė.

Profesini darbų ji pradėjo Rau
donajam Kryžiuj — Welfare Ser
vice skyriuje. Jos draugės ir drau
gai linki jai gyvenimo keliu sėk
mingai žengti pirmyn. Gal Rasai 
bus skirta kada nors laisvoj Lie
tuvoj tęsti savo garsiosios bobutės 
Onos Mašiotienės darbus.

R.L. 

dytojas rūpinasi žmogaus kūnu, 
o almoner rūpinasi žmogaus viso
mis sritimis: kaip žmogus gyvens 
išėjęs iš ligoninės, kaip bus su dar
bu, su šeima, kaip pats ligonis 
žiūri į savo ligą, ką ji jam reiškia 
ir panašiai. 3. “Psychiatric social 
work” — dirbama vaikų klinikose, 
psichiatrinėse ligoninėse. Dirbama 
kartu su gydytojais ir kitais pro
fesiniais žmonėmis, padedant žmo
gui grįžti vėl į normalų kasdieni
nį gyvenimą. 4. “Social groups 
work” — dirbama su grupėmis 
(therapeutic groups). Su tėvais 
pav., kurių vaikai serga polio, ve
damos diskusijos, kurios padeda 
jiems suprasti ligų ir jos padari
nius.

Tai yra keturios svarbiausios 
socialinių mokslų pritaikomosios 
šakos.

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite savo pareigos: 

Postai notomis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės” prenumeratų 
šiems melams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

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

psichiniai bruožai.
16. Valstybės pradžia.
17. Lietuvos imperija ir jos po

būdis.
18. Liublino unija valstybinės 

teisės požiūriu.
19. Atsikūrusi Lietuva — etno

grafinių sienų valstybė.
20. Lietuvos socialinis susiskal

dymas (socialinė diferenciacija).
21. Ar mažosios valstybės bei 

tautos turi vietos pasaulyje? Ma
žųjų tautų įnašas pasaulio kultū
rai.

22. Atsikūrusios Lietuvos vals
tybės kūrybingumas.

23. Vilnius ir Vilniaus byla su 
lenkais.

24. Rytprūsiai ir Klaipėdos rei
kalai.

25. Komunistinės Rusijos ap
gaulės ir smurto veiksmai Lietu
vos ir jos kaimynų atžvilgiu.

26. Mintys apie atsikursimos 
Lietuvos politinę, ekonominę ir 
socialinę santvarką.

27. Didieji lietuvių tautos žmo
nės:

a. Vytautas Didysis,
b. Kristijonas Donelaitis,
c. Tadas Kosciuška,
d. Adomas Mickevičius,
e. Konstantinas Čiurlionis,
f. Jurgis Baltrušaitis ir
g. Oskaras Milašius.
29. Mūsų universitetai ir žymes

nieji mūsų mokslininkai.

Paruošė A. Zubrai

KRONIKA
NAUJI MOKYTOJAI 

LITUANISTINIUOS KURSUOS

Melburno Lituanistiniuose kur
suose šiemet naujai ėmė dirbti J. 
švedas, D. Švedienė, I. Pumpu
tienė ir E. žižienė. Jau kursuose 
dirbę, vėl į juos sugrįžo L. Vac- 
bergas ir N. Butkus.

Jurgis Švedas yra studijavęs 
Kaune filologijos fakultete litua
nistikų. Buvo vokiečių suimtas ir 
uždarytas į Stutthofo kacetų. Iš 
ten karui pasibaigus išėjęs, įsto
jo jau į lenkiškąjį Breslau uni
versitetą, kur baigė filologijos 
fakultetą daktaro laipsniu. Danu
tė Švedienė, kilimo mažeikietė, 
baigė Varšuvos meno akademiją. 
Dirbo po karo Breslau (Wroclau) 
operoje ir projektavo kostiumus. 
Irena Pumputienė yra baigusi Lie
tuvoje gimnaziją ir yra Melburne 
viena veikliųjų Socialinės Moterų 
Globos d-jos narių. Ji kursuose 
dirbs su parengiamąja klase. Ele
na žižienė yra studijavusi Lietu
voje lituanistikų, vėliau Paryžiu
je romanistikų. Studijas užbaigė 
prieš kelius metus Melburno uni
versitete ir mokytojauja šiuo me
tu Fitzroy valstybinėje gimnazi
joje. Ji pasiėmė kursų vedėjos pa
reigas.

TURIM STOVYKLAVIETĘ

Ponai R. Kačerauskai Gembroo- 
ke, 34 mylios nuo Melburno, nu
pirko kalnuotoje vietoje 50 akrų 
ūkelį. Didžioji dalis ploto apau
gusi medžiais — tikras miškas. 
Per ūkį teka šaltininės kilmės 
upelis.

Ponai Kačerauskai ūkyje patys 
negyvena, o atvažiuoja tik savait
galius praleisti. Jie šį savo gržųjį 
gamtos kampelį mielai paveda 
naudotis lietuvių skautams. Vely
kų metu jau čia pirmą kartą iš
kylauta — vyčiai buvo įsikūrę po
rai dienų. Planuojama upelis už
tvenkti, kad vasarą čia būtų gali
ma ir maudytis. Vyčiai žada pa
tys imtis šio darbo.

IR VĖL NAUJA 
PILNATEISĖ PILIETĖ

Kovo 21 d. Rūta L a i švė
na i t ė atšventė 21-rių metų 
sukaktuves. Pilnateisės pilietės 
pasveikinti susirinko gražus bū
rys melburniškio jaunimo. Kaiku- 
rie jaunuoliai bandė įvesti ir ne
prašytą viešnią — paleido kam
baryje pelę. Tačiau ši veikiai 
spruko pro visų kojas ir pasislėpė 
po sofa, šis pelės vikrumas apvy
lė išradinguosius pramuštagalvius.

Laikas buvo linksmai praleistas 
lietuviškam būrelyje. Vaišėms nie
ko netrūko.

- A.K.

3



MOŠŲ PASTOGĖ 1969 m. balandžio 17 d.

NORIME ILGAI GYVENTI?
Šiais laikais nebedaroma griežto 

atskyrimo tarp kūno ir dvasios 
reiškimosi. Mūsų dvasia turi dide
lės įtakos kūnui ir priešingai. 
Gerų rezultatų siekių sportinin
kai, paprastai, daug dėmesio krei
pia savo dvasios būsenai. Baimė, 
rūpestis ir šiaip dvasinė įtampa 
veikia kūno funkcionavimų. Ne
mažai žmonių civilizuotame pa
saulyje skundžiasi pakilusiu krau
jo spaudimu. Jį seka galvos skau
dėjimai, greitas nuovargis, regė
jimo susilpnėjimas, kritimas dar
bingumo aplamai.

Nėra tikrai žinomos priežastys 
kraujo spaudimo pakilimo. Krau
jo spaudimu suprantama kraujo 
induose besireiškiųs kraujo spau
dimas. Kraujo spaudimas reika
lingas tinkamam kraujo sriuveni- 
mui kraujo induose palaikyti, šir
dis savo muskulų jėga pagamina 
šį kraujo spaudimų, o elastinės 
sienelės didžiųjų kraujo indų pa
remia širdį tame darbe, perduoda
mos širdies iššauktųjų spaudimo 
bangų. Medicina, žinoma, yra su
radusi įvairių fiziologinių ir bio
loginių sutrikimų, dėl kurių paky
la ar nukrenta kraujo spaudimas. 
.Silpnas maistas pav. būna priežas
tis kraujo spaudimo sumažėjimo, 
įvairios širdies ligos atsiliepia ir 
kraujo spaudimui, bet tai vis 
simptomai širdies ligų. Tikromis 
tačiau kraujo spaudimo ligomis 
laikome pirmoje eilėje kraujo in
dų sistemos sutrikimus. Kraujo 
induose kraujo praleidžiamajam 
plotui susiaurėjus, pakyla kraujo 
spaudimas. Inkstų susirgimai iš
šaukia kraujo spaudimo pakilimų, 
dėl kurio pabala žmogaus veido

spalva. Bet kartais veido spalva 
labai sveikai atrodo — rausva, o 
tai yra simptomas padidėjusio 
kraujo spaudimo. Tokio reiškinio 
priežastis yra kraujo indai smege
nyse.

Nėra tikrų žinių, kad dvasinė 
įtampa ir civilizacijos atnešti gy
venimo padariniai būtų priežastis 
kraujo spaudimo padidėjimo ligos, 
tačiau yra tikra, kad šie momentai 
turi didelės įtakos sergantiems. 
Tarp primityvių žmonių šio nega
lavimo iš viso nerasta.

Kaip galima valdyti savo kraujo 
spaudimų? šito galima atsiekti 
pratinantis ramiai galvoti, suži
nant, kokie įvykiai ir priežastys 
kenkia. Suprasti priežastis nėra 
lengva, nes mūsų prigimtis veikia 
prieš mus. Kartais nelaimės, iš ša
lies žiūrint mažos, mums atrodo 
tačiau milžiniškos ir atneša daug 
krimtimosi. Privalome visdėlto 
blaiviai ir ramiai galvoti. Nenau
dinga be reikalo įsitempti, o pro
gas pailsėti reikia išnaudoti. Lau
kiant autobuso ar kurios kitos su
sisiekimo priemonės, žmogus pra
randa energijų ir daro sau žalos, 
jeigu griežia dantimis ir rūpinasi, 
kad greičiau pasiektų kelionės 
tikslų. Autobusas vistiek greičiau 
nenuvažiuos. Tuo tarpu atleisda
mas kūnų ir dvasių, daug naujos 
energijos gali įsigyti. Ilsėjimosi 
būsenos pasiekiama leidžiant kū
nui suglemžti taip, kad neliktų nė 
vienas muskulas be reikalo įtemp
tas, visos neigiamos beviltiškos 
mintys pašalinamos, o jų vieton 
įsileidžiama grožio ir pasitikėjimo 
vaizdai. Patartina savo minties 
akimis sugrįžti į matytus ramius

šiltus saulėleidžius, nuostabios 
gamtos vaizdus ar šiaip malonius 
pergyvenimus. Mintys, persisun
kusios meile ir gėriu, stiprina kū
nų, o neapykantos ir keršto mintys 
tai nuodai.

Dažnai namiškiai rūpinasi, jei 
kas negrįžta pažadėtu laiku, šis 
rūpinimasis nieko nepadeda, kad 
nesantis žmogus greičiau sugrįžtų, 
tačiau jis kenkia tiems, kurie rū
pinasi. Savo dvasių mes galime 
disciplinuoti. Iš pradžių gal kiek 
ir sunku, bet tai nėra negalima. 
Psichologai žino posakį: “Tasai 
gali, kuris mano, kad jis gali”.

Pažvelkime į žmones, kurie yra 
išgyvenę per šimtų metų. Dažniau
siai jie lengvos, linksmos nuotai
kos ir santūrūs. Jie patenkinti gy
venimu. įdomu, kaip jie gyveno, 
kad šitaip ilgai galėjo išsilaikyti? 
Kaikas sako, kad anie gyvenę ati
tolę visų triukšmų ir modernaus 
tempo, lyg gėlės šiltadaržyje. Ši
taip pasakę, kritikai užriečia nosį 
kaip nesektinam gyvenimo pavyz
džiui. Tokia išvada yra nevilties 
padiktuota. Kodėl tie seneliai taip 
ilgai išgyveno, gali priklausyti nuo 
daugelio priežasčių: gal jų tokia 
prigimtis, gal jie surado netyčio
mis gyvenimo būdų, kuris davė 
jiems tiek sveikatos. Gal jie san
tūriai gyveno, perdaug nenukryp- 
dami nei į vienų, nei į kitų kraštu
tinumų, suskirstydami laikų, kad 
galėtų reikiamai dirbti ir reikia
mai pasilsėti.

Paruošė Algi* Kazlauskas, 
laisvai naudojantis žurnalu 
“Psychology”, 1959 m. kovo 
mėn.

RAINIUKAS
Rainiukas augo dienomis. Jo 

blankios pilkos akutės darėsi kas
dien šviesesnės, iš jo mišrių spalvų 
kailiuko rausvos ir juodos dėmės
pradėjo ryškėti, jo raudona, šla
pia nosikė pabaltėjo. Jis pasidarė 
linksmas ir judrus, kaip tik kačiu
kas gali būti. Visur Rainiukas 
šokinėjo, visus puolė, visus kando. 
Su savo mažytėmis, perlinėmis 
iltimis išmėgino visas medžiagas
— kandžiojo žmogaus kojų, rankų, 
kėdę, popieriaus gniužulų ir kita. 
Ir vis tuo pačiu nepailstamu smar
kumu ir užsidegimu.

Tėtis Rainiukų buvo radęs dar
bovietėje ir atėmęs nuo sudžiuvu- 
sios, išbadėjusios ir parazitų su
ėstos motinos — katės. Katė, ma
žai maisto turėdama — mat, ji 
buvo benamė, negalėjo savo pen
kių kačiukų gerai išmaitinti ar iš
auginti. Be to, karštos vasaros 
dienos veikė neigiamai ne tik į 
žmones, bet ir į gyvulius. Tat ir 
katė karštį sunkiai pakėlė — gu
lėjo išsitiesus, kaip negyva, kur 
nors po sienojum dienų dienas, sa
vo vaikais mažai besirūpindama. 
Bado mirtis grėsė jos vaikučiams
— ji rėplinėjo apie motinų, jieš- 
kojo maisto, bet jo nebuvo. Ka
čiukai kniaukė, cypė, tartum pra
šė, kad jų kas pasigailėtų. Pagai
lo darbininkams nelaimingų pa-' 
darėlių ir nutarė juos gelbėti.

Taip Rainiukas buvo tik akis 
atmerkęs, kada jis atsirado mūsų 
virtuvėje. Jis buvo toks mažas, su
liesėjęs, visko bauginosi, kėlė le- 
tenikę ir purškė, kada kas nors no
rėdavo prie jo prieti. Po poros die
nų jis apsiprato: nustojo kniaukti 
ir pradėjo iš pipetės pienų čiulpti.

Turėjom tuo pačiu laiku ir dide-
lį, senų, baltjuodį katinų. Plačių

STUDENTŲ SUSITIKIMAS SU 
VYSKUPU

RYŠIAI SU KITŲ KRAŠTŲ LIETUVIAIS STUDENTAIS. VIL
TIS SULAUKTI STUDENTAMS LITUANISTINIO VADOVĖLIO.

Viešint J.E. vysk. V. Brizgiui 
Melburne, vienų vakarų turėjo 
progos ir studentai atskirai susi
tikti Kensingtono lietuvių bažny
tiniuose namuose su augštuoju 
Ganytoju.

Ekscelencija ta proga papasa-
kojo apie J.A.V. Lietuvių studenų 
tų sųjungų, kuriai priklauso apie 
600 narių. Ragino ir Australijos 
studentus palaikyti su “ameriko
nais” korespondencinius ryšius, 
nes didesnėje grupėje vis stipriau 
jausimės.

Stud. Irena Tamošaitienė pa
klausė apie galimybes mūsų stu
dentams mokytis bei mokslo žinias 
pagilinti J.A.V. universitetuose. 
Tuo klausimu Ekscelencija paaiš
kino, kad dažniausiai reikalinga 
individualiai kreiptis į kurį nors 
universitetų ir prašyti, kad būtų 
pakviestas tam tikras skaičius už
sienio sudentų pagilinti žinias nu
rodomose mokslų šakose, šito ga
lima pasiekti remiantis J.A.V. kon
greso priimtu studentų pasikeiti
mo planu. Studentai, norintieji 
gauti pakvietimų, turėtų būti pa
žangūs savo srityje. Dažnai ta
čiau pakvietimuose pažymima 
net kviečiamųjų studentų pavar
dės. šitam daug reikšmės turi J. 
A.V. universitetų profesorių ir 
studentų siūlymai universiteto vy
riausybei bei administracijai. Čia 
J.A.V. lietuvių studentų organi-

Raimonda* Kazlauskas

VELYKOS IR JŲ 
PAPROČIAI

Taukšt! Vėl dužo margutis. įski
lusio kiaušinio savininkas, gailiai 
pažvelgęs į jo gražiai numargintų 
velykinį, atidavė jį sveiko kiauši
nio savininkui — laimėtojui.

Per Velykas du būdai yra nau
dojami kiaušiniais lošti. Pirmų 
jau suminėjome, o antras būdas, 
kai norima kiaušinį sveikų išlai
kyti. Paklojama dėkis ant lygios 
vietos, ir viename gale padaroma 
rampa iš knygų ar lentos; tada 
ritinama kiaušiniai žemyn ir mėgi
nama vienas kito kiaušinį užgau
ti.

Kiaušinių marginimo paprotys 
yra užsilikęs tarp mūsų nuo to lai
ko, kai kiaušiniai atsirado ant ve
lykinio stalo kaip simbolis, kad 
gavėnia baigta. Seniau, mat, ir 
kiaušinių nevalgyta gavėnios me
tu. Pačius gi velykinius kiauši
nius marginant seniau būdavo įde • 
dama daug darbo, fantazijos ir 
meilės. Tai liaudies meno pasireiš
kimas.

Dabartiniais laikais, kadangi 
pasnykas netaip griežtas, tad kiau
šinis įgavo kitų reikšmę — naujos 
gyvybės pabudimų. Šiaurės Euro
poje ir Lietuvoje šitai yra ypatin
gai reikšminga, nes su Velykomis 
supuola ir pavasario pradžia: at
gimsta gamta, atskrenda paukš
čiai, keliasi iš miego žvėreliai. Ir 
vištos kaip tik tuo metu pradeda 
gausiai dėti kiaušinius ir ruošiasi 
perėti.

Velykos yra didžiausia krikščio
nių bažnyčių šventė, minint Kris-

zacija tikrai galėtų pasitarnauti 
kolegoms kituose krašuose, kurie 
norėtų pagilinti studijas Ameri
koje.

Stud. Algis Kazlauskas paklau
sė, ar lietuvių kalba yra dėstoma 
J.A.V. universitetuose ir augštes-
nėse mokyklose. Ekscelencija at
sakė, kad universitetuose užtenka 
12 studentų būrelio, kurie gali 
prašyti ir gauti kokį nors dalykų 
jiems dėstyti. Gimnazijose gi lietu
vių kalbų leidžiama mokyti susi
darius didesnei moksleivių gru
pei. šiuo laiku J.A.V. yra kaiku- 
rių gimnazijų ir universitetų, ku
riuose yra mokoma lituanistinių 
dalykų. Philadelphijos universite
te moko prof. A. Senas ir prof. 
A. Salys.

sumanymu ir pažadėjo surasti ga
limybių atspausdinti tokį rinkinį 
Amerikoje spaustuvėje, kuris pa
tarnautų visų kraštų lietuvių 
akademikams. Atspausti, sakė 
Ekscelencija, nebūtų didelės pro
blemos, jei tik atsiras, kas tokį 
rinkinį paruoš.

Baigiant pokalbį, Ekscelencija 
iškėlė lietuviškų šeimų kūrimo 
klausimų. Sudarant šeimas, ra
gino būti labai apdairiems.

X.Y.

pečių, muskulingų. Katinų, kaip 
reikiant. Jis Rainiukui buvo ne
draugiškas. Kada Rainiukas eida
vo artyn jo, senis, su letena tren
kęs mažajam antausį, pasipūtęs, 
nužingsniuodavo sau. Viena kartų 
įpykęs būtų gal pasmaugęs Rai
niukų, jei nebūtumėm išgelbėję jo. 
Kai Rainiukas paaugo, senis jį 
ėmė pakęsti ir net retkarčiais pa- 
žaisdavo su juo.

Kol Rainiukas buvo mažas, mes 
jį laikydavom kambario kampe, 
bet jam Ūgtelėjus perkėlėme jį 
skalbyklom Čia Rainiukas su se-

taus prisikėlimų. Prieš tų šventę
katalikams yra privaloma atlikti 
atgailų ir priimti šv. Komunijų.

Vienas senas velykinis papro
tys vykdavo (gal ir dabar jo te
besilaikoma?) Dzūkijos kaimuose. 
Velykų dienų susirinkdavo grupė 
jaunuolių, — tik kurie buvo neve
dę, — išrinkdavo vienų kiauši
niams nešti, vienų kalbininkų ir

eidavo aplankyti apylinkės kaimus. 
Priėję ūkį, vienas jaunuolių pa- 
belsdavo į langų ir pradėdavo kal
bų sakydamas: “Garbė Jėzui Kris
tui!” Kai išeidavo šeimininkė, jis 
sakydavo: “Ponele, ar galima jū
sų namelius palinksminti?” Jeigu 
kartais šeimininkė neigiamai atsa
kydavo, pav. neturėsianti kiauši
nių arba duodavo tik vienų ar du 
kiaušinius, tai bernai juos tuoj į 
duris sumušdavo ir išbardavo kerš
tingais žodžiais:

— Kad tu, gaspadine, nesulauk
tai nei vieno kiaušinio, kad tavo 
vištos akmenis, o ne kiaušinius 
dėtų!

Arba dar kitaip :
— Kad tavo vištos po pečium 

ištintų kaip kupetos šieno, kad tu 
jų su arkliu neištrauktai, o trauk
dama kad tu pečių sugriautai. Ir 
kad kai tu perinsi vištų, tai kad 
ne viščiukai, o vanagėliai išeitų!

Kai namuose duodavo kokius 
šešis, aštuonius kiaušinius, tai ta
da gražiai padėkoję išeidavo.

Jei šeimoje būdavo mergina, tai 
prie velykinių giesmių bernai 
sudainuodavo priedų, vadinamų 
“Laulauninkų". Už sudainuotų 
priedų mergaitė turėdavo atski
rai kiaušinių mokestį duoti. Bet 
jei šeimininkė, kurios namuose bū
davo mergaitė, neleisdavo namus 
palinksminti, tai toji šeima užsi
traukdavo didelę gėdų.

Velykinius papročius turime 
branginti ir svetur gyvendami, 
nes jie padeda mums pasijausti 
lietuvius esant.

niu katinu labai susidraugavo — 
dabar drauge peles gaudo, drau
ge ėda, žaidžia ir miega.

Karoli* Kazlauskas

NAUJA MOKYTOJA
PARAPIJOS MOKYKLOJE
Melburno parapinėje lietuvių 

savaitgalio mokykloje nuo šių mo
kslo metų pradžios pradėjo dirbti 
Danutė Butkevičiūtė — Baltutie
nė. Ji 1956 m. baigė Lituanisti- 
sius kursus, įsigijo mokyklos lai
psnį, baigdama Melburne mokyto
jų seminarijų, šių metų Kalėdų 
atostogų metu ištekėjo ir persikė
lė mokytojauti į Melburnu.
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Ta pačia proga su studentais 
buvęs jų svečias p. A. Zubras pa
aiškino apie sumanymų Australi
joje atspausdinti rotatorium mūsų 
studentams rinkinėlį apie lituanis- ••
tinius dalykus. Jame tilptų žinios ji 
apie lietuvių kalbos kilmę, apie j p 
kalbinius skolinius ir naujadarus, I f:
apie garsiuosius lietuvių kilmės 
žmones, pasireiškusius kituose 
kraštuose ir įvairi kita informaci
ja, kuri būtų nauHinga mūsų aka
demikams, bendraujant su kitų 
tautybių studentais ir vėliau, dir
bant profesinį darbų, susitinkant 
su gyvenamo krašto intelektualais. 
Ekscelencija buvo sudomintas šiuo

o
S

SPECIALUS PASIŪLYMAS
Tiktai 900 Siuntiniu

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ LONDONE PRANEŠA, KAD JAI PAVYKO LABAI ŽEMA KAINA NUPIRKTI 
4.600 JARDŲ VILNONĖS (ALL WOOL) ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS KOSTIUMAMS. IŠ TOS MEDŽIAGOS SUDARYTA 200 
SPECIALIŲ SIUNTINIŲ, KURIŲ KIEKVIENĄ SUDARO:

65 jardo vilnonės (all wool) pilkos su ruoželiais medžiagos,
65 jardo vilnonės (all woll) rudos su ruoželiais medžiagos ir
10 jardų vilnonės (all wool) mėlynos su ruoželiais medžiagos, taigi iš viso 23 jardai vilnonės (all wool) angliškos 
medžiagos septyniems vyriškiem* ar moteriškiem* kostiumam*.
Kitose firmose tokio siuntinėlio kaina būtų maždaug 

pirkti šias medžiagas išimtinai žema kaina ir ji iš to teturės

95 svarus
į šių kainų įskaitant sovietinį muitų, licenzijų, draudimų ir visas 
primokėti.

Turint galvoje tai, kad šių specialių siuntinių skaičius 
skaičiui mūsų tautiečių, prašome užsaknėti ne daugiau kaip

50 svarų. O kadangi Lietubių Prekybos Bendrovei pavyko su- 
labai maža pelno, tai tų specialų siuntinį jį siūlo tiktai už 

sterlingus,

I
i

|
g1 v 
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EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

PŪKINĖS KALDROS
I

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai 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 išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

S

kitas pasiuntimo išlaidas. Siuntinio gavėjui nieko nebereikia

yra labai ribotas ir kad norime leisti pasinaudoti juo didesniam 
vienų tokį siuntinį.

šio specialaus siuntinio svoris yra 22 Ibs, dėl to kito kių prekių prie jo pridėti nebegalima, nes tada siuntinys būtų 
per sunkus.

šį siuntinį gali užsisakyti kiekvienas siuntėjas, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar kitų firmų.
Pareikalavus siunčiame nemokamai medžiagų pavyzd žius. Ta pačia proga norime painformuoti, kad esame sudarę 

25 skirtingus standartinius siuntinius niekam jau nebenuvaržo momis kainomis, įvairuojančiomis tarp £ 10.6.0 ir £ 28.7.0. 
Pavyzdžiui:

1) tiktai už £ 10.6.0 jūs galite pasiųsti tokį siuntinį, kurį sudaro 65 jardo vilnonė* medžiagos 2 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams,

2) tiktai už £ 11.7.0 galite pasiųsti 6 jardus vilnonė* paltinės medžiagos 2 paltams,
3) tiktai už £ 17.7.0 galite pasiųsti 13 jardų vilnonė* medžiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, o šalia 

tų yra dar kiti 22 skirtingi standartiniai siuntiniai — medžiagos kostiumams ir paltams, batai, megztiniai, vyriškos ir mo
teriškos kojinės ir kt.

Pareikalavus nemokamai siunčiame savo standartinių siuntinių kainoraštį, medžiagų pavyzdžius ir pagrindinį savo 
katalogų, kuriame yra sužymėta apie 600 dalykų.

MES GARANTUOJAME, KAD
1) siuntinys tikrai pasieks gavėjų (jei siuntinys žūtų, mes grųžiname pinigus arba be mokesčio pasiunčiamo kitų tokį 

pat stintinį),
2) visi su siuntimu susiję mokesčiai apmokami šičia, dėl to gavėjas, sulaukęs siuntinio, nieko jau nebeprimoka,
3) bus siunčiamos tik užsakytosios medžiagos, pasirinktos pagal pavyzdžius.
Mums reikalingi įvairiose Australijos vietovėse atstovai. Rašyti:

Lithuanian Trading Company
1 A, HUNT STREET, LONDON, W. 11 GREAT BRITAIN
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Redaguoja: Antanai Laukaiti* 

Adresą*: 35 Jame* Str., Fairfield, N.S.W.

ORGANIJACIJOS REMIA VAJU

Suprasdamos sunkią Vasario 
16-tosios Gimnazijos sportuojan
čio jaunimo padėtį, Sporto Sky
riaus paskelbtąjį piniginį vajų re
mia ir organizacijos. Ir Bankstow
n’o Apylinkės Valdyba savo 3-jų 
svarų auka parėmė jaunuosius 
moksleivius. Savomis aukomis iki 
šiol šį reikalą parėmė ALFAS 
Valdyba ir Sporto Klubo “Kovas” 
valdyba.

Sydnėjuje

V. BINKIS — “KOVO” 
PIRMININKAS

Balandžio 11 dieną naujoji “Ko
vo” valdyba turėjo savo pirmąjį 
posėdį, kurio metu valdybos na
riai pasiskirstė pareigomis. Nau
juoju pirmininku yra žinomas sta
lo tenisininkas, jau anksčiau va
dovavęs klubui, Vincas Binkis, vi
cepirmininku tapo vienas iš darbš
čiausių koviečių — Stasys Jūrai- 
tis, sekretore — A. Šimaitienė, iž
dininku — A. Šimaitis, turto tvar
kytoju — R. Liniauskas, moterų 
vadove — A. Griškaitytė. Nariais, 
kuriuos valdyba pakvietė iš kandi
datų tarpo, liko Hornas ir J. Kar
pavičius.

Naujoji valdyba savajame po
sėdyje kartu su sekcijų vadovais 
aptarė visus einamuosius klubo 
klausimus, nutardami greičiausiu 
laiku susirišti su Bankstown’o lie
tuviais ir ten užmegsti tampres
nius sportinius ryšius.

Naujajai valdybai geriausios 
sportinės sėkmės!

Valdybos pirmininko adresas: 
V. Binkis, 15 Dowding St., Pana
ma, N.S.W.

JAUNIAI ŽAIDŽIA

Po gražaus ir sėkmingo darbo, 
Kovo jauniai krepšininkai pirmą

Vasario 16-sios Gimnazijos spor
tuojančio jaunimo vardu aš pra
šau ir kitas Australijos lietuvių 
organizacijas bei pavienius asme
nis, nors ir maža auka, prisidėti 
prie šio šalpos vajaus, kuris bai
giasi šio mėnesio 30 dieną. Visas 
aukas siųsti Sp. Skyriaus Red. 
adresu.

Sp. Sk. Red.

kartą buvo užregistruoti į austra
lų žiemos krepšinio pirmenybes, 
kurios vyksta Leichhardt o prie
miesčio krepšinio salėje. Mūsų 
jauniai žaidžia “C” klasėje ir jų 
priešininkai yra suaugę vyrai, su 
kuriais jauniesiems tenka sunkiai 
kovoti.

Pirmosiose rungtynėse jauniai 
susitiko su stipria australų New
town PCBC komanda, kur buvo 
labai gražiai sukovota, nors rung
tynės ir pralaimėtos (21:26) 
45:39). Puolėjas Daniškevičius ge
rai žaidė ir parodė gražių metimų, 
kai gynėjai — Protas ir Grudzin- 
skas — kovojo labai kietai ir ge
rai skirstė sviedinį. Kitiems žai
dėjams geriau susižaidus, kovie- 
čiai gali būti stipriausia komanda 
turnyre. Taškai: Daniškevičius 23, 
Grudzinskas 7, Protas 4, Lukoše
vičius 2, Daudaras 3. Gynime ge
rai žaidė G. Grudzinskas ir Miro
nas.

J.E. VYSK. V. BRIZGI PRIIMA 
ALFAS VALDYBA

š.m. kovo 22 d., sekmadienį, 
J.E. vysk. V. Brizgys buvo pri
imtas Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Valdy
bos. Priėmimas įvyko ALFAS pir
mininko Vlado Daudaro namuose, 
North Sydney. Ekscelencija atvy
ko, lydimas kun. P. Butkaus, kun. 
Pr. Vaserio ir kun. Gaidelio. Be 
ALFAS valdybos narių, priėmi
me dalyvavo Sydnėjaus Sporto 
klubo Kovo valdyba ir būrelis ak
tyvių Kovo sportininkų.

ALFAS pirmininkas pasveikino 
brangų Svetį visų Australijos 

šinio sekcijoms po kamuolį.
Sporto Klubas “Kovas” Pranui 

Mikalauskui dėkoja už didelę pa
ramą ir linki jam ilgiusių metų.

S.S.K. “Kovas” Valdyba 

Mūsų jauniai — lietuvių sportininkų ateitis! Tegul visi 
vieningai garsina Australijos lietuvių vardą sportinėse varžybose. 

.•^•••♦•*******************,*Zwi*%<*j**iwi**i**i**i**i>,Į***«

¥ f
$ Reikalingi BROWNEJONES LTD. — GIFT PARCEL SERVICE į

X Firmai Lietuvių Skyriui atstovai Australijoje. .:.

Prašome rašyti —

i t

sportininkų vardu ir palinkėjo 
sveikatos, tęsiant religinį ir tau
tinį darbą. Prašė Ekscelencijos 
nuvežti širdingiausius sveikinimus 
ir linkėjimus mūsų broliams ir 
sesėms sportininkams bei jų bi
čiuliams Amerikoje, šia proga AL
FAS pirmininkas įteikė J.E. vys
kupui visų Australijos Sporto 
sklubų vardu albumą su keletą 
nuotraukų iš praėjusių sporto 
švenčių Australijoje.

J.E. vysk. V. Brizgys širdingai 
padėkojo pirmininkui ir visiems 
sportininkams už sveikinimus ir 

J.E. Vy*k. V. Brizgy* kartu *u kun. P. Butkum, kun. Pr. Vaaeriu, 
tėvu S. Gaideliu, A.L.F.A.S. V-bos pirmininku V. Daudaru, buv. “Ko
vo” V-bo* pirmininku S. Juraičių, Sydnėjaus Apylinkės V-bos pirmi
ninku A. Jasaičiu ir koviečiais sportininkų rusuoštos išleistuvių va
karienės metu.

linkėjimus. Labai maloniai paža
dėjo pasveikinti mūsų vardu Ame
rikos lietuvius sportininkus ir 
džiaugėsi, kad lietuviai sportinin
kai Australijoje nepamiršo savų
jų tradicijų. Viešėdamas Austra
lijoje, Ekscelencija pastebėjo, jog 
geriausiai organizuoti ir vienin
giausi yra sporto klubai. Labai 
įdomiai ir vaizdžiai davė kelis pa
tarimus, kaip geriau bendradar
biauti su vietinėmis australų or
ganizacijomis, kad nesukeltume 
juose nepasitenkinimo dėl tautinių 
grupių sudarymo.

Prašė būti vieningais, dvasiniai, 
religiniai ir tautiniai stipriais lie
tuviais.

V.Š.

Adelaidėje
VYTIS I — STURT 62:81 (24:35)

Paskutines vasaros turnyro 
rungtynes vytiečiai žaidė su grei
čiausia būsiančiu vasaros turnyro 
nugalėtoju Sturt, šias rungtynes 
pralaimėjus, atiteko penkta vieta. 
Atsižvelgiant j tai, kad niekada 
nebuvo žaista pilnu sąstatu ir kaip 
kurie žaidėjai iš viso nežaidė arba 

žaidė tik dalyje rungtynių, tai 
šie rezultatai skaitytini gerais, 
šiose rungtynėse vytiečiai žaidė 
be pamainų ir antrame puslaikyje 
du žaidėjai, turėdami po keturias 
baudas, buvo labai suvaržyti gy
nime. Sukovota buvo labai gerai 
ir rungtynės buvo gana įdomios. 
Taškai: L. Urmonas 18, Petkūnas 
17, Gumbys 15, M. Statnickas 12.

JAUNĖS — DAVID MURRAY
40:63 (14:30)

Jaunės ketvirčio finalus sužai
dė gana silpnai ir teko pasitenkin
ti ketvirtąja vieta. Komandos 
silpnybė glūdi tame, kad puolėjos 
gerai atlieka savo uždavinį po 
priešo krepšiu, bet labai blogai po 
savo krepšiu, kada reikia pereiti iš 
puolimo j gynimą. Negrįžtama lai
ku, blogai dengiamos žaidėjos ir 
nenuimami kamuoliai. Vis dėlto, 
reikia pripažinti, jog per vasaros 
turnyrą jaunės padarė didelę pa
žangą. Treneris turėtų atkreipti 
visą dėmesį j gynybą. Taškai: R. 
Andriušytė 25, B. Wallace 8, D. 
Radzevičiūtė 7. L. Radzevičiūtė 
per šias rungtynes sužaidė ge
riausiai iš visų, nors ir nopelnijo 
taškų.

JAUNĖS — BROKEN HILL
39:36 (19:13)

Velykų švenčių metu jaunės, 
pastiprintos M. Kelertaite ir E. 
šiukšteryte, turėjo draugiškas 
rungtynes su Broken Hill mergai
čių rinktine. Nors rungtynės ir 
laimėtos, bet žaista nelabai ge
rai. Klaidos tos pačios: jaunes 
puolėjos negrįžta laiku į gynimą. 
Po rungtynių priešininkių koman
da įteikė R. Andriušytė! dovaną, 
kaip geriausiai (jaunių) žaidėjai. 
Taškai: D. Radzevičiūtė 18, M. 
Kelertaitė 11 ir R. Andriušytė 10.

1959 M. GRAŽUOLĖS 
RINKIMO BALIUS

Kaip kiekvienais motais, taip 
ir šįmet A.L.S.K. “Vytis” š.m. ba
landžio 25 dieną, Lietuvių Namuo
se ruošiamam Baliuje rinks šių 
metų gražuolę. Tikimės ir lau
kiam didelio susidomėjimo šiuo 
baliumi ir gausaus atsilankymo. 
Pakvietimus ir staliukus galima 
užsisakyti pas “Vyties” S.K. V-bos 
narius.

B.N.

X

ATŠVENTĖ GIMIMO DIENĄ
Sydnėjuj žinomas lietuvis pre

kybininkas Pranas Mikalauskas š. 
m. balandžio 5 d. Lietuvių Na
muose, Redferne, savo draugų ir 
artimųjų tarpe atšventė gimimo 
dieną.

Pranas Mikalauskas yra akty
vus lietuviškuose reikaluose ir 
Sporto Klubo “Kovas” rėmėjas, 
padovanojęs moterų ir vyrų krep-

TAURAS — greitas ir sąžiningas patarnavimas vi- į 
suose jūsų siuntinių reikaluose, rašykite kainoraščiams ir me- X 
džiagų pavyzdžiams norimos kainos ir spalvos. r

ATSTOVAI: Mr. N. Butkūnas, 9, Cowper St., St. Kilda, j I 
Vic., Mr. K. Makūnas, Barton House, Barton, kamb. 29. Can- V 
berra, Mr. A. Augustinas, D 65. Railway Hostel, Greenacre, 
N.S.W., Mr. B. Lukavičius, 114, Palm Ave. Royal Park, S. .’. 
Australia., Mr. I. Vitkūnas, 1, Guthrie St., Hillside, Adelaidė. X

BROWNEJONES LTD.!
LIETUVIŲ SKYRIUS

1, NORFOLK PLACE, LONDON W. 2 
ENGLAND.
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PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

OVERSEAS
SAV.

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

:* A. Briedi*, 88, Godsmith Ave., London, W. 3. England.
PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

DOVANŲ SIUNTINIAI 
l LIETUVĄ

(Muitai ii ankito sumokėti) I
Dėl mūsų tarnybos reko-l 

mendacijų pasiklauskite vienų 
iš daugelio jūsų tautiečių, 
buvusių mūsų klijentų.

PASINAUDOKITE 
GREIČIAUSIU IR 

PIGIAUSIU KELIU

SAUGUS

per

0. STRAUTS
Adelaidė

Victoria Co., 
39 Chester St., City.

Tel. W 2684
Sydnėju*

Piccadilly Arcade 
Antras aukštas, kambarys

Castlereagh St., City 5£|
E

J. Strautins §
5-TH FLOOR

306 The Causeway
MELBOURNE

x x x
;! SIUNTINIAI I LIETUVA Į;

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU

yra
BANK OF 

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA i500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zėlandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon
done.

Rašyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros *A Complete Banking Service”.

Jus maloniai priims —

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

(ISCORPOHĄII l> IN M '•v HMI'in tlkpitini

Bendras ir taupos 
skyriai

A7I7O1II

VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA IŠTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į 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 *ąžine laukite pakvitavimo ii aavo 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 tautieči&is.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių ištaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokiu* siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

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 MOŠŲ 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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mOmi pastogeADELAIDES RŪPESČIAI
(VISUOTINO SUSIRINKIMO PROGA)

Pereito mėnesio pabaigoje Ade
laidės Lietuvių apylinkės valdyba 
buvo sušaukusi visuotinį bendruo
menės narių susirinkimų išklausy
ti apylinkės valdybos pranešimo, 
išsirinkti naujus valdomuosius or
ganus ir apsvarstyti kitus visų 
bendruomenę liečiančius reikalus. 
Iš visos kolonijos, kurioje priskai- 
toma iki 2000 lietuvių (apie 800 
dirbančiųjų) 1 susirinkimų atvy
ko tik 63 asmenys.

Atlikus įprastinius tokiems su
sirinkimams formalumus, apylin
kės valdybos pirmininkas Jurgis 
Vasiliauskas padarė pranešimų 
apie apylinkės nuveiktus darbus, 
o iždininkas Strankauskas pateikė 
piniginę apyskaitų, kuri atitiko 
revizijos komisijos patikrintiems 
daviniams.

Bene įdomiausias ir išsamiau
sias buvo apylinkės garbės teismo 
pranešimas, kurį padarė Teismo 
pirmininkas Juozas Gučius, žmo
gus, kuriam teko ne tik veikalus 
režisuoti, bet ir bylas spręsti. Sa
vo kadencijos metu Adelaidės apy
linkės garbės teismui teko spręsti 
dvi bylas. Viena jų buvo išnagri
nėta teisiamajam posėdy ir pada
rytas atitinkamas sprendimas. Sa
lims apeliavus, dabar toji byla 
perduota Krašto Garbės Teismui. 
Antroje byloje Apylinkės Garbės 
teismas panaudojo savo tarpinin
kavimų, o šalys parodė tikrai di
delę abipusę tolerancijų ir byla 
buvo baigta atviru susitaikymu, 
kurio tekstas buvo paskelbtas 
"Mūsų Pastogėje”.

Kalbėdamas apie šį susistaiky- 
mų, Gučius užakcentavo, kad 
"Garbės Teismas jaučia pareigų 
tokį šalių susitaikymų viešai pa
brėžti kaip pavyzdingų atvejį, ka
da ne tik raštu, bet ir veiksmu 
buvo reikalas sutvirtintas, paduo
dant vienas kitam rankų ir net 
lietuviškai — broliškai pasibu
čiuojant. Byla tapo užmiršta, teis
miniu terminu tariant — nutrauk
ta."

Tačiau diskusijose dėl aplinkės 
valdybos pranešimo ir norint ne
buvo galima jausti to broliškumo, 
apie kurį savo pranešime užsimi
nė apylinkės garbės teismo pir
mininkas. Dar prieš pranešimus 
reikalai buvo įkaitinti, kai St. 
Čibiras iškėlė sušauktojo susirin
kimo teisėtumo klausimų. Savo 
pareiškimų, kad susirinkimas ne
teisėtas Čibiras motyvavo tuo, kad 
apie jį nebuvo paskelbta ALB or
gane “Mūsų Pastogėje”, o to pa
skelbimo reikalaujųs statutas. 
Klausimas po gana aštrių diskusi
jų buvo pastatytas balsavimui ir 
29 susirinkimo dalyviai, pasisakė, 
kad susirinkimas teisėtas, 17 — 
neteisėtas ir kiti 17 — susilaikė. 
Po to balsavimo, į posėdžio proto
kolų buvo įrašyta: "Susirinkimas, 
balsų dauguma, skaitomas teisė
tu”. Tačiau susirinkimas pareika
lavo, kad ateityje būtų prisilaiko
ma statuto ir apie susirinkimus 
nustatytu laiku skelbiama ben
druomenės organe.

O jau po pranešimų ir prasidėjo 
apylinkės valdybos negailestingas 
vanojimas. Kliuvo ir pirmininkui 
ir iždininkui. Prikišta, kad paties 
pirmininko pranešimas daug daly
kų nutylėjo, kad visuomenė nebu
vo painformuota apie Krašto Ta
rybos nutarimus, kad Adelaidė 
nieko nežino apie naujai įvestų 
lietuvio mokestį, kad apylinkės 
valdyba netik nesirūpina Lietuvių 
Namais, bet net sųmoningai ken
kia jų reikalams ir t.t. Buvo klau
siama, kodėl Adelaidės apylinkės 
valdybai priklausanti Moterų sek
cija negavo progos padaryti savo 
pranešimo (neįtraukta į dienot
varkę), kodėl nebuvo leista Ade
laidės Lietuvių Sąjungai, kuri ad
ministruoja Lietuvių Namus, pa
daryti visuomenei atitinkamo pra
nešimo.

Tie įsisiūbavę klausinėjimai pri
vertė tiek pirmininkų Vasiliauskų, 
tiek iždininkų Strankauskų duoti 

visų eilę papildomų paaiškinimų, 
kurie vistiek dalies susirinkimo 
dalyvių nepatenkino ir negalėjo 
patenkinti, nes tų visų priekaiš
tų esmės reikia ieškoti giliau — 
tame kolonijos skilime, kurio dar 
niekas nedrįsta viešai pripažinti, 
nors jis jau aiškiai kunkuliuoja 
pačioje Adelaidės lietuvių visuo
menėje. Ir tas skilimas vyksta ne 
dėl ko kito, o tik dėl skirtingų pa
žiūrų į lietuviškus reikalus.

Dalis adelaidiškių yra įsitikinu
si, kad pirmas ir pagrindinis Ade
laidės lietuvių siekimas turi būti 
galimai greičiau pabaigt mokėti 
skolų už visuomenės pinigais nu
pirktus Lietuvių Namus, kuriuose 
šiuo laiku telpa savaitgalio mokyk
la, Lituanistiniai kursai, kuriuo
se repetuoja choristai, renkasi 
sportininkai, skautai, kuriuose 
vyksta visi minėjimai, susirinki
mai, kuriuose kiekviena organiza
cija rengia balius ir t.t. žodžiu, 
namai, kuriuose koncentruojasi 
visas lietuviškas veikimas. Tiems 
namams visuomenė jau sudėjo 
apie 5000 svarų. Tačiau vistiek 
dar yra 3000 svarų skolos. Ir bū
tų nusikaltimas lietuviškam rei
kalui, jeigu visuomenė būtų ati
traukta nuo šio pagrindinio tiks
lo ir privesta nedidelius savo iš
teklius atiduoti kitiems reikalams.

Jeigu visi taip galvotų — pro
blemos visai nebūtų, tačiau ir čia 
yra kitaip galvojančių. Jie yra 
įsitikinę, kad kolonija jau yra, 
ekonomiškai tiek pajėgi, kad gali 
ne tik sumokėti likusius 3000 sva
rų už Lietuvių Namus, bet duoti 
atitinkamas aukas ir projektuo
jamai lietuvių bažnyčiai ir para
pijos namams — klebonijai Ade
laidėje. Lietuvių Namams aukoja 
visi be išimties lietuviai, o prie 
bažnyčios prisidėsiu tik katalikai, 
kurių čia yra nemažiau kaip 98% 
visos kolonijos narių.

Bėda ne dėl to, kad nevisi vie
nodai galvoja, bet dėl to, kad nė 
vieni, nė kiti nerodo noro bendrai 
susirinkti iš iš širdies išsikalbėti, 
nesistengia surasti bendrų veiki
mo principų, o eina skirtingais 
keliais. Dėl to ir bendrame susi
rinkime, kuris iš esmės jokio ry
šio su tom dviem kryptim neturi 
ir negali turėti, nejučiomis lieja
ma tulžis, atvirai tačiau nepasa
kant pačios nesutarimų esmės. 
Vieni, norėdami, kad visas dėme
sys būtų kreipiamas į Lietuvių 
Namus, nors ir nesąmoningų kitų 
nukrypimų laiko bendrų lietuviš
kų reikalų sabotavimu ir kimba 
į plaukus. Kiti, neduodami Lietu
vių Namams pirmumo, savo nau
juose projektuose nemato ben
druomenės skaldymo. Ryšium su 
tuo virš Adelaidės plaukioja gan
dų debesys, kuriuose visų lietuvių 
aukomis nupirkti namai jau paver
čiami Sąjungos narių namais ir 
kuriuose projektuojamai lietuvių 
bažnyčiai kabinama iškaba: “aus
tralų vyskupo išimtina nuosavy
bė” ir t.t.

Visa tai ir įžiebė visus tuos be
reikalingus priekaištus, kurių. J. 
Vasiliauskas ir nenusipelnė. At
rodo, kad buvo puolamas ne as
muo, o visas tas judėjimas, kuris 
koncentruojasi apie naujus staty
binius projektus. Tų priekaištų 
klausantis nenorom piršosi mintis, 
kad mes savo įsisiūbavimuose ei
name perdaug toli ir kito nuomo
nę atmetame be kompromisų. Yra 
pavojaus, kad ateis diena, kada 
niekas nenorės imtis visuomeni
nio darbo. Atrodė, kad po prie
kaištų audros adelaidiškiams bus 
sunku sulipdyti naujų apylinkės 
valdybų. Tačiau tie baiminimaisi 
nepasitvirtino: Adelaidė turi nau
ją apylinkės valdybą, kuri šiame 
susirinkime buvo be didelio var
go išrinkta ir kurią sudaro: pir
mininkas J. Jonavičius, vice-pir- 
mininkas ir turto globėjas A. Mor
kūnas, sekretorius M. Pocius, kul
tūros ir švietimo reikalams C. 
Ostrauskas, iždininkas A. Serelis.

SYDNĖJUS
SYDNĖJAUS APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS•
Š.m. gegužės 3 dienų (sekma

dienį), 4 vai. po pietų šaukiamas 
Lietuvių klube “Lietuvių Namai”, 
20 Botany Rd., Aleksandria (Red- 
fernas), A.L.B. Sydnėjaus Apylin
kės visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. Su
sirinkimo atidarymas, 2. Prezidiu
mo kvietimas, 3. Valdybos, revizi
jos Komisijos ir Garbės Teismo 
pranešimai, 4. Diskusijos dėl pra
nešimų, 5. Valdybos veiklos ir pi
niginės atskaitomybės tvirtinimas, 
G. Valdybos rinkimas, 7. Revizijos 
Komisijos rinkimas, 8. Garbės 
Teismo rinkimas, 9. Klausimai bei 
sumanymai ir 10. Susirinkimo už
darymas.

Pastaba: Numatytu laiku nesu
sirinkus reikiamam skaičiui ben
druomenės narių, pusvalandžiui 
praėjus, susirinkimas bus teisėtas 
bet kokiam narių skaičiui susirin
kus.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba

PAMALDOS
Balandžio 26 d. lietuviškos pa

maldos Wentworthville Karmeli
tų bažn. 10 vai. 45 min.

Balandžio 26 d. Wollongong 
apylinkių lietuviams pamaldos W. 
Katedroj 5 vai. po pietų.

Gegužės 3 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

— x —
Artėja gegužis — Marijos mė

nuo, ruoškimės kiekvienas savo 
namuose ar kelios šeimos kartu 
— kolonijose giedoti ar kalbėti 
Gegužines pamaldas.

Bass Hills lietuvių kolonijoje ir 
šiais metais per visų mėnesį kas 
vakarų (7 vai.) bus giedamos ge
gužinės pamaldos p. Mickų na
muose, 75 Horton St.

Pirmosios tokios pamaldos, va
dovaujant Kapelionui, bus 1 d. ge
gužės — penktadienio vakarų, 6 
vai.

Gegužės 1 d. — pirmasis penk
tadienis — išpažintys Bass Hills 
bažnyčioje nuo 7 v.v.

Gegužės 3d. — sekmadienį G 
vai. vakare Cabramattos lietu
viams gegužinės pamaldos ir pa
laiminimas Cabramattos parapijos 
bažnyčioje.

K.P.B.

GRADUANTŲ PAGERBIMAS
ALSS-gos Sydnėjaus skyrius š. 

m. gegužės 9 d. (šeštadienį) ren
gia pobūvį Antony Doherty Hall 
salėje (kur pereitais metais buvo 
Bohemijos vakaras), Surry Hills, 
N.S.W.

Jame norima pagerbti Sydnė
jaus universiteto lietuvius gradu- 
antus. Smulkiau apie pobūvį bus 
pranešta vėliau.

M.P.I.

“Šviesos” uždaras
VAKARAS

Š.m. balandžio 4 d. Sydnėjaus 
“Šviesos” sambūris surengė pirmų 
šiais metais uždarų vakarų, vad. 
“Cocktail Party”. Vakaras vyko 
jaukioj ir kuklioj K. Ankaus stu
dijoj.

Buvo tartasi veiklos ir organi
zaciniais reikalais. Dalyvavo apie

Išrinkus Apylinkės Valdybų, vi
sų kitų organų rinkimai vyko vi
sai sklandžiai. Naująjį Apylinkės 
Garbės Teismų sudaro Z. Kučins
kas, J. Vasiliauskas, M. Urbonavi
čius, p. Jonavičienė ir V. Vosylius, 
o revizijos komisijų Mikeliūnas, 
Dičiūnas ir Radzevičius.

Nauja šiame susirinkime buvo 
tai, kad susirinkimas nutarė, jog 
į Apylinkės Valdybų sprendžia
muoju balsu įeina Adelaidės Lie
tuvių Sųjungos valdybos narys. 
Tai padaryta norint surasti glau
desnį bendradarbiavimų tarp Apy
linkės Valdybos ir ALS-gos val
dybos. Tikėkim, kad tie norai įsi
kūnys.

V. Radzevičių* 

20 šviesininkų. šnekučiuojantis ir 
linksminantis buvo kelta įvairių 
sugestijų ir prieita šių sprendimų: 
reguliariai kas mėnesį ruošti 
Šviesos parengimus. Kas antrų 
kartų bus vieši parengimai su dis
kusine ar kita kokia programa bei 
pasilinksminimai. Kiti gi parengi
mai bus uždari, atseit — tik orga
nizacijos nariams, kad geriau tar
pusavyje susipažintų ir išvystytų 
artimesnį bendradarbiavimų.

Buvo apsispręsta, kad viešie
siems parengimams yra tinkama 
Bankstowno Liet. Namų salė, o 
uždaruosius nutarta rengti pakai
tomis K. Ankaus studijoj, Centr. 
Liet. Namuose Redfernc arba gal 
Milsons Point salėje.

Tikslų laikų ir vietų nustatys 
Šviesos sambūrio valdyba.

G.D.

PRANEŠIMAS
“Aušros” Skautų Tunto vadija 

praneša, kad š.m. balandžio 26 d. 
(sekmadienį), 3 vai. p.p., Banks
towno Lietuvių Namuose įvyks šv. 
Jurgio Dienos proga iškilminga 
Tunto sueiga.

Visi skautai dalyvauja unifor
muoti.

I šių sueigų kviečiami ir skautų 
tėvai, rėmėjai bei bičiuliai. Bus 
skautiški pasirodymai ir lauželis.

Tuoj pat po sueigos įvyks skau
tų tėvų, rėmėjų bei bičiulių susi
rinkimas. Kadangi negalėjo įvykti 
š.m. kovo mėn. 80 d. šauktas su
sirinkimas (priežastis — atvyko 
vos trys skautų tėvai ir vienas rė
mėjas!), tai maloniai prašome juo 
skaitlingiau šį sykį dalyvauti. Bus 
renkama Valdyba bei.aptarti kiti 
einamieji reikalai.

Ta pačia proga pranešame, kad 
tėvai, norį leisti savo vaikus skau- 
tauti, maloniai kviečiami atvykti 
ir pasitarti šiuo reikalu.

“Aušros” Tunto Vadija

BANKSTOWNAS
PRANEŠIMAS

Š.m. balandžio 25 d., šeštadie
nį, 5 vai. vak. yra ruošiamas 
Bankstowno Liet. Namų mecena
tams pagerbti banketas.

Visus Bankstowno Liet. Namų 
narius ir svečius nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti.

Įėjimas laisvas.
B.L.N. Valdyba

— X —
Pranešame, kad š.m. gegužės 2 

d., šeštadienį, ir 3 d., sekmadienį, 
bus renkamos aukos ir paskolos 
Bankstowno Lietuvių Namų už
baigimui, o taip pat pasižadėjimai 
už kėdes.

Ta proga bus priimami nauji 
nariai, įmokėję £ 5 įstojimo mo
kesčio.

Nuoširdžiai prašome mielų tau
tiečių paremti šį vajų. Kurie ne
būsite aplankyti, prašome savo 
aukų pasiųsti iždininkui šiuo ad
resu: A. švedas, 142 Rose Str., 
Yagoona, N.S.W.

B.L.N. Valdyba

MELBURNAS
PRANEŠIMAS

A.L.B. Melburno Apyl. visuoti
nis narių susirinkimas šaukiamas 
š.m. balandžio 26 d. 12.45 po pietų 
šv. Jono bažnyčios parapijos sa
lėje.

Darbotvarkė: •
1) Susirinkimo atidarymas, 2) 

Balsams skaičiuoti komisijos rin
kimas, 3) Susirinkimo Pirminin
ko rinkimas, 4) Valdybos veiklos 
pranešimas, 5) Finansinė apyskai
ta, 6) Kontrolės Komisijos prane
šimas, 7) Garbės Teismo praneši
mas, 8) Diskusijos dėl pranešimų 
ir finansinės apyskaitos tvirtini
mas, 9) Apyl. Valdybos rinkimas,
10) Kontrolės Komisijos rinkimas,
11) Garbės Teismo rinkimas, 12) 
Einamieji reikalai bei sumanymai 
ir 13) Susirinkimo uždarymas.

Skelbtu laiku nesant kvorumo, 
susirinkimas įvyks po pusvalandžio 
ir bus teisėtas, nežiūrint dalyvių 
skaičiaus.

Balsavimo teisę turi visi lietu
viai, kuriems yra suėję 18 metų 
amžiaus ir kurie yra užsimokėję 
lietuvio mokestį (10 šil. metams).

Maloniai prašome visus susirin
kime dalyvauti.

A.L.B. Melburno
Apyl. Valdyba

DALIAI LEVICKYTEI

DR. ALGIUI JANKUI, 
sukūrusiems šeimos židinį, daug laimės linki

P.P. Balkus, 
Sydney

J.E. VYSK. BRIZGYS NAUJOJE ZELANDIJOJE
Kovo 23 d. vysk. Brizgys iš Aus

tralijos atskrido j Christchurch, 
pradėdamas trumpų kelionę N. 
Zelandijoje. Aerodrome mūsų 
vysk, pasitiko būrelis liet, ir 
Christchurcho vysk. Joyce. Po po
ros valandų pasikalbėjimo, vysk. 
Brizgys išskrido į Dunedin’ų. Ten 
jis taip pat buvo pasitiktas liet, ir 
vysk. Cavanagh. Vakare Dunedi- 
no liet. Jo Ekselencijai surengė 
iškilmingų vakarienę “La Scala” 
klube. Rytojaus dienų vysk. Briz
gys katedroje atlaikė šv. mišias, 
skirtas lietuviams. Vakarinis laik
raštis “Evening Star” plačiai ap
rašė šį apsilankymų ir patalpino 
vysk, ir būrelio liet, nuotraukų.

Wellington’an vysk. Brizgys at
skrido 24 kovo. Vizitavo J. E. ar- 
kivysk. McKeefry, atlaikė šv. mi
šias ten gyvenantiems liet, ir su 
kitais dvasiškiais dalyvavo liet, su-

MELBURNO DAINORIAMS
10 METŲ!

NUPIRKIME. DOVANŲ PIANINĄ
Melburno dainos sambūriui šie

met sueina 10 metų. Tai reikš
minga sukaktis: būrys žmonių 
puoselėja lietuviškų dainų, paįvai
rina mūsų pačių pilkų kasdienybę 
tautinių švenčių ir šiaip progo
mis, reprezentuoja lietuvių tautai 
ten, kur sueina ir svetimieji. Ir 
tai jau daroma per 10 metų toli
miausiame nuo Lietuvos kampe 
— Melburne. Maža lietuvių tau
tos atskala, ne savo noru ja pasi
dariusi, tęsia savo tautinio reiški
mosi tradicijas Viktorijos žemė
je.

Choro reikalu be pačių daino- 
rių, be dirigento p. A. čelnos dau
giausiai yra nusipelnęs jo organi
zatorius, jo pagrindinis rėmėjas, 
choro geroji dvasia p. L. Baltrū
nas. Per trejis paskutiniuosius 
metus jo bute vyko choro repeti
cijos, jo pianinu naudotasi, kai 
dainoriams reikėjo instrumentinės 
palydos ar “užsikabinti už gai
dos”. Reikia pagaliau chorui nu
pirkti pianinas ir tų padarykime 
dešimtmečio proga — šiemet. Kas 
tų padarysi Mūsų organizacijos 
bepinigės. Reikia mums patiems 
individualiai sumesti. Didesniam 
būriui lietuvių esant krūvoje, te
gu imasi kad ir pats choro reika
lų vedėjas pravesti rinkliavų. Ta 
pačia proga tebūnie pavesta po
rai žmonių, jei būtų reikalo, su
rasti trūkstamų sumų ir nupirkti 
patį pianinų. Nemo 

Š.m. gegužės mėn. 2 d. (šeštadienį), Melburno Universiteto, 
moderniškoje VILSONO salėje, Melburno lietuvių Dainos Sam
būris rengia

Jubiliejini
Dainų Koncertą, 

t t7
kuriame dalyvauja latvių vyrų choras “Kokie”, latvių mišrus
choras ir Melburno lietuvių Dainos Sambūris.
PROGRAMOJE: LIETUVIŲ IR LATVIŲ LIAUDIES DAINOS.

Pradžia: 8 vai. vak.
Bilietai gaunami pas choro dalyvius, pas p. L. Baltrūną ir sek
madieniais parapijos kioske.

VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

NUOSAVUS NAMUS,
įmokėjus mažą depozitą, y
GREITAI, TVARKINGAI £

IR GRAŽIAI J
PASTATO JUMS į

M. LUCAS & CO. t
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
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rengtame pobūvyje. Wellingtono 
spauda taip pat paminėjo vysk. 
Brizgio viešnagę.

Į Aucklandą vyskupas atvyko 
25 kovo. Areodrome jo laukė bū
rys liet, ir arkivysk. sekr. dr. Fla
nigan. Daugumas moterų ir mer
gaičių dėvėjo tautinius rūbus. Va
kare katedroje buvo atlaikytos šv. 
mišios Aucklando liet. Vėliau įvy
kusiame oficijaliame priėmime 
arkivyskupo rezidencijoje, be 
mūsų gerbiamo svečio, dalyvavo 
arkivysk. Liston, vysk. Delargey 
kiti dvasiškiai ir gausus liet, skai
čius. J. E. arkivyskupas Liston 
savo kalboje pabrėžė, kad jis 
džiaugiasi priimdamas mūsų ga
nytojų, kaip simbolį kenčiančios 
lietuvių tautos ir bažnyčios, jis 
taip pat džiaugėsi, kad šiame po
būvyje dalyvavo lietuviai, nežiū
rint religinių skirtumų.

Didįjį Ketvirtadienį vysk. Briz
gys su arkivysk. Liston dalyvavo 
mišiose ir aplankė keletą liet šei
mų. Vėliau vyskupas nuvyko į 
Aucklando Universitetą, kur virš 
įėjimo durų plevėsavo Lietuvos 
trispalvė (liet, studentų dėka). 
Universitete mūsų svetys painfor
mavo katalikus studentus apie Ba
žnyčios padėtį Lietuvoje. Ten 
pat visi sukalbėjo rožančių už ken
čiančių lietuvių tautų ir perse
kiojamų Bažnyčią. Toliau vysk. 
Brizgys, lydimas arkivysk. Liston, 
N. Z. L. B. pirm. C. Liutiko, vice- 
-pirm. A. Mitkevičiaus, nario 
archt. V. Procutos ir D. Niperaitės, 
atsilankė miesto rotušėje pas bur
mistrų Buttle. Vakare Royal So
ciety svetainėje įvyko pobūvis, 
skirtas vien tik lietuviams, čia 
vysk. Brizgys padarė platų prane
šimą, liečianti Lietuvų ir bendrai 
lietuvybės reikalus, taip pat atsa
kinėjo į patiektus klausimus. At
sisveikindami kalbėjo L. B. pirm. 
Č. Liutikas, Aucklando Apylinkės 
pirm. J. žiginskas ir studentų — 
jaunimo vardu G. Procuta, prašy
damas Jo Ekselencijų daryti įtakos 
mūsų politiniems vaidams mažinti. 
Areodroman vysk. Brizgj palydėjo 
būrelis liet ir arkivysk. 
sekretorius.

J. E. vysk. Brizgio atsilankymų 
Naujoje Zelandijoje tvarkė N. Z. 
L. B. valdyba, talkininkaujant 
apylinkių valdyboms, seniūnijoms 
ir paskiriems asmenims.

Ypač daug vietos vysk. Brizgio 
atsilankymui ir Lietuvos reikala
ms kelių savaičių bėgyje savo skil
tyse skyrė katalikų savaitraštis 
"Zealandia”. G. P.
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