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KODĖL MAŽĖJA LIETUVIŲ SKAIČIUS ? MŪSŲ GYVENIMO AKTUALIJOS

175.000 gyvu lietuviij dar 
išblaškyti sovietu 

imperijoj
Maskvine statistikos valdyba 

paskelbė naujų pluoštų gyventojų 
surašymo duomenų. Pranešime 
sakoma, kad visoje Sovietijoje lie
tuvių yra 2,326,000. Lietuvos te
ritorijoje lietuvių esama tik 2,151, 
000. Tai yra, pagal pačių Sovietų 
oficialius surašymo duomenis, 
175,000 gyvų lietuvių yra išsklai
dyti už Lietuvos ribų, įvairiose 
Sovietinės imperijos srityse. Pa
žymėtina, kad prieš 20 metų, 1939 
metų surašymo duomenys rodė lie
tuvių Rusijoje 32,000. Daugelis 
tų, kiek liko gyvų, dabar yra at
sikraustę į Lietuvų, kaip patiki
mi okupacinės valdžios pareigū
nai. 175,000 dabar po sovietijų iš
sklaidytųjų lietuvių yra dalis iš
likusių gyvų tremtinių bei kali
nių, o kiti pastarųjų metų įvai
rūs “savanoriai”, paskirti į darbus 
už gautas stipendijas, suverbuoti 
miškų kirsti, geležinkelių bei fab
rikų tolimoj šiaurėj ir Sibire sta
tyti ir išsiųsti dirvonų arti “Chruš
čiovo dvaruose” Kazachstane.

Žymiai sumažėjęs Hetuviy 
skaičius Lietuvoje

Prieš 20 metų Lietuvoje (be 
Mažosios Lietuvos) lietuvių buvo 
skaičiuojama apie 2,263,000. Dve
jais metais vėliau, 1942 metais, 
vokiečių okupacijos metu atliktas 
surašymas (apėmęs ir dabar vėl 
atskirtas Ašmenos, Svyrių ir-kitas 
Vilniaus krašto vietas) atrado 
2,264,000. lietuvių. Dabar, nepai
sant natūralaus prieauglio, dėl 
kurio vieno lietuvių Lietuvoje jau 
privalėtų būti 2,734.000 (skaitant 
pagrindu 2,263,000), yra tik 
2.151.000.

Dar 1954 metais sovietinio eko
nominės geografijoos profesoriaus 
2erdancevo vadovėlyje buvo tvir
tinama, kad to meto duomenimis 
Lietuvoje buvę 2,300,000 lietuvių 
(85% visų tuo metu buvusių gy
ventojų). Taigi, tada Lietuvių 
skaičius buvęs šiek tiek padidėjęs 
nuo 1940 metų, nors ne tiek, kiek 
natūraliai būtų turėję būti (natū
raliai tas skaičius būtų turėjęs 
būti 2,575,000). Dabar, jeigu ti
kėti sovietiniais skaičiais, tai vien 
tik per penkerius metus, nuo 1954 
metų, lietuvių skaičius Lietuvoje 
ne tik nepadidėjo (natūraliai per 
tiek laiko turėjo padidėti apie 
130-čia tūkstančių), bet netgi kri
to 149-iais tūkstančiais.

Tuo tarpu dar negirdėti nei 
bandymų kaip nors tų reiškinį pa
aiškinti.

Stengiasi užmaskuoti 
kolonistų, skaičių

Atskleidus, kad iš 2,713,000 gy
ventojų Lietuvoje yra tik 2,151, 
000 lietuvių, teko atskleisti ir tai, 
kad yra per pusšešto šimto tūks
tančio kitų. Oficialių surašymo 
duomenų biuletenis sako, kad ru
sų Lietuvoje dabar yra 231,000 
(8.5%). Prieš 20 metų jų buvo tik 
67,000, arba 2,2% (skaitant su 
Vilnium, be Klaipėdos).

Pažymėtina, kad pagal prof, 
žerdancevo 1954 metų duomenis 
rusų Lietuvoje buvo 290,000 arba 
10.7% tuo metu buvusio gyvento
jų skaičiaus (2.705.000). Išeitų, 
kad per tą penkmetį nuo 1954 me
tų iki surašymo ir rusų skaičius 
Lietuvoje būtų gerokai sumažė
jęs. Bet rusai iš Lietuvos trauktis 
buvo pakilę tik 1953 metais, tuoj 
po Stalino mirties, o po to apsi

ramino ir jų dar daugiau stengė
si į Lietuvą patekti, lad tas rusų 
skaičiaus statistikinis sumažėjimas 
greičiausia bus atsiradęs dėl ki
tokio prisirašymo ar prirašymo. 
Pavyzdžiui, 1954 metų duomenyse 
buvo gudų 22,000 ir žydų bei ki
tų drauge tik 9,000. Dabar gudų 
skaičius pašokęs iki 30,000, atsi
rado 18,000 ukrainiečių, 25,000 
vienų žydų ir dar 28,000 kitų. Ga
limas dalykas, kad dabar į tas ka
tegorijas persikėlė dalis tų, kurie 
prieš penkerius metus buvo skai
tyti rusais. Tuo būdu rusų skai
čius tapo išsklaidytas ir, neva, 
sumažintas. Tik nesumažėjo nuo 
to kolonistų skaičius.

Nuostabus dalykas dedasi ir su 
lenkų skaičiumi Lietuvoje. Jų 
1940 metais buvo apytikriai su
skaičiuota 352,000 (11,6%). 1942 
metų surašymo metu (apimant 
toliau siekiančią Vilniaus sritį, su 
Ašmena, Svyriais ir kt.) lenkų 
buvo rasta 337,000 (12.1%). Su
mažėjimas tada paa'škinamas 
dviem priežastim: lenkų kariuo
menės ir nevietinio kilimo valdi
ninkijos Vilniuje ir kituose buvu
sio lenkų okupuoto krašto mies
teliuose buvo nebelikę, o dalis li
kusių gyventojų tada mieliau pri
siminė, kad jų tėvai ar seneliai 
bene bus buvę lietuviai... Bet 
tuoj po karo, 1945-47 metais iš 
Lietuvos plačiu mastu vyko len

inį repatriacija į Lenkiją. Repa
trijavo apie 180,000. Nors jų tar
pe buvo ir tik lenkais apsimetu
sių, visdėlto didžioji repatriavu- 
sių masė buvo lenkai. Todėl visiš
kai natūralu, kad 1954 metų duo
menys, pagal Žardancevą, tuo me
tu rodė Lietuvoj likus tik 80,000 
lenkų. O dabar staiga lenkų skai
čius vėl pašoko šimtu ir penkio
mis dešimtimis tūkstančių ir dau
giau kaip metus vyko antroji re
patriacija į Lenkiją (šiuo atveju

KELIONĖS, PAŽADAI IR VĖL BAZĖS..
Amerikos prez. gen. EisenhoVe- 

ris toliau tęsia savo keliones, šiuo 
kartu po Pietų Amerikos valsty
bes.

Pirmą trumpą stabterėjimą jis 
buvo padaręs Amerikos priklau
somybėj esančiam Porto Rico, kur 
gyventojai jį sutiko ne tik šaltai, 
bet net ir priešiškai. Mat, Porto 
Rico gyventojai nori nepriklauso
mybės, o Amerikai ši valstybėlė 
yra labai svarbi strateginiu atž
vilgiu.

Brazilijoj, kaip pranešama, 
Amerikos prezidentas sutinkamas 
šiltai ir entuziastingai. Prez. Ei- 
zenhoverio kelionių misijos tikslas 
— sustiprinti draugiškus ryšius su 
Pietų Amerikos valstybėmis, ypač 
dar dėlto, kad Sovietija taip pat 
stengiasi ten įsiveržti su savo pro- 
poganda ir ekonominės pagalbos 
pasiūlymais.

Sovietijos diktatorius vis dar 
yra Indonezijoj, kur be savo pro- 
pogandinių kalbų, smerkiančių ko
lonializmą, tariasi su Indonezijos 
prez. Soekarno ir kitais valstybės 
vyrais dėl prekybos santykių iš
plėtimo ir pagalbos sumų dydžio 
Indonezijai. Užsienio spaudos pra
nešimais, Indonezijoj Chruščiovas 
nesąs sutinkamas perdaug entu- 
zistingai, o ir pats atrodąs išvar
gęs ir blogoj nuotaikoj.

Paskutinėmis dienomis pasaulio 
politinius sluogsnius ypač sujau
dino žinia, kad V. Vokietijos vy
riausybė, esą, tariasi su Franco 
Ispanija dėl vokiečių karinių ba
zių įsteigimo anapus Pirenėjų kal

daugiau jąja naudojosi žydai). 
Bet kaip tik tuo pačiu metu lie
tuvių skaičius sumažėjo šimtu 
penkiasdešimt vienu tūkstančiu. 
Gali būti, kad toks skaičius dabar 
užsirašė ar buvo užrašyti lenkais 
kaip tik iš tokių, dėl kurių tau
tybės galima dvejaip manyti, bet 
kurie anksčiau buvo užsirašę lie
tuviais. .. O gal ir rusai ar kitokį 
kolonistai, vietoj rytų link iškel
dintų lietuvių atsiradę Lietuvoj, 
tarėsi būsią patogiau užsirašyti 
lenkais, ne rusais ar kokiais kito
kiais. .. O gal tai yra pasekmė 
lenkiškumą aplink Vilnių skati
nančios politikos, kuri kažkuriais 
sumetimais kompartijos buvo pra
dėta dar prieš Stalino mirtį ir da
bar, be didesnio pabrėžimo, bet 
tolydžiai tęsiama.

Tik du iš pelikių numato 
grįšiančius Lietuvon

“Šiais metais priėmimo planas i 
vidurines specialias mokyklas yra 
nustatytas apie 6,000 su viršum. 
Taip, kad demobilizuotus karius, 
jeigu tik jie norės mokytis, mūsų 
vidurinės specialios mokyklos mie
lai visus priims”, — pareiškė 
Krestjanovas, vidurinių specialių
jų mokyklų valdybos viršininko 
pavaduotojas Lietuvoje.

Chruščiovas paskelbė, kad de
mobilizuos 1,200,000 karių. Turint 
galvoj, kad visoj Maskvos impe
rijoj skaičiuojama 208,826,000 gy
ventojų, o Lietuvoje 2,713,000, 
tai proporcingai į Lietuvą turėtų 
grįžti apie 15,600 demobilizuotų 
karių. Bet Krestjanovas yra pasi
ruošęs jų sulaukti tik .apie 6,000, 
nes turėdamas savo mokyklose 
tiek vietų, visus demobilizuotuo
sius (į Lietuvą grįžusius) apsiima 
susodinti į specialiąsias mokyk
las. LNA 

nų. Kai NATO signitarai sužino
jo apie tuos pasitarimus, tai ypač 
susijaudino Anglija, Prancūzija ir 
iš dalies Amerika, šių valstybių 
spauda užsipuolė V. Vokietijos vy
riausybę, kad ji nesilaikanti NATO 
partnerių susitarimo — nedaryti 
dvišalių susitarimų be sąjunginin
kų leidimo, ypač dar su diktatū
rine valstybe, kuri II-jo Pasauli
nio Karo metu visais galimais bū
dais rėmusi Hitlerį.

Vokietijos spauda savo šį žings 
nį teisina aplinkybe, kad dabarti
nė jos teritorija esanti per siaura 
armijų apmokymui ir ginklų at
sargų sandėliavimui, o taip pat ir 
karo atveju labai pavojinga, nes 
gulinti visai arti sovietinių sateli
tų. Be to, ji nurodo dar ir kitą 
aplinkybę: Amerika taip pat tu
rinti Ispanijoj atominių ginklų 
bazes, kurias įsteigusi taip pat be 
NATO kompanijonų formalaus 
pritarimo.

Kaikurie politiniai stebėtojai 
spėlioja, kad V. Vokietijos vyriau
sybė, nežiūrint nepasitenkinimo, 
vistiek steigsianti karines bazes 
Ispanijoj, ir ši nepatogi padėtis, 
esą, galima tik tuo atveju išgel
bėti, jei Ispanija pati būtų priim
ta į NATO sąjungą.

Šiaip šiolaikinėj pasaulio poli
tikoj nėra kurių nepaprastų ar 
sukrečiančių įvykių, paliekant nuo
šalyje Arabijos valstybių," vado
vaujamų Eigipto diktatoriaus Nas- 
serio, varomą propogandinę ak
ciją prieš Izraelį.

IŠ KRAŠTO VALDYBOS POSĖDŽIO
PAPRASTOJI ALB-NĖS 

KRAŠTO TARYBOS SESIJA

Š.m. gruodžio 28, 29, 30 dieno
mis ALB-nės Krašto Tarybos se
sijai numatyta vieta Sydnėjuje. 
Skelbtasis Krašto Valdybos nuta
rimas, kad Krašto Taryba minėtu 
laiku posėdžiauti susivažiuos Ade- 
laidėn, yra pakeistas, susitarus su 
Adelaidės Apyl. Valdyba. Sydnė- 
jus pasirinktas dėlto, kad tuo pa
čiu metu čia vyksta studentų, 
sportininkų ir ateitininkų suvažia
vimai ir skautų stovykla.

Tarybos suvažiavimui jau pra
dėta ruoštis. Krašto Valdyba, su
sitartus su Krašto Kultūros Tary
ba, numato suvažiavimą paįvai
rinti meno dienomis ir kitais pa
rengimais, apie ką bus skelbiama 
vėlesnėse “M.P.” laidose.

SPAUDOS BALIUS
Š.m. liepos 28 d. yra skaitoma 

Australijos Liet. Bendruomenės 
įsisteigimo data. Taigi Bendruo
menės dešimtmečiui paminėti rug
pjūčio 13 d. bus rengiamas itin

LITUANISTINĖS BIBLIOTEKOS REIKALAIS
Jau pats pirmasis Lituanistinės 

bibliotekos kreipimasis į mūsų 
bendruomenę buvo našus — susi
laukta aukų.

Dailininkas Vac. Ratas padova
nojo bibliotekai 4 leidinius, kurių 
tarpe yra bibliotekai taip reikalin
gos literatūros apie lietuvius dai
lininkus. Į Jungtines Amerikos 
Valstybes išvykdamas p. Slivins- 
kas per ponią Ramanauskienę pa
dovanojo bibliotekaai 49 knygas 
bei žurnlus.

Aukotojams nuoširdus ačiū!
Lituanistinė biblioteka turi pir

muosius tomus M. Biržiškos, Lie-- 
tuvių tautos kelias ir St. Raštikio,

VISŲ APYLINKIŲ HUMORISTAI, 
VIENYKITĖS!

Mūsų Pastogė, norėdama pa
gerbti Prima Aprilisr kviečia vi
sus linksmų plaučių tautiečius, vi
sose apylinkėse ir krūmuose gy
venančius, smailai pasiaštrinti 
plunksnas ir iki š.m. kovo 18 d. 
prisiųsti kūrybos, kuri gaivinamu 
skersvėju pravėdintų mūsų ben
druomenių užkaborius. Reportažai 
iš vietų, trumpos korespondenci
jos, sveikinimai, linkėjimai, ei

HERTERIO LINKĖJIMUI
Suėjus 42 metams nuo Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo, val
stybės, sekretorius Christian Her- 
ter išleido pareiškimą, kuriame šia 
proga paminėjo ir Latvijos bei 
Estijos nepriklausomybių atstaty
mą po I Pasaulinio karo, apytik
riai tuo pat laiku.

“Prieš 42 metus”, sako valsty
bės sekretorius Herter, ‘‘Lietuva, 
Latvija ir Estija paskelbė savo 
tautų nepriklausomybes. Jų nepri
klausomybių deklaracijos buvo pa
remtos tvirtomis tautinėmis tradi
cijomis, kurios išsilaikė per šimt
mečius, nežiūrint sunkios priespau
dos laikotarpių. Sovietų vyriausy
bė buvo tarp tų, kurios greitai 
paskelbė pripažinimą ir atsisakė 
visiems laikams nuo visų suvere
ninių teisių naujosiose Baltijos 

šaunus “Mūsų Pastogės” Spaudos 
Balius, šiam tikslui jau yra gauta 
ypatingai puošni, didelė ir viena 
iš baliams tinkamiausių salių — 
Grace Bros., esanti prie centrinės 
stoties.

Rengėjai baliui jau ruošiasi. Ti
kimasi, kad šiemet “M.P.” spau
dos baliuje dalyvaus ne tik Sydnė- 
jaus ir artimųjų apylinkių lietu
viai, bet ir Melburno, Adelaidės 
ir kitų vietovių lietuviškosios 
spaudos rėmėjai ir mylėtojai.

VAJAUS MĖNUO

Vasario lotosios gimnazija ir 
mūsų ligoniai bei seneliai, likę 
Vokietijoje, yra tikrai sunkioje 
medžiaginėje padėtyje. Jie reika
lingi efektingos paramos. Šiam 
tikslui Krašto Valdyba yra nuta
rusi š.m. birželio mėnesį paskelb
ti Vokietijos lietuviams sušelpti 
vajaus mėnesiu, prašant Australi
jos liet, bendruomenės apylinkes, 
kurios dar šios rinkliavos nevyk
do, tatai atlikti birželyje.

M.P.L

Kovose dėl Lietuvos. Gal kas gali 
paaukoti antruosius šių knygų to
mus?

Taip pat turi šiek tiek pavie
nių egz. “Aidų”, “Margučio" ir 
“Lietuvių Dienų”. Kadangi šiuo
se žurnaluose gausu straipsnių ir 
iliustracijų lituanistiniais klausi
mais, būtų gera turėti pilnus jų 
komplektus. Turintieji atliekamų 
šių žurnalų numerių maloniai pra
šomi perleisti juos Lituanistinei 
bibliotekai.

Lituanistinės bibliotekos v-jas
135 Mimosa Rd., 
Greenacre, N.S.W.

liuotos šypsenos, feljetonai, alka
nos mintys, linksmi nušidavimai, 
piešiniai, įvairiaspalvių veiklų ap
rašymai ras išskėstą glėbį pirma- 
balandiniame MP priede. Tad, vy
rai, pajudinkim žemę!

Primaaprilinę kūrybą prašome 
siųsti adresu: P. Andriušis, 24 
Garfield Ave., Kurralta Park, 
S.A.

valstybėse. Deja, po dviejų de
šimtmečių laisvės, Pabaltijo šalys 
buvo jėga prijungtos prie Sovietų 
Sąjungos.

Ta. proga mes norime pakarto
ti savo tvirtą ir pastovią draugys
tę Pabaltijo šalių žmonėms, ir dar 
kartą jiems užtikrinti, kad jie yra 
nuolat mūsų mintyse. Mūsų glau
dūs ryšiai su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautomis pareina nuo ben
dro atsidavimo laisvei, o taip pat 
nuo šių šalių žmonių svarbaus įna
šo Jungtinių Valstybių kultūrinio, 
ekonominio ir politinio gyvenimo 
išsivystymui ir praturtinimui. Mes 
liekame tvirtai įsitikinę, kad lietu
vių, latvių ir estų tautos turi teisę 
valdytis, kaip joms patinka; mes 
laukiame tos dienos, kada Pabal
tijo šalys galės vėl džiaugtis tau
tine. nepriklausomybe”.

UŽ LIETUVOS LAISVE 
. »

Curtis kalba apie Lietuvę, 
kongrese

WASHINGTONAS, D.C. — Mi
nint Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 42 metų sukaktį, kon- 
gresmanas Lawrence Curtis 
(resp., Mass.) pasakė atstovų rū
muose :

Šios sukakties proga mes ame
rikiečiai vėl keliame viltį, kad 
laisvė vėl sugrįš šiai garbingai ir 
drąsiai tautai... Nepriklausomy
bė, taip brangiai kainojusi, buvo 
užgnaužta komunistų tironijos. 
Nežiūrint šių tamsių dienų, ku
rias dabar lietuvių tauta pergy
vena, jos viltys apie laisvės atga
vimą plačiai tebešviečia. Mes jun
giamės prie savo draugų :r puikių 
piliečių, kilusių iš Lietuvos, ir 
siunčiame į jų tėvynę savo ge
riausius linkėjimus, ir pakartoja
me savo įsitikinimą apie sugrįži
mą tos valandos, kada ji galės vėl 
švęsti šią šventę tikroj laisvėj ir 
laimėj.
,J.|

Amerikiečiai mini 
Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę

Gubernatoriai, merai paskelbė 
Vasario 16-tai proklamacijas

NEW YORKO mėtas Robert 
Wagner, paskelbdamas vasario 
16-tą Lietuvos Nepriklausomybės 
Diena ir paragindamas amerikie
čius atšvęsti 42 metų sukaktį 
kartu su lietuviais, savo prokla
macijoj pareiškė:

“New Yorko gyventojai yra dė
kingi lietuviams už visokiariopą 
įnašą į mūsų kultūrinį gyvenimą, 
ir didžiuojasi jų prisidėjimu prie 
New Yorko išsivystymo.”

Lietuvos Diena Illinojuj
III. gubernatorius William Stra

tton proklamavo taip pat Lietuvos 
Respublikos Dieną nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo Vilniuje 
1918 metais.

“ši reikšminga diena bus mini
ma lietuvių kilmės amerikiečių ir 
Lietuvos draugų visur su pride
rančiomis ceremonijomis , pareiš
kė gub. Sratton.

Taiką mylinti tauta
Ir Indianos gubernatorius Ha

rold Handley paskelbė vasario 1.6- 
tą Lietuvos Respublikos Diena. Sa
vo proklamacijoj jis pasakė:

“Lietuvos respublika, taiką my
linti ir pažangi tauta, nežiūrint 
jos ištikimybės tarptautinėms su
tartims, krito auka neišprovokuo- 
tos agresijos ir komunistinės Ru
sijos invazijos. Nors Rusija ir bu
vo deklaravusi bei pasižadėjusi, 
kartu su didžiosiomis valstybėmis 
laikytis Atlanto ir Jungtinių Tau
tų, čarterio, Lietuva vis dar neša 
Kremliaus jungą, kuriuo siekiama 
fizinio, tautinio, kultūrinio, religi
nio ir ekonominio sunaikinimo”.

Bendri laisvė* principai
Prie Lietuvos Respublikos Die

nos proklamacijos New Jersey val
stybėj jos gubernatorius Robert 
Meyner, priminė:

“šios mažos šalies tauta rūpes
tingai puoselėjo laisvės principus, 
taip artimus ir mūsų žmonėms 
Jungtinėse Valstybėse. Jų didelė 
meilė laisvei tebėra gyva ir šian
dien, nepaisant baisios priespau
dos ir tūkstančių jų intelektualų, 
mokytojų, teisininkų, dvasiškių de
portavimo”.

1
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PARAPIJŲ STEIGIMO ĮKARŠČIO PRIEDANGOJE
v t

Ražo: V.J. ŽILĖNAS

Problemos rimtumas
Kaip matome iš Australijos lie
tuvių spaudos puslapių, paskuti
niu metu itin stropiai diskutuoja
mas lietuviškųjų katalikų parapi
jų steigimo Australijoje klausi 
mas. Nuošalus stebėtojas iš visų 
“Mūsų Pastogės’’ ir “Tėviškės ’ 
Aidų” pasisakymų šiuo reikalu 
jau galėjo pilnai susidaryti vaiz
dų dėl abiejų savaitraščių užim
tųjų pozicijų ir įžvelgti į tuos už
kulisius, kurie slypi pasakytose ir 
nedasakytose nuomonėse. Todėl, 
atrodo, būtų laikas atskleisti ir 
išryškinti faktus, kurie parodytų 
Australijos lietuvių bendruomenei 
kelius, siekiant tikslesnio šio klau
simo sprendimo.

Lietuviškųjų katalikų parapijų 
stegimas Australijoj negali būti 
kuris lengvabūdiškas vienos siau
ros. grupės sumanymas, o rimta 
visos bendruomenės problema, pa
liečianti ne tik tikinčiųjų katali
kų kasdienos reikalus, bet visos 
bendruomenės lietuvybės išlaiky
mo pagrindus. Lengva yra kų nors 
susigalvoti, karštligiškai griebtis 
to sumanymo plano vykdymo, 
tačiau juk reikia pramatyti ir 
ateitį, kuria mes grindžiame juo 
ilgesnį lietuvybės išlaikymo gali
mumų šiame kontinente.

Ta prasme, aš ir tikiuosi, bus 
man leista šiame straipsnyje pa
sisakyti.

Mūsų skaičius ir 
ekonominis pajėgumas
Australijoj lietuvių priskaito- 

ma apie 9.000. Įprastinių statis- 
tikos formulių laikantis, vienoj 
šeimoj skaitytina 4-6 asmenys. 
Taigi Australijoj gyvena trupu
tį per 2.000 lietuvių šeimų. Jos 
yra pasklidę po platų kontinentų 
ir tik gal trijuose didžiuosiuose 
miestuose — Sydnėjuje, Adelai
dėje ir Melburne — yra po 400- 
500 lietuviškų šeimų. Tačiau ir 
tuose miestuose tos šeimos yra 
išblaškytos po tolimuosius prie
miesčius, kurių, deja, geroka da
lis jau yra nutolusi nuo lietuviš
kojo aktyvumo, įskaitant čia ir 
lietuviškųsias pamaldas, į kurias 
jau nevykstama. Objektyviai ta
riant (tam reiškiniui, tikėkimės, 
ir mūsų kapelionai neprieštarau
tų) j lietuviškas pamaldas iki šiol 
lankėsi ir lankosi ne tik giliai ti
kintys katalikai, bet ir liberalinių 
nuotaikų lietuviai ar net ir kitų 
krikščioniškųjų religijų tautiečiai, 
kurie nori išklausyti mišias dėl 
skambančių lietuviškų giesmių ir 
lietuviško pamokslo. Taigi lietu
viškųjų pamaldų lankymas nėra 
tik grynas religinio jausmo iš
reiškimas, o saviška tautinė de
monstracija. Visi, manau, paste
bėjo, kad lietuviškųjį aktyvumų 
reiškia vis tie patys tautiečiai: 
jie matosi ir susirinkimuose, ir 
pobūviuose, ir minėjimuose, ir lie
tuviškose pamaldose. Kurie nuto
lo, jų jau niekas mūsų tarpan 
negali atkviesti: nelanko jie netik 
lietuviškų pamaldų, bet ir kitų 
liet gyvenimo paraiškų.

Kalbant apie mūsų ekonominį 
pajėgumų, aš drįstu iškelti labai 
konkretų ir realų klausimų: Kiek 
reikės sutelkti lėšų, kad būtų įs
teigtos vadinamos personalinėa 
lietuvių parapijos bent didmies
čiuose — Sydnėjuje, Melburne ir 
Adelaidėj? Jei tokios parapijos 
būtų leistos, tai juk jos negalima 
būtų kurti kur noys australiška
me brūzgyne, kitaip sakant — to
li užmiestyje. Jau ir dabar tenka 
stebėtis, sakysime, Sydnėjaus liet, 
kapeliono kun. P. Butkaus pasi
šventimu, kuris Sydnėjaus miesto 
ribose turi važinėti ir laikyti net 
keturiose, o kaikada ir penkiose 
vietovėse lietuviškas pamaldas — 
Camperdowne (miesto centre), 
Bankstowne, Cabramattoje, Ven- 
thworthvilleje, St. Marys prie
miestyje ir dar Wollongonge. 
Nors šiose vietovėse ir gyvena 
didesni lietuvių skaičiai, tačiau, 
reikia apgailestauti, į savas pa
maldas tesusirenka tik po kelioli
ka ar kelias dešimtis. Išimtys bū
na tik bažnytinių metinių (Vely
kų, Kalėdų) ir tautinių švenčių 
progomis. Leiskime sau, kad Syd
nėjuje būtų kur nors periferijoje 
įkurta lietuviškoji personalinė 
parapija, tai argi kas nors pa

tikėtų, kad ji įgaus magiškos 
traukos ir sekmadieniais sutrauks 
visus Sydnėjaus lietuvius? Jei ar
timose lietuvių gyvenviečių vieto
vėse į lietuviškas pamaldas suei
na negausūs skaičiai parapijiečių, 
tai juo mažiau jas lankys tuo at
veju, kai bažnyčia bus pastatyta 
neparankioj vietoj, nežiūrint, kad 
ji ir skaitysis lietuviškųja.

Lankantis Melburne, o ir Ade
laidėj buvo pastebėta, kad ten 
pamaldos laikomos tik vienoje 
vietoje, todėl į jas renkamasi ata
tinkamai gausingiau, bet ir lai 
tik tiek, kad būtų, atrodo, per- 
drųsu užmojams kurti savo para
pijų su bažnyčia, parapijos na
mais, klebonija, mokykla, seselių 
ar broliukų bendrabučiu ir t.t. 
ir t.t.

Ar pagalvojama, kad tokios pa
rapijos, kuri būtų tikrai verta 
parapijos va,-do ir mūsų pasidid
žiavimo, kūrimas neapsieitų be 
100.000 svarų mažiausia. Žinant 
mūsų ekonominį pajėgumų, ir 
matant kaip lietuvių bendruome
nės kelių tūkstančių vertes namu
čiai taip sunkiai išsiperka, apie 
parapijos kūrimų ir bažnyčios sta
tybas gali galvoti tik perdideli en
tuziastai. Nupirkti gi kokių 5.000 
— 6.000 svarų vertės senų namų 
kur nors nepatogioje vietoje, pa

vadinti jį lietuviška parapija, o 
vienų jo kambarį lietuviška baž
nyčia ar koplyčia, suprantama, nė
ra sunku, tačiau čia kyla klausi
mas, ir labai rimtas klausimas, ar 
šis namas atatinka savajai pas
kirčiai, ar jis pajėgs į lietuviškas 
pamaldas sutraukti daugiau lan
kytojų, nei jų dabar susirenka į 
visur gaunamas australų katalikų 
bažnyčias, kurios, palyginti, yra 
gana įspūdingos ir galima pasi
rinkti ten, kur lietuviams nuvykti 
arčiau ir patogiau, ypač kad tų 
bažnyčių nuoma yra tikrai pigi ir 
mums prieinama.

Adelaidės Carito 
entuziazmas

Malonu yra, kad mūsuose būna 
entuziastingų žmonių. Kaip žino
me, šiais metais neskaitlingos 
Australijos lietuvių kolonijos gy
venime daug kontroversinių dis
kusijų sukėlė Adelaidės lietuvių 
Caritas organizacija. Jau nuo pr. 
metų pabaigos ir šių mt. pradžios 
šios organizacijos vaidas buvo 
daug kartų linksniuojamas abie
juose Australijos lietuvių savait
raščių puslapiuose. Skaitytojai 
Australijoj, o ypač kitų Vaka
rų pasaulio šalių lietuviai, galėjo 
susidaryti nuomonę, kad Adelai-

KĄ REIŠKIA ALŽYRAS PRANCŪZIJAI
Prancūzija padarė Alžyru tokį, 

koks jis šiandien yra. į Alžyro 
ekonominį atkutimų ji kasmet su

gano, didžiulės vario atsargos (va
rio kasykla Mauritanijoje greitai 
duos per metus po 60.000 tonų).

dės Caritas ir savo skaičiumi ir 
veikla atstovauja mažiausia ke
lius tūkstančius narių, jei ryžtasi 
lietuviškosios parapijos kūrimui 
ir bažnyčios statybai. Deja, man 
žinomi faktai iš pr. mt. lapkri
čio 8 d. “visuotinio metinio Ade
laidės Liet. Katalikų Parapijos 
rėmėjų ir Caritas (Ine.) narių su
sirinkimo”, kuris vyko po tikrai, 
palyginti, skaitlingo lietuvių su
ėjimo į bažnyčių, tačiau tame pa
rapijiniam ir caritiniam susirinki
me tedalyvavo tik 37 asmenys. 
Manyčiau, kad tame Caritas susi
rinkime dalyvavo dar ir keletas 
prašalaičių, tuo būdu — Carito 
pastangos steigti lietuviškų para
pijų visų Adelaidės lietuvių kata
likų vardu, atrodytų, būtų vis- 
dėlto perdrųsios.

Nežiūrint to, š.m. “Mūsų Pas
togės” 5 (563) Nr. Adelaidės Ca
ritas valdyba paskelbė viešų laiš
kų vardu “Gautas leidimas lietu
viškai bažnyčiai.” Jame džiau
giamasi, kad J.E. Adelaidės arki
vyskupas M. Beowich davęs žodi
nį sutikimų Caritas namuose tu
rėti koplyčių ar net esamame prie 
tų namų sklype statyti savo baž
nyčių. Reikalas gal būtų ir ne blo
gas, jei Caritas turėtų jau leidi
mų steigti personalinę lietuvių pa
rapijų, bet leidimas viename kam
baryje laikyti pamaldas dar ne
teikia parapijinio statuso. Aus
tralijos gyvenimo praktitea praei
tame dešimtmetyje rodo, kad šio 
krašao katalikiškoji herarchija 
niekada nedraudžia laikyti pamal
dų ten, kur kunigas jų prašo. 
Dar pirmaisiais keleriais metais 
anuometinis Sydnėjaus liet, kape
lionas kun. J. Tamulis laikydavo 
lietuviams pamaldas vad. Cusa 
Navy Club, kur apačioje buvo 
valgoma ir linksminamasi. Dabar
tinis Sydnėjaus liet, kapelionas 
kun. P. Butkus jau du metu iš ei

lės laikė Bernelių Mišias Banks- 
towno Liet. Namuose ir daugelį 
kartų pamaldas skautų stovyklose 
miške. Naivu yra džiaugtis, kad 
vyskupas ar arkivyskupas yra lei
dęs laikyti mišias tam ar kitam 
kambaryje. Dievas juk yra visur, 
ir nereikėtų klaidinti lietuviškos 
visuomenės, kad yra didelis nuo
pelnas gauti leidimų laikyti tame 
ar kitame pastate mišias. Tuo bū
du vadinamasis Adelaidės Carito 
gautasis leidimas pamaldoms Ca
rito namuose nėra kažkas antgam
tinio ar nepaprasto, o tik Ade
laidės lietuvių kapeliono prašymo 
patenkinimas apaštalavimo tiks
lams. Nėra mažiausios abejonės, 
kad panašus leidimas būtų buvęs 
duotas laikyti pamaldas ir Ade
laidės Liet. Namuose, kurie yra 
žymiai tam tikslui patogesni (tu
ri pakankamai didelę salę) ir yra 
arčiau centro bei lietuviais gyve
namų vietovių.

Parapijų steigimo esmė
Vad. caritiečių ar parapijininkų 

priekaištai kitaip pasisakantiems 
šio krašto liet, katalikams, prime- 
tinėjant jiems laisvamanių, bedie
vių ir kitokius titulus, besaikis 
puolimas Bendruomenės instituci
jų ir bendruomenės organo “Mū
sų Pastogės” yra be pagrindo ir 
sųmoningas ardymas lietuviškosios 
vienybės. Būkime tikri, kad ši 
kova eina ne dėl lietuvių tautinių 
parapijų, bet grynai sektaiinės ar 
partinės veiklos stiprinimo link
me. Prieš lietuviškųsias personali
nes tautines parapijas niekur nie
kas nėra pasisakęs, nes jeigu mes 
galėtume jas įsteigti lietuvių ka
talikų daugumos pritarimu, jeigu 
pajėgtume sutelkti lėšų pastatyti 
reprezentatyvias parapijines ins
titucijas patogiausiose lietuviams 
vietovėse ir sudėtieji pinigai būtų

VAKARAI PRIPAŽĮSTA DIPL. 
ŠEFO SKYRIMUS

Prieš kurį laikų Urugvajaus vy
riausybė nustatė, kad svetimų dip
lomatinių misijų nariai, kurie at
lieka konsuliarinius veiksmus, pri
valo turėti exequatur kaip konsu
lai. Lietuvos Pasiuntinybėje Mon
tevideo ttuo nuostatu buvo palies
tas attache A Grišonas. Todėl Lie
tuvos ministeriui Dr. K. Grauži
niu: pasiūlius, Lietuvos Diplomati
jos šefas išdavė attache Grisonui 
konsuliarinį patentą, kurį min. 
Graužinis su atatinkama nota pri
statė Urugvajaus užsienio reikalų 
ministerijai. Pripažindamas išduo
tąjį patentų, Urugvajaus vyriau
sybė suteikė p. Grišonui exequatur 
ir apie ttai paskelbė savo oficia
liame leidiny “Diario Official” bei 
pranešė min. Graužimui.

apdrausti tikrai lietuviškam rei
kalui, tai manau, nesirastų nei 
vieno lietuvio, kuris tam priešta
rautų. Tačiau visas vad. lietuviš
kų katalikų parapijų steigimas 
Australijoje vykdomas sektarine, 
partine kryptimi, niekinant kito 
nuomonę ir dar labiau tolinant 
žymių dalį lietuvių katalikų nuo 
savosios bažnyčios durų. O tatai 
jau yra negeras reiškinys ir reli
gijai ir lietuvybei.

Australijos lietuviai yra sųmo
ningi ir labai lengvai nesumeške- 
riojami. Taigi ir parapijų steigimo 
klausimas turi būti išnagrinėtas 
visapusiškai, sušaukiant viešus 
liet, katalikų parapijos "susirinki
mus, apsvarstant visas parapijų 
steigimo galimybes, daugumos 
pritarimu parenkant vietas, nus
tatant sųmatų ir apsvarstant vi
sas kitas su šiuo klausimu susiju
sias detales.

(Bus daugiau)kiša ne mažiau kaip po 600 mili
jonų dolerių. Jau ketvirta pran
cūzų karta ten darbuojasi, stato 
miestus, užveda vynuogynus, ir 
prancūzui Alžyras mažoaug tas 
pat, kas ir Prancūzija, tik nuo 
kilmės krašto atskirtas Vidurže
mio jūros. Dėl to prancūzas did
žiuodamasis ir sako: kas iš Al
žyro būtų buvę be mūsų — tik
tai smėlio plotai!

Tokie smėlio plotai ir buvo, kai 
1830 m. prancūzai nukariavo jį. 
Akstinų užimti Alžyru davė tai, 
kad ten prisilaikė plėšikar — jū
rų piratai, kurie užpuldavo Vi
duržemio jūra plaukiančius lai
vus, apiplėšdavo juos, o laivuose 
suraastus baltuosius parduodavo 
vergais pietinėms negrų giminėms. 
Į Alžyru už vergų buvo parduo
tas ir garsusis ispanų rašytojas 
Servantes, “Don Kichoto” auto
rius.

Kai prancūzai užėmė visų Af
rikos pakraščio ruožų nuo Tanžy- 
ro iki Tuniso, Vakarų Europa 
džiaugėsi. Pamažu iškilo puikūs 
uostai — Oranas ir Alžyras. 1875 
-82 metais Alžyras buvo įjungtas 
į Prancūzijų, padarytas jos dalim. 
Tai buvo metai, nuo kurių Alžy
ras pradėjo klestėti. Todėl dabar 
visiškai suprantamas ten gyvenan
čių prancūzų nenoras atiduoti sa
vo sunkaus darbo vaisius čiabu
viams arabams, bet šiandien jau 
yra dvidešimtasis amžius ir labai 
daug sveria dauguma. O arabų 
Alžyre dauguma.

Bet Prancūzijai svarbu ne vien 
tik tasai milijonas savųjų su jų 
vynuogynais ir gerai dirbamųja 
žeme. Perkėlus prancūzus atgal į 
tėvynę, kaip dalis jų buvo per
kelti iš Tuniso ir Maroko, arabams 
atiduotųjų miestų, uostų ir vy
nuogynų žaizda pamažu užgytų. 
Reikia atsiminti, kad kelerių me
tų karas su arabų sukilėliais yra 
pareikalavęs iš Prancūzijos ir 
daug aukų ir gausybės pinigų. Pu
sė bėdos dar būtų ir tai, jei ša
lia Viduržemio jūros įsikurtų gal 
prieš vakariečius nusiteikusi arabų 
valstybė ir šiaurės Atlanto pakto 
kariniai laivai nebegalėtų laisvai 
judėti. Yra visai kitos priežastys, 
kurios verčia Prancūzijų ieškoti 
tokios išeities, kuri leistų jai pa- 
.silikti Alžyre. O tai didžiuliai 
turtai, kuriuos Prancūzija prade
da sunkti iš Alžyro Saharos. Tie 
tušti plotai žada Prancūzijai ge
rovę. Sakome “žada”, nes tie tur
tai yra dar neseniai aptikti, ir tik 
dabar ruošiamasi juos paimti ar 
imama dar nevisu galimu mastu.

Ten yra apie 3 milijardai tonų 
geležies, tik jų reikia dar paimti. 
Ten yra apie milijonas tonų man-

Natūralių dujų atsargų yra apie 
30.000 milijardų kubinių metrų, 

I ir tų atsargų užtektų Prancūzijai 
j 25 metams. Dabar jau planuoja
ma nutiesti vamzdžius į Alžyro pa
jūrį, paskui Viduržemio jūros 
dugnu į Ispanijų, o per jų į Pran
cūzijų.

Tik prie Hassi Messaoud ir Ed- 
jele esama apie milijardas tonų 
alyvos atsargų. Kitais metais bus 
dar nutiesta dveji vamzdžiai, ku
riais Prancūzijų pasieks kas me
tai po 14 mil. tonų alyvos. Pran
cūzijai kasmet reikia dvigubai 
tiek alyvos, dėl to apie spalio 
mėn. per Tunisu bus baigtas tiesti 
dar vienas vamzdis, ir tada jau 
apie 1965 metus Prancūzijų pa
sieks apie 50 milijonų tonų aly
vos.

Saharoje dirbti ir gyventi, kur
tis reikalinga vandens. Sahara di
delė, keturis kartus didesnė už 
Prancūzijų. Gal ir ten bus gali
ma veisti vynuogynus, statyti 
miestus, apgyvendinti žmones. 
Taip, bus galima, kai bus pradėti 
naudoti požeminiai vandens rezer
vuarai.

Visų tų turtų gėra širdim negali 
palikti Prancūzija. Dėl to gen. de 
Gaulle yra pasakęs, kad Prancū
zija nepasitrauks iš Saharos jo
kia kaina net ir tuo atveju, jei 
Alžyro klausimų reikėtų išspręsti 
nepalankia prancūzams prasme, 
čia yra Prancūzijos ateitis, ir taip 
į šį reikalų žiūri sųmoningi pran
cūzai ir Prancūzijos vyriausybė.

Ne savo ypač gerų širdį rody
dama, bet realistiškai galvodama 
apie Saharos turtus Prancūzijos 
vyriausybė yra pažadėjusi Alžy
ro arabams ypač šviesių ateitį. Ji 
siūlo Alžyrui susilieti su Prancū
zija. Vien tai jau leistų daugy
bei alžyriečių gauti Prancūzijos 
fabrikuose darbo, o jų besimokan
tiems vaikams naudotis prancū
ziškomis mokyklomis ir universi
tetais. Gen. de Gaulle pasiūlė sa
vo planų: duoti po 500 milijonų 
dolerių kasmet pakelti gyvenimo 
lygiui, parūpinti bent 400.000 
žmonių naujo darbo, milijonų 
žmonių aprūpinti butais, dviems 
trečdaliams alžyriečių vaikų pri
steigti mokyklų, padalyti 610.000 
akrų tinkamos ūkininkauti žemės 
tarp tų, kurie šiandien teturi ant 
savęs tik gniužulų skudurų.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.

PHILIPS
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PHILIPS
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Geriausias ženklas
TV ir radijui

PHILIPS
PHILIPS MODELIS 320
Garsui didžiuli! Magnaiux Console ekranas 
su paslėptu alyvos saugikliu. Labai jautri 
“Magiškoji Akis” automatiškai kontroliuoja 
paveikslų, garsas teikia puikiausių ištaigų ir 
visas kitas Magnaiux savybes. 3-juose veid
rodžiuose — blizgantis užbaigimas . . 195 gns.

MES TIKRI, 
KAD TAI

MODELIS 210

Philips Stereo-Fideli- 
ty radiograma su 
puikiu vientisu kabi
netu. Dvigubo kanalo 
garsas. 6 lempos. 2 iš
ryškinimai. 2 garsia
kalbiai. Kvapų gniau
žiantis realumas gar- 

Riešulmedžio, 
ir mohagonyklevo 

užbaigimas 122 gns.

PHILIPS RANKINIS 
(portable)

Garsiausias Australi
joj mygtuko pagelba 
valdomas rankinis ra
dijas. Žavintis pajė
gumas ir tikras eko
nomiškumas. 3 spal
vų parinkus apval
kalas............ 42 gns.

PHILIPS SUPER QUINTET

Stiprios jėgos ir puikaus garso 5 lempos. 
Galima įjungti Jūsų gramafonų. Žavus mo
derniškas kabinetas pasirinktinų spalvų 

.... 25 gns.

JŪSŲ PATARNAVIMUI IR TIKRAM PASITEN
KINIMUI KREIPKITĖS Į:

HOME FURNISHING CO. PTY. LTD.
88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.

VISKAS LENGVOMIS ISSIMOKĖJIMO SĄLYGOMIS IR SU 
SPECIALIA LIETUVIAMS NUOLAIDA.

PHILIPS

TELEFONAS:

UB 2899

2



I960 m. vasario 26 d. MŪSŲ PASTOGĖ S

DŽIUGO TUNTO STOVYKLA

TARPTAUTINĖ SKAUTŲ KONFERENCIJA 
INDIJOJE
Rašo: A. KRAUSAS

Melburniškiams skautams pra
eitų metų pabaiga nebuvo laimin
ga: susirgo tuntininkas skautinin
kas E. Pankevičius, ir naujo tun- 
tininko paskyrimas užsitęsė. Skau
tai tat liko be reikiamos vadovy
bės, o vasara ant kulnų lipte lipo. 
Pati gi vasaros stovykla nebuvo 
nei suplanuota nei pagaliau imta 
organizuoti. Mėnuo iki stovyklai 
dar nebuvo žinoma, ar iš viso sto
vykla įvyks. Pasigailėję adelaidiš- 
kiai kalbino “Džiugo” tuntą pri
sijungti prie jų stovyklos. Tik ta
da sukrutėjo melburniškių savi
garba. Iniciatyvos ėmėsi tunto ad
jutantas Algis Kazlauskas, remia
mas Skautų Globos komiteto pir
mininko J. Antanaičio ir kelių 
skautininkų, paskutiniu momentu 
šokusių padėties gelbėti. Stovyk
lai vieta buvo surasta paskubomis 
prie Yarros upės, bet tiki ai visais 
atžvilgiais patogi. Geresnės vie
tos nebuvo galima ir įsivaizduoti. 
Stovyklos viršininku, skautinin
kams atsisakius, sutiko būti visai 
neskautavęs, bet skautams visad 
artimas žmogus, mokytojas profe
sinio pasirengimo — Jonas Anta
naitis Tai nebuvo lengvos parei
gos, lies stovykla buvo mišri. 
Skaučių vyresniosios vadovės taip 
pat buvo supasavusios ir stovyklo
je beveik nepasirodė. Tad visa 
našta krito stovyklos vadovui — 
tėvų atstovui J. Antanaičiui ir dar 
jaunam, savarankiškai iki šiam 
nevadovavusiam, bet patyrusiam 
ir nuoširdžiam skautui — adju
tantui inž. A. Kazlauskui.

Pagrindinis stovyklos uždavinys 
buvo įsigyti skautavimo patyrimo 
ir pasilsėti. įrengimams perdaug 
laiko negaišta: išsikasta stalas, 
pasistatyta tarp eukaliptų lietu
viško stiliaus kryžius, pasidaryta 
į pastovyklės vartai. Tai ir vis
kas.

Nesant iš kalno paruoštos pro
gramos, teko ją čia pat vietoje 
paskubomis sudarinėti ir, pagal 
aplinkybes, keisti. Programos da
lykams skiriama buvo priešpie- 
tė, p popietė poilsiui. Bet ir tuo 
laiku prie upės, tiesa, dažniausiai 
žaidimo forma, buvo praktiškai 
demonstruojama skęstančio gelbė
jimas, gaivinimas ir, apskritai, 
pirmoji pagelba. Tuo pat metu 
buvo pamokyta rytinės mankštos 
ir paaiškinta judesių prasmė ir 
higiena. Pirmajai pagelbai ir sa
nitarijai vadovavo jauna, bet 
kruopšti ir energinga skautė Jie- 
va Didžytė. Ji savo pareigas atli
ko paveikslingai. Skautams vy
čiams kandidatams teko pakarto
ti skautų I-mo laipsnio programą, 
bet buvo jiems ir atskiri pašneke
siai. Vyčiai kandidatai pasilikda
vo valandai po vakarinio laužb 
tik jiems vieniems skirtiems pa
šnekesiams ir diskusijoms, šiais 
pašnekesiais susidomėjimas, atro
do, buvo gyvas, nes diskusijos be
veik visada užtrukdavo ilgiau, 
kaip būdavo numatyta. Du kandi
datai vyčiai davė vyčio įžodį. Vie
ta buvo pasirinkta prie Yarros 
upės po didžiuliu, išsišakojusiu 
medžiu. Jis naktį priminė senąjį 
lietuvių ąžuolą su koplytėle. Van
dens teko vyčiams paragauti ir 
per upę brendant ir, pačiam dan 
gui jo nešykštint. Bet laužas vis
dėlto liepsnojo ir dar koks! Vy
čių būrelio vadui Viktorui Ado
mavičiui uždarbiaujant mokslapi- 
nigius, vyčiams stovykloje, vado
vavo Arūnas žižys. Skautams va
dams buvo atskiras pašnekesys, 
iškeliant vadovavimo reikšmę. Ta
me pašnekesy dalyvavo visi vy
resnieji skautai.

Lituanistiniai dalykai buvo pra
eiti nors ir paskubomis, bet vis
dėlto paliečiant pagrindinius pro
gramos dalykus. Egzaminuose sil
pniau dalykus žinoję, pasižadėjo 
papildyti grįžę namo. Pasigenda
ma buvo škautų teoretinės ir litu
anistinės programos konspekto, iš 
kurio besiruošiantieji egzaminams

RAŠO: A. ZUBttAS 

būtų galėję girdėtus dalykus pa
kartoti.

Tunto dvasios vadas kun. Pra
nas Vaseris su mišiomis išlydėjo 
į stovyklą, du kartu atlaikė mišias 
pačioje stovykloje ir pravedė pa
šnekesį apie tikėjimą ir religiją.

Buvo sumanyta leisti laikraštė
lis, kurio redaktoriumi Jiuvo Arū
nas žižys. Laikraštėlio išėjo 3 nu
meriai. Vėliau patingėta, o gal ir 
darbai sutrukdė.

Naktiniams laužams, jie buvo 
kas vakarą, vadovavo adjutantas 
vyr. skilt. Algis Kazlauskas. Lau
žai buvo gerai pravedami. Ban
dyta įtraukti naujų laužavedžių. 
Ateičiai galima tikėtis gero lauža- 
vedžio iš Raimundo Kazlausko. 
Programoje aktingiausiai reiškėsi 
Šarūnas Žiedas ir Ramanauskas. 
Kiekvienam laužui visad būdavo 
tinkamai paruoštas pšnekesys. Iš 
tokių pašnekesių buvo: Filipynuo- 
se — N. Ramaiauskas; Skautų 
spauda — A. Kazlauskas; Su Vil
nijos skautais — J. Antanaitis; 
Skautybė— gyvenimo mokykla ir 
Stovyklavimas prie Nemuno ir 
Neries krantų — A. Zubras.

Pravesta naktinis žaidimas su 
skautais ir skautėmis. Skautai at
siėmė Nemuno keltą, per kurį 
kryžiuočiai buvo “įsiveržę” į Lie
tuvos teritoriją. Mergaitės gi tuo 
pačiu metu “gynė” nuo tų pačių 
įsiveržėlių kryžiuočių senovės lie
tuvių kaimą.

Įspūdingai stovykloje buvo su
tikti Naujieji Metai. Yarros upė 
buvo iliuminuota degančiais ant 
vandens laužais, gi ant suvirtusių 
upėn medžių pritvirtinta žvakės. 
Čia pat atsirado muzika, ir jauni
mas pašoko. Patys Naujieji MetaiLIETUVA ATSTOVAUTA

PIRMOJ A.A.S.E. DŽIAMBORETĖJ
Australian Association of Scouts 

in Exile šiais metais suruošė pir
mą Sydnėjaus egzilų skautų 
džiamborę. Ji įvyko 1960.1.30 — 
1960.II.1 dienomis ukrainiečių že
mėj Ingleburn’e. Džiamborė lai
kytina pasisekusia. Oficialiai už
siregistravusių stovyklautojų bu
vo 107, kurių tarpe 65 katalikai. 
Lietuvą atstovavo “Aušros” tunto 
4 skautės, 3 skautai ir 13 vyčių. 
Didesnį už lietuvius kontingentą 
prisiuntė tik šeimininkai — ukrai
niečiai.

Stovyklos vadovybė buvo miš
ri: vadas ukrainietis, pastovyk- 
lių viršininkai — estė ir vengras, 
sekretorius — lietuvis.

Mūsų atstovai čia nepaprastai 
iškėlė lietuvių vardą. Atsikraus- 
tėm penktadienio vakarą ir mie
gojom kartu su ukrainiečiais. Ęiti 
kontingentai atvyko sekančią die
ną. Jau pirmąjį vakarą aušriečiai 
susilaukė komplimento. Pats uk
rainiečių Rajono Vadas (Jis moka 
lietuviškai, todėl mes sulietuvi- 
nom jo pavardę, vadindami bro
liu Žukausku) vienam iš mūsų 
sušnabždėjo: “Mūsų kontingen
tas didžiausias, bet mes jūsų bi
jom”. Suprantama, nebuvo ko bi
joti. Iš pat pradžių su ukrainie
čiais sugyvenom geriausiai ir ne- 
mėginom tarpusavy konkuruotis.

šeštadienį po pietų turėjome 
pirmąją inspekciją. Jos kartojosi 
kasdieną. Skaučių pastovyklėj 
tvarkingiausios sesės buvo estės, 
bet iš skautų tvarkingiausi buvo 
lietuviai ir vengrai. Kadangi lie
tuviai ir amžiumi ir patyrimu bu
vo daug vyresni, oficialiai pirmą 
vietą dėl tvarkingumo paskyrė 
vengrams. Sekančią dieną inspek
cijos rezultatai nepasikeitė, bet šį 
kartą aušrietės jautėsi šiek tiek 
nuskriaustos. Po trečios dienos 
inspekcijos aušriečiai gavo leidi
mą patikrinti štabo palapinę. Atei
ty šios klaidos štabas tikriausiai 
nepakartos... 

sutikti trumpa stovyklos vadovo 
kalba ir pasveikinimu. Tada į orą 
ėmė skristi raketos. Lygiai 12 va
landą naktį suskambėjo Tautos 
himnas. Šiame gamtoje Naujųjų 
Metų sutikime dalyvavo ir būre
lis skautų tėvų.

Ūkio vadovai — Kostas Kuzmic
kas ir Karolis Kazlauskas — su
tiktuvėms išdalino po bonką neal
koholinio gėrimo. Apskritai jau 
nuoju ūkio vadovu visi buvo pa
tenkinti, nes maistas stovykloje 
buvo puikus.

Būta ir trūkumų. Visą laiką 
stovykloje girdėjai anglų kalbą. 
Tai ypatingai rėžė ausį. Vadai, 
atrodo, šiuo reikalu neturėjo jo
kio plano ir nedėjo reikiamų pas
tangų. Nesilaikyta griežtos dieno
tvarkės bei tiksliai laikrodžio. Tas 
dalykas labai svarbu: visi matom; 
kaip lietuviai vėluojasi į parengi
mus ir trukdo programai praves
ti. Punktualumo tenka mokyti ir 
prie jo- pratinti kiekviena proga, 
o ypač stovykloje. Skautai vyčiai, 
nors šiaip ir aktingai dalyvavo 
stovyklos gyvenime ir mokė jau
nesniuosius, visdėlto pavyzdžio 
jaunesniesiems nedavė. Nesilaikė 
laiko gulti, if jų palapinėje ma
tėsi šviesa ir girdėjosi kalbos iki 
vėlyvos nakties. Nesilaikyta 8 va
landų miego normos.

Pastovyklių vadai savo darbą 
atliko gerai, ypač pagirtinai 
skaučių vadovė Jūratė Norman- 
tantė. Ji, tiesa, dar jauna, bet sa
vo pareigas ir atsakomybę pilnai 
suprato. Skautų pastovyklės vado
vas Narcizas Ramanauskas, šiaip 
jau visais atžvilgiais patyręs skau- Į 
tas, gal kiek permažai rodė ini- 
ciatyvos.

Pirmoj pagelboj pirmavo lietu
viai, nes jau pirmą inspekciją 
vykdant lietuvių palapinėj buvo 
pastebėta vaistinėlė, ko kiti netu
rėjo. Visos stovyklos oficialiu tri
mitininku buvo paskirtas sk H. 
Antanaitis. Atidarymo parade tik 
lietuviai nužygiavo su savo tunto 
vėliava ir su muzika. Prieš tai po
sėdžio metu lietuviai buvo pasiūlę 
visai stovyklai muziką, bet pasiū
lymas buvo nepriimtas. Valgį visi 
kontingentai gaminosi atskirai.

Sekmadienio rytą rusų tauty
bės brolis visiems skautams vado
vavo mankštai. Vadovybė suorga
nizavo autobusą stovyklautojus 
nuvežti šv. Mišioms į Ingleburno 
kat. bažnyčią. Prieš rytinį paradą 
pastovyklės vadas dr. Jąnis (ven
gras) paprašė ps. A. Pluko, kad 
jis akordeonu maršą pagrotų vi
siems, nes lietuvių vakarykštis 
žygiavimas buvęs įspūdingiausias.

Šioje stovykloje aušriečiai vėl 
tik ką neįvykdė “nakties stebuk
lo”.

IV TS aušriečiai per naktį iš
kasė stalą. Šį gi kartą naktį jie 
nusidangino į tolokai esančią savo 
žemę, prisikirto tinkamų kuolų, 
juos parsitempė į ukrainiečių že
mę ir iš ryto pastatė keturkampį, 
smaila viršūne stalą. Pavargti dėl
to ir prakaite pasimaudyti buvo 
verta. Visiems stalas patiko ir ant 
jo valgyti buvo pakviesta iš visų 
tautybių po kelis atstovus.

Aušriečiai tą pačią dieną dar 
spėjo pastatyti ir lietuvišką kry
žių, kuris taip pat atkreipė visų 
dėmesį. Prie savo kryžiaus vaka
rais giedojom Marija, Marija, ry
tais — Lietuvos Himną. Ir šiuos 
mūsų įpročius kitos tautybės ko
pijavo. Giedant prie kryžiaus, 
mūsų draugai ukrainiečiai visad 
ramiai stovėdavo, nors ir gyveno 
priešingame pastovyklės gale. Jie 
tikrai buvo draugiški. Kai reikė
jo mums vėliavos stiebo, mes nuė
jom į mišką, nukirtom medį ir

8. Konferenciją uždarant
Pi visų dienos posėdžių ir lau

žų egzilų skautų delegatai posė
džiaudavome iki išnaktų ir tarda 
vomės kaip atgauti savo sąjungų 
prarastas teises. Tuo reikalu bu
vo suredaguotas išsamus memo
randumas su visų tautybių dele
gatų parašais ir per belgų dele
gatą konferencijai patiektas atvi
rojo posėdžio metu. Pagal tvarką 
egzilų klausimas perduotas galu
tinai tvarkyti Tarptautiniam Ko
mitetui, kuris pažadėjo metų bė
gyje išspręsti mums palankia pra
sme. Iš pasikalbėjimo su Tarp
tautinio Komiteto nariais klausi
mas būtų išspręstas gana palan
kia prasme, šį kartą jau pažadė
jo, ko nebūdavo anksčiau, o tie 
pažadai yra net didesni, kaip mes 
tikėjomės. Egzilų skautų delega
tai padarėme žingsnį pirmyn savo 
byloje. Su viltimi laukiame paža
dų ištęsėjimo ir Lietuvių Skautų 
Sąjungos pripažinimo. Egzilų 
skautų klausimas buvo keletą kar
tų iškilęs konferencijos metu, ir 
keletą kartų Egzilų Skautų Ta
rybos vyriausiai galvai, v.s. dr. 
V. Čepui, teko kalbėtis ir aiškin
tis su Tarptautinio Biuro Direk
torium ir komiteto nariais. Visi 
egzilų skautai delegatai per visą 
konferencijos metą darėme žygių 
paveikti kitų valstybių delegatus, 
kad mūsų byla būtų teigiamai iš
spręsta.

Konferencija nutarė š.m. rug
pjūčio mėn. 2-11 dienomis sušauk
ti Tarptautinį Skautų Vadovų 
Sąskrydį — Indabą, Olandijoje. 
Mūsų broliams Europoje gyvenan
tiems gera proga pasitobulinti 
skautavime. Indaba bus pravesta 
šūkiu: “Skautavimas besikeičian
čiame pasaulyje.“ Tai tretysis iš 
eilės tokio pobūdžio Tarptautinis 
Skautininkų Sąskrydis.

Tarptautinė Konferencija taip 
pat nutarė suorganizuoti Tarp
tautinį Skautų Vyčių Sąskrydį — 
Rover Moot 1961 metų gale. Tokį 
sąskrydį suorganizuoti šiomis die- 

parsigabenom į aikštelę. Pasirodė, 
jis buvo truputį trumpokas. Grį
žom vėl jieškoti kito medžio. Tai 
darant mus pastebėjo du ukrai
niečių vyriausi vadai ir patarė pa
siimti esamą stulpą. Atsakėm, kad 
čia yra jų buvęs vėliavos stiebas. 
Jie mus nuramino, užtikrindami, 
kad jie čia anksčiau stovyklavę, 
stulpo dar neiškasę, o gale metų 
stovyklaus ne čia, bet Melburne. 
Trumpai sakant, stulpas jiems 
esąs nereikalingas. Ko mums dau
giau ir reikėjo? žinoma, dar ir 
priminė: “Lithuanians and Ukrai
nians are good friends ’.

Sekmadienio vakarą ukrainie
čiai pasielgė kaip tikri šeiminin
kai: visiems stovyklautojams davė 
vakarienę. Valgyti lietuviai nužy
giavo su tipišku aušriečiams indų 
daužymu. Po skanios vakarienės, 
lietuviai išsirikiavo priešais virė
jus ir ukrainietiškai padėkojo. 
(Tarp kitko, jie mums lietuviškai 
palinkėjo skanaus apetito), žy
giuojant po vakarienės sąžinin
giausiai indus daužė psl. Jūratė 
Stašionytė — ji sugrįžo tik su 
dalele savo stiklinės lėkštės...

Per vakarinį paradą viena uk
rainiečių skautė davė įžodį.

Po parado buvo visų skautų mė
giamiausia stovyklavimo dalis — 
laužas, kuriam skautai ruoštis 
pradėjo jau šeštadienio vakarą, 
degindami atskirus lauželius.

Aušriečiai turi keletą smarkių 
vadovų, kurie visose stovyklose 
kuo nors vis pasireiškia. Ir šį kar
tą turėjom keletą lietuvių, stovin
čių prie štabo narių priimant pa
radą, o vienas mūsų brolis neofi
cialiai skautų pastovyklėj įvedė 
tvarką. Didįjį laužą taip pat lietu
viui teko garbė pravesti. Laužą 
uždegė pastovyklės v-kas su 
dviem skautais, kurie dalyvavo 10 
Tarptautinėj Džiamborėj Filipi
nuose. Čia lietuviai pirmieji sudai
navo “Lauželis...”. Po mūsų sekė 
kitų tradicinės laužo pradėjimo 
dainos. Visos tautybės pasirodė 
įspūdingai. Konkurso nebuvo, bet 
pasirodymų lygis buvo aukštas. 
Net mažieji latviukai visus malo- 

nomis gavo pasiūlymą Viktorijos 
valstybės Australų Skautų Sąjun
ga. Ji tą pasiūlymą jau priėmė 
ir 1961 metų gale Viktorijos val- 
stybėn suskris iš viso pasaulio 
skautai vyčiai į savo 7-tąjį Tarp
tautinį Skautų Vyčių Sąskrydį. 
Mūsų rajono skautams vyčiams 
reta proga tokiame sąskrydyje 
gausingai pastovyklauti, užmegsti 
glaudžius ryšius su iš viso pasau
lio suskridusiais broliais vyčiais 
ir gražiai pasirodyti atstovaujant 
Lietuvą ir LSS-gą. Būtų gera, kad 
iš visų vietovių po keletą skautų 
vyčių pasiruoštų į šią neeilinę 
vyčių džiamborę. Daug ko galėtų 
ir pasimokyti joje dalyvavusieji. 
Tad, iš anksto tam ruoškimės.

Nutarta 1961 metais sušaukti 
XVIII-tąją Tarptautinę Konferen
ciją Portugalijoje.

Konferencijos uždarymo dieną 
H. de Rham skaitė paskaitą 
“Skautų Idealai”. Buvo paskaity
tos rezoliucijos ir padėkos. Kiek
vienas konferencijos delegatas 
gavo po dovaną. Ją gavo ir egzi
lų skautų delegatai — po kakla
raištį ir jam žiedą. Konferencija 
buvo užbaigta Indijos švietimo 
Ministerio ir iškilmingai pakarto

DVEJOPI KOMUNISTŲ TEIGIMAI
Maskvinę priespaudą nesančios 

Lietuvos komunistų partija ir iš 
okupanto malonės bolševikinė val
džia šių metų vasarą ruošiasi mi
nėti 20-sias sovietinės santvarkos 
atkūrimo Lietuvoje.

Ryšium su šitos sukakties pa- 
iruoštimi, pavergtosios Lietuvos 
komunistinėje spaudoje, o taip 
radijo pranešimuose nestinga įtai
gų apie vadinamosios kapsukinės 
valdžios sudarymą gruodžio mė
nesį. Ypač akcentuojamas tų me
tų (1918) gruodžio 16 dienos ta
riamai Kapsuko-Mickevičiaus pa 
rašytas manifestas.

Pagrečiui neatlaidžiai tikinama, 

niai prajuokino, o dviems rusai
tėms šokant kazoką, nesustojo 
plojimai. Tačiau stipriausias indi
vidualus pasirodymas buvo lietu
vių “Sutuoktuvės”. Pasirodymą 
sudarė keturiuos dalys, vaizduo
jant keturių epochų susižadėjimo 
būdą. Kitas mūsų pasirodymas ne
pilnai pavyko, nors kitiems irgi 
labai patiko, čia nekaltinamas 
akordeonistas “ožkabarzdis”, kad 
jis melodijas sumaišė... Per lau
žą juk jis grojo ne vien lietu
viams, bet rusams ir ukrainie
čiams. Kai reikėjo groti “oželį”, 
pradėjo traukti ukrairnetišką me
lodiją. Teko iš naujo pradėti, bet 
šokėjai pradėjo patys dainuoti, 
kad vėl nesusimaišytų. Kai kitų 
paklausėm, kas jiems taip patiko 
iš to “oželio”, atsakė: “susimai
šymas.”

Ypač mūsų šūkiai lietuvius su
artino su kitomis tautybėmis. Lie
tuviai buvo vienintelia', kurie iš
moko šūkių visomis kalbomis. 
Ukrainiečiams tikriausiai niekas 
daugiau nepatiko, kaip' mūsų su
dainuota trumpa ukrainiečių dai
na. Pastebėta, kad ne visiems pa
tiko toks lietuvių populiarumas. 
Mano nugirstas žodis “leišis” yra 
visdėlto įtartinas.

Uždarymo dieną įvyko visų 
skautų vadovų posėdis. Dalyvavo 
jame ir keletas lietuvių. Atvyko 
vengras Dr. Bernhardt (A.A.S.E. 
p-kas). Lietuviai ėjo sargybą prie 
vartų ir pastovyklėj. Buvo renka
mi autografai. Stovyklautojai, 
kaip paprastai, buvo nuėję mau
dytis. Dar prieš uždaromąjį para
dą vyko stovyklos baigiamasis ap- 
tvarkymas. Ukrainiečiai paprašė 
mūsų stalo nesugriauti, bet pa
likti jiems kaip atmeną. Sutikom. 
Netrukus vyko stovyklos baigia
masis paradas. Po raportų, žodį 
tarė Dr. Bernhardt. Jis padėkojo 
vadovybei už gerai vadovautą sto
vyklą, palinkėjo, kad šitokia sto- 
vyklaa pasikartotų ir kad ateity 
įvyktų visų Australijos egzilų 
skautų džiamborė. Ta proga jis 
leido stovyklos sekretoriui per 
skaityti siunčiamą sveikinimą ki- 

jamu skautų įžodžiu. Muzikos gar
sams skambant, buvo išneštos re
gistruotų tautų vėliavos. Tą iš
kilmingą valandą sukilo pasiryži
mas ir viltis atgauti teises Lietu
vių Skautų Sąjungai ir nepriklau
somybę mūsų kenčiančiai Tėvy
nei. Buvo palinkėta, kad skauty
bė pasiektų kiekvienus namus, 
kiekvieną kaimą pasaulyje ir nu
tiestų kelius į tikrą broliškumą ir 
taiką. Ir ateis diena, kada Nemu
no pakrantėse suskambės lietuviš
kos skautiškos dainos ir Lietuvos 
pušynuose vėl suliepsnos laužai.

Konferenciją uždarius, delega
tai buvo pakviesti į Vaikų Teatrą, 
o po jo Indų Skautų ir Skaučių 
Sąjunga konferencijos užbaigai 
suruošė iškilmingą vakarienę, ku
rion atsilankė be delegatų gausus 
būrys įžymesnių indų veikėjų su 
savo žmonomis j Ashokos viešbu
čio — Chanakyapuri — didžiąją 
salę. Po vaišių vienas indas labai 
sumaniai ir įdomiai parodė šešė
lių teatrą. Po teatro atsisveikinę 
vieni su kitais paspaudėme kits 
kitam kairiąsias ir nuėjome ilsė
tis, kad ryto metą kiekvienas sa
vo keliais pasuktų namų krypti
mi.

jog Lietuvos darbo kiasė vedusi 
aktyvią kovą už sovietinės sant
varkos įvedimą Lietuvoje.

Tikrovė tačiau visai kita, negu 
kad ji bandoma pavaizduoti nū
dienių komunistų.

štai keli būdingesni ankstesnių
jų metų lietuviškųjų komunistų 
pareiškimai.

“Komunaro” 1921 metų 1 nr. 3 
puslapyje apie minėtą kapsukinį 
manifestą buvo rašoma:

“Užtai į manifestą buvo įnešta 
vieta, kur buvo pabrėžta, kad Lie
tuva bus aktyviai federacijos ry
šiais susirišusi su Rusija. Bet šitą 
vietą taip lietuvių tautininkai, taip 
vokiečių imperialistai galėjo sa
vaip išnaudoti. Jie galėjo paleisti 
paskalas, kad Sovietų Rusija rūpi
nasi užgrobti Lietuvą ir tenai elg
tis taip, kaip seniau elgėsi caro 
valdžia. Užtat RKP ck (Rusijos 
Komunistų Partijos centro, komite
tas) pasiūlė išmesti tą vietą”.

Taigi lietuviškųjų komunistų 
leistas “Komunaras” iš pagrindų 
sugriauna nūdienių Lietuvos ko
munistų teiginius apie kapsukinio 
manifesto paruošimą Vilniuje, kai 
tikrovėje tasai manifestas buvo 
paruoštas Maskvoje, Rusijos ko
munistų partijos direktyvomis.

“Komunaro” 1922 metų 6 nr. Z. 
Aleksa rašė:

“Sovietų valdžia Lietuvoj buvo 
užkariauta ne iš vidaus, ne vietos 
darbininkų sukilimu, nors ir buvo 
darbininkų pavienių sujudimų, — 
Sovietų valdžią į Lietuvą atnešė 
raudonoji armija. . . Reikia sta
čiai pasakyti, kad 1919 metų pra
džioj Lietuvos kaime darbininkuo
se sovietų valdžios vardas labai že ■ 
mai stovėjo”.

’Nūdieniai lietuviškieji komunis
tai su Sniečkumi priešakyje išsi
juosę įtaigoja, jog 1918 metais, o 
taip pat 1940-sias sovietinė sant
varka Lietuvoje buvusi įvesta dar
bo klasės dėka, šitomis falsifikaci
jomis turima tikslo klaidinti Lietu
vos gyventojus, ypač priaugančią- 
ją kartą, ir tuo pačiu pasitarnauti 
mūskviniam Lietuvos okupantui.

E.

GERO ELGESIO VADOVĖLIS
Politinės ir mokslinės literatū

ros leidykla Vilniuje išleido Juli
jos Šalkauskienės paruoštą gero 
elgesio vadovėlį, kuriame dėsto
mos “elgesio normos, priimtos so
cialistinėje visuomenėje”.

tiems egzilų skautams Australijoj, 
šį sveikinimą perskaitė s.v. sL K. 
Protas.

Visi, atstovavę Lietuvą, pitmoj
A.A.S.E. džiamborėj Sydnėjuj, 
užsitarnavo tikro pagyrimo.

Svogūnas Svogūnaiti*
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PASIRYŽIMAS NUGALI VISKĄ
(PASIKALBĖJIMAS SU DANTŲ GYDYTOJA G. KAZOKIENK)

šių metų sausio mėnesio pabai
goje Sydnėjaus Universiteto Did
žiuosiuose Rūmuose mokslo bai
gimo diplomų gavo, pakartotinai 
studijavus odontologijų, GENO
VAITĖ KAZOKIENĖ. Gražiose ir 
įspūdingose diplomų įteikimo iš
kilmėse, ji atsiekė savo sunkaus 
darbo ir pasiryžimo tiksiu, tap
dama pilnateisė diplomuota dantų 
gydytoja. Jūsų bendradarbis krei
pėsi į jų, patiekdamas eilę klau
simų, į kuriuos mielai sutiko at
sakyti.

G. KAZOKIENĖ, baigusi Kau
no “Aušros” mergaičių gimnazi
jų, dar Lietuvoje pradėjo studi
juoti odontologijų, tačiau siau
bingoji karo audra nutraukė jos 
studijas ir jų, drauge su tūkstan
čiais kitų lietuvių tremtinių, nu 
bloškė į Vokietijų. Laimingai su
laukusi karo pabaigos, tuoj pat, 
nors ir labai vargingose sųlygose, 
ji tęsė toliau savųsias studijas 
Tūbingeno universitete, kurį 1951 
metais baigė. Prasidėjusios emi
gracijos įkarštyje, nespėjusi atsi
imti net diplomo (jį vėliau uni
versitetas atsiuntė paštu) kartu su 
savo vyru, rašytoju Vincu Kazo
ku, emigravo į Australijų, kur 
pirmuosius gyvenimo metus, kaip 
išsireiškė Ponia, tekę praleisti be
auginant vaikus ir kuriant šeimos 
gyvenimo židinį. Apie tolimesnes 
studijas (nes Australijoje užsie
nio diplomai nepripažįstami) tuo 
metu nepalankioms sųlygoms esant 
ji visai negalvojusi. Savo studijas 
Australijoje ji pradėjusi 1967 me
tais Il-trame Sydnėjaus universi
teto kurse.

Laisvu nuo studijų ir šeimom 
laiku G. Kazokienė aktyviai daly
vavo Bankstowno lietuvių visuo
meniniam gyvenime, mokytojau
dama savaitgalio mokykloje ir 
statydama vaikams scenos veika- 
liukus, kurių paskutinis “Kalėdų 
Senelio Bejieškant" buvo V. Ka
zoko parašytas.

— Koks skirtumas tarp Lietu
vos, Vokietijos ir Sydnėjaus uni
versitetų? šia proga paklausiau 
p. Kazokienę.

— Europoje studijavau nenor
maliu karo ir pokario laiku, todėl 
tikro universitetinio mokslo lyg
mens neteko nustatyti, čia teko

studijuoti normaliose sųlygose, to
dėl ir galiu pareikšti, kad mokslo 
lygis Australijos universitetuose 
yra palyginti augštas. Jis tikrai 
skirtingas nuo Lietuvos ir Vokie
tijos anuometinių universitetų 
lygmens.

— Ar jutote universitete, kad 
australai skirtingai žiūrėtų į už
sieniečius?

— Vokietijoje buvo jaučiamas 
savos rūšies skyriojimasis, kai 
Australijoje jaučiau tikra; libera
lių dvasių ir tikrų kolegiškumų.

— Ką galvojat apie šio krašto 
studentus?

— Kaip žmonės, ir lietuviai ir 
australai studentai, nėra dar gy
venimui pilnai subrendę. Univer
sitetuose jie, suprantama, įsigy 
ja profesinę praktikų ir tampa 
gerais savo srities specialistais, 
tačiau gyvenimo problemoms jie 
nėra pilnai parengti. Todėl ir ne 
nuostabu, jog didžiausias jų dė
mesys yra kreipiamas į sportų.

— Jūsų nuomonė apie dantų 
gydymą Australijoje?

— Mano supratimu, dabar Aus
tralijoje yra naudojama paskuti
nės dantų gydymo priemonės, t.y. 
naujai išrasti amerikoniški, labai 
preciziški, metodai protezėms ir 
kitokiam dantų gydymui, čia yra 
labai plačiai nagrinėjama dantų 
gedimo priežastys, ko Lietuvoje 
nebuvo. Šiuo klausimu aš vėliau 
ketinu “Mūsų Pastogėje"’ parašy
ti keletu straipsnių, nes praktiškai 
išlaikyti sveikus dantis yra visai 
įmanoma, tik žmonės tuo reikalu 
turi būti įsųmoninti.

— Kodėl, Jūsų nuomone, nėra 
bendro sutarimo ir nuoširdesnio 
darbo tarp mūsų senųjų ir jaunų
jų akademikų?
y— Aš manau, kad mūsų vyres
nioji karta, taip pat ir senieji mū
sų akademikai, emigracijos pasė
koje negali absorbuoti naujų idė
jų ir todėl nepajėgia ir neįstengia 
pakreipti jaunimo geidžiama kryp
timi. šiose savo gyvenimo sųlygo
se jie negali net atnaujinti ar 
pagilinti savo anksčiau įgytų ži
nių, kas rodo jų dvasinį ir profe
sinį kritimą, kai tuo tarpu jau
nieji akademikai, gavę naujas idė
jas ir naujų dvasių, yra savo gy
venimo kilime.

— Ar negalima būtų rasti ben
drų veiklos kelių tarp jų?

— Aš manau, kad bendro kelio 
jieškojimas 'yra beviltiškas, nes 
senoji inteligentija, atsidūrusi dar
bininko būvyje, negali pasiekti 
jaunųjų lygio ir negali jiems va
dovauti.

— Kokius turite ateities pla
nus?

— Labai greitu laiku manau 
pradėti verstis savo nuosava prak
tika ir ją esu nutarusi atidaryti

Cabramattoje. Be savo profesinio 
darbo, turėdama daugiąu laiko, 
planuoju atgal grįžti darbui su 
vaikais lietuviškoje mokykloje, o 
ir iš viso daugiau pasireikšti mū
sų kultūriniame gyvenime, — taip 
malonų pokalbį baigė p. G. Ka
zokienė.

Linkint geriausios sėkmės nau
josios gydytojos profesiniame 
darbe ir asmeniniame gyvenime, 
kartu su kitais Australijos ir ypa
tingai Sydnėjaus lietuviais “Mū
sų Pastogė” tikisi p. G. Kazokie
nę matyti mūsų lietuviškame kul
tūriniame gyvenime ir jos straips
nius šio laikraščio skiltyse.

A. L-tis

Genovaite 
Kazokienė —

Dantų gydytoja, 
kuri atidaro ka
binetą Park ir 
John str. gatvių 
sankryžoje, 2-me 
aukšte, Cabra- 
mattoje, N.S.W.

DR. VYDŪNO LITERATŪRINES PREMIJOS KONKURSO JURI

KOMISIJOS SPRENDIMAS

LIETUVOS NAUJIENĄ ATRANKA
RUOŠIA ANSAMBLI 

AMERIKON?

Nauja švedo ansamblio progra
ma, su kuria ansamblis pasirodys 
vasario mėnesį, bus jau mažai lie
tuviška. Pirmoji koncerto dalis bus 
sudaryta iš, tiesa, lietuvių kompo
zitorių parašytų dainų, bet tai dai
nos apie partijų ir “tarybinę tėvy
nę.” Antroje dalyje bus montažas 
apie rugiapjūtę, sudarytas irgi iš 
mažiau ar daugiau politinių poe 
zijos gabalėlių, iš Mieželaičio 
“Broliškosios poemos”, iš Marcin
kevičiaus “Dvidešimto pavasario” 
ir tt

Liaudies dainų į programų irgi 
bus įpinta (į pirmųjų dalį), bet tai 
bus “rusų ir kitų broliškų respub
likų” liaudies dainos. Pažymėtina, 
kad šalia tų numatyta dar įpinti 
norvegų ir amerikiečių liaudies 
dainų.

VEIKALAS APIE LIETUVOS 
AUGMENIJĄ

Išėjo iš spaudos pirmas tomas 
veikalo apie Lietuvos augmenijų. 
Medžiaga šiam tomui paruošta 
prof. Minkevičiaus ir doc. Brund- 
zos. Iš viso šio veikalo žada būti 
šeši tomai. Paskutinysis pasirody- 
siųs tik 1964 metais.

Veikalas pavadintas labiau poli
tiškai kaip moksliškai: “Tarybų 
Lietuvos flora”, tartum Lietuvos 
augmenija (flora) būtų išauginta 
tik bolševikinio režimo pastango
mis...

LIETUVOS DVASIŠKIŲ 
PANAUDOJIMAS SOVIETINEI

“TAIKOS PROPAGANDAI”

“Katolieke No viny” (Praga) 
įsidėjo Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojo vysk. J. Steponavičiaus, 
Kauno arkivyskupijos kapitulos

vikaro Dr. Stankevičiaus, vyskupo 
T. Maželio ir kapitulos vikaro kan.
Meidaus pasirašytą atsišaukimą 1 
Čekoslovakijos katalikus. Atsišau
kime raginami to krašto katalikai 
įsijungti ir bendrai kovoti “taikos 
fronte” už ehruščioviškų nusigin
klavimą ir branduolinių ginklų pa
naikinimą.

ŠAUKIASI VISUOMENĖS
, PAGALBOS KOVAI SU 

NUSIKALTIMAIS

Nors bolševikinė spauda labai 
godžiai persispaudina visas žinias 
tik apie nusikaltimų gausumą Va
karų kraštuose, ypač Amerikoj, 
bet ir Lietuvoj ta problema gana 
aštri. Paprastų policinių priemonių 
nepakanka susidoroti su nusikal
tėliais. Neseniai buvo įsteigti spe
cialūs teismai, vadinamieji drau
giškieji teismai, kuriems stengia
masi pavesti susitvarkyti vietoje 
su mažaisiais, bet dažnais nusikal
timais, kadangi policija ir teismai 
nespėja bausti. Bet ir to dar maža. 
Sausio 7 dieną Vilniuje buvo su
šauktas specialus pasitarimas dėl 
priemonių pakelti visuomenės 
vaidmeniui kovoje su nusikalti
mais ir viešosios tvarkos ardymu. 
I pasitarimų buvo sušaukti visų 
miesto ir rajonų partijos sekreto
riai, miestų ii^rajonų vykdomųjų 
komitetų pirmininkai, teismų, pro
kuratūros ir milicijos įstaigų va
dovai, profsąjungų ir komsomolo 
vadovai, kaikurie vadinamųjų 
“draugiškų teismų” ir vadinamų
jų “laisvanoriškų liaudies draugo
vių” (pagalbinės policijos) atsto
vai. Pasitarime kalbėjo adminis 
tracijos ir partijos vadai, jų tarpe 
Paleckis ir Sniečkus. Netrukus bus 
paskelbta, kokiomis priemonėmis 
numatyta įtraukti visuomenę ko 
von su nusikaltimais.

1959 m. gruodžio 5 d. Dr. Vy
dūno Literatūrinės Premijos Juri 
Komisija turėjo savo posėdį lite
ratūrinės premijos skyrimo reika
lu. Komisijoje dalyvavo dr. Na- 
gys, M. Nauburas (raštu), J. Kar
delis, V. Peteraitis ir A. Lyman- 
tas.

Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos 
Centro Valdyba buvo Komisijai 
patiekusi tris gautus veikalus: du 
beletristinius ir vieną mokslinį 
veikalą. Komisijos nariai, susipa
žinę su gautais veikalais, balsų 
dauguma rado reikalo jų nepre
mijuoti.

DR. VYDŪNO LITERATŪRINĖS 
PREMIJOS KONKURSO 

PRATĘSIMAS
Maž. Lietuvos Biičulių D-jos C. 

V-ba Kanadoje savo posėdyje 1959 
m. gruodžio 20 d. susipažino su 
Dr. Vydūno Lit. Premijos Juri 
Komisijos sprendimu. Kadangi Ju
ri Komisija nusprendė, kad gau
tieji veikalai nepremijuotini, C. 
V-ba nutarė Dr. Vydūno Litera
tūrinę Premiją atidėti 2 metams, 
t.y. iki 1962 m. kovo 31 d.

Kviesdama ir prašydama rašy
tojus ir mokslininkus dalyvauti 
pratęstame konkurse, M.L.B.D.C. 
V-ba Kanadoje skelbia šias naujai 
priimtas konkurso sąlygas:

1) Veikalas turi būti iš Mažo
sios Lietuvos gyvenimo, dabarties 
ar praeities, parašytas grožinės 
literatūros ar mokslo veikalo po
būdžio, netrumpesnis kaip 250 
puslapių spausdintos knygos nor
malaus formato ir tinkamas vers
ti į svetimas kalbas. Pageidauja
mi veikalai plačiau apžvelgia vi
sos Maž. Lietuvos tam tikros sri
ties laikotarpį.

2) Premijai galima siųsti ir 
mašinėkle parašytus veikalus (3 
egz.).

čiami iki 1962 m. kovo 31 d. se
kančiu antrašu: A. Lymantas, 
5260 — 10th Ave., Rsmt., Mont
real, P.Q.

4) Neatsiųsti veikalai nebus 
svarstomi.

5) Jeigu iš atsiųstų konkursui 
veikalų premijuotino veikalo ne
atsirastų, konkursas nebus dau
giau pratęsiamas.

6) Premija bus įteikta 1963 m. 
sausio 15 d., Montrealyje, minint 
40 metų Maž. Lietuvos šiaurinės 
dalies įsijungimą į Nepr. Lietu
vos Respubliką.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Kanados Centro

Valdyba

galima gauti pas 

lietuvius prekybininkus:

CABRA-VALE HOME
FURNISHING,

88 John Str„ 
Cabramatta, N.S.W.

Tel. UB 2899

“SLEEPMAKER"
ČIUŽINIAI YRA:

JAUNIMO STOVYKLOS
“Mūsų Pastogėje” Nr. 5 (563) 

tilpo Mato Gailiaus straipsnis: 
“Svečiuose pas Sydnėjaus skau
tus", kuriame jis iškėlė labai svei
kų ir vertingų minčių apie vasa 
ros stovyklų organizavimą Aus
tralijos lietuvių jaunimui.

Tiesa, mes dažnokai pakalbame 
tuo reikalu/ tačiau konkrečiai nie
ko nedarome, o laikas bėga jai> 
dešimtmečiais. Jeigu kitos tauty
bės Australijoj, savo skaičiumi už 
mus mažesnės, tokias stovyklas 
jau turi, manyčiau, kad ir lietu 
viai galėtų tatai padaryti. Reika
linga tik gerų norų ir pastangų, 
nuo kalbų pereinant prie veiksmų.

Aišku, kad vieni skautai ar ku
ri kita paskira organizacija lie
tuviškos vasaros stovyklos nega
lės įrengti, nes šiam tikslui reika
lingos visos bendruomenės ir jos 
padalinių bendros jėgos.

Reikalas yra be galo svarbus ir 
M. Gailius teisingai pastebėjo, kad 
gerai organizuota vasaros stovyk
la gali daugiau turėti reikšmės 
lietuviškumo išlaikymui, nei visų 
metų savaitgalio mokykla.

Vasaros stovyklas jau dabar 
vertėtų pradėti organizuoti. Šio 
darbo turėtų imtis apylinkių val
dybos, sušaukiant skautų, savait
galio mokyklų ir lituanistinių kur
sų atstovus ir konkrečiai darant 
žygių tokias stovyklas steigti. 
Idealu būtų, kad skautai imtųsi 
tokias stovyklas organizuoti (juk 
jie turi geriausi patyrimą stovyk
lauti), talkaujant kitoms organi
zacijoms.

Vietą stovyklai reikalinga būtų 
parinkti tokią, kuri būtų saugi 
nuo vasaros gaisrų ir turėtų mau
dymosi galimumus. Stovyklos va
dovybę reikėtų sudaryti iš skautų 
ir mokytojų (turiu galvoje dir
bančius australiškose ir savaitga
linėse lietuvių mokyklose mokyto
jus). Aišku, negalima reikalauti, 
kad sukomplektuotasis stovyklos 
personalas nustotų savo uždarbio. 
Netektasis uždarbis turėtų būti 
kompensuotas. Turint tokias są

lygas, galima būtų sudaryti pas
tovų stovyklos personalą, kuris iš
būtų visą stovyklos laiką, o nesi- 
kaitaliotų kas kelias dienas, kaip 
iki šiol buvo įprasta stovyklose. 
Be to, stovykloje turi būti nusta
tyta griežta tvarka ir jos laikoma
si. Priešpietį reikėtų skirti moky
muisi, o popietę — pramogoms ir 
žaidimams. Tokias stovyklas rei
kėtų ruošti skautų pavyzdžiu — 
gamtoje ir palapinėse. Ką nors 
statyti iš pradžių neįmanoma, ta
čiau vėliau, gal būt, tektų pagal
voti ir apie pastovesnius pastatus.

Jau artimiausioje ateityje Ben
druomenės vadovai turėtų sušauk
ti užinteresuotų organizacijų bei 
paskirų asmenų pasitarimą, kad 
išdiskutuotų ir parengtų vasaros 
stovyklai metmenis. Šitai atlikus, 
reikėtų tuoj šaukti tėvų susirin
kimą, referuoti stovyklos rengimo 
galimybes ir išrinkti stovyklai 
organizuoti komitetą. Šio komite
to tikslas būtų organizuoti sto
vyklai lėšas, nes be jų stovyklos 
įrengimas nėra įmanomas.

M. Gaailius savo straipsnelyje 
rašo, kad geriems norams esant 
mūsų bendruomenės vadovai ga
lėtų dėl šio reikalo susitarti su 
skautų vadovybe, kad bendromis 
jėgomis surengtų vasaros stovyk
las lietuviškaajam jaunimui. Sto
vyklavimo laikas turėtų būti ne 
trumpesnis, kaip 4 savaitės. Taigi 
reikalas tikrai yra svarbus ir ne
atidėliotinas. Apylinkių valdybos 
jau dabar turėtų ką nors konkre
čiai daryti, bet nelaukti, kada ka
dencija baigsis. Būtų gerai, kad 
naujai išrinktoji valdyba jau tęs
tų pradėtąjį darbą.

Suinteresuotieji savo vaikų lie
tuviškumu tėvai laukia konkrečių 
žygių iš bendruomenės vadovų — 
iš dabartinių arba būsimų valdy
bų dėl vasaros stovyklų įrengimo. 
Išgyvenus ištisą dešimtmetį sveti
moje šalyje, atrodo, galima būtų 
rasti efektingų ir realių galimy
bių lietuviškumui išsaugoti priau- 
gaičioje kartoje. J.R.

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

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

Rockdale etotia. 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.

MODEBNIAUSI SPYRUOKLINIAI 
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

ČECHOVAS “UŽĖMĖ” VISUS 
TEATRUS

Ryšium su rusų rašytojo ir drama
turgo A. Čechovo sukaktimi (100 
metų nuo gimimo), visi teatrai 
Lietuvoje rengiasi vaidinti Čecho
vo veikalus. Klaipėdoje vaidina 
Vyšnių Sodą, Šiauliuose Dėdę Va
nią, Mariampolėj Jubiliejų, Vil
niuj Žuvėdrą, Kaune Tris Seseris 
ir t.t. Kaune net mokytojų mėgė
jų grupė rengia Piršlybas ir Meš
ką. Tik Kačerginėje mėgėju grupė, 
pensininko aktoriaus Juozo Stanu- 
lio padedama, surengė ne Čechovo 
Tris Seseris, o J. žemaitės Tris 
Mylimas.

3. Premijuotini veikalai atsiun-

PATVARUS

PATOGŪS

nes 
lios

yna prikimšti solidžiu sluogsniu specia- 
fibro medžiagos.

abi pusės įvilktos į minkštą medvilnėsnes
pamušalą, kas leidžia maloniai išsimiegoti.

nilllflAf> iru* ITnAf nes aptraukti gražiu Damasko šilko apval- PUIKIOS IŠVAIZDOS1 kalu su apvaliais kampais.

aII

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.

4
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£POPTAW
Redaguoja: Antanai Laukaiti!

Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S. W. Tel. 72-4864

ŠACHMATAI SPORTO ŠVENTĖJE
Pirmenybėse dalyvavo Adelai 

dės, Geelongo, Melburno ii- Syd- 
nėjaus komandos.

Jau iš pradžių visi tikėjosi Ade
laidės komandos laimėjimo, nes 
jie savo tarpe turėjo meisteri R. 
Arlauskų, kuris neturi sau lygaus 
priešininko lietuvių tarpe Austra
lijoje.

Gruodžio 29 d. Lietuvių Namuo
se, dalyvaujant dideliam skaičiui 
žiūrovų, buvo pradėtos pirmeny
bės. Burtų keliu sugrupavus ko
mandas, Adelaidei teko žaisti 
prieš Geelongų, Melburnu: prieš 
Sydnėjų.

Daugumos žiūrovų akys buvo 
nukreiptos j Adelaidės ir Geelon
go šachmatininkų lentas, nes čia 
grūmėsi atrodančios stipriausios 
komandos. Bet visų nustebimui 
Geelongas vos pajėgia laimėti pu
se taško, atiduodami , Adelaidei 
2i taško.

Melburnas su Sydnėj’umi pasi
dalina po Ii taško.

Antrųjų pirmenybių dienų Ade
laidė nugali Melburnu, laimėda
ma 2 taškus, o Sydnėjus visiškai 
sužlugdo geelongiškių viltis, lai
mėdami 2į taško.

Po dviejų dienų varžybų pasi
darė aišku, kad tik dvi Komandos 
turi galimybę laimėti pirmenybes: 
Adelaidės — su 4 S taško ir Syd-

nėjaus — su 4 taškais, r.es Mel
burnas turi 2i, o Geelongas tik 
1 taškų.

Prieš pradedant paskutmes yar- 
žybas, adelaidiškių tarpe kilo pa
nika. Pirmiausia šios panikos liga 
susirgo pats šachmatų vadovas, 
ko pasėkoje užkrėtė ir savo ko
mandos žaidėjus. Sydnėjaus šach
matų vadovas, tai matydamas, 
šių padėtį stengėsi išnaudoti savo 
naudai.

Tur būt dar nebuvo nei vienoje 
sporto šventėje tokios įtemptos 
kovos ir tokio žiūrovų susidomė
jimo, kaip šiomis paskutinėmis 
žaidynėmis tarp Adelaide ir Syd
nėjaus komandų.

Visų adelaidiškių nusivylimui 
laimi Sydnėjus, nugalėdamas Ade
laidę 2-1, tuo pačiu tapdamas X- 
čio sporto šventės šachmatų tur
nyro laimėtoju. Jiems tenka labai 
graži taurė, kurių padovanojo 
p.p. G. & T. VASILIAUSKAI.

Sydnėjaus komandų sudarė: V. 
Koženiauskas, J. Žilinskas ii’ V. 
Augustinavičius. v

Šachmatų turnyrų pravedė M. 
Pocius, kuriam priklauso visų j 
šachmatininkų pagarba ir padė
ka, nes tai buvo viena iš geriau
siai pravestų pirmenybių.

V.A.

daug geriau. Taškai: Daugalis 11, 
Kapočiūnas su Kirša po 3, Rud- 
zenskas 2 ir Morkūnas 1.

VYTIS I (MERGAIČIŲ) — 
PANTHERS 35-34 (22-20)

šis vieno taško laimėjimas bu
vo labai svarbus mūsų merginoms, 
kadangi dėl šio laimėjimo patek
ta į pirmaujantį ketvertukų, nors, 
galbūt, tik trumpam laikui, nes 
kelios būsimas rungtynes, atrodo, 
reikės /pralaimėti. Teatvykus į 
rungtynes tik penkioms žaidė
joms, buvo labai sunku žaisti. Vy- 
tietės kovojo puikiai ir gerai gy
nėsi. Antrame puslaikyje aikštėje 
liko keturios žaidėjos ir prieš pa
baigų tik trys, bet laimėjimų vis 
dėlto pajėgė išlaikyti. Taškai: Ki- 
tienė 13, M. Kelertaitč 12, Pečiu
lytė 6 ir šiukšterytė 4. Labai ge
rai savo žaidėjų dengė Visockie- 
nė ir gerai sužaidė, nors taškų ir 
nepelnė. Laike šių rungtynių dau
gumas taškų buvo pelnyta iš to
limų metimų.

1 B.N.

VYTIS II (MERGAIČIŲ) — 
TORRENS 37-25 (27 12)

Pirmame puslaikyje uždirbti 
taškai leido mūsų žaidėjoms lai
mėti. Antras puslaikis žaista silp
nai ir mažai pelnyta taškų, be to, 
centro puolėja labai anksti aplei
do aikštelę, surinkusi penkias 
baudas, kai kurias tikrai be rei
kalo. Labai gerai žaidė gynėjos 
•— Baškutė ir Powierza1. Puolė
joms reikalinga išmokti teisingai 
dengti savo žmogų — žaidėjų. Ne 
prošalj būtų išmokti ir zoninį den
gimų. Taškai: Andriušytė 15, L. 
ir D. Radzevičiūtės po 11.

VYTIS III — S.P.S.C.
44-62 (20-37)

Geelonge
VYTIS — BRUNSWICK STARS 

28-17 (11-7)
Šiose rungtynėse Vytis pasiro

dė silpnokai: jausdamos užtikrin
tų pergalę, pųrodė mažai kovingu
mo ir visai nesistengė nuimti nuo 
lentos atšokusių kamuolių. Ne
sklandžiai vyko ir kamuolio išpa- 
savimai į puolimų. Taškai: L. 
Jonušaitė 10t L. Šimkutė 8, N. 
Bratanavičiūtė 3, L. Cooke 2.

VYTIS — CARLTON 
41-31 (25-18)

Nors komandoje vis dar jaučia
ma treniruočių stoka, tačiau Vy
tis nesunkiai įveikė Carlton. Kai 
kurie žaidėjai parodė nemaža ko
vingumo ir protarpiais padarė ke
letu gražių praėjimų. Taškai: R. 
Zenkevičius 16,~A. Bertašius 11, 
A. Šimkus 8, E. Lipšys 4, A. Ba
cevičius 2.

VYTIS — KURSĄ 
27-33 (11-22)

š.m. vasario 3 d. Vytis gana ne
lauktai pralaimėji latvių Kursai. 
Priešo neįvertinimas ir stoka ko
vingumo pirmame kėliny buvo pa
grindinės priežastys šiam pralai
mėjimui.

Antrame kėliny mūsiškiai pa
rodė, kad jie gali kovoti, tačiau 
norint laimėti reikia kovoti ne tik 
vienam kėliny, bet per visas rung
tynes, o ypatingai vertėtų pasimo
kyti mėtyti baudas, nesjš galimų 
mesti 28 baudų, teišnaudojo 11. 
Taškai: A. Bertašius ir R. Zenke
vičius po 9, A. Bacevičius 4, Ed. 
Lipšys 3 ir A. Šimkuss2.

DALYVIS

LAIMUTĘ ir VYTAUTĄ 

BERNOTUS,

sūnaus gimimo proga sveikina

Sydnėjaus L-Š. Klubas 
“Kovas”
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DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! |
— MELBURNE — |

Nelauk, kol Tavo gėrimų rezervai bus išbaigti iki pasku- 
tinio lašo! Būk tinkamai pasiruošęs priimti netikėtų svečių,

Papildyk savo gėrimų spintelę, užsakydamas gėrimus per

Leoną BALTRŪNĄ
telef. J.A. 3284.

Užsakyti gėrimai pristatomi į namus nurodytu laiku. Tei
kiami patarimai darant užsakymus. Padedama parūpinti sta
lus, staltieses, stiklus ir indus.

Adelaidėje
VYTIS I — STURT

Šį sykį laimėjimas prarastas dėl 
techniškos klaidos, žaista buvo 
gerai, nors kartais kamuolio per
davimai buvo nevykę. Sturto ko
manda buvo sustiprinta geriausiu 
Australijos žaidėju (išrinktu lai
ke Australijos pirmenybių) L. 
Hody, kuris ir nulėmė laimėjimų, 
surinkdamas priešui 32 taškus. 
Visų laikų rezultatas svyravo, ir 
tik antrame puslaikyje vytiečiai 
atsiplėšė septyniais taškais į prie 
kį. Likus dar dviems minutėms, 
vytiečiai vis dar vedė trimis taš
kais. Atrodo, reikėjo paimti mi
nutę ir pakeisti nors vienų žaidė
jų. Dvi geros pamainos — Gum- 
bys ir Lapšys — sėdėjo gerai pa
ilsėję ant suolo. Reikėjo sulėtinti 
žaidimų, žaisti dėl laiko ir sustip
rinti gynybų ir tikrai būtų buvęs 
pasiektas laimėjimas. Labai gerai 
žaidė ir puikiai nuiminėjo kamuo
lius M. Statnickas. Taškai: Igna
tavičius 16, Petkūnas 12, Gumbys 
10, Lapšys su Statnicku po 6 ir 
Alkevičius 4.

VYTIS II — WEST 
34-56 (15-27)

Žaisdami silpnos sudėties prieš 
jaunų, veržlių australų komandų, 
vytiečiai nepajėgė parodyti stip
resnio pasipriešinimo. Taškai. 
Klimaitis su Snarskiu po 10, Ka- 
libatas 7, Merūnas 5 ir Rakaus
kas 2.

VYTIS III — WEST 20-0
Neatvykus priešo komandai, lai

mėta be žaidimo. Buvo sužaistos 
draugiškos rungtynės tarp savų 
žaidėjų. Pirmų sykį matėme žai
džiant A. Stepanų, kuris turi tei
giamų duomenų tapti geru krepši
nio žaidėju.

✓

VYTIS I (MERGAIČIŲ) — 
STURT 35-25 (19-13)

Mergaitės žaidė kovingai ir pel
nytai pasiekė laimėjimo. Didžiau
sios klaidos — tai perlėti ir ne
tikslūs kamuolio perdavimai. Taš
kai: M. Kelertaitė su Kitiene po 
10, Pečiulytė 8, O. Kelertaitė 4, 
šiukšterytė 2 ir Ludbarzs 1.

VYTIS I — Y.M.C.A.
75-64 (32-27)

Laike šių rungtynių nežaidė 
Ignatavičius su Petkūnu ir buvo 
žaidžiama be pamainų vienu pen
ketuku. žaidimas buvo vedamas 
didele sparta ir kietai kovota. 
Visi žaidėjai rodė geras pastangas 
ir sužaidė labai gerai. Taškai* 
Gumbys 33, Lapšys su Visockiu

po 15, Statnickas 8 ir Alkevičius 
4. J. Gumbys šiuo metu yra ant

ras D & M.A.B. Association žai
dėjas, surinkęs — įmetęs krep
šių.

VYTIS II — WEST 32-48 (16-35)
Antroji komanda pralaimėjimų 

patyrė pirmame puslaikyje, nes 
žaidė labai blogai ir beveik nebu ■ 
vo organizuotos gynybos. Antras 
puslaikis buvo žaistas gerai ir lai
mėtas, bet tatai padėties jau ne
galėjo pataisyti. Taškai: Klimai
tis 13, Snarskis 7, Kalibatas 5, 
Rakauskas 3 ir Gudelis 2.

VYTIS III — KIDMAN PARK 
20-8 (11-2)

Žaidimas buvo žemo lygio, kų 
rodo rezultatai. Antrame puslai
kyje vytiečiai pradėjo apleidinėti 
aikštę, surinkę po penkias bau
das ir rungtynes baigė tik du žai
dėjai, likę aikštėje. Priešui esant 
silpnam, galima buvo . sužaisti

Neatsirandant vyresniųjų žaidė
jų, kurie malonėtų šių svarbiau
sių prieauglio komandų treniruo
ti, laike rungtynių pabūti jų tre
neriu sutiko mūsų jaunas žaidėjas 
J. Gumbys. Jisai nuoširdžiai sten
giasi perduoti savo turimas žinias 
mūsų jauniems, žaidėjams ir įdeda 
daug sielos šiame svarbiame dar
be. šiems žaidėjams būtinai rei
kalinga duoti gerus pagrindus, 
kad iš jų susilauktume gerų pa
mainų. Tačiau kų galima padary 
ti, kad mūsų “žvaigždės" 'neturi 
nė valandėlės laiko ir amžinai ne
gali dėl šimtų labai “rimtų" prie- 
žasių pabūti treneriais. Mums la
bai gerai yra žinomos tos "rim
tos” priežastys: tai — savanaudiš
kumas ir tingėjimas kam nors 
bent truputį pasiaukoti. Nors 
rungtynės buvo pralaimėtos, bet 
žaista kovingai ir klaidos buvo da
romos tik dėl nepatyrimo ir sto
kos praktikos. Taškai: Daugalis 
18, Ruzinskas 14, Rudzenskas 6, 
Kapočiūnas 4 ir Dunda 2.

B.N.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

j COSMOS TRADING CO. j 

* SEKANČIAM TRANSPORTUI I LIETUVĄ SIUNTINIUS >į 
J PRIIMAME IKI 2-o KOVO, 1960. Jį

Siuntinius galite apsidrausti iki £ 150.-1 Garantuojame saugų >; 
pristatymą.

Pagal naujausius sovietų nuostatus kai kurių daiktų skai- J; 
i*š čius siuntiniuose apribojamas: pvz. 10 skarelių, 3 megztiniai, Ji 

12 porų kojinių, 30 yds medvilninės medžiagos ir t.t. Praktika 
rodo, kad šiuo būdu ekonomiškiausiai siųsti 22 ibs siuntinius. >■ 

J; Taip pat laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt. pigiomis kai- J; 
*i nomis. *i
Ji 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325. £V V>■ Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas). 
J; Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadienais, penktadieniais Jį 
Ji ir šeštadieniais). Ji

| SKYRIAI: |
Jį Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. Jį 
Jį Tel. LL 5549. J
Ji Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. -

Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Brisbanėje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. >; 

J Tel. 7 5827. Jį
Ji. Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm. 
j Launčestene: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm. X 
Ž Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic. Jį
Jį Ballarate: P.V. Jekabson’s 77 Bridge St., Ballarat, Vic. J;

DĖSTOMOJI KALBA 
SPECIALIOSE MOKYKLOSE
Prie 43-jų specialių vidurinių 

mokyklų yra suorganizuoti paren
giamieji kursai demobilizuotiems 
kariams, kad jie galėtų pasiruoš
ti įstojamiesiems egzaminams (iš 
viso yra 63 vidurinės specialybių 
mokyklos: 36 žemės ūkio, 11 pra
monės, 11 kultūros švietimo, 5 ki
tų specialybių).

Vilniaus zonos rajonuose paren
giamieji kursai organizuojami len
kų dėstomąja kalba (pačiose mo
kyklose ten dėstoma lietuviškai). 
Be to, pačiame Vilniuje yra agro- 
zootechnikumas, kuriame ištisai 
dėstomoji kalba yra lenkų. Mecha
nizacijos technikume Vilniuje yra 
atskira grupė, kuriai dėstoma rusu 
kalba. Jei atsirasiųs pakankamas 
skaičius norinčių, būsiančios suor
ganizuotos grupės rusų .dėstomą
ja kalba ir kituose technikumuose.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. Kilda, Vic.

Tel. LB 4083.

s J. Strautins i; 
•; 5-TH FLOOR |

•! 306 The Causeway ;■ 
■Į MELBOURNE Į;
;i xxx !;
•J SIUNTINIAI | LIETUVĄ ji
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Į PRANEŠIMAS Į

JAU KELI. METAI, KAI TAZAB, LIETUVIŲ I 

| SKYRIUS, LONDONE, 1, LADBROKE GARDENS, LON- g 
| DON W. 11, PATARNAUJA VISIEMS, KURIE TIK KREIPĖSI 
| SIUNTINIŲ PASIUNTIMO REIKALE.

TIEK SENIESIEMS MŪSŲ SIUNTĖJAMS, TIEK NAU- 
1 JIEMS, PRANEŠAME, KAD, PRISIDERINDAMI PRIE VIS 
f NAUJŲ REIKALAVIMŲ, TURIME KELIS TŪKSTANČIUS 
| SPECIALIAI SIUNTINIAMS PARINKTŲ PREKIŲ, PAGAL 
g KIEKVIENO PAGEIDAVIMUS.1

MES UŽTIKRINAME, KAD PER MUS SIUNČIAMOS 
f PREKĖS YRA YPATINGAI AUKŠTOS KOKYBĖS. TODĖL 
| SIUNTĖJAS VISADA TIKRAS, KAD JO PASIŲSTAIS PER 
1 MUS SIUNTINIAIS BUS PATENKINTAS JŲ GAVĖJAS.

BE TO, MES PERSIUNČIAME PER LONDONĄ IŠ AUS- 
g TRALUOS NUOSAVAS SIUNTĖJŲ PREKES. PRAŠOME 
g MUMS PARAŠYTI, KAS BUS SIUNČIAMA IR MES IŠ ANKS- 
| TO TUOJ PAT PRANEŠIME, KIEK UŽ PREKES TEKS MO- 
| KĖTI MUITO. .
* REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ. BET KURIAIS
■ SIUNTINIŲ REIKALAIS PIRMIAUSIAI PARAŠYKITE ŠIUO 
| ADRESU:

| TAZAB,
| LITHUANIAN DEPT.,
I 1, LADBROKE GARDENS LONDON W. 11, 

ENGLAND.

I
Parcels sent through Charges S. White of London, Sole 

authorised Agent for Australia.
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 THE IMPERIAL |

74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS g

Tel: Katoomba 523. m

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. |

g Savininkas Ed. Valevičius. H

1
 Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- M 

šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- § 
vimas. Geras maistas. 5 minutės , nuo miesto centro (Shopping m 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. B

Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. B

Vaikams nuolaida. DjDel smulkesnių sųlygų prašoma rašyti arba skambinti. M
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į BALTIC STORES LTD. I
421 Hackney Road , i.

” LONDON, E. 2. ENGLAND. . -

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS- ► * “
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir X 

-r gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito- “ 
ii kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.
' ‘ Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus. i
“ Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
' i Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik- i.
;; lo rėžtukai ir kt. ii

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA! ii
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1960 m. vasario 26 d. 4

hOsu pastogė
★

Metinis Sydn. Liet. Studentų su
sirinkimas įvyks kovo 27 d. Susi
rinkimo vieta ir darbotvarkė bus 
paskelbta sekančiame “Studentų 
žodyje.”

Studentų Valdyba

IŠVYKO IŠ SYDNĖJAUS

VASARIO 16-TOJI 
ADELAIDĖJE

Nepriklausomybės šventė Ade
laidėje šiemet buvo atšvęsta va
sario 14-tą dieną — artimiausią 
sekmadienį.

Iškilmingos pamaldos buvo at
laikytos šv. Ksavero katedroje, o 
pats minėjimas vyko Lietuvių Na- 
snuose, į kuriuos susirinko per 
300 vietos lietuvių. Svečių tarpe 
buvo Gerųjų kaimynų pirminin
kas Wilson, o taip pat Estų ir 
Latvių Bendruomenių atstovai, 
kurie ta proga pasveikino lietu
vius jų nepriklausomybės šventės 
proga.

Atidarydamas minėjimą, apylin
kės valdybos pirmininkas J. Jona- 
vičius apžvelgė mūsų nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpį ir prie
žastis, pavertusias mus tremti
niais.

Toliau jis palietė SSSR politi
kos šunkelius tremtinių atžvilgiu. 
Ta proga jis įspėjo, kad viešame 
ir privačiame santykiavime su pa
vergta Tėvyne mums reikalingas 
begalinis budrumas ir atsargumas. 
Sovietų taktika nuolatos kaitalio
jasi ir to kaitaliojimosi pasekmė
je gali nukentėti mums artimi ir 
brangūs žmonės, likę pavergtoj 
Tėvynėj.

Liesdamas vietos lietuvių gyve
nimą, Apylinkės pirmininkas J. 
Jonavičius pareiškė:

“Mes turime savo Adelaidės lie
tuvių bendruomenę, savo lietuvių 
kapelioną, lietuviškas pamaldas ir 
religinio gyvenimo centrą — savo 
lietuvišką koplyčią, turime mūsų 
kultūrinio, organizacinio ir ben
druomeninio gyvenimo židinį — 
savus, augančius Lietuvių Namus, 
turime lietuvybės darbą dirban
čias organizacijas, meno kolekty
vus, turime lietuvius menininkus 
— solistus, instrumentalistus, dai
lininkus, artistus, turime rašyto
jus, spaudos darbuotojus, visuo
menininkus. Vadinasi, nors ir to
li nuo tėvynės, turime, palyginus, 
labai geras sąlygas vystyti lietu
višką tautinį ir religinį gyvenimą. 
Mums nieko netrūksta eiti ben
dru lietuvišku keliu, dirbti ben
drą darbą tautos, o tuo pačiu ir 
būsimosios Lietuvos nepriklauso
mybės labui. Tačiau jei mūsų tar
pe nebus organizacinės ir asme
ninės vienybės, tarpusavio pagar
bos, pasitikėjimo ir pagelbos, tas 

. kelias bus sunkus ir nesklandus;
mes vieni kitiems visiškai be rei
kalo lipsim ant kojų, kenkdami 
sau, bendruomenei ir tuo pačiu 
bendram lietuviškam reikalui”.

Tą pačia proga pirmininkas 
pranešė, kad Adelaidės Kultūros 
Fondas dovanoja Adelaidės Lietu
vių Namams stareofoninę radio
gramą, už kurią jis, kaip tikrasis 
Lietuvių Namų šeimininkas, čia 
pat išreiškė padėką.

Perduodamas šią gražią dova
ną Lietuvių Namams, Kultūros 
Fondo atstovas A. Maželis per
skaitė atitinkamą aktą, akcentuo
damas norą, kad juo ypač naudo
tųsi vietos lietuviškas- jaunimas. 
Čia pat buvo pademonstruotas ir 
jos veikimas. (Būtų tikrai puiku, 
kad dabar kas nors padovanotų 
ir Televizijos priimtuvą. Prie ste
reofoninės radiogramos įsigijimo 
KF parėmė Moterų Sekcija, vietos 
skautai ir apylinkės valdyba.)

Meninėje dalyje pasirodė solis
tė A. Gučiuvienė, padainuodama 

' R..Schumann "Du grenadierius” 
ir A. Kačanausko “Vai gražu”. 
Solistei akomponavo Dorothy Old
ham. Tolimesnėj programoj tauti
nių šokių grupė, kuriai vadovau
ja B. Lapšienė, pašoko Žiogelius, 
Mikitienę ir šustą. Akordeonu 
pritarė A. Ružinskas. Ta pati gru
pė sekantį sekmadienį, vasario 21 
d. pasirodė ir per T.V. Tai pirmas 
iš viso lietuvių pasirodymas Ade
laidės televizijos transmisijoje.

Minėjimo pabaigai V. Šimkaus 
vadovaujamas Lltuania choras su
dainavo šešias lietuvių kompozi
torių dainas (St. Šimkaus: Moti
nėlė, sengalvėlė ir šią naktelę; J.

| Švedo: Linelį raunu ir kas berne
lio sumislyta; A. Vanagaičio Mal
da ir J. Žilevičiaus Laisvės daina). 
Tas pats choras giedojo ir Kated
roje per iškilmingas pamaldas. 
Tiek Katedroje, tiek Lietuvių Na
muose su choru solo dainavo J. 
Maželienė.

Visas minėjimas buvo praves
tas gražiai ir susirinkusių neiš
vargino. Tačiau vis dėlto peršasi 
dvi kuklios pastabėlės. Reikėjo 
trumpos pertraukėlės ir ji būtų 
geriausiai tikus tuoj po tautinių 
šokių. Antroji pastaba liečia 
spausdintąją programą. Iš progra
mos niekas negali atspėti, kur vi
sos iškilmės vyksta. Tai gali būti 
Melburne, Sydnėjuj ar bet kurioj 
kitoj pasaulio dalyje. Nič niekur 
nėra žodelio “Adelaidė”. Progra
ma yra tam tikras dokumentas, 
kuris pasilieka ateities istorikams. 
Šiuo atveju ta spausdinta progra
ma virsta visai beverčiu popierė
liu.

L-s

> GEELONG AS
SAVAITGALIO MOKYKLOS 

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Š.m. vasario 7 d. Lietuvių Na
muose susirinko savaitgalio mo
kyklos dalis tėvų ir keletas kitų 
suinteresuotų, kad išklausytų pra
nešimų apie savaitgalio mokyklos 
veiklą praėjusiais metais, nustaty
tų gaires pradedant mokslo me
tus, išrinktų naują Tėvų Komite
tą ir aptartų bei rastų būdų, kaip 
sėkmingiau tęsti vaikų auklėjimą 
lietuviškoje dvasioje.

Apie praėjusius mokslo metus 
platų pranešimą padarė mokyklos 
vedėjas Alg. Karpavičius. Moksle 
metai pernai buvo pradėti kovo 
mėnesyje. Pamokų turėta 35, po 
2-3 valandas. Mokinių buvo 54. 
kurie suskirstyti į keturius sky
rius. Visą laiką mok. vedėjui pa
dėjo kun. dr. Bašinskas ir kartais 
S. Lipšienė, Jarinkevičiūtė, Lip- 
šytė ir kt. Vedėjas prašė didesnio 
bendradarbiavimo tarp tėvų ir 
mokytojų. ,

Kun. dr. Bačinskas ragino dau
giau bendradarbiauti tėvams su 
vaikais. Pasitaiko, esą, kad vaikai 
ateina į mokyklą su ambicija, kad 
jie mokytojams reikalingi, o ne 
mokytojai jiems. Pageidavo, kad 
daugiau būtų skirta laiko dainoms, 
giesmėms ir tautiniams šokiams. 
Nušvietė eilę rūkumų, bet jie visi 
esą pašalinami, jeigu bus nuošir
dus bendradarbiavimas tarp tė
vų, vaikų ir mokytojų.

Pasidžiaugta, kad į mokyklą 
grįžta p. Normantienė. Būsią su
organizuota Lituanistiniai Kursai, 
kuriuos turėtų lankyti ne tik bai
gusieji sav. mokyklą, bet ir paau
gusi jaunuomenė. Mokslo metai 
pradėti vasario 13 d.

Iš tėvų komiteto susirinkime 
dalyvavo tik ižd. kun. dr. Bačins
kas. Komitetas didelių darbų ne
atlikęs, bet keletą posėdžių turė
jęs. Pajamų turėta apie £ 70, iš 
kurių Apyl. Valdyba davė £ 50, 
likusieji surinkta kaip aukos. Iš
laidos: duota kiek mokytojui, o 
kiti išleista vaikučiams saldumy
nams ir kit. Tiksli apyskaita bus 
duota vėliau.

Naujan Tėvų komitetan išrink
ta: L. Valodka, L. Bungarda ir 
J. Muščinskienė, kandidatais liko 
— Paškevičius ir A. žvirblys. čia 
tenka pasidžiaugti naujuoju Tė 
vų K-tu. L. Valodka ir kiti na
riai jau yra įrodę savo sugebėji
mus organizaciniame darbe, todėl 
drąsiai galima tikėti, kad suda
rys geras sąlygas mokyklai.

“G.L.”

Lietuvis 
šaldytuvų mechanikas 

Skambinti tel. UY 7345

MELBURNAS
PADĖKA

Soc. Glob. Mot. D-jos Melbur-' 
ne Naujųjų Metų sutikimo ba
liaus talkininkams: p.p. Aleknams, 
Antanaitienei, Bulakienei, č,iu 
rinskienei, Čypienei, Jasulaičiui, 
Kalvaitienei, Klupšienei, Bružie
nei, Kuncaitienei, Maleckienei, 
Milvydienei, Reimerienei, B. Va
sarienei ir visiems kitiems, gal ir 
neišminėtiems, vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjusiems prie bu
feto pasisekimo, o taip pat ir 
tiems, kurie jį rėmė, nuoširdžiai 
dėkojame!

Valdyba

LITUANISTINIAI KURSAI 
PRADEDA DARBĄ

Šiais metais Lituanistiniai Kur
sai naujuosius mokslo metus pra
deda kovo mėnesį 19 d. — šešta
dienį 2 vai. p.p. Prie kursų vei
kia Jaunesniesiems parengiamosios 
klasės. Naujai stojantieji užsirašo 
pas mokytoją Leoną Vacbergą — 
36 Walpole str., Kew, telefonas 
WM 6032. Pamokos vyks šeštadie
niais Lietuvių namuose, Thorn- 
bury.

VADEIVĖS IŠLEISTUVĖS
Skaučių Seserijos vadeivė s. Ir

ma Laisvėnaitė išvyksta su tėvais 
ir seserimis į J.A.V. Vasario 21 
d. rajono vadas vyr. s. Antanas 
Krausas savo namuose suruošė 
išvykstančiai skaučių vadei išleis
tuves. Atsisveikinant įteikta prisi
minimui Australijos vaizdų kny
ga. Išleistuvėse dalyvavo būrelis 
skautų bei skaučių vadų ir šiaip 
artimesnieji skautų bičiuliai.

SAVAITGALIO KAVINĖS 
ATIDARYMAS

Lietuvių Namuose įrengta salė, 
šeštadieniais ten veiks savaitga
lio kavinė su šokiais. Prieš gavė
nią nesuspėjus tai pradėti, kavi
nės atidarymas įvyks po Velykų, 
balandžio 23 d. Tarybos nario Be
nedikto Zabielos iniciatyva atsira
do būrelis lietuvių, kurie sumeta 
pinigų ir nuperka Lietuvių na
mams pianiną. Pianinas jau yra 
Lietuvių Namuose, nors gal dar 
ii* ne visai baigta už jį mokėti.

LATROBE VALLEJ 
LIETUVIŲ MINĖJIMAS

š.m. vasario 21 d. Latrobe Val
ley gyvenantieji lietuviai St. Kie
rans salėje, Moe (Vic.) paminėjo 
Vasario šešioliktąją.

Dienai tinkamą žodį tarė Vyt. 
Bučys.

Po minėjimo buvo pasitarta 
bendrais bėgamaisiais reikalais ir 
išrinkta nauji šiam lietuvių rajo
nui vadovauti pareigūnai.

Susirinkusiems pageidaujant, 
nutarta š.m. kovo 6 d. prie Rose
dale (Vic., tarp Traralgon ir Sa
le) prie Latrobe upės kranto su
rengti iškylą, kuri prasidės 10 
v. ryto ir tęsis iki 7 y .v.

Būtų džiugu ir įdomu, kad į 
šią iškylą automobiliais atvyktų ir 
melburniškiai lietuviai.

Jei bus blogas oras, iškyla ati
dedama iki atskiro pranešimo.

M.P.I.

SYDNEJUS
PRANEŠIMAS

Visi Sydnėjaus lietuviai studen
tai, prisidedą prie Initium Se- 
mestri parengimo, maloniai pra
šomi š.m. kovo 2 d? 7 v.v. daly
vauti susirinkime ir repeticijoj 
Sydnėjaus Liet. Namuose Red- 
ferne.

Sydnėjaus Liet. Stud. Valdyba

STUDENTAMS
Melburniečiams rengiant Stu

dentų Savaitgalį, Sydnėjaus Liet. 
Stud. Initium Semestri nukeltas 
kovo 19 d.

★
Numatytoji gegužinė į Nelsons 

Parką neįvyks, nes kovo mėn. ir 
šiaip yra perdaug pobūvių.

Inž. A. Olšauskas, kuris dirba 
Snieguotuose Kalnuose prie hidro
elektrinės stoties statybos, netoli 
nuo darbovietės gavo naujus na
mus ir su savo žmona Ina Keme- 
žyte — Olšauskiene praeitą pir
madienį, vasario 22 d., visiškai iš
vyko iš Sydnėjaus nulatinai gy
venti Cabramurroje.

PAMALDOS

Minint Lietuvos ir Jaunimo 
Globėją Šv. Kazimierą — kovo 6 
d. pamaldos Bankstowne St. Bren
dan’s bažn. 11 vai., į kurias kvie
čiami visi Sydnėjaus lietuviai, o 
ypač jaunimas.

Camperdowne pamaldų (kovo 
6 d.) nebus.

Išpažintys: Kovo 4 d. pirmąji 
penktadienį Bass-Hills parapijos 
bažn. nuo 7 vai vak. Kovo 5 d. — 
šeštadienį St. Brendaan’s bažn. 
Bankstowne nuo 6 — 7 vai. vak.

Kovo 13 d. Cabramattos lietu
viams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 9 vai. 45 min.

Kovo 13 d. vaikučių išpažintis 
ii' bendra mėnesinė Komunija 
Camperdowne.

SEKMADIENIO MOKYKLA

Camperdowno sekmadienio mo
kykla vėl pradeda darbą — kovo 
mėn. 13 d. Pamokos vyks kas sek
madienį nuo 10 vai. prieš pamal
das. Maloniai prašoma tėvelius pa
siryžti šiai lietuvybės misijai ir 
atvežti vaikučius į sekmadienio 
mokyklą ir lietuviškas pamaldas.

K.P.B.

INŽINIERIAI RENGIA 
VIEŠĄ PASKAITĄ

š.m. kovo 20 d. (sekmadienį) 
6 v.v. Sydnėjaus Liet. Namuose 
Redferne Liet. Inž. SąJ. Sydnėjaus 
skyrius ruošia viešą paskaitą te
ma: Raketos ir dirbtiniai žemės 
palydovai.

Prelegentas dipl. inž. Feliksas 
Sipavičius.

Maloniai kviečiama visa liet, vi
suomenė skaitlingai dalyvauti..

Valdyba

PADĖKA

A.L.B. Sydnėjaus Lietuvių Mo
terų Soc. Globos D-jos Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja čia išminėtoms 
Ponioms už visokeriopą pagelbą, 
be kurios D-jos Valdyba negalėtų 
dirbti:

P.p. Bačiulienei, Adomėnienei, 
šarkauskienei, Osinienei, Daukie- 
nei, Kapočienei, A .Bernotaitei, 
Ilčiukienei, Donelienei, Vičiulie- 
nei, Ramanauskienei, P. čelkytei, 
Jankauskienei, Radzevičienei, Sta
nevičienei, Šidlauskienei, čuješ, 
Mironienei, P. Osinaitei, Jančaus- 
kienei, Jagbčauskienei, Jurkšaitie- 
nei, Boreikienei, Juraitienei, P. 
Radzevičiūtei ir Jarembauskienei.

D-jos valdyba dėkoja taip pat 
visiems, parėmusiems rūbais bei 
daiktais: p.p. Mergelienei, Abro- 
mui, Paskočimui, Stravinskui, 
Narbutui, Makūnienei, Bernotie
nei, P. Bernotaitei. Ir už piniginę 
pašalpą dėkojama: Poniai X — 
1.0.0, p.p. Griškaičiams — 2.0.0.

Taip pat didelis ačiū p. Kovals- 
kienei už padovanotą plytą, kuria 
galėsime puikiai pasinaudoti r 
“M.P.” korespondentei M. SI. už 
malonų vaikų eglutės aprašymą.

P.p. Kaminskui ir Stanevičiui 
už talkavimą, o taip pat ir vi
siems skautams už gerus darbus 
padedant D-jos Valdybai, dar kar
tą didelis ačiū visiems.

Valdyba

CANBERRA
16-TOSIOS VASARIO 

MINĖJIMAS

Nepriklausomybės minėjimas 
Canberroje šiais metais buvo at
žymėtas vasario 21 d. Ta proga 
pamaldas laikė domininkonų vie
nuolyno viršininkas, kuris savo 
pamoksle stebino klausytojus ži
niomis iš Lietuvos istorijos ir pa
lankiomis mintimis Lietuvai ir 
lietuviams.

Minėjimas vyko YWCA salėje, 
Canberra City. Po Apylinkės Val-

Mielam klubo nariui į
JUOZUI MANIKAUSKUL ;

mylimai žmonai Anai mirus, gilią užuojautą reiškia Į

Geelongo Liet. Sp. Klubas g
“VYTI S” |

* ' ■■ ■--—

Mielam mūsų vadovui
muz. K. KAVALIAUSKUI,

jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą 
reiškiame

Sydnėjaus “DAINOS” choras

įvairu ir idomu
< (

PRIMENA LIŪDNĄ LIETUVOS BUV. MINISTERIO PIRMININ-
LIKIMĄ

“Osservatore Romano” griežtai

KO MERKIO SŪNUS ĮJUNGTAS 
I SOVIETINĘ PROPAGANDĄ

pasisakė prieš antireliginės propa
gandos sustiprėjimą Sovietų Są
jungoje. čia pasireiškiąs komunis
tų pavojingas veidmainiškumas. 
Visur pasaulyje jie skelbia tole
rancijos ir koegzistanc.ijos obal-
sins, o pas save namie veda aršią 
kovą su tikyba ir tikinčiaisiais. Va
tikano oficiozas pabrėžia liūdną 
Lietuvos likimą. — Vatikano 
sluoksniai oficialiai dementavo 
spaudos pranešimus, kad tarp Va
tikano ir Sovietų Sąjungos būsią 
užmegsti diplomatiniai santykiai.

LIETUVOS JŪROS VARTAI

“Moscow News” sausio 23 d. lai
doje davė straipsnį “Lietuvos var
tai į jūrą”, pailiustruotą Klaipė
dos uosto vaizdu ir škiciniu Lietu
vos žemėlapiu. Rašinyje t.k. pažy
mima, kad Lietuvos žvejybos lai
vynas dabar daugumoje žvejojus 
Šiaurės Atlante ir net prie Kana
dos pakraščių. Klaipėdos žuvų ap
dirbimo įmonės dabar pagaminan
čios į metus apie 22 milijonus dė
žučių konservų, o 1965 metais pa
gaminsiančios 32 milijonus. Silkių 
apdorojimo įmonė apdirbsianti i 
dieną 600 tonų silkių. Klaipėdos 
laivų statybos būsią plečiamos, 
kad galės statyti ir stambesnius 
okeaninius laivus.

dybos pirm. A. Alytos įžanginės 
kalbos, paskaitą skaitė St. Kovals
kis. Po paskaitos iškilmingą skau
tų įžodį davė R. Sipavičius, o me
ninėje dalyje p. Petronis paskam
bino pianinu ir p. E. Rataiskienė 
ir trys skautai meniškai paskaitė 
eilėraščių montažą.

P.

Pajieškojimai
"k Leonardą Lamanauską, gyve

nusį Conardl, pajieško Jo moti-
nos iš Lietuvos prašomas W. Ado
maitis, 1412 Jordan Ave., Dayton

Sovietinėje tremtyje mirusio 
buv. ministerio pirmininko Anta
no Merkio sūnus Gediminas Mer
kys pastaruoju metu įjungtas į 
aktyvią sovietinę propagandą ir 
parašė ilgą straipsnį “Gyvoji Lie
tuva ir politiniai lavonai” (“Tė
vynės Balso” 103 nr.).

Straipsnyje juodinami kai ku
rie užsienio lietuvių veikėjai. 
Šiame rašinyje yra minimi: Raš
tikis, Sidzikauskas, Dailidė, Ma
tulionis. Jaunajam Merkiui labai 
nepatinka “visokie eksdiplomatai, 
eksvadai, eksmin'steriai”, kurie 
sėdį užsienyje ir šmeižią sovieti
nę Lietuvą.

Jaunasis Merkys sakosi “bur
žuaziniais laikais’’ buvęs dar vai
kas, tad ne ką atsimenąs. Bet sa
vo sprendimuose apie prieškari
nius Lietuvos veikėjus kalba taip 
drąsiai, lyg būtų visa pats kartu 
pergyvenęs. Girdi, Lietuva, kuri 
kadaise buvusi “atsilikusi” agra
rinė šalis, kuri buvusi “keitimo 
moneta imperialistų rankose”, da
bar esanti industrialinė šalis su 
aukštai išvystytu mokslu, techni- ' 
ka ir kultūra.

Gera dalis straipsnio paskirta 
tiems pakitimams atvaizduoti. Į 
galą polemizuoja su užsienio len
kų leidiniu “Lvov i Vilno’ ir “hit
lerinių agresorių laikraštuku” 
(“Memeler Dampfboot”). Merkys 
jun. pastebi: “Vieni maniakai 
norėtų atimti Vilnių, kiti Klaipė
dą” —o kai kurie užsienio lietu
vių veikėjai “linkę vėl viską jiems 
atiduoti”. Iš straipsnio aiškėja, 
kad Merkys rašąs ir Maskvos “No
voje Vremja” žurnale.

STATO ŽEMĖS ŪKIO 
AKADEMIJĄ

■ ■ 'Prie Kauno, už Aleksoto, Norei
kiškėse statoma pastatai Lietuvos 
žemės Ūkio Akademijai. Pačios 
akademijos pastato statomas dar
tik antrasis aukštas, bet Jau bai
giami statyti treji keturių aukštų
namai studentų bendrabučiams -į 
(daromi vidaus įrengimai). Ben
drabučiuose numatyta '1600 vietų. 
Jau pastatyta žemės ūkio mašinų 
pašiūrė ir baigiama 300 vietų vai- 
gykla. Dar numatoma statyti 10 
dviaukščių namų po 6 butus— mo
komajam ir administraciniam per- ; 
sonalui. Vėliau tame plote (beveik 
33 ha) numatyta statyti dar trys 
bendrabučiai, 14 namų šeimoms ir 
vasaros teatras, vaikų lopšelis, 
parduotuvė.

Tuo tarpu akademija yra mies- . ■ 
te, Kęstučio gatvėj, buvusiose Že- i 
mės Ūkio Ministerijos patalpose.

10, Ohio, U.S.A.

* Mykolą Pakštą pajieško jo 
dukrelė Gražina iš Lietuvos. Iš 
jos pridėto eilėraščio jos motina 
atrodo mirusi:

“Dar rodos vakar — nesenai 
Motule man supai, 
O šį jau tylų vakarą 
Tau skambina varpai”.
Atsiliepti per V. Dabrilą, 44 

Penn Ave., Worcester, Mass, USA.
Petrauską Stasį — Karolį, 

sūnų Adomo, gyvenusį Šiauliuose 
ir dingusį laike karo, pajieško sū
nus Karolis Petrauskas — 18 me
tų. Atsiliepti per Z. šaparienę, 
44 Woodside Ave., West Strath
field, N.S.W. 

<• ■
NUOSAVUS NAMUS, H 1 

' ‘ s įmokėjus mažą depozitą, ’ ’

GREITAI, TVARKINGAI < •
ir gražiai ;; ;

PASTATO JUMS J! -

| M. LUCAS & CO.
X REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. J ’ J 
I 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.

PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.
;■ IŠRŪPINAME PASKOLAS. 11
X Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. J Į
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