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RUOŠIAMAS NAUJAS SMŪGIS? VISOMS VIEŠOSIOMS LIETUVIU INSTITUCIJOMS
I

Žinia apie naujojo Brziliįos 
prezidento užsimojimų gerinti 
Brazilijos santykius su Maskva ir 
tuo tikslu, tarp ko kita, atšaukti 
ir Pabaltijo valstybių pasiuntiny
bių pripažinimų pasirodė tik 
viename kitame laikraštyje. 
Bet ji vistiek tikra: toks pre
zidento užsimojimas yra. Tačiau 
jis iškilo beveik Užgavėnių kar 
navalo išvakarėse, todėl formalus 
jo įvykdymas gali kiek ir užtruk
ti. Tai duoda kiek laiko bandy
mams įtikinti, kad užsimojimas 
būtų persvarstytas.

Prisimintina, kad laisvosios val
stybės neturi prievolės 
Lietuvos pasiuntinybes pripažin
ti. Tai yra jų geros valios daly
kas. Dėl geros valios arba malo
nės sumažinimo gali būti gailima
si, gali būti įrodinėjamas tos ge
ros valios kilnumas ar net ir nau
dingumas, bet nėra tvirto pateisi
nimo smerkti tokį sumažinimų, dėl 
jo priekaištauti ar protestuoti. Tai 
turėtų būti atmenama, imantis 
ginti Lietuvos interesus Bra
zilijoje ar kur kitur panašioje pa
dėtyje.

Ir šiuo, kaip ir anksčiau Vatika
no atveju, Lietuvos intereso g y- 
n i m o sųjūdis gali būti naudin
gesnis būdamas dauginis, 
o ne centralizuotas. Laiškai ir te
legramos Brazilijos prezidentui ar 
užsienių reikalų ministerial turė
tų plaukti ne vien iš vyriausios 
politinės lietuvių vadovybės, ir ne 
vien iš “vadovaujančių veiksnių“, 
o iš visos lietuvių bendruomenės, 
tai yra, ir iš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės padalinių, ir iš vi
sokių kitokių organizacijų, ir net 
iš paskirų asmenų. Aišku, tie at- 
sikreipimai negali ir neturi būti 
griežtai uniformiški, pakanka, kad 
tik jų prasmė būtų nukreipta į tų 
patį tikslų. Iš tų ar kitų “vado
vaujančių veiksnių” pageidaujami 
tik orientaciniai pavyzdžiai.

Vienų iš tokių pavyzdžių čia 
perduodame. Tatai Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos Brazilijos pre
zidentui išsiųsto (portugalų kal
ba) laiško turinys:

“Anot «paudoje paskelbto pra
nešimo, naujoji Jungtinių Brazi
lijos Valstybių administracija ke
tinanti nutraukti Lietuvos, Latvi 
jos ir Estijos pasiuntinybių dip
lomatinį pripažinimų.

Nepaisant didelių abejojimų to 
pranešimo teisingumu, žinia sukė
lė labai didelį susirūpinimų lietu
viuose ir, manome, latviuose bei 
estuose visame pasaulyje.

Šio šimtmečio istorijos paradok
sas yra tai, kad kada toks dau
gumas Azijos ir Afrikos tautų iš
kyla iš kolonijinės būklės bei sve
timų valdžios kaip suvereninės ne
priklausomos valstybės, tuo pačiu 
metu kaikurios tautos Europoje, 
buvusios nepriklausomos, net ir 
tokios, kaip Lietuva, kurios turi 
ilgų amžių suverenumo tradicijų, 
tampa smurtu atimtos nepriklau
somybės, patenka svetimų valdžion 
ir tampa nužemintos būklėn, ku
ri atrodo visiškai tolygi su kolo
nijine būkle.

Daugumas Vakarų demokratijų, 
jų tarpe ir Jungtinės Brazilijos 
Valstybės, atsisakė įteisinti tokių 
skriaudų, Sovietų Sųjungos pada
rytų Baltijos respublikoms, ir, 
reikšdamos teisinį bei moralinį pa.

Brazilijos prezidentas užsimojo atšaukti Pabaltijo 
pasiuntinybių pripažinimu. Kol užsimojimas neįvyk- 
dytas, dar laikas bandyti užsimojiimj sušvelninti.

!■ smerkimų akivaizdžios sovietinės 
agresijos sukurtai padėčiai, palai
kė trijų Baltijos respublikų pa
siuntinybių ir jų pilietybių pripa
žinimų, kaip ir prieš sovietinę ag
resijų. Tokio pripažinimo nutrau
kimas atrodytų lyg nusilenkimas 
neteisei.

Mums atrodo neįtikėtina, kad 
demokratinė didžios laisvę mylin
čios tautos vyriausybė galėtų pa
daryti kokį nors mostų, kuris ga-

JUNGTINĖS VALSTYBĖS NEGALVOJA APIE 
PERMAINĄ

PABALTIJO INKORPORACIJOS NEPRIPAŽINIMO POLITIKOJ

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Valstybės Departamentas 1961 
metų vasario 6 dieną rašytame 
laiške Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos pirmininkui tarp kitų da
lykų pareiškia:

"... (akte) neglūdi nei permai
na, nei mąstymas apie permainą 
Jungtinių Valstybių vyriausybės 
politikoje dėl Sovietų Sąjungos 
priverstino Baltijos valstybių įsi
jungimo nepripažinimo. Jungtinių 
Valstybių vyriausybė tebėra įsi
tikinusi, kad Lietuves, Latvijos ir 
Estijos žmonės turi teisę turėti sa
vo pasirinktas valdžias jr naudo
tis valstybine nepriklausomybe”.

SVEIKI, SULAUKĘ

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS
KETURIASDEŠIMTS TREČIO

JI Lietuvos Nepriklausomybės 
Diena aušta panašiai ar net niū
riau, kaip ir eilė ankstesniųjų, ap
siniaukusi miglomis, sklindančio
mis iš pasauly tebevyraujančio 
nesusivaikymo, neapsisprendimo 
ir nesiryžimo ką daryti su išti
sas tautas prievartaujančiu smur
tu. Tokia Lietuvos Nepriklauso
mybės Diena yra ne džiūgavimo, 
bet ir ne raudų diena. Tai diena 
susikaupimo ties siekiu ir auka.

Mūsų siekis — Lietuvos nepri
klausomybė. O tai yra smurto su
tramdymas. Tai yra išdraikymas 
židinio, iš kurio imasi grasa žmo
nijai. Tai yra siekis naujo, sava
rankaus, taikaus gyvenimo ir ben
dravimo laisvoje lygiateisių tautų 
bendruomenėje. Tai kilnus ir svar
bus siekis, vertas sunkių aukų ir 
atkaklios ištikimybės.

Lietuvos Nepriklausomybės Die
na primena ištikimybę tų, kurie 
dėl to siekio kovojo ir laimėjo, 
ir tų, kurie žuvo dėl jo bekovoda
mi net ir pralaimėjimo akivaizdo
je. Ir mums dera, kad, net ir sten- 
gdamies lanksčiai apeidinėti kliū
tis, net ir vingiuodami kelius į 
tikslą pagal geriausią savo nuovo
ką, nei žodžiais, nei veiksmais, nei 
nutylėjimais nepareikštumėm s u- 
sitaikymo su Lietuvai da
romu smurtu, neišsižadėtumėm 
siekę ii- sieksią Lietuvos nepri
klausomybės, gynę ir ginsią tą Lie
tuvos teisę, dėję ir dėsią tam 
tikslui visas savo viltingas ar kar
tais net ir neviltingas pastangas. 

lėtų būti aiškinamas kaip palan
kus mostas didelės valstybės im
perialistinei ar kolonijinei ekspan
sijai, ir priešingas civilizuotų bei 
taikų mylinčių tautų laisvei, ku
rių vienintelė yda yra ta, kad jos 
nėra pakankamai stiprios atremti 
milžino kaimyno ekspansijos už
simojimams.

Prašom, Pone Prezidente, pasa
kyti mums, kad pradžioje minėto
ji spaudos žinia buvo neteisinga”.

Angliškai: “The implies no 
change nor contemplation of 
change in the policy of the Unit
ed States Government of non- re
cognition of the forcible incorpo
ration of the Baltic States by the 
Soviet Union. The United States 
Government remains convinced 
that the people of Lithuania, Lat
via, and Estonia are entitled to 
governments of their own choos
ing and to enjoyment of national 
independence”.

Šis pareiškimas, kaip matyt iš 
laiko datos, padarytas septyniolik
tąją naujos vyriausybės vadovavi
mo dieną.

Lietuvos Nepriklausomybės Die
na susimąstymo- apie mūsų kelių 
vargumą, apie mūsų siekio dar 
pareikalausimų aukų gausumą. 
Tiesa, kad savo nelaimėj Lietuva 
ne viena: daug nelaimės bendri
ninkų, daug užjaučiančių. Pirmų
jų skaičius lėtai, bet grėsmingai 
didėja, antrųjų drąsa kartais ima 
rodytis lyg apsilpstanti. Tai ženk
lai, kad dar neartėjam prie tiks
lo. Smurtas dar plinta, o laisvė 
dar nežengia link naujų akiračių. 
Jau nemaža praėjo niūrių Lietu
vos Nepriklausomybės Dienų, o 
būkim pasirengę sulaukti ir pra
leisti jų gal dar daugiau tokių ar 
net niūresnių.

O visdėlto — sveiki, su
laukę šios Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos, net ir savo 
niūrume teberodančios, kad kova 
dėl Lietuvos dar nebaigta, taigi 
dar ir nepralaimėta.

Sveiki sulaukę, nes tiktai kas 
sulaukė, dar gali padėti ir toliau 
palaikyti tą kovą nepralaimėtą. 
Nepasiduoti ilgo kovos sustingimo 
metu reikia dvasinės ištvermės 
kartais net kietesnės kaip narsa 
puolime. Tokiai ištvermei telkinį 
jėgas. Padėkim vieni kitiems at
remti klastingai siūlomą nuodą, 
keliantį nebetikėjimą Lietuvos 
Nepriklausomybės siekimu. Padė
kim vieni kitiems kiek galima es- 
mingiau pažinti Lietuvoje esamą 
padėtį ir ten vykstančio asmeni
nio, dvasinio ir ūkinio smurto tik
rąjį veikimą. Padėkim vieni ki
tiems sutelkti priemonių, kurios 
ir Lietuyoje sklistų gandu, kad ne-

Vasario 16-tosios ir šv. Kazi
miero, Lietuvos Globėjo, švenčių 
proga Amerikos LR Katalikų Fe
deracijos Valdyba norėtų šio kraš
to ir viso laisvojo pasaulio lietu
viams priminti ir paprašyti ta 
proga atkreipti ypatingą dėmesį 
į tikėjimo ir tikinčiųjų persekioji
mą Lietuvoje.

Pereitą savaitę iš Romos gauta 
žinia, kad Vilniuje suimtas ir Vla
dimiro kalėjime, netoli Maskvos, 
uždarytas vyskupas JULIJONAS 
STEPONAVIČIUS, Vilniaus ir Pa
nevėžio vyskupijų apaštališkasis 
administratorius. Paskutiniu me
tu komunistinė spauda jį kaltino, 
kad išleidęs slaptą kunigams ap
linkraštį, ragindamas vaikus mo
kyti katekizmo, pats juos kateki- 
zavo ir teikė sutvirtinimo sakra
mentą. Spaudoje neskelbė, bet la
biausiai pakaltino už tai, kad atsi
sakė šventinti į kunigus keturis 
klierikus, kuriuos “kulto reika
lam” komisaras J. Rugienius buvo 
rekomendavęs. Vysk. J. Steponavi
čius dar paliepė juos pašalinti iš 
seminarijos. Valdžia paliko juos ir 
toliau seminarijoje, nors mokslus 
jau baigę. Kiti Lietuvos vyskupai, 
į kuriuos jie kreipėsi, taip pat at
sisakė šventinti.

KAS NAUJO PASAULY?
Nužudytas komunistui Kongo respublikoj vadas 

P. Lumumba. Sovietai iššovė raketę. į Venerę. Mask
va reikalauja atstatydinti UNO generalini sekreto
rių. Komunistai demonstruoja.

Būdinga naujojo Amerikos pre
zidento J.F. Kennedy valdymo 
pradžia: Dar neprabėgo nė mėnuo, 
kai jaunasis prezidentas, atrodo, 
jau susidūrė su nemažais sunku
mais ne tik vidaus, bet ir užsie
nio politikos sektoriuje.

Jo viena ar kita proga pasaky
tosios kalbos, kuriose buvq jun
tama diplomatijos gaida, tačiau 
neišryškinta tikroji numatomosios 
veiklos kryptis, kaip nūdieniai 
įvykiai rodo, nepatenkino abiejų 
šalių — ir komunistų ir antikomu- 
nistų. Kennedy užuominos, kad 
Konge verta esą atstatyti demo
kratinę padėtį ir į koalicinę vy
riausybę vėl įjungti kalinamą buv. 
min. pirm. P. Lumumbą, kaip visi 
duomenys rodo, pagreitino pasta
rojo nužudymą, nes šiuo metu 
Kongo vyriausybė, diktuojama 
kariuomenės vado gen. Mobutu, 
yra kietai nusiteikusi ir pasiryžu
si apsivalyti nuo komunistinio ar 
tik komunistuojančio gaivalo. To
dėl, suprantama, tik dėl to beveik 
visuose komunistiniuose kraštuose 
dėl Lumumbos nužudymo įsako
mos demonstracijos, kurios yra 
nukreiptos prieš Belgijos pasiun
tinybes ar konsulatus, o ir prieš 
UNO generalinį sekretorių norve
gą Hammarsjoeld. Sov. Rusija net 
oficialiai pareikalavo atleisti jį, 
nes ji jo, kaip gen. sekretoriaus, 
nuo šiol nepripažinsianti. šiame 
sovietų žygyje politiniai komen- 

paisant smurto įsiviešpatavimo, 
Lietuvos nepriklausomybės kova 
dar nei baigta, nei pralaimėta.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

TALKOS VALDYBA
New Yorkas, 1961 m. vasaris.

ŠVENTASIS KAZIMIERAS sa
vo dangiška globa stiprino visais 
laikais lietuvių tautą. Savo meilę 
šventajam ji paliudija Vilniaus 
mieste jo garbei pastatyta kated
ra ir įrengta puošnia koplyčia 
(šiandien ta šventovė bolševikų iš
niekinta). Bolševikai šventojo pa 
laikus perkėlė į šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią Antakalnyje. Nedavė ra
mybės šventajam Lietuvos Globė
jui, atėmė laisvę ir jo palaikų sau
gotojui Vilniaus vyskupui.

JAV ir viso laisvojo pasaulio lie
tuviai prašomi:

1. Vasario 16 minėjimuose siū
lyti priimti protesto rezoliucijas 
prieš katalikų tikėjimo Lietuvoje 
persekiojimą, vyskupo J. Stepo
navičiaus, kunigų ir tikinčiųjų ka
linimą.

2. Minint šv. Kazimiero šventę 
(kovo 4) pagausinti maldas, pra
šant globos ir sutrumpinti kančias 
Lietuvos dvasiškijai ir tikintie
siems; susitarus su parapijų kle
bonais, ruošti šventas valandas bei 
novenas ta intencija.

3. Kelti spaudoje protestus prieš 
religijos persekiojimą Lietuvoje. 
Lietuvos katalikams daroma di
džiausia skriauda tuo metu, kai 
Maskva siūlo šio krašto naujai ad

tatoriai įžiūri komunistų užmačias 
sugriauti UNO ir pradėti vadovau
tis pasaulio įvykių raidoje sava 
iniciatyva ir jėga.

Puldami UNO ir ypatingai Bel
gijos vyriausybę, sovietai iš kitos 
pusės savo propogandos dūdomis 
pučia savuosius pasisekimus, ypač 
paskutinįjį raketos iššovimą į Ve
nerą, kuri sėkmingai pagal numa
tytas detales kylanti vis aukščiau 
ir aukščiau. Tačiau įžvalgesnieji 
Anglijos politiniai komentatoriai 
mano, kad dėl Lumumbos sovietų 
sukeltasis triukšmas turįs kitą 
prasmę: komunistai jau pamatę, 
kad naujam prezidentui vadovau
jant Amerika galinti gana trumpu 
laiku sustiprėti ir suaktyvėti po
litiniam ir militariniam sektoriuj, 
be to, jie pamatę, kad prezidento 
Kennedy nesiseks klaidinti, kaip 
kadaise buvę su Rooseveltu, todėl, 
girdi, ir apsisprendę jau pačioje 
pradžioje, kada naujasis preziden
tas dar nepakankamai įsijungė į 
savo darbų sritį, pradėti šaltojo 
karo ataką, kad dar vieną ar kitą 
vakarietiškojo pasaulio tautą {ri
dentų į komunistinės įtakos sferą.

Vakariečiai, kaip įvykiai rodo, 
šia komunistų taktika rimtai susi
rūpino.- Vakarų Vokietijos užs. 
reik, ministeris dr. Heinrich von 
Brentano jau Amerikoj tariasi su 
jos vyriausybe, Jungt. Amerikos 
valstybių užs. reik. min. D. Rusk 
skrenda į Tol. Rytų draugiškąsias 
valstybes, jų tarpe ir Japonijon. 
Amerikos generalinis štabas skel
bia, kad hidrogeninių bombų bom
bonešių eskadros, kurios nuolat 
paruošty dežiūruoja ore, yra pa
didintos ir sustiprintos.

Šie ir kiti Reiškiniai rodo, kad 
naiviųjų Vakarų politikų laukia
masis atoslūgis toli nuo gyveni
miškosios realybės. Abipusė prie- 

ministracijai taikius santykius.
4. Jei Vasario 16 minėjimams ne

būtų suskubta to padaryti, orga
nizacijų vadovybės prašomos su
kviesti specialius protesto mitin
gus ir priimti atitinkamas rezoliu
cijas.

5. Priimtas rezoliucijas siųsti 
šio krašto prezidentui' John F. 
Kennedy, valstybės sekretoriui D. 
Rusk, JAV ambasadoriui prie 
Jungtinių Tautų A. Stevensonui, 
valstybių gubernatoriams, senato
riams bei kongresmanams.

Laisvojo pasaulio lietuviai vi
sais galimais būdais turi protes
tuoti prieš lietuvių tautos kanki
nimą ir atidaryti pasauliui bolše
vikų melą, esą jie garantuoja ti
kėjimo ir sąžinės laisvę.

ALRK Federacijos Valdyba nuo
širdžiai tiki, kad visų laisvojo pa
saulio lietuvių vieningas, viešas ir 
drąsus šiais klausimais psisakymas 
palengvins Lietuvos katalikų kan
čias. į

Su geriausiais linkėjimais
(-) Pre). Pr. Jurai, 

Dvaiiot Vadai
(-) Antanai Maiionii, 

Pirmininkai
(-) Kun. Vikt. Dabuiii, 

/ Sekretorius

VOKIEČIAI TURĖS AVIACIJOS 
BAZES PRANCŪZIJOJE

Prancūzija ir Vakarų Vokieti
ja beveik baigė derybas įsteigti 
dvi Luftwaffe aviacijos bazes 
Prancūzijoje.

Viena numatyta Viduržemio 
jūroj Korsikos saloje, kuri yra 
prancūzų valdžioje, ir antroji prie 
Istres, netoli Marselio.

Praeitais metais Vakarų Vokie
tijos gynybos ministeris Franc 
Josef Strauss norėjo gauti Ispa
nijoje bazių, bet Vakarų Europo
je antivokiški politiniai sluoksniai 
dėl to sukėlė audrą. Bonna nusi
leido ir pradėjo jieškoti Prancū
zijoje bazių. Vakarų Vokietija ten 
ir gavusi norimų bazių.

Pasak informacijas iš Bonnos, 
prancūzai pasiūlė vieną aerodro
mą šiaurinėje Prancūzijoje, o an
trąjį — Alžyre.

Gynybos ministeris Strauss at- 
metėą pasiūlymą, nes pirmasis 
aerodromas buvo nepriimtinas dėl 
nepalankių oro sąlygų, kaip ir na
šioje Vokietijoje, gi antrasis dėl 
baimės, nes apmokymai Alžyre 
galį įvelti į karą.

Vokiečiai pirks Korsikoje nuo 
savybę ir ten laikys 50 lėktuvų 
lavinti staigiai augančios Luft- 
waffės pilotams. Prancūzija ir Va- 
vakrų Vokietija jungtinėmis jė
gomis atliks apmokymus iš Istres 
aviacijos bazės.

šų paruoštis vis stiprinama, šalta
sis karas vis plečiamas ir apie 
kažkokius nerealius susitarimus 
nėra jokios kalbos.

Manytina, kad artima ateitis 
išryškins ir naujojo Amerikos 
prez. Kennedy užsienio politiką, 
kuri šiuo metu dar nebuvo aiški. 
Paskiausiomis žiniomis, Amerikos 
prezidentas ultimatyviai pareiškė, 
kad Kongo reikalus tvarkys UNO A 
ir kad Amerika nebus pasyvi, jei 
pašalinės jėgos bandys ardyti 
Kongo vienybę, čia jis nedvipras
miai palaiko dabartinę Kongo vy
riausybę, kuriai vadovauja gen. 
Mobutu.
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RAJONO VADO PAREIGAS 
PERDUODANT

Išbuvęs aštuonerius metus LSS 
Australijos Rajono Vado pareigo
se, nutariau naujai kadencijai ne- 
bekandidatuoti, kiek atsikvėpti ir 
leisti jaunesniems pasireikšti. Nuo 
š.m. vasario mėn. 1 dienos pradėjo 
eiti Rajono Vado pareigas naujai 
išrinktasis v.s. Vytautas Neveraus
kas (Adelaidėje gyvenąs).

Man pradėjus 1953 m. vadovau
ti, Australijos rajoną sudarė šie 
vienetai: Viktorijos — Tasmani
jos (vėliau pavadintas “Džiugo”) 
Tuntas Melburne, Sydnėjaus Vie- 
tininkija, Adelaidės Vietininkija, 
Brisbanės Vietininkija ir Geelon- 
go Vietininkija. Geelongo Vieti
ninkija vos gyvavo, merdėjo. Vy
resniems skautams ir skautėms 
darbo sutartis pabaigus ir dides
niam skaičiui susibūrus didesnėse 
vietovėse, skautų vienetai pradė 
jo augti. Savaitgalio mokyklos, 
subūrusios gražaus priaugančio 
jaunimo, nemaža patalkino skau
tiškiems vienetams. Adelaidės 
Vietininkija, s. V. Stasiškio vado
vaujama, 1956 m. vasario mėn. 26 
d. užskaitoma tuntu ir pavadinta 
"Vilniaus” Tuntu. Sydnėjaus Vie
tininkija, vadovaujant s. V. Kišo- 
nui, 1956 m. gegužės mėn. 27 d. 
užskaitoma tuntu ir pavadinama 
“Aušros” Tuntu. 1957 m. vasario 
mėn. 11 d. atkuriama, savaitgalio 
mokyklos vedėjai K. Normantie
nei gražiai talkinant, Geelongo 
“Šatrijos” Vietininkija, kurios 
vietininko pareigas ėjo psl. P. Ši
leris. “Ventos” Vietininkija Bris- 
banėje smarkiai sustiprėjo ps. P. 
Stelmokui vadovaujant ir gausiu 
būriu dalyvavo Tautinėj Stovyk
loj.

Rajonas padidėjo ir visai nau
jais vienetais. 1958 m. kovo mėn. 
4 d. ps. L. Beitmano rūpesčiu įs
teigta ir dabar jo vadovaujama 
Perthe “DLK Šarūno” Vietinin
kija. Ps. P. Pilkos 1958 m. lapkri
čio mėn. 2 d. įsteigtas lietuvių 
skautų vienetas Canberroje. Skau
tėms čia vadovauja ps. V. Kerai- 
tienė. Šis vienetas tiesioginiai 
priklauso “Aušros” Tuntui Syd- 
nėjuje. Šiandien turime lietuvių 
skautų vienetus Adelaidėje, Btis- 
banėje, Melbourne, Sydnėjuje, 
Geelonge, Canberroje ir Perthe.

Lietuvių skautų vienetai yra 
lietuviškumo židiniai, nes jų pro
gramose yra pagrindiniai lituanis
tikos dalykai. Išėjusiems lituanis
tinę programą, suteikiamas specia
lus Tėvynės Ženklas. Tinkamai iš
eiti šią programą gelbsti lituanis
tiniai kursai, čia toje srityje daug 
nusipelnė s. A. Zubro vadovauti 
lituanistiniai kursai Melburne. To
dėl “Džiugo” Tunto skautai yra 
tvirtesni gimtosios kalbos mokėji
mu ir nemaža jų yra gavę Tėvy
nės Ženklą. įsisteigus kiek vėliau 
panašiems kursams Sydnėjuje ir 
Adelaidėje, tų vietovių skautų lie
tuviškumas stiprėja. Iš skautų tar
po nemaža priklauso žurnalistų 
būreliams, kuriuose pratinami 
jaunieji bendradarbiauti mūsų 
spaudoj. Jaunų žurnalistų ypač 
užtinkame Melburno ir Sydnėjaus 
skautų tarpe. Stovyklavimas, iš- 
kylavimas, įvairių minėjimų pro
gramų išpildymas, tautiniai šokiai, 
vaidinimėliai ir dainos, gimtosios 
kalbos vartojimas sudaro tą lie
tuviškumo tvirtovę, kurioje skau
tai išlieka gyvi savo tautai.

Mano kadencijos metu (1953 — 
1961) santykiai su kitomis orga
nizacijomis buvo geri ir nuošir
dūs. Su gilia pagarba ir dideliu 
dėkingumu prisimenu mūsų ben
druomenės augščiausiosios insti
tucijos ALB Krašto V-bos buvu
sius pirmininkus: J. Vaičaitį, V. 
Simniškj, V. Skrinską, S. Kovals- 
kj ir inž. Iz. Jonaitį, kurie mora
liai ir materialiai rėmė lietuviškąjį

skautų sąjūdį Australijoje. Juos 
pasekdamos ALB apylinkių valdy
bos daugiau ar mažiau nepasiliko 
abejingos skautams. Tenka pa
brėžti ir Karių Veteranų S-gos 
padalinių nemažas simpatijas skau
tams. Vieni rėmė pinigais, kiti pa
dovanodami vėliavas ir pan. Skau
tų nepamiršo ir LKF skyriai, ku
rie jautriai atsiliepdavo žymes
niam skautų žygiui atsiradus. Nuo
širdus bendradarbiavimas vyko su 
jaunimo organizacijomis: sporto 
klubais, studentais ir ateitinin
kais. Į skautų akademikų savait
galius, ruošiamus Mt. Evelyn Vik
torijoj, prie Melburno, atsilanky
davo svečiais gražus būrys lietu
viško jaunimo ir iš kitų jaunimo 
organizacijų narių. Referatai, pa
šnekėsią! bei diskusijos, pamaldos, 
išvykos į kalnus, laužai ir pasilin
ksminimai sudarydavo savaitgalių 
turinį. į juos atvykdavo nemaža 
ir iš kitų valstijų.

Santykiai su krašto šeiminin
kais, australų skautais, buvo pa
laikomi. “Džiugo” Tuntas Melbur
ne, "Vilniaus” Tuntas Adelaidėje 
ir “Ventos” Vietininkija Brisba- 
nėje yra registruoti Australų 
Skautų Sąjungoj. Mums šeiminin
kai leido vartoti, šalia australiš
kų, ir lietuviškus skautų ženklus, 
tautinę trispalvę, duoti įžodį lie
tuviškai ir vartoti gimtąją kalbą 
sueigose. Tam tikromis progomis 
australų skautų atstovas apsilan
ko tunto sueigose ir susipažįsta 
su mūsų vienetų veikla. “Džiugo” 
Tuntas turi net raštišką sutartį su 
Australų Sakutų Sąjunga Viktori
joje. Mūsų skautų vadovybė skiria 
vienetams vadovus ir egzaminuoja 
į patyrimo laipsnius. įsiregistra
vusieji vienetai moka nedidelį 
mokestį šeimininkams. Kitose 
valstybėse NSW, ACT ir kit. mū
sų skautai neregistruoti, nes rei
kalaujamos sąlygos yra sunkios 
ir nepalankios. įsiregistravusiųjų 
vienetų nariai turi šias privilegi
jas: gali dalyvauti tarptautinėse 
džiamborėse, lankyti įvairių skau
tų šakų vadovų kursus, ruošiamus 
Australų Skautų Sąjungos. Del 
šių privilegijų įsiregistravimas yra 
prasmingas ir iki šiol bendradar
biavimas su krašto šeimininkais 
buvo korektiškas ir nepažeidžiun- 
tis LSS-gos. Iš jaunesniųjų vienas 
kitas yra baigęs australų skautų 
vadovų kursus.

Lietuvių skautai Australijoje 
nemaža nusipelnė Lietuvos ir LSS 
-gos garsinime tarptautiniame ba
re. Pav., 1955 m. Clifford parke, 
Viktorijoje, lietuviai skautai da
lyvavo drausmingu vienetu Pan- 
Pacific Džiamborėje. Nors ir de
vynias dienas lijo, o tik dvi buvo 
saulėtos, lietuvių skautų pastovyk- 
lė buvo šauniai įsirengusi. Mūsų 
parodėlę ir pastovyklę aplankė 
apie 15.000 svečių. Jiems išdalin
ta 5000 egz. šiai džiamborei ats
pausdinto informacinio lapelio 
apie Lietuvą, 100 brošiūrėlių apie 
religinę būklę Lietuvoj, skautų 
vadovams ir žymesniesiems sve
čiams padovanota 150 mūsų skautų 
albumų bei kitų vertingų knygų. 
Lietuvių reprezentacinio vieneto 
dalyvavimas džiamborėje susilau
kė gražaus įvertinimo tiek austra
lų, tiek mūsų spaudos. 1959 m. 
vykstant Tautinei Stovyklai Aus
tralijoje ir negalint mūsų skau
tams nuvykti į Naująją Zelandiją, 
į Pan-Pacific Džiamborę, joje lie
tuvius atstovavo brolis Procuta, 
sugebėjęs tinkamai atstovauti mū
sų kenčiančią tėvynę. Australijos 
rajono reprezentacinis lietuvių 
skautų vienetas dalyvavo X-toje 
Pasaulinėje Džiamborėje Filipi 
nuošė, Azijoje, kur susilaukė di
džių simpatijų iš Azijos brolių, 
čia pirmą kartą lietuvių skautas

stovyklavo ir supažindino su Lie
tuva ir jos likimu tūkstantines mi
nias. Po džiamborės teko man, 
kaip lietuvių egzilų skautų atsto
vui, dalyvauti 17-je Tarptautinė
je Konferencijoje'New Delhi, In
dijoje. Tuo būdu lietuvių skautas 
iškėlė mūsų garbingą trispalvę 
tarptautinėse džiamborėse Austra
lijoje ir Azijoje.

Pagrindinis mūsų skautų ugdy
mas vyksta vietinėse, savųjų tar
pe ruošiamose kasmetinėse stovyk
lose. į jas priimami ir neskautai, 
bet norį drauge su jais stovyk
lauti. Nemaža šiuo būdu susilau- 
kiam prieauglio. Skautų sąjunga 
kas dešimtmetį ruošia tautines sto
vyklas. 1958 — 1959 m. vyko Mor
ningtone prie Melburno, Viktori
joje, IV-ji Tautinė Stovykla, ku
rion suskrido beveik iš visų vie
netų Australijos liet, skautai. Pra
ėjusių metų gale ir šių metų pra
džioje įvyko “Aušros” Tunto sto
vyklavietėje prie Sydnėjaus Rajo
ninė Stovykla. Tos platesnio mas
to stovyklos yra labai reikšmin
gos lietuvių skautų sąjūdžiui stip
rinti. Gražu, kad krūvon gali su
važiuoti apie 200 skautiško jauni-' 
mo!

Eidamas Rajono Vado pareigas, 
dirbau mūsų brangiai skautijai 
kiek išmanydamas, nesigailėdamas 
jėgų, laiko ir savo asmeniškų pi
nigų. Lankiau vienetus po tris ke
turis kartus Sydnėjuje, Adelaidė
je ir Geelonge, aplankiau kartą 
naujai įsisteigusį skautų vienetą 
Canberroje. Sukoriau lankydamas 
keletą tūkstančių mylių ir visas 
vienetų lankymo išlaidas padeng
davau iš savo kišenės.' Gyvenda
mas Melburne, talkinau “Džiugo” 
Tuntui ir dažnai būvodavau jo su
eigose. Su tolimesniais skautų vie
netais Perthe ir Brisbanėje palai
kiau glaudų korespondencinį ryši.

Glaudesniam ryšio palaikymui 
tarp vienetų, leidau LSS Austra
lijos Rajono Vadijos biuletenį 
“Liepsnojanti Lelija”. Jo pasiro
dė 7 numeriai. Nuo 1959 m. pra
džios “Aušros” Tunto Skautų Vy
čių Geležinio Vilko Būrelio lei
džiamas “Pėdsekis” užskaitomas 
rajono skautų — skaučių laikraš
čiu.. Todėl rajono biuletenis su
stabdomas ir per “Pėdsekį” Rajo
no Vadija informuoja vienetus 
įvairiais klausimais, čia turiu iš
reikšti viešą padėką energingam 
“Pėdsekio” vyr. redaktoriui ps. B. 
Žaliui ir jo padėjėjams. Be to, 
mūsų bendruomenė buvo infor
muojama skautiškais klausimais 
per mūsų spaudą Australijoje. 
Mūsų bendruomenės laikraščio re
daktorius J. Vėteikis mielai spaus
dindavo skautiškais klausimais 
straipsnius ir žinias ir turėjome 
atskirą “Mūsų Pastogėje” kampe
lį “Po Svetimu Dangum”. Už jo 
didį supratimą skautiškų reikalų 
ir nuoširdų bendradarbiavimą šir
dingai dėkoju. Laiks nuo laiko 
atspausdindavo skautiškų žinių ir 
“Tėviškės Aidai”. Už tai ir jiems 
lieku dėkingas.

Skautai buvo raginami skaityti 
ir mūsų sąjungos oficiozą “Skau
tų Aidą” ir vyresnio amžiaus na
riams skirtą žurnalą “Mūsų Vytį”. 
Kur vienetų vadovai patys prenu
meravo ir skaitė kalbamus leidi
nius ir rodė gražų pavyzdį jaunes
niesiems, tuose vienetuose buvo ir 
skaitytojų daugiau iš jaunesniųjų 
tarpo. Kur vienetų vadovai patys 
buvo abejingesni skautiškai spau
dai, tų vienetų nariai mažiau te- 
sidomavo skautiškais leidiniais, 
šiuo atveju čia daugiau nulemia 
asmeniškas vadovų pavyzdys, o ne 
tiek instrukcijos ir raginimai.

Kad skautai geriau susipažintų 
ir įsisąmonintų skautybės pagrin
dus, išplatinau 100 egz., pagrindi

V.s. A. Krausas, buvęs 
Australijos Liet. Skautų 
Rajono Vadas, žinomas 
kultūrininkas, visuomeni
ninkas ir žurnalistas. 
Čia skaitome jo patiektą 
apžvalgą apie lietuvius 
skautus Australijoje.

nės skautybės įkūrėjo Lordo Ba
den Powellio knygos “Skautybė 
Berniukams”.

Kad jaunesniųjų skautų vienetai 
turėtų iš vyresniųjų moralinės ir 
materialinės paramos, įsteigiau 
pirmąjį senųjų skautų židinį mū
sų rajone Melburne, kuris yra iš
varęs platų barą skautų globos ir 
šalpos darbe ir parėmęs “Džiugo” 
Tuntą bei sušelpęs sergančius mū
sų tautiečius Vokietijoje. Antrą 
židinį įsteigė v.s. dr. V. Kišonas 
Sydnėjuje, kuris pagal galimybę 
taip pat remia “Aušros” Tunto 
veiklą.

Skautai vyčiai yra svarbi sąjun
gos šaka, iš kurios daugiausia su
silaukiama vienetų vadovų. Norė
damas vyčių vienetus sustiprinti, 
išleidau suredagavęs specialų 
jiems leidinį “Vyčio Taku”. Jis 
iki šiol yra vienintelis mūsų są
jungoj vyčiavimo klausimais. Juo 
iki šiol naudojosi vyčių vienetai 
Australijoje, Amerikoje, Angli
joj, Kanadoj, Venecueloj ir Vokie
tijoje. Esu atspausdinęs vyčiams 
300 egz. budėjimo lapų ir išsiun
tinėjęs visiems vienetams Brolijos 
Vyčių Skyriaus išleistus įžodžio 
tradicijų ir vyčiavimo instrukcijų 
lapus. Mirus Rajono Vyčių Sky 
riaus vedėjui v.s. B. Dainučiui, 
vyčių sueiga Rajoninėj Stovykloj 
išrinko tam postui kandidatą s.v. 
v.sl. T. Rotcą. Kai kurių vyčių 
būrelių nariai yra peraugę vyčia
vimo amžių. Šalia tų “peraugu
sių” būrelių, būtinai steigtini ats
kiri vien iš vyčiavimo amžiaus na
rių. “Džiugo” Tuntas turi gausin
gą vyčio amžiau^ būrelį, “Auš
ros” Tuntas turėtų susirūpinti vy
čių prieaugliu iš jaunesniųjų tar
po.

Eidamas Rajono Vado pareigas, 
buvau Pirmijos įvertintas ir esu 
apdovanotas augčiausiu skautų 
Geležinio Vilko ordinu, laikiausi 
lietuviškumo ir skautiškumo lini
jos. Ydų ir klaidų pasitaiko ir 
skautų tarpe, nes ir mes, skautai, 
gyvename lietuviškoje bendruo
menėje, kurios gerosios ir blogo
sios savybės veikia ir jaunesniuo
sius. Ir pirmos rūšies grūduose 
pasitaiko pelų! Bet stengiausi, kad 
augštieji skautijos idealai būtų pa
sisavinami ir skautai tobulėtų, kad 
LSS-ga Australijoje stiprėtų, jos 
veikla gyvėtų. Pašaliečių ar į są
jungą įstojusių, nedraugingų as
menų pastangas griauti, sutikda
vau tvirtai ir griežtesniu veiksmu, 
teko vieną kitą pareigūną atleisti, 
nežiūrint asmeniškai susilauktų 
nemalonumų. Griežtesnė ir atspa
ri laikysena sudrausmino puolikus 
ir skautų sąjūdis Australijos Ra
jone išliko nesukrėstas, skautų 
vienetai vis tvirtėja. Ne paslap
ty, kad griovikų buvo ir iš tautie
čių tarpo, sunkumų pasitaikė ir 
iš kitur, bet akylai budint, jie bu
vo nugalėti. Sunkumai ir įvairios 
kliūtys manęs neprislėgė, bet prie
šingai dar daugiau ragino pasi
švęsti skautiškam jaunimui ir stip
rino. Su skautiška drausme labai 
prasilenkė čia, Australijoje, įsijun
gęs į skautus oro skautas G. Ja- 
nulevičius, kuris rinko aukas ir, 
neatsiskaitęs su rajonu, išvyko 
Amerikon. LSS Garbės Teismas 
priteisė Janulevičiui surinktus pi
nigus Australijoje grąžinti rajo
nui. Savo laiku kilę nesusiprati
mai su vienu iš dvasios vadovų iš
silygino ir šiandien visi lietuvių 
skautų vienetai Australijoje turi 
savo dvasios vadovus.

Visų kraštų skautų sąjungos 
stokoja gerų vadų. Australijos Ra-

jonas taip pat jų stokoja. Neper- 
seniausia mirė v.s. B. Dainutis. 
Nemaža vyresnių ir gerų vadovų 
išemigravo į užjūrius: s. V. Stasiš
kis, s. S. Stasiškienė, s. V. Civin-. 
skas, s. I. Laisvėnaitė ir ps. P. 
Stelmokas. Tačiau tenka ramintis, 
nes visa eilė jaunesniųjų suauga 
ir užkiša spragas. Šiandien jau 
daug sąjungos narių užbaigė augš- 
tuosius mokslus ir pradėjo dirbti 
mokytojų, daktarų, inžinierių ir 
kitų profesijų eilėse. Gražu prisi
minti, kad taip neseniai dar žai
dę vilkiukai ir paukštytės, šian
dien jau pasiruošę gyvenimui, dip
lomuoti ir suaugę vyrai ir mote
rys.

NAUJAS RAJONO
SESĖS IR BROLIAI!
Vasario 16-ji yra mums atsimi

nimų diena. Vieniems iš mūsų tą 
dieną akyse žengia apiplyšusių sa
vanorių eilės, einančios prikelti 
Lietuvą, kitiems skamba ausyse 
Karo Muziejaus varpais, -kitiems 
vėliavos plazdena, o dar kitiems 
— tik skausmas širdį spaudžia...

Yra ir tokių mūsų tarpe, ku
riems ši diena labai nedaug sako. 
Tai tie, kurie patys nėra matę 
Lietuvos ir nėra pergyvenę to šir
dies virpesio, kurį pajusdavome 
visi Vasario 16 d. rytą kylant vė
liavoms aukštyn.

Nuo vasario mėn. 1 d. pradėjo 
eiti Rajono Vado pareigas v.s. 
Vytautas Neverauskas. Čia trum
pai supažindinu ir pristatau nau
jąjį Rajono Vadą skaitytojams. 
Jis gimė 1921 m., pradėjo skau- 
tauti nuo 1929 m. Alytuje. Vėliau 
skautavo Vilniuje. Skautaudamas 
ėjo šias pareigas: skiltininko, 
draugininko, vyčių būrelio vado 
pavaduotojo, “Alaušo” Tunto tun- 
tininko Vokietijoje. Australijon 
atvykęs sėkminggai dalyvavo 1948 
m. Pan-Pacific džiamborėje. Bu
vo “Vilniaus” Tunto tuntininku, 
pirmuoju Brolijos Vadeiva. Jis ir 
dabar iki perėmimo Rajono Vado 
pareigų buvo Brolijos Vadeivos 
pareigose. Visą laiką skautavo, yra 
išėjęs tinkamai skautišką mokyk
lą ir tik vienerius metus dėl ligos 
nutraukęs skautavimą. Tėvynėje 
studijavo Lietuvos istoriją Vil
niaus Universitete. Vokietijoje 
mokytojavo pradžios mokykloje ir 
gimnazijoje. Dabar pelnosi duoną 
dirbdamas įstaigoje. 1959 m. .yra 
apdovanotas žymeniu “Už Nuo
pelnus” ir už veiklumą mano rū
pesčiu pakeltas į vyr. skautinin
ko laipsnį.

Tikiu, kad v.s. V. Neverauskas 
nuoširdžiai eis Rajono Vado pa
reigas, budės LSS sargyboje, ne
leis įtaigoti mūsų vienetus iš pa- 
šalies veikiantiems veiksniams, no
rintiems mūsų sąjungą griauti, 
silpninti. Linkiu naujam Rajono 
Vadui stiprybės ir sėkmės išlai
kyti LSS-gą Australijoje tvirtą ir 
veiksmingą mūsų kenčiančios Tė
vynės labui.

Atsisveikindamas ir budėdamas
(-) v. «. A. Krausas

VADAS SVEIKINA
čia yra geriausia proga mums 

vykdyti savo obalsio dalį “Tėvy
nei”.

Savo pavyzdžiu, gyvu žodžiu ir 
meile perduokime jaunesniesiems 
tą širdies’ pakilimą, kurį jausda
vome ir jaučiame šiandieną, kad 
išmokytume jaunimą mylėti Lie
tuvą, jos ilgėtis, jai dirbti ir būti 
lietuviais visur ir visados!

Te Dievas mums padeda!1
Budėkim!

v.s. V. Neverauskas,
LSS Australijos Rajono

Vadas

KELIOS AKTUALIJOS
PARLAMENTAS —

PABĖGĖLIŲ UŽTARĖJAS

“Pabėgėlių savaitė” numatoma 
suruošti Vokietijoje birželio men. 
11-17 dienomis. ACEN Bonnos de
legacijos pirmininkas dr. P. Kar
velis, vicepirmininkas gen. Hen- 
nyey ir generalinis sekretorius 
Lapadatu tuo tikslu turėjo pasi
tarimų žymiose vokiečių institu
cijose ir rado jų pritarimą. Tos 
savaitės bėgyje numatomi paren
gimai kiek galint visuose Fed. 
Vokietijos kraštuose, pasinaudo
jant vietinių organizacijų talka. 
Savaitės vyriausiu globėju sutiko 
būti Fed. Vokietijos parlamento 
vicepirmininkas Jaeger.

BALTŲ DIENOS VOKIETIJOJ
“Baltų Dienos”, kaip jau buvo 

pranešta, prasidėjo sausio 22 d. 
Ludwigsburge. Atidarymo žodį 
tarė min. R. Liepinš. Gražią kalbą 
pasakė pasiuntinybės patarėjas dr. 
A. Gerutis. Su dailininko Soika- 
no kūriniais supažindino dri P. 
Rėklaitis, su istoriniais Pabaltijo 
žemėlapiais O. Bong. Abi parodos 
gausiai lankomos. Atidarymą pa
įvairino kvartetas, kuris išpildė 
lietuvio Vainiūno kūrinį. I atida
rymą susirinko daug publikos. 
“Baltų Dienų” programa tęsėsi vi
są savaitę.

LIETUVIAI TEISININKAI
PASVEIKINO KENNEDY

Vak. Vokietijoje gyveną lietu
viai teisininkai pasveikino Ken
nedy jo išrinkimo proga į USA 
prezidentus, priminė jam apie ko
munizmo priespaudą pavergtoms 
tautoms, apie stiprinimą savo po

zicijų likusiam pasauliui paglemž
ti ir palinkėjo, kad prezidentas 
darytįų visa, kad ne vien laisvo
sios tautos galėtų ir toliau džiaug
tis savo laisve, bet kad ir Lietuva 
ir kiti pavergti kraštai galėtų iš
silaisvinti iš raudonosios tiranijos.

SOMALIJOS STUDENTAI
SUPRATO MASKVOS KLASTĄ

Grupė Somalijos studentų, pasi
traukusių iš vadinamo “Tautų 
Draugystės universiteto” Maskvo
je, Somalijos vyriausybei įteikė 
protesto atsišaukimą prieš komu
nistinį imperializmą.

Visų pirma studentai pasmerkia 
rasinius persekiojimus, kuriuos 
nuolat turėjo kentėti, būdami Mas
kvoje. Į Rusiją mes važiavome, 
suvilioti apgaulingais komunisti
nių agentų pažadais, — rašo So
malijos studentai savo atsišauki
me. Mes ir kiti studentai negrai 
Maskvoje buvome laikomi blogiau 
už gyvulius. Komunistų agentai 
sekiodavo kiekvieną afrikiečių 
žingsnį, juos nuolat niekindavo ir 
nevadindavo kitaip, kaip “juodo
mis beždžionėmis”.

Toliau atsišaukimas iškelia vi
są eilę rasinės diskriminacijos fak
tų, primena nuolatinę griežtą laiš
kų cenzūrą, pabrėžia, kad sovie
tinė valdžia nedavė leidimo įsteig
ti afrikiečių studentų organizaci
jos. Atsišaukimą pasirašiusieji 
studentai prašo Somalijos vyriau
sybę padaryti reikalingus žygius, 
kad kiti 23 somalai studentai ga
lėtų grįžti į tėvynę. Komunisti
nės valdžios įstaigos Maskvoje 
grasinimais ir įvairiais kitais bū
dais stengiasi prieš jų valią juos 
sulaikyti Rusijoje.

2
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VASARIO 16-TOSIOS ATGARSIAIS
Vasario 16-toji yra ilgesingų lū

kesčių, nepalaužiamo pasitikėji
mo, tautinio susipratimo, sunkių 
kovų ir daug gyvybės aukų išda
va, apvainikavusi tautos geismą 
atkurti prarastą nepriklausomybę.

Ši šventė yra brangiausia kiek
vienam susipratusiam lietuviui, 
nes tai yra tautos siekimų, žūt
būtinės kovos, jos individualybės 
pasireiškimo simbolis. Ji yra tau
tinio susipratimo, valstybinio su
brendimo, pasiaukojimo ir pasiry
žimo išraiška, tęsanti amžiną ko
vą dėl tautos ir valstybės teisės 
gyventi pasaulio tautų bendruo
menėje.

Toji šventė buvo ir bus brangi 
amžinai, kol lietuvių tauta gy
vuos, kol lietuviškos dainos skam
bės, kol lietuvių kalba išliks gyva 
ir kol paskutinė tėvynės meilės 
kibirkštis neužges lietuvių širdy
se.

Šiandieną lietuvių tauta stovi 
likiminėje kovoje prieš alternaty
vą žūti ar būti, mesti amžiais tę
siamą kovą dėl tautos laisvės ar
ba kovoti iki paskutinio kraujo 
lašo. Dabar tauta pergyvena di
džiausią ir skaudžiausią savo is
torijoje tragediją. Yra likęs tik
tai Lietuvos vardas, jos teritori
ja, gi dauguma jos narsiųjų sūnų 
— laisvės kovotojų yra žuvę ar
ba išblaškyti Sibire, Rusijos pla
tybėse, Vokietijoje, Anglijoje, 
Prancūzijoje, Amerikoje, Afriko
je, Australijoje ir kiekviename 
žemės rutulio užkampyje. Lietu
voje likusi tautos dalis skursta po 
simpatijos priedanga tautos nai
kintojams, žudikams ir persekio
tojams, laukdami pagalbos, pa
mintų teisių grąžinimo ir teisy
bės. Okupantai naudoja visas prie
mones, kad išrautų iš lietuvių šir
dies tėvynės meilės ir laisvės idė
ją. Vyksta kova, neturinti sau pa
vyzdžių pasaulio istorijoje, nes 
tai yra kova ne tiktai dėl Lietu
vos nepriklausomybės, bet svar
biausia dėl lietuvių tautos likimo. 
Jeigu lietuvių tauta išsilaikys ši
toje kovoje, tai ji nežus nieka
dos.

Tautą sudaro žmonės, kalban
tieji bendra kalba, turį bendrą 
praeitį, papročius, tradicijas il
gy veną tam tikroje teritorijoje. 
Tautos pagrindinis vienetas yra 
šeima. Šeima apsaugoja tautą nuo 
išnykimo, duoda jai prieauglį, yra 
dirva, kurioje auga, bręsta, vys
tosi tautą sudarą žmonės, turin

tieji savotišką tautišką charakte
rį, papročius, tradicijas. Lietuvių 
tautos likimas priklauso nuo šei
mos tautinio susipratimo, tėvynės 
meilės stiprumo, tėvų kalbos iš
laikymo, bendro veikimo, nepa
liaujamo siekimo ir noro atgauti 
prarastą valstybės nepriklausomy
bę, nežiūrint jokių kliūčių, sun
kenybių ir pavojų.

Istorijoje yra žinoma daug val
stybių, pav. Asirija, Babilonija, 
Peru, ir daugelis kitų, kurios bu
vo sukūrusios galingas valstybes, 
turėjo žymią istoriją ir vėl dingo 
ant, visados iš pasaulio istorijos 
lapų. Kad ir mūsų tauta nesusi
lauktų to paties likimo, turime 
veikti, pamiršdami partijas, gru 
peš, susiskirstymą į tikinčiuosius, 
netikinčius, kairiuosius, dešiniuo
sius ir t.t. Turime pamiršti visas 
rietenas, nesusipratimus, bet bur
tis po trispalve lietuviška vėliava 
ir visomis įmanomomis priemonė
mis kovoti su visų bendru priešu, 
kol ta kova bus laimėta.

Mūsų didžiausias priešas yra 
vienybės stoka. Susiskirstymas 
partijomis, grupėmis ne tiktai žu
do tautinį atsparumą, ardo vieny
bę, kelia savitarpinę neapykantą, 
eikvoja energiją ir daro kovą už 
tautos laisvę neįmanomą. Dabar 
ne laikas kovoti dėl asmeniškų 
įsitikinimų, vienokios ar kitokios 
galvosenos, dabar pats laikas gal
voti ir veikti dėl tautos laisvės, 
jos ateities ir likimo. Veikti vi
siems bendrai, prisidėti prie ben
dros kovos, bendro siekimo: jieš- 
koti būdų ir priemonių kaip gali
ma ir kas galima padaryti, jeigu 
norime, kad mūsų tautos vardas 
liktų ne tiktai istorijos knygose, 
bet kad tautų kovoje už būvį mū
sų tauta išeitų laimėtoja, kad ap
gintų savo teisėtus reikalavimus, 
bet neliktų trąši dirva tik kitoms 
tautoms vystytis ir bujoti.

Mes nesame emigrantai, bet 
tremtiniai, lietuvių tautos atsto
vai, turėję apleisti savo brangią 
tėvynę dėl smurto, teroro, netei
sybės ir persekiojimų. Mes esame 
padaryto smurto liudininkai, ge
nocido aukos, apeliuojančios į 
žmonijos sąžinę, reikalaujant 
smurtu ir priespauda sutremptų 
teisių atstatymo. Mūsų kova už 
nepriklausomybę ir teritoriją, ku
ri buvo klasta ir jėga užimta, yra 
teisėta ir anksčiau ar vėliau bus 
laimėta. Su mumis kovoja ir dau
gelis kitų Europos tautų, kurios 
neteko laisvės, nepriklausomybės 

kaip ir mes, ir ta kova vyksta vi
sose srityse, visame pasaulyje, ir 
teisybė pagaliau laimės. Tačiau 
turime nepamiršti, kad nepriklau
somybės ir laisvės mums geruoju 
niekas neduos. Nepriklausomybė 
ir laisvė turi būti iškovota. Mes 
vieni tos kovos nelaimėsime ir mū
sų likimas priklauso nuo kitų val
stybių likimo. Kad kitos valsty
bės mus užtartų, padėtų žūtbūti
nėje kovoje, mes turime veikti 
bendrai, solidariai su kitomis tau
tomis. Mes turime pasauliui įro
dyti, kad mes esame verti nepri
klausomybės savo vienybe, orga
nizuotumu, spauda, kultūrine vei
kla. Visi ir visur turime pasirody
ti, kad esame kultūringos ir gar
bingos tautos atstovai.

Nepriklausomybės kovų kovoto
jai, savanoriai, miškuose žuvę par
tizanai, koncentracijos stovyklose 
nukankinti patriotai, Sibire žuvę 
ir žūstantieji tautiečiai; broliai, 
seserys, kenčiantieji pavergtoje 
tėvynėje ir Rusijoje, jų pralietas 
kraujas ir sudėtos aukos ant tė
vynės laisvės aukuro, įpareigoja 
mus visus tęsti jų pradėtą ir ne
paliaujamą kovą už tėvynės lais
vę, jos nepriklausomybę, kol ji 
bus laimėta, arba žūti garbingoje 
kovoje, bet nevergauti. Lietuva 
savo laisvę apgynė praeityje, ji 
apgins ją ir ateityje.

Lietuvis niekam nevergavo ir 
nevergaus!

Lietuvos likimui ir tautos kan
čioms pavaizduoti tinka Ad. Mic
kevičiaus kunigo Petro vizija iš 
“Vėlinių”:

“Tironas kyla.. . Erodas.. .
Viešpatie, visa tėvynė 

Erodo, rankon pateikta.
Matau ilgi, balti ten kryžiaus 

kelių keliai tęsias...
Ilgi keliai... kur jų galas?... 

per girias, per sniegus
Visi į šiaurę, ten, ten, tolimon 

šalin,
Lyg upės teka”.

R. Laisvūnas

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
METRAŠTI, 

kurio kaina: kietais viršeliais £ 
2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

Užsakymus siųsti adresu: Box 
4558, G.P.O., Sydney, pažymint, 
kuriam tikslui pinigai siunčiami.

ĮDOMUS 1918 METŲ 
DOKUMENTAS

Tur būt nedaug kam žinoma, 
kad 1918 metai buvo mums dvi
gubai reikšmingi. Tais metais va
sario 16 d. buvo paskelbtas Ne
priklausomybės Aktas, kuris nus
tatė, kad atkursimos Lietuvos 
valstybės pamatus dės demokrati
niu būdu išrinktas Steigiamasis 
Seimas. Ir tais pačiais metais ta 
pati Tautos Taryba papildomai 
nusprendė mūsų tautai duoti ka
ralių. Kai Nepriklausomybės Ak
tas kalba apie Lietuvos atsikūri
mą kaip demokratinės respubli
kos, žemiau skelbiamas dokumen
tas nustato, jog Lietuva bus “de
mokratinė monarchija”, štai tas 
dokumentas:

— Lietuvos (Tautos) Taryba 
siūlo Jo Didenybei Wilhelmui, 
Uracho Kunigaikščiui, Wuertcm- 
bergo grafui, jam ir jo tiesiogi
niams vyriškosios lyties įpėdiniams 
Lietuvos karališkąjį vainiką kon
stitucijos nustatyta tvarka.

— Karalius priima Mindaugo 
Antrojo vardą ir užima Lietuvos 
sostą sekančiomis sąlygomis:

I. Lietuvos valstybės forma yra 
demokratišku pagrindu įsteigta 
monarchija.

II. Konstitucija, Karaliui sutin
kant, Tarybos bus paruošta ir pa
skelbta.

III. Konstitucijos pagrindai yra 
šie:

IV. Kraštą valdo Karalius ir 
Tautos Atstovybė.

1. Karalius ir Tautos Atstovy
bė sudaro teisingumo organus.

2. Vykdomoji valdžia priklauso 
Karaliui, per jo skirtąjį ir Tautos 
Atstovybės kontroliuojamą Minis- 
terių Kabinetą.

3. Tautos Atstovybę sudaro 
dvieji rūmai: Aukštieji Rūmai 
(Taryba) ir Žemieji Rūmai (Sei
mas).

4. Kiekvienas įstatymas turi bū
ti Tautos Atstovybės priimtas ir 
Karaliaus patvirtintas.

5. Konstitucijos persvarstymo 
iniciatyva priklauso Karaliui ir 
absoliučiai Žemųjų Rūmų daugu
mai.

6. įstatymų (leidimo) iniciatyva 
priklauso Karaliui, Ministerių Ka
binetui ir penkiolikai Tautos Ats
tovybės narių.

7. Konstitucija bus peržiūrėta 
per dešimts metų, skaitant nuo 
tos dienos, kurią Karalius užims 
sostą.

8. Užimdamas sostą, Karalius 
iškilmingai prisiekia laikytis kon
stitucijos, ginti Lietuvos nepri
klausomybę ir teritorinį integra
lumą.

9. Karalius renka sau ministe- 
rius ir kitus aukštus valdininkus 
lietuvius, kurie moka lietuvių kal
bą ir ja naudojasi.

10. Karalius pasižada garantuo
ti laisvą religijų išpažinimą.

11. Karalius be Tautos Atstovy
bės sutikimo negali tapti kitos ša
lies valdovas.

12. Karalius ir visa jo šeima 
gyvena Lietuvoje; jis be Tautos 
Atstovybės sutikimo (pritarimo) 
negali daugiau kaip du mėnesius 
praleisti užsieniuose.

13. Lietuvių kalba yra ne tik 
valstybinė, bet ir dvaro kalba.

14. Karalius renka visus savo 
dvaro valdininkus lietuvius, kurie 
moka ir naudojasi lietuvių kalba. 
Pirmuosius savo penkeris valdymo 
metus Karalius galės kviesti sa
vo dvaro valdininkus ir iš užsie
nio, tačiau ta sąlyga, kad svetim
šalių skaičius neprašoktų trečda
lio visų dvaro valdininkų.

15. Karaliaus vaikai turi lanky
ti lietuvišką mokyklą ir turi būti 
auklėjami Lietuvoje. Baigę moks
lus Lietuvoje, jie gali tęsti savo 
mokslus užsienyje.

16. Tautos Atstovybė kiekvie
nam Karaliui, kai jis užima sostą, 
nustato išimtinę.

Vilnius. 1918 m. birželio 4 d.
A. Smetona, Tarybos Pir
mininkas, J. Staugaitis, Ta
rybos Vicepirmininkas, Dr. 
J. Šaulys, Tarybos Vicepir
mininkas, J. šernas, Tary
bos Generalinis Sekreto
rius. '

I tą Tautos Tarybos raštą bu
vo gautas toks kunigaikščio Ura
cho sutikimo atsakymas:

— “Aš priimu aukščiau pažy
mėtą Lietuvos sosto pasiūlymą sau 
ir savo vyriškosios lyties įpėdi
niams ir aš skelbiu priimąs aukš
čiau pažymėtas sąlygas visose jų 
dalyse.”

Wilhelm Herzog von Urach, 
Graf von Wuerttemberg.

Freiburg i. Br., 1918 liepos 1 d.
%

1918 m. rudenį sugriuvo vokie
čių frontas vakaruose. Tuose griu
vėsiuose dingo ir vokiečių karinės

BUITIES POSMŲ 
FRAGMENTAI

JUOZAS MIEŠTAS

MATYSI IŠ TOLI
Tu man diktuodavai be žodžių, 
Diktuodavai dainų posmus.
Ir dar šiandieną geriam godžiai 
Kadais liepsnojusius jausmus.

Ir dar šiandieną, susitikę, 
Netyčia, atsitiktinai,
Apsvarstę savo cįalią nykią, 
Abudu šypsomės liūdnai.'

Ir klausi tu, kodėl šiandieną 
Aš nekuriu tokių dainų, 
Kurių prisimeni ne vieną 
Iš nuskambėjusių dienų.

Neklausk, deja, nepasakysiu, 
Kas dainą įkvėpia nūnai: 
Ar sutemos dienų įgrisę, 
Ar vienumos naktų sapnai.

Bet vis dainuosiu, kol dainuosis, — 
Visur tave suras daina.
Nors neraminsiu, nors neguosiu, 
Širdim svajonių kupina.

Ir toj dainoj mane matysi, 
Matysi kartais iš toli,
Nors, kaip nūnai, blaškysies, klysi, 
Slidžiam gyvenimo kely.

IŠLYDĖK
Tu išlydėk mane, kaip svečią, 
Kuris jau pro duris išeina.
Ir nesakyk jam žodžio “ačiū” 
Už vien tik tau dainuotą dainą.

Išleisk jį, buvusį kadais čia, 
Ne visados gal širdžiai mielą, 
Nors jis tetroško saulę skaisčią 
Užkurti tavo jausmo sieloj.

Deja, jos niekad neužkūręs, 
Palikęs tau tik liūdną dainą, 
Tylus, ramus, giliai paniuręs, 
Išeina... Ir tegu sau eina...

Tad išlydėk mane be žodžių, 
Be šypsenos, kaip keistą svečią, 
Kuris tau žvilgsnį metęs godžiai, 
Pats už tave tars: “ačiū, ačiū...” 

vyriausybės rytuose planai. Taip 
pat dingo ir Uracho, jau išmoku
sio lietuviškai kalbėti tėve mūsų, 
karalystės svajonės...

(Tęsinys iš

Miglotas rytas. Net nė kelio 
nematyti. Pravažiavo vienas veži
mas, pravažiavo kitas, bet tik ra
tų tarškėjimas girdėti šitam de
besy, nukritusiam ant žemės. 
Gluosnis visas šlapias ir pastiręs. 
Stambūs lašai nuo lapų čepsėda
mi krinta į duobės vandenį. Var- 
nagirio trobų nematyti. Nematyti 
toje pusėje nė dangaus, nė žemės. 
Arkliai sužvengė ten, žmogus šūk
telėjo, ir vėl tylu. Miglos vilnija 
lėtai, be galo lėtai ir šaldo širdį. 
Ir tas arklių žvengimas...

Bet štai pūstelėjo lengvas vėje
lis. Miglos suvilnijo smarkiau. 
Pietų pusėj jos prasiskyrė, ir pa
sidarė lyg urvas aukštyn su mė
lynu antvožu viršuj. Ten aukštai 
to urvo kraštai žiba ir mirga, lyg 
jie būtų iš balto šilko ir sidabro. 
Štai jau matyti ir beržas Varna- 
girio pievoj. Iš karto jis atrodė 
juodas. Miglos suskystėjo, ir ber
žas visas žalias ir šlapias, visas 
spindėdamas linksmai linguoja vir
šūne. Vėjas pūstelėjo dar smar
kiau. Jau ir Varnagirio sodas ma
tyti. Dar minutė — ežeras sumė
lynavo.

Per Varnagirio kiemų važiuoja 
brička. Kaip aiškiai, kaip aiškiai 
matyti — raudonais ir geltonais... 
ir mėlynais kaspinais papuošti 
arkliai. Muzika... Arklys vėl su
žvengė. Botagas pliakštelėjo.

O čia? Gluosnis. Duobė. Smil
gos ant kraigo.

Vėjas jau šėlsta. Priglostė žolę 
prie žemės, į viršų kilstelėjo plo-

VINCAS RAMONAS

“M.P.” 6 Nr.)

nąsias gluosnio šakas. Dar smar
kiau paklibino storąsias, ir gluos
nis subraškėjo. Subraškėjo, sugir
gždėjo gluosnis ir visom šakom 
taip siūbtelėjo žemyn, kad, rodos, 
štai štai jau virs į vandenį. Ne, 
tik plonąsias šakeles pamirkino: 
visos trys viršūnės vėl kyla į vir
šų, plonosios šakelės vėl plevė
suoja ore, gluosnis vėl braška ir 
girgžda.

Į vandenį nukrito senos žievės 
sklypelis. Nukrito ir keli lapai. 
Vanduo mirga.

Pasiautė, pasiautė vėjas ir nu
tilo. Gluosnis vėl snaudžia, o jo 
šešėly ant akmens tupi dvi varlės 
ir trūkčioja savo baltais pagurk
liais.

Iš Varnagirio kiemo išvažiavo 
brička. Paskui ją kita. Rūškienė 
įbėgo į trobelę, kad jos niekas ne
matytų lauke.

Stasiukas miega. Prijuoste pra- 
šluosčiusi apšarmojusį langelį, ji 
atsiklaupė ant suolo ir veidą pri
glaudė prie stiklo. Kai bričkos ir 
vežimai dingo iš akių, ji atsitrau
kė nuo lango. Žiūrėjo į miegantį 
vaiką, į krosnį, į suodinas lubas.

“O lubos taip ir liko neišbaltin
tos. O sakė... turiu kalkių...”

Atėjo žaliaduonis.
— Tai jau išleidau. O tu visgi 

nėjai pyragų kepti...
— Pats matai, kad vaikas ser

ga. Tik Varnagiris to nesupran
ta...

Žaliaduonis priėjo prie lovelės ir 
žiūrėjo į miegantį vaiką.

— Praeis, nebijok. Koks jis 
gražus!

Rūškienės veidas nukaito.
— Ateina žiema. Aš jam pada

rysiu labai gražias rogutes.
Rūškienei kažin kas pasidarė. 

Savo didelėm akim ji žiūrėjo į 
Žaliaduonį ir sunkiai kvėpavo. At
rodė, kad jai trūksta oro. Jos vei
das pabalo ir vėl išraudo, ji trauk
te nutraukė nuo galvos skarelę ir 
atgalia ranka numetė ją į kampą 
ant suolo.

— žinai, Pranai, jeigu jau tei
sybė, kad varna prie varnos... 
kad smilga... O kad šiandie tokia 
diena, tokios miglos... Tu atsi
vesk savo karvę ir...

— Rytoj karvė bus čia.
— Tegul pučia žiemių vėjas... 

— nusijuokė ji, bet juokas buvo 
skaudus.

Žaliaduonis atsisėdo šalia jos 
ir negarsiai paklausė:

— O kada ant užsakų?
— Užporyt.
Žaliaduonis susimąstė, galvoda

mas vieną po kito užlenkė kairės 
rankos pirštus.

— Na? Pinigus skaitai?
— Pinigus tai pinigus, bet, sa

kyčiau, bėda su tais žiedais. Vie
nai dienai, o paklok tokį pinigą.

— Aš turiu žiedą.
— Turi? Tai jau tik pusė bėdos, 

Antosėle, jau tik pusė. Kad taip, 
tai aš tau ve ką pasakysiu — aš 
pasiskolinsiu iš Garšvos. Pasko
lins, jis geras žmogus. Ką aš veik
čiau su žiedu po šliūbo? Kasdie 
kirvis, kasdien grąžtas mano ran
koj — žiedo nemūvėsi. Paskolins. 
Dar jam geriau, kad žiedas bus 
du kartu pašventintas.

★

Ir gyveno sau žaliaduonis. Kar
vė gera, sriuba balta, o Antosė 

imdavo kartais ir padainuodavo:

Paukštužėlis sakalėlis 
Taip aukštai lekioja! 
Kad galėčiau privilioti 
Į savo klėtelę.

Dirbti jis jau nenorėjo eiti per
daug toli nuo savo kaimo. Den
gia stogą. Nuo stogo toli matyt. 
Gluosnis matyt ir trobelė. Lėtai 
kyla dūmai. Saulė tuoj leisis. Nė 
vakarienės nesulaukęs, pagrioviais 
ir ežiomis Žaliaduonis skuta na
mo. Žiemą jis visai nėjo iš namų. 
Žmona verpė, o jis dirbo klumpes, 
mezgė bučius ir Stasiukui pasakas 
sekė. Pabaigs pasaką, apsidairys, 
prikimš pypkę ii- eina pro duris. 
Troboj nerūkydavo. Ne, žmona 
nieko nesakytų, bet ji tokia... 
kiek sunykus. Lyg ir išgeltus. Ver
pia ir tyli. Sulaikys ranka ratelį 
ir žiūri į apšarmojusį langą. Žiūri 
ir tyli. Tiesiog graudu ir gaila 
jos, nes jos akys tokios liūdnos.

Varpelis skamba. Taip, skamba 
Varnagirio kieme. Varnagiris ren
giasi kur važiuoti. Gal į Daukšius, 
gal į Igliauką. Išgirdusi varpelio 
garsą, ji pasilenkė prie špūlės: 
siūlas nutrūko. Ji ieško siūlo ga
lo ir vis negali rasti. Ieško pyk
dama. Atrodo, kad jos rankos dre
ba. Atrodo, kad jos veidas pasi
darė dar geltonesnis.

Tiesiog gaila jos.
žaliaduonisiišėjo, pašėrė karvę, 

atsistojo trobelės gale, ir žiūri į 
tolį. Laukai balti, ežeras baltas, 
net ir dangus pabalęs. Tylu. Var
na nutūpė ant Varnagirio beržo 
ir karktelėjo. Koks garsus jos 
riksmas, koks gražus ir reikalin
gas šituos baltuos plotuos, šitoj 
baltoj tyloj. Jei ne varna, tai jis 
pats suriktų, nes... labai jau ne

ramu, nes Antosė labai jau ilgai 
nesurado to siūlo.

Pro baltus debesis sugeltonavo 
saulė, lyg žalvarinė lėkštė. Sugel
tonavo apšarmojęs lango stiklas. 
Net h- tyli Antosės daina jam ka
žin kodėl pasirodė geltona.

Da yra ant svieto, 
Yra toks daiktas, 
Kurs gal mane surasti. 
Varpai surastų 
Ir vargonėliai, 
Misingio trimitėliai.

Tie misinginiai trimitėliai Žalia- 
duoniui atrodė geltoni ir labai 
ilgi, o jų balsas be galo skaudus.

Sumykė karvė, čirekšt atsiliepė 
kurapka už pusnyno.

Apledėjusios gluosnio šakutės 
žibėjo, kaip stiklinės.

Pypkė užgeso, bet Žaliaduonis 
tebelaikė ją rankoj ir žiūrėjo į 
pilkus pelenus.

★

Žydėjo obelys baltai rausvais 
žiedais. Pilnas sodas buvo pašė
lusio baltai rausvo kvapo. Tas 
kvapas dieną visus vertė juoktis, 
o naktį merginoms klėty nedavė 
užmigti. Vėjas, to kvapo prisigė
ręs, įkaitęs ir išdykęs, tyliai šnibž
dėjo joms pro pravirą klėties lan
gą. Net žvaigždės svaigo nuo to 
obelų žiedų kvapo ir iš tamsaus 
pavasario dangaus krito žemėn.

Sodo kvapas pasiekė ir trobelę. 
Pavakariais žaliaduonienė išeis 
vandens atsinešti. Kibirą pasta
čius ant akmens, ji žvilgtels į Var
nagirio sodą ir tuoj, lyg kuo nu
sikaltusi, akis kreipia į šalį. Dabar 
ji žiūri į raudoną dangų anapus 
palių. Atrodo, kad anas palių 

kraštas dega. Palios dega, ir jai 
neramu.

“Ką ji ten mato?” stebisi Ža
liaduonis, žiūrėdamas pro langą. 
Jis susimąsto ir kartoja pats sau: 
“Negerai, negerai”.

Tas kibiras baugina jį — peril
gai jis ten stovi ant akmens. Vie
nas ir liūdnas.

Obelys nužydėjo, sodas jau ne- 
bekvepėjo, vėjas atvėso. Naktimis 
merginos jau nebežiūrėjo į žvaigž
des. Pavakarės šviesiai mėlynos ir 
ramios.

Tokią pavakarę ties trobele lyg 
iš žemės išdygo Varnagiris. Stovė
jo jis ties gluosniu ir žiūrėjo 
aukštyn, tur būt, į trobelės stojįą.

Žaliaduonienė nustebo. Tur būt, 
ją į darbą pavaryt atėjo. Ji jau 
seniai Varnagiriuos buvo. Dar 
prieš vestuves Varnagiris liovėsi 
ją kvietęs atidirbti už trobelę, o 
vėliau atidirbdavo josios vyras.

Ji greitai abiem rankom per
braukė savo tankius plaukus. Ne, 
negerai! Pasigriebė skarelę, apsi
klėstė ir išėjo pro duris. Gerai, 
kad vyro nėra namie, gerai, kad 
Stasiukas Rimšienei išnešė verpa
lus ir dar negrįžo.

— Tai kodėl neužeinat? — pra
dėjo ji mėgindama nusišypsoti.

— Būtų galima ir užeiti, kodėl 
ne, bet paklausti galiu ir dabar, 
kad jau jūs pati išėjot. Einu per 
pievas. Žiūrau — dūmai iš jūsų 
kamino kyla taip sunkiai. Paklau
siu, sakau, gal kaminas reikia tai
syti.

— Nereikia, o dūmai sunkūs, 
kad oras sunkus — net žmogų 
spaudžia prie žemės.

— O vyras namie?
— Darbuos.

(Bus daugiau)
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SKAITYTOJŲ NUOTAIKOS IR NUOMONES

VIEŠASIS GYVENIMAS IR MES
Didžioji mūsų dalis išgyvenome 

Australijoj jau apie 12 metų. At
vykome čia politiniais emigrantais 
būdami. Tačiau per šį ne perdaug 
ilgų laikątarpį daugelis iš mūsų 
tapome jau paprastais imigran
tais, jieškojusiais ir radusiais eko
nominiu požiūriu žymiai geresnį 
gyvenimų, nei jį turėjome savo 
Tėvynėje.

Tėvynėje daugelis iš mūsų tik 
svajoti galėjome, kad gal senat
vėje turėsime savo nuosavus na
mus. Čia gi trumpu laiku savo 
namus, kartais ir labai gerus, įsi
gijo beveik kiekvienas, kurio ne
ištiko kokia asmeninė ar šeimos 
nelaimė arba nebuvo jis netvar
kingai išlaidus. Daugelis įsigijo ne 
tik savus namus, bet išpuošė juos 
tokiais baldais, kokius Lietuvoje 
tik turtingieji pirkliai, direktoriai 
ar generolai išgalėjo įsigyti.

Nemažas mūsiškių skaičius turi 
ir automobilius, kiti yra įsigiję 
prekybos ar pramonės įmones. Kad 
mes turtėjame, reikia džiaugtis, 
nes būdami ekonomiškai stipresni, 
daugiau galime nuveikti ir kitose 
srityse.

Tačiau yra bloga tai, kad ne
maža dalis užmiršo lietuviškuosius 
reikalus ir net Dievų, nes naujuo
ju jų dievaičiu pasidarė galingasis 
žaliasis popierėlis — svaras. Dau
gelis gyvena tik tam, kad daugiau 
svarų įsigytų, o ne maža dalis yra 
ir tokių, kurie skęsta tik medžia
ginio pasitenkinimo teikiamuose 
malonumuose.

Ypač skaudu, kad net dalis va
dinamųjų inteligentų seka šių 
kryptį. Daugelis jų, kol gyveno 
Lietuvoje ir iš iždo gavo algas, 
suprantama, dirbo už jų, kartais 
padirbėdami ir dėl idėjos. Dabar 
gi, kai iš Lietuvos iždo jie nieko 
negauna, tai dėl idėjos dažnas net 
piršto pajudinti nenori.

Visų lietuviškosios visuomeni
nės veiklos vežimų veža nedidelė 
dalis tautiečių. Pasak p. L.K. vie
noj diskusinėj paskaitoj tartų žo
džių — tik "skysta kuopa” gina 
lietuviškų pilį.

Iš buvusių šviesuolių emigraci
joj geriausiai užsirekomendavo 
tautinės veiklos baruose buvusieji 
mūsų mokytojai. Garbė jiems, nes 
ir Lietuvoje jie, būdami palygina
mai blogiau už kitų profesijų žmo
nes apmokami, daug dirbo Tėvy
nės gerovei iš idėjos, daug dirba 
lietuvybei ir čia, emigracijoj.

Man rodos, kad mūsų daugeliui 
jau būtų pats laikas atsibusti iš to 
žaliojo svaro garbinimo svaigulio! 
Juk ar būsi turtingas, ar ne — 
vistiek kartų mirsi, taigi kam čia 
plėšytis dienų ir naktį dėl to ne
lemtojo svaro, ypač dar turint 
galvoje, kad visame pasauly ple
čiasi kairiųjų idėjos ir galimi rim
ti pavojai gal jau nepertoliausioj 
ateity.

Taigi kiekvienas nors truputį 
prisidėkime prie apgultosios Lie
tuvos pilies gynimo vienu ar kitu 
būdu. Nesiūliau čia imtis šautuvo, 
bazokos ar lėktuvo, bet siūlau pri
sidėti prie Lietuvos pilies gynimo 
žodžiu, raštu ar kitokiu lietuviška
jai kultūrai kelti visuomeniniu 
darbu. Tatai nėra sunku ir paski
ram žmogui nedaug tų žalių svarų 
tam tikslui išleisti reikia.

Kaip patirtis rodo, čia gimę ei
liniai žmonės, o taip pat ir vietos 
šviesuoliai ar net dideli valdžios 
pareignai mažai žino, o kartais ir 
nieko nežino apie Lietuvų ir jos 
nelaimes. Ar dažnai užtiksime vie
tos spaudoje paminint Lietuvų ar 
lietuvį? Tikrai retai, ir tai tik iš
keliant blogumus, kuriuos koks 
lietuvis yra padaręs. Ar dažnai 
koks didelis valdžios žmogus ar 
koks parlamento narys savo kal
boje viešai pamini Lietuvų?

Pasakysiu — labai ir labai re
tai!

šiuo atžvilgiu latviai ir estai 
yra laimingesni. Nors Latvija ir 
Estija tik 20 metų nepriklausr- 
mybe džiaugėsi, o mes apie 600 
metų, tačiau laitvijos ir Estijos 
ir latvių bei estų vardų mes daug 
daugiau užtinkame ir vietinėje 
spaudoje, ir per radijų, televizijų 
ar didelių žmonių viešose kalbose 

nd tik čia, bet ir kituose Vakarų 
pasaulio kraštuose. Kodėl?

Man rodos, tatai kaltas perdi- 
delis mūsų pasyvumas, kuklumas, 
užsidarymas savo kevale, neturė
jimas platesnio akiračio ir per- 
didelis sumaterialėjimas. Kai gy
venome Vokietijos stovyklose, 
mes dažnai sakydavom, kad čia 
ar ten jau "įlindo” koks latvis ar 
kitas kurios tautybės atstovas. Ta
tai — tiesa. Tačiau dėlto mes pa
tys esame kalti. Be veiklos mūsų 
tautinėse organizacijose, kuriose 
mes visi turime nors 
šiek tiek dirbti, čia noriu atkreip
ti dėmesį dar ir į naujų tautinės 
reikšmės turinčių veiklos sritį: 
noriu paraginti visokių profesijų, 
amatų ir visokiausį darbų dirban
čius tautiečius, kad jie atkreiptų 
rimtų dėmesį į šių visai dar neiš- 
nauotų lietuviškiesiems reikalams 
propaguoti veiklos sritį, būtent — 
įsijungimų į viešas australų vi
suomenines organizacijas. Nors 
mūsų dauguma jau yra įsipilieti- 
nus, tačiau australų visuomeninė
se organizacijose mes beveik nie
kur nepasirodome ir net nebando
me pasirodyti, kai tuo tarpu jose 
aktingai veikia daugelis šio kraš
to piliečių.

Mano nuomone, mums būtina ei
ti j australų visuomenines organi
zacijas ir jose pasiekti šiokių to
kių pozicijų, kas tikrai pasitar
nautų ir mūsų kraštui, ir Austra
lijai ir dažnai net mūsų asmeniš
kai gerovei. Daugelis iš mūsų juk 
esame įvairių darbininkų unijų 
nariais, čia, suprantama, neuž
tenka tik mokėti nario mokestį ir 
kartais dalyvauti balsavimuose 
valdomuosius organus renkant, 
bet reikia lankyti ir eilinius to
kių unijų susirinkimus, juose rei
kšti savo nuomonę ir stengtis pa
tekti į valdomuosius organus. Esu 
girdėjęs, kad Newcastely vienas 
kitas mūsų tautietis tuo keliu jau 
yra nužengęs ir tatai tikrai svei
kintinas reiškinys.

Mūsų šviesuomenė, ypač čia mo
kslus baigusieji, turėtų tapti ne 
tik savo profesinių unijų ar drau
gijų nariais, bet tose organizaci-

AUKOS VASARIO 16-TOS PROGA
turėtų būti renkamos ne vien 

Tautos Fondui, kaip kad Melburno 
apylinkės valdyba daro, bet ir 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
dui.

Mano manymu, jau būtų laikas 
nerinktiems centrams k.t. — VLI- 
Kui, Nepriklausomybės Talkai ir 
kit. likviduotis, parduodant akty
vus ir pasyvus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Vyriausiai Centro 
Valdybai.

Kadangi ir aš labiau remiu de
mokratiškai išrinktų centrų, t.y. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Vyriausių Centro Valdybų, todėl 
siūlau, kad Vasario 16-tos proga 
ir visokiomis kitomis progomis 
bendruomenės apylinkių valdybos 
rinktų aukas (išduodamos specia
lius pakvitavimus), ne tik Tautos 
Fondui, kuris priklauso VLIKui, 
atstovaujančiam dalį lietuviškų 
politinių partijų ir Lietuvos Ne
priklausomybės Fondui, kuris pri
klauso Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkai, atstovaujančiai kitų dalį 
lietuviškų politinių partijų, bet ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Vyriausiai Centro Valdybai.

šių metų Vasario 16-tos proga, 
o jei neužtektų, tai ir Rugsėjo 
8-tos proga, siūlau Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Vyriausiai 
Centro Valdybai bent vienos die
nos uždarbį aukoti, nurodant au
kų paskirtį, būtent išleidimui tin
kamo šiam laikui informacinio 
leidinio apie Lietuvų ir lietuvių 
tautų anglų, vokiečių, prancūzų, 
ispanų ir portugalų kalbomis.

Kadangi manytina, kad ateity
je Lietuva, Latvija, Estija, o gal 
ir Suomija sudarys vienų federa- 
linę valstybę, tai ir siūlomos mi- 
nėtom kalbom informacijos lei- 

jose jie turėtų dar ir aktingai pa
sireikšti, sakysime — paskaitomis, 
o taip pat stengtis patekti į val
domuosius organus. Tik šitokiu 
būdu mes įgausime šiokio tokio 
svorio vietos visuomenės tarpe, o 
taip pat užmegsime ir visuomeni
nio pobūdžio, ir asmeninių pažin
čių. Tokios pažintys, aišku viena 
ar kita prasme pagelbės ir lietu
viškiesiems reikalams.

štai dar viena veiklos sritis. 
Kiekviename Australijos didmies
tyje yra vienas kitas priemiestis, 
kur daug vadinamųjų naujųjų 
australų gyvena.

Būtų tikrai prasminga, susita
rus su kitų tautybių naujaisiais 
australais, per rinkimus pravesti 
vienų — kitų savivaldybės Tary
bos (Municipality Council) narį 
iš savųjų tarpo. Tatai yra tikrai 
įmanoma, tik reikia pabandyti. 
Teko skaityti, kad Kanadoje mi
nėtieji reikalai vienur — kitur 
yra pavykę įgyvendinti.

Dar viena labai reikšminga 
veiklos sritis — jungimasis į po
litines šio krašto partijas. Aš ne- 
sugestijonuoju specifiniai kurios 
nors iš jų, tačiau kai daugumas iš 
mūsų esame čia darbininkų padė
ty, tai atrodo būtų lyg ir natū
ralu dalyvauti darbiečių partijos 
eilėse, nors suprantama, kuriai 
politinei partijai priklausyti, yra 
kiekvieno asmeniškas reikalas. Ma
no tikslas — paraginti tautiečius, 
ypač daugiau prasilavinusius, sto
ti nariais į vietos politines parti
jas. Partijos narys, o ypač, sakysi
me, kokio nors skyriaus sekreto
rius, kai jis nueina pas kurį di
desnį valdžios žmogų, visada len
gviau pasieks savo tikslo, negu 
nors ir du Lietuvos universiteto 
diplomus įsigijęs tautietis, netu
rįs čia jokio visuomeninio statu
so.

Yra dar daug ir kitų vietos or
ganizacijų, kuriosna verta įsi
jungti ir dirbti jose, nors ir ne
tiesioginiu būdu patarnaujant sa
vo kraštui, Australijai ir dažnai 
sau pačiam.

Taigi ir mes parodykime tai, kų 
sugeba parodyti broliai latviai: 
daugiau veržlumo, energijos, o 
mažiau pasyvumo ir sulepšėjimo!

V.S.

JONAS NORMANTAS 

dinys neturėtų būti atskiras, o 
kaipo dalis Baltų Tautų Informa
cinio Leidinio. Minimo leidinio 
leidėjas turėtų būti Centrinė Bal
tų Taryba, lėšos parūpinamos vi
sų trijų baltų tautų tremtyje ir 
emigracijoje esamų vyriausybių 
vadovybių.

Progai esant, mano patarimas 
būtų, kad lietuvių latvių ir estų 
leidinio dalys prieš atiduodant 
spausdinti būtų peržiūrimos visų 
trijų tautybių redaktorių. Tie re
daktoriai privalėtų būti plataus 
akiračio ne tik vien savo tautos, 
bet visų baltų reikaluose. Bendro 
Baltų Tautų Informacinio Leidi
nio redaktoriams glaudžiai neben
dradarbiaujant arba giliai nenusi
manant visų baltų istoriniuose, 
kultūriniuose, ekonominiuose ir 
politiniuose reikaluose, negalėtų 
ir pats leidinys būti geras, t.y. 
tinkąs visiems baltams — taip, 
kaip žurnalo “Baltic Review” kai 
kurie numeriai ne visiems baltams 
dėl istorinių faktų iškraipymo 
tinka.

LENKIJOJE PANAIKINAMAS 
TIKYBOS MOKYMAS 

MOKYKLOSE
Lenkijos komunistinė vadovybė 

nutarė panaikinti tikybos pamo
kas visose viešose mokyklose. Mo
tyvai tokie: Tikyba esanti kiekvie
no piliečio privatus dalykas, Jei 
tėvai nori vaikus privačiai tikybos 
mokinti, valstybė to nekliudo. Pas
tarais keliais metais tikybos pa
mokos buvo panaikintos vis dides
niame mokyklų skaičiuje. Vaikų 
apmokymas parapinėse salėse ir 
bažnyčiose nekliudomas.

VISKĄ GAUSITE PAS LIETUVIUS PREKYBININKUS

CABRA — VALE HOME FURNISHING.
88 John Str., Cabramatta. Tel. UB 2899

CASEMENT ROLL-UP
F 28

Vyniojamoji lango už
danga “Casement'1 

nuteikia reikiamai švie
sos ir apsaugoja nuo 

karščio.

MERIDIAN
F 4

Automatiškai nusilei-
džia ir pasikelia, sau
godama Jūsų namų 
nuo karščio ir duoda

ma pavėsį.

K. ZD.

VAKARU VADOVU PASIKEITIMAS 
» I

Perėmus pareigas naujai išrink
tajam prezidentui J.A.V. Kenne
dy, Vakarų pasaulis su nauju pasi
tikėjimu žiūri į naują vadovą, nes 
jame mato ne tik vienos iš didžių
jų valstybių prezidentą, bet ir as
menį, nuo kurio sprendimo pareis 
daugelio tautų ir valstybių atei
tis.

Rinkimų išdavose reikia matyti 
pareikštą rinkimų nusivylimą pre
zidento Eisenhoverio ir jo admi
nistracijos veikla bei politika. Vi
suotinos politikos ir vidaus politi
kos momentai turėjo didesnės rei
kšmės, negu atskirų asmenų veik
los kritika. Konkrečiau reiktų pa
sakyti, kad rinkikų sprendimas 
buvo jaučiamo nusivylimo pasėka, 
kad Eisenhoveris, kaip preziden
tas, neatliko to, ko iš jo buvo lau
kiama — jis netapo vadovu Ame
rikos gyvenimo.

Vienas iš svarbiausių J.A.V. 
prezidento uždavinių yra perėmi
mas amerikiečių visuomeninio gy
venimo vadovavimo. Šito ameri
kiečiai reikalauja iš savo prezi
dento, neatsižvelgiant į tai, ar su
tinka su partijos, kuriai jis pri
klauso ir vadovauja, nuožiūra ar 
ne. Manoma, kad svarbus auklė
jimo uždavinys yra prezidento 
kreipimas visuomenės dėmesio į 
svarbiausius akimirkos klausimus 
ir nurodymas, kaip juos išspręsti. 
Sugebėjimas tatai padaryti visa
da buvo prezidento įvertinimo kri
terijum. Tam tikrame laipsnyje 
sugebėjo tatai atlikti F.D. Roose- 
veltas ir dėka to jis perėjo į is
toriją kaip vienas didžiausių Ame
rikos prezidentų, nors dėl savo 
užsienio politikos ir perdidelio bi- 
čiuliąvimosi su rusais ne tik kad 
užleido jiems didelius plotus (ži
noma svetimus), bet iškėlė Sovietų 
S-gą į vieną žymiausių karinių 
pajėgų.

LUXAFLEX UŽDAN

GOS YRA EMALIUOTOS, TO

DĖL JŲ NEVEIKIA NEI LIE

TUS, NEI SAULĖ.

KREIPKITĖS VIRŠUJ NURO

DYTU ADRESU DĖL TIKS

LESNIŲ INFORMACIJŲ.

Šių gabumų neturėjo Eisenhove
ris. Neatsižvelgiant į tai, ar lai
kysime jį silpnu ar gabiu politi
ku, reikia visdėlto pripažinti, kad 
iš visų dabar gyvenančių valsty
bės vyrų jis turėjo didžiausią as
meninę pagarbą į moralinį auto
ritetą. Eisenhoveris buvo są
jungininkų kariuomenės pergalės 
vadas antrame pasauliniame kare. 
Jis buvo karys ir žmogus be prie
kaišto, nesuteptas jokiomis poli
tinėmis kombinacijomis, kuklus, 
savo idealiu gyvenimo būdu tikra
sis vakarietiško tipo džentelme
nas. Tačiau žmonės, kurie jį rinko 
ir kurie ligi šiam laikui turi jam 
didelių simpatijų, liko nusivylę dėl 
jo prezidentinių kvalifikacijų. Ir 
todėl tie patys asmenys 1958 m. 
masiniai balsavo už opozicijos par
tiją. Buvo tatai jau tada protesto 
balsai, kurie skyrė Eisenhoverio 
asmenį nuo jo politikos.

Ir štai toks asmuo prėmė Chruš
čiovą, kaip didžiosios valstybės 
vyrą, nors tarp Chruščiovo ir Ei
senhoverio buvo žymūs pažiūrų 
skirtumai ir politiniai nesutarimai. 
Tas pats Eisenhoveris, į kurį bu
vo atkreiptas šimtų milijonų žmo
nių akys, su atidengta galva svei
kino Chruščiovą, kaip sau lygų ii 
paspaudė jo ranką. Chruščiovas 
buvo priimtas kaip didelės valsty
bės vyras, nes tarp jų nebuvo tuo 
metu politinės ar moralinės prara
jos, kuri diskvalifikuotų raudoną
jį diktatorių, kaip Baltųjų Rūmų 
svečią. Suprantama, tatai buvo 
Chruščiovo laimėjimas, už kurį jis 
būtų užmokėjęs aukštą politinę 
kainą, nors šis laimėjimas jam 
atiteko dykai.

Atrodo, kad tokio laimėjimo 
pas Kennedy Chruščiovas nepa
sieks. Naujasis prezidentas pa
reiškė, kad susitikimai valstybės 
galvų artimoje ateityje nenuma-

JEI NORITE JAU, KAD ŠIĄ 

VASARĄ JŪSŲ NAMUOSE 

BŪTŲ 20 LAIPSNIŲ VĖSIAU. 

NEDELSKITE UŽSISAKYTI 

LUXAFLEX ALIUMI- 

NIJAUS UŽDANGAS LAN

GAMS IR DURIMS, KURIOS 

ATVĖSINS NAMO VIDŲ IR 

PAGRAŽINS IŠORĘ.

ARCADIA DOOR CANOPY 
F 29

LUXAFLEX “ARCADIA”..
DURŲ UŽDANGA APSAUGO 
JŪSŲ FRONTINES DURIS 
NUO LIETAUS IR SAULĖS.

PABALTIEČIŲ PASITARIMAI 

SU RUSŲ IR UKRAINIEČIŲ

ORGANIZACIJOMIS

VLIKo Vykdomoji Taryba sau
sio 23-25 dienomis Miunchene tu
rėjo įvairių posėdžių ir susitiki
mų. Vykdomosios Tarybos posėdy
je, be kitų eilinių reikalų, buvo 
aptarti būsimi Vasario 16-sios mi
nėjimai.

Vykdomoji Taryba kartu su Bal
tų Taryba tuo pat laiku Miun
chene turėjo ilgus pasitarimus su 
rusų politinėmis grupėmis (“ZO
PE” ir “SBONR”). Buvo pasida
linta informacijomis ir nuomonė
mis rūpimais Rytų Europos kraš
tų ir bendrais politiniais klausi-' 
mais.

Tokių pat pasitarimų būta ir su 
Ukrainiečių Tautos Tarybos va
dovybe bei Ukrainos demokratinės 
respublikos prezidentu J. Wyt- 
wytkzky, neseniai atvykusiu iš sa
vo nuolatinės buveinės Amerikoje. 
Ukrainiečiai, kaip žinoma, siekia 
atsiskyrimo nuo Rusijos, nors su 
ja ilgus metus bendrai gyveno ir 
nori sudaryti vėl atskirą valsty
bę. Nepaisant rusifikacijos, 76% 
visų krašto gyventojų tebėra uk
rainiečiai ir 74% visų pradžios mo
kyklų yra su ukrainiečių dėsto
mąją kalba.

Pasirodo, kad ir Ukrainoj labai 
gyvai atsiliepiama į užsienio uk
rainiečių organizacijų veiklą. Ir 
ten, kaip Lietuvoje, egzilinių vei
ksnių veikla iššaukia jautrią re
akciją.

) '

tomi, klausimai bus rišami pa
prastu diplomatiniu keliu, nes visi 
gerai supranta, kad jeigu vėl to- 
kis valstybės galvų susitikimas 
įvyktų, tai būtų ne kas kita, kaip 
Chruščiovo laimėjimų patvirtini
mas ir užanspaudavimas.
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ŠACHMATAI
XI-SIS TARPKLUBINIS ŠACHMATŲ 

SUSITIKIMAS (SYDNĖJUJE)

Adelaidėje
VYTIS — STUART (Moterys) 

56-29
žaidžiant be geriausių žaidėjų

— šiukšterytės ir M. Kelertaitės
— komanda sužaidė labai darniai 
ir, nors karštis labai vargino, bet 
pasiekė puikių rezultatų.

Taškus pelnė: R. Andriušytė 
15, Kitienė 14, Pečiulytė ir L. Rad
zevičiūtė po 8, O. Kelertaitė 6 ir 
D. Radzevičiūtė 5.

VYTIS II — SOUTH 32-7
Mūsų jaunės irgi turėjo labai 

lengvų laimėjimų. Taškus pelnė: 
Trush 14, Šulcaitė 8, Kuncaitytė 
ir Baškutė po 4, Kapočiūnaitė 2, 
Mainelytė 0.

Edas

SPORTAS IR SPORTININKAI
ADELAIDĖJE

Sugrįžę iš Sydnėjaus, Adelaidės 
sportininkai ir sportininkės, nors 
dar gyvena Sporto šventės nuo
taikomis, bet jau spėjo įsijungti 
į normalų sporto gyvenimų Ade
laidėje. Krepšininkai ir krepšinin
kės, taip pat tinklinio žaidėjai ir 
žaidėjos turėjo mažai atostogų ir 
vėl jau žaidžia pirmenybių (vasa
ros) varžybose. Be varžybų jau 
buvo surengta viena iškyla — ge
gužinė, dalyvauta poroje pobūvių 
ir surengtas vienas “barbecue’'-. 
Valdžios irgi nesnaudžia ir Klubo 
bei A.L.F.A.S. Valdybos turėjo po 
posėdį. Pradėtos ir treniruotės, 
nors labai nepalankus oras joms, 
labai karšta.

★
Velykų Švenčių metu laukiama 

atvažiuojant svečių — geelongiš- 
kių sportininkų. Reikia manyti, 
kad mūsų sportininkės namuose 
gaus daugiau išsimiegoti ir steng
sis atsirevanšuoti Geelongo krep
šininkėms.. .

*
Jonas Gumbys Velykų Švenčių 

metu išvyks su Pietų Australijos 
rinktine į Naujųjų Zelandijų, kur 
užtruks apie tris savaites, ši rink
tinė važinės po daugelį N. Zelan
dijos miestų ir sužais daug rung
tynių. Labai gražu būtų, kad N. 
Zelandijos lietuviai, kiek leis są
lygos, paglobotų šį vienų lietuvį 
sportininkų, netiesioginiai atsto
vaujantį Australijos lietuvius spor
tininkus.

★
Buvęs Vyties lauko teniso žaidė

jas A. Snarskis apsivedė su Pietų 
Australijos premjero dukterėčia. 
Pasekdamas Aldonos pėdomis, 
Algis taip pat gretinasi arčiau 
prie valdžios...

★
B. Nemeikai pasitraukus iš Val

dybos, į Vyties valdžių įkopė dar 
viena krepšininkė — G. Kitienė.

Daugumas Vyties sportininkų- 
kių labai gerai išlaikė egzaminus 
kaip vidurinėse mokyklose, taip ir 
universitetuose, tuo dar sykį įro
dydami, kad sportas visiškai ne
kenkia mokslui.

★
A.L.B. Adelaidės A-kės V-ba, 

suruošė sportininkams ir choris
tams pobūvį. Laike šio pobūvio bu
vo pasakyta paginančių ir padrų- 
sinančių kalbų tolimesnei veiklai. 
A.L.S-gos pirmininkas, p. V. Ra
ginis sportininkams ir skautams 
įteikė raktus nuo jiems skirtų 
kambarių Lietuvių Namuose.

Laike šio pobūvio buvo apdova
noti P. Andrijaičio nupirktomis 
taurėmis drausmingiausi XI-sios 
Sporto šventės Vyties sportinin
kai. Drausmingiausios sportininkės 
dovanų gavo G. Kitienė, — o spor
tininko A. Ignatavičius ir R. Dau
galis. B.N.

PAVIENIAI 
SPORTININKALKĖS

S. Urnevičius — be sportinės 
veiklos, žada dar šiais metais stu
dijuoti ir dainuoti chore. Neaišku, 
kas daugiau pergyveno pralaimė
jimų priše Melburnu: ponia Ur- 
nevičienė ar Stasys?

A. Merūnas —■ Merginoms pra
laimėjus Sydnėjuje, ilgai neišdrį
so grįžti namo... Norėdamas pa
taisyti santykius su krepšinin
kėmis, surengė savo “viloje” “bar
becue” ir primerkė akį dėl gėrimų 
troškuliui numalšinti. Aiškinasi, 
dėlko dezertyravo buvęs sekreto
rius. Įkopęs į aukščiausių sporti
ninkų valdžia, panorėjo pakeisti 
“Fordų” ant pora metų naujes
nio.. .

J. Jaunutis — Skaičiuoja par
sivežtas taures ir galvoja kaip su
organizuoti joms spintų...

E. Taparauskas — sako, kad 
Sydnėjuje buvo per karšta... 
Grįžtant iš Sydnėjaus vos nepa
siliko Canberroje. Pakopęs vald
žioje, labai užimtas, atliekamu lai
ku mokosi rašyti rašoma mašinėle.

J. Strankauskas — Skaičiuoja 
deficitų (klubo) grįžus iš Sydnė
jaus ir per gegužines aprūpina 
tautiečius gaivinančiais gėrimais.

O. Kelertaitė — Sydnėjų prisi
mins ilgiausiai... kaip ir anksčiau, 
žada daugiau nežaisti krepšinio...

O. Mikalainytė — Nori žinoti, 
ar nėra paskirta taurė vėliausiai 
iš Sporto Šventės grįžusiai spor
tininkei ir gailisi, kad Sporto 
Šventės pergreitai pasibaigia...

M. Kelertaitė — Atrodo, laimė
jo vienų sportininkų iš Sydnėjaus 
... Parvykusi iš Sydnėjaus atsi
gulė j ligoninę (ne dėl pralaimė
jimo geelongiškėms) ir remontuo
ja kojas Velykų revanšui...

M. Šiukšterytė — Krepšininkių 
kapitonė, nepakęsdama pralaimė
jimo bėdos, buvo išvykus į pro
vincijų, gal būt, ramiai apgalvo
ti, dėl ko pralaimėta...

I. Pečiulytė — Klausia, kiek 
dar toli iki sekančios Sporto 
šventės. Dėl pralaimėjimo Syd
nėjuje sako: nesvarbu...

A. Kitas — Per mažai buvo lai
ko susitikti su kybartiškiais...

B. Nemeika — Pasitraukęs iš 
valdžios, tinginiauja. Gavo dovanų 
iš sportininkų ir sportininkių per 
savo draugų Merūnų už pasitrau
kimų iš valdžios. Labai simuliavo 
Sydnėjuje ir beveik džiaugėsi gee- 
longiškių pergale...

Čia nepaminėti — Jaunieji 
sportininkai kombinuoja išpurtyti 
iš aukštesnių komandų “senius”. 
Jaunosios sportininkės... nenusi
minkite, greitai ir Jūs važiuosite 
į Sporto šventes...

VYTIS — D.V. (LATVĖS) 
(Moterų orinis) 12-15; 3-15

Vyties moterys šiose žaidynėse 
neparodė pasipriešinimo ir pralai
mėjo be didelės kovos. Žaidė už 
Vytį: O. Kelertaitė, Pečiulytė, 
šiukšterytė, Ignatavičienė, L. ir 
R. Andriušytės.

VYTIS II — WEST ADELAIDE 
(moterų krepšinis (18-18) 23-48

Jaunosios mergaitės pirmam kė 
liny sužaidė labai gerai, bet ant
ram buvo pavargę ir priešininkių 
buvo palaužtos. Taškus pelnė: 
Trusz 12, Powierza 8, Šulcaitė 2, 
Kapočiūnaitė 1, Baškutė ir Maine
lytė bei L. Andriušytė po 0.

VYTIS I — FALCONS 28-22
Pirmoji komanda žaidė gana sun

kiai, nes pirmam kėliny Pečiulytė 
buvo gavus penkias baudas, o vė
liau neturėjo pakaitų, bet atsar
giai žaisdamos pajėgė išsilaikyti 
ligi galo rungtynių. Taškus pel
nė: D. Radzevičiūtė 9, Kitienė 6, 
R. Andriušytė 6, L. Radzevičiūtė 
3, šiukšterytė 2 ir Pečiulytė 2.

G-eelonge
METINIS SUSIRINKIMAS

Kadangi šiais metais išpuolė 
rengti XII-jų Sporto Šventę Gee
longo Sporto Klubui Vytis, tai bu
vusi valdyba nutarė sušaukti me
tinį klubo susirinkimų anksčiau 
negu paprastai, kad naujai išrink
toji valdyba galėtų pradėti pa

ruošiamuosius šventės darbus.
Susirinkimas įvyko sausio 22 

dienų Geelongo Lietuvių Namuo
se ir jam pirmininkauti buvo pa
kviestas A. Bratanavičius, sekre
toriavo D. Bertašiūtė. Išklausius 
buvusio klubo pirmininko ir įvai-
rių sekcijų vadovų pranešimų, 
skaityčiau, kad praėjusių metų 
klubo veikla buvo truputį silpnes
nė, lygiant su ankstyvesniais me
tais. Buvo pasigesta draugiškų 
rungtynių, iškviečiant kitus klu
bus pas save bei darant iškylas 
kitur, išskiriant mergaites, kurių 
krepšinio komanda buvo išvykusi 
į Benellų, kur jos laimėjo “žftibo” 
turnyrų.

Iš iždininko pranešimo pasiro
dė, kad piniginis klubo stovis yra 
nestiprus, bet valdyba iš ruošia
mo vasario mėn. 11 dienų Kaukių 
Baliaus mano iždų papildyti.

Susirinkimas priėmė klubo veik
lų, tik gaila, kad šiame susirinki
me nesimatė kai kurių aktyviųjų 
sportininkų, o kas daugiausia kri
to į akį, tai klubo rėmėjų ir pri
augančiųjų skaičius, kuriems su
skaičiuoti vienos rankos pirštų bu
vo per daug. Nežinau, ar jau jie 
nustojo domėtis klubo veikla, ar 
nebuvo informuoti, o gal greičiau
siai tingėjo? Tikiuosi, kad ateity
je Geelongo lietuviai parodys di
desnį susidomėjimų sporto klubu, 
o valdyba stengsis iš anksto pain
formuoti apie vykstančius paren
gimus. Dar vienas dalykėlis, kurį 
norėčiau paminėti, tai kai kurių 
jaunesniųjų sportininkų nekant
rumas ar net iš dalies nemanda
gumas. Įpusėjus susirinkimui, ke
li “nekantrieji”, net nieko nesakę, 
išslinko per duris, nors kai vė
liau kas nors jiems nepatinka, tai 
jie nedelsia laiko parodyti savo 
nepasitenkinimui. Aš manau, kad 
šie nariai su laiku susipras ir pra
dės dirbti ne tik aikštėje, bet ir 
už jos ribų.

Naujai išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigomis sekančiai: A. 
Bratanavičius — pirmininkas, A. 
Šimkus — vicepirm., D. Berta
šiūtė — sekretorė ir Č. Volodka — 
iždininkas.

VYTIS (vyrai) — SUSINĖS 
•HOUSE 40:25

Vyrų komanda yra užregistruo
ta žaisti vasaros turnyre Victori- 
jos Rezervo grupėje. Sausio 25 d. 
jie turėjo savo pirmas rungtynes 
prieš palyginant silpnokų austra
lų komandų. Pirmame puslaikyje 
vytiečiai sužaidė gana-silpnai ir, 
jeigu priešas būtų pasinaudojęs 
mūsiškių silpnu žaidimu, tai jie 
galėjo atsiplėšti. Antrame puslai
kyje mūsiškių žaidimas šiek tiek 
pagerėjo ir todėl atsiekė gana len
gvų laimėjimų. Taškus pelnė: Šu
tas 8, Zenkevičius 10, Šimkus 14, 
Kisielis 3, Lipšys 2‘ ir Šmitas 3.

VYTIS (merginos) — RYGA 
18:15 (15:7)

Dar neparųiršusios savo gražaus 
laimėjimo praėjusioje sporto šven
tėje, mūsų merginos susitiko su 
gana pajėgia Rygos komanda ir, 
nors ne visai pilno sustato, laimi, 
nežiūrint, kad Ryga pirmame rate 
prieš jas buvo laimėjusi gana 
lengvai. Pirmame puslaikyje mū
sų merginos žaidė gerai, buvo 
gražiai kovojama, kamuoliai ne
blogai perduodami, ypatingai į 
centrų, kur Buckytė buvo visų lai
kų pavojinga. Antrame puslaikyje 
buvo žaista daug blogiau ir per 
visų puslaikį buvo teiįmesta vos 
trys taškai. Tiktai atkaklus gyni
mas, kurio pasėkoje Akenytė tu
rėjo su penkiomis baudomis ap
leisti aikštę, išlaikė taškų persva
rų mūsiškių naudai. Taškus pelnė: 
Buckytė 12, Šimkutė 6, Akenytė, 
Kalėdienė, ZdanavičiūĮė ir Volod- 
kaitė 0.

A.Š.
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ŠACHMATŲ KAMPELIS
Pradedant šiuo “Mūsų Pastogės” 

Sporto Skyriaus numeriu, numa
toma įvesti nuolatinį šachmatų 
Kampelį, kuriam vadovauti ir 
tvarkyti yra pakviestas žinomas 
Sydnėjaus šachmatininkas A. Dar
gužis.

Visi lietuviai šachmatininkai ir 
sekcijų vadovai prašomi bendra
darbiauti. Visas ■ įdomesnes šach
matines lietuvių ir pasaulio žinias, 
bei įdomesnes įvairių varžybų 
partijas ir diskusijas prašome siųs
ti šachmatų Kampelio vadovui A. 
Dargužiui, 22 Millie St., Guild
ford, N.S.W., arba Sporto Sky
riaus Redaktoriaus adresu.

Šio kampelio įdomumas pareis 
nuo visų mūsų šachmatininkų dar
naus bendradarbiavimo jame.

S. Sk. Redaktorius

ŠACHMATININKAI
Normaliai šachmatininkai skirs

tomi į tris pagrindines grupes: 
pradžiamoksliai, vidutinio lygio 
žaidėjai ir čempionai bei meistrai.

1. Pradžiamoksliai yra tie, ku
rie pamėgę šachmatus, besigilinda
mi į šachmatų strategijų, savo dar
bu ir klaidomis tobulėja. Išvada: 
Darbas duos rezultatus.

2. Vidutinio lygio žaidėjų pami
nėtinos šios grupės: a) Ortodok
sinis žaidėjas, kuris gretinasi prie 
standartinių žaidimo linijų ir daž
nai, atitolęs nuo jų, žaidime pa
simeta; b) Žaidėjas, kuris pažįs
ta ortodoksinį žaidimų, tačiau no
ri išvystyti savo individualinę jė
gų ir, nukrypdamas nuo bendrų 
taisyklių, pats pasimeta žaidime 
arba suklaidina priešininkų. Išva
da: Partijos įdomios; c) Pozicinis 
žaidėjas, kuris stengiasi nesimes- 
ti į kombinacinį žaidimų ir jo spųs 
tus, bet stengiasi išlaikyti gerų 
pozicijų. Išvada: Partijos ilgos, 
dažnai baigiasi lygiomis; d) Kom
binacinis žaidėjas, kuris nesilai
kydamas pozicinių taisyklių, daž
nai gauna laimėjimų ar pralaimė
jimų savo siekiamomis kombinaci
jomis. Išvada: Partijos trumpos, 
įdomios, tačiau netikros; e) Žai
dėjas, kuris supranta-ir derina po
zicinę ir kombinacinę žaidimo ei
gų, atsižvelgdamas į padėtį. Išva
da: Puikūs rezultatai; f) Žaidė
jas, kuris pilnai nesuprasdamas 
šachmatų strategijos, savo verž
lumu ir ankstyva ataka prieš iš
vystant figūras bando atsiekti lai
mėjimų, arba pasyvus žaidimas, 
kuris iš baltųjų pozicijos, savano
riškai persiima gynimosi linijos be 
opozicijos. Išvada: Stinga teorijos 
ir praktikos, rezultatai blogi.

3. čempionai ir meistrai yra tie,
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kurie ištobulėjo iš vidutinio lygio 
žaidėjų ir teisingai supranta šach
matų strategijų. Išvada: Stengia
si dar daugiau tobulėti.

A. Dargužis

1. KOMANDINĖS VARŽYBOS —
Komandinėse varžybose, kaip iš 

lentelės matome, smarkiai viršijo 
Sydnėjaus “Kovas”, kurio sudėty
je žaidė (pagal lentų tvarkų) Liū
gą, Patašius ir Koženiauskas. Pas
kutinysis sužaidė lygiomis su Mar
kevičium (Adei.). “Kovas” iš 9 
galimų taškų surinko 8į. (Pirma 
lenta 3:0; antra 3:0 ir trečia 
2i:i)'.

Antrų vietų užėmė Adelaidės 
“Vytis” su 6į. Jos sudėtyje žaidė 
Savenis, Opulskis ir Markevičius 
(lentų rezultatai — 2:1; 2:1; 
24:4).

Adelaidės “Vytis” buvo vienin
telė komanda, kuri parodė rimtes
nį pasipriešinimą “Kovui”. Jos 
trys šachmatininkai, ypatingai Sa
venis, yra patyrę Pietų Austra
lijos kovotojai.

Trečių vietą užėmė melburniš- 
kiai su 2-jais taškais ir ketvirtų 
— Canberra — su 1. Abi koman
doso nebuvo pilname sąstate (trū
ko melburniškio Kazakevičiaus ir 
canberiškių — Augaičio ir Dirkio) 
ir parodė menką pasipriešinimą.

Mano nuomone, įdomiausios par
tijos buvo sužaistos šios: Žilins
kas — Savenis ir Liūgą—Žilinskas. 
Abiejose partijose canberiškis Ži
linskas sužaidė labai kietai, ne
duodamas savo priešininkams nei 
minutės poilsio. Partijoje prieš 
Liūgų, endšpylyje, padėtis gavosi 
apylygė, tačiau Liūgai pavyko iš
naudoti rikio persvarą endšpylyje 
prieš žirgų (bei šiek tiek geresnę 
pėstininkų formacijų) ir galų ga
le paimti visų tašką.

Gaila, kad Arlauskas nepasiju
dino iš Adelaidės. Jis buvo visų 
šachmatininkų laukiamas ir jo da
lyvavimas galėjo Sydnėjaus — 
Adelaidės susitikimų dar labiau 
suįdominti...

ĮSPŪDŽIAI APIE PAVIENIUS 
ŽAIDĖJUS —■

Vasaris — Melburno gimnazis
tas (pirma lenta!). Stinga prak-

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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CABRAMATTA HOTEL
Tel. UB 1619 

T moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto. 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — X 
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tikos. Nenuolankus kovotojas.
Žilinskas — jau gerai užsianga

žavęs kaip “kietas riešutas" — 
dar Adelaidėj, žaidžia įdomias 
partijas. Sydnėjaus “rytmetinis 
klimatas” tačiau jam atrodo neti
ko... Gal Sydnėjus ir pervaišin-
gas?

Patašius — antroje lentoje tu
rėjo lengvų duonų. Įdomesnė par
tija buvo su Opulskiu (Adei.), ku
riam tačiau nepavyko ir pusės 
taško parvežti.

Markevičius ir Koženiauskas — 
abu surinko po 2i iš 3 galimų. 
Aršiai sukovojo vienas prieš ki
tų ir pastarasis, kad ir nenoromis, 
turėjo sutikti su lygiomis.

KOMANDŲ REZULTATAI
Adelaidė — Melburnas 3:0, 
Adelaidė — Sydnėjus 4:24, 
Adelaidė — Canberra 3:0, 
Melburnas — Canberra 2:1, 
Melburnas — Sydnėjus 0:3 
ir Sydnėjus — Canberra 3:0.

GALUTINIAI REZULTATAI —
Sydnėjus 8į, Adelaidė 6i, t 
Melburnas 2 ir Canberra 1.

ŽAIBO TURNYRAS —
Po komandinių varžybų sužais

tame tradiciniame žaibo turnyre 
nugalėtoju tapo L Venclova, lai
mėdamas visas partijas. Antra vie
ta teko Liūgai ir trečių — ketvir
tą pasidalino^Dambrauskas su Pa
tašium (visi iš Sydnėjaus). Že
mesnės vietos teko, pagal taškų 
skaičių, Grosui (Syd.) ir Opuls- 
kiui (Adei.); Adomėnui (Darwi- 
nas); Saveniui ir Vasariui (Melb.)

V.L.

(šio straipsnio autorius yra Syd
nėjaus lietuvių šachmatų 1960 me
tų meisteris V. Liūgą, kuris ne
seniai įvykusiame N.S.W. šachma
tų turnyre kartu su meisteriu Kel- 
ner’iu pasidalino trečių vietą, kai 
laimėtoju tapo žinomojo tarptau
tinio meisterio sūnus Purdy, savo 
tėvą palikdamas antroje vietoje. 
Sp. Sk. Red.)
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NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.
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MŪSU PASTOGĖ
ADELAIDĖ

NAUJI MOKSLO METAI 
SAVAITGALIO MOKYKLOJE
Adelaidės Lietuvių Savaitgalio 

Mokykloje mokslas prasidėjo š. 
m. vasario mėn. 18 d., šeštadienį, 
10 vai. ryto. Tuo pat laiku buvo 
ir naujų mokinių registracija.

Mokykla veikia Lietuvių Namuo
se, Eastry Str., Norwood.

Mokykloje bus mokoma šių da
lykų:

1. Tikybos; 2. Lietuvių kalbos; 
.'I. Lietuvos istorijos; 4. Lietuvos 
geografijos; 5. Tautinių ir klasi
nių šokių; 6. Tautodailės dalykų 
— juostų audimo; 7. Dainų.

A.L. SĄJUNGOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Ateityje A. šliužas žada pereiti 
prie mūrinių mokyklų statybų, 
kartu, žinoma, nevengdamas ir ki
tų statybos darbų. Privačių gyve
namų namų statyba jis nesiverčia.

Be statybos darbų, A. šliužas 
verčiasi ir statybos medžiagų 
(medžio, daži^ vandentiekio ir ka
nalizacijos įrengimų, elektros 
reikmenų) prekyba. Visus tuos da
lykus lietuviams teikia papiginta 
kaina. Statybos medžiagų ir įvai
rių namų apyvokos reikmenų pre
kybą* A. Šliužas žada ateityje dar 
labiau praplėsti, pastatydamas sa
vo krautuvę — sandėlį.

“A.L.Ž.”

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Valdyba š.m. vasario mėn. 26 d. 
3 vai. po pietų Lietuvių Namuose 
šaukia visuotinį metinį Sąjungos 
narių susirinkimą. Jame numaty
ta net 16 atskirų dienotvarkės 
punktų.

Sąjungos Valdyba kviečia visus 
Sąjungos narius šiame susirinki
me dalyvauti. Jame bus svarstoma 
visu eilė svarbių klausimų. Na
riai, kurie dėl svarbių priežasčių 
susirinkime negalės dalyvauti, ga
li įgalioti kitą narį, perduodant 
jam laikinai savo nario kortelę. 
Narys gali priimti tik vieną įga
liojimą.

SOLISTĖ G. VASILIAUSKIENĖ 
PER RADIJĄ

š.m. vasario 14 d. 8 vai. 30 
min. per valstybinę radio stotį 
(5AN) dainavo žinoma ir visų 
mėgiama solistė Genė Vasiliaus 
kienė.

Kadangi šis mūsų solistės pasi
rodymas sutapo su Nepriklauso
mybės šventės išvakarėmis, jis lie
ka tam tikru įnašu ir kukliame 
reikšmingos dienos minėjime.

KULTŪROS POPIETĖ IR 
DAIL. A. VAIČAIČIO PASKAITA

š.m. vaario 24 d. (penktadie
ni) 7 vai. 30 min. vakare Lietu
vių Namuose Kultūros Fondas 
ruošia kultūrinę popietę.

Tos popietės metu iš Melburno 
atvykęs dailininkas A. Vaičaitis 
skaitys paskaitą ir kalbės apie 
modernųjį meną.

Visi adelaidiškiai maloniai kvie
čiami šioje popietėje dalyvauti.

Kultūros Fondo Valdyba

SAVU KELIU
šį kartą malonu supažindinti 

skaitytojus su Adelaidės lietuviu 
A. šliužu, statybos kontraktorium, 
kuris savo sumanumu, energija ir 
geru pasiruošimu statybos versle 
pasiekė puikių rezultatų. Antanas 
Šliužas yra dar jaunas vyras, at
vykęs Australijon su pirmuoju 
D.P. transportu prieš 14 metų. 
Jis yra gerai žinomas ir Adelaidės 
visuomeniniam gyvenime, nes jau 
pirmaisiais lietuvių organizavimo
si metais aktyviai dalyvavo įvai
riose valdybose, tautinių šokių 
grupėse, sporto klube ir t.t. Prie 
lietuviškos veiklos jis tebesilaiko 
ir ligšiol, daug padėdamas savo 
darbu, patyrimu ir gausiomis au
komis. Jo paramą ypač žymiai pa
tiria Adelaidės Lietuvių Sąjunga.

Besirengdamas emigracijai, A. 
šliužas dar Vokietijoj lankė ama
lų mokyklą. Jau atlikdamas pri
verstinį kontraktą, jis tobulinosi 
anglų Kalboje, o vėliau lankė 
elektrikų, stalių ir statybininkų 
kursus. Praktikos įsigijo dirbda
mas pas įvairius statybininkus. 
1952 m. su mažu kapitalu paban
dė pats savistoviai verstis staty
bomis. Pradžia be pakankamo ka
pitalo, be mašinų, įrankių ir be 
patyrusių darbininkų buvo tikrai 
sunki, bet padėtis kasmet gerėjo. 
Pradėjo statyti įvairius pastatus 
valstybinėm įstaigom, o vėliau pa
bandė stoti j varžytines benzino 
stotims statyti ir čia laimėjo visą 
eilę užsakymų.

šios rūšies statyboje A. šliužas 
gerai išsispecializavo ir šiuo metu 
Adelaidėje yra vienas iš stam
biausiu benzino stočių statybos 
kontraktorių. Iki šiol jis jau yra 
pastatęs 25 stotis — garažus įvai
riom firmom (Shell, BP, Caltex ir 
kit.). Benzino stoties — garažo 
pastatymas kaštuoja nuo 6 iki 14 
tūkstančių svarų, atsižvelgiant į 
dydį ir įrengimus. Kokiu tempu 
dirbama, galima matyti iš to, kad 
per paskutinius 5 mėnesius jis 
pastatė 5 benzino stotis.

Savo firmoje A. šliužas turi 6 
nuolat dirbančius amatininkus ir 
visą eilę sub-kontraktorių, kurie 
atlieka atskirus darbus (žemės 
kasimai, cementavimai, tinkavi
mai ir t.t,). Tuo būdu pas jį nuo
latos dirba 15-18 žmonių. Savo 
darbui yra įsigijęs sunkvežimius, 
medžio apdirbimo mašinas, elekt
rinius kilnojimo aparatus ir įvai
rių kitų specialybės įrankių.

Vasario 26 d. pamaldos Went- 
worthville, karmelitų bažn. 10 
45 min.

Pamaldos Camperdowne 12 vai. 
— kaip paprastai, kas sekmadie
nį.

Pamaldos ir iškyla
Vasario 26 d. Wollongongo lie

tuviams pamaldos W. Katedroj
4 vai. 45 min. Esant gražiam orui, 
šį sekmadienį (26 d.) numatoma 
Sydnėjaus jaunųjų ateitininkų su 
jų tėveliais ir draugais iškyla į 
pajūrį — Stuart Park, North Wol
longong, kur jau susirenkama apie 
11 vai. Visi iškylautojai dalyvauja 
pamaldose, o po jų jaunieji išpildo 
programą katedros mokyklos sa
lėje — minint tautos šventę. 
Kviečiami visi, norintieji paišky
lauti pajūry, dalyvauti pamaldo
se bei pabendrauti su Wollongon
go lietuviais.

šv. Kazimieras
Mūsų tautos ir jaunimo Globėjo 

šv. Kazimiero diena kovo 4 d. — 
šeštadienį. Pamaldos — Šventojo 
užtarimo prašant persekiojamai 
dvasiškijai, tikintiesiems ir visai 
Bažnyčiai Lietuvoje — bus kovo
5 d. — sekmadienį St. Brendan’s 
bažn. Bankstowne 11 vai. Bus tik 
šios vienos pamaldos.

Išpažinčių bus klausoma ten pat 
šeštadienį, kovo 4 d. nuo 6-7 vai.

ATOSTOGAUJA
POETAS J MIKSTAS

Jau ilgesnį laiką Sydnėjuje 
atostogauju “M.P.” skaitytojams 
gerai žinomas poetas ir buitinės 
prozos kūrėjas J. Mikštas, kuris 
nuo pirmųjų atvykimo į Australi
ją dienų gyvena ir dirba Yallour- 
ne, Vic.

Teko patirti, kad paskutiniu 
metu J. Mikšto sveikata sušluba
vo, ir jis ruošiasi operacijai.

Šioje “M.P.” laidoje talpinami 
jo du eilėraščiai.

“M.P." redakcija savo nuošir
džiam bendradarbiui linki greitai 
pasveikti ir vėl aktyviai reikštis 
meninio žodžio kūryboj.

P R A N ES IM A S A T EITININ K A M S
Pranešame, kad visuotinas Syd

nėjaus Ateitininkų narių susirin
kimas įvyks š.m. vasario 24 d. 
(penktadienį) 7 vai. vakaro Ban
kstowno Lietuvių "Dainavos” sa
lėje.

Darbotvarkėje numatyta:
Susirinkimo atidarymas, pirmi- 

nipko pranešimas, iždininko pra
nešimas, revizijos komisijos pra
nešimas, diskusijos dėl pranešimų, 
valdybos veiklos tvirtinimas, nau
jos valdybos rinkimai, veiklos gai
rės sekantiems metams, klausimai 
ir sumanymai ir susirinkimo užda
rymas.

Nustatytu laiku nesusirinkus 
pakankamam narių skaičiui, po 
pusvalandžio susirinkimas laiko
mas teisėtu betkuriam narių skai
čiui dalyvaujant

Po susirinkimo bus arbatėlė su 
lietuviškos plokštelių muzikos kon
certu, be to, daroma žygių gauti 
lietuviškai įkalbėtą “BALTARA- 
G1O MALŪNO” plokštelę. Kvie
čiame visus narius atvykti su savo 
šeimomis, draugais ir pažįstamais. 
Taip pat nuoširdžiai kviečiame 
visus, kuriuos įdomina ateitinin
kų organizacija, šiame susirinkime 
dalyvauti.

Ateitininkų Valdyba

BANKSTOWN AS
GEIKALINGI

DRAMOS VEIKALAI
ALB Bankstowno Apyl. Kultū

ros Tarybai reikalingi liet, dra
mos, montažų ir šiaip vaidinimų 
tekstai. Turintieji prašomi juos 
paskolinti, ar dėl pasinaudojimo 
susitarti su Kult, Tarybos nariu 

A. Bučinsku, 31 Pyramid Ave., 
Padstow, N.S.W. Telef.: UU 9174.

Iš anksto dėkojame
ALB Bankitowno Apyl. 

Kultūros Taryba

PAVYKĘS
“HAVAJŲ VAKARAS"

Bankstowno Apylinkės Valdybos 
ruoštas š.m. vasario 4 d. vadin. 
“Havajų Vakaras” praėjo gražiai 
ir jaukiai. “Havajų Princesei” 
rinkti buvo sudaryta penkių as
menų komisija iš Br. Stašionio, J. 
Petniūno, A. Bučinsko, M. Šums
ko ir E. Belkienės. Po gana ilgo 
pasitarimo, komisija priėjo išva
dos, kad “Havajų Princesės” var
dą šiais metais laimėjo jaunoji po
nia Genovaitė Genienė.

Bankstowno Apylinkės Valdybos 
buvo paskirta kukli dovanėlė, ku
rią ir įteikė laimėjusiai Br Stašio- 
nis. šia proga Bankstowno apyl. 
V-ba nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie vienu ar kitu budu prisidėjo 
prie šio vakaro pasisekimo.

Apylinkė# Valdyba

CABRAMATTA
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

A.L.B. Cabramattos apylinkės 
Valdyba šaukia metinį visuotinį 
susirinkimą, kuris įvyks š.m. kovo 
12 d. 3 vai. P. Aleknos patalpose, 
9 Hill St., Cabramatta.

Susirinkimo darbotvarkė:
1) Susirinkimo atidarymas; 2) 

Prezidiumo sudarymas; 3) Pirmi
ninko pranešimas; 4) Revizijos 
Komisijos pranešimas; 5) Valdy
bos atsistatydinimas; 6) Naujos 
Valdybos rinkimai; 7) Revizijos 
Komisijos rinkimai ir 8) Einamie
ji reikalai.

įvairu ir idomu
ŠITAIP ANAPUS UŽDANGOS 

INFORMUOJA APIE 
KENNEDY VYRIAUSYBĘ

Anapus uždangos kitokia tvar
ka, kitokios turi būti ir žinios 
apie tuos pačius daiktus. Taigi ir 
apie Kennedy vyriausybę.

šiapus uždangos pvz. buvo skel
biama, kad Kennedy numato žais
ti golfą tik savaitgliais. Tai men
ka žinia anapus uždangos klausy
tojui, ir todėl Bratislavijos radijas 
gruodžio 5 savo klausytojam ži
nią pagerino: esą įsikėlęs į Bal
tuosius Rūmus, Kennedy duos įsa
kymą Eisenhowerio golfo aikštę iš
arti ir padaryti keletą akrų der
lingos žemės...

Šiapus uždangos Kennedy sakė
si, kad apsaugos sekretorių pirmą 
kartą jis pamatęs tik prieš savai
tę. Anapus uždangos tokia žinia 
nepatikima, ir Prahos radijas ją 
pataisė: McNamara, aišku, yra 
Kennedy kolegė iš univįersfeto 
laikų...

Rinkimų agitacijoje, Kennedy 
sakėsi, kad jis eis Roosevelto ke
liais. Anapus uždangos tokios ži
nios skelbimas nesakys, kad Ken
nedy bus baisus sovietinio galvo
jimo žmogui, tad ir šią žinią pa
taisė: Albanijos radijas iš Tirano 
kalbėjo: Visų pirma, Kennedy nė
ra atstovas tos partijos, kuri val
dė Jungtines Valstybes ketveris 
metus, vadovaujant Harry Tru- 
manui.

NUTEISĖ PASTERNAKO
DRAUGĘ

Mirusio rusų rašytojo ir Nobe
lio premijos laureato Pasternako 
artima draugė ir bendradarbė Ol
ga Isvinskaja esanti nuteista 8 me
tais sunk, darbų kalėjimo už tai, 
kad Pasternako honorarus nelega
liai perėmusi iš užsienio. 800.000 
rublių ji priėmusi per tarpininkus 
viešbučiuose, tarpvarčiuose ir jos 
namuose. Kartu nuteista ir jos 
duktė (3 metais).

PASIKEITIMAI LIETUVOS
SOVIETI NĖJĘ V Y R1 AUSY BĖ J E

Aukščiausios tarybos prezidiu
mo įsaku Ksaveras Kairys atleis
tas iš Lietuvos Liaudies ūkio ta-

PADĖKA
Nuo i.m. vasario 1 d. pasitrau

kusiam iš pareigų Liet. .Skautų 
S-gos Australijos rajono vadui 
vyr. sktn. A. Krausui, eilę metų 
nenuilstamai ir su pasišventimu 
organizavusiam ir plėtusiam mū
sų skautiją Australijoj, A.L.B-nės 
Krašto Valdybos vardu reiškiu 
nuoširdžią padėką.

(-) B. Daukus, 
ALB Krašto Valdybos 

Pirmininkas

NAUJAS KAPAS
Š.m. vasario 11 dieną staiga mi

rė Uršulė Gilienė, būdama tik 53 
metų amžiaus. Paskutiniu laiku 
a.a. Uršulė skųsdavosi širdies 
skausmais. Nors liga neatrodė to
kia pavojinga ir sunki, tačiau stai
gus priepolis išskyrė ją iš mūsų 
tarpo.

Gimė ji ir savo jaunystės die
nas praleido Karpijų kaime, Bra- 
ziškių valsčiuje, Vilkaviškio apskr. 
Kartu su kitais lietuviais, artinan
tis rusams, atvyko ji į Vokietiją, 
kur gyveno Weideno ir Kasselio 
stovyklose. Į Australiją atvyko 
1949 metais ir buvo gražiai su 
šeima įsikūrę Bankstowno apylin
kėje.

Į amžinojo poilsio vietą — Rock
wood kapus palydėjo ją gausus 
lietuvių būrys. Kun. P. Butkus at
liko laidojimo apeigas ir tarė įs
pūdingą atsisveikinimą, kuris dau
geliui tautiečių išspaudė ašaras. 
Paliko liūdintys vyras, sūnus ir 
dukra.

Ilsėkis ramybėje, miela Uršule, 
svetimoje žemelėje! Mes, gyvieji, 
žinome Tavąjį troškimą — išvysti 
savo mylimą gimtinę, ko, deja, 
Tau nebuvo lemta sulaukti.

V.A.

Kviečiame visus kuo skaitlin- 
giau dalyvauti. Po to bus pasi
linksminimas ir alutis.

Apyl. Valdyba

<
rybos pirmininko pareigų ir pas
kirtas Ministerių tarybos pirmi
ninko pirmuoju pavaduotoju.

Ikšiolinis pirmasis pavaduotojas 
Eduardas Ozarskis atleistas iš tų 
pareigų “dėl sveikatos būklės”, 
kaip įsake pasakyta.

Naujuoju Liaudies ūkio tarybos 
pirmininku paskirtas Povilas Kul
vietis, ikšiolinis tarybos pirminin
ko pavaduotojas.

ĮKLIUVO SU VEŽAMAIS
I LIETUVĄ SIUNTINIAIS

Pereitą rudenį iš Buenos Ai
res į Lietuvą apsigyventi išplaukė 
Rapolas Povilonis. Jo gyvenimo 
draugė irgi norėjo plaukti, bet 
prie laivo apsigalvojo ir paliko 
Argentinoje. Povilonis su savim 
vežėsi 500 kilogramų patikėtų jam 
dovanų (imdamas po 200 pezų už 
kiekvieną kilogramą). Po trijų 
mėnesių, kaip praneša “Arg. Liet. 
Balsas”, patirta, kad Povilonis at
sidūręs Kaune, o jo siuntiniai 
įklimpę Vilniaus muitinėje, ap
muitinti iki 1.500 rublių ir pan. O 
nuvežtieji vaistai iš viso esą kon
fiskuoti. Kai kurie dovanų gavėjai 
Povilonio paklausę, kodėl jis ne
sutvarkęs dovanų reikalą, į ką jis 
atsakęs: “Džiaugkitės, kad Jūsų 
daiktai Vilnių pasiekė, nes dauge
lio pasiliko vos vandenį perplau
kus”. Kai kurie Argentinos lietu
viai nuėjo į Sovietų konsulatą pa
siskųsti, bet nieko iš to neišėję.

Pa j ieškojimai

★ Pajieškomas Stasys Jankaus
kas, Ievos ir Antano Jankauskų 
sūnus, gimęs 1912 m., vidutinio 
ūgio. Jis buvo atvykęs į Austra
liją apie 1950 metus. Iki 1952 me
tų gyveno Vakarų Australijoje, 
Yoganup vietovėje. Jo pajieško 
seni tėvai iš Lietuvos ir sesuo iš 
Kanados. Stasys Jankauskas ar 
apie jį žinantieji prašomi rašyti 
šiuo adresu: A. Krausas, 4 Grand
view Ave., Maribyrnong, Vie. 
Australia.

★ Pajieškomas Martin Naubu- 
ras, kuris, esą, pradžioje gyvenęs 
Australijoje šiuo adresu: 33 Bun- 
burg St., Fitzroy, Vic.

Žinantieji apie jį arba jis pats 
praneša Adelaidės Apyl. Valdybai 
adresu: Box 1296 L, G.P.O., Ade
laidė, S.A.

STEIGIAMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ
CENTRAS “TĖVYNĖS GARSAI”

Lietuvybę stipriname visokiais 
būdais: per mokyklas, organizaci
jas, spaudą ir t.t. Ji bujoja, kai 
sudaroma gyvastinga lietuviška 
aplinka. Tautinei gyvybei stiprin
ti gali daug pasitarnauti ir lietu
viškos plokštelės. Jų šiandien jau 
turime įvairių rūšių: vaidinimų, 
chorų ir solistų įdainavimus bei 
pramoginių šokių. Jos visos paga
mintos užjūriuose ir maža jų te
patenka Australijon. Kad mūsų 
solistų ir chorų bei ansamblių 
dainos, mūsų teatrų vaidinimai 
bei pramoginės muzikos plokštelės 
patektų į mūsų tarpą, į mūsų sa
vaitgalio mokyklas bei lituanisti
nius kursus, į jaunimo organizaci
jas, į kiekvienus lietuviškus na
mus, steigiu lietuviškų plokštelių 
platinimo centrą “TĖVYNĖS GAR
SAI”. Jau turiu ABC RECORDS 
atstovybę Australijai. Parūpinsiu 
ir kitų firmų gamintas plokšte
les. Seniau Amerikoje ir kitur ga
mintos plokštelės buvo blogesnės 
kokybės ir pats išpildymas silp
nokas, jos jau paseno arba laidos 
išsisėmusios. šiandien pasirodo 
naujų, tiksliai pagamintų plokš
telių. Turime rinkoj šiuos mūsų 
solistų albumus: Pr. Bičkienės, V. 
Jonuškaitės, S. Liepos, Pr. Rad
zevičiūtės, L Motekaitienės bei A. 
Kalvaitytės, Čiurlionio Ansamblio, 
Chicagos Vyrų choro, Pavergtos 
Tėvynės muzikos ir kt. Paskutinįjį 
“Pavergtos Tėvynės Muzikos” al
bumą, sudarantį 24 lietuviškas 
dainas, ištraukas iš lietuviškų 
operų, šokių ir estradinės muzi
kos, išleido J. S t u k a s, ku
ris įrašė minėtą muziką į juoste
les, neseniai besilankydamas pa
vergtoje Lietuvoje.

Yra pasirodžiusių ilgo grojimo 
plokštelių Ales Stephens vedamo 
moterų ansamblio, muziko Br. 
Budriūno vedamo vyrų kvarteto ir 
Rūtos ansamblio keletas dainų. 
Plokštelių išleidimas brangiai kai
nuoja, o choro paruošimas plokš
telėms įgroti reikalingas ilgo ir 
kieto darbo. Šias kliūtis nugalėjo 
Bostono Lietuvių Mišrus Choras, 
vedamas kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio, kuris įdainavo į ilgo gro
jimo plokštelę 17 gana įdomių ir 
įvairių dainų, nerandamų kitose 
chorų plokštelėse, anksčiau iš
leistose. čia įrašytos: J. Dam
brausko — Malda už Tėvynę, K. 
V. Banaičio — Po aukštus kalnus, 
Č. Sasnausko — Užmigo žemė, St. 
Šimkaus — Saulelė nusileido, J. 
Gaidelio — Šienapjūtė, Banačio
— Anoj pusėj Dūnojėlio, J. Ka
činsko — Pjovėjas, J. Bendoriaus
— Žydi margos gėlelės, K.V. Ba-

| DANE’S PHARMACY !
>• K.E. DANE, Ph. C., M.P.S. J

Visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška kosmetika ŠJ: 
>: Mouson. _ Kalbama lietuviškai. *
J THE ARCADE, JOHN STREET $
$ Phone UB4218 CABRAMATTA >:!! 'A’

*•* BUVUSI “R Ū T A”, DABAR — 8

STATION DELICATESSEN h
92 BROM FIELD ST., CABRAMATTA

SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO
$ PRODUKTUS. -
’•j Užsakymai pristatomi į namus. S
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2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONA1 
BANKSTOWNE

FRANK'S
3 FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ).

II AUKŠTAS, tel. 70-8023
ir

380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 
tel. 70-6644.

DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 
KIRPĖJAI SPECIALISTAI.

Kainos tikrai prieinamos.

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS 
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

M. LUCAS & CO.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
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naičio — Paskutinis vakarėlis, T, 
Brazio — Tykiai tykiai, Č. Sas
nausko — Karvelėli, X — Ant kal
no rugiai, J. Gaidelio — Pavasa
rio daina, J. Žilevičiaus — Anoj 
pusėj ežero, Banaičio — Ožys, St. 
Šimkaus — Apynėlis ir J. Žile
vičiaus — Laisvės Daina.

Choro solistu yra Stasys Sant
varas, o akompaniatorium — Sau
lius Vaičaitis. Augščiau minėtų 
dainų pergrojimas trunka 40 mi
nučių.

Šiomis dienomis “Tėvynės Gar
sų” Centre, Melburne gauta pra
moginės muzikos nauja, ilgo gro
jimo, MI-FI gaminta RCA Victor 
grojant Laszlo Biritai ir jo orkest
rui. Tai visų populiariausių šbkių 
“Rožių ir Tyliųjų Vakarų” plokš
telė. Vertimai atlikti be priekaiš
tų, dainininkė Panavaitė — Stan
kus dainuoja gražia lietuvių kal
bos tarena apie rožes ir tylius va
karus, apie sužeistą širdį ir meilę. 
Australijai suteikta speciali nuo
laida. Jas kaina tik 2.5.0. Užjū
riuose ji kainuoja 6 dol. Plokštelė 
aprūpinta gražiu spalvotu aplan
ku, šeimyniškiems pobūviams ir 
šokiams nepamainomas dalykas.

Plokštelių centras parūpina ir 
Montrealio Lietuvių Dramos Te
atro vaidinimą, atliktą dviejose il
go grojimo plokštelėse — K. Bot 
rūtos “Baltaragio Malūnas”. Ne
pamainoma dovana mūsų priau
gančiam jaunimui pasimokyti gra
žios lietuviškos tarenos.

Tautieti, ar gyveni tolimame 
buše vienišas, ar dideliame mies
te, Tavęs laukia parsikviečiama 
į namus, į Tavo šeimą lietuviško
ji plokštelė, kad įkvėptų meilę 
lietuviškai dainai priaugančioje 
kartoje, kurią svetimoji aplinka 
taip negailestingai žaloja. Paskirk 
keletą svarų joms užpirkti. Tuo 
sudarysi lietuvišką aplinką savo 
namuose ir palaikysi mūsų kultū
rininkų, solistų, chorų ii- teatrų 
pastangas ir kūrybą. Užsakymus 
ir pasiteiravimus siųsti:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vie., Australia. 
Tel. FU 8382.
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NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI
"MŪSŲ PASTOGĖS"

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