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TEBŪNA GYVA

KARIUOMENĖS DVASIA
LAI DZIVO LATVIJA!
LATVIŲ NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖS PROGA

MŪSŲ PASTOGĖS

SKAITYTOJAMS

Kai 1918 m. lapkričio 23 d. 
buvo išleistas pirmasis lietuvių 
kariuomenės įsakymas Vilniuje, 
lietuvių tauta tuo pačiu pajuto 
kietą pagrindą po savo kojom. 
Ligi to laiko vykusi kultūrinė 
kova su okupantais turėjo dau
giau idėjinį pagrindą ir buvo 
daugiau partizaninio pobūdžio. 
Net ir Lietuvos Taryba, tų pa
čių metų vasario 16 d. paskelbu
si Lietuvos nepriklausomybę ir 
vėliau (1918.11.11) pradėjusi 
veikti laikinoji Lietuvos vyriau
sybė, vad. A. Voldemaro, netu
rėjo jokios imperatyvinės galios 
ne tik savo tautai, bet ir jos vi
sas veikimas priklausė nuo kitų 
malonės. Kariuomenės suorgani
zavimas ir jos įvedimas į viešąjį 
gyvenimą ne tik kad suvienijo 
visą tautą, bet drąuge suteikė ga
lios ir tai pačiai Lietuvos vy
riausybei. Tiek, ano meto Lietu
vos augščiausi organai, tiek ir 
pati tauta suprato, kad maldavi
mai ir pasitikėjimas kitų gera va
lia nesuteiks tautai pačių mini
maliausių teisių į savarankišką 
gyvenimą. Kariuomenė ir buvo 
toji reali jėga, kuri kėlė pasiti
kėjimą pačioje tautoje ir drauge 
privertė konkrečiai skaitytis ir 
kitus. Tokiu būdu įsteigtoji Lie
tuvos Kariuomenė ne tik kad da
vė pagrindus Lietuvos valstybei, 
bet vėliau, kruvinų kovų įkarš
tyje atbaigė tai, ką buvo vysk. 
M. Valančius, Dr. J. Basanavi
čius, Dr. V. Kudirka ir kt. pra
dėję.

Kasmet švęsdami ir minėdami 
Lietuvos kariuomenės dieną, 
mes visų pirma pagerbiame tuos, 
kurie aktyviai gynė ir kovojo už 
lietuvių tautos ir Lietuvos inte
resus, aukodami savo kraują ir 
gyvybę. Iš kitos pusės kariuome
nė ir taikos metais, kada ji ne
buvo angažuota aktyvioms ko
voms, tautoje atliko milžinišką 
vaidmenį: kariuomenė ne tik pra
vedė karinį apmokymą, kas jos 
buvo tiesioginis uždavinys, bet 
visų pirma per ištisą dvidešimt 
metų auklėjo ir sąmonino visą 
tautą. Vyrai, kariuomenėje tar
naudami, gavo daugiau, negu ga
lėjo duoti bet kokia mokykla: at
likę karinę prievolę jie grįžo na
mo sąmoningesni, aktyvesni, ge
rokai prasilavinę. Tas, aišku, pa
liko gilius kultūrinius pėdsakus 
visoje tautoje. Greičiausiai toji 
pati mūsų kariuomenėje išugdy
ta dvasia vulkanu prasiveržė 
1941 m. sukilime ir vėliau reiš
kėsi rezistencijoje tiek prieš vo
kiečius, tiek ir prieš bolševikus.

Ir mūsų sąlygomis ne tik prisi
rišimas prie savos kariuomenės 
labai reikšmingas, bet ypač svar
bu palaikyti savo tarpe aną mū
sų kariuomenės dvasią ir draus
mę, kurioje buvo ugdoma ir auk
lėjama savu laiku Lietuvoje 
mūsų tautos jaunuomenė. Ąręi 
ne kariuomenės tikslas ir užda
vinys kovoti už savo tautos ir 
krašto reikalus atmetus šalin vi
sus kitokius motyvus? Lygiai tą 
patį uždavinį ir tikslą šiandie tu
ri kiekvienas sąmoningas lietuvis, 
nors ir nebūdamas ginkluotas bei 
uniformuotas. Nesame militdris- 
tai ir ne militarizmo vardan kas
met pagerbiame savą kariuome
nę, bet tiktai tautos didžiojo tiks

Tur būt dar niekad Sovietų Są
junga nėra prieš save sukėlusi to
kio aštraus visos žmonijos pasi
piktinimo, kaip pastaruoju metu, 
kai Maskva trumpu laiku įvykdė 
daugiau trisdešimties atominių 
bombų sprogdinimų-, kurių tarpe 
buvo ir viena daugiau kaip 50 me
gatonų (50 milijonų tonų dinami
to) bomba.

Kaip žinoma, atominių bandymų 
didysis pavojus glūdi tame, kad 
radioaktyvios liekanos patenka į 
žemės atmosferą. Tos liekanos su
ka apie žemės rutulį, kol pagaliau 
nusėda žemėn — mėnesiams ar net 
metams praslinkus. Pavojingiau
sias tų liekanų elementas yra 
strontium 90, kurį, lygiai kaip ir 
radijumą, žmogaus kūnas absor
buoja ir pasilaiko. Strontium ap- 
krečia žemę ir maisto atsargas, 
sukeldamas tokias pavojingiausias 
ligas, kaip kaulų vėžį, anemiją ir 
leukemiją. Vaikai jau su pienu ga
li perimti tuos pavojingus elemen
tus. Žmogus kol kas yra bejėgis 
prieš tas pavojingas nuosėdas. Jis 
gali kontroliuoti radioaktyvumo 
stiprumą, bet negali kontroliuoti 
visų tų kanalų, kuriais tos nuosė
dos patenka į gyvulių ir žmogaus 
kūnus.

Štai dėl ko pasaulis ir meta 
Chruščiovui atsakomybę už visus 
tuos baisumus, kurie kyla ir gali 
kilti iš tokių beatodairinių atomi
nių bandymų. Kiek visame pasau
lyje buvo skelbiama protestų prieš 
numatytus ir paskiau prieš vykdo
mus atominius bandymus — Mask
va į juos visiškai neatžvelgė. Prieš 
50 megatonų bombos sprogdinimą 
sujudo net Jungtinės Tautos, dide
le balsų dauguma įspėdamos So
vietų Sąjungą to bandymo nedary
ti. Bet — Maskvai tai buvo nei šil
ta nei šalta.

Chruščiovas per akis melavo,

lo ir siekimo — tautos laisvės 
šūkio vedini kaskart vis atnau
jinkime savo savanoriškus įsipa
reigojimus dirbti ir aukotis savo 
tautos gerovei. Ne prievartos bei 
rekrūtų keliu sudarytoji kariuo
menė priešui baisi, bet savano
rių pulkai, kurie žino, už ką an
gažuojasi ir už ką kovoja. Mūsų 
1918-20 m. kariuomenė buvo 
beginklė, bet joje degė savano
rių dvasia, kuri padarė daugiau, 
nei patrankos bei granatos. Ir ji 
kovose parodė stebuklus. Šios 
savanorių dvasios ir mūsų ka
riuomenės drausmės šios šventės 
proga ir linkime visiems sąmo
ningiems ir geros valios lietu
viams.

*s**'*,***<**^#^*^#^e*r**^#s^e^#^^#^

Išvykus p. J. Vėteikiui visais 
Australijos Lietuvių Metraščio 
reikalais prašoma kreiptis j p. 
J.A. Jūragj, 35 Cornelia Street, 
Punchbowl, N.S.W.

50 MEGATONŲ...
PRIEŠ RUSIJA
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Lapkričio 18 d. yra latvių nepriklausomybės paskelbimo die
na. Tai yra tokios pat svarbos latvių gyvenime įvykis, kas mums 
Vasario 16-ji. Tiek savo kalba, tiek ir pačia kultūra latviai yra mū
sų “artimiausi broliai”, tačiau skirtingos istorinės sąlygos latvius 
gerokai nuo mūsų atitolino. Tik bendrai kenčiant caristinės Rusi
jos priespaudą mūsų santykiai su latviais pasidarė glaudesni, o ne
priklausomybės kovų metu net buvo vieningai kovojama prieš ben
drą priešą (bolševikus ir bermontininkus). 1918 m. lapkričio 18 d. 
Latvių Tautos Taryba (Tautas Padome) paskelbia Latvijos nepri
klausomybę, ir tuo pačiu latviai pirmą kartą savo istorijoje sukuria 
savą valstybę. Gaila, neilgai teko jiems, kaip ir mums, ta laisve ir 
nepriklausomybe džiaugtis. Antrojo pasaulinio karo pasėkoje Pa
baltijo kraštus užplūsta bolševikinė Rusija, kuri tebevykdo kietą 
okupaciją ligi šiandie.

Griūvant vokiečių frontui Rytuose daugelis latvių pasitraukė į 
Vakarus. Iš jų Jungtinėse Amerikos Valstybėse priskaitoma lig 
35.000, Australijoje 19.000, Anglijoje, Kanadoje po 8.000. Latvių 
pabėgėlių politinis ir kultūrinis centras yra Švedijoje. Išeivijoje lat
viai yra gana aktyvūs tiek politiniu, tiek ir kultūriniu atžvilgiu. 
Savo leidinių skaičiumi ir tiražais jie toli mus pralenkia. Australi
joje latviai yra itin aktyvūs. Jau dešimti metai jie Kalėdų lakotar- 
py ruošia Latvių Kultūros Dienas, kurios užtrunka savaitėmis.

Švenčiant nepriklausomybės sukaktį norėtųsi iš širdies latvių 
tautai palinkėti, kad jos vedamos kovos būtų kuo vaisingesnės ir 
kad jos viltys ir lūkesčiai greičiausiu laiku išsipildytų. Drauge abie
jų tautų gerovės vardan linkime, kad toji kova būtų vedama vie
ningu keliu. .

22-me komunistų partijos suvažia
vime Maskvoje skelbdamas, kad 
su spalio 31-ja diena būsianti už
baigta atominių bandymų serija, 
bet ji nebuvo užbaigta, o tęsiama 
toliau. Sovietai visiškai nenori 
skaitytis su žmonijos sveikata ir 
saugumu.. Nuodijimo pavojuje ir 
pačios Sovietų Sąjungos gyvento
jai, nes pirmieji stambiųjų atomi
nių bandymų reaktyvių nuosėdų 
debesys kaip tyčia patraukė per 
Sibirą. Bet Chruščiovui ir savųjų 
gyventojų sveikata nebrangi. Kaip 
Stalinas karo metu sovietinių ka
rių mases varė į fronto ugnį visai 
neatsižvelgiant į beviltišką padėtį 
(Sovietuose žmogus nevertina
mas), taip ir Chruščiovas aukoja 
netik Novoja Zemla salos, bet ir 
plačių Sibiro plotų gyventojų svei
katą savo teroristiniams tikslams.

SOVIETAI SAVE JAU IŠ 
ANKSTO PASMERKĖ

Kaip veidmainingas buvo Chruš
čiovo pasakymas, kad su spalio mė
nesio pabaiga baigsis sovietiniai 
atominiai bandymai, taip keistai 
dabar atrodo ir visi kiti sovietiniai 
pareiškimai, kuriais dar neseniai 
buvo griežtai smerkiami visi ato
miniai bandymai. Buvo smerkiami 
tuo metu, kada Maskva tyliai jau 
ruošėsi naujiems bandymams.

“Vyriausybė, kuri pirmoji at
naujins bandymus, bus pasmerkta 
kaip taikos ir žmonijos priešas’ — 
pareiškė vienbalsiai Septintosios 
konferencijos prieš atomines bom
bas delegatai Tokio mieste 18 die
nų prieš sovietų bandymų atnau
jinimą. O toje konferencijoje daly
vavo sovietų ir kiniečių delegatai.

Sovietų mokslininkai akademikai 
Oparin, Agoškov ir Lisičkin Pa
saulinėje mokslininkų konferenci
joje Ženevoje rugsėjo mėnesio pa
baigoje, pritarė rezoliucijai, kurio-

SVEIKINAME BROLIUS LATVIUS LINKĖDAMI 
GREITO JŲ KOVŲ IR SIEKIMŲ IŠSIPILDYMO

MENZIES ATEIVIŲ REIKALAIS
Pirmoje rinkiminės kampanijos 

kalboje lapkričio 15 d. Melbourne 
Australijos ministeris pirmininkas 
ir Liberalų Partijos vadas Mr. 
R.G. Menzies (Australijos federn- 
liniai rinkimai įvyksta gruodžio
9 d. visoje Australijoje) šalia ki
tų reikalų palietė ir ateivių pro
blemas, prižadėdamas ateiviams 
sutrumpinti buvimo Australijoje 
laiką, kad gautų senatvės pensijas. 
Pagal galiojančius nuostatus atei
vis turi teisės į senatvės pensiją 
tik išgyvenęs Australijoje 20 me
tų. Ministeris Pirmininkas žada, 
liberalams grįžus į valdžią, dabar 
galiojantį terminą redukuoti iki
10 metų. “Žinoma”, pabrėžė Mr.

POLITINIS MITINGAS
ALB Krašto Vsddybos Informaci
jos Talka skelbia:

Ryšium su artėjančiais Austra
lijos federaliniais rinkimais š.m. 
gruodžio 3 d. (sekmadienį) 2 vai. 
p.p. Redfern Lietuvių Namuose 
(20 Botany Rd., Redfern) šaukia
mas politinis mitingas. Jame su 
pranešimais dalyvaus ir atstovaus 
Liberalų partiją Mr. 
W. McMahon, Minister for 
Labor and National Service, 
Darbiečių partiją Mr. 
Mulvihill, Assistent Sec
retary of Labor Party of N.S.W ir 
Darbiečių Demokra
tų partiją Mr. W Ca-

je reiškiamas “gilus susirūpini
mas” dėl atominių bandymų atnau
jinimo. Ir. šioje konferencijoje da
lyvavo, be kitų, mokslininkai iš aš- 
tuonių sovietinio bloko valstybių. 
Konferencija reikalavo nutraukti 
visus atominius bandymus, nes ra
dioaktyvūs krituliai sudaro grės
mę visai žmonijai. (E)

LATVIŲ KULTŪROS DIENOS
Jau vienuoliktosios Australijos 

latvių kultūros dienos (jos ren
giamos kiekvienais metais) šiais 
metais įvyksta Adelaidėje. Latvių 
kultūros dienų programa būna la
bai plati su paskaitom, koncertais, 
parodom, teatrais, literatūros va
karais, sporto žaidynėm ir užtrun
ka kartais ligi dešimt dienų. Šių 
metų latvių kultūros dienos pra
sideda gruodžio 26 d. ir truks vi
są savaitę, šioje srityje iš latvių 
mes galėtume daug ko pasimokyti.

KRAŠTO VALDYBA DĖKOJA
ALB Krašto Valdyba kaip Mūsų 

Pastogės leidėjas ir drauge visų 
skaitytojų vardu išreiškia nuošir
džią padėką buvusiam Mūsų Pas
togės Redaktoriui p. Juliui Vėtei
kiui už jo įdėtą darbą redaguo
jant bendruomenės laikraštį ir lin
ki jam geriausios sėkmės jo nau
jajame darbe.

ALB Krašto Valdyba

Menzies, “ateiviams iš svetimų 
kraštų jsipilietinimas yra pirmoji 
sąlyga teisei į pensiją”.

SMŪGIS KOMUNISTAMS
Šiomis dienomis uosto darbinin

kų unijos federaliniu sekretorium 
ateinantiems trejiems metams iš
rinktas Australijos Darbo Parti
jos kandidatas Mr. C.H. Fitzgib
bon. Kaip žinoma, uosto darbinin
kų unija yra viena iš stipriausių 
Australijoje ir dar nuo 1922 metų 
buvo kontroliuojama komunistų. 
Šis pralaimėjimas yra didelis smū
gis Australijos komunistų parti
jai.

n e, General Secretary of Demo
cratic Labor Party.

šį politinį mitingą organizuoja 
Informacijos Talka susitartas: su 
Sydney Metropolijos apylinkių 
valdybomis. Jam pirmininkaus 
Inž. p. V. Bukevičius, ir jo padė
jėju pakviestas p. Bitinas.

Kviestieji svečiai sutiko atsaky
ti j dalyvių patiektus klausimus. 
Bus galima klausti ir lietuviš
kai, nes Informacijos Talka, pra- 
matydama, kad kaikuriems mūsų 
žmonėms anglų kalba gali sudaryti 
sunkumų ir kad dėl to nesivaržy
tų, pasirūpins taip pat vertėjais.

Reikia pastebėti, kad ši politi
nė popietė bus mums labai reikš
minga, nes iš vienos pusės susi
tiksime su neeiliniais žmonėmis, o 
gal būt ir su būsimais Austrai:- 
jos politinio gyvenimo vadais, nuo 
kurių daugeliu atvejų priklausys 
ir mūsų ateitis. Iš kitos pusės ir 
mes patys turime pasirodyti, kad 
nesame tik svetimųjų genamos ir 
likimo varinėjamos avelės, bet są
moningi ir politiniai subrendę šio

Pasitraukus Mūsų Pastogės re
daktoriui Juliui Vėteikiui, ALB 
Krašto Valdyba tolimesnį šio laik
raščio redagavimą pavedė man. 
Perimdamas šias sunkias ir labai 
atsakingas pareigas iš anksto jau
čiu, kad tai nebus lengvai pelno
ma duona. Redaktoriaus darbas 
yra visų pirma tarnyba pačiai lie
tuviškai bendruomenei, stovint jos 
priešakyje, šioji pozicija, atvira 
kiekvieno akims ir ausims, išstato 
patį redaktorių ir kaip asmenį, ir 
kaip šios srities darbininką viešu
mos teismui, kur sveriamas no 
vien tik jo žodis, bet ir kiekvienas 
poelgis. Visa tai imant dėmesin, 
reikia pripažinti, kad redaktorius 
net ir kilniausius norus turėda
mas, niekados visiems neįtiks. Ne 
visus patenkino ir prieš mano bu
vusieji redaktoriai. Vis dėl to 
imuosi šio darbo ne tiek pasitikė
damas savo jėgomis, kiek pačių 
Mūsų Pastogės skaitytojų gera va
lia ir tinkamu reikalo supratimu. 
Pagaliau ir patsai laikraščio turi
nys bei jo svoris priklauso nuo 
darnaus ir nuoširdaus pačių skai
tytojų bendradarbiavimo su jų 
laikraščio redaktorium.

Ta pačia proga kreipiuosi į vi
sus ligi šiolei Mūsų Pastogės plun
ksnos talkininkus prašydamas jų
efektyvios paramos ir ateityje. 
Juo daugiau visi prisidėsime, Juo 
labiau galima tikėtis geresnių re
zultatų. Tebūna Mūsų Pastogė 
tarsi avilys, į kurį kiekviena bite
lė įneša savo darbo įnašą pagal sa
vo pajėgumą.

Pradėdamas darbą aš nedrįstu 
iš anksto angažuotis nei naujomis 
programomis, nei kryptimis. Mūsų 
sąlygomis lietuviško laikraščio yra 
du pagrindiniai uždaviniai: visuo
menę informuoti bėgamaisiais rei
kalais ir palaikyti, žadinti bei 
diegti lietuvišką dvasią savos ben
druomenės tarpe, šituos uždavi
nius vykdydamas mūsų laikraštis 
ne tik pateisins savo buvimą, bet, 
kaip ir ligi šiolei, atliks didžiulį 
kultūrinį darbą pačiai lietuvių 
tautai.

Vincas Kazokas

krašto gyventojai ir daugumas pi
liečiai, kuriems nėra tas pats, ko
kia partija valdys Australiją. Da
lyvaukime kaip galima skaitlin- 
giau ir aktyviau, tuo pasirodyda- 
mi, kad ir mes esame vienetas, su 
kuriuo negalima nesiskaityti. Tai 
yra proga, kur mes galime akis 
j akį susitikti su kraštą valdan
čiais organais ir jiems tiesiog tei
sybę j akis pasakyti. Be to, ši po
litinė popietė nėra kokia viena
šališka propaganda už kurią nors 
partiją.

MASKVOS NUTARIMŲ 
ATGARSIAI LENKIJOJE

Tuo metu, kai Maskvoje iš mau
zoliejaus buvo pašalintas Stalino 
lavonas, Varšuvos Stalino vardo 
Kongreso salėje vyko reklaminė 
madų paroda, dalyvaujant 3.000 
asmenų. šiuo metu Lenkijoje par
tija kviečia būti atsargiems, juo 
labiau, kad ir Gomulka užtrukęs 
Maskvoje. Aukštas partines vietas 
turį Stalino šalininkai šiomis die
nomis pergyveno panikos nuotai
kas. (E.)
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RUSAI ATSISUKO
I SUOMIJA

» •
KO SIEKIA CHRUŠČIOVO 

REIKALAVIMAI SUOMIJAI?
Chruščiovo reikalavimas Suomi

jai drauge su sovietais siekti 
priemonių gintis prieš tariamų 
Fed. Vokietijos agresijų šiaurinė
je Europoje (ir numatomas rei
kalavimas Suomijos teritorijoje 
steigti bazes) sukėlė nerimų Va
karuose ir ypatingai Skandinayi- 
jos kraštuose. Amsterdamo dien
raštis “Telegraaf” pabrėžė, kad 
Kremliui rūpi ne teisė, bet tik jė
ga. Maskva šiuo metu šaltąjį karų 
perkėlė į Skandinaviją. Siam 
spaudimui tegalimas vienas atsa
kymas: "Suomijos užėmimas Va
karų galės būti laikomas agre
sija prieš laisvuosius Vakarus. 
Suomių dienraštis "Helsingin Sa- 
nomat” pabrėžia: “Sovietų nota 
verčia spėti, kad sovietai tiki, jog 
karas esąs galimas.. Tenka stebė
tis, kad nebuvo apsvarstyta, kokių 
išvadų gali prieiti ir priešingoji 
pusė." Laikraštis stebisi, kad so
vietai apkaltino ir Švediją dėl ta
riamų ryšių su vokiečių “milita- 
ristais”. “Washington Post“ ta 
proga rašo, kad sovietinių reikala
vimų pasirodymas suomių prezi
dentui apsilankius JAV-se siekiąs 
suomius nustatyti prieš glaudes
nius ryšius su Vakarais. Tuo tarpu 
suomiai ir toliau pabrėžė pasiry
žimą likti neutraliu kraštu. “The 
Daily Telegraph’’ pabrėžė, kad ne 
tik Suomijos, bet ir visos Skandi
navijos likimas atsiduriąs pavoju
je. Laikraštis klausia: “ar gali 
bet kuris kraštas daugiau nusi
lenkti tenkinant Kremliaus norus? 
Ar gali tie kraštai būti pakanka
mai neutralūs? Suomija, jau bu
vusi nusilenkusi Maskvai, verčia
ma dar daugiau paklusti arba... 
būti paglemžta. Toliau sektų Šve

dijos eilė, po jos sektų norvegų 
ir danų neutralizavimas ir taip 
toliau...” (E.)

SUOMIŲ ANTAUSIS RUSAMS
Susitvenkus politinių audrų de

besims aplink Berlyną Rusija stai
ga metėsi į Suomijos pusę, reika
laudama iš suomių naujų įsipa
reigojimų ir net sovietų karinių 
bazių su tikslu pastoti kelią gali
mai Vak. Vokietijos agresijai (vi
siems gerai žinoma, kuo kvepia 
rusiškų karinių įgulų įvedimas sve
timoje teritorijoje). Sovietų nota 
pasiekė Suomiją kaip tik tuo me
tu, kai Suomijos prezidentas (Kek
konen) ir ministeris pirmininkas 
viešėjo Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. ' Kol Suomijos užsienių 
reikalų ministeris tarėsi su rusais, 
grįžęs prezidentas paleido parla- 
mentą paskelbdamas naujus gene
ralinius rinkimus vasario mėn. 
ateinančiais metais. Šiaip norma
lia tvardą rinkimai turėjo įvykti 
tik apie ateinančių metų vidurį. 
Šis Suomijos prezidento žingsnis 
buvo didelė staigmena ne vien tik 
rusams, bet ir visam Vakarų pa
sauliui. Parlamento paleidimas 
buvo taiklus atsakymas į sovietų 
notą. I rusų reikalavimą užtik
rinti, kad Suomijos politinė lai
kysena nepasikeis ir po rinkimų, 
suomių vyriausybės informatorius 
atsakęs, kad demokratiniame kraš
te neįmanoma iš anksto apspręsti 
rinkimų rezultatų.
W.'.W.W.VAV.W.W>W.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTIS JAU BAIGIAMAS 
SPAUSDINTI. UŽSISAKYKIME 
DABAR. KAINA KIETAIS VIR
ŠELIAIS £ 2-10-0, MINKŠTAIS 
£ 2-0-0.

KUR YRA ALBANIJA?
Britų “The Guardian” rašo: 

“Kalbant dėl Albanijos, mums 
visada didžiausias sunkumas bū
na suprasti, kad tokia iš viso 
yra. Čia ir esama tos priežasties, 
kad Vakaruose žymiai mažiau 
tebuvo kreipiama dėmesio į Al
banijos kivirčus su Maskva, ne
gu tada, kai prieš trylika metų 
nutrūko ryšiai tarp Rusijos ir 
Jugoslavijos. Albanija iš tikro 
yra maža kalniečių giminė, tu
rinti ne ką daugiau kaip milijo
ną gyventojų, užsklęsta virtinės 
kalnų ir ekonomiškai ne ką ma
žiau teatsilikusi, negu ji buvo 
karui baigiantis. Bet vis tiek, jei
gu ji yra antrasis Rytų Europos 
kraštas, kuris atkrinta nuo so
vietinio bloko, tai tasai jos at
kritimas nebus nereikšmingas. 
Ji toli jau yra nuėjusi tuo keliu; 
rusiška parama dingo taip visiš
kai, kaip ir rusiški povandeni
niai laivai iš Valonos bazės, ir 
abipusiai įžeidinėjimai pasiekė 
jau tokį tašką, kad nebedaug 
kuo jau skiriasi nuo hienų loji- 
mo .

LENKIJA
Lenkai šaukia kolchozininkų su

važiavimą. Pagal Varšuvos radiją 
Lenkijoje 1962 m. sausio mėn. 
kviečiamas kolchozų narių suva
žiavimas. Paskutinis toks suvažia
vimas įvyko 1956 m. ir po jo įvy
ko žymių pasikeitimų žemės ūky
je. Lenkai kolchozininkai gausiai 
įteikė išstojimo prašymus. Kolcho
zų skaičius Lenkijoje ligi 1956 m. 
pabaigos sumažėjo ligi 1.534 (iš 
buvusio 10.600 kolchozų skaičiaus 
1956 m. vasarą), šaukiamas su
važiavimas turės rasti priemones 
padidinti kolchozų skaičių Lenki
joje. Didelio spartinimo šioje sri
tyje nelaukiama, nes ir Gomulka 
savo paskutinėje kalboje derliaus 
šventėje nurodė, kad žemės ūkio 
srityje nenumatoma esminių pa
keitimų.

IS VISUR
IS PET SESIJOS PARYŽIUJE
Spalio 18-29 d.d. Paryžiuje įvy

kusioje specialioje Pavergtųjų 
Europos Tautų sesijoje Lietuvos 
delegacijos vardu kalbėjo prof. dr. 
Jurgis Baltrušaitis. Jis nurodė, 
kad šių dienų pasaulyje žodžiai 
labai lengvai keičia savo prasmę 
— atoslūgio politika slepia domi
navimo politiką, “demokratija” 
pagal sovietinę terminologiją gali 
reikšti visišką tautos siekimų pa
nieką. Taikos gynimo pretekstu 
priimama bet kokia kapituliacija. 
Pagal Baltrušaitį, Vakarai turėtų 
atsiminti Hitlerio pavyzdį. Sovie
tiškasis “Mein Kampf” iki šios 
dienos buvo įvykdytas pagal nu
matytą programą. Aišku, kad 
Kremliaus valdovų galutinas tiks
las yra bet kuriomis priemonėmis 
užgrobti Europą, čia kalbėtojas 
priminė Lietuvos pavyzdį.

Berlyno krizė — pastebėjo prof. 
Baltrušaitis — yra naujas komu
nistinio imperializmo etapas. Aki
vaizdoje sovietų grąsinimų karu 
ir subversyvinių pastangų griauti 
iš vidaus, laisvasis pasaulis turi 
akiliausiai budėti. Kalbėtojas pa
reiškė tikįs, kad pasaulis išgirs 
pavergtųjų balsą. (E.)

ŠVEDIJA STATO BAŽNYČIAS
Nuo viduramžių laikų Švedijo

je niekad nebuvo statoma tiek 
daug bažnyčių, kiek dabar. Šiuo 
metu statomų ar planuojamų sta
tyti bažnyčių skaičius prašoko 300. 
Bažnyčių statyba daugiau inte
resuojasi Švedijos architektų są
junga, negu patys tikintieji.

VIENI STALINĄ, 
KITI CHRUŠČIOVĄ

Kai visoje Sovietų Sąjungoje 
pilnu tempu vykdoma “nustalini- 
mo” akcija, lygiai tuo pačiu ko
munistinėje Albanijoje vykdoma 

“nuchruščiovinimo” linija. Alba- 
riai Tiranoje (Albanijos sostinėje) 
iš Kultūros Rūmų išlupo akmeni, 
kurį savo laiku buvo padėjęs pats 
Chruščiovas, ir iškirto paminklinį 
Chruščiovo sodintą topolį Tira
nos parke. Aiškiai viskas klostosi 
pagal komunistų pripažintą gele
žinį istorinio materializmo dėsnį.

INDONEZIJA GRASINA KARU
Seną ginčą tarp Indonezijos ir 

Olandijos dėl Vakarų Gvinėjos 
Indonezijos prezidentas (Dr. So- 
carno) ryžtasi spręsti ginklu. 
Olandijos pasiūlymą leisti Vakarų 
Gvinėjos gyventojams laisvai pa
tiems nuspręsti, Dr. Socarno griež
tai atmetė. Dr. Socarno yra ži
nomas atviras prokomunistas, o 
tokiems skaitytis su gyventojų va
lia nepakeliui.

INDIJOJE CHOLERA
Indijos provincijoje Bihar bir

želio mėn. kilusi choleros epide
mija ligi šiol numarino virš 6.000 
žmonių. Indijos vyriausybė bando 
kovoti su epidemija masiniu gy
ventojų skiepijimu. Cholera ser
gantiems įrengta 37 pagalbinės 
ligoninės.

RYTŲ VOKIETIJA
Skiepijamas Ulbrichto asmens 

kultas. Nors komunistų patrijos 
suvažiavimas Maskvoje pasisakė 
prieš asmenybės kultą, tačiau sa
telitiniame krašte — Rytų Vokie
tijoje, jos valdovas W. Ulbricht 
vis sparčiau pradedamas garbinti 
mokyklose. Moksleiviai ir pionie
riai Rytų Vokietijoje painformuo
ti, kodėl Ulbrichtui tenka visur 
skirti pirmoji vieta ir kodėl jis 
visuomet teisingai darąs sprendi
mus. Girdi, jis per 50 metų vado
vaujant kompasu, o jis esąs... 
marksizmo-leninizmo mokslas.

KRAŠTO VALDYBA

IHFORMUOJA
Pasitraukus iš Mūsų Pastogės 

redaktoriaus pareigų p. Juliui Vė- 
teikiui, ALB Krašto Valdyba Mū
sų Pastogei redaguoti pakvietė 
Vincą Kazoką. Kadangi V. Kazo
kas šioje Krašto Valdyboje buvo 
narys Kultūros ir Švietimo reika
lams ir tuo pačiu ALB Krašto Kul
tūros Tarybos pirmininkas, tai 
perimdamas Mūsų Pastogės reda
gavimą iš minimų Krašto Valdy
boje pareigų lapkričio 15 d. posė
dyje pasitraukė. Jo vietoje numa
toma kviesti į Krašto Valdybą 
pirmąjį kandidatą Vac. Liūgą. Ta
me pačiame posėdyje Krašto Val
dyba susirūpino ir Mūsų Pastogės 
prenumerata. Susidūrus su finan
siniais sunkumais buvo galvota 
mūsų savaitraščio prenumeratą 
ateinantiems metams pakelti, juo 
labiau, kad dar nuo 1953 m. Mūsų 
Pastogės prenumerata išsilaikė ta
me pačiame lygyje, nors per tą 
laiką ne vien tik viskas pabrango, 
bet ir patys dirbančiųjų atlygini
mai žymiai pašoko. Nežiūrint to, 
Krašto Valdyba nusprendė prenu
meratos nekelti, bet jieškoti kitų 
būdų laikraščio finansinius ištek
lius pagerinti. Šiame reikale daug 
pagelbėtų patys M.P. skaitytojai, 
laiku apsimokėdami, ir ypač tie, 
kurių prenumeratos skolos yra ge
rokai įsisenėjusios. Jeigu skaity
tojai išlygintų savo skolas, galimas 
daiktas ateinančiais metais Mūsų 
Pastogė būtų galima leisti ne še
šių psl., kaip ligi šiol, bet astuo
nių. Ryšium su tuo, drauge buvo 
svarstomas ir Mūsų Pastogės ad
ministratoriaus klausimas. Susi
rūpinta, kad M.P. administracijoje 
dirbtų žmogus, tam reikalui skir
damas pilną laiką, kitaip adminis
tracija kaip tokia neatliekanti 
pilnai savo funkcijų.

V. ŠLIOGERIS

KARIUOMENĖS DIENA 1919 METAIS FRONTE
(PLUOŠTELIS SAVANORIO — KŪRĖJO ATSIMINIMŲ)

1919 m. spalio — lapkričio mėnesiais kovos su rusais prie Daugu
vos ir lenkais kituose frontuose buvo aprimusios. Tačiau kariuomenei 
pailsėti neteko.

BERMONTININKŲ ATSIRADIMAS
Tuo laiku Lietuvos vakaruose, Žemaitijoje, Kuršėnuose, o vėliau 

ir Šiaulių rajone atsirado naujas priešas — bermontininkai, kuriuos, 
tiesą sakant, mes kareiviai tada vadinome kolčakinlnkais, nes tų ber
montininkų vadas Bermondt-Avalov rusas, vokiečių palaikomas, ka
rinis avantiūristas, buvo pasiskelbęs, kad veikia vyriausiojo baltųjų 
rusų karo admirolo Kolčako žinioje.

šis Bermondtas iš Vokietijoje buvusių rusų belaisvių sudarė ar
miją. 1919 m. liepos mėn. Bermondtas su štabu ir daliniais atvyko 
Latvijon ir apsistojo Mintaujoje. Tuo metu Žemaitijoje ir Latvijoje 
stovėjo vokiečių generolo Goltzo vadovaujamas 6-tas rezervinis kor- 
pas ir kiti daliniai. Vokiečiai delsė atitraukti tuos savo dalinius, nes 
vis tikėjosi, kad galės nors dalį Lietuvos ir Latvijos, pasilaikyti.

Santarvininkai seniai reikalavo, kad vokiečiai išsikraustytų iš 
Pabaltijo kraštų, tačiau išvyko nedaug. Likusieji vokiečių daliniai pa
sidavė Bermondt-Avalov valdžiai. Tokiu būdu jo žinioje susidarė gana 
reikšminga pajėga. Bermondt-Avalov skelbėsi, kad rengiasi kariauti 
su bolševikais ir kad esąs tiesioginėje rusų generolo Judeničo val
džioje, kuris tuo metu buvo Estijoje ir kovėsi su bolševikais, norėda
mas užimti Petrapilį — Leningradą.

Bermondt nepripažino nei Lietuvos, nei Latvijos vyriausybių. 
Jis Lietuvą laikė Rusijos dalimi, o raštus, adresuodavo “Kauno Vy
riausybei“. Buvo aišku, kad teks kautis, tačiau kol vyko kovos su 
rusais, teko tylėti ir kentėti.

BERMONTININKAI ATSIKRAUSTO | LIETUVĄ
Pirmieji bermontininkai Lietuvoje pasirodė 1919 m. liepos 26 d. 

Kuršėnuose. Tai buvo pulk. Virgolič rinktinė. Atvykę nesiskaitė su 
mūsų savivaldybėmis, savavaliavo, rekvizuodami iš vietos gyventojų 
maistą ir pašarą. Spalio 5 d. bermontininkai užėmė Šiaulius, kur veikė 
mūsų komendantūra. Spalio 9 d. jie nuginklavo ir išvaikė tą silpną 
komendantūrą, nužudydami keletą mūsų kareivių. Spalio 15 d. užėmė 
Biržus, o sekančią dieną ir Radviliškį, vieną iš stambiausių mūsų ge
ležinkelių mazgų, tuo laimėdami tiesioginį susisiekimą su Vokietija 
per Tauragę. Tolimesnį bermontininkų slinkimą Šeduvos link sulaikė 
mūsų skubiai iš Dauguvos fronto permesti daliniai.

MOŠŲ JĖGŲ TELKIMAS
Taip spalio 5 d. nuo Dauguvos fronto prieš bermontininkus buvo 

pasiųstas 4-tas pėst. pulkas, spalio 6 d. 6-tas p. pulkas, spalio 9 iš 
Kauno 7-tas, o to pat mėn. 11 d. dar nuo Dauguvos fronto buvo ati
trauktas ir 5-tas p. pulkas. Fronto vadu paskirtas pik. Itn. Ladyga.

Spalio 22 d. bermontininkai pradėjo pulti nuo Linkaičių Šeduvos 
link, šiame ruože išsidėstęs mūsų 6-to pulko batalionas su 3-čia bate

rija buvo priversti trauktis iki Šeduvos. Tos pat dienos vakare nuo 
Dauguvos traukiniu atvyko 2-ro p. pulko 3-čias batalionas, o už kelių 
dienų ir likę to pulko du batalionai su vadu garsiu pulkininku (vė
liau generolu) Grigaliūnu-Glovackiu. Kaip matyti, mes irgi sukon- 
centravom palyginamai anų laikų mastu nemažas pajėgas — net pen
ki pulkai su pagalbiniais daliniais.

2-ro p. pulko 3-čiam batalionui vadovavo kpt. J. Petraitis, kilęs iš 
Karčiamų kaimo, prie pat Radviliškio. 3-čiam batalionui atvykus va
kare į Šeduvos stotį, vadas, palikęs batalioną traukinyje, nuvyko pa
sikalbėti su Šeduvos mieste esančiu pasitraukusio 6-to pulko batalio
no vadu. Kpt. Petraitis rado jį labai susijaudinusį ir nieko neišsiaiš
kinęs nujojo į Baisogalą (Komaro dvarą) pas Brigados Vadą Plkn. 
Ladygą. Čia 3-čias batalionas gavo įsakymą tuojau pakeisti pasitrau
kusį 6 p. p. batalioną ir užimti Pavartičius, Puikius ir Gimbogalą 
(kiek į vakaras nuo Šeduvos Radviliškio kryptimi). Tiesą sakant, šia
me ruože prieš mus stovėjęs 6 p.p. batalionas gynė barą kiek daugiau 
į vakarus ir buvo užėmęs Zinkaičių stotį ir Velžius, bet bermontinin
kai juos iš ten atstūmė. Mūsų 3-čio bataliono dešinėje buvo 4-tas pul
kas, o kairėje — septintas.

» MES ŪŽIMAM BARĄ
Grįžus vadui iš Baisogalos, mūsų 3-čias batalionas tuoj išsikraus

tė iš vagonų ir vakare užėmė mums nurodytą barą. Taip stovi bata
lionas sargybos postus išstatęs, o dauguma kareivių sulindę pas ūki
ninkus žvalgo “vietos išteklius”, kas maisto, kas ir alaus. Vietiniai 
nebuvo šykštūs, be to vidutiniai ūkininkai, tai ir pamylėjo kareivė
lius neperblogiausiai. Maždaug savaitę išbuvus tame bare be kautynių 
mus pakeitė to paties pulko 2-ras batalionas, o mūsų trečiąjį batalio
ną perkėlė į rezervą. Apsistojome slauniam Šeduvos mieste (mat, 
miestas turi savo herbą — arą). Jame man pačiam 1919 m. pradžioje 
teko būti valsčiaus sekretorium. Nors teturėjau nepilnus 18 metų, 
bet baigęs gimnaziją pažinau lotyniškas raides, nors nežinojau, kur 
dėti ant raidės “e” taškus, “uodegas” (nosines) ii’ nemokėjau kitokių 
lietuviškos rašybos mandrybių. Tačiau anais laikais keletą mėnesių 
buvau geras valsčiaus sekretorius, o mano viršaitis lietuviškai mokė
jo tik pasirašyti. Sekretoriaudamas po savaitės nusipirkau Damijonai
čio gramatiką, iš kur patyriau, kad visi tie lietuviškos rašybos ženk
lai (taškai, “uodegos”, paukščiukai) buvo vartojami ne dėl “gražu
mo”, bet dėl visai kitų priežasčių.

GYVENIMAS REZERVE
Būdami rezerve Šeduvoje išbuvom bene savaitę. Turėjau progos 

“prasivėdinti”, buvau priskirtas prie bataliono štabo neva adjutanto 
pareigose, nors buvau kareivis, ir įsakymus rašiau, kiek prisimenu 
į storą juodą sąsiuvinį. Be to, teko ir “mandresnių” dalykų atlikti 
— užrašinėjau skundus per inspekcinį apžiūrėjimą, kurį atlikdavo 
pulko vadas pik. Glovackis. Skundų buvo daug, nes apsitaisę buvom 
nekaip, o buvo ir tokių kareivių, kurių pirštai iš batų kyšojo. Laiko 
daug, be šautuvų valymo užsiėmimų beveik neturėjom.’ Kaip vietos 

žmogus, poilsio paįvairinimui ponus vadus, net ir patį pulko vadą su
pažindinau su vietos mergaitėm — mano buvusiomis pažįstamomis. 
Tiesa, mūsų nuotaikos ir net išvaizda labai pasikeitė, kai visi,gavom 
beveik naujus amerikoniškus kareivių rūbus. Ypač geri buvo batai, 
taigi ir šansai pas moteris beveik 100 nuošimčių pakilo.

PAŽINTIS SU ARTILERIJA
Vieną dieną beslampinėjant po Šeduvą, nuėjau pasižiūrėti mūsų 

artilerijos 3-čios baterijos, stovėjusios už miestelio prie kapinių. Ba
terijos vadas buvo kpt. P. Dočkus (vėliau 3-čio artilerijos pulko va
das), o jis yra mano buvęs mokytojas. Taigi, aprodė ne tik pačias 
patrankas, bet net nusivedė ir į baterijos sekimo punktą. Sekimo 
punktas buvo malūne, netoli kapinių. Kapitonas P. Dočkus aprodė man 
per žiūroną taikinius, o po to davė komandą keletą kartų iššauti į 
geležinkelį netoli Linkaičių. Tai buvo padaryta ne mano, jo buvusio 
mokinio garbei, o bermontininkams pagerbti. Nors ir per žiūroną žiū
rėjau, bet kur krito pirmieji sviediniai, nepastebėjau. Kpt. Dočkus 
sako: “žiūrėk, kur dūmai pakils”. Nors ir atydžiai žiūriu, bet jokių 
dūmų nematau. Kpt. Dočkus dar’ paaiškino atimdamas žiūroną, ir tuo 
metu paprasta akimi pastebėjau dūmelius — mat, buvau dar neprity
ręs sekėjas. Tie dūmeliai įspūdžio nepadarė, bet mūsų patrankų, čia 
pat stovinčių šūvių garsai tiesiog pritrenkė. Po metų, kai tapau arti
lerijos leitenantu, ii’ vieną dieną per šešias valandas kovose su lenkais 
prie Trakų teko išleisti iš baterijos net 800 sviedinių, juokiausi pri
simindamas pirmąją pažintį su artilerija.

BERMONTININKAI PASIŽADA PASITRAUKTI
Mums tebestovint Šeduvoje, mūsų valdžia, prancūzams tarpinin

kaujant, pasirašė su vokiečiais sutartį, kad jie turi pasitraukti į lini
ją: Vilinaičiai, Stačiūnai, Aukštelkai, Venkeliškiai, Jaugelaičiai, Dau- 
kelaičiai, Šiaulėnai. Per dvi savaites vokiečiai ir bermontininkai turį 
visai apleisti Lietuvos teritoriją. Be to, Radviliškio miestelyje, dar 
tebesant bermontininkams, buvo įsteigta mūsų komendantūra, kuri tu
rėjo prižiūrėti, kaip vokiečiai kraustosi ir sekti, kad neplėštų mūsų 
gyventojų. Vokiečiai į sutartą liniją pasitraukė, bet su komendantūra 
buvo daug nemalonumų.

VĖL Į PIRMĄSIAS LINIJAS
Lapkričio 7 d. mūsiškis batalionas gavo įsakymą pakeisti 2-rą ba

talioną. Vėlai vakare per sniego pūgą, esant bent —16’ C šalčio, nu
žygiuojame į pirmąją liniją. Dabar batalionas užima: 7-ta kuopa Se- 
dūnus, 8-ta kuopa Karčiamų kaimą, 9-ta kuopa Ilguočių kaimą. Bata
liono štabas Verdulių dvarelyje. Ponai vadai apsistojo malūne. Malū
nininkas turėjo gražias dukras, kurios juos puikiai vaišino. Mes karei
viai apsistojome tuščiuose dvaro rūmuose ir sukūrenom ten užsili
kusi seną fortepioną. šiame bare stovėjom beveik be kautynių, kartais 
tik pasišaudydami ir beveik vien iš valdžios katilo misdami, nes gy
ventojai buvo gerokai karo nualinti — mat, prie didelio vieškelio. 
Susirūpinta maisto pagerinimu.

Netoliese Paežerių kaime (tiesia linija už trejeto kilometrų) gy
veno mano geroji teta Teofilija. Per laukus, užsąlusias pelkes tiesiog 
buvau numovęs pas ją “vietos išteklių” atsinešti: lašinių, dešrų, sūrių, 
džiovintų obuolių — ne “samagono” (naminės). Mat, buvau dar be
veik vaikas, tai išgėrimais nesidomėjau. Kartą radau tetą išsigandu
sią, nes ten stovėję 4-to pulko kareiviai ant jos gryčios augšto buvo 
pasistatę sunkųjį kulkosvaidį ir įsirengę sekimo punktą. Be to, tie 
kareiviai žiūrėjo į mane šnairomis, kad iš svetimo baro kareivis atei
na "vietos išteklių” į jų rajoną. Gautais ištekliais tekdavo dalintis ir 
su draugais. Kartą parsinešiau riebų zalziną (antiną), tai mieli drau
gai kaip smakai per penkias minutes sudorojo, o man koja teko. Dar 
ir dabar atsimenu tą antiną — mat, naujoj tėvynėj retai tenka pa
smaguriauti. _ (Bus daugiau)
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Pedagoginė stovyklų reikšmė
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS “KAIP STOVYKLAUTI”)

8

Skautystė stengiasi harmoningai 
išlavinti jaunuolio valių, protų 
ir kūnų, užgrūdinti jį ir padaryti 
atsparų ne tik ligoms, bet ir vi
sokioms blogoms įtakoms, išugdy
ti tvirtų būdų ir suteikti praktiš
kų bei gyvenimui reikalingi] ži
nių. Todėl ir stovyklų tikslas iš
auklėti doroviškai tvirtų, dvasia 
ir kūnu sveikų jaunimą, įvesti jį 
pamažu j visuomeninį gyvenimų, 
sukelti jame sveikų pilietiškumo 
jausmų, kitaip sakant, — išaugin
ti jaunuolį sveikų, veiklų, sąžinin
gų, idėjingų, kilnų ir savo tėvynę 
mylintį. Tam visapusiškam tiks
lui įkūnyti geriausių progų kaip 
tik ir teikia skautiška stovykla.

Prof. A. Sikas, kalbėdamas apie 
skautų stovyklų, sako: “Stovyklo
je idealas tampa gyva tikrove, 
čia žodis turi virsti kūnu. Iš vie
nos pusės, stovykla yra Robinso
no gyvenimas, iš kitos pusės — 
augšta mokykla, ugdanti visuo
menines ir valstybines jėgas”.

Ir tikrai, stovykloje kiekvienas 
tampa Robinsonu, čia kuriam lai
kui tenka apleisti ištaigingų ir pa
togų gyvenimų, tačiau tuo pačiu 
atsipalaiduoti ir nuo energijų bei 
iniciatyvų migdančios globos. Sto
vykloje kovojama su gamta, aud
romis, vėjais, lietumi, pagaliau, 
su kieta žeme ir su visokių pato
gumų stoka, čia tenka visus tuos 
sunkumus savo jėgomis įveikti.

Stovykla arba iškyla — tai ge
riausia savarankiškumo mokykla. 
Čia tenka patiems savarankiškai 
viską susigalvoti ir pasidaryti. 
Niekas kitas čia nei lovos nepa
klos, nei batų nenuaus bei nenu
valys, niekas nepaguldys, nei ne- 
apklostys, nei valgyti išvirs, nei 
pavalgydins, jei tuo pats nepasi
rūpinsi. Visur čia tenka savo ini
ciatyvos parodyti, patiems viską 
pasidaryti ir tuo būdu daug ko 
pramokti, kas vėliau gyvenime la
bai pravers. Stovykloje berniukas 
pripranta visada darbuotis, nie
kad nebūti be kokio nors darbe
lio. čia jis turi geriausios pro
gos išbandyti savo jėgas ir paty
rimą, čia jis būva tokiomis sąly
gomis, kaip kad Robinsonui teko 
būti, o pats stovyklavimas daug 
kuo primena Robinsono gyvenimą. 
Tačiau nereikia bijoti sunkumo ir 
didelio pavojingumo, nes tik dar
bu ir pavojumi galima išauklėti 
berniukus gerais ir uoliais vaiki
nais, užgrūdinti juos ir išlavinti 
jų darbštumų, sumanumų, drąsu
mų bei vyriškumą. Stovykla įpra
tina skautus savarankiškai elgtis 
visokiais atsitikimais ir pasitikėti 
savim.

Labai svarbu berniukus, gyve
nančius dulkiname mieste, kvė
puojančius įmonių dūmų suterštu 
oru, nusisėdėjusius prie stalo ir 
knygos, išvežti į tyrą orą, nuves
ti į žmogaus rankos nepaliestą 
ir nepagad(i!m'tą gamtų ir leisti 
jiems ten pasilsėti. Stovykla ug
do jaunuolyje gamtos meilę. Gam
tos mes mokomės mokykloje, ta
čiau stovykloje mes jų jaučiame 
ir pergyvename. Vokiečių roman
tikas Novalis yra pasakęs: “Veltui 
mokyti gamtų suprasti, kaip aklų 
gimusį mokyti matyti... Tas gam
tos nesupranta, kas nemoka į ją 
įeiti”. Gražioje gamtoje gyven
damas, berniukas nejučiomis sten
giasi ir savo sieloje būti gražus. 
Prie to verste verčia žavi aplinka, 
gamtos grožybės, paukštelių čiul
bėjimas, vandens čiurlenimas, čia 
jaunuolis gyvai ir įspūdingai per
gyvena gražiąją mūsų tėvynės 
gamtą, čia atsiveria jo širdis gė
riui ir grožiui.

Gerai vedamose stovyklose ypa
tingai stengiamasi išugdyti ber
niuko gerą būdą, taurinti jo cha
rakterį. čia ištižėliai, išlepėliai, 
gali tapti tvirti, vikrūs, ryžtingi 
ir savarankiški, įgauti pasitikėji
mo savimi; turintieji neigiamų 
būdo savumų ir blogų įpročių — 
atprasti nuo jų; linkusieji į egoiz
mą — išmokti altruizmo. Net tin
giniai kartais gali pasidaryti dar
bštūs ir stropūs, išsiblaškėliai tap
ti tvarkingi.

Stovykla ugdo jaunuolyje ir so
cialinį, visuomeninį jausmų. Ji yra 
geriausia socialinio auklėjimo mo
kykla. čia visi, patys turėdami 
atlikti visus darbus, dirba viską 
bendrai, čia išnyksta skirtumas 
tarp turtingo ir vargšo, tarp1 
aukštesnio ir žemesnio luomo ber
niuko, visi be išimties kartu dir
ba. Tik į jaunesnius ir nesvei
kus čia atsižvelgiama. Skautiškoj 
stovykloj visi dirba solidariai, 
nuoširdžiai, su džiaugsmu, vienas 
su kitu savo darbe lenktyniauda
mi. Jei ir pasitaiko vienas kitas 
tinginys, tai ir jis neišlaiko toje 
nuoširdaus ir džiaugsmingo dar
bo aplinkoje ii- pats, neraginamas; 
imasi darbo, kad neišsiskirtų iš 
kitų. Auklėjamoji reikšmė laisva 
valia ir nuoširdžiai dirbamo dar
bo savo draugams padedant yra 
labai didelė. Be to, stovykloje pa
sireiškia ir planinga sąveika, ben
dradarbiavimas. čia berniukas iš
moksta su kitais gerai sugyventi, 
kitus pažinti, su kitais skaitytis 
ir prie jų prisilaikyti. Bloga bū
tų, jei žmogus, toks visuomeninis 
padaras, išėjęs už savo šeimos ri
bų, nebežinotų ką daryti, nemo

Jaunieji ruošiasi laužui.

(Iš IV-iioi tautinei įtovykloi Viktorijoje)

RAJONO VIENETUOSE
“AUŠROS” TUNTAS

— SYDNEY
Vėlinių minėjimai ir šiemet su

ruoštas, vadovaujant Dvasios Va
dovui ps. kun. P. Butkui, ‘Auš
ros” Tunto skautų-čių. Minėjimas 
vyko Rookwoodo RK kapinėse, 
liet, sekcijoje. Čia išklausytas 
prasmingas Dvasios Vadovo pa
mokslas, atgiedota “Libera” ir 
“Angelas Dievo”. Drauge su uni
formuotais skautais dalyvavo ir 
gražus būrys tautiečių.

Jaun. Skautų “Žalgirio” d-vė, 
vadovaujama savo draugininko v. 
v. A. Alčiausko, spalio 29 d. išky
lavo Ingleburne. Į d-vę paskuti-,

niu metu įstojo dar du nauji bro
liai. D-vės skautai lapkričio 11 d. 
turėjo savo sueigų Bankstowne, 
kurios metu jų dalis pakelti į III-jį 
pat. laipsnį.

Spalio 29 d. iškylų turėjo ir 
DLK Kęstučio d-vė. Draugovė 
šiuo metu persiorganizuoja, ir 
reik tikėtis, kad neužilgo apie ją 
išgirsime daugiau. D-vei vadovau
ja s.v.v.sl. M. Rudys.

kėtų su kitais bendradarbiauti ir 
sugyventi. Tiesa, visuomeniškumo 
jausmą kiek ugdo ir mokykla, kur 
jaunuolis susieina su kitais, kar
tu mokosi... Užsimezga ir čia 
draugystės ryšiai, bet palyginti, 
gana retai ir daug silpnesni, negu 
skautiškose stovyklose ir iškylose. 
Egoizmui gniaužti ir al
truizmui ugdyti mokykla nėra 
tiek patogi, kiek skautiška sto
vykla. Mokykloje mokiniai būna 
kartu tik aprėžtą trumpą laiką, 
nors ir kasdien, o stovykloje jie 
visų laikų kartu gyvena. Mokyk
loje mokiniai dažniausiai jaučia
si paskirais individais, stovykloje 
jie sudaro bendrą kolektyvų, kar
tu, bendrai ir suderintai dirba, 
kartu miega, kartu keliasi, kar
tu valgo, kartu žaidžia. Ir čia ka
da kas ką nors dirba, tai jaučia, 
kad dirba ne sau vienam, bet vi
siems, jaučia, kad be kitų negali 
apsieiti ir yra reikalingas ben
dradarbiavimo.

Stovyklos idėja pasiekia savo 
tikslų, jei paskiras asmuo visada 
budi už visus, jei jis tvarko ir at
lieka savo darbą, atsižvelgdamas 
į kitus ir kitų gerovę. Tuo būdu 
susidaro savotiška šeima, kurios 
nariai glaudžiais ryšiais vieni su 
kitais surišti, kur visi yra broliai. 
Čia jie pamato, kad reikia bendrai 
dirbti, kad kiekvienas reikalingas 
kito pagalbos ir paramos, čia jie 
išmoksta vieni kitiems padėti, 
stipresnis silpnesniam palengvina 
naštų, visi pajunta reikalų kuo 
geriausiai sugyventi, varžyti savo 
asmeniškus norus visumos labui. 
Ir tokiose stovyklose skautai taip 
gerai susigyvena, kad reikalui iš-

Straipsnius, skirtus “Po 
Svetimu Dangum” skyre
liui, siųsti Rajono Spau
dos Skyriaus Vedėjo ad
resu: ps. B. Žalys, 9 Lloyd 
Ave., Yagoona, N.S.W.

AUŠRIEČIU
%

TRADICINĖ

(žodžiai ps. A. Pluko)

Nutilo jau pūtęs vėjelis, 
Nukrito sidabro rasa, 
Lankose užgrojo žiogeliai 
Ir dingo saulutė šile.

Čia miško mažieji žvėreliai 
Pasvirę ant medžių šakų, 
Apsupę ratu mūs’ lauželį 
Jie klausosi mūsų dainų.

Pakilo sidabro mėnulis, 
Užmigo žemelė šventa, 
Tik jaunosios mūsų širdužės 
Liepsnoja su laužo šviesa.

Lauželis liūdnai supleveno, 
Užgeso ugnelė šventa...
Ir tyliai, taip tyliai “Labanakt!” 
Sakysim žvaigždutėm slapčia...

Kartojama po kiekvieno posmelio:

Cha-cha, cha-cha kvatokim 
Ir daineles dainuokim, 
Stovykloje taip miela, 
Taip linksma, smagu ir ramu...

tikus, nė vienas nepasvyruoja, o 
vienas už visus, visi už vienų sto
ja. Susidaro jauki altruizmo at
mosfera, egoizmas beveik visiškai 
išnyksta. Vienas verda pietus ar 
vakarienę, kitas neša malkas, tre
čias vandenį, dar kiti taiso su
muštinius — visi įtraukti į bend
rų sudėtinį darbą. Kiekvienas jau
čia, kad tai daro ne sau vienam, 
bet visai stovyklai. Ir tai jam su
kelia malonumo. Juk ir iš tikro, 
niekas taip neriša jaunų širdžių, 
kaip bendri stiprūs įspūdžiai ir 
pergyvenimai, bendri darbai, var
gai ir džiaugsmai. Bendri patyri
mai, bendras gyvenimas, bendras 
žygis, bendri pietūs, bendra pala
pinė, bendros dainos, bendri žaidi
mai, bendri pergyvenimai, pasi
aukojimas vienas kitam, pagaliau, 
ir bendrai perkęsti lietūs, audra, 
alkis, troškulys — visa tai taip 
stipriai sujungia stovyklaujančius 
skautus, jog čia užsimezgę drau
gystės ryšiai dešimtmečiais nenu
trūksta, o baigiant stovyklą ir 
skirstantis daugeliui net ašaros ži
ba; tuo tarpu baigę mokyklų mo
kiniai labai greit vieni kitus už
miršta, ir tik nedaugelis toliau te
palaiko draugystes. Visa tai ir 
traukia tokia nepaprasta jėga 
skautus į stovyklas. Tik, žinoma, 
viskas turi būti daroma tikrai 
skautiška dvasia, skautiškais įsta
tais, skautiškais idealais.

“VILNIAUS” TUNTAS
ADELAIDE

Iškyla. Draugininkui J. Morkū
nui ir būrininkui galv. A. Zamois- 
kiui vadovaujant, DLK Vytauto 
Didžiojo draugovė ir jaunųjų 
skautų būrys spalio 9 d. traukiniu 
buvo išvykęs vienos dienos išky
lom Vakare visi grįžo kupini įspū
džių ir patyrimo. Su jaunaisiais 
iškylavo ir keli patyrę vyčiai.

A.L.Ž.
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LANKOSI RAJONO VADAS
PAS MELBURNIEČIUS

š.m. spalio mėn. 6, 7 ir 8 d.d., 
LSS Australijos Rajono Vadas, 
v.s. Vyt. Neverauskas lankėsi Mel
burne ir Sydnėjuje. Laiko stoka 
jam neleido ilgiau pasilikti Mel
burne, kur RV atsilankęs penk
tadienio vakare, dalyvavo jungti
niame "Džiugo” tunto ir “Šatri
jos” vietininkijos vadijų posėdy
je. Nors tų patį vakarų ir vyko 
didelis lietuvių balius, bet vadijų 
nariai atsilankė visu stiprumu.

Posėdį atidarė “Džiugo” tunto 
tuntininkas ps. A. Talačka, pas
veikindamas RV, atsilankiusį nors 
trumpam, ir padarė pranešimą, 
peržvelgdamas tunto praeities 
veiklų ir ateities planus. Iš pra
nešimo matėsi, kad “Džiugo” tun
to skautai ir skautės kruta, dir
ba, turi susidarę metinės veiklos 
planus, vykdo reguliarias sueigas 
ir skaičiumi stiprėja. Turi ir savo 
problemų: dideli atstumai, akty
vaus jaunimo įsipareigojimas ir 
kituose užsiėmimuose, didmiesčio 
sąlygos trukdančios iškylavimą ar 
sueigų darymų gamtoje ir t.t. Bet 
su šiais sunkumais šiaip taip ko
vojama.

"Šatrijos” vietininkijos vieti
ninkas ps. A. Karpavičius taip 
pat nupasakojo savo nuveiktus 
darbus ir ateities planus. Nors 
Geelongas ir daug mažesnė vieto
vė už Melburną, Sydnėjų ar Ade
laidę, bet skautų-čių skaičius im- 
presyvus. Visa vietininkijos vadi- 
ja yra iš jaunosios kartos, bet 
darbo našumui tas tik padeda. 
Vietininkija planuoja stovyklą Ka
lėdų atstogų metu.

Toliau pranešimą davė “Džiu
go” tunto Dvasios Vadovas kun. 
P. Vaseris, kuris iškėlė keletą 
problemų, susijusių su skautų re
liginės programos mokymu.

Skautininkų Ramovės pirminin
kas s. A. Bakaitis savo trumpam 
pranešime nusiskundė vyr. am
žiaus skautininkų vengimu prisi
imti bent kokių atsakomybę.

Toliau RV pasikalbėjo su vie
netų vadovais, paklausydamas jų 
problemų, atsakydamas į klausi
mus ir pasidalindamas mintimis. 
Užbaigiamajame žodyje RV pri
minė sesėms ir broliams vadovams 
skauto įžodį, kurį duodami kiek
vienas pasižadėjo stengti vykdyti 
savo pareigas pagal savo išgales. 
Ypač iškėlė tų didelę atsakomybę, 
kurių kiekvienas vadovas, prade
dant skiltininku ir einant aukš
čiau, užsideda sau, prisiimdamas 
vadovo pareigas. Pirmasis skauty- 
bės tikslas (tuo pačiu ir pirmoji 
vadovo pareiga) auklėti geresnį, 
doresnj, pilnesnį žmogų. Tik skau- 
tybė gali pilnai šį darbą atlikti.

MATOSI SU
SYDNĖJIŠKIAIS

Spalio mėn. 7 d . rytų RV lėk
tuvu atskrido į Sydnėjų, kur 
aerodrome jį pasitiko RV įgalio
tinis ps. B. Žalys ir Brolijos Va
deiva ps. A. Dudaitis. Kartu su 
jais pasitiko ir paukštytės, sesė 
V. Deikutė ir V. Bitinaitė, kurios 
pasveikino brolį skautininkų atvy
kusį į Sydnėjų, ir įteikė didelę 
puokštę gėlių. Iš čia visi nuvyko 
pas br. žalį, kur RV ir buvo ap
sistojęs.

Tų pat dieną, 2-rų vai. po piet, 
br. žalio bute įvyko Rajono Va
dijos posėdis, dalyvaujant Rajo
no Vadui, RV Įgaliotiniui, Dva
sios Vadovui, ps. kun. P. Butkui, 
Seserijos Vadeivei ps. M. Osinai- 
tei ir Brolijos Vadeivai ps. A. Du- 
daičiui. Virš 4 vai. trukęs posėdis 
praėjo labai darnioje nuotaikoje. 
Rajono Vadija sutarė visais svars
tytais klausimais, gerai peržvelgė 
Rajono padėtį, padarė reikiamų 
sprendimų ir t.t Didžiausia po
sėdžio nauda buvo tame, kad su
stiprino jau korespondenciniu 
būdu pradėtą gražų vadijos narių 
bendradarbiavimų ir padėjo stip
rius pamatus darniai ateities veik
lai.

Sekmadienį, spalio 8 d., RV ly
dimas RV Įgaliotinio ir Brolijos 
Vadeivos lankėsi pas ALB Krašto 
Valdybos Pirmininkų p. B. Daukų,

kur, malonioje nuotaikoje buvo 
pasikalbėta bendrai rūpimais klau
simais.

SUEIGA IR LAUŽELIS
Po pietų įvyko iškilminga “Auš

ros” tunto sueiga. Atvykusį RV, 
lydimų visos Rajono Vadijos, prie 
Bankstowno Liet. Namų “Daina
va” durų pasitiko br. s.v.v.sl. T.J. 
Rotcas su raportu apie sueigos 
dalyvius. Pasisveikinus, RV pra
ėjo pro išsirikiavusius skautus ir 
skautes.

Sueigą atidarė tuntininkas ps. 
A. Dudaitis, pasveikindamas sve
čių ir prašydamas tarti žodį. Savo 
trumpoje kalboje v.s. V. Neve
rauskas pabrėžė, kad skautavimas 
yra gražus, gyvas, įdomus ir nau
dingas žaidimas, kuris žaidžiamas 
laikantis trijų pagrindinių taisyk
lių: Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Po jo kalbėjo Dvasios Vadovas 
ps. kun. P. Butkus ir Seserijos 
Vadelvė.

Lauželio metu sesės ir broliai 
gražiai padainavo ir gražiai pa
sirodė, įtraukdami į programų ir 
svečius. Lauželis ir sueiga užbaig
ti “Ateina naktis” malda.

VADAI POSĖDŽIAUJA
Po sueigos įvyko “Aušros” tun

to vadijos posėdis, kurio metu 
pranešimų davė tuntininkas ps. A. 
Dudaitis, skaučių Skyriaus vedėja 
ps. M. Osinaitė, vienetų vadovai 
ir senųjų skautų židinio tėvūnas 
ps. V. Bukevičius. Iš pranešimų 
matėsi, kad darbas dirbamas la
bai pastoviai, nors dideli atstumai 
Sydnėjuje yra nemaža kliūtis. 
Ypač tenka pasidžiaugti tikrai 
gražiu vilkiukų prieaugliu. Vyčiai 
ir vyresnės sesės bando daryti 
diskusines sueigas, kurių metu 
stengiamasi atsakyti j įvairius 
aktualius klausimus. Vienetų va
dovai statė klausimus į kuriuos 
RV atsakė ir paaiškino kai ku
rias skautavimo problemas. Ypa
tingai pagirtinas yra “Aušros” 
tunto skautų-čių kas met prave
damas Vėlinių paminėjimas, kurį 
gal turėtų perimti ir kitų vienetų 
skautai-ės.

Baigiant posėdį RV ragino vi
sus vadovus giliai įsisąmoninti di
delę skautų vadovo atsakomybę 
auklėjant geresnį žmogų — tau
resnį lietuvį.

šio vizito metu RV įsitikino, 
kad skautiškas darbas vyksta pil
nu tempu ir kad visi stengiamės 
atlikti savo dalį Dievo Tėvynės ir 
Artimo tarnyboje!

Sp. Sk. Inf.

BROLIS VANAGAS
Skautininkai-kultūrininkai. š. 

m. spalio 22 d. Lobethal mieste
lyje, S.A., netoli Adelaidės, bu
vo atidarytas miestelio muziejus, 
kuriame surinkta šio miestelio is
torija nuo pačių pirmųjų ateivių 
— 20 vokiečių šeimų (jų tarpe 
galėjo būti ir lietuvis, nes užtin
kama pavardė Warnas, nuo Ka
raliaučiaus). šio muziejaus stei
gėjas ir pirmasis kuratorius yra 
mums gerai žinomas s. Jonas Va
nagas.

Atidarymo metu, kuriame daly
vavo Pietų Australijos Premieres 
Sir Thomas Playford ir Federali
nis Imigracijos Ministeris p. Daw- 
ner, br. Vanagas buvo atitinka
mai pagerbtas ir jo nuopelnai iš
kelti.

Mums tenka džiaugtis ir di
džiuotis, kad savo tarpe turime šį 
kuklų ir darbštų skautininkų, ku
ris per paskutinį dešimtmetį, sa
vo ramiu darbu tikrai daug prisi
dėjo Lietuvos vardo išplatinimui 
australų tarpe.

Pagerbdamas br. Vanago darbų, 
bei jį vertindamas ir džiaugdama
sis jo pasisekimais, Rajono Vadas, 
lydimas ps. V. Šulco, dalyvavo mu
ziejaus atidarymo iškilmėse.

Sp. Sk. Inf.
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A. ZUBRAS

Viešojo gyvenimo kalba Lietuvoje
III-JĮ DALIS

Panaikinus baudžiavą ir sustip
rėjus lietuviškam valstiečių sluo- 
gsniui, kad ir rusų kalba dėsto
mose mokyklose vis daugiau atsi
rasdavo iš valstiečių kilusios mo
ksleivijos, kurių dalis išėjo tikrai
siais lietuviško tautinio ir valsty
binio reikalo kovotojais. įstaigo
se tačiau ir valdinėse mokyklo
se tevartota rusų ir lenkų kalbos. 
Lietuvių kalba savo teisių turėjo 
dar laukti iki atgimstant tautinei 
lietuvių valstybei. O tas galėjo tik 
todėl įvykti, kad pati lietuvių 
tauta suvokė savo skirtingų lie
tuvišką tautinę lytį. Tas sąmonėji
mas turėjo būti masinis. Pažadin
tas jis buvo jau mūsų Lietuvos 
vyrų, kurie, nors ir rašė kitomis 
kalbomis, bet kėlė tautinę lietu
vių sąmonę. Pirmoj eilėj čia minė
tinas Ksaveras B o g u š a s, ba
jorų kilmės jėzuitas iš Ukmergės, 
Lenkų Mokslo Bičiulių draugijos 
narys, kuris tos draugijos paska
tintas, paruošė lenkų kalba stu
diją “Apie lietuvių tautos ir kal
bos pradžią”. Ten, tiesa, jis pa
neigia lietuvių tautos kilmę iš ro
mėnų (jis kildina lietuvius iš ge
rulių), bet išryškina lietuvių tau
tos kūrybines galias ir jos kalbos 
savitumą. Kalba, kuria kalbėjęs 
Mindaugas, Kęstutis, Vytautas ir 
visa “saldaus atminimo” Jogai- 
laičių giminė, dabar nykstanti. 
Priežastį Bogušas nurodo: “Pa
prastoji liaudis yra verčiama mo
kytis lenkiškai, kad ją suprastų 
jos ponas, kuris jau nebemoka 
lietuviškai". Jis siūlo prie Vilniaus 
Universiteto sudaryti draugiją, 
kuri leistų knygas liaudžiai ir ku
nigams lietuvių kalba. Jis bandė 
įrodyti, kad lietuviai seniai jau 
turėję savo raštą ir buvę paruoš
tų veikalų, bet jie likę nespaus
dinti ir per karus tapę sunaikin
ti. Savo studija jis stengėsi su
kelti meilę lietuvių kalbai ir ją 
iškeliant, atremti tų mintis, kurie 
tvirtino, kad ta kalba tėsanti tik 
mužikų ir netinkanti literatūros 
ir mokslo poreikiams. Bogušo 
studija turėjo didelės įtakos iš 
Lietuvos kilusiems šviesuoliams ir 
šiaip lietuvių tautos bičiuliams. 
Studija buvo lenkiškai atspausta 
1808 m., o greitai po to buvo iš
versta į rusų ir prancūzų kalbas.

Lietuvių tautinei sąmonei ža
dinti didelės reikšmės yra turėjęs 
Vilniaus universitetas ypač pas
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kutiniuoju savo laikotarpiu po 
perorganizavimo (1803 — 1823). 
Nors dėstomoji kalba tebebuvo 
lotynų, o nuo 1816 m. ir lenkų, 
bet ypač to universiteto istorikų 
darbai kėlė susidomėjimą Lietu
vos valstybės praeitimi, o tuo pa
čiu lietuvių patriotizmą, nors jį 
ir tesuprantant sąjungoje su len
kais. Tuo reikalu didelių nuopel
nų turi istorijos profesoriai: Jo- 
akimas Lelevelis, Ignas 
Onecevičius, Ignas D a- 
n i 1 e v i č i u s, Juozas J a- 
roševičius ir ukrainietis 
Jonas L o b o i k a. Visi jie 
yra parašę ir atspaudą veikalų, 
nagrinėjančių Lietuvos praeitį, 
jos teisinių normų ir apskritai 
kultūros istoriją. Kritiškai yra 
įvertinę Lietuvos istorinius šalti
nius. Jų mokymas ir jų veikalai 
skatino iš Lietuvos kilusią švie
suomenę, nors ir lenkiškai kalban
čią, susidomėti savo kraštu, di
džiuotis juo ir pasijausti tikrais 
šio krašto vaikais. Jų veikalai 
pasiekdavo dvarų, šiaip bajorų ii* 
klebonijų bibliotekas. To univer
siteto auklėtinis Adomas M i e- 
k e v i č i u s (1798 — 1855) 
yra buvęs vienas pačių ryškiau
sių lietuvių sąmonės žadintojų 
savo lenkų kalba rašyta poezija 
bei poemomis. Jis pats buvo tikros 
lietuviškos kilmės, bet anų laikų 
dvasiai veikiant, jau tėvai buvo 
lenkų kultūros ir namuose kalbė
jo lenkiškai. Visa tačiau Mickevi-1 
čiaus kūrinių tematika imta iš 
Lietuvos — jos ilgimasi, jai ro
mantiškai dainuojama. Jo įtakoje 
gimė Antano Baranausko 
“Anykščių šilelis” ir, galima saky
ti, visa romantinė Maironio 
kūryba.

šiame jau svetimomis kalbomis 
paruoštame dvasiniame klimate 
iškyla tikrojo lietuviškojo nacio
nalizmo pionieriai, sąmoningai 
ėję jau su lietuvišku žodžiu į lie
tuvišką kaimą, j klebonijas ir į ne
gausų iš lietuvių tėvų kilusį in
teligentijos sluogsnį, reikalaudami 
teisių lietuvių kalbai visam vieša
jam krašto gyvenime. Svarbų šiuo 
reikalu vaidmenį atliko pirmieji 
lietuviški laikraščiai 19 š. pabai
goje ir 20 š. pradžioje. “Aušra" 
žadino, “šviesa” akis trynė, “Var
pas” kėlė, “Apžvalga”, “Tėvynės 
Sargas”, “Vilniaus žinios”, “Vil
tis" toliau vedė. Avangarde viso

šio judėjimo stovėjo Jonas B a- 
sanavičius, Jonas Šliu
pas, Martynas Jankus, 
Adomas Jakštas, Vincas 
Kudirka, Juozas Tumas- 
Vaižgantas, Petras V i- 
1 e i š i s, Antanas S m e t o- 
n a ir daugelis kitų. Katalikų 
Bažnyčia susilaukė tikrų patriotų 
vyskupų — tai Pranciškus K a- 
r e v i č i u s, Jurgis Matu
laitis. Visų bendromis pajė
gomis 1918 m. vasario 16 d. Lie
tuva vėl galėjo įžengti į nepri
klausomų tautų eiles ir atkurti 
savo valstybę, nors tam reikalui 
dar teko ir nemažai atsikėlusios 
tautos jauno kraujo pralieti. Bet 
po to lietuvių kalba grįžo į visą 
krašto viešąjį gyvenimą. Namuo
se lietuviškai, be abejo, kalbėjo 
kaimas, miesteliai, miestai, klebo
nijos ir pagaliau net ir skurstan
tis dvarelis. Net nuostabu, — tik 
karo metu atgautas ir labai su
lenkintas Vilnius, labai greitai at- 
lietuvėjo.

VOKIEČIŲ KALBA
Atskirai minėtinas Klaipėdos 

kraštas ir lietuviškosios sritys 
Rytprūsiuose, šis kraštas išbuvo 
beveik 700 metų vokiečių valdžio
je, kurie čia atėjo su Kryžiuočių 
ordinu. Kur Kuršių marios sąsiau
riu su Baltijos jūra jungiasi, ten 
kryžiuočiai 1252 m. pasistatydino 
Klaipėdos pilį — tolimiausią lie
tuvių pajūryje vokiškumo tvirto
vę. Iki 18 š. rytiniai Rytprūsiai 
savo gyventojų didžiuma buvo lie
tuviški. Senuosius mūsų giminai
čius prūsus apie 18 š. pradžią rei
kia laikyti jau beveik išnykusius: 
Jie išmirė, buvo suvokietinti, o 
kiti susimaišė su lietuviais ir su- 
lietuvėjo. Siautęs 1709 — 1711 
metais maras lietuviškoje Rytprū
sių dalyje pareikalavęs 160.000 
aukų. Vien tik Isrutės apskrityje 
mirę 60.000 žmonių. Tik po maro 
čia pradėta organizuotu mastu 
vykdyti vokiečių apgyvendinimą. 
Tačiau dar 19 š. pabaigoje Kara
liaučiaus universiteto profesorius 
ir rektorius Adalbert Bezzen- 
b e r g e r (1851-1922 m.), ly
ginamosios kalbotyros ir lietuvių 
kalbos bei archeologijos moksli
ninkas, lietuviškomis sritimis Ryt
prūsiuose laikė Tilžės, Ragainės, 
Pilkalnio, Stalupėnų, Labguvos, 
Vėluvos, Isrutės, Gumbinės, Dar
kiemio ir Galdupės apskričius, ne
kalbant, žinoma, apie Klaipėdos 
apylinkę. Jau 17 . pradžioje vokie
čiai toje srityje buvo įkūrę ad
ministracinį vienetą ir pavadinę 
jį Litthauen vardu. Dėl to ir mū
sų literatūroje vartojamas tai sri
čiai Mažosios Lietuvos vardas.

Pradžioje, jau matėme, lietuvių 
kalbai Karaliaučiaus viešpats ku
nigaikštis Albrechtas buvo palan
kus, nors, žinoma, tik dėl refor
macijos ir politiniu sumetimų. Jei 
ordinui nepavyko visų lietuvių pa
imti vokiškon globon su kataliky
bės skraiste, tai dabar bandyta su 
reformacijos. Reikėjo lietuviškai 
mokančių kunigų, ir todėl prie 
universiteto atsirado lietuviškas 
seminaras (anglų samprata tai 
būtų lietuvių koledžas) su 24 sti
pendijom lietuviškai kalbantiems 
pastoriams ruošti. Bet jau 19 š. 
pradžioje kyla balsai lietuvius vo
kietinti. Švietimo ministro 1865 
m. įsakymu pradinėse mokyklose 
pirmaisiais metais leista mokyti 
lietuviškai, gi vėliau įsakoma pa
laipsniui pereiti prie vokiečių kal
bos. Gimnazijos tik vokiškos. Til
žės ir Klaipėdos gimnazijose, tie
sa, buvo mokoma lietuvių kalbos, 
bet greitai liko panaikinta. Vokie
tinti prisidėjo per bažnyčią ir vo
kiečių kilmės pastoriai. Kaikur ad
ministracijoje buvo vartojama lie
tuvių kalba, pav. teismuose.

Nežiūrint visko, Mažoji Lietu
va yra tačiau daug padėjusi lie
tuvių kalbai išeiti iš ūkininko- 
valstiečio trobos į viešumą. Be 
pirmosios jau minėtos lietuviškos 
knygos čia 1653 m. susilaukėme ir 
pirmosios lietuvių kalbos grama

tikos. Tai lietuvio, tik vokiška 
pavarde tilžiškio kun. Danielio 
Kleino “Gramatica Lituani- 
ca”. Ji tat ir padėjo pagrindus 
visoms mūsų vėlyvesnėms grama
tikoms ir mūsų bendrinei raštų 
kalbai, nes jau Kleinas iškėlė va
kariečių augštaičių tarmės prana
šumą bendriniam reikalui. Kristi
jonas Milkus 1800 m. išleido lie
tuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių 
kalbų žodyną, kur prakalboje iš
kėlė lietuvių kalbos reikšmę vie
šajam gyvenime. Ją turįs mokėti 
pastorius, teisininkas, prekybinin
kas. Dar svarbiau tai garsiojo Ka
raliaučiaus universiteto profeso
riaus Imanuelio K ą n t o pra
kalba žodynui, kurioje jis iškėlė 
lietuvių kalbos reikšmę ir pačią 
lietuvių tautą.

čia tenka pabrėžti, kad ir 
pats Kantas yra lietuvių kil
mės. Pati pavardė yra lietuviš
ka, kilusi iš senovinio dvišak- 
nio asmenvardžio Kaųtrimas, 
Kau-kantas (iš senesnio Daug 
-kantas). Vėliau imta vartoti ir 
vienašakniškai — Kantas, ku
rio naujesni pakitimai — Kan- 
čius, Končius, Kanteikis. Yra 
ir tos šaknies lietuviški vieto
vardžiai: Telšių aps. Kantau
čiai — bažnytkaimis; Klaipė
dos krašte, netoli Priekulės — 
Kantvonų kaimas. Šio kaimo 
pavadinimas yra kilęs nuo 
Kantvainių pavardės 16 š., ku
rių sodyba priklausė tuo metu 
prie Aglonėnų, o vėliau išvir
to atskiru kaimu. Iš to kaimo 
yra kilęs filosofo senelis, ku
rio pavardė bažnytinėse knygo
se užrašyta jau vienskiemeniš- 
kai — Hans Kant, kuris 1698 
m. iš Kantvonų kaimo (vokiš
kai Kantweinen) persikėlė į 
Verdenę prie Šilutės. Jo sūnus, 
filosofo tėvas, vėliau gyveno 
Klaipėdoje, o paskiau persikė
lė į Karaliaučių, kur gimė ir 
filosofas Imanuelis. Kantų pa
vardė sutinkama Karaliaučiaus 
archyvuose, bet jie, matyt, vi
si yra buvę lietuviškos kilmės, 
nes šiaip jau kitur Vokietijoje 
ši pavardė neužtinkama. Pats 
Kantas savo pavardę yra kildi
nęs iš škotų, bet tą jis yra da
ręs netyrinėjęs savo sentėvių 
kilmės, o pasirėmęs tik papras
to nemokyto tėvo pasakojimu. 
Šaknis kant nekildintina 
iš lotyniškai-prancūziško skoli
nio kantas (kampas, briauna, 
pakraštys), bet nuo seno lietu
viško žodžio kantrus, 
pakantus: Daukantas — daug 
pakenčiąs, Viskanta — viską 
pakenčiąs.
(Pabaiga sek. M.P. numery)

★ Per ateinančius 20 metų Lie
tuvoje užsimoti milžiniški darbai 
ir mokslo srityje. Esą, numatoma 
paruošti apie 400 mokslo daktarų 
ir apie 3.000 mokslo kandidatų 
(tuo tarpu per nepilnus 20 bolše- 
vikisio režimo metų išleista vos 
keletą mokslo daktarų... — E.). 
Pagal Lietuvos mokslų akademijos 
žinias, jos aspirantūroje gilina 
žinias 130 aspirantų ir jiems va
dovauja visa eilė sovietų moksli
ninkų. Esą, daug aspirantų moko
si Maskvoje, Leningrade, Kijeve.

VIETOS
ATSISVEIKINAME SU
M.P. REDAKTORIUM

Kaip žinome, p. J. Vėteikis, iš
buvęs Mūsų Pastogės redaktorium 
ketvertą metų, lapkričio 13 d. iš 
šių pareigų pasitraukė. Atsisvei
kindama su redaktorium, ALB 
Krašto Valdyba lapkričio 11 d. 
Redfern lietuvių namuose suren
gė jo išleistuves, į kurias be Kraš
to Valdybos ir Kontrolės Komisi
jos narių buvo pakviesti ir orga
nizacijų atstovai bei artimesnieji 
Mūsų pastogės bendradarbiai. Prie 
vaišių stalo šiltu žodžiu atsisvei
kino K.V. pirmininkas inž. p. B. 
Daukus, vaizdžiai nupasakodamas 
redaktoriaus spaudos darbą ne 
vien tik mūsų tarpe, bet dar ir 
Nepriklausomoje Lietuvoje, padė
kojo už nuoširdų bendradarbia
vimą ir Krašto Valdybos vardu 
įteikė kuklią dovanėlę — meške
rę. Po pirmininko žodžio kalbėjo 
ALB garbės narys p. A. Baužė, 
buvusieji Krašto Valdybos pirmi
ninkai inž. p. 1. Jonaitis ir p. Vyt. 
Skrinska, p. J. Kedys, p. Bitinas, 
V. Kazokas, p. J.A. Jūragis ir ga
lop kun. P. Butkus (jis atvyko 
baigiantis išleistuvių oficialiai da
liai). Atsakydamas p. J. Vėteikis 
padėkojo Krašto Valdybai ir vi
siems kalbėjusiems ir užtikrino, 
kad jis ir toliau talkininkaus Mū
sų Pastogei tiek plunksna, tiek 
kitokiais būdais. Toliau sekė vai
šės ir individualūs pašnekėsiai 
jaukioje ir draugiškoje nuotai
koje.

L i e t u v o j e
LIETUVOS KULTŪROS 

GYVENIME

Spalio 22 d., kaip pranešė Vil
niaus radijas, “visa pažangioji 
žmonija” minėjo vengrų pianisto 
ir kompozitoriaus Franz Liszto 
150 metines. Muziko kūryba esą 
labai mėgiama ir Lietuvoje. Da
bar paskelbta, kad viena kompozi
toriaus biografijos gijų jį sieja ir 
su Vilniaus miestu. Vilniaus uni
versiteto bibliotekoje buvo suras
ta keletas Liszto rankraščių. Vil
niuje išliko vienas muziko auto
grafas, sveikinimo laiškas muziko
logei Tomonovai.

★ Vilniuje išėjo iš spaudos Me- 
donio “Trakai". Be vietovės, is
torinių paminklų aprašymo, žino
ma, pagal Sniečkaus nurodymus, 
paskirta ir nemaža duoklė pavaiz
duoti “darbo žmonių" (komunis
tų — E.) kovai už bolševikinę 
valdžią.

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., 
Mclb., Cfl. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

AW.W\V.V/.\\,.'A,A\W.WAV.,.“<AVAW>V»VAW.

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 stoti*. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir issimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

NAUJOSIOS TECHNIKOS IR
IŠRADIMŲ PARODOS

Prieš komunistų suvažiavimus 
Vilniuje ir Maskvoje, Vilniuje bu
vo atidaryta naujosios technikos 
paroda su 4.000 eksponatų. Jų 
tarpe buvo eksponuotos Lietuvos 
įmonėse pagamintos įvairios stak
lės, elektroninės skaičiavimo ma
šinos. Į parodą buvo vežamos eks
kursijos iš įvairių Lietuvos vie
tų, lankėsi ir ekskursijos iš Mins
ko, Latvijos ir Estijos. Lankyto
jams buvo aiškinama apie parodos 
eksponatus, buvo pravesti ir se
minarai technilogijos ir kt. klau
simais. (E.)

ŽINIOS
SVARBUS PRANEŠIMAS 
STUDENTAMS

Artėjant šeštam Studentų Su
važiavimui, valdybai reikia sure
gistruoti visus studentus žadan
čius suvažiavime dalyvauti. Suva
žiavimas bus tradiciniu kalėdinių 
atostogų metu Viktorijoje — tik
riausiai Melbourne.

Visi sydnėjiškiai studentai, ku
rie numato į suvažiavimą vykti, 
prašomi painformuoti sekretorę 
kol. D. Bajelytę (UJ 0289), 9 Or
chard St., Croydon, N.S.W. ne 
vėliau kaip šio mėn. 27-tą dieną. 
Kitaip, studentai turės patys rū
pintis dėl nakvynės.

Suvažiavimo mokestis, kaip vi
suomet, yra £3. Visi (dieninių ir 
vakarinių kursų studentai) užsire
gistravę valdyboj, gaus finansinę 
(£1) paramą. Likusius pinigus 
(£2), kiekvienas užsiregistravęs 
studentas turi valdybai prisiųsti 
ligi š.m. gruodžio mėn. 9-tos die
nos.

Transportą į suvažiavimą kiek
vienas pasirūpina atskirai. Va
žiuojančių mašinomis tikriausiai 
neužteks, tad primename, kad die
ninių kursų studentai gali gauti 
“Students’ Vacation Travel Con
cession Certificates” universiteto 
Enquiry Office.

LIETUVIAI DAINAVO, 
ŠOKO MASKVIEČIAMS

Kom partijos suvažiavimo bai
giamajame koncerte, drauge su 
visų sovietinių respublikų meno 
kolektyvais, pasirodė ir iš Lietu
vos atvykęs V. Bartusevičiaus va
dovaujamas studentų meninis ko
lektyvas. Pradžioje Kolektyvas at
liko šokį “Kepurinę”, drauge cho
ru dainuoja'nt sveikinimo žodžius 
suvažiavimo “garbei". Toliau an
samblis skudučiavo Pr. Tamošai
čio “Voveraitę” ir rusų kalba cho
ras su orkestru atliko Muradelio 
dainą “Buchenvaldo varpai”. Kon
certo baletmeisteris J. Gudaitis- 
Gudavičius pastatė naują šokį, 
pavadinęs “Draugystės juosta”. 
Pabaigoje ansamblis padainavo 
“Liepsnokite širdys" (poeto J. 
Marcinkevičiaus žodžiai ir Balsio 
muzika). Dar buvo parodytas ir 
filmas apie Lietuvos gamtą, nau
jas statybas ir jubiliejinę dainų 
šventę. (E.)

★ Kas Lietuvoje studijuoja sa
varankiškai marksizmą-leninizmą, 
visiems tiems Vilniuje politinės 
literatūros leidykla išleido popu
liarų vadovėlį “Marksistinės filo
sofijos pagrindai”. (E.)

★ Vilniaus universitetas palaiko 
ryšius su Lvovo universitetu. Sie
kiant pakelti Vilniaus studentų 
komunistines nuotaikas neseniai 
Vilniuje svečiavosi Lvovo kom
jaunimo atstovai, o į Lvovą išvyko 
Vilniaus studentų delegacija.

Kadangi yra studentų, kurie 
studijų metu gyvena ne namuose, 
jie gali šio pranešimo nematyti, 
šitokių studentų pažįstamieji ir 
draugai prašomi kuo skubiausiai 
jiems perduoti šias žinias.

Studentų Valdyba

KŪČIŲ REIKALU 
PRANEŠ IMAS

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet Sydney lietuvių Klubo 
Namų Valdyba, susitarusi su apy
linkės Valdyba ruošia Redferno 
lietuvių namuose bendras Kūčias. 
Iš praktikos žinome, kad šitas 
gražus lietuviškas paprotys mūsų 
tarpe susilaukia kaskart didesnio 
pritarimo. Dėsime pastangų, kad 
šiais metais Kūčios praeitų nuo- 
taikingiau ir iškilmingiau. Kūčių 
vakarienės išlaidoms padengti nu
matoma: suaugusiems asmenims 
po £ 1, moksleiviams ir nepilna
mečiams — 10 šil., vaikams iki 
12 metų — veltui.

Norintieji dalyvauti Kūčių va
karienėje prašomi registruotis 
įmokant numatytą mokestį pas M. 
Petronį 152 Liverpool Rd., En
field, arba savaitgaliais Lietuvių 
Namuose (20 Botany Rd., Red
fern) pas budintį Lietuvių Namų 
Klubo Tarybos narį.

Registracija baigiama gruodžio 
20 dieną.

Sydney Lietuvių Namų Taryba 
ir Sydney Apylinkės Valdyba
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PASAULYJE IR
LIETUVOJE

★ Kaip rašo Sporto laikraštis, 
išeinantis Vilniuje, Lietuvos “res
publikinės sporto tarybos prezi
diumas” už amoralų ir nesuderi
namų su “tarybinio” sportininko 
vardu elgesį atėmė sporto meist
ro vardų S. Lazariui bei pirmąjį 
atskyrį R. Gudmanui ir A. Sire- 
vič'iui. Neseniai ši taryba gruzino 
sporto meistro vardų vienam iš 
geriausiųjų Lietuvos krepšininkų 
A. Lauritėnui, kuriam jis buvo 
atimtas 1959 m.

★ R. Liubartas laimėjo Kauno 
miesto lauko teniso meisterio var
dų. Pirmenybėse dalyvavo 44 žai
dėjai. Pas moteris pirmąja buvo
S. Baltrūnienė. Vyrų dvejete var
žybas laimėjo V. Augustaitis — 
R. Liubartas, mišriame dvejete — 
O Rimkūnaitė — R. Liubartas.

★ Vilniuje žaidė Liepojaus Dau
guvos vyrai ir moterys krepšinin
kai. Svečius įveikė Vilniaus Spar
takas 63:52 ir VVU 68:52. Vil
niaus švietimo moterys nugalėjo 
viešnias 65:45, bet viešnios laimė
jo prieš VVU studentes 46:45.

★ Vilniaus Pedagoginio institu
to lengvaatlečiai lankėsi Taline, 
kur susitiko su vietos pedagoginio 
instituto lengvaatlečiais. Laimė
jo vilniečiai 131:122.

★ A. Stančiūtė ieties metime pa
siekė tarptautinės klasės pasek
mę — 53.18 m.

★ V. Jaras, dalyvaudamas Bal
tarusijos pirmenybėse, užėmė I 
vietų disko metime (49.60).

★ Klaipėdos — Liepojos (Lat
vijoje) lengvaatlečių susitikimas 
baigėsi klaipėdiečių pergale 115: 
109. Varžybos įvyko Liepojoje.

★ Aldona Morlcūnaitė gavo 
sporto meisterio titulų. Ji prieš 
kelias savaites įvykusiose stalo te
niso varžybose nugalėjo daugkar
tinę Sov. Sųjungos čempionę estę 
E. Lestai ir Sov. Sųjungos rink
tinės narę S. Paiserev.

★ Panevėžio Maisto futbolinin
kai lankėsi Daugpilyje (Latvijo
je), kur įveikė miesto rinkti
nę 4:2. (eš)

ŠACHMATŲ 

KAMPELIS
(Skyrių veda Vac. Liūgą)

ŽINIOS

★ Amerikiečiai — pirmūnai Ju
goslavijoj. Didysai turnyras Bled, 
Jugoslavija, į kurį suvažiavo 20 
šio meto žymūnų: Tai, Keres, 
Petrosian, Geller (Sov. S-gos), 
Najdorf (Argentina), Gligorič, 
Trifunovič, Matanovič, Jugosla
vija, Pachman — čeksi., Olafsson
— Islandija, Partisch — Vengri
ja, Bobby Fischer ir A. Bisguier
— JAV. Po 3 ratų pirmavo Bis- 
gurer, Geller, Trifunovič, turėda
mi po 2 į tš., po 4 ratų — Bisguier, 
Fischer, Geller turėjo po 3 tš. 
Penktam rate Fischeris įveikė 
Gellerį ir atsistojo pirmuoju su 
4 — 1 tš. Prieš tai Fischeris įvei
kė M. Tai, pr. metų pasaulio meis
terį ir Olafssonų, kuris tik kų lai
mėjo Čekoslovakijoj zoninį tur
nyrų. Fischeris sulošė lygiomis su 
Gligoričiu ir Donneriu. Bisguier 
taipogi pasiekė puikų laimėjimų, 
sudorojęs P. Keresų ir vienų ju
goslavų (Udovič), be to, lygiom 
su Sovietų čempionu Petrosian ir 
jugoslavu Trifunovičiu.

* Kanados pirmenybėse Povilas 
Vaitonis nekaip sužaidė. Jis len
telės vidury. Laimėjo L. Joyner

4 Elena Sabaliauskaitė, Toronto 
Vyties narė, Kanados tarpt, rung
tynėse laimėjo mergaičių grupės 
(iki 18 metų) nugalėtojos vardų. 
Ji baigmėje 5 setų žaidime nuga
lėjo D. Chaimson iš Washingtono, 
D. C. Tokiu būdu ji tapo Kana
dos mergaičių meistere. šiose pir
menybėse taip pat žaidė Pr. Gvil
dys, S. Kasperavičiūtė, E. Vaiče
kauskas, J. Nešukaitis, A. 'Kra- 
šauskas.

★ Hamiltono Kovas lapkričio 
mėn. 24 — 25 d.d. rengia geriau
siųjų Š. Amerikos liet, krepšinio 
komandų turnyrų. Į jį žada pa
kviesti 4 komandas: Toronto Auš
rų, Waterburio Gintarų, Chicagos 
Nerį ir Chicagos Baltijos Jūrų.

★ Kanados pabaltiečių lauko 
teniso pirmenybes antrų kartų iš 
eilės laimėjo lietuvis B. Paltaro
kas. Jis finale įveikė Rautinšų 
6:3, 7:9, 6:0.

★ Maskvoje įvykusiose futbolo 
rungtynėse praėjusį sekmadienį 
Austrija sudorojo Sov. Sųjungos 
rinktinę 1:0. Rungtynes stebėjo 
90,000 žmonių.

★ John Thomas, buvęs pasaulio 
rekordistas šuolyje į aukštį Gote- 
borge, Švedijoje, buvo įveiktas 
švedo Stig Peterson. Jie abu iš
šoko 9’ lOį”, tačiau švedas turė
jo mažiau bandymų.

★ V. Vokietijos mėgėjų futbolo 
rinktinė įveikė Japonijos rink
tinę 6:1.

★ Rumunai laimėjo Europos sta
lo teniso taurę. Jij komanda Leip
cige įvykusiose baigminėse rung
tynėse sudorojo vietos Lokomo
tyvų 6:0.

PASAULIO STUDENTŲ 
PIRMENYBĖS

Rugsėjo 3 d. Sofijoje baigėsi 
pasaulio studentų pirmenybės — 
universiada, čia daugiausia pirmų
jų vietų ir medalių iškovojo Sov. 
Sųjunga. Rusai laimėjo 21 aukso, 
23 sidabro ir 8 bronzoj medalius, 
tapdami universiados nugalėtojais.

iš Montrealio, sukoręs 9 — 2 taš
kų, Vronesič, Toronto, 8 tš., Sik- 
los ir Cayford iš Montrealio po 
7 tš. P-bės pasibaigė rugsėjo 6 d.

★ Kazys Škėma — Michigano 
čempionas. Rugsėjo 1 — 4 d. Lan
sing mieste įvyko Michigano at
viros p-bės. Dalyvavo 75 žaidikai, 
įskaitant vietos ir gretimų vals
tybių su Kanada dalyvius. Pirmas 
tris vietas nugriebė Chicagos ats
tovai: Angelo Sandrin, jo brolis 
Albert, (abu po 6 — 1 tš.), J. 
Sweig ir Kazys Škėma iš Detroito 
po 5į tš., Jack O’Keefe iš Ann 
Arbor 5 tš. Praeitų p-bių nugalė
tojas dr. Poschel baigė dešimtuo
ju.

Kazys Škėma, kaip geriausiai 
pasirodęs už visus kitus Michiga
no žaidikus, paskelbtas šių metų 
Michigano valstybės čempionu. 
Jam įteikta su atitinkamais užra
šais graži taurė.

Kazys Škėma buvo Bostono 
miesto čempionu 1950 ir 1951 me
tais, 1960 m. jis su S. Popeliu bu
vo co-čempionai Great Lakes 
p-bėse, o 1961 — Škėma — Mi
chigano valstybės čempionas!1

Universiadoje buvo pasiekti 2 
pasaulio rekordai ir daugelis šių 
pirmenybių rekordų. Rusas V. 
Brumelis šuolyje į aukštį parodė 
rekordinę pasekmę — 2.25 m., o 
rusė Tamara Pres nusviedė diskų 
58.06 m. Kita rusė T. Sčelkanova 
šuolyje į tolį 1 cm buvo pageri
nusi jai priklausantį rekordų 
(6.48 m.), tačiau tuo metu jai į 
nugarų pūtė stiprus vėjas ir re
kordas negali būti pripažintas.

Krepšinio varžybose vyrų gru
pėje I vietų iškovojo Sov. Sųjun
ga, antraisiais palikę bulgarus. 
Trečių vietų užėmė čekai. Rusai

I 1
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NUOTRUPOS
NAUJOS KOLCHOZŲ 

GYVENVIETĖS
Komunistai siekia kolchozinin- 

kus perkelti iš vienkiemių į kol
chozines gyvenvietes. Tuo susi
rūpinusi ir kom. partijos naujai 
priimta programa. Reikės pasta
tyti per 200.000 vienbučių namų 
ir jau dabar, numatoma, kad to
kia statyba bus industrializuota. 
(Pagal rugsėjo mėn. paskelbtus 
duomenis Lietuvoje buvo skaito
ma apie 384.000 kiemų. — E.). 
Statyba kolchozų gyventojams 
rūpinasi ir Mokslų Akademijos 
statybos ir architektūros institu
tas ir pagal jo projektus tokie 
namai būsią statomi iš sudedamų 
stambių gelžbetoninių plokščių 
— blokų. Kolchozininkai, esą, ga
lėsią pasistatyti namus, kurie su
sidės iš virtuvės 12 kv. m. ploto, 
gyvenamojo kambario (20 kv. 
m.), dviejų miegamųjų (bendro 
ploto 20 kv. m.) ir mažyčio san
dėliuko. Už pamatus, išorines sie
nas, vidaus pertvaras kolchozinin- 
kas turės sumokėti apie 1.500 rb. 
ir dar atskirai teks mokėti už ply
tinės pristatytas dalis (O kur sto
gai, grindys ir pastatymas? — E.). 
Per šių metų 8 mėnesius jau esu 
pastatyta 88 tokie namai ir sta
toma 464 standartiniai surenka
mieji namai, šiais metais jau pra
dėtas detalus kolchozų gyvenvie
čių išplanavijnas. Pirmoje eilėje 
projektuojamos stambios kolcho

★ N. Anglijos pirmenybėse, 
buv. Bostono čempionas Gedimi
nas Šveikauskas nedalyvavo, nu
vyko tik vienas Algis Makaitis, 
1960 m. N. Anglijos B kl. meis
teris, tačiau A klasėj jam sun
kiai ėjosi, tesurinko 2i tš. Laimė
jo J. Gurdo, Noderer ir S. Lyman 
visi trys po 5į tš.

★ Canadian Chess Chat, nr. 7, 
skelbia Povilo Vaitonio laimėjimų 
Ontario pirmenybėse, Igno Žalio 
— Montrealio miesto pirmenybėse 
ir Merkio laimėjimus Amerikos 
komandai IV pasaulio koresp. 
p-bėse. 

paskutinę dienų nugalėjo Italiją 
83:72. Moterų grupėje meisterio 
vardų iškovojo Bulgarija. Jį le
miamose rungtynėse nugalėjo Sov. 
Sųjungų 53:43, kuri liko antroje 
vietoje. Trečioje vietoje ir čia at
sistojo Čekoslovakija.

Tinklinio vyrų grupėje laimė
jo Rumunija, 11 v. — Bulgarija. 
Pas moteris — Sov. Sųjunga; II v. 
— Bulgarija. Vanddnsviedyjci 
pirmų vietų užėmė Jugoslavija, 
II — Sov. Sųjunga, III — Ven
grija. Varžybos vyko ir kitose 
sporto šakose.

zų gyvenvietės, esančios dides
niuose miesteliuose. Pvz., Kovars- 
ko rajono keli kolchozai turės 
bendrų centrinę gyvenvietę Tau
jėnų miestelyje ir pan. (E.)

PASITAIKO IR ŠITAIP
Anądien nuėjęs į Sydney kino 

teatrų Lido, vienas mūsiškis, ne
gavęs bilieto, čia pat prie langelio 
lietuviškai nusikeikė. Kasoje sėdė
jusi blondinė bilietų pardavėja 
pasiteiravo, ar tik jis nebūsiąs lie
tuvis. Mūsiškis, nors ir gerokai 
nuraudęs, prisipažino, ir prasidė
jo šneka. Kasininkė, kad ir su 
svetimu akcentu dailiai lietuviškai 
kalbėjo prisipažindama, kad ji ne 
lietuvė, o švedė. Dar 1947 m. ji 
su savo tėvu važinėjusi po Lietu
vą. Jos tėvas užrašinėjęs lietuvių 
liaudies dainas į juosteles. Lietu
voj išbuvo 7 mėnesius, bet kaip 
vaikas ji greitai pramoko lietu
viškai. Dabar ji ištekėjusi už ang
lo, ii- mūsų uolusis filmų lankyto
jas esąs jos sutiktas pirmas lietu
vis po to, kai ji išvykusi iš Lietu
vos.

MALONINGOJI 
SOVIETŲ ISTORIJA

“N.Y. Herald Tribune” su pa
šaipa rašo: “Istorija jau rodo 
savo maloningumą Nikitai 
Chruščiovui, tam didžiajam ka
ro herojui. Paskutiniajame so
vietinės antrojo pasaulinio karo 
istorijos tome ne mažiau kaip 41 
kartą giriamai pasisakoma apie 
Chruščiovą, kuriam priskiriami 
laimėjimai... “nuo Stalingrado 
iki Karacho”. Jos puslapiuose 
pridėliota jo fotografijų. Priešin
gai, Josefas Stalinas suminimas 
27 kartus, ir jo tik vienas pa
veikslas tėra. Marš. Žukovas su
minimas tik dukart. Atrodo, ta
rytum Stalinas, Žukovas ir kiti 
panašūs tik dėmesį buvo nuo 
Chruščiovo atitraukę, kada vyko 
kovos. Bet laikas keičia perspek
tyvą, ypač SSR. Moralas, atrodo, 
išeitų šitoks, jei negali kurti is
torijos, tai sukurk istorikus”.

FOTO PARODOS REIKALU
šiais metais Kalėdų švenčių 

proga sporto šventės metu Gee- 
longe yra ruošiama lietuvių foto 
paroda.

Parodo* apimti*:
1. paprastos bei spalvotos nuo

traukos, nemažesnės atvirutės 
dydžio (pageidautina, kas gali, 
8” x 10”).

Nuotraukos gali vaizduoti lie
tuvių

i. įvairių sporto rūšių judesius,
ii. sportininkų — portretinės,

iii. sporto priemones bei pasta
tus ir simbolius, turinčius sąryšį 
su sporto gyvenimu.
2. Kviečiame visus Australijoje 

gyvenančius lietuvius, turinčius 
bent kokių augščiau nurodytų 
nuotraukų, praturtinti šių paro
dų.

3. Nuotraukas prisiųsti ligi š.m. 
gruodžio 20 d.

SVARBU MUMS
ABITURIENTŲ DĖMESIUI
Bankstowno Apylinkės Valdy

bos noras ir pastangos yra sure
gistruoti visus abiturientus-tes, 
juos suburti krūvon ir atitinka
mai atžymėti jų aukštesnių moks
lų baigimą.

Dauguma jau užsiregistravo, 
bet yra keletas iš jų kurie dar ne
užsiregistravę.

Nėra ko laukti, bet tuojau pra
šau visų tėvų savo abiturientus 
registruoti kaip galima greičiau 
šiuo telefonu Nr. UW 5072, arba 
laišku: Mr. M. Zakaras, 10 Onslow 
St., Canterbury.

—mz—

PAREIŠKIMAS
|šiuo pareiškiu, kad 1961 m. 

lapkričio mėn. 13 d. išstojau iš So
cialinės Globos Moterų Draugijos 
Valdybos Melbourne visuomenės 
labui. Visais Draugijos reikalais 
prašoma kreiptis į valdybos sek
retorę p. Oną Jakutienę 14 Thestle 
Str., Pascoe Vale stn. W.7, tel. 
— FL 5802.

Su pagarba
Valerija, Kuncaitienė
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sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- :•:• 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

V. Bindokui, 88 Walsgott St., 
North Geelong, Vic., arba
V. Vosyliui, 68 Cumming St., 
Mile End, S.A.
4. Būtų gera, kad kas gali, šias 

nuotraukas perleistų Foto ir Fil- 
mos sekcijos archyvui: Jonui Va
nagui, 9 Westbourne St., West 
Croydon, S.A. Apie tai prašome 
pranešti atsiunčiant nuotraukas, 
o jei šio pareiškimo nebus, tuomet 
nuotraukos tuoj po parodos bus 
grąžinamos jų savininkams.

5. Jeigu kas galvoja pats at
vykti į Geelongą — geriausiai 
nuotraukas atsivežti drauge, tik 
apie tai ligi gruodžio 20 d. pra
nešti nurodytais adresais.

6. Parodos vieta ir atidarymo 
data bus paskelbta vėliau.

Vacy* Ilgūną*
A.L.B. Krašto Kultūro* Tarybo* 
Foto ir Filmų Sekcijo. Seniūną*

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ 
ROMOJE 

praneša, kad nuo š.m. lapkričio 
mėn 1 d. Lietuvos Pasiuntinybės 
prie šv. Sosto naujas adresas yra:

LEGAZIONE DI LITUANIA 
P.S.S.

VIA ALDEGA 2 — ROMA
Tuo pačiu adresu ir min. St. 

Lozoraitis.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Stasys Kvietkus- 

Blum, s. Juozo, gimęs 1921 m. Vy- 
togalos km., Šilalės rajone, nuo 
1936 m. gyvenęs Kreivėnų km., 
Pagėgių rajone. 1944 m. patekęs 
į Vokietiją, iš kur emigravo į Aus
traliją. Jieško jo brolis Aleksas 
Kvietkus, s. Juozo, gyv., Lietu
vos T.S.R. Pagėgių rajone, Griež- 
pelkių apylinkėje, Meldiklaukių 
km., Lauksargio paštas.

LAIKAS PRATĘSTI 
M.P. PRENUMERATĄ 

1 9 6 2!
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MftU PASTOGĖ
Padėkime vargstantiems SYDNEY

APYLINKIŲ BALIUS
Po ilgesnės pertraukos Moterų 

Socialinės Globos Draugija vėl 
tiesia rankų į bendruomenę, pra
šydama pagalbos. Savu laiku sku
biai ruošdama Redferno Lietuvių 
Namuose valgyklų, Draugija 
džiaugėsi, kad jau nebereikės var
ginti žmonių išmaldomis. Įsteigus 
valgyklų padidėjo pajamos tiek 
Moterų Draugijai, tiek ir patiems 
namams. Tada ji galėjo padėti ne
laimių ištiktiems ir ligoniams. 
Teko net keturis viengungius pa
laidoti, pasirūpinta seneliais, bu
vo šelpiami našlaičiai, taip pat at
likta visa eilė patarnavimų Įvai
riose valdiškose įstaigose.

Kaip ir kiekvienų asmenį, šei
mų ar bendrovę ištinka smūgiai 
ir krizės, taip ir ši grynai labda
ros organizacija sutiko įvairių 
sunkumų ir nesklandumų. Skau
džiausiai nukentėjo finansiniu at
žvilgiu, netekusi pagrindinio sa
vo pajamų šaltinio — virtuvės. 
Suprantama, svarbu ir patiems na
mams pastovios pajamos, tačiau 
reikia žiūrėti, kad ta vienintėlė 
labdaros organizacija nebūtų su
žlugdyta. Juk nelaimei ištikus ne
greit galima prisišaukti draugų

PERTH
IŠVYKSTA KUN. L. KEMĖŠIS

■1951 m. Perthe įsikūrė Apylin
kė, ir pirmosios Apylinkės Val
dybos rūpestis gauti lietuvį kuni
gų. Buvo daryti visi galimi žy
giai, ir tas reikalas užsitęsė net 
trejus metus. Ir tik aktyviai tar
pininkaujant to meto Krašto Val
dybai į Perthų lietuvių dvasiniams 
reikalams buvo paskirtas kun. L. 
Kemėšis, kuris atvykęs čia išbuvo 
aštuonerius metus, daug pasidar
buodamas lietuvybei ir lietuvių 
bendruomenei.. Jis net buvo iš
rinktas į Apylinkės Valdybų ir 
turėjo vicepirmininko pareigas. Jo 
rūpesčiu Perthe buvo įsteigta sek
madienio mokykla, kuri susideda 
iš dviejų klasių ir tebeveikia iki 
šiol.

Pasklidusi žinia apie kun. L. 
Kemėšio išvykimų sukėlė rūpes
čio bendruomenėje, o ypač sielo
jasi vietos Apylinkės Valdyba, 
kuri daro visus galimus žygius, 
kad su gerb. kunigo išvykimu ne
iširtų lietuvių sekmadienio mo
kykla. Nors kun. L. Kemėšis už
tikrino, kad po 7 mėnesių sugrį- 
šiąs, bet bijomasi, kad per tų lai
kų daugelis bažnyčios lankytojų 
nutrupės.

Kun. Laurynas Kemėšis lapkri
čio 23 d. išvyksta į Kanadų aplan
kyti savo sergančio brolio, kuris 
taip pat kunigas ir vadovauja pa
rapijai.

Lapkričio 19 d. vakare ruošia
mos kun. L. Kemešiui išleistuvės 
toje pačioje salėje, kur vyko rug
sėjo 8 d. minėjimas — Mayland 
— Guildford Rd.

Andriui Klimaitii

Keliaujame
Kiek daug kartų Melboumo 

Lietuvių Dainos Sambūris keliavo 
savo dainomis po Lietuvą, kiek 
daug kartų šis dainos sambūris 
nukeldavo klausytojus į praeitį, ir 
primindavo jiems gimtąjį kraštą, 
artimuosius ir viską, kas yra suriš
ta su mūsų gražiąja Tėvyne.

šių metų spalio mėn. 10 d. mel- 
bourniskiai vėl turėjo nepaprastą 
kelionę, nes kartu su savimi jie 
vedžiojasi arti 300 australų vie
nuolių ir jų auklėtinių, ir savo 
dainomis aiškino jiems apie žilą 
Lietuvos senovę, apie geografinę 
Lietuvos padėtį, apie mūsų gyve
nimo papročius ir t.t. ir t.t.

Kaip paprastai, ir šį kartą ke
lionės vadovu — gidu buvo iškal
bingoji Alena Karazijienė, kuri 
nupasakojo, kad lietuviai net nuo 
akmens amžiaus gadynės gyvena, 
maždaug, toje pačioje vietoje, kad 
savo dydžiu, dabartinė Lietuva 
nebus didesnė už Tasmaniją, nors 
gyventojų priskaitoma virš 3 mi
lijonų, kad amžiams bėgant, pa
mažu vystėsi mūsų papročiai ir 
liaudies dainos, kad lietuviai buvo 
pakrikštyti tik 12-14 amžiaus lai
kotarpyje ir dabar, daugumoje 
mūsų tautiečiai yra R. katalikai. 
Vienuolėms paliko didelį įspūdį 
pareiškimas, kad Lietuva buvo 
laikoma šv. Marijos žeme, o kar- 

ir pagalbos. Nėra pasaulyje tautos 
ar bendruomenės, kuri neturėtų 
savo šalpos organizacijų. Šalia 
visko pirmoj eilėj statytinas žmo
niškumas. Gi šiandie, kai Sydney 
yra viena iš didžiausių lietuvių 
kolonijų, Moterų Soc. Globos 
Draugija neturi atramos, šios at
ramos Draugija jieško savo tau
tiečių širdyje. Parodykime nors 
lašelį meilės savo vargan pateku
siam broliui, pradžiuginkime vie
nišų ligonį švelnumo šypsniu. Pa
matysime, kad ir mums patiems, 
pagelbėjus kitam, pasidarys leng
viau ir šviesiau.

Šiomis dienomis Moterų Soc. 
Globos Dr-ja išsiuntinės sydnėjiš- 
kiams laiškus su pridėtais aukų 
vokeliais. Be pasipiktinimo, o su 
meile paimkime gautų vokelį į 
rankas ir dėdami savo aukų pra
šykime Augščiausto, kad atitolin
tų nuo mūsų pačių pagalbos rei
kalingumų.

Už parodytų nuoširdumų ir mei
lę savo vargstančiam broliui iš 
anksto širdingai dėkojame.

Sydney Moterų Soc. Globos
Draugija

NAUJAS REDAKCIJOS
ADRESAS

13 PERCY ST., BANKSTOWN, 
N.S.W. Tel. 70-8395

š. M.

A.L.B.

LAPKRIČIO 25 D. BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
“DAINAVOS” SALĖJE

BANKSTOWNO, SYDNĖJAUS IR CABRAMATTOS
APYLINKIŲ VALDYBOS RENGIA VIEŠĄ

ŠOKIU VAKARA
'MŪSŲ PASTOGEI” PAREMTI.

Programoje matysime MOŠŲ PASTOGĘ” tikrenybėje suas 
menintų ir kovojančių su gyvenimo audromis. Girdėsime 
įvairių aktualijų, humoristiniai vaizduojančių lietuvių gy
venimų ir t.t.

Šokiams gros gera kapela, veiks geras bufetas, 
bus turtinga loterija, gėlių valsas ir kt.

Įėjimas: Suaugusiems — 10 šil., moksleiviams — 5 šil.

Pradžia 7 vai. p.p.

Bankstowno, Sydnėjaus ir Cabramattos 
apylinkių valdybos.

su daina.
tais kryžių žeme, nes visas mūsų 
kraštas buvo nusagstytas gražiai 
ornamentuotais, mediniais kry
žiais, kurių pavyzdžiai buvo pa
rodyti pasibaigus koncertui. Lie
tuva buvo, taip pat vadinama 
Dainų Šalimi, nes lietuviai yra di
deli dainos mylėtojai, ir jų dainos 
yra tokios gražios, skambios ir 
turiningos.

Po šių paaiškinimų 'sekė pati 
kelionė, kurios metu buvo padai
nuota devynios dainos. Pirmoji ir 
tik vienintėlė buvo ne lietuvių 
komponuota — tai Bethoveno 
Sanctus:

“Aukščiausi garbina padangių 
žvaigždynai,

JĮ garbina visuos kraštuos.
Jį garbina žemė, platūs vandeny

nai, 
Klausyk, žmogau, dangaus balsų.

Klausyk, kas tvarko žvaigždžių 
šviesių milijonus, 

Kas liepia saulei mums spindėt? 
Ji savo šviesa pradžiugina žmones, 
Ji leidžias tam, kad vėl tekėt.”

Po kiekvienos dainos Alena Ka
razijienė vis rasdavo ką nors nau
jo įterpti ir papasakoti ką nors 
charakteringo iš mūsų gyvenimo

Štai antrasis “Mūsų Pastogės” 
balius prie pat vartų, čia kiekvie
nas atsilankęs ras nemaža links
mumo, šilto priėmimo, daug kų 
pamatys, išgirs ir skaniai pasi
juoks laike programos. Trys Sid
nėjaus Lietuvių Apylinkės svečių 
neapvils. Tam ruošiamasi intensy
viai ir nuoširdžiai. Tad nėra abe
jonės, kad tame šokių vakare teks 
nuobodžiauti ir snausti.
Norima padėti medžiaginiai “Mū

sų Pastogei” atsidusti kiek len
gviau. Visas pelnas skiriamas tik 
“Mūsų Pastogės” naudai. Be pas
togės ne gyvenimas, bet skurdas ir 
kančios. Visi mes žinome gerai, 
kad be savo spaudos, lietuviškos 
spaudos, gyvenimas tuščias.

Mūsų spauda laukia jūsų mora
linės ir materialinės paramos ir 
šilto atsiliepimo. Tad nepamirški
te š.m. lapkričio mėn. 25 d. atsi
lankyti į “Dainavos” salę pasima
tyti asmeniškai su “Mūsų Pasto
ge”.

—mz—
POLITINĖ POPIETĖ

Gruodžio 3 d. (sekmadienį) 2 
vai. p.p. Redfern Lietuvių Na
muose šaukiamas mitingas — po- 
litinė popietė, kurioje kviestieji 
Liberalų, Darbo Partijos (A.L.P.) 
ir Demokratinės Darbo Partijos 
(D.L.P.) atstovai padarys atitin
kamus savo pranešimus ryšium su 
artėjančiais federaliniais rinkų 
mais Australijoje. Bus galima vie
toje diskutuoti su prelegentais 
patiekiant jiems žodžiu ar raštu 
rūpimus klausimus. Į šių politinę 
popietę prašoma atsilankyti kaip 
galima skaitlingiau, kad susidary
tų įspūdis, jog mums gyvenamojo 
krašto reikalai yra nemažiau 
svarbūs, kaip ir savieji, šią popie
tę organizuoja ALB Krašto Val
dybos Informacijos Talka susita
rus su Sydney, Bankstown ir Cab- 
ramatta apylinkių valdyboms. Po
pietę praves inž. p. V. Bukevičius.

bruožų. Plačiai ir įdomiai buvo 
nupasakota apie mūsų moterų 
tautinius rūbus ir ypatingai vi
siems patiko pasakojimas apie gin
taro atsiradimą ir atvejus, kada, 
po audros Baltijos jūroj, tarp žo
lių pakrantėse pasisekdavo su
rasti gintaro gabalą, kuriame jau 
milijonas metų yra išgulėjusi susi
kristalizavusi musė arba uodas.

Per visą šią kelionę buvo įdo
mu stebėti taip giliai susikaupu
sią auditoriją, kuriai kaip pasako
jamieji dalykai, taip ir dainuoja
moji daina, atrodo, labai patiko. 
Gal todėl taip nuotaikingai gra
žiai skambėjo lietuviškosios dainos 
ir jų garsai, autoritetingai ir 
jautriai dirigento rankai įsakant, 
skleidėsi dainų žodžiuose nurody
tomis vietovėmis.

Taip pat apkeliauta visa Lietu
va, ir australų vienuolės ir jų glo
botinės sužinojo tiek daug apie 
mūsų mylimą kraštą, kad šiandien 
joms mūsų Lietuva jau nebėra 
svetima.

Sekančią kelionę po Lietuvą 
Melb. Liet. Dainos Sambūris nu
mato š.m. lapkričio mėn. 29 die
ną, kada bus duodamas koncertas 
Heidelbergo repą triadinė j e ligoni
nėje, kurioje gydosi apie 400 aus
tralų karių, dalyvavusių pirmame 
ir antrame pasauliniame kare. Li
goninės ribose yra puiki koncer
tinė salė, kurioje telpa apie 800 
klausytojų ir iš kur visi parengi
mai yra transliuojami tiems ligo
niams, kurie negali atsikelti iš lo-

PAMALDŲ TVARKA
Lapkričio 26 d. Sydnėjuje bus 

laikomos tik vienos lietuviams 
pamaldos St. Joseph bažnyčioje, 
Camperdown 12 vai. Kadangi ten 
pat parapijos salėje įvyks po pa
maldų ir kariuomenės šventės mi
nėjimas, tai kitur pamaldų nebus.

Gruodžio 3 d. bus laikomos pa
maldos Bankstown St. Brendan’s 
bažnyčioje 10 vai. 45 min. Tą pa
čią dieną, kaip ir kiekvieną sek
madienį, Camperdown’e lietu
viams pamaldos 12 vai.

M.P.I.

PIRMOSIOS KOMUNIJOS 
IŠKILMĖS

Kai daugelio lietuvių vaikučiai 
lanko katalikiškas australų mo
kyklas, kuriose su dideliu rūpes
tingumu stengiamasi įjungti ir j 
bendrą pirmąją Komuniją, tai ne
daug atsiranda lietuvių vaikų, ku
rie dar būtų neparuošti ir norėtų 
išmokti lietuviškai eiti išpažinties 
bei dalyvauti lietuviškų pamaldų 
iškilmėse.

Tačiau kaip ir kasmet gražus 
būrelis Sydnėjaus lietuvių vaiku
čių dalyvavo pirmosios Komunijos 
iškilmėse, kurios įvyko lapkričio 
12 d. Camperdown lietuviškų pa
maldų metu.

Dauguma jų buvo kapeliono pa
ruošti per keletą mėnesių vyks
tant katekizacijos pamokoms Bass 
Hill kolonijoj. Kiti jų ruošėsi iš 
vadovėlių, o tik vėliau pj risi jun
gė prie bendrų pamokų.

Jaudinantys ir nepamirštami 
momentai matant vaikučius žen
giančius į bažnyčią ir priiman
čius Komuniją prie altoriaus. Sa
vo jautriame pamoksle kapelio
nas kun. P. Butkus kvietė išlikti 
visą gyvenimą gerais lietuviais ir 
katalikais, apibūdindamas iškil
mėse demonstruotų lietuviškų 
ženklų ir simbolių — juostelių, 
rūtų, žvakių, tautinių spalvų — 
prasmę.

Kaip ir visada, po visų iškilmių 
buvo jaukūs bendri pusryčiai, ku
rių metu kartu pasidžiaugta, o 
kapelionas visus vaikučius apdo
vanojo lietuviškomis maldaknygė
mis ir specialiais pažymėjimais. 
Dainos choras, diriguojamas p. K. 
Kavaliausko, giedojo pamaldų 
metu, o p. K. Steponiukas padarė 
nuotraukų.

Priėmusieji Pirmąją Komuniją 
bei dalyvavusieji šiose iškilmėse 
buvo šie lietuviai vaikučiai: Vir
ginija Inkrataitė, Valė — Berna
deta Šatkauskaitė, Lina Kazlaus
kaitė, Elena — Viktorija Kivery- 
tė, Danutė Dulinskaitė, Virginija 
Savickaitė, Edvardas Šurka, Sigi
tas Bernotas ir Povilas Janavičius.

INŽINIERIAI ATŠVENTĖ 
SAVO DEŠIMTMETĮ

Lapkričio 18 d. Bankstowno 
Dainavos salėje įvyko iškilmingas 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Draugijos Sydnėjaus 
skyriaus dešimties metų gyvavimo 
ir veiklos paminėjimas. Iškilmin
gą posėdį pradėjo Draugijos pir
mininkas inž. p. I. Jonaitis, pa
kviesdamas prezidiuman ALB 
Krašto Valdybos pirmininką ir 
šios Draugijos Sydney skyriaus 
steigėją inž. p. B. Daukų, Sydney 
lietuvių kapelioną kun. P. Butkų, 
Bankstowno, Cabramatos ir Syd
nėjaus apylinkių pirmininkus, (p. 
p. Zakarą, Bitiną ir Stošių, iš ku
rių p. Zakaras į iškilmingą posėdį 
nesuspėjo atvykti), buvusius 
Draugijos pirmininkus inž. p. F. 
Sipavičių ir inž. p. V. Bukevičių 
ir dabartinį Draugijos sekretorių 
inž. p. A. Alekną. Savo įvadinia
me žodyje inž. p. Jonaitis trum
pai nupasakojo Draugijos veiklą, 
tikslus ir darbus, atliktus per tą 
dešimtmetį. Toliau kalbėjo Kraš
to V-bos pirm. inž. p. Daukus, pa
brėždamas Draugijos tamprų ryšį 
su visa lietuvių bendruomene ir 
palinkėjo savo ir Krašto V-bos 
vardu Draugijai plėsti savo veiklą, 
augti ir stiprėti. Po to Draugiją 
žodžiu sveikino kun. P. Butkus, 
apylinkių pirmininkų vardu p. V. 
Bitinas. Draugiją raštu sveikino 
Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
klubas, Sambūris Šviesa, Liet. Tei
sininkų Draugija. Sveikinimus pa
skaitė Dr-jos sekretorius inž. p. 
A. Alekna.

Po iškilmingo posėdžio, sugie
dojus Lietuvos Himną, prasidėjo 
vaišės ir pasilinksminimas. Prie 
gausiai padengtų stalų svečiai vai
šinosi, šoko. Vakaro paįvairinimui 

vų ir nueiti pasiklausyti koncer
to į salę.

šiuo koncertu bus užbaigtas 
1961-jų metų koncertų ciklas ir 
bus bandoma, dar šiais metais, pa
ruošti HI-FI lietuviškų dainų 
plokštelę.

Po visų didžiųjų švenčių Sam
būris numato naujomis jėgomis 
pradėti darbą, nes sekantieji me
tai yra II-sios Dainų šventės me
tai. Sambūrio dirigentas Albertas 
čelna nuoširdžiai kviečia visus 
tuos melburniškius, kurie dainuo
ja soprano ir tenoro balsais, įsi
jungti į Sambūrio gretas ir padė
ti bendromis jėgomis stiprinti cho
ro pajėgumą idant mūsų gražioji 
lietuviška daina dar gražiau skam
bėtų ir idant mūsų gražiosios ke
lionės po Lietuvą dar gražiau pa
vyktų.

i ELBE

REIKALINGAS 
ADMINISTRATOR! US

ALB Krašto Valdyba jieško 
lietuvio Mūsų Pastogės adminis
tratoriaus pareigoms. Suintere
suotieji prašomi asmeniškai 
kreiptis į K. V-bos pirm. inž. p. 
B. Daukų (273 Cooper Rd., Ya- 
goona, tek: 70-5281) pasiinfor- 
muoti ir tartis dėl sąlygų.

PRANEŠIMAS
STOVYKLOS REIKALU

“Aušros” Tunto Vadija prane
ša, kad š.m. skautų stovykla įvys 
nuo gruodžio 27 d. iki sausio 7 d., 
“Aušros” stovyklavietėje, Ingle- 
bume.

Skautai-tės, vykstą stovyklauti, 
registruojasi pas savo vienetų 
vadovus-ves.

Į stovyklą priimami ir neskau- 
tai, su sąlyga, kad jie paklus sto
vyklos drausmei. Visais stovyklos 
reikalais kreiptis pas tuntininką 
ps. A. Dudaitį.

Stovyklos mokestis — £ 6. Esant 
daugiau asmenų iš vienos šeimos, 
antrasis moka £ 5, tretysis — 
£ 4 ir t.t.

Ką pasiimti su savim į sto

buvo iškviestos į sceną “Rožytės”, 
beveik visų Sydnėjaus pasilinks
minimų ir pobūvių nuolatinės pa
lydovės, kurios padainavo keletą 
daugeliui negirdėtų dainelių. Iš
girdome ir p. E. Dryžos sodrų ir 
tvirtą balsą, galingai traukiantį 
ariją ir Kornevilio varpų. Pro
gramai vadovavo inž. V. Bukevi
čius. Pobūvio metu susidarė nepa
prastai jauki ir šilta nuotaika, kad 
svečiai gailėjosi, kai atėjo laikas 
skirstytis namo, šioje inžinierių 
šventėje dalyvavo apie šimtas sve
čių.

(Plačiau apie šios Draugijos 
veiklą bus parašyta vėliau).

YPATINGAS VAKARAS
Sydnėjaus “Rožytės”, norėda

mos atžymėt savo dviejų metų 
sukaktį, jau seniai buvo numatę 
suruošti šaunų balių, šisai balius 
įvyks gruodžio 2 d. Dainavos sa
lėje Bankstowne. šiai sukakčiai 
atžymėti jau yra užkviesta būrys 
lietuviško jaunimo iš Newcastle, 
jų tarpe ir Zita Kasparonytė, pa
žįstama kaip gabi šokėja ne vi<n 
tik lietuvių, bet ir australų tar
pe, kuri papildys vakaro progra
mą. “Rožytės" taip pat smarkiai 
dirba, norėdamos pasirodyti su 
naujom dainom. Po. šio vakaro 
greitu laiku “Rožyčių” scenoje 
nematysime, nes jų vadovas A. 
Plukas išvyksta į Naująją Zelan
diją mažiausiai pusmečiui. Vaka
rui bilietus ir stalus patartina iš 
anksto užsisakyti pas “Rožytes’’.

E'.L.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

įvyks lapkričio 26 d. pradedant 
pamaldomis Camperdown St. Jo
seph parapijos bažnyčioje, kurias

& Š.M. GRUODŽIO 2 D. BANKSTOWN DAINAVOS SALĖJE 
7 vai. vak.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI ĮS n
“ROŽYČIŲ” BALIU 1 •

Programoje, dalyvaus nematyta dar Sydnėjuje meno grupė iš
Newcastle, jų tarpe šokėja Zita Kasparonytė, Rožytės su spe- g 
cialiu repertuaru ir kt. ę

Veiks turtingas bufetas su geriausiu patarnavimu, kurį tik *•*
Rožytės moka suteikti. g

Gros vokiečių kapela. 0
Bilietai 10 šil., moksleiviams 5 šil. ft

“Rožytės” |

S

s
I
k::-::-::-::-::-: 

£ DĖMESIO! DĖMESIO! |
>: Šiais metais NAUJUOIUS METUS sutiksime gražiausioje >;
£ balių salėje THE NEW STATE BALLROOM, Market gatvėje £ 
š*š miesto centre. £

Pakvietimai gaunami: Lietuvių namuose Redferne savaitga- *■ 
>; liais, Bankstowno lietuvių namuose “Dainava” parengimų metu 
J ir per J. Dambrauską 53 Rosemont Str. Punchbowl UL 4719, >;

St. Marys lietuviai per p-lę Ir. Hopaitę 110 Saddington Str. J
3-1729, Canterbury — per p-lę L. Zakaraitę 10 Onslow Str.
UW 5072, be to pakvietimus galima gauti bei užsisakyti telefonu !*į

J per Ant. Laukaitį UJ 4898, B. Gečiauską 34 Gladstone Str., >;
i* Parramatta YY 2938 ir pas visus klubo valdybos narius. $
$ Sydnėjaus L.S.K. “KOVAS”

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore,
Sydney, for the Publisher Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

vyklą, nurodymus duos vienetų 
vadovai.

"Aušro*” Tunto Vadija

ŠEŠTASIS A.L. STUDENTŲ 
S-GOS SUVAŽIAVIMAS

Studentai-ės, kurie gyvena to
kiose vietovėse, kur Sąjungos sky
rių nėra (pav. Brisbanėj, Perthe, 
Hobarte ar panašiai), o taip pat 
ir studentai, gyvenantieji Nau
jojoj Zelandijoj ar iki šiol dar ne
įsiregistravę į Sąjungos narių ei
les, — visi prašomi šeštajame su
važiavime dalyvauti su pilna na
rio teise.

Suvažiavimas įvyks š.m. gruo
džio 27 — 31 d.d. Viktorijoje 
(tiksli vieta bus nurodyta vėliau).

šiame suvažiavime numatyta 
plati akademinio pobūdžio pro
grama su diskusijomis, be to, vi
sa eilė pramoginių, jaunatviškų 
pobūvių, ekskursijų, iškylų, spor
to varžybų Geelongo aikštėse 
ir t.t

Jau dabar pats laikas regis
truotis suvažiavimo dalyviams: 
nariams savo skyrių valdybose, o 
ne nariams — Centrinėje Studen
tų Valdyboje adresu: sekr. K. 
Zdanavičius, c/- Newman College, 
Parkville, N. 2., Vic.

Po gruodžio 1 d. kreiptis šiuo 
adresu:

V. šalkūnas, 131 Bridge St., 
Port Melbourne, Vic.

ALSS Centr. Valdyba

atlaikys kun. P. Butkus. Tuoj po 
pamaldų ten pat parapijos salėje 
minėjimas, kuriame numatyta 
paskaita ir meninė dalis.

Visi mieli lietuviai, o ypač ra
ino venai ir savanoriai kūrėjai 
kviečiami gausiai dalyvauti, čia 
prisiminsime mūsų kariuomenės 
garbingus žygius kovose už tėvy
nės laisvę.

dovana Šventėms
Artėja Kalėdos ir Naujieji Me

tai. Visi rūpinasi, ką geresnio 
ir ypatingesnio padovanoti savo 
artimiesiems. Betgi, ar gali būti 
tinkamesnė dovana už Dainų 
šventės plokštelę, kurią dar gali
ma gauti papiginta kaina 
(£2-10-0) pas plokštelės platin
toją p. V. Dantą (66 Cross Str., 
Guildford, N.S.W.). Kreipkitės 
laišku ar asmeniškai — jis mie
lai Jums padės. Patariama pas
kubėti, nes su nuolaida plokšte
lių tėra likę vos 40!

M.P.I.

NOBELIO PREMIJA

Šių metų Nobelio literatūros 
premija paskirta jugoslavų rašy
tojui IVO ANDRIC. Buvęs diplo
matas dabar 69 m. amžiaus, Ivo 
Andric po paskutinio karo pagar
sėjęs savo trilogija: Jaunoji mo
teris, Travenikų kronika ir Tiltas 
per Drinos upę. šiuo metu jis yra 
Jugoslavijos parlamento narys, 
atstovaująs savo gimtinę Bosniją.

II

6


	1961-12-21-MUSU-PASTOGE_0001
	1961-12-21-MUSU-PASTOGE_0002
	1961-12-21-MUSU-PASTOGE_0003
	1961-12-21-MUSU-PASTOGE_0004
	1961-12-21-MUSU-PASTOGE_0005
	1961-12-21-MUSU-PASTOGE_0006

