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SUGLAUDINKIME GRETAS
VIENINGAI KOVAI

TAUTINIO 
PRISIKĖLIMO

DIENA
Ne tik tautinio, bet ir valsty

binio, tūlas pasakys — ir jis bus 
teisus. Tik visiška politinė nepri
klausomybė suteikia visas tas są
lygas, kurios reikalingos valsty
bingumui bei tautinei kultūrai 
bujoti, klestėti ir plėstis.

1918 m. vasario 16 d. pasirū
kytas aktas, atstatęs Lietuvos ne
priklausomybę, istoriškai užfik
savo tuos faktus, ir jų garsas ligi 
Šiol kas met aidi viso pasaulio 
lietuvių širdyse. Tas įvykis pa
stūmėjo Lietuvą į naują istorinį 
procesą, su dinamiškais padari
niais kultūros, socialinio gyveni
mo bei politikos srityse, sudarė 
tvirtus pagrindus intelektualinei 
ir moralinei tautos pažangai. 
Bet to proceso eiga buvo sutruk
dyta Sovietams okupavus Lietu
vą-

Jei kas pasakytų, kad šių die
nų Lietuvoje egistuoja valstybi
nis gyvenimas, garantuojąs jos 
savaiminės kultūros vystymąsi, 
— tai būtų netiesa.

Šių dienų Lietuvoje tauta nė
ra suvereniteto reiškėją, o jos 
valstybingumas — žiauri fikcija.

Tokia pat fikcija yra ir šių die
nų lietuvių tautinė kultūra, kuri 
yra įsakomoji, bet ne 
savaiminė ir neišeinanti 
iš lietuvių dvasios savitumų, tau
tosakos, senosios lietuvių mito
logijos ir pan. Visa, kas per am
žius sudarė, sakytume, tautinę 
lietuvių pasaulėžiūrą, liko pakeis
ta dirbtine, marksistine doktrina, 
o pats kraštas sovietinamas, ru
sinamas.

Senoji carinės Rusijos imperi
ja atgijo kitu vardu — Sovietų 
Sąjungos vardu. Kolonijoms 
nykstant spalvuotų rasių kraš
tuose, jos gimsta baltų žmonių 
tarpe, apgavystės, smurto ir klas
tos keliu.

Knygos “Lietuvos Sovietizaci
ja” nežinomas autorius (spėja
ma — prof. M. Roemeris), savo 
kruopščioje studijoje apie bolše
vikinę teisinę tikrovę, prieina to
kios griežtos išvados (psl. 48): “Lietuvos sovietizacija — tai yra ne pačios Lietuvos evoliucijos padarinys, bet svetimų, nuslopinusių Lietuvos valstybę, pajėgų darbas, kuriam buvo paruošta tam tikra tarsi pačios Lietuvos aktų inscenizacija”.

Šią išvadą galime praplėsti 
tvirtinimu, kad Sovietų okupavi
mas Pabaltijo valstybių neturi 
tarptautinio teisėtumo. Šitai pa
syvioj formoj pripažįsta ir lais
vojo pasaulio kraštai, nes nė vie
na tokio krašto vyriausybė nėra 
d e j u r e pripažinusi Pabal
tijo valstybių aneksijos.

Kazy* Bradūnaa

SODYBOS
Ant kalno užėjęs regiu — 
Tamsus debesys danguj kybo. 
Banguojančioj jūroj rugių, 
Kaip laiveliai, sodybos.

Greit užgrius ten audros sūkuriai, 
O matau jas taip tvirtas, ramias — 
Kiekvienos išmesti inkarai 
Į pat žemės gelmes.VASARIO 16-ji VAKAR IR ŠIANDIE

Šiemet sukanka 44 metai nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo. Lygiai šios sukakties 
pusė — dvidešimt dveji metai — 
praėjo tos nepriklausomybės nete
kus. Dvidešimt dveji metai sava
rankiško, nepriklausomo gyveni
mo, ir dvidešimt dveji metai gy
venant iliuzijom, kova ir lūkes
čiais.

Per šį nepriklausomybės nete
kimo laikotarpį daug kraujo ir 
gyvybių tauta neteko tiesioginėje 
kovoje su Lietuvos okupantais. 
Gal dar daugiau toji pati tauta per 
tų laikų prarado savų vaikų išei
vijoje. Ir šis pastarasis praradimas 
juo skaudesnis, nes tie nuostoliai 
skaičiuojami ne kautynių lauke, 
bet dezertyrų eilėse. Nebuvo krau
jo aukų, nėra ko ir apraudoti. Už 
tat ir juo skaudžiau, nes tautai 
krinta ne žuvusių garbė, bet de
zertyrų gėda. Kiekvienu kartu 
susirinkdami švęsti nepriklausomy
bės šventės mes kreipiame akis į 
tautos praeities herojus, kurie ne
lygioje kovoje laimėjo tautai lais
vę, tačiau nedrįstame pažvelgti 
j šios dienos realybę, kuri kalba 
apie dabarties skurdų. Minėjimuo
se prelegentų pranešimus išklau
some kaip pasakų, ir grįžtame na
mo taip nusiteikę, lyg ne mums 
toji pasaka sekama. Savanorių ko
vos, pusę šimto metų užtrukusi 
knygnešių kova ir jų krauju ir 
kančiomis išpirktas laisvas lietu
viškas žodis, mūsų ano meto kul
tūrininkų besųlyginis angažavima- 
sis mums šiandie atrodo kažkaip 
nerealu, pasakiška, naiviai idea
listiška. Visa tai mūsų nepagauna, 
neįkvepia. Jie galėjo — tie »ava. 
noriai, tie knygnešiai, tie visuome
nininkai, bet mes ne. Tai ne mūsų 
jėgomis ir mūsų sųlygomis. Paga
liau mes ir neturime laiko: mums

Todėl 44 kartą švęsdami mūsų 
tautos ir valstybės prisikėlimo 
dieną, mes ją minime su pagar
ba, pasididžiavimu ir giliu įsiti
kinimu, kad ateis diena, kai tą 
sukaktį švęsime su savo broliais 
ir sesėmis prie Nemuno ir A/e-1 
ries krantų. L. Lygumietis ' 

pirmoj eilėj rūpi mūsų kasdieni
niai, smulkūs reikalai. O kad me: 
esame anų herojiškų ir beviltiškų 
kovų ugny šventinti kritusiųjų 
įpėdiniai, kad tiek jam, palikusiam 
Lietuvoje, tiek man, išklydusiam 
svetur yra lygiai toji pati įpėdi
nystės teisė ir neatšaukiama pa
reiga su nemažesniu užsiangaža
vimu tęsti jų pradėtų kovų už tau
tos teises, jos kultūrų, mes apie 
tai šiandie nenorime kalbėti.

Yra du visai skirtingi dalykai 
— švęsti Lietuvos nepriklausomy
bės šventę tų nepriklausomybę 
turint ir ja gyvenant, ir visai kas 
kita minėti šios nepriklausomybės 
paskelbimų jau jos netekus. Jeigu 
pirmuoju atveju šių šventę šven
tėm daugiąu pagerbdami tuos, ku
rie šiam žygiui ryžosi ir jį pravedė 
iki atbaigimo ir iš kitos pusės mi
nint tos nepriklausomybės paskel
bimų mes stiprinome savyje 
ryžtų tų pačių jau iškovotų nepri
klausomybę bet kokia kaina išlai
kyti, tai šiandie, švenčiant nepri
klausomybės šventę ir neturint tos 
nepriklausomybės tėra vienas ir 
neatšaukiamas kelias — bet kokia 
kaina tų nepriklausomybę atgauti. 
Neužtenka vien tik susirinkus at
būti pareigų ir vieni prieš kitus 
pasidemonstruoti, bet pirmoj eilėj 
tos nepriklausomybės siekti. Ne
priklausomybės šventės proga mes 
tegalini tik patys save klausti: no
rim turėti nepriklausomų Lietuvų, 
ar mes tik žaidžiam norinčius? Jei
gu mes jos norim, tai ši šventė te
primena mums, kad anas Vasario 
16-tos dienos aktas nėra atbaigtas 
ir jo realizavimų reikia dar iško
voti. Kas kartų laimėta ir šiandie 
prarasta mus verčia kategoriškai 
persvarstyti — siekiam to anga
žuodamiesi be rezervų, ar atlikę 
demonstratyvių pareigų skirstomės 
j savus darželius. Kito kelio nėra. 
Nesant tokio užsiangažavimo ir pa
siryžimo veltui mes čia laikų gaiš
tam ir dar tyčiojamės iš tų, kurių 
atminimui ir pagerbimui mes čia 
susirenkam. Arba mes vykdome jų 
pradėta darbų ir prieš keturiasde
šimt ketverius metus paskelbtų 
jų programų tautai ir jos istori
jai, arba mes to išsižadame ir

Minime Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymo sukak
tį ypatinose sąlygose. Sovietinio 
kolonializmo ir komunistinės 
diktatūros vykdytojai deda visas 
pastangas, kad kuo daugiausiai 
išnaudojus lietuvių tautą ir jos 
gėrybes, bet taip pat tie patys mū
sų Tautos pavergėjai klastingai 
perša savo tariamą broliškumą ir 
draugiškumą. Kremliaus valdo
vai, žinodami tačiau, kad lietu
vių tautos laisvės troškimo nepa
naikins jėga ir kad pasitikėjimo 
nei draugiškumo neįgys prievar
ta, paskelbė viliojančią gerovės 
programą, žadėdami pralenkti 
net pažangiausias pasaulio tautas.

Tuo tarpu niekas Lietuvoje ne
pagerėjo. Priešingai, sąžinės lais
vė dar labiau suvaržyta, kunigai 
suimami ir baudžiami, o vienin
telė kunigų seminarija pasmerk
ta likvidacijai, uždraudžiant jai 
priimti naujus studentus. Mūsų 
žmonės tebėra nuteisinti ir nus
tumti į vargą ir į nuolatinę grės
mę netekti darbo ir teisės pasi
likti krašte. Žemės ūkio krizei 
besiplečiant, kolchozininkai ypa
tingai pergyvena baimę netekti 
žemės sklypelių ir gyvulių, kurie 
buvo jų pagrindiniu maisto ir pra
gyvenimo šaltiniu. Ne vienas jų 
jau buvo priverstas išvykti iš Lie
tuvos kitur duonos kąsnio ieško
ti.

KETVERIOPA SUKAKTIS

Šiais metais VASARIO 16 d. sueina:
44 metai — nuo Lietuvos Tarybos Vilniuje 

nepriklausomybės akto paskelbimo — 1918 m. 
VASARIO 16 d.

40 metu — nuo Lietuvos Universiteto Kaune 
iškilmingo atidarymo — 1922 m. VASARIO 16 d.

39 metai — nuo Ambasadorių. Konferencijos 
pripažinimo Klaipėdos Krašto Lietuvai — 1923 
m. VASARIO 16 d.

35 metai — nuo dr. J. Basanavičiaus mirties 
Vilniuje — 1927 m. VASARIO 16 d.

grįžtame prie savo eilinių dienos 
rūpesčių, kurie sudaro mūsojo gy
venimo turinį. Pasisakydami už 
paskutini taip pat turėkime drų- 
sos ir prisipažinti, kad visa tai, 
kų darome, yra ne kas kita, kaip 
tik vaidyba, tik žaidimas, kurj 
galime pagal savo įnorius pradėti 
ar nutraukti. e

Atsigręžiant į šios dienos reikš
mę reikia atminti, kad kol buvo 
prieita prie Vasario 16-tos dienos 
akto 1918 m. tauta, visa tauta tu
rėjo praeiti ilgų ir sunkų kelią. 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimas yra ano didžiojo tautos ide
alo realizavimas, kurio užuomaz
ga siekia dar priešvalančiškus lai
kus. šis idealas, vienų kartų įžieb
tas, kilo kaip ugnis, kaskart apim
damas vis didesniu plotus, kol už
siliepsnojo visa tauta vienu troš
kimu ir vienu siekiu. O ir tada gy
veno žmonės su savo skirtingais 
įsitikinimais ir pažiūrom, tačiau 
kas buvo tautos siekimas, buvo 
kiekvieno asmeniškas siekimas, kas 
buvo tautos priešas, jis buvo ir 
asmeniškas priešas. Tautos kaip 
bendruomenės idealas yra jos lais
vė, nes jos neturint visados sie
kiama ir laisvėje nuolat budima.

(Pabaiga psl. 6)

I išstumtųjų vietą yra atgaben
ta nemaža rusų specialiems rusifi
kacijos uždaviniams vykdyti. Net 
prekybos ir pramonės įmonės, 
kurių steigimą Maskva išgarsino, 
kaip nepaprastą komunistinio re
žimo laimėjimą, buvo panaudo
tos tam, kad pritraukus daugiau 
maskolių, kaip tariamai būtinai 
reikalingų specialistų, kurių neva 
nesą krašte. Iš tikrųjų tačiau su 
atgabentaisiais rusais yra siekia
ma sustiprinti rusiškas elementas 
Lietuvoje ir išplėsti rusų kalbos, 
kaip pagrindinės, vartojimas vie
šajame gyvenime. Kur atsiranda 
bent vienas rusas, visi turi kalbė
ti rusiškai, o tų atėjūnų vis dau
gėja. Šios nutautinimo pastangos 
parodo sovietinio kolonializmo 
tikruosius imperialistinius tikslus, 
kuriems pasipriešino net kai ku
rie pačių ..komunistų valdomi 
kraštai.

Broliai ir Sesės laisvėje! Ru
sifikacija yra naujas mūsų tautai 
pavojus. Pasinaudodami Nepri
klausomybės šventės proga, at
naujinkime savo ryžtą drąsiau ir 
plačiau atskleisti pasauliui sovie
tinį kolonializmą ir Maskvos eks
pansijos tikslus. Suglaudinkime 
gretas vieningai kovai už tautos 
teises, laisvę ir jos ateitį, kad ji 
vėl galėtų tvarkytis kaip tinkama 
savoje nepriklausomoje valstybė
je. Nepriklausomybės reikalu lie-
——————<

Mieli Tautiečiai
Mūsų tėvynės Lietuvos skaudi 

tragedija mus verčia veikti ir au
kotis, kad priartėjus lemiamai 
valandai pasirodytum gyvi, orga
nizuoti ir pajėgūs paremti mora
liniai ir materialiai jos reikalus, 
jos bylą.

Šiuo raštu kreipiamės į visus 
tuos lietuvius, kurie yra dar gyvi 
Lietuvos reikalams, kuriems rū
pi Lietuvos likimas ir kurie norė
tų paremti jos laisvinimo reika
lus.

Mes prašome Australijoje gy
venančius lietuvius aukoti pagal 
savo išgales Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Kiekviena auka bus 
užrašyta, pakvituota ir persiųsta 
Tautos Fondui.

Prašome ir lietuviškas organi
zacijas, draugijas, klubus ir kito
kius organizuotus vienetus pa
remti mūsų veikimą. Būkime vie
ningi ir solidarūs, dirbdami Lie
tuvos laisvinimo darbą.

Greitu laiku tikimės savo veik
lą išplėsti po visą A ustraliją. Šiuo 
metu jau turime ir Tautos Fondo 
Atstovybės skyrių Melbourne, 
kurį sudaro: p. Jonas Mulokas, 

tuvių tauta jau seniai yra apsis
prendusi, tik sovietai neleidžia 
jai tąja teise pasinaudoti, šiuo 
metu, kada laisvo apsisprendimo 
teisė yra pripažinta visoms tau
toms ir kada laisvės judėjimas 
yra pasiekęs net nuošaliausius že
mynų pakraščius, tuo labiau rei
kalaukime Juntinėse Tautose, vy
riausybių kabinetuose, tarptauti
niuose suvažiavimuose ir susirin
kimuose, per spaudą ir per radiją 
Lietuvai laisvės ir sovietinio ko
lonializmo pašalinimo. Vakarų 
ir mūsų visų gerovė, saugumas ir 
ateitis pareis nuo to, kaip greit 
ir kiek jie ir mes padėsime Lie
tuvai ir visoms sovietų paverg
toms tautoms atgauti laisvę.

Broliai ir Sesės Pavergtajame 
Krašte! Nenuleiskite rankų, ne
paisydami kaip Kremliaus tarnai 
bešėltų. Tamsiausia būna prieš 
aušrą. Toji tamsa betgi yra laiki
na. Dienos šviesa v išvien išauš. 
Istorija dar nežino priespaudos, 
kuri būtų amžius tvėrusi. Ateis 
galas ir Maskvos pastangoms jus 
rusinti išnaudoti ir laikyti paverg
tus, nuteisintus ir pažemintus. 
Netikėkite sovietinių agentų ap
gaulingiems gerovės ir draugišku
mo pažadams. Tai sena jų klasta. 
Jei jūsų pavergėjai siūlo jums 
šviesesnių dienų ir draugiškesnių 
santykių, teišsinešdina iš kur at
vykę ir tenekliudo jums laisvai 
šeimininkauti savajame krašte, 
kurti savas tautines vertybes ir 
institucijas, ir siekti geresnių die
nų. Draugiškumas ir gerovė yra 
galimi tik laisvėje. Jūs ir mes lais
vės siekiame ir ja tikime. Tas 
mūsų tikėjimas yra visuotinis, ne
sugriaunamas ir nepakeičiamas. 
Šiuo tvirtu tikėjimu, ryžtu'ir iš
tverme laimėsime Tautai ateitį ir 
laisvės rytojų.VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETASDr. Antanas Trimakas, Pirmininkas, Juozas Audėnas, Vicepirmininkas, Jonas Sti- klorius.
p. Juozas Seliokas, ir p. Vincas 
Žiogas.

Tolimesnes Tautos Fondo ir 
VLIKO informacijas, pinigines 
aukas ir atskaitomybę skelbsime 
spaudoje.

Australijos Tautos Fondo Ats
tovybės būstinės adresas: Dr. A. 
Mauragis, 82 Victor A v., Picnic 
Point, N.S.W. tel. U U 6707. Tau
tos Fondui aukas ir pinigus pra
šome siųsti būstinės adresu iždi
ninko Kastyčio Stašionio vardu.

A.L. Tautos 'Fondo 
Atstovybė ‘

SĄŽININGUMAS MASKVOJE
Maskvoje įvesta "sąžiningumo 

sistema”, paliuosuojant 9000 au
tobusų ir tramvajų konduktorių. 
Dabar keleiviai įlipdami įdeda į 
dėžutę pinigus ir patys pasiima 
bilietus.

GRĄŽINS SKOLĄ
Japonija sutiko grąžinti J.A.V- 

bėms £220 milijonų per 5 metų 
buvusią paskolą pokarinei pagal
bai.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. vasario 14 d.

DAINA IR DAINININKAI
(PASIKALBĖJIMAS SU SYDNEY “DAINOS” CHORO DIRIGENTU p. K. KAVALIAUSKU)

“Dainos” choro dirigentas 
K. Kavaliauskas

Patyręs apie būsimą Dainos cho
ro koncertą, įvykstantį vasario 24 
d., išdrįsau užkalbinti ir mūsų di
rigentą p. K. Kavaliauską.

— Girdėjau, rengiatės koncer
tui, — pradėjau be įžangų.

— Taigi. Matote, choras, kaip 
ir kiekvienas menininkas ar meno 
vienetas, ką nors parengęs, nega
li laikyti sukrovęs sandėliuose: jie 
eina į viešumą — rašytojas su 
knyga, teatras su spektakliu, mu
zikas arba choras su koncertu. 
Juo labiau svarbu chorui, nes ši
tas meninis vienetas nėra labai 
pastovus: žmonės nuolat chore 
keičiasi, ir todėl jo repertuarą iš
laikyti ilgesniam laikui būtų per- 
sunku.

— Įdomu, kai numatoma kon
certo repertuare?

— Ištisus metus choras kartas 
nuo karto vis pasirodo ar tai mi
nėjimuose, ar didesnėse šventėse, 
ar tai kitokiomis specialiomis pro
gomis. Nereikia stebėtis, kad vie
na kita jau kitomis progomis gir
dėta daina bus įpinta ir į koncer
to programą. Vis tik turiu pasi
džiaugti, kad šiame koncerte turė
sime ir malonių staigmenų. Tiesa, 
bus viena kita daina sudainuota 
ir iš tų, kurios numatomos dainų 
šventėje, įvykstančioje šių metų 
pabaigoje Adelaidėje.

— Ką galėtumėt pasakyti apie 
dabartinio Dainos choro sąstatą ?

— Juo galima, atvirai sakant, 
tik nuoširdžiai pasidžiaugti. Tu
rint galvoje tai, ką esame padarę 
ir kas yra mūsų planuose, ypač 
sąryšyje su ateinančia Dainų šven
te, reikia pasakyti, kad choristai 
yra pakankamai drausmingi ir pa
reigingi. Žinoma, pasitaiko mažų 
nesklandumų, nuomonių skirtumų, 
bet dėl to nebūtų kuo skųstis. Juk 
dirbant su didesniu žmonių skai
čiumi tokie dalykai yra natūra
lūs ir neišvengiami. •

— Koks Jūsų požiūris į chorus 
ir jų reikšmę išeivijoje? 

— Manau, kad chorai yra viena 
iš pagrindinių lietuvių tautinio 
meno pasireiškimo formų ir viena 
iš svarbiausių priemonių lietuvy
bei išlaikyti. Ta prasme ir choro 
repertuarui parenku pirmoj eilėj 
lietuvių liaudies arba individualių 
lietuvių kompozitorių kūrinius. Pa
galiau chorai yra nepamainomas 
kelias mūsų lietuviškai kultūrai 
reprezentuoti kitataučių tarpe.

— Ar lieuvių liaudies dainos tu
ri savy ko nors specifiško, ko ne
užtinkame kitur?

— O taip. Visų pirma lietuvių 
liaudies dainos skiriasi nuo kitų 
tautų savo muzikinėmis ypatybė
mis. Mūsų liaudies dainų skalės 
išliko senoviškos, kas Vakarų tau
tose seniai išnykę. Tai galėjo at
sitikti dėl to, kad mes ilgą laiką 
neturėjom ryšių su Vakarais.

— Ką Jūs galvojate apie Dainų 
Šventes bei jų reikšmę?

— Dainų šventės mūsų sąlygo
se yra būtinos. Lietuvių bendruo
menė turėtų rūpintis, kad bent 
kas antri metai tokios švenės 
įvyktų. Jų metu mes galim savo

dainų grožį pademonstruoti ir to 
krašto žmonėms, kuriame mes gy
vename. Iš kitos pusės tokios dai
nų švetnės duotų daugiau akstino 
patiems chorams išsilaikyti ir dirb
ti bei tobulėti. Mano pageidavi
mas būtų, kad mūsų dainų šven
čių repertuarai apsiribotų tik liau
dies dainom ar savų kompozitorių 
kūriniais be jokio internacionali
nio elemento, nes išpildydami sve
timųjų kūrinius mes savo turimo
mis pajėgomis nieko nenustebin
sime.

-— Kai lauktina iš lietuviškos 
viiuomenėi chorų atžvilgiu?

— Visuomenės moralinė paspir
tis chorų išsilaikyme ir darbe turi 
didžiulės reikšmės. Jeigu pati mū
sų visuomenė nesidomi choro kon
certais, jų nelanko, tai choristams 
dingsta bet koks noras dirbti. Vi
suomenės domėjimasis choru ir jo 
darbais palaiko jį moraliai, šalia 
to, koncertų metu gautos lėšos 
bent dalinai padengia ir būtiniau
sias choro išlaidas. Juk kainuoja 
ir gaidų paruošimas ir visokios iš
laidos rengiant patį koncertą, ne
skaitant tų pagrindinių išlaidų, 
kurias padaro patys choristai iš
tisus metus ben du kartus į savai
tę vykdami į repeticijas. Mano 
apskaičiavimu, vien tik kelionėms, 
neskaitant sugaišto laiko, kiek
vienas choristas per- metus išlei
džia apie 20 svarų. Prieš akis Dai
nų šventė. Koncerto pajamos kaip 
tik ir numatomos bent dalinai ke
lionių išlaidoms padengti. Visi no
ri matyti savo chorą švenčių ar 
minėjimų metu. Būtų gražu, kad 
kiekvienu metu bet kokia organi
zacija, bažnyčia ar bendruomeni
nė institucija, pasinaudojusi cho
ro paslaugomis, skirtų choro rei
kalams bent mažą nuošimtį surink
tų pajamų choro reikalams. Tikrai 
toks mostas pakeltų choro moralę, 
ir jis jau nebesijustų kaip ta kar
vutė, visų melžiama ir niekeno 
nepašeriama.

Apie save p. Kavaliauskas norė
jęs nutylėti.

— Dirbdamas visuomeninį darbą 
aš nesiekiu krautis sau asmeninių 
nuopelnų, šio darbo imuosi vien 
dėl to, kad jis yra mums būtinas 
ir turi jį kas nors atlikti.

Išsikalbėjus paaiškėjo, kad jis 
jau būdamas trylikos metų pradė
jo dainuoti chore. Diriguoti pra
dėjo 1925 m. Marijampolės atei
tininkų chorą ir tais pačiais me
tais buvo vyriausias dirigentas pa
vasarininkų dainų šventės, įvyku
sios taip pat Marijampolėje. Klai
pėdos krašte jis vadovavo Pagė
gių, Rūkų ir Katyčių chorams. 
Apie 1928 m. įvykusioje Klaipė
dos krašto dainų šventėje, Šilutė
je, jungtinį chorą dirigavo A. Vai
čiūnas ir K. Kavaliauskas.

Po karo vadovavo Uchtės sto
vyklos chorui Vokietijoje ir dabar 
kelinti metai dirba su Sydney Lie
tuvių Dainos choru. Be to, jis yra 
matematikos mokytojas Sydney 
Grammar School, vienoje iš stip
riausių Sydney berniukų gimnazi
jų. šalia choro jis kaip meninin
kas ir kultūrininkas aktyviai daly
vauja ir kituose mūsų vietos kul
tūriniuose vienetuose: ALB Kraš
to Kultūros Tarybos narys (šiuo 
metu jos vicepirmininkas), Syd
ney Lietuvių Plunksnos Klubo na
rys, atstovauja lietuvius Cultural 
Federation of Europeans in Aus
tralia. Reikia pabrėžti, kad beveik 
nėra Sydney nė vieno lietuvių 
parengimo, kuriame nedalyvautų 
p. Kavaliauskas (dažniausiai su 
visa šeima — žmona ir dukra Rūta, 
medicinos studente).

G. Margeli!

MELBURNO APYLINKĖS PARENGIMŲ 
IR PRAMOGŲ KALENDORIUS 1962 METAMS

★ Knygų leidėjai ir pardavėjai 
žinomi jau keli tūkstančiai metų. 
Senovės Egipte, Graikijoje ir Maž. 
Azijoje poetai ir filosofai atiduo
davo ar parduodavo savo veikalus 
turtingiesiems, kurie rūpindavosi 
jų perrašinėjimu ir pardavinėjimu. 
Talmudo liudijimu, maždaug prieš 
3000 metų žydai ne tik pardavinė
jo knygas, bet už nustatytą atlygi
nimą ir skolindavo jas negalin
tiems nusipirkti...

11 vasario Melb. Liet. Choro gegužinė.
17 vasario Pobūvis Liet. Namuose — Liet. Klubas.
18 vasario Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas — ALB

Melb. Apylinkės Valdyba.
25 vasario Bažnytinio Choro gegužinė — Bažnytinis Choras.

3 kovo Užgavėnių blynai — Socialinės Globos Moterų D-ja.
3 kovo Užgavėnių blynai — Katalikių Moterų D-ja.
25 kovo Maironio 100 metų gimimo minėjimas — ALB Melb. Apyl. 

Valdybos Kultūros Taryba.
31 kovo Inicium Semestri — Studentų Sąjunga.
28 balandžio Margučių Pobūvis — Liet. Klubas.
29 balandžio Metinis ALB Melb. Apylinkės susirinkimas — Apylinkės

Valdyba.
12 gegužio Sportininkų Alutis — Sporto Klubas.
25 gegužio Studentų Balius Sth. Melb. Town Hall — Studentų S-ga.

Gegužio mėn. Kat. Mot. D-jos Loterija — Katalikių Mot. D-ja 
9 birželio Bažnytinio Choro Meno vakaras — Bažnytinis Choras.

14 arba 15 birželio 1941 metų birželio įvykių minėjimas — Pabaltiečių
Komitetas.

23 birželio Joninės — Soc. Globos Mot. Draugija.
30 birželio Bažnytinio Choro Metinė Šventė — Bažnytinis Choras.
15 liepos Socialinės Globos Moterų D-jos dešimtmečio minėjimas.
21 liepos Sporto Klubo Metinis Balius — Sporto Klubas.
28 liepos Melb. Liet. Klubo Metinis susirinkimas ir Pobūvis — Liet. 

Klubas
11 rugpjūčio Melb. Liet. Choro Linksmavakaris — Melb. Choras.
25 rugpjūčio — Pobūvis — Liet. Klubas.
14 rugsėjo Spaudos Balius — Melb. Apylinkės Valdyba.

5 spalio Melb. Liet. Namų balius — Liet. Klubas.
11 lapkričio Melb. Liet. Choro Koncertas — Liet. Choras.
24 lapkričio Kariuomenės šventės minėjimas — Karių veteranų D-ja. 

1 gruodžio Liet. Namų Pobūvis — Liet. Klubas.
31 gruodžio Tradicinis N. Metų sutikimas — Balius — Melb. Apylin

kės Valdyba.
24 gruodžio Bendros Kūčios — Kat. Mot. D-ja — Parapijos Name.
24 gruodžio Bendros Kūčios — B. Zabielos šokių Kapela — Lietuvių 

Namuose.
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Taip atrodo Lietuvoje
(ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI) 

(Žiflr. pradžią pereitam M.P. Nr.)

KAIMAN IŠVAŽIUOTI REIKIA 
SPECIALAUS LEIDIMO

Kažkas man pasakė, kad Rut
kauskas taip pat dirba šioje srity
je. Priėjau prie šio seno žmogaus 
ir klausiu, kada mane išleis.

— Tai ne toks lengvas dalykas, 
■— pradėjo jis man pasakoti. — 
Reikia surasti taksi, reikia gauti 
leidimą, reikia susirasti palydovą, 
įnešti kelionpinigius, o tiktai tada 
galima kalbėti apie kelionę.

Kiekvieną dieną nerimas buvo 
didesnis. Nepraleidau nei vienos 
progos klausinėti, kada man leis 
vykti motinos atlankyti. Įsitikinau, 
kad leidimai išvykti į kaimą pri
klauso nuo Rotomskio. Prašau, kad 
mane nuvestų pas jį. Rotomskio ne 
tik klausinėjau, bet prašiau. Man 
buvo pasakyta, kad jis sprendžia. 
Bet kai su juo pasikalbėjau, tai 
liko įspūdis, kad ne šis vargšelis 
sprendžia. Jis tiktai aiškino, kad 
čia toki įstatymai, kad toki patvar
kymai, kad jis nieko negalįs pada
ryti, kad tokia jau tvarka, bet kad 
jis darysiąs viską man leidimui 
išrūpinti. Paklausiau: Kada? At
sakė: Nežinau I

Ne aš viena norėjau saviškius 
pamatyti. Visi ekskursantai, įskai
tant ir komunistuojančius, panoro 
nuvažiuoti į gimtinį kaimą. Mūsų 
tarpe buvo viena gudresnė, negu 
kitos. Ji susirado turtingą komu
nistą, kuris ją išvežė į kaimą. Jis 
išvežė, bet nenuvežė. Vakare mi
licininkai ne tiktai ją parvarė į 
Vilnių, bet ir josios sėbrą parga
beno. Mus apėmė panika. Mes ma
nėme, jog mūsų neišleis.

“GRAMAFONAS” APIE 
ELEKTROS STOTĮ

Rugpiūčio 5 d. buvome Kaune. 
Ant rytojaus mus išvežė į Birš
tono sritį naujai pastatytos elek
tros stoties apžiūrėti. Iš tikrųjų, 
graži ir didelė stotis. Apžiūrėjome 

stotį, o vėliau turėjome klausyti 
“gramafonų”. Ko tie “gramafonai” 
mums nepripasakojo! Pradėjo nuo 
to, kai “buržuazinė Lietuva” pla
navo užtvindyti Nemuno vandenis 
elektrai gaminti ir nieko nepadarė. 
Kaip valdininkai užsienio bendro
vių kyšius ėmė, kad tiktai nepasta
tytų, ir visokių kitokių dalykų. 
Pripasakojo, kad ta naujoji stotis 
gaminanti tiek daug elektros, jog 
jos užteksią ne tiktai kiekvienam 
Lietuvos kampeliui, bet ir kaimy
ninei Latvijai bei Estijai. Kiek 
tos elektros tenka Lietuvos kai
mams, mes netrukus turėjome pro
gos įsitikinti.

ULTIMATUMAS SOVIETINĖS 
VALDŽIOS ATSTOVUI

Grįžusi iš elektros stoties į Kau
ną, susiradau vyriausią ekskur
sijų tvarkytoją.

— Klausyk Tamsta, jau ištisą 
savaitę praleidau Lietuvoje. Iki šio 
meto man niekas nepasakė, kada 
galėsiu išvykti pas motiną. Mane 
visur vežioja, bet neveža į gimtinį 
kaimą. Kreipiausi į dvylika direk
torių ir palydovų, prašydama to 
paties, bet atsakymo negavau. Tai 
dabar žinokite: Jeigu manęs neiš- 
leidžiate į kaimą, tai aš niekur dau
giau nevažiuosiu.

— šį reikalą svarstysime, bet 
ekskursija vyksta į Palangą ir 
Klaipėdą, tamsta turi vykti kartu 
su visais, — jis man aiškina.

— Jie gali vykti į Palangą ar 
Pabangą, man visvien, — atsakiau. 
— Iš Kauno niekur nevažiuoju. 
Jeigu neįeisite man motinos pama
tyti, tai iš Kauno nejudu. Jei nori
te, tai vežkite mane atgal į Ameri
ką, bet į jokią Palangą nevažiuo
siu, motinos nemačiusi. Į Palangą 
mane nuveš! O ko aš ten važiuosiu? 
Lietuvoje gyvenau ir niekad Pa
langoje nebuvau, tai ko aš ten da

bar važiuosiu? Pumpėnai — tai 
vienintelė vieta, kurion važiuosiu. 
Jei neįeisite į Pumpėnus, tai nie
kur nevažiuosiu!

Tarus šiuos žodžius, apsisukau 
ir plikį senį palikau.

Palikusi Inturisto atstovą vieš
bučio koridoriuje, nuėjau į savo 
kambarį ir uždariau duris.

Vakare man padarė staigmeną. 
Į mano kambarį įvedė iš kolchozo 
atvykusį brolį. Buvo džiaugsmo, 
buvo ir ašarų. Apie tai geriau ne
pasakoti. Palikau jį mažiuką, dar 
vaiką, o dabar jis jau buvo suau
gęs vyras, vedęs, šeimos tėvas.

Jis buvo stiprus, sveikas vyras. 
Bet dabar, kada aš į jį pasižiū
rėjau Kauno viešbutyje, tai pa
žinti negalėjau. Išdžiūvęs, nelaiku 
pražilęs ir nuplikęs. Netrukus man 
ir daugiau paslapčių paaiškėjo. 
Buvo aiški ir svarbiausioji nelei
dimo į kaimą priežastis. O ta prie
žastis buvo tokia:

Mūsų kaimo visai jau nebebu
vo!

Viskas išdraskyta, viskas nu
griauta !'

Kas viską išardė ir išdraskė? — 
Rusai. Rusai komunistai!

Kajp mane galėjo leisti į gimti
nį kaimą, jeigu jie patys tą kai
mą prieš kelis metus išdraskė? 
Man tvirtino, kad toje vietoje, kur 
pirma buvo gimtinis mūsų kaimas, 
tiktai akmenų krūvos riogso. Ir 
tos apaugusios dilgelėmis bei dur
naropėmis!

Net ir sodas iškirstas! Iškirs
tas malkoms!

Netrukus man ir daugiau daly
kų paaiškėjo, būtent: išgriovus 
kaimą, išvežioti visi jo gyventojai. 
Pradžioje buvo išgaudyti ir išvai
kyti vyrai. Vėliau buvo atimti ark
liai. Vėliau atimti gyvuliai ir įran
kiai. O dar vėliau atimta žemė, 
sodybos ir nugriauti namai.

Kaip tau gali duoti leidimą vyk
ti į gimtinį tavo kaimą, jeigu ten 
viskas išgriauta, išnaikinta ir iš
vežiota! Komunistai, neleisdami 
užsieniečių į Lietuvą, žino, ką jie 
daro. Tiktai mes nežinome, kas 
ten daroma ir kas jau padaryta.

Pasikalbėjimas su broliu buvo

labai liūdnas. Nežinau, ar aš viską 
girdėjau, ir nežinau, ar supratau, 
ką jis man pasakojo. Tiek težinau, 
kad jaučiau tokį didelį širdies 
skausmą kad nežinojau, kur dėtis. 
Blogiausia buvo, kad nei jam, nei 
jo šeimai negalėjau pagelbėti. 
Verkė jis verkiau ir aš. Abu aša- 
rojom, kaip maži vaikai. Ašarojom 
prieš savo bejėgiškumą! Matėme 
padarytą skriaudą, bet negalėjo
me nieko padaryti.

REIKIA GINČYTIS SU 
PALYDOVAIS

Vakare vėl pas mane atlindo pa
lydovas. Norėjo patirti, ar aš vis 
dar tokia karinga, ar, pasimačiusi 
su broliu, šiek tiek aprimau. Aš 
jam pasakiau:

— Jeigu man neįeisite motinos 
pamatyti, tai niekur nevažiuoju?

— Rytoj pamatysime kelias 
dirbtuves Kaune, o vėliau visi va
žiuosime į Palangą, — aiškina 
man palydovas. Neleidau jam pa
baigti, bet pasakiau:

—• Galite žiūrėti į visas dirb
tuves ir važiuoti sau į Palangą, 
aš niekur neinu ir niekur neva
žiuoju, kol nepamatysiu sergan
čios savo motinos!

šį kartą pridėjau sergančios, 
nes iš brolio patyriau, kad moti
na jau silpna.

Buvau pasiryžusi daryti, ką sa
kiau. Galite įsivaizduoti, kaip ma
lonu buvo “tarybinėje Lietuvoje”, 
kada teko ultimatumus statyti, kad 
galėtum pamatyti savo motiną.

KAS TYLĖJO, SU SAVO 
GIMINIEČIAIS NEPASIMATĖ

Man buvo aišku, kad pavergtos 
Lietuvos valdovai norėjo pasiten
kinti vien brolio parodymu. Nie
ko man nesakę, jie atgabeno bro
lį į Kauną ir tikėjosi, kad aš, su 
juo pasikalbėjusi, aprimsiu. Man 
buvo malonu su broliu susitikti, 
bet aš norėjau ir motiną pamatyti.

Užsispyriau — ir laimėjau. Ki
tos nieko nesakė, tai nieko ir ne
matė. Vėliau jos gailėjosi, kad ne- 
gudravojo, kaip kad kelios gud
rios keleivės padarė, arba neužsi
spyrė, kaip aš kad užsispyriau.

Gudravoti dabar, žinoma, sunkiau. 
Visi Kaune kalba, kad iš visų ame
rikiečių gudriausias buvęs Gukas. 
Jis Lietuvon parvažiavo, be lei
dimo brolį aplankė ir be palydovo 
su broliu išsikalbėjo. Keli bandė 
tai padaryti, bet jiems nepavyko. 
Jie nagus nusidegino. Gukas ne
atrodo, bet jis yra gudrus vyras. 
Bet dabar ir Gukui būtų sunkiau. 
Dabar be leidimo ir ištikimiausias 
šoferis iš miesto negali išvažiuoti.

Sekančios dienos rytą, apie de
vintą valandą, įeina į kambarį pa
lydovas Cibulskis ir praneša, kad 
galėsiu važiuoti motinos aplanky
ti, jei...

— Koks ten “jei”?' Galėsiu va
žiuoti, ar negalėsiu? — paklau
siau.

— Jūs galėsite išvažiuoti, jei 
sutiksite sumokėti šimtą rublių 
už taksi, — paaiškino palydovas.

— Klausyk, draugas, — jam 
pasakiau. — Jeigu šiai kelionei aš 
jau išleidau du tūkstančiu dole
rių, tai šimtas rublių man nieko 
nereiškia. Jeigu iš tikrųjų aš galė
siu pasimatyti su motina, tai šitas 
šimtas rublių bus geriausiai iš
leistas...

— Nejaugi nevertėjo važiuoti į 
Lietuvą, pamatyti, ką sovietinė 
valdžia padarė? — atsargiai už
klausė valdžios agentas.

— Ką sovietinė valdžia padarė, 
aš nežinau, — jam atsakiau. — 
Aš tiktai mačiau, ką sovietinė val
džia man norėjo parodyti. Mačiau 
Vilnių, mačiau Druskininkus ir 
esu Kaune. Nebuvau Pumpėnuose, 
nebuvau Šiauliuose, nemačiau Gul
biniškių. žinau, kad sovietinė val
džia manęs nenori leisti į šias vie
tas. Ką sovietinė valdžia ten pa
darė — nežinau. Ar ji mane leis 
ten nuvažiuoti, — taip pat neži
nau.

— Jūs esate blogai nusiteikusi, 
vis galvojate apie ką nors blogo, 
— aiškina Cibulskis.

— Jums labai lengva tas abejo
nes išblaškyti: leiskite Amerikos 
lietuviams aplankyti gimtinius jų 
kraštus, leiskite laisvai išsikalbėti 
su Lietuvoje likusiais jų giminie
čiais, tai ir visos abejonės išsiblaš
kys...

— Aš ir atėjau Jums pasakyti,

kad šiandien galėsite važiuoti sa
vo motinos aplankyti.

— Gerai! Valio! Kada galėsiu 
išvažiuoti?

TURIU PRAŠYTI, KAD MAN
SKIRTŲ PALYDOVĄ

Kai paklausiau, kada galėsiu iš
važiuoti, tai man pradėjo pasa
koti visą istoriją. Jeigu turiu do
lerių, tai pirmiausia turiu nuvyk
ti į valstybės banką ir nusipirkti 
šimtą rublių. Tuos rublius turiu 
sumokėti Kauno Taksi Profesinei 
Sąjungai. Taksi Sąjunga paskirs 
šoferį, duos įsakymą pasiimti ben
zino. Be to, turėsiu nueiti į vidaus 
reikalų ministeriją. Ten reikės pa
rašyti prašymą, kad man paskirtų 
palydovą, kuris mane turės nuly
dėti į Pumpėnus ir parlydėti at
gal- .

— Tai kuriam galui man reika
lingas palydovas? — paklausiau.

— Tokia jau pas mus nustatyta 
tvarka, — atsakė.

— Kad tokia tvarka, tai aš ma
tau, bet kuriam galui pas jus to
kia tvarka?

— Pirmiausia, Jūsų gerovei ir 
sugumui?

— Argi dar Lietuvoje nesaugu?
(Bus daugiau)

NAUJAS ELEVATORIUS
KAUNE

Kaune pradėta didžiausio Lietu
voje elevatoriaus statyba. Iki šiol 
didžiausiu buvo laikomas Šiaulių 
elevatorius.

Naujojo elevatoriaus bokšto aug- 
štis 60 metrų, jo talpa 16.000 tonų. 
Elevatoriaus statyba bus baigta 
šių metų antroje pusėje.

Jugoslavijoje neseniai buvo pada
ryta operacija vienam cirko artis
tui, kuris ilgesnį laiką skundėsi 
pilvo negalavimais. Išoperavus jo 
pilve rasta apie du kilogramai 
įvairių gelžgalių, kuriuos jis ty
čia už pinigus prarydavo, tikėda
mas galįs suvirškinti. Savo pilve 
jis iki operacijos nešiojo 70 raktų, 
36 vinis, 16 kišeninių peiliukų, 
įvairių grandinėlių, stiklų ir kito
kių gėrybių. Originali taupyklė.

2



1962 m. vasario 14 d. MŪSŲ PASTOGĖ 3

VARDAN TOS LIETUVOS
Dr. J. Basanavičius —

TAUTOS ŽADI N TO J AS

V.D. UNIVERSITETO SUKAKTIS

Minėdami savo tautos nepri
klausomybės sukaktį, turime 
kaupti savyje mus stiprinančias 
galias, vedančias į nepriklauso
mybės atgavimą. Mūsų tauta, iš
gyvendama dabar sunkiausią nai
kinimo naktį, turi prisikelti lais
vam gyvenimui. į tą pagrindinį 
tikslą turime nukreipti visas mū
sų mintis ir tam visą savo gyve
nimą pašvęsti. į tą šviesų žygį 
mums vaizdžiausiai kelią rodo 
mūsų tautos žadintojai.

Kai Lietuva kentė carų Rusi
jos vergijos jungą, jie kėlė mintį 
vergiją nusikratyti ir gyventi ne
priklausomai. Vienas ryškiausių 
mūsų tautos žadintojų ir atgimi
mo pranašų yra dr. J. Basanavi
čius (1851 — 1927). Jis anuo 
metu baigęs augštuosius moks
lus ir pasiruošęs gydytojo profe
sijai, negalėjo dirbti savo kraš
te, rusai nedavė leidimo. Tad jis 
pasirinko ką tik nepriklausoma 
valstybe pasiskelbusią Bulgariją. 
Čia eidamas atsakingo gydytojo 
pareigas, visą laisvalaikį skyrė 
lietuviškiems reikalams. Ir užsie
ny išgyvenęs 25-rius metus išva
rė platų barą tautai prikelti.

Dr. J. Basanavičius, dar gim
nazistu būdamas, rinko dainas 
ir pasakas, studentaudamas rim
čiau įsitraukia į lietuvių tautos 
praeities tyrinėjimą, studijuoja 
Lietuvos istoriją ir archeologiją, 
įsigijęs daug žinių, per studentų 
hektografinius laikraštėlius ir Til
žės bei Amerikos lietuvių laikraš
čius, jis kelia didingą Lietuvos 
senovę, ragina į vieningą nepri
klausomybei atgauti darbą, griež
tai pasisakydamas prieš rusus ir 
lenkus. Savo moksliniais darbais 
ir lietuviškus reikalus keliančiais 
straipsniais dalyvauja jis ir kita
taučių spaudoje. Savo straipsny
je (Apšvieta 1892 mt.) “Priedė
lis prie lietuviško klausimo”, nu
rodė tokią lietuviško darbo pro
gramą: “noriva pasiekti idant: a)

SAINT EXUPERY

SKRIDIMAS I ARRAS
t

Knygos “Flight to Arras” he
rojus, kuriuo yra pats autorius, 
prancūzų rašytojas ir lakūnas 
Sait Exupery, išsiunčiamas 
žvalgybiniam skridimui virš 
priešo okupuotos Prancūzijos. 
Tai 1940-ji metai. Prancūzija — 
skerdynių laukas, jo skridimas 
betikslis ir jo šansai grįžti gy
vam yra iš trijų vienas. Skren
dant tačiau sutikti pavojai per
kelia autorių iš pesimistinio fa
talizmo j visą praregėjusią drą
są ir naujus pasiryžimus. Jei
gu kam 1940 m. Prancūzija sim
bolizuoja mūsų tautinės ben
druomenės pastangų beviltišku
mą, šio vertimo mintys gali būti 
paskatinimu “naujiems skridi
mams” taip vietiniuose ,taip ir 
platesniuose horizontuose.

D.S.
•

Esu vienas Prancūzijos žmonių, 
ir todėl niekados savo žmonių ne
paniekinsiu, nors ir kaip jie besi
elgtų. Aš niekad nekaltinsiu jų 
kitų akyse, ir kur tiktai bus įma
noma, visada juos ginsiu. Jeigu 
kada tektų dėl jų man gėdintis, 
aš užrakinsiu tą gėdą giliai savo 
širdyje ir tylėsiu. Nežiūrint to, 
ką aš apie juos tuo metu begalvo
čiau, liudyt aš prieš juos neliūdy- 
šiu. Argi vyras eitų iš namo į na
mą skųsti savo kaimyanms, kad 
jo žmona paleistuvė? Argi tai gar
bės išlaikymo kelias? Ne, nes jo 
žmona yra dalis jo šeimos. Tegul 
jis eina namo ir ten išlieja savo 
pyktį.

Dėl tų pačių priežasčių aš nie
kados neišsižadėsiu pralaimėjimo, 
kuris, tikriausiai labai dažnai ma

Lietuva lietuviška taptų; b) idė
jos apie Lietuvos savystovybę 
ant tautiško pamato išsiplatintų 
kunigų ir bajorų tarpe; c) ap
švietimo kalba visų Lietuvos luo
mų taptų lietuviškoji kalba; d) 
sądora ir meilė viešpatautų tarp 
visų Lietuvos gyventojų ir idealu 
visų luomų taptų — lietuvystė”.

Norėdamas apjungti visus lie
tuvius bendram darbui ir suža
dinti tautinį susipratimą, dr. J. 
Basanavičius pradėjo leisti 1883 
m. “AUSZRĄ”, kuri lyg žibintas 
pradėjo šviesti prižadindama tė
vynėje ir kitur išsiblaškiusius tau
tiečius iš tautinio letargo. Prof. 
M. Biržiška apie jo įsteigtą laik
raštį taip pasisako: “Iš Aušros iš
augo supratimas, kad lietuviai ir 
Lietuva, tai ne vien konglomera
tas savo keliais einančių žemai
čių, augštaičių ir kitų, bet viena 
tauta ir vienas kraštas. O Lietu
vos kaimynams ... “Aušra” bu
vusi pirmą kartą viešai iškelta 
lietuvių tautinė vėliava.”

Dr. J. Basanavičius anuo me
tu vienintelis veikėjas įsigijęs vi
suotiną populiarumą savo tauto
je. Jis buvo laikomas, “morali
niu lietuvių prezidentu” ir ap
jungė įvairių pažiūrų tautiečius 
į bendrą darbą savo dideliu auto
ritetu ir tolerancija.

Jis įsteigė Vilniuje Lietuvių 
Mokslo Draugiją, parašė įvairiais 
klausimais knygelių ir stambių 
mokslo viekalų. 1918 m. vasario 
mėn. 16 dieną išsipildė jo didžio
ji svajonė ir visą gyvenimą siek
tas tikslas — Lietuva paskelbta 
nepriklausoma valstybe. Jis pir
muoju pasirašė nepriklausomybės 
aktą. Šių metų vasario mėn. 16 
dieną sueina .35 metai nuo jo 
mirties.

Brangus tautieti, susimąstyk, 
ar pakankamai prisidedi prie sa
vo tautos prisikėlimo? Ar neper- 
lengvai vengiame tų darbų, ku- 

ne žemins. Aš esu Pracnūzijos da
lelė, ir Prancūzija yra dalis ma
nęs. Prancūzija išugdė žmones, 
kurių vardai — Pascal, Renoir, 
Pasteur, Guillaume, Hochede. Ji 
išugdė ii- tuos, kurie buvo nevy
kėliai, politiniai spekuliantai ir 
niekšai. Bet būtų lengvabūdiška 
žmogui prisipažinti pirmosios 
Prancūzijos dalimi, ir išsižadėti 
priklausomumo antrajai.

Pralaimėjimas žmones padalina. 
Pralaimėjimas išardo tai, kas bu
vo surišta. Šitame išardyme yra 
mirties pavojus. Ir aš niekada ne
prisidėsiu prie šitokio prancūzų 
padalinimo, suverčiant visą atsa
komybę už įvykusią nelaimę tiems, 
kurie galvoja kitaip, negu aš. Ne
sant teisėjo svaidytis kaltinimais 
neprasminga. Visi prancūzai buvo 
nugalėti kartu. Aš pralaimėjau. 
Hachede pralaimėjo. Hachede ne
kaltina kitų už pralaimėjimą. Ha
chede taria pats sau: “Aš, Hache
de, esąs Prancūzijos dalis, bu
vau silpnas. Prancūzija, kuri yra 
mano, Hachede’s dalis — buvo 
silpna. Aš buvau silpnas joje ir 
ji manyje.” Hachede puikiai žino, 
jei sykį jis nubrėš ribą tarp sa
vęs ir savo žmonių, jis tuo pradės 
save garbinti. Tuo pačiu momen
tu nustos egzistavęs tasai Hache
de, kuris yra namų, šeimos, eskad
rilės, tautos dalis: pasiliks tiktai 
Hachede — dykumos dalis.

Jeigu aš prisiminsiu savo šei
mos pažeminimą, aš tuo pačiu 
įgausiu jėgos jai padėti, šeima 
yra dalis manęs, kaip aš esu jos 
dalis. Bet jei aš paniekinančiai jos 
išsižadėsiu, mano šeima sugrius. 
Ir aš klajosiu vienišas, pilnas tuš
čios garbės, kaip lukštas, — tuš-

DR. J. BASANAVIČIUS

riais taip sielojosi mūsų tautos 
didysis žadintojas dr. J. Basana
vičius? Ar darome žygių pakilti iš 
kasdieniškos pilkumos ir tarpu
savio žalingų kivirčų? Ar supran
tame, kad tarp savęs pešdamiesi 
pasitarnaujame tik mūsų tautos 
priešams. Žinokime, kad tik po
zityvūs darbai ir tautinės kultū
ros kūrimas ar jos palaikymas 
stiprina mūsų tautą. Aušroje dr.

Šiais metais turime dvigubą di
džiojo poeto ir tautos žadintojo 
Maironio sukaktį: 100 metų gimi
mo ir 30 metų mirties (1862 — 
1932). Maironis kaip milžinas iš
kyla lietuvių tautos atgimimo is
torijoje, ir šie metai turėtų pra
eiti jo gyvenimo, kultūros, jo įta
kos lietuvių tautai atgimstant, 
prisiminime. Maironis nėra pase
nęs ir jie niekada nepasens. Jo 
prisiminimas šių sukakuvinių me
tų proga pažadins mumyse giles
nę savo krašto meilę, kurią kas
dienybės dulkės svetimoje šalyje 
gerokai yra apnešę. Maironis, ren
giant jo minėjimus, šventes, lite
ratūros vakarus, lįoncertus, mi
nint spaudoje, turėtų būti atskleis
tas mūsų jaunimui, kuris iki šiol

čias, nelyginant lavonas.
Aš atmetu nebuvimą. Mano tiks

las yra būti. Ir jeigu aš noriu bū
ti, aš turiu pradėti prisiimant at
sakomybę. Tik prieš keletą valan
dų aš buvau aklas. Aš buvau ap
kartęs. Bet dabar aš jau sugebu 
spręsti aiškiau. Taip, kaip 
aš atsisakau skųstis kitais 
prancūzais, lygiai taip aš pra
dedu suvokti, kad Prancū
zija neturi teisės skųstis likusia 
pasaulio dalimi. Kiekvienas yra 
atsakingas už kitus. Prancūzija 
buvo atsakinga už visą pasaulį. 
Jei Prancūzija būtų buvus Pran
cūzija, ji būtų galėjusi šviesti pa
sauliui visiems bendru idealu. Ji 
galėjo būti kertiniu akmeniu pa
saulio architektūros skliautams. 
Jei Prancūzija būtų turėjusi Pran
cūzijos kvepėjimą, Prancūzijos 
spinduliavimą, visas pasaulis būtų 
magnetiškai pritrauktas rezisten
cijai, kurios vadovu būtų jinai pa
ti. Ir kaip tik dėl šių priežasčių aš 
atmetu savo kaltinimus pasauliui. 
Galvojant, kad pasaulis tuo metu 
buvo praradęs savo sielą, Prancū
zija turėjo tapti pasaulio siela.

Prancūzija turėjo atmesti ne
buvimą ir būti. Buvo laikas, kai 
mano Grupė (eskadrilė) savano

J. Basanavičiaus ir kitų skelbtos 
mintys yra ir šiandien vėl aktua
lios ir gyvos. Švenčiant mūsų 
tautos nepriklausomybės šventę, 
taurusis žmoniškumas tebūnie 
mūsų kelrodžiu, ryškiai tesušvin- 
ta mumyse tie uždaviniai, ku
riems esame pašaukti, kuriems 
įpareigoja mūsų kenčiančioji tau
ta!

A. Krausas

RAŠO J. SLAVĖNAS

gal irgi dar neturėjo progos gi
liau pažinti. Kiekvienuose namuo
se turėtų atsirasti Pavasario Bal
sai ar kiti Maironio veikalai, jo 
paveikslas turėtų puošti saliono 
sienas... Vienas mėnuo (gimimo ar 
mirties) turėtų būti paskelbtas 
Maironio mėnesiu. Per šį mėnesį 
laikraščiai turėtų išleisti specialius 
numerius, prie visų tautinių namų 
ar net privatiniuose darželiuose 
galėtų būti pasodintas Maironio 
medelis. Per šį mėnesį galėtų būti 
koncentruojami ir platesnio masto 
vieši minėjimai su pamaldomis 
bažnyčiose, su paskaitomis, mc. 
ninėmis dalimis — chorais, Mai
ronio kūrybos skaitymais, dekla
macijomis, solistų pasirodymais 
salėse. Į šiuos minėjimus galėtų

riškai išvyko kovoti prieš agresi
ją į Norvegiją ir Suomiją. Kas gi 
buvo toji Norvegija ir Suomija 
Prancūzijos kariams ir karinin
kams, stebėjausi aš? Kažkaip mig
lotai išsiaiškinau, kad tai, tur būt, 
jų kova už humaniškas vertybes, 
kurias jiems galimas daiktas, sim
bolizavo sniegas ir kalėdiniai ro
gių skambučiai. Tam tikros nuo
taikos pasaulyje išgelbėjimas jiems 
atrodė pakankamu tikslu aukoti 
savo gyvybę. O jeigu mes, Pran
cūzija, pasauliui reikštame ką 
nors panašaus į Kalėdas, pasaulis 
būtų išgelbėtas per mūsų buvimą.

Dvasinis žmonių bendravimas 
nebeoperavo mūsų labui. O kad 
mes nebūtume tokį bendravimą 
puoselėję ir vykdę, mes būtume 
išgelbėję pasaulį ir save. Štai kur 
buvo mūsų pralaimėjimas. Kiek
vienas yra atsakingas už visus.

Kiekvienas yra atsakingas už 
save. Kiekvienas, norėdamas būti 
atsakingas už save, privalo būti 
atsakingas ir už visus. Aš tik da
bar pirmą kartą supratau religi
nę misteriją, išugdžiusią šitą ci
vilizaciją, kurią vadinau savąja. 
“Nešti žmogaus nuodėmę”. Kiek
vienas žmogus neša visų žmonių 
nuodėmes.

Šių metų vasario 16 d. sueina 
40 metų nuo Lietuvos Universi
teto, vėliau pavadinto Vytauto 
Didžiojo Universitetu, įsteigimo.

šia proga noriu nors trumpai 
paminėti šio mums taip svarbaus 
kultūros židinio kūrimosi istori
ją-

Dar nei metams nepraėjus nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo, 1918 gruodžio 5 d. 
Valstybės Taryba, Vilniuje, pri
ėmė nutarimą atgaivinti senąjį, 
ilgus amžius buvusį vienu iš svar
biausių kultūros židinių Europos 
rytuose, Vilniaus Universitetą. 
Bet įsiliepsnoję Nepriklausomy
bės karai, o vėliau Vilniaus ne
tekimas, šį užsimojimą sutrukdė.

1919 m. kovo mėn. 24 d. Vil
niuje buvo atidaryti Aukštieji 
Mokslo Kursai. Šių kursų užda
vinys buvo sudaryti sąlygas Ru
sijos ir kitose Europos valstybė
se pradėjusiems studijuoti lietu
viams studentams užbaigti savo 
studijas, o atsikuriančiai valsty
bei paruošti taip reikalingų įvai
rių sričių darbuotojų. Šiems kur
sams vadovavo komisija, suside
danti iš M. Biržikos, A. Janu
laičio ir Pr. Mašioto. Atsakin
guoju kursų vedė/a buvo dr. J. 
Basanavičius, o faktiškuoju — 
M. Biržiška. Kursuose paskaitas 
skaitė: Dr. J. Basanavičius, Pr. 
Augustaitis, S. Čiurlionienė, bro
liai Biržiškos, K. Janavičius, A. 
Janulaitis, I. Jonynas, Pr. Mašio
tas, S. Kairiūkštis, M. Reinys, 
M. Šikšnys, J. šlapelis, Just. Tu
mėnas, Vabalas-Gudaitis, A. Var
nas ir kiti. Klausytojų buvo apie

būti įjungta literatūros vakarai, 
dailininkų kūrinių parodos ir t.t. 
Tokių viešų minėjimų metu galėtų 
būti paaukota keli penai Tautos 
Fondo reikalams.

Jau įpusėjo antras šių sukaktu
vinių metų mėnesis — pats laikas 
dirbti. Krašto Kultūros Taryba ga
lėtų paskelbti koordinuotą planą.

1962 metai teikia mums ir dau
giau progų prisiminti eilę asmenų 
ir įvykių. Neturėtų būti tos pro
gos praleistos ir daugiau ar ma
žiau — spaudoje ar viešų minėji
mų pavidale paminėtos. Štai ke
letas tokių progų:

1922 metais, taigi prieš 40 me
tų, Steigiamasis Seimas paskelbė 
Lietuvos konstituciją (rugpjūčio 1 
d.); tais pat metais įsteigtas Lie
tuvos Universitetas (vasario 16 
d.), paskelbtas Žemės Reformos 
Įstatymas (kovo 29), įvesta lito 
valiuta. 1932 metais — atidaryta 
Kretingos — Telšių geležinkelio 
linija. 1912 metais — t.y. prieš 
50 metų mirė Andrius Vištelis- 
Višteliauskas, Aušros bendradar
bis, dainos Op. op kas ten Nemu
nėli autorius. 1902 metais (60 me
tų) mirė Vincas Pietaris, Algi
manto, Keidošių Onytės ir kitų 
knygų autorius. Tais pat metais 
Seinuose mirė vysk. Antanas Ba
ranauskas, Anykščių šilelio auto
rius. 1892 metais (70) mirė kun. 
Antanas Vienažindis, populiarių 
dainų autorius (Sudie kvietkeli...). 
1832 metais uždarytas Vilniaus 
universitetas. 1812 metais — Na
poleono žygis per Lietuvą. 1602 
(360 metų) mirė Jonas Bretkū
nas, religinių giesmių leidėjas, 
Postilos autorius. 1382 metais 
(580 metų) Krėvos pilyje nužu
dytas kunigaikštis Kęstutis. 1362 
metais (600) Algirdas nugalėjo 
totorius prie Mėlynųjų Vandenų.

1963 metai dar gausesni įvai
riomis sukaktimis. Apie jas pla
čiau kalbėti dar ankstoka, vis dėl
to kai kurios jau verta paminėti. 
Kartais mes prisimename arba 
pervėlai arba kai ką ir visai pra
žiūrime. Kai kurios ateinančių 
metų sukaktys gal teks plačiau 

120. Kursai išsilaikė iki 1921 m. 
pavasario, užbaigdami 4-jį se
mestrą.

Nemažas užsienyje studijavu
sių skaičius susirinko ir Kaune. 
Ir čia 1919 m. spalio 19 d. įvy
ko visuomenės atstovų pasitari
mas Aukštųjų Mokslo Kursų stei
gimo reikalu. Tų pačių metų 
lapkričio mėn. buvo įsteigta 
Aukštųjų Mokslų Draugija, ku
rios uždavinys buvo šiuos kur
sus išlaikyti. Šią draugiją stam
biomis lėšomis parėmė Amerikos 
lietuviai.

Kaune Aukštieji Kursai buvo 
atidaryti 1920 m. sausio mėn. 27 
d. Lietuvos Seimo Rūmų didžio
joj salėj, Seimo gatvėj. Kursams 
patalpos buvo paskirtos buv. Ko
mercinės Mokyklos Rūmuose 
(Duonelaičio ir Mickevičiaus gt. 
kamp.), kurie vėliau ir tapo pir
maisiais Universiteto Rūmais.

Kursai buvo pradėti su 6 sky
riais. Humanitariniu — vedėjas 
E. Volteris, Juridiniu — A. Ja
nulaitis, Matematikos — Z. Že
maitis, Gamtos — T. Ivanaus
kas, Medicinos — M. Nasvytis, 
Technikos — J. šimoliūnas. Viso 
dėstytojų buvo virš 50, o klausy
tojų 522.

1922 m. vasario mėn. 16 d. 
Aukštieji Kursai pabaigė savo 
darbą, nes tą dieną buvo iškil
mingai atidarytas Lietuvos Uni
versitetas, 1930 — jubiliejieniais 
Vytauto Didžiojo metais pava
dintas Vytauto Didžiojo Univer
sitetu.

— X —

paminėti ir jau iš anksto reika
lingas pasirengimas, štai kelios:

1923 metais — Klaipėdos suki
limas (40). Gera proga prisiminti 
krašto praeitį, jo vaidmenį Lietu
vos ekonominiame gyvenime. 1933 
metais (30 — Kaune mirė kan. 
Juozas Tumas.— Vaižgantas. Tais 
pat metais, perskridę Atlantą, ties 
Soldinu žuvo Darius ir Girėnas; 
mirė Antanas Krikščiukaitis-Aiš
bė, rašytojas, teisininkas (buv. 
Vyr. Tribunolo pirmininkas). 1943 
metais (20) JAV mirė pirmasis 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
Antanas Smetona; tais pat metais 
mirė rašytoja Gabrielė Petkevi
čaitė — Bitė. 1893 metais — Kra
žių įvykiai. 1883 metais (80) — 
Aušros išleidimo metai. 1873 me
tais Paantvardžiuose gimė poo- 
tas, diplomatas Jurgis Baltrušai
tis. 1863 metais — sukilimas. 1833 
metais (130) mirė kun. Antanas 
Strazdelis, Pulkim ant kelių ir ei
lės populiarių dainų autorius. 1793 
metais (170) — Kalvių sodžiuje 
gimė istorikas Simanas Daukantas. 
1613 metais (350) — Varniuse mi
rė kan. Mikalojus Daukša, Postilos 
Katolickos autorius. 1563 metais 
(400) mirė pirmosios lietuviškos 
knygos autorius Martynas Mažvy
das. 1263 metais (700) nužudytas 
pirmasis Lietuvos karalius ir vals
tybės sujungėjas Mindaugas.

Jei mes paminėtume žmones ir 
įvykius, reikšmingus mūsų istori- 
joje ir galinčius būti pavyzdžiu 
mums ir jaunajai kartai, jei rastu
me supažindinančių su tais asme
nimis ir jų kūryba straipsnių, jų 
kūrinių ištraukų; rastume žymių 
mūsų istorijos įvykių aprašymų, 
jų nagrinėjimų ir vertinimų, tai 
neabejotinai būtų daug. Pav. 
perspausdinti eilę Maironio eilėraš
čių, poemų, dramų ištraukų; Viš
teliausko Op, op kas ten Nemunė
li; Pietario Algimanto ištraukų; 
vysk. Baranausko Anykščių Šile
lį ar populiarių dainelių (Ko gi 
skauda man širdelę...). Atspaus
dinti Maironio Kęstučio Mirtis 
dramos nors kelias ištraukas — 
paminėtume Maironį ir kunigai
kščio Kęstučio 580 metų, mirties 
sukaktį.

Visų čia suminėtų sukaktuvinių 
asmenų kūryba mums sunkiai pri
einama ir bent nuotrupos mūsų 
spaudoje visuomenės būtų su ma
lonumu sutiktos.

3
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LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTU SKYRELIS

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.

“ŠATRIJOS” STOVYKLOJE 
PASIŽVALGIUS...

STOVYKLOJE MUMS
MIELA

“AUŠROS” V JI STOVYKLA
“Aušros' Tunto metinė stovyk

la, pavadinta “Aušros“ V-sios var
du — įvyko “Aušros” stovyklavie
tėje, Ingleburne, N.S.W., nuo pra
eitų metų gruodžio 27 d. iki š.m. 
sausio 7 d. Stovyklavo viso 42 as
menys, iš jų 12 mergaičių ir 30 
berniukų.

Stovyklai vadovavo ps. P. Pilka, 
stovyklos adjutantas — s. v. v. s). 
M. Rudys, ūkio viršininkas — ps. 
A. Plūkas, skaučių pastovyklės 
viršininkė — R. Adomėnaitė, adj.
— R. Zinkutė, skautų pastovyklės 
v-kas — si. V. Labutis.

Vidinį stovyklos gyvenimą tvar
kė specialus stovyklos statutas, ir 
reikia pasakyti, kad jo laikėsi visi
— nuo mažiausiojo, iki vyriausiojo 
stovyklos gyventojo. Pav., virtuvės 
personalas, laikydamasis 4-jo sto
vyklos statuto paragrafo (“punk
tualūs, pagal nustatytą dienotvar
kę!”), maistą patiekdavo apskai
čiuodami laiką chronometro pagal 
ba...

Pirmosios 3 dienos stovykloje bu
vo skirtos, daugiau ar mažiau, įsi
kūrimui ir pasipuošimui. Vėliau 
daug laiko skirta žaidimams ir kas 
antra diena — pionierijai, kurią 
pravedė s. v. v. si. M. Rudys. Pio- 
nierijos užsiėmimų metų pastaty
tas tilto modelis, bokštas, vartai į 
pastovyklės ir koplyčia, įruošta vė
liavų aikštėje "Trys Kryžiai” ir 
t.L Maudytasi net porą sykių į die
ną netolimais tekančioje George 
upėje (nebent buvai baustas už 
anglų kalbos vartojimą — tokiu 
atveju tekdavo pasinaudoti tik du
šu...), nes laikas pasitaikė karš
tokas (tarp kitko — už 30 mylių 
nuo stovyklavietės esančiame Syd- 
nejuje, beveik kiekvieną dieną lijo, 
kai tuo tarpu stovyklą lietus ap
lankė tik vieną pusdienį!... — nori 
nenori, šį reiškinį tenka priskaity- 
ti skautiškajai laimei!...).

Dvasiniu stovyklos gyvenimu rū-

pinosi Dvasios Vadovas ps. kun. 
P. Butkus, pats čia prastovykla- 
vęs nuo 1.1.62. — 6.1.62, besirūpi
nęs stovyklautojų bėdomis ir besi
džiaugęs jų džiaugsmais... Jo buvi
mo stovykloje metu kas dieną bu
vo laikomos pamaldos, bei rengia
mi broliai — sesės iš religinio pa
tyrimo programų.

Laužai liepsnojo kas vakarą! 
Juos pravesdavo brolis H. Bakai
tis, aišku padedant visai stovyklai 
ir brolio “Ožkabarzdžio” akordeo
nui.

Stovyklinio laikraščio — "Ki
birkštys” redagavimu ir leidimu 
rūpinosi Ramunė Zinkutė ir H. Ba
kaitis. "Kibirkščių”, kurios buvo 
skaitomos prie laužo, išėjo 3 nume
riai. Jose gyvu jumoru buvo pa
vaizduotas stovyklinis gyvenimas, 
todėl laikraštėlis buvo labai po
puliarus.

Gruodžio 30 d. stovykloje lankė
si netoliese savo stovyklavietėje 
stovyklaują ukrainiečių skautai, 
o sausio 4 d. — visa “Aušros” sto
vykla vizitavo ukrainiečius, daly
vaudama ir jų laužo programoje.

Kaip ir ankstyvesnėse “Aušros” 
Tunto stovyklose — Naujų Metų 
sutikimas įvyko spontaniškai, ne
vienam jaunesniam broliui — se
sei jį pramiegant, nebeišgirdus vi
durnakčio trimito garsų...

Stovyklą visą laiką gausiai lan
kė tėveliai ir bičiuliai, ypač jų 
daug buvo stovyklos uždarymo die
ną — sausio 6-ją. Vakarinio vė
liavų nuleidimo metu, tuntininko 
ir stovyklos viršininko įsakymais 
už gražų stovyklos suorganizavi
mą ir pravedimą, bei pasižymėjimą 
įvairiose stovyklos pareigose iš
reiškiama vieša padėka: stovyk
los viršininkui ps. A. Pilkai, ps. 
A. Plūkui, ps. kun. P. Butkui, 
skautams vyčiams — v. si. M. Ru
džiui, L. Zigaičiui ir P. Kviecin- 
skui, sesėms — si. R. Adomėnaitei,

SESĖS IR BROLIAI,
LIETUVOS LAISVĖS ŠVENTĖS DIENĄ — VASARIO 16-JĄ 

— NORIU PRIMINTI JUMS MŪSŲ OBALSIO DALĮ “TĖVYNEI” 
IR RAGINTI JUS VISUS SUKAUPTI SAVO JĖGAS, KAD BŪTUME 
VERTI TŲ AUKŲ, KURIAS ANT LAISVĖS AUKURO SUDĖJO IR 
TEBEDEDA MŪSŲ SESĖS IR BROLIAI TĖVYNĖJE!

BUDĖKIM!
vj. V. Neverau»kas, 

LSS Au»tralijo» Rajono Vada*

Šatrijiečiai savo stovyklą įsiren
gė pasakiškai gražioje Russel — 
bridge vietovėje, keliolika mylių 
nuo Geelongo, Vic. Patys skautai 
savo stovyklavietė vadina “sala”, 
bet tikrumoje, tai ne sala, o tik 
žavus Moorabool upelio vingis, pa
našus į Nemuno “Birštono Kilpą”
— minatūroje...

Geelongo “Šatrijos” V-jos broliai
— sesės stovyklauti pradėjo pra
eitų metu gruodžio 27 d., ją žadė
dami užbaigti š. m. sausio 7 d. Sto
vyklautojų (1961. XII. 30 d. žinio
mis) -y- 19, nors po N. Metų, pa
sibaigus Studentų SluvažjaV.imui 
ir Sportininkų Sąskrydžiui (kurie 
šiemet vyko dalinai Geelonge, da
linai Melburne) tikėtasi daugiau
— apie 30 (praeitais metais čia 
stovyklavo 48 stovyklautojai) — 
ypač vyresniųjų amžiumi (įdomu, 
koks stovyklautojų skaičius buvo 
po N. Metų?).

Stovyklai vadovauja ps. A. Kar
pavičius, ūkio v-kas — v. si. K. 
Šimkūnas.

Stovyklautojai susiskirstę į 3

skiltis: “Voverių” (7 sesės) — va
dovaujamos skilt. Vidos Vaičekaus
kaitės, “Gulbių” — (irgi 7 sesu
tės), vad. skilt. Birutės Milkaus- 
kaitės, ir skautų skilties, vad. Vir- 
gio Vaičekausko, kuriai priklauso 
visa stovyklos vyriškoji padermė.

Pati stovykla nepaprastai švari 
ir labai gražiai sutvarkyta — sko
ningi pasipuošimai prie palapinių, 
mažytis, žemėje kastas, trikampis, 
puikiai ornamentuotas stalas, kop
lytėlė su kryžiumi ir aukuru ir t.t.

Korespondento lankymosi metu 
stovykloje kūrenti atviras ugnis 
buvo draudžiama — net ir virtuvė 
buvo įrengta skardiniame pastatė
lyje, nekalbant apie galimumą kur
ti vakarinius laužus...

Stovyklavimo pradžioje, stovyk
lą, be tėvelių ir bičiulių, aplankė 
Rajono Vadas v.s. V. Neverauskas 
ir Rajono Spaudos Sk. Vedėjas ps. 
B. Žalys, bei Vietininkijos Dvasios 
Vadovas kun. dr. P. Bačinskas, at
našavęs stovyklautojams šv. Mi
šias stovyklavietėje.

— x —

GEELONG MOKYKLOS KELIAS
Jau Trylikti metai kaip gyvuoja 

Geelongo Savaitgalio Mokykla, 
kur mūsų vaikučiai mokomi tėvų 
kalbos, dainų ir tautinių šokių. 
Šią savaitgalio mokyklą eilę metų 
lankė daug mūsų jaunimo, kuris 
dabar jau dalyvauja mūsų kultū
riniame gyvenime.

Pradžia buvo sunki: reikėjo 
glaustis pas svetimus, kilnotis iš 
vietos J vietą. Pačioje pradžioje 
mokytojavo P. Mažylis, po to per
ėmė ponia Normantienė ir pri
glaudė mokyklą savo namuose, kur 
ilgus metus su motiniška širdim 
mokino ir auklėjo mūsų vaiku
čius, kol išsikėlė j Melbourne.

Kaip tik tuo laiku mūsų Gee
longo Bendruomenės Lietuvių Na
mai jau buvo užbaigti. Savaitga
lio mokykla rado čia pastogę ir 
prieglaudą. Kun. Dr. P. Bačinskas 
pasikvietė mokytoją A. Karpavi
čių iš Melbourne, kuris ir perėmė 
mokyklos vadovavimą. Laikui bė
gant mokykla augo ir apėmė visus 
Geelongo vaikučius, nes patalpų 
klausimas jau atpuolė. Vaikų skai
čiui mokykloje kylant p. A. Kar
pavičius vienas neįstengė susi
tvarkyti, tad buvo paprašytos po
nia J. Mačiulienė ir tą pačią mo
kyklą baigusi B. Vnrankaitė, ku
rios ir stojo į talką ponui Karpa
vičiui.

Ypatingai daug ir intensyviai 
buvo dirbta 1961 metais. Mokyklos
I skyrių lankė 23 mokiniai, II —
II mokinių, III — vienuolika mok. 
ir IV — R mokiniai.

Savaitgalio mokykla daug prisi
dėjo prie II-jo dešimtmečio pir
mųjų lietuviškos kultūros augimo 
metų užbaigimo Geelonge. Savait
galio mokyklos praktiškam gyva
vimui daug padėjo tais metais iš
rinktas tėvų komitetas: pirm. J. 
Gailius, sekr. M. Kymantas, iždi-

ninkė V. Braželienė ir narė p. Jan
čiauskienė. Komitetas išrūpino 
pirmiems skyriams skaitymų kny
gas per p. A. Krausą, kas mokyto
jų darbų labai palengvino. Suruo
šė balių, iš kurio gautas pelnas 
paskirtas mokyklos reikalams. Tė
vų komitetas prižiūri, kad ben
druomenės namų salė būtų higie
niškai tinkama mokyklai, rūpinasi 
visais jos reikalais^

Salia lietuvių kalbos mokoma 
dainų, vaidybos ir tautinių šokių. 
Kai kurios mūsų šventės (Motinos 
Diena) pravedamos vien tik vaikų 
programa. Savaitgalio mokykla su 
savo programa dalyvauja ir kitų 
tautinių švenčių progomis.

1961 m. mokslo užbaigimo iškil
mės tikrai buvo įspūdingos. Su
vaidinta “Žigonė ir Gailė”. Vaidi
nimą parengė mokytojas A. Kar-

Nuo lauželio dar atskrenda juokas, 
Dar pašvaistė pro medžių šakas...
Krūmuos ūkteli niūriai apuokas, 
Krūmuos šlumšteli tyliai kažkas.

Tvirčiau sugriebiu lazdą j ranką, 
Perstovyklą aš žingsniu lėtu... 
Už stovyklos ramybę ir tvarką 
Atsakingas šiąnakt aš esu!

Vakarinis jau laužas užgeso, 
Nuskambėjo “Ateina naktis! 
Tylą paskelbė vario trimitas, 
Ges ir štabo tuojau žiburys.

Kyla mėnuo pro medžių viršūnes 
Sidabru apipildamas visa, 
Tartum dvasios klajoja bekūnės 
Eukaliptų šešėliai ištįsę.

Tyliu žingsniu per miegantį miestą 
Aš žengiu. Tad miegokit ramiai 
Mano broliai jauni!' Nepaliesti 
Tegu būna jūs saldūs sapnai!

Vyt. Šiaurys

“DŽIUGO” TUNTAS STOVYKLAVO!

psl. R. Zinkutei ir v. si. J. Kola- 
kauskaitei.

Už pavyzdingą pareigų ėjimą, 
paskiltininkai — H. Bakaitis ir V. 
Labutis — pakelti į skiltininko 
laipsnius. Pavyzdingiausios skilties 
stovykloje vardą gavo "Lakštinga
lų" skiltis, vadovaujama Ar. Deiku- 
tės, kuri be to, gavo pavyzdingiau
sios skautės stovykloje vardą ir 
br. M. Rudžio skirtą dovanėlę — 
skautišką diržą. Antrąją vietą iš
nešė “Žirgų” skiltis, vad. G. An- 
driuškos.

Stovyklos metu visa eilė brolių 
atliko praktiką ir išlaikė atitinka
mus egzaminus įvairių specialybių 
gavimui. Virėjo specialybės žen
klui dėvėti teisė suteikta Jonui 
Penkaičiui, Ant. Mikui ir J. Griš- 
kaičiui; pionieriaus — psl. V. La
bučiui ir R. Kazlauskui; pirmo
sios pagalbos teikėjo — H. Bakai
čiui.

Pranešta ir, dar 1961 m. pradžio
je skelbto, “Aušros” Tunto skau
tiškojo pažangumo konkurso laimė
tojai: skilčių grupėje — jaun. 
skaučių “Lakštingalų” skiltis; 
skaučių grupėje — psl. R. Zinkutė, 
skautų grupėje — jaun. sk. A. 
Sankauskas. Konkurso laimėto
jams paskirtos gražios premijos.

Stovyklos uždarymo apeigos vai
nikuotos trijų jaunų brolių įžo
džiu. Įžodį davė šie Jaun. Skautų 
“Žalgirio” 
kandidatai 
Laurinaitis

Po gerai
gumas jaunesniųjų brolių ir se
sių dar tą patį vakarą buvo tėve
lių paimti namo, likusieji išvyko 
sausio 7 d. išskyrus pionierius, li
kusius sutvarkyti stovyklavietės.

Iki pasimatymo, mieloji “Auš
ros” stovykla!...

Py t. Siauri/s

D-vės jaun. skautai 
— L. Baravykas, A. 
ir J. Zakaras, 
pavykusio laužo, dau-

pavičius, padedamas kitų mokyto
jų. P. Repšys nupiešė pasigėrėti
nas miško dekoracijas. Gražiai su
sidainavęs vaikų chorelis padaina
vo eilę smagių dainelių. Pagaliau 
grupė vaikučių pašoko tautinių 
šokių. Būta kuo pasigėrėti ir įsiti
kinta, kad mūsų savaitgalio moky
kla eina tikruoju lietuvišku ke
liu.

Pačiame metų gale tėvų komite
tas suruošė visiems Geelongo vai-

kučiams • Kalėdų Eglutę, kurios 
metu mokytojas A. Karpavičius 
įteikė baigimo pažymėjimus. Ka
lėdų Senelis (K. šimkevičius) vai
kučiams nepasigailėjo dovanų. Po 
to tėvai su vaikučiais sėdo prie 
vaišių stalo ir taip besilinksminda
mi užbaigė 1961-sius metus.

1962 m. vasario vidury Geelon
go V. Kudirkos savaitgalio mo
kykla vėl pradeda darbą.

Tėvų Komiteto Sekretorius

DR. V. KUDIRKOS GEELONGO SAVAITGALIO MOKYKLA

Kaip ir kasmet, “Džiugo” tun
tas neapsiėjo be stovyklos. Šiemet 
stovyklauta Woori Yallock, prie 
Yarros upės, nuo sausio 2 d. iki 
sausio 12 d. Mat norėta dalyvauti 
ir studentų suvažiavime ir išban
dyti jėgas sporto aikštėje, nes šie 
du subuvimai buvo prieš N. Metus 
Melburne ir Geelonge.

Sausio 2 d., lygiai 9 vai. ryto, vi
si skautai -ės buvo prie šv. Jono 
bažnyčios ir dalyvavo pamaldose. 
Pamaldas laikė tunto Dvasios Va
dovas kun. P. Vaseris, kuris trum
pame pamoksle priminė skautams 
gamtos pažinimą, pamėgimą, ir 
linkėjo gražiai praleisti laiką sto
vykloje ir pailsėti. Vėliau, sausio 
7 d., 6 vai. po piet, Dvasios Vado
vas dar sykį atlaikė pamaldas 
skautams stovykloje.

Skautų tėvai turėjo pakankamai 
mašinų nuvežti skautams į stovyk
lą, o “Lokiai” laimingai pristatė 
sunkvežimį su palapinėmis ir pata
linėmis. Ūkio viršininkas važiavo 
vienas, nes daugiau niekas netilpo.

Stovyklos viršininku buvo skn. 
N. Butkūnas, jo adjutantas — s. 
v. Arūnas žižys. Likusį stovyklos 
štabą sudarė: skaučių pastovyk
lės vadovė — v. s. si. Audronė Pa- 
ragytė ir adj. v. s. v. si. Jūratė 
Normantaitė, vilkiukų pastovyklės 
vadovė — v. s. v. si. Birutė An
tanaitytė ir adj. psl. Rasa žižytė, 
Skautų pastovyklės vadovas — s. 
v. si. Raimondas Kazlauskas ir adj. 
si. Kęstutis Antanaitis, kurio pa
reigas vėliau perėmė svečias iš 
Sydnėjaus — s. v. si. Gerutis Ki- 
šonas. — Ūkio viršininku buvo 
Juozas Ūirvinskas.

Stovykloje pilną laiką stovykla
vo 74 skautai ir skautės. Be to 
dar buvo nemaža jaunuolių, kurie 
stovyklavo tik po keletą dienų. Sto
vyklą aplankė Australijos Rajono 
Vadeivė ps. M. Osinaitė, Vikto
rijos skautų Commissioner’ius Gus 
Morton, “Džiugo” tunto tuntinin- 
kas ps. A. Talačka ir Tunto Skau
čių Skyriaus Vedėja ps. D. ūižaus- 
kienė.

Pirmoji stovyklavimo diena buvo 
graži. Tik nuvažiavus į stovyklą, 
visi šoko tvarkytis — statyti pala
pines, kasti griovelius ir daryti į- 
rengimus virtuvei. Darbo buvo 
daug, ir visi dirbo sušilę. Statant 
palapines ir tvarkantis visi teira
vosi ar bus vakare laužas. Labiau
siai rūpinosi mažieji. Po vakarie
nės nors ir pavargę, bet vilko ša
kas j laužavietę, ruošėsi pasirody
mams. Laužas praėjo bederinant 
balsus ir besimokinant naujų dai
nų. Gulti nereikėjo varyti.
Sekantį rytą vilkiukai sukilo pusė 
penkių ir pradėjo kasti griovelius 
apie palapines. Kasė ir “tyliai” 
kalbėjosi, bet taip “tyliai”, kad už 
pusmylio esančias kitas pastovyk
lės sukėlė iš miego.

Antrą dieną buvo baigta tvarky
tis, ir prasidėjo mokslas, užsiėmi
mai, maudymasis, rengimasis lau
žų programoms — žodžiu, norma
lus stovyklos gyvenimas. Pirmą 
kartą stovyklaujantiems mažiesie

ms labai patiko vėliavos pa
kėlimo ir nuleidimo ceremonijos 
bei laužai. Jaunesnieji tam buvo 
visada pasiruošę.

Laužų programose visi vienetai 
stengėsi kuo prašmatniau pasiro
dyti. Vilkiukai parengė vaidini
mėlį “Pelenė”, kuris visiems labai 
patiko.

Vilkiukai visi vaidino labai ge
rai, bet iš jų išsiskyrė broliai An
drius ir Petras Baltrūnai. Petras 
vos tik 7 metų (jauniausias stovyk
loje) gerai suvaidino vieną iš Pe
lenės žiaurių seserų, o. Andrius 
buvo labai švelni Pelenė.

Vyresnieji broliai parodė, kaip 
tolimuose kraštuose “pagarbina” 
ir uždeda šaką ant laužo. Gi pauk
štytės gražiai sudainavo “Ėjo 
skautas iškylauti” ir kiekvieną va
karą pasirodė ar su daina ar su 
vaidinimu. Skaučių vaidinimas 
apie Hitlerį ir šunį sukėlė daug 
juoko ir pakėlė stovyklautojų ūpą.

Tokie linksmi laužai vykdavo 
kiekvieną vakarą. Jie baigdavosi 
9.45 vai., o jau 10 vai. visi gulėjo 
ir stovykloje buvo tyla, ir tik sar
gyba sukinėjosi apie ūkio palapinę, 
tikėdamasi ką nors pagauti...

Stovykla buvo labai gausiai lan
koma tėvelių ir skautų bičiulių. 
Mat buvo per 20 jaunesniųjų skau- 
tų-čių.

Svečiais buvom patenkinti ir 
esame jiems dėkįng^, yjfetingiai 
ponioms A. Karazijienei ir Kabai- 
lienei, kurios mus išmokė daug 
naujų dainų. Jų išmokytosios dai
nos labai visiems patiko ir jas dai
navom ir dirbdami, ir eidami mau
dytis ar šiaip poilsiaudami.

Sesė akademike E. žižienė labai 
gražiai ir įdomiai paaiškino skau
tų ideologija, o s. A. Zubras pa
dėjo skautams prisiminti lietuvių 
literatūrą ir lietuvių kalbos reikš
mę, bei reikalą ją mokėti ir mylėti.

Rengdavome ir pasilinksminimus 
su šokiais, šokome ratelius, suk
tinį ir beveik užmiršome kaip šokti 
"rock’n’roll”...

Vilkiukai padarė keturių mylių 
iškylą per krūmus, mišką ir upes. 
Iškyloje dalyvavo ir “Doc” Gerutis, 
kuris nešėsi ir “pirmą pagalbą” 
nuo gyvačių įkandimo — ilgą laz
dą!

Baigiant norisi pažymėti, kad 
stovykla pasisekė — įtraukta daug 
naujų skautų-čių, Įžodžius davė: 
vilkiuko — 3, skautės — 4, skauto 
— 11. Stovykla sustiprino lietuvių 
kalbą, atsirado naujų pažinčių, 
draugysčių.

Berašant šią žinutę gauta labai 
liūdna žinia, kad senas mūsų bičiu
lis ir globėjas p. Leslie Ockwell su 
žmona ir dviem vaikaičiais (jis 
mums nemokamai parūpindavo sto
vyklavietę), žuvo gaisre. Kaip ži
note, Viktoriją, metų pradžioje, 
nusiaubė baisūs miškų gaisrai, ku
rie ne tik sunaikino mūsų stovyk
lavietę, bet padarė milžiniškų nuos
tolių, pareikalaudami net ir žmo
nių gyvybių.

A.B.

4
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IR AS BUVAU SPORTO
ŠVENTĖJE...

XII-JI SPORTO ŠVENTĖ
Tokia antrašte “Mūšy Pastogė

je”, tilpo gana išsamus V. Augus- 
tinavičihus XII-sios sporto šven
tės, Geelonge, aprašymas. Vienur 
per neapdairumą kitur dėl spor
tinės sąvokos stokos, minėtame 
aprašyme, buvo daug netikslumų. 
Norėdamas, kad “Mūsų Pastogės” 
skaitytojai, bei sporto mėgėjai, ku
riems neteko minėtoje sporto šv. 
dalyvauti, nesusidarytų klaidingos 
nuomonės apie XII-ją sporto šven
tę, šiuos netikslumus ir bandysiu, 
eilės tvarka, atitaisyti.

SPORTININKŲ PRIĖMIMAS
Minint XII-sios sporto šv. daly

vių naujus veidus reikia paminėti 
Hobarto “Perkūno” mergaičių 
krepšinio komandą, pirmą kartą 
dalyvaujančią lietuvių sporto 
šventėje.

Didžiuotis, kad geelongiškiai su 
mašinomis atvažiavo į Melbourne 
geležinkelio stotį parsivežti syd- 
nėjiškių, visai nereikėjo. Geelon
giškiai taip padarė Sydnėjaus klu
bo Valdybos prašomi. Jau eilę me
tų lietuvių sp. klubai laikosi susi
tarimo: — sporto šv. rengėjai pa
rūpina nakvynę, o kelione rūpina
si j sporto šventę atkeliaują klu
bai.

PIETOS LIETUVIŲ NAMUOSE
Išsamiausiai aprašytas sporto 

šventės įvykis, tik nepaminėtas 
ALFAS V-bos sveikinimas.

SPORTO ŠVENTĖS 
ATIDARYMAS

Nepaminėta A. Šimkaus priesai
ka atlikta visų sporto šventės da
lyvių vardu. Reikia tikėtis, šis įvy
kis taps tradiciniu.

PAŽANGA
Lauko ir stalo teniso varžybo

se atkaklių kovų netrūko, ypatin
gai mergaičių grupėse. Jei V. Au- 
gustinavičiui, šių kovų matyti ne
teko, reikėjo susilaikyti nuo nei
giamos kritikos.

VARŽYBOS
Vyrų krapštais
“Sydnėjaus krepšinio komanda 

pasirodė geriau negu per pasku
tines dvi sporto šventes “Dar dau
giau pasistengę Sydnėjaus vyrai 
galėtų laimėti prieš Adelaidės ir 
Geelongo komandas”: rašo V. Au- 
gustinavičius. Panašūs išsireiški
mai neturėtų rasti vietos mūsų 
sporto spaudoje, nes rungtynių 

B

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel
bimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.
PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
107 Wentworth St. Tel.: J 1372. ,
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOČD STORES,
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
41 Tapley’s Hill Rd., HENDON. Tel. J 2879.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

STORES,

STORES,

STORES,

g 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. ’
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rezultatai sako visai ką kitą. La
bai gerai kelti savo klubo (per vi
są varžybų aprašymą aiškiai ma
tosi, jog autorius yra iš Sydnė
jaus) moralę, bet negražu žemin
ti kitų klubų atsiektų rezulatų. 
Visiems suprantama, jog rimčiau 
padirbėję, Sydnėjaus vyrai gali ti
kėtis geresnių rezultatų sekančio
je sporto šventėje.

“Išėmus Sohą iš Melbourne ko
mandos mažai kas beliktų”: rašo 
V. Augustinavičius. Komanda ne
sugriūtų ir į nuostolius nurašyti 
dar negalima. Melbourne “Varpas” 
formą atgavo tik sporto šventei 
baigiantis ir jų rungtynės prieš 
Adelaidės ir Geelongo komandas, 
sakyčiau, buvo vienos iš įdomiau
sių.

Pasakymas kad Hobarto koman
da sulipdyta tik sporto šventei — 
prasilenkimas su tiesa. Hobarto 
komanda jau eilę metų žaidžia 
pirmenybėse Tasmanijoje ir lietu
vių sp. šventėse dalyvauja jau 
penkti metai. Žaidimo lygis šios 
komandos smarkiai kyla ir “šimti
nės” jiems jau niekas nebeprime- 
ta.

Kitur V. Augustinavičius rašo: 
“Per visas varžybas Adelaidės vy
rai ne kartą buvo žiūrovų nušvilp
ti už nedraugiškus poelgius, ypa
tingai per Adelaidės — Hobarto 
varžybas., šis netaktas turėjo būti 
kuo skubiausiai pašalintas, nes 
tai atnešė negražų atspalvį visai 
sporto šventei”. Labai apgailės/ 
tautiną, kad V. Augustinavičiui ši 
sporto šv. paliko tokius skaudžius 
prisiminimus, nors, vargu, ar dau
giau panašiai galvojančių sp. šv. 
dalyvių atsirastų. Visų sporto šven
tės dalyvių atsiliepimus apie XII- 
■ją sp. šv. galima išreikšti sekan
čiai: labai gerai suorganizuota ir 
sklandžiausiai praėjusi sporto 
šventė. Pridėjus, jog ginčų komi
sija darbo neturėjo ir nė vienas 
žaidėjas nebuvo pašalintas iš aikš
tės, tą dar patvirtintų.

Sporo mėgėjams yra gerai ži
noma, jog žiūrovų entuziazmas 
(nušvilpimai) gimė kartu su pa
čiom varžybom. Dėl to nereiktų 
pergyventi, nes tai įrodo, jog žiū
rovai varžybas seka atydžiai.

“Netaktą” per Adelaidės — Ho
barto varžybas “pašalinti” galėjo 
tik rungtynių teisėjai. Jei rung
tynių teisėjai jokių priemonių (pa
šalinimo iš aikštės) nesiėmė, reiš
kia, žaidimas vyko pagal krepši
nio taisykles.

MOTERŲ KREPŠINIS
Kalbėti apie Sydnėjaus merginų 

perspektyvas dar peranksti, ir
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DĖMESIO!
LABAI SVARBU

Paskutiniuoju laiku Sp. Klubų 
atstovai ir pavieniai Sp. Skyriaus 
korespondentai, tikėdamiesi, kad 
jų siunčiamos žinios greičiau pa
teks j laikraštį, pradėjo kores
pondencijas siųsti tiesiog “Mūsų 
Pastogės” redaktoriaus adresu, 
kas sudaro daug keblumų.

Visiems Sp. Skyriaus bendra
darbiams pranešu, kad visa me
džiaga turi būti siun
čiama Sp. Sk. redaktoriaus adre
su, nes siuntimas tiesiog redak
toriui padarys tik bereikalingą 
susitrukdymą, kadangi visą gautą 
medžiagą jis persiunčia man.

Sporto Skyriaus 
Redaktorius

šios komandos treneris turės įdėti 
daug darbo kol ją apšlifuos. Aiški 
pažanga matosi Melbourne mergi
nų komandoje, kuri parodė tvirtą 
pasipriešinimą Geelongo ir Adelai
dės komandoms.

ĮDOMIAUSIOS VARŽYBOS
Ne visi norėjo, kad baudą mes

tų E. Buckytė ar Šimkutė ir bent 
sporto korespondentams reikėtų 
žinoti, kad baudą meta ta žaidėja 
kuriai, asmeniškai, padaryta pra
žanga, šiuo atveju G. Kaladienė.

VYRŲ TINKLINIS
Keistas pasakymas: “Varžybas 

laimėjo Adelaidės vyrai su Ignata
vičiaus pagelba, kurio smarkių 
kirtimų niekas negali atgal grą
žinti.”

A. Ignatavičius priklauso Ade
laidės “Vytis” klubui jau 11 me
tų ir todėl pagelbininku jo vadinti 
negalima. Nėra jisai toks smarkus 
kirtikas, bet apgaudamas kūno 
judesiais, gerai skirsto kamuolius.

Toliau rašo V. Augustinavičius: 
“Prie rezultatų lentos kyla nesu
sipratimų. Įsikarščiavęs ALFAS 
atstovas mėgina apginti Adelaidės 
vyrus, bet, iš šalies žiūrint, atrodo, 
tai turėtų tvarkyti šventės rengė
jai. Ginčą pralaimėję Melbourne 
vyrai pradėjo nervingai žaisti ir 
pralaimėjo”.

ALFAS atstovas B. Nemeika 
Adelaidės klube eina tinklinio va
dovo bei trenerio pareigas. Nesu
sipratimui (rungtynių teisėjų ne
sutarimui) įvykus, B. Nemeika ne
kalbėjo ALFAS vardu, bet atliko 
klube užimančias pareigas. Nesu
prantama kodėl V. Augustinavi
čius nepaminėjo ginčo pradininko, 
o B. Nemeiką, netakto neparo
džius, pavadino įsikarščiauvusiu?

Sporto spaudoje reiktų vengti 
išsireiškimų: susinervavo ir pra
laimėjo, nes varžybų taisyklėse 
tokiom komandom išimčių netai
koma.

STALO TENISAS
Melbourne vyrų stalo teniso ko

mandoje nepaminėtas V. Sirjata- 
vičius.

Moterų stalo tenisas komando
mis

Negalima pasakyti, kad O. Mi- 
kalainytė ir A. Mikužytė lengvai 
laimėjo varžybas. Visos trys ko
mandos buvo vienodo pajėgumo, 
todėl šios varžybos vyko įtempto
je nuotaikoje. Lemiamą dvejetą 
Adelaidė prieš Melbourną laimė
jo trečiame sete 21:17 vienu metu 
rezultatas buvo 4:11 Melbourne 
naudai.

Moterų lauko tenisas komando
mis

“Bendrai, šiose varžybose nesi
matė gražaus žaidimo. Laimėjo 
geelongiškės L. Šimkutė ir R. Ra- 
venytė”; rašo V. Augustinavičius. 
Tik šio sporto visai nestebėjęs 
galėjo išsireikšti taip kritiškai, čia 
reikėtų tik pasidžiaugti, nes tai 
labiausiai į priekį pažengusi spor
to šaka. R. Akenytė, L. Šimkutė 
(Geelongas), R. Krutulytė (Ho- 
bartas), M. Kerulytė (Adelaidė) 
ir daugiau, žaidžia gerai ir tiek 
vienetuose, tiek dvejetuose teko 
matyti gana įdomių kovų. Varžy
bas laimėjo geelongiškės L. Šim
kutė ir R. Akenytė. R. Ravenytė 
Geelongo komandoje nežaidė.

Visame komandinių varžybų ap
rašyme minimas išsireiškimas “fi
nalinėse varžybose” neteisingas, 
nes ten pirmenybės vyko taškų 
sistema t.y. kiekviena komanda 
žaidė prieš kiekvieną.

Xll-sios Sporto Šventės Indivi
dualinių varžybų nugalėtojai.

Šis aprašymas suglaustas iki mi
nimumo. Jausdamas, kad informa
cija sporto mėgėjams bus įdomi, 
paminėsiu bent finalistus.

STALO TENISAS
Vyrų vienetų: 1. A. Andrikonis 

(Hobartas), 2. Balnionis (Melbour- 
nas) 3, S. Valaitis (Hobartas). 
Jau eilė metų tokio įdomaus fi
nalo neteko matyti sporto šventė
se. Keturiuose setuose buvo kovo
ta taškas už tašką, bet penktame 
sete išryškėjo A. Andrikonio ge
resnis išlaikymas bei susikaupi
mas ir pelnytai laimėjo. Finalas 
užtruko 2 vai. ir, reikia pasakyti,

KOVO KREPŠININKĖS
Po kelių metų pertraukos Kovo 

moterų krepšinio komanda buvo 
įregistruota į miesto krepšinio 
turnyrą. Nustatymui kurioje kla
sėje mūsų krepšininkėms teks 
žaisti, buvo pravestos bandomo
sios varžybos.

Kovietės laimėjo prieš Auburn 
C klasės komandą 14 — 1; Giant 
B klasės komandą 32 — 16 ir prieš 
Tolfin A klasės komandą 14 — 13. 
Vėliau pralaimėjo stipresnei A kla
sės Satelite komandai 8 — 22 san
tykiu.

Po šių bandomųjų varžybų ko
vietės paskirtos į B klasės turnyrą 
Parramatta distrikte. Varžybos 
vyks kiekvieną ketvirtadienį Au
burn Girls High School salėje.

PIRMAS KRIKŠTAS
Kova. — Auburn 45-25

Pirmąsias turnyro rungtynes ko
vietės pradeda nervuotai: nesise
ka mėtyti, bet puslaikį baigia ma
žu taškų skirtumu savo naudai.

Antrame puslaikyje jausdamo- 
sios kiek laisviau ir naudodamos 
zoninį dengimą kovietės rungty
nes laimėjo net dvidešimt taškų 
skirtumu.

Taškus pelnė: L. Motiejūnaitė 
13, J. Čepulytė 12, L. Zakaraitė 
8, R. Glionertaitė ir L. čelkytė po 
4, M. Birietaitė ir G. Meškauskai- 
tė po 2.

Prisimindami, kad kovietės Spor
to Šventėje Geelonge užėmė pas
kutinę vietą, aiškiai matome, kad 
mergaitės gerokai pasispaudę. 
Nors Parramatta B klasėje aus- 
tralių komandos nėra augšto ly
gio, bet mūsų mergaičių pelnyta 

STATYSIT NAMĄ.1L.
AR ŽINOTE, kad Melbourne jau 8 metai sėkmingai veikia

BUDRIO STATYBOS FIRMA |
AR ŽINOTE, kad mes statome namus, arba geriau viską, kas 
yra statoma,' pagal Jūsų paruoštus planus..

• AR ŽINOTE, kad mes statome standartinius, trijų miegamų, įj 
PLYTŲ FANIEROS namus, ant Jūsų sklypo... $

TIK NUO £ 3395. 0
TAS PATS “DE LUX” £ 3595 §

Taip pat, paruošiame planus, išrūpiname paskolas ir panašiai. $ 
Visais reikalais, rašyti arba asmeniškai: ftf: 

47 MORINDA STREET, E. RINGWOOD, VIC. 0 
Tel. 87 8273. |
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kad abu žaidėjai vedė labai apgal
votą žaidimą.

Moterų vienetų: 1. O. Mikalai- 
nytė (Adelaidė), 2. A. Lazutkai- 
tė (Melbournas), 3. G. Kaladienė 
(Geelongas).

O. Mikalainytė lengvai laimėjo 
finalą, įveikdama A. Lazutkaitę 
21:13, 21:13 ir stalo teniso žino
vų pripažinta padariusi aiškią pa
žangą.

Vyrų dvejetas: 1. A. Andriko
nis — S. Valaitis (Hobartas), 2. 
J. Ablonskis — Balnionis (Mel
bournas).

Moterų dvejetas: 1. O. Mikalai
nytė (Adelaidė) — A. Lazutkaitė 
(Melbournas), 2. G. Kaladienė — 
G. Valaitienė (Geelongas).

Mišrus dvejetas: 1. Balnionis 
(Melbournas) — O. Mikalainytė 
(Adelaidė), 2. A. Andrikonis (Ho
bartas — A. Mikužytė (Adelaidė).

LAUKO TENISAS
Vyrų vienetų: 1. A. Šimkus 

(Geelongas), 2. A. Remeikis (Ade
laidė).

Moterų vienetų: R. Akenytė 
(Geelongas), 2. R. Krutulytė (Ho
bartas).

Vyrų dvejetas: 1. A. Remeikis — 
A. Ignatavičius (Adelaidė), 2. č. 
Žilinskas — T. Žilinskas (Canber
ra).

Moterų ir mišrų dvejetų varžy
bos nebuvo pravestos.

Moterų krepšinio baudų metimo 
varžybas laimėjo A. Akenytė 
(Geelongas).

LIETUVIŲ RINKTINĖS
A. Ignatavičius išrinktas koman

dos kapitonu bei treneriu.

ŠACHMATAI
Kunigas Dr. P. Bačinskas nėra 

pirmas lietuvis kunigas, aktyviai 
dalyvavęs sporto šventėje. Kuni
gas Dr. Jatulis atstovavo Adelai
dės sp. klubą Vl-je sporto šven
tėje, toje pačioje sporto šakoje.

IŠVADA
Ateities sporto švenčių rengėjai 

turėtų iš anksto paprašyti atskirų 
sporto šakų autoritetus (panašiai 
buvo X-je sp. šv. Adelaidėje), kad 
jie atydžiai varžybas sektų ir po 
varžybų duotų nuoseklius aprašy- 

pergalė pakels koviečių nuotaikas 
ir skatins ryžtis tolimesniems lai
mėjimams.

Kartu jų treneriui ir vadovui 
V. Binkiui priklauso mūsiškių pa
dėka, nes tik jo pastangomis mer
gaičių krepšinio komanda duoda 
daug vilčių. Be to, treniruotes 
lanko daug mergaičių, iš kurių 
greitu laiku bus sudaryta antroji 
mergaičių krepšinio komanda.

V.A.

BALI SALA
Jeigu pažvelgsite j žemėlapį ir 

surasite prie pusiaujo “trijų tūks
tančių salų” šalį — Indoneziją, 
tai truputį į vakarus nuo Javos 
salos rasite nedidelę salą žydria
me Indijos vandenyne. Tai ir yra 
Bali — tolima, nuostabi salelė, 
apie kurią tiek daug prirašyta, 
tiek daug pripasakota pasakų ir 
legendų.

Čia nedideliame penkių tūks
tančių keturių šimtų kvadratinių 
kilometrų žemės plote gyvena ir 
dirba milijonas žmonių. Jie augi
na ryžius, kavą, kakao. Kur tik 
pažvelgsi — plunksnuotomis savo 
viršūnėmis šlama kokoso palmės. 
Augštai kalnuose alsuoja Baturo 
ugniakalnis. Jo augštis — trys 
tūkstančiai metrų. Dar augščiau 
iškilusi jo brolio, jau užgesusio 
ugniakalnio Agungo viršūnė. Iš 
kalnų teka vandeningos upės. Gau
sūs tropiniai lietūs Bali salą pa
kankamai aprūpina drėgme. Jeigu 
dar pridėti, kad lietui praėjus sa
lą duosniai šildo pusiaujo saulė, 
tai be vargo suprasite, jog Bali 
— tikras šiltadaržis. Čia nėra nei 
pavasario, nei žiemos, nei rudens: 

Š

mus spaudoje. Korespondentai 
gali būti iš betkurios vietovės, bet 
aprašymai turėtų būti daugiau 
kronikos pobūdžio ir visų klubų 
atsiekti rezultatai bei kritika pa
teikta objektyviai.

R. Sidabrai 
Adelaide, 1962.II.6.

SP. SKYRIAUS 
REDAKTORIAUS NUOMONĖ

Nors XII-aios Sporto Šventos 
aprašymas jau tilpo 3-se nume
riuose, manau, kad šventiškos 
nuotaikos yra dar gyvos mūsų 
sportininkų tarpe, ir jiems bus 
įdomu išgirsti papildomai kontra- 
versines adelaidiškio R. Sidabro 
mintis.

Nesileisdamas į tolimesnius gin
čus, noriu pareikšti, kad, negalė-
VAW/AVA\WiYAWAWAVAV.YAVAWAWAV.V.

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

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

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

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

f CABRAMATTA HOTEL i 
£ Tel. UB 1619 |
•į- moderniškiausias viešbuti* prie Cabramatto* gelžinkelio tilte. • ■ 
£ Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < > 
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — !, 
X gera muzika. < ’

v PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ ‘
į Į USSR PER ŠVEDIJĄ >:

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY | 
8 184, BROOK STREET, COOGEE, NSW 8

DĖMESIO!

Melbourne Lietuvių Sporto Klu
bo “Varpas" nariams ir rėmėjams.

Kovo mėn. 10 d. sekmadienį
2 vai. p.p. šaukiamas metinis klubo 
susirinkimas.

Dienotvarkėje: ataskaitiniai pra
nešimai, valdomųjų organų rinki
mai ir kita.

Po susirinkimo kavutė, ir atei
ties veiklos aptarimai.

Susirinkimas įvyks Lietuvių Na
muose, 12 Francis Gr., Thornbury.

M.L.S.K. “Varpa.”
Valdyba

saloje kiaurus metus vasara, der
lius surenkamas kelis kartus per 
metus. Atrodo, čia žmogus gali 
gyventi be jokių rūpesčių. Tačiau 
taip nėra. Ir mūsų augštos civili
zacijos amžiuje Bali salos žmonės 
gyvena vos ne pirmykštės santvar
kos sąlygomis.

Tai mieli, protingi, gabūs žmo
nės. Jie puikūs meistrai. Daugu
ma jų, baigę darbus laukuose, ap
siginkluoja skulptoriaus kaltu ar 
tapytojo teptuku. Nors nė vienąs 
niekad nėra mokęsis meno mokyk
loje, jų sukurti darbai garsėja vi
same pasaulyje.

Puikios skulptūros puošia Bali 
salos miestus ir kaimelius. Jos 
matomos visur: gatvėse, kiemuose, 
pakelėse, vandenyno paplūdimuo
se. Jas kūrė dešimtys skulptorių 
kartu. Indonezijos istorija taip su
siklostė, kad Islamo tikybos ver- 
žimąsis XVI amžiuje j šią šalį su
stojo prie Bali vartų. Kitose In
donezijos salose Islamo religijos 
nuostatai draudė vaizduoti pa
veiksluose arba ornamentuose au
galus, paukščius, žvėris bei žuvis. 
Dailininkai galėjo piešti tik geo
metrines figūras. O Bali saloje ta
pybos bei skulptūros menas ir to
liau gyvavo, tobulėjo.

šioje saloje labai išsivystęs ir 
šokio menas. Daugelis Bali vals
tiečių mėgsta apie save pasakyti: 
“Rytais mes dirbame laukuose, 
po pietų užsiimame skulptūra bei 
tapyba, o vakarais šokame”.

Paruošė M.P. Skaitytojas

damas pats šventėje dalyvauti, pa
prašiau V. Augustinavičių apra
šyti šventę Geelonge, ką jis išsa
miai ir plačiai padarė. Aš manau, 
kad kaip ir kiekviena šventė, taip 
ir paskutinioji buvo labai gerai 
pavykusi, ir jeigu atsirado vienas 
kitas nesklandumas, kuriuos labai 
švelniai pateikė V. Augustinavi
čius, laikydamasis tik savo nuo
monės, tai dar nereiškia kieno 
nors kito žeminimo arba savęs bei 
savo klubo kėlimo.

Su R. Sidabro pasiūlymu, jog 
šventės paskiras šakas aprašytų tų 
šakų vadovai, aš negaliu sutikti, 
nes: 1 jei rašytų vadovai, tai tur 
būt dar ir šiandien neturėtume 
pilno šventės vaizdo spaudoje, 
taip kaip neturime bendrų šven
tės nuotraukų, kurių rengėjai bu
vo prašyti atsiųsti. 2. Paskirų ša
kų platus aprašymas būtų per 
daug išplėstas ir, dėl vietos sto
kos, užsitęstų labai ilgai.

Baigdamas noriu pakviesti klu
bų įgaliotus ir pavienius šio sky
riaus bendradarbius ir toliau in
tensyviai bendradarbiauti šiame 
skyriuje, nes tik mūsų visų darbas 
padarys jį įdomų ir patrauklų.

5



6 MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. vasario 14 d.

KOSI! PASTOGĖ
GEELONG
PRANEŠIMAS

Š.m. vasario mėn. 8 d., Geelong’o 
“Dr. V. Kudirkos” vardo savait
galio mokyklos Mokytojai ir Tėvų 
Komitetas savo posėdyje nutarė 
pradėti mokykloje darbų š.m. va
sario mėn. 17 d. (šetadienj). Pa
mokos vyks Geelong’o Lietuvių 
Bendruomenės Namuose nuo 2 
vai. iki 5 vai. vakaro.

Kviečiami visi Geelong’o ir Apy
linkės lietuviai atkreipti dėmesį 
ir pristatyti vaikučius į mokyklą 
nurodytu laiku.

Tegul nelieka nei vieno mūsų 
Apylinkėje mokyklinio ' amžiaus 
vaiko, kuris nepasinaudotu ta pro
ga, nes mokytojai dirba iš pasi
šventimo, kaip tie knygnešiai 
spaudos draudimo laikais, kad tik 
mūsų vaikai išmoktų lietuviško 
žodžio, tradicijų ir meno.

Geelong’o Tėvų Komitetas

CHORO ĮSKYLA i GAMTĄ
Ir šiemet Geelongo choro val

dyba suruošė choristams ir jų šei
moms iškylą, tik šiais metais da
lyvių buvo žymiai daugiau — apie 
120. Be choro dalyvavo dar tau
tinių šokių grupė ir visa eilė Gee
longo lietuvių. Matėsi veidų net 
iš Melbourne ir N.S.W. Iškyla įvy
ko sausio 28 d. Apie 20 mašinų ko
lona pajudėjo į kalnus Balereto 
link, 40 mylių nuo Geelong. Išlipus 
iš mašinų mus pasitiko šaltas kal
nų vėjas, kad daugumas turėjo 
vilktis megstukais.

Tuo visi ėjo apžiūrėti slėnyje 
upelio ir krioklio. Upelis buvo iš
džiūvęs, bet žiemą jis yra gana 
sraunus ir vandeningas. Vanduo 
krinta iš 150 pėdų augščio. Pasi
džiaugę gamta, kuri čia ypatingai 
puiki, visi grįžo pietų. Po pietų 
p. A. Karpavičius, Geelongo skau
tų vadovas suorganizavo pasivaikš
čiojimą — žygį j mišką, kuriame 
dalyvavo didesnieji vaikai ir keli

Vasario 16-ji...
(Atkelta iš psl. 1)

Vienaip atrodo tasai tautos kaip 
bendruomenė* idealas kenčiant ir 
neturint to* laiivė* ir išgyvenant 
priespaudą, kitaip gi atrodo tiems, 
kurie nejaučia priespaudos ir gy
vena sočiai ir saugiai. Išgyvenę 
dvidešimt dvejus metus netekus 
nepriklausomybės ir jau daugiau 
kaip dešimtmetį nekentėdami as
meninės priespaudos, galop prade
dam įtikėti kad to idealo visai ne
turime. Mūsų kasdieninėje pro
gramoje įrašyta ne tautos reika
lai ir jų realizavimas, o tik mūsų 
smulki savo kiemo kasdienybė. 
Tiesa, mes prisimename kad tau
ta pavergta, net prisiverčiame 
ateiti j minėjimus, tačiau galvoja- 
jame, kad išėjus tik veltui gaiši
namas laikas. Gražu pasiklausyti, 
kai kalbama apie herojus, apie 
kadais laimėtas kovas ir pergales, 
visai taip gražiai sudėta, kaip gerai 
surežisuotoj filmoj arba romane, 
bet kad aš e*u šito literinio vyki
mo tieiioginė išdava ir kad aš pri- 
klauaau šioje nenutrūkttamoje 
įvykių grandinėje nuo neatmena
mų laikų praeityje iki neįžiūrimų
jų ateityje, tai manę* neliečia, nes 
kainuoja ir laiko ir pinigo, neikai- 
tant vienokio* ar kitokio* rizikos. 
Kitaip sakant, mes negyvename 
tautos idealu, o tik vaidiname gy
venančius. ši vaidyba juo tragiš- 
kesnė ir gėdingesnė, nes ji nėra 
menas, o tik pati žemiausia prie
danga pateisinti savo atsižadėji
mui: nenoriu angažuotis, betgi 
vaidinti pigu ir kartais net malo
nu. Gyventi kokiu nors idealu ar 
tik vaidinti gyvenantį yra didžiulis 
skirtumas, skirtumas, koks ga
li būti tarp to, kuris besąlyginiai 
angažuojasi ir tarp to, kuris tik 
veidmainiauja. Neturėti idealo ir 
tik vaidinti turinčius yra tas pats, 
kaip didžiuotis netikrais pinigais, 
kurių niekas nevertina. Gal būt 
Čia ir glūdi visas atsakymas, ko
dėl mūsų darbai ir pastangos prie 
esamų aplinkybių neduoda pozity
vių vaisių, o veda prie bankroto. 
O tai yra vien dėl to, kad vieni gy
vena ir tiki savo tautos siekimais, 
gi kiti tik vaidina arba paprasčiau

vyresnieji. Teko keliauti žemyn į 
paparčių slėnį labai stačiu šlaitu 
per mišką iki upelio. Visi vaikai 
su įdomumu sekė skautų paliktus 
ženklus, kur pusvalandžiu anks
čiau p. V. Mačiulis praėjo su vy
resniais skautais. Ši kelionė vi
siems labai patiko, tik viena mer
gaitė — R. Žvirblytė paslydo ir 
atsitrenkė į medį užsigaudama ke
lį ir žandelj. Ši nelaimė jos nuo 
tolimesnio žygio neatbaidė. Po ke
lionės choro valdyba pravedė var
žybas — buvo traukiama virvė 
tarp choristų ir svečių. Choristai 
pralaimėjo, nes svečių buvo žy
miai daugiau. Orinio žaidime cho
ristai vis tik įveikė svečius ir jie 
laimėjo choro valdybos skirtas 
dovanas.

Pačiame pušyne laikas bėgo la
bai greitai: vieni žaidė šachma
tais, kitur skambėjo dainos ir mu
zika. Ir vaikai turėjo eibes užsiė
mimų. žodžiu visiems buvo sma
gu, i rnet nepajutome, kai atėjo 
metais vakarienei. Užkandę krovė
mės savo ryšulėlius ir nenoromis 
traukėme atgal į namus.

Svečia*
★

Geelongo lietuvių choras ir tau
tinių šokių grupė vasario 25 d. 
Nepriklausomybės šventės proga 
važiuoja į Mornington, kur kon
certuos vietos apylinkės lietu
viams.

*
Geelongo Sporto Klubas “Vytis” 

surengė iškylą į Queenscliff vasa
rio 11 d.

MELBOURNE
KVIETIMAS

Nepriklausomybė* Šventės pro
ga Melbourne rengiama* Pobūvis, 
kuri* įvyks š.m. vasario mėn. 17 
d. 6 vai. p.p. (šį šeštadienį) Lietu
vių Namuose.

Rengėjai, kaip jau skelbta, ruo- 

siai sėdi žiūrovų kėdėse ir net ty
čiojasi klausydamiesi dialogo tarp 
girdinčioje ir kurčioje. O kad vi
sas mūsų veikimas daugiau ar ma
žiau tėra tik vaidyba ir veikla tik
tai žaidimas, mes patys lengvai iš- 
siduodame. Mūsų susirinkimai kas
kart vis tuštėja, nes ten nėra pra
mogos, o tik sausas reikalų svars
tymas. Lengvai kritikuojame vei
kiančius, bet patys nesiryžtame 
aukoti nei laiko, nei pastangų. Au
giname vaikus, bet kiek mes rū
pinamės, kad jie išaugtų mažiau
sia bent prijaučiančiais lietuviais. 
Skambiai didžiuojamės ir negaili
me pagyrų tiems, kurie yra ką 
nors padarę ai’ nuveikę dabar ar 
praeity, bet kad mes esame lygiai 
pajėgūs nemažiau nuveikti, tai 
tas mums galvoj netelpa. Visados 
lengviau žaisti, negu ryžtis kokiam 
darbui, geriau vaidinti, negu tikė
ti ir siekti idealo. Kalbama daug 
apie priešo trempiamą tėvynę, mu
šamas: j krūtinę, kad keliais grįž
tų namo, o drauge bijomasi, kad 
šis vaidinimas gali vieną dieną 
baigtis paskelbus — jau laikas. 
Grįžkite!

Neužtenka to, kad idealas virto 
šešėliu, ir kova žaidimu. Ir pats 
žaidimas reikalingas taisyklių. Ta
čiau kada tas taisykles tam pačiam 
žaidimui kiekvienas žaidimo ka
pitonas turi savas, tada tas žaidi
mas dūžta ir mūsų pastangos virs
ta ne žaidimine, bet atvira vidaus 
kova. Kol žaidžiama pagal taisyk
les, pats žaidimas turi savy patei
sinimą — užpildomas laikas ir lai
mimas savų žmonių glaudesnis su
sibūrimas. Tai principas, kuris pa
teisina patį žaidimą. Bet at
siradę nauji kapitonai išranda 
naujas žaidimo taisykles ir teigia, 
kad kas žaidžia ne pagal jų tai
sykles, tas ne lietuvis. Ir taip yra 
visur, ne vien tik pas mus, išsky
rus okupuotą Lietuvą, kur yra tik 
dvi stovyklos: priešo stovykla ir 
pavergtųjų stovykla. O taip yra 
vien tik dėl to, kad mes spėjome 
prarasi ryšį su kovojančia tauta 
ir paliko tik partizaniniai puldinė
jimai ir vaidyba.

PRANEŠIMAS KAZIUKO 
MŪGĖS REIKALU

Kaziuko mugė įvyks kovo 4 d., 
sekmadienį, Bankstown Dainavos 
salėje tuoj po pamaldų. Pamaldos 
bus laikomos 1 vai. ryto St. Bren
nans bažnyčioje, Bankstowne. Baž
nyčia yra prie North Avenue ir 
Cambridge Avenue susikirtimo. 
Camperdown’e pamaldų tą dieną 
nebus.

Jau eilė mūsų tautiečių yra pa
sižadėję dalyvauti su savo pramo
nės gaminiais, rankdarbiais, dro
žiniais, dailės paveikslais ir pan. 
Tačiau pageidautina, kad kuo di
desnis skaičius prie mugės ruoši
mo prisidėtų. Kas turi raštuotų 
tautinių juostų, siuvinėtų staltie
sių, gintaro, metalo, medžio ar ke
ramikos išdirbinių, prašomi mugė
je išstatyti. Kviečiame ir foto 
mėgėjus savo charakteringesnes 
nuotraukas visuomenei parodyti. 
Nuotraukos gali būti albume ar 
prilipintos ant kartono.

Eksponatus prašome pristatyti 
iš ryto, kovo 4 d. į Dainavos' sa
lę. Kas neturi transporto priemo
nių, praneša telefonu 79-2183, 
stengsimės transportą parūpinti 
(kitais reikalais kreiptis tuo pa
čiu telefonu).

Mugės metu įvyks seniai visų 
lauktas ypač jaunimui svarbus 
įvykis: sporto aikštelių prie Banks
towno namų atidarymas ir jų per
davimas mūsų sportininkams. 
Sportininkai praves kelias žaidy
nes (sekti spaudoje tuo reikalu 
jų pranešimus).

Taigi, atsilankiusieji mūgėn tu
rės progos maloniai praleisti lai
ką: matys sporto žaidynes, įvai
rių naujų eksponatų, galės išban
dyti laimę turtingoj loterijoj ar 
prie laimės rato. Bufete bus gau
namas alus ir vaisvandeniai.

Kviečiame gerb. visuomenę kuo 
skaitlingiau dalyvauti. Didesnė 
pelno dalis bus skiriama kaip įna
šas Bankstown’o namams paremti.

Prisiminus anas sunkių kovų, ne 
žaidimų dienas, kada tautiniai 
idealai galiojo kaip neatšaukiamas 
imperatyvas, tada visi buvo geri 
ir visi tilpo po viena ir ta pačia 
vėliava, išskyrus tuos, kurie kėsi
nosi į patį tautos idealą. Kai buvo 
kovota už lietuvišką žodį, tai nie
kas nesiginčijo ir nekėlė klausi
mo, už kokį lietuvišką žodį, bet: 
svarbu, kad jis būtų lietuviškas. 
Kada buvo stojama į galutinę kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę, irgi 
nebuvo derėtasi, kokių asmeninių 
įsitikinimų esąs greta besikaunąs 
karys ar savanoris — tautinis ide
alas nustelbė visus asmeninius 
skirtumus ir rišo į vieną galingą 
vienetą. Mes buvome vieningi ir 
todėl stiprūs, kada mes tikėjome 
savo tautos idealais, kai dar tebe- 
jutome konkretų ryšį su savo že
me ir didžiavomės savo tautos kul
tūra. Dabar viskas atrodo kitaip. 
Nenorime viešai prisipažinti, kad 
lietuvybė yra daugiau ar mažiau 
našta, bet savo atviru elgesiu pa-

PAMALDOS
Vasario 18 d. pamaldos Sydney 

lietuviams bus laikomos St. Bene
dict’s bažnyčioje (Broadway) 12 
vai. 30 min. Kitur pamaldų tų die
na nebus.

M.P.I.

šiai! vi»u* Melbourne ir apylinkių 
lietuviu* tinkamai autikti ir juo* 
aptarnauti. Čia bu* atlikta šven
tei pritaikinta meninė programa, 
čia šok*im, dainuoiim...

Manyčiau, kad visi melburnie- 
čiai, o ypač M.L. Klubo nariai tu
rime šiame šventiniame pobūvyje 
dalyvauti,’ o tuo pačiu nors maža 
dalimi lengvinti Lietuvių Namų 
skolos naštą.

Rima* Vėtra

NEWCASTLE
NEWCASTELIO APYLINKĖS 
LIETUVIAMS, PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Lietuvos Nepri

klausomybės šventės minėjimas 
šiemet įvyks Vasario mėn. 18 die
ną, Broadmedow, kur tai dienai 
pritaikintas iškilmingas pamaldas 
laikys kun. Gaidelis 9.30 vai. ryte. 
Po pamaldų ten pat parapijos sa
lėje įvyks oficiali minėjimo dalis 
su šia programa: Minėjimo atida
rymas, paskaita, Newcastelio lie
tuvių choras dainuos, tautinių šo
kių grupė pašoks, be to, akordeo
no muzika ir solistai.

Maloniai kviečiame visus daly
vauti.

Apylinkė* Valdyba

BANKSTOWN
Vasario 4 d. Bankstowno Namų 

Valdyba drauge su Sydney Lietu
vių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos valdyba turėjo bendrą 
posėdį Dainavoje. Kadangi S.L.M. 
S.G. Draugija iš Redferno namų 
persikėlė į Bankstowno namus ga
lutinai ir pastoviai, tai aptarė 
bendrus santykiavimo klausimus 
tarp abiejų valdybų.

Moterų Draugija leidžia Banks
towno Namų valdybai naudotis 
šaldytuvu ir visais virtuvės indais 
nemokamai, tik sudaužius atsiskai
toma (atperkama). Namų valdyba 
duoda patalpas nemokamai nau
dotis Moterų socialinės globos 
draugijai tik savaitgaliais. Kada 
S.L.M.S.G. D-ja ruoš vakarus pel
no tikslu, mokės nuomą kaip ir 
visi kiti nuomuotojai.

Visi klausimai buvo apsvarstyti 
draugiškoje nuotaikoje. Buvo iš
keltas sumanymas, kad moterų 
draugija gali prie Bankstowno na
mų prisistatyti savo patalpą — 
seklyčią. Tam sumanymui moterys 
entuziastingai pritarė, pareikšda
mos džiaugsmo, kad jos, turėda
mos tokią patalpą, nebebus mėto
mos iš vienos vietos į kitą. Prie 
seklyčios įsirengtų atskirą kamba
rį, kuriame galėtų laikinai pri
glausti ir į nelaimę patekusius 
tautiečius. N.

KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAI

PRANEŠIMAS EKSKURSIJOS I 
PORT KEMBLĄ REIKALU 
Kovo 10 d., šeštadienį, įvyks 

ekskursija į Port Kembla apžiū
rėti plieno fabrikų. Susirinkti prie 
Bankstowno liet, namų 8 vai. ryto 
(prašome nesivėlinti), iš kur au
tomobiliais nuvyksime į Port 
Kembla. Ekskursija įdomaus po
būdžio, bet dalyvių skaičius ribo
tas. Vengiant nepasitenkinimų pa
tartina kuo anksčiau užsiregis
truoti pas Valdybos pirmininką 
tel. 79-2183. Turintieji susisiekimo 
priemones praneša, kiek asmenų 
galės pas save priimti; neturin
tieji praneša, keliems asmenims 
transportas bus reikalingas. Mote
rys prašomos neimti batų su augš- 
tom kulnim.

PRANEŠIMAS ŠV. KAZIMIERO
- MINĖJIMO REIKALU
Šv. Kazimiero minėjimas įvyks 

š.m. kovo 11 d., sekmadienį, 6 vai. 
vakaro Bankstown’e Dainavos sa
lėje.

Programoje: a) rašytojo p. J.A. 
Jūragio paskaita, b) meninė dalis.

Meninę dalį išpildys solistai: p. 
Bernotienė, p. Vilnonis ir Dainos 
choras, vad. muz. K. Kavaliausko.

Nepraleiskite progos pagerbti 
mūsų šventojo globėjo ir pasigė
rėti gražia ir gausia menine pro
grama.

A.L. Katalikų Kultūro* 
Draugijos Valdyba

REIKALINGAS

Mūsų Pastogei administratorius. 
Suinteresuotieji šiuo reikalu krei
piasi į ALB Krašto Valdybos 
p-ką p. inž. B. Daukų, 273 Coo
per Rd., Yagoona, Tel.: 70-5281.
V.V.V.W.WAV.W.W.W,

rodom, kad mes šioje akcijoje ne
matome prasmės.

Ne visi lenkiasi oportunizmui. 
Idealistų dar netrūksta. Jais re
miasi istorija, jais remiasi ir mū
sų veikla. Jie kaip tie žydų pra
našai, kurie drumstė Babilono ar 
Egipto nelaisvėj sotų ir patogų 
žydų gyvenimą.

Kodėl visa tai čia aš primenu? 
Gal kartais tikrai būtų gražiau 
pakalbėti apie didingą praeitį ir 
pagarbiai išklusius skirstytis prie 
savų reikalų? Kalbu vien tik todėl, 
kad iš tikrųjų esame nutolę nuo 
šios dienos prasmės ir idealo. Mū
sų minėjimai virto šablonu — vie
toj, kad jie mus uždegtų nauju 
ryžtu, jie mus migdo. Bazuoda- 
miesi tik praeitimi, mes stovime 
vietoje. Kad bent skausmą justu
me, gi tas mus pakaitintų naujiems 
užsimojimams. Dažnam pamestas 
cigarečių pakelis daugiau širdį 
pažeidžia, negu priminimas nete
kus to, dėl ko visa tauta kenčia.

V.K.

P r a n e s i m a i
PRANEŠIMAS

Mūsų Pastogės platinimo va
jaus metu pradėjusiems gauti 
A.L.B. laikraštį:
MIELI TAUTIEČIAI,

Nuo 1961 m. rugsėjo mėn. 1 
d. Jums buvo pradėtas siuntinė
ti A.L.B. laikraštis Mūsų Pasto
gė, tikslu susipažinti su juo ir 
užsiprenumeruoti. Dalis iš Jūsų 
jau atsiliepė teigiamai ir laikraš
tį užsiprenumeravo, bet nema
žas skaičius tautiečių gauną laik
raštį ‘‘Mūsų Pastogė” iki šiol ne
pasisakė savo nuomonės. Laik
raštis Jums dar siuntinėjamas, 
bet susidurdamas su didelėmis iš
laidomis turės būti nutrauktas, 
jei greitu laiku ne pranešite Ad
ministracijai savo nusistatymo 
tuo reikalu.

Mūsų Pastogės Administracija 
maloniai prašo visų tų tautiečių, 
kuriems laikraštis buvo pradėtas 
siuntinėti paskelbus jo platinimo 
vajų, galimai greičiau pranešti 
savo nusistatymą dėl tolimesnio 
jo siuntinėjimo bei prisiųsti pre
numeratos mokestį adresu:

“Mūsų Pastogė”, Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

Mūsų Pastogės 
Administracija

DAUGĖJA GYVENTOJŲ
Australijos gyventojų skaičius 

per ketvirtį metų (iki rugsėjo 30 
d.) pakilo 44,085 gyventojais, vi
so 10,552,276 gyventojų. Iš jų 
34,315 naujagimiai, o imigrantų 
9770.

PAGAMINS VYSTYKLŲ
Rytų Vokietijoje, Leipzig© apy

linkėje motina parašė į laikraštį, 
kad ji, ir daug kitų moterų susi
rūpinusi, nes nėra užtektinai vys
tyklų. Pramonės ministeris atsa
kė, kad dabar vystyklai bus par
duodami moterims tik su “moti
nos pažymėjimais” ir užtikrino, 
jog' 1962 metais kiekviena motina, 
pagimdžiusi kūdikį, galėsianti pirk
ti 20 vystyklų.

Mielus prietelius

BRONĘ ir MIKĄ MACAIČIUS,

Miko motinai Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame

EI. ir Pr. Nagini

Kolegoms
VLADUI ir EDVARDUI VAZGELIAVIČIAMS, 

liūdintiems mirus jų tėveliui Lietuvoje, 
gilią užuojautą reiškia

, \ , Sydney Lietuvių Inžinierių
ir Architektų Draugija

LIŪDESIO VALANDOJE
Mirų. PRANUI REDERIUI

gilią užuojautą reiškia Žmonai Petronėlei Rederienei, 
Onai Valuckienei ir jos dukrai Gemai, vaikams: Marytei 

Vaičiulevičienei, Oliui Rederiui ir jų šeimoms

, Hobarto Apylinkė* Valdyba

Brangiam vyrui ir tėveliui

' A.A. PRANUI RĖDERIUI MIRUS,
jo žmoną,' dukrą, žentą ir anūkus, sūnų, marčią ir tetą 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime
A. H. P. Martišiai
A. C. B. C. Vikniai
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“ŠVIESOS” VAKARAS
Š.m. vasario 17 d., šeštadienį, 

7.30 vai. vak., Lietuvių Namuose 
Redferne, Sambūrio "Šviesa” Syd- 
nėjaus skyrius ruošia forumą 
“Tx-ys žvilgsniai į Australijos Lie
tuvių Bendruomenės veiklą”, ku
riame bus paliesti ALB principai, 
veikia ir principų kritika. Forume 
kalbės A. Danta, V. Skrinska ir V. 
Šliogeris (snr.). Vėliau seks dis
kusijos. Visuomenė maloniai kvie
čiama gausiai atsilankyti.

Valdyba

PRANEŠIMAS
Vasario 25 d. (sekmadienį) 4 

vai. p.p. šaukiamas Bankstown 
Dainavos salėje Sydney Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugi
jos susirinkimas. Susirinkimas šau
kiamas pasitarti dėl ruošiamo 
Draugijos Valdybos tradicinio Už
gavėnių proga blynų vakaro. Ta 
pačia proga Draugijos Valdyba 
padarys pranešimą apie nuveiktus 
bei numatytus ateityje darbus. 
Labai prašome nares kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

S.L.M.S.G. D-jo» Valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

SYDNĖJUJE
Sydney Apylinkės Valdyba pra

neša Sydney ir apylinkių lietu
viams, kad nepriklausomybės šven
tės minėjimas įvyks vasario 18 d. 
(sekmadienį) 12 vai. 30 min. p.p. 
St. Benedict’s bažnyčioje (Broad
way). Iškilmingas pamaldas laikys 
kun. P. Butkus. Po to minėjimas 
bus tęsiamas tos pačios bažnyčios 
parapijos salėje. Minėjimui pritai
kintą žodį tars p. Vyt. Skrinska. 
Toliau seks programa dalyvaujant 
tautinių šokių grupei ir Dainos 
chorui, vadovaujamam p. K. Ka
valiausko.

Sydney Apylinkės Valdyba kvie
čia ir prašo visus apylinkių lietu
vius kuo skaitlingiau minėjime 
dalyvauti.

Sydney Apylinkė* Valdyba

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas L.G. Verkis, anks

čiau gyvenęs ir dirbęs Snieguotuo
se Kalnuose. Žinantieji jo dabar
tinį adresą, prašomi apie tai pra
nešti M.L. Klubui, adresu: Lietu
vių Namai, 12 Francis Grove, 
Thornbury, Vic.

*
Pajieškojimas Jonas Perminąs, 

ieško artimieji likę Lietuvoje, pra
nešti “M.P.” redakcijai.
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