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GYVA REAKCIJA
Mūsų Pastogės Nr. 9 paskelb

toji skaitytojams anketa susilau
kia iš skaitytojų gyvo atgarsio ir 
pritarimo. Į Leidėjo (Krašto Val
dybos) ir Redakcijos kvietimą 
pasisakyti savojo laikraščio pro
blemomis per trumpą laiką atsi
liepė virš šimto skaitytojų. Tai 
yra gyvas liudijimas, kad skaity
tojai ne tik domisi savu laikraš
čiu, bet juo ir realiai rūpinasi. 
Šiuo reiškiniu tenka tik nuošir
džiai pasidžiaugti kad skaitytojai 
nėra nebyli masė, viską pasyviai 
priimanti, bet jiems įdomu ir rū
pi patiems dalyvauti šiame gyva
me organizme. Juk iš tikrųjų laik
raštis tai nėra tik atspausdintas 
popieris, už pinigą parduodamas. 
Laikraštį sudaro ne tik redakcija 
su savo bendradarbių štabu, bet 
visų pirmiausia laikraštis remia
si savo skaitytojų armija, kuri ji 
palaiko, jam pritaria ir už jį net 
kovoja. Todėl juo svarbiau laik
raščiui tą gyvą kontaktą su savo 
skaitytojais ne tik išlaikyti, bet 
nuolatos jį stiprinti. Laikraščio 
anketa skaitytojams yra pats tin
kamiausias kelias, kuriuo paties 
laikračio vadovybė tiesiog patiria 
skaitytojų nuotaikas, jų pageida
vimus ir aspiracijas, kurios dau
giau ar mažiau lemia laikraščio 
kryptį ar dvasią. Ypač tai svarbu 
bendruomenės laikraščiui, kuris 
negali priklausyti vienai kuriai 
srovei ar ideologijai.•

Bendruomenės laikraštis yra ir 
privalo būti atviras visiems savo 
skaitytojams, tad ir visai nenuos
tabu, kad jame gali kilti įvairiais 
klausimais skirtingų nuomonių. 
Jeigu to nebūtų, tai laikraštis pa
sidarytų sroviniu organu, ir jis 
nustotų būti bendruomeninis. 
Skaudžiausia yra tai, kad mūsų 
bendruomenėje ne visada respek
tuojama kito priešinga nuomonė 
ir todėl skirtingas požiūris į da
lykus kito net palaikomas įžeidi
mu. Tai liūdnas j aktas, bet ne
laimei, jis mūsų tarpe tebėra gy
vas. O tai atsitinka tik dėl to, 
kad mes dar nepribrendome lais
vų žmonių socialinėje bendruo
menėje, kuri grindžiama ne sank- 
cijuonuotais įstatymais, bet gera 
valia ir kits kito respektu. Mes 
nusikalame tiesas, kurios be va
dovo neleistinos nagrinėti, susi
kuriame absoliučias tabu, apie 
kuriuos draudžiama kalbėti, išs
kiriant pagyrimus, sme'rkiam vie
ni kitus, kad skirtingais rūbais 
dėvim. Išvadoje mes išleidžiant 
iš akių faktą, kad ne žmogų? rū
bui, bet rūbas žmogui, ne žmo
gus tiesai, bet tiesa žmogui. Tei
singai Dr. J. Girnius viename iš 
savo gilių straipsnių kategoriškai 
teigia, kad kiekviena tiesa nusto
ja būti tiesa, jeigu jos vardan 
aukojamas nors vienas žmogus.

Iš kitos gi pusės kad ir ben
druomeniniame laikraštyje negali 
būti viskas leista ir skelbiama 
nežabotos laisvės vardan. Kiek
vienas laikraštis neša atsakomy
bę ir prieš įstatymus, ir laikosi 
atitinkamose spaudos etikos ri
bose. Gal kai kam ir susidarė 
įspūdis, kad šio laikraščio skilty
se buvo leista pasisakyti kai ku
riais atvejais ir kiečiau, tačiau 
tai yra diskusijų kelias jieškant 
priimtinos tiesos. O tai yra visai 
natūralu, nes gi visi esame atviri 
tiesai ir klaidai, ir būtų neatleis
tinai fariziejiška save teisinti, o 
kitą be atodairos smerkti. Gaila, 
bet fariziejiška dvasia dar giliai 
įsišaknijusi mūsų tarpe. V.K.

ATENTATAS PRIES NIKITA?«

Italijos komunistų laikraštis 
“L‘Unita" prieš kurį laikų pa
skelbė, kad prieš Chruščiovą buvo 
įvykdytas pasikėsinimas, kuris ta
čiau nepasisekė. Paskui tas komu
nistinis laikraštis buvo priverstas 
tą žinią atšaukti ir parašyti, kad 
čia yra tik buržuazinių laikrašti
ninkų išmislas. Bet dabar jau kiek 
laiko nuo anos žinios praėjus, ima 
aiškėti, kad tokio pasikėsinimo iš 
tikro bus būta. Iš Lenkijos Londo
ną pasiekusieji pranešimai patei
kia liudininko parodymus. Kai 
Chruščiovas kažkurioje vietovėje 
netoli Minsko sakė kolchozinin- 
kams prakalbą, jaunas Baltgudijos 
lenkas šovęs jį. Chruščiovui už
puolikas nepataikęs, ir abi paleis
tosios kulkos kliudžiusios saugu
mo valdininką. Užpuolikas tuojau 
buvęs suimtas ir daugiau nebesu
spėjęs iššauti. Žinia iš Lenkijos 
apie tą įvykį buvo išsiųsta dviem 
dienom anksčiau, negu “L’Unita” 
korespondentas telegrafavo savo 
laikraščiui.

Kitas pranešimas su tokiomis 
pat įvykio smulkmenomis yra atė
jęs iš Rytų Vokietijos, bet jo šal
tinis nėra tas pats, kaip ano iš 
Lenkijos. Jame sakoma, kad per
šautasis saugumo valdininkas la
bai serga, tiesiog kovoja su mirti
mi, o karinis tribunolas uždarame
posėdyje tuojau turės svarstyti tą 
užpuoliko bylą, šitame pranešime 
dar papildomai sakoma, kad Ne- 
goreloje apylinkėje, kur rytojaus 
dieną po to pasikėsinimo turėjo 
kalbėti Chruščiovas, buvusi suras
ta kieme tarp sukrautų sienojų pa
slėpta namų gamybos bomba ir su
imtas pasikėsinimu kaltinamas 
asmuo.

Atrodo, kad net Pekiną pasiekė 
ta žinia, ir ji ten buvo sutikta to
li gražu ne su pasibaisėjimu ar

VYSK. T. MATULIONIS 
PAKELTAS I ARKIVYSKUPUS

Popiežius Jonas XXIII Vyskupo 
Teofilio Matulionio konsekracijos 
33 metų sukakties proga vasario 
9 d. jam suteikė Arkivyskupo titu
lą. šiuo metu jis yra vienintelis 
Arkivyskupas lietuvis pasaulyje.

Apie vysk. Matulionio pakėlimą 
į Arkivyskupus “ad personam” 
Vatikano organas “L’Osservatore 
Romano” 48 nr. (vasario 28 d.) 
pirmame pusi, paskelbė ilgą, bio
grafinį straipsnį su vyskupo nuo
trauka.

Ilgą straipsnį, su nuotrauka, 
apie “Vysk. Matulionį — didvyriš
ką asmenybę” paskelbė Romos 
dienraštis “Il Quotidiano” (50 nr., 
kovo 1 d.)

LIETUVOS MOKSLININKŲ 
DARBAS — I KOPENHAGA 
Sviesto — sūrių pramonės moks

linio tyrimo instituto Lietuvos fi
lialo darbuotojai, vadovaujami D. 
Kačarauskio paruošė darbą rau
gintos grietinės bei sviesto fizi
nėms — mechaninėms savybėms 
tirti. Tyrimo metu gauta daug 
svarbių duomenų apie Lietuvoje 
gaminamo sviesto savybes, gamy
bos technologijos įtaką jo struk
tūrai. Ištirti ir gamyboje patik
rinti nauji grietinėlės paruošimo 
režimai.

liūdesiu. Pekine partijos pareigū
nams leidžiamosios “Partijos in
formacijos” vasario mėn. nume
ryje rašo: “Nenuostabu, kad bu
vo kėsintas! nužudyti Chruščiovą, 
nes Chruščiovas, tur būt, yra la
biausiai nekenčiamas asmuo Sov. 
Sąjungoje”. Toliau: “Nors pasikė
sinimas nužudyti Chruščiovą ne
pasisekė, tačiau beveik nekyla 
abejonių, kad tas įvykis yra atsa
kingas už staigų Chruščiovo svei
katos pablogėjimą. Bet daktarų 
nurodymu ilsėjimasis Sočyje, kaip 
atrodo, nelabai taiso Chruščiovo 
sveikatą; vienas jo daktarų yra 
pareiškęs, kad dabartinė Chruščio
vo sveikatos būklė reikalauja rim
to susirūpinimo”.

Tas pats kinų komunistų parti
jai skiriamasis biuletenis dar nu
rodo, kad po pasikėsinimo “L'Uni- 
ta” laikraštyje išsispausdintoji 
fotografija buvusi ne Chruščiovo, 
bet jo antrininko Igorio Michai- 
lovičiaus Voroniežskio. Laikraštis 
norėjo įrodyti, kad Chruščiovas 
yra sveikas, o jo naujos fotografi
jos negalėjo gauti. Dėl to ir pasi
naudojo bent antrininku.

Maskva tuo pasikėsinimo reika
lu nekalba, bet užuominų pateikia 
sovietų komunistų "Partijos biu
letenio” naujausias numeris. Ja
me sakoma, kad paskutiniosios ins-
pekcinės Chruščiovo kelionės paro
dė, jog ne visada būna imamasi 
reikalingų saugumo priemonių. 
Valstybės saugumo komiteto pir
mininkas Semičiastnas tai jau ži
nąs ir ėmęsis reikalingų priemo
nių saugumui patikrinti, kad jo
kiu atveju neatsidurtų pavojuje 
bet kurio partijos ar vyriausybės 
pareigūno gyvybė. Taigi ir šitoks 
pasisakymas tvirtintų, kad žinios 
apie pasikėsinimą yra pagrįstos.

(E.L.)

Lietuvoje
Šis Lietuvos mokslininkų dar

bas įvertintas labai aukštai. Su 
juo supažindinti pasiūlyta ir da
lyvius tarptautinio pieno pramo
nės kongreso, kuris šiais metais 
įvyksta Danijos sostinėje Kopen
hagoje. (E')

ŽŪKLĖS LABORATORIJA 
NERINGOJE

Vilniaus radijas parnešė, kad 
Neringoje (naujas miestas sujun
gus Nidą, Preilą, Juodkrantę — 
E.) statoma didelė elektrinės 
žūklės laboratorija,. Tokio tipo la
boratorija bus pirmoji mokslinio 
tyrimo įstaiga Sovietų Sąjungoje, 
kuri nagrinės elektros srovės pa
naudojimą pramoninei jūros žve
jybai. įrengimus laboratorijai ga
mina Vilniaus, Maskvos ir Lenin
grado fabrikai. (E)

TRASŲ GAMYKLA JONAVOJE
Jonavoje pradedama statyti ne

maža dirbtinių trąšų gamykla. Jo
je daugiausiai bus gaminamos 
skystos azotinės trąšos. Skystas 
azotas bus gaunamas kaip dega
mųjų dujų perdirbimo produktas. 
Tuo tikslu į Jonavą bus praves
tas 45 kilometrų ilgio dujotiekis, 
kuris sudarys bendro dujotiekio 
Dašava (Ukraina) — Vilnius — 
Kaunas šaką. Be pagrindinių ga
myklos korpusų bus dar įrengta

LAISVO TAUTŲ 
APSISPRENDIMO LYGA 

PARYŽIUJE

Prancūzijos parlamento užsienio 
kom. pirm. M. Schumannui vado
vaujant, Paryžiuje įsteigta laisvo 
Tautų, apsisprendimo lyga. Jos 

amoniako stotis, sausų gaminių 
cechas, šiluminė elektros ir balio
nų pripildymo stotys. (E)

KAUNUI PRANAŠAUJA
Ne tik visam kraštui, jo ūkiui, 

bet ir paskiriems miestams ko
munistai numato šviesiausią atei
tį ir neribotas galimybes. Girdi, 
1980 metais Kaunas turėsiąs net 
400.000 gyventijų. O artimesniais 
vadinamo septynmečio metais apie 
Kauno planavimus per Vilniaus 
radiją pasakojo vyr. architektas 
Petras Janulis. Iš Žaliakalnio nu
matoma padaryti pagrindinį pra
monės rajoną. Daugiausia darbi
ninkų žadama apgyvendinti Vi- 
liampolėje. Numatoma gerinti 
miesto transportą. Buvęs Stalino 
prospektas būsiąs paverstas pės
čiųjų gatve. 1965 m., taigi už trijų 
metų komunistai tikisi Kauno gy
ventojų skaičių pakilsiant iki 
264.000 žmonių. (E)

KAS SUMEDŽIOTA LIETUVOJE?
Pagal Vilniaus radijo paskelb

tus duomenis, 1961 m. Lietuvoje 
buvo sumedžioti 55.402 kiškiai, 
7.684 rudosios lapės, 3.877 usūri
niai šunes, 161 barsukas, 75 kiau
nės, 16 ūdrų ir kitokių žvėrelių. 
Suskaičiuoti ir kurmiai — jų bu
vę sugaudyta 163.655. Kurmių 
kailiukai esą vertinga žaliava pra

tiksiąs yra paremti savistoviai su
gebančių valdytis tautų pastangas 
atgauti nepriklausomybę, planin
gai šalinti pasauly kolonializmo 
reiškinius, studijuoti galimybes 
įvairioms tautoms ir visose pasau
lio dalyse pareikšti apsisprendimo 
teises, šioji Lyga numato rūpintis 
ir laisvo tautų apsisprendimo tei
sėmis centro ir rytinėje Europoje. 
Šiuo metu demokratiniuose kraš
tuose sudaromi komitetai iš 12-kos 
parlamentarų. Sudarytoji Lyga 
tautų apsisprendimo reikalu pa
tieks rezoliucijas, siųs raštus vy
riausybėms, politikams, organizuos 
“apvaliojo stalo” diskusijas, spau
dos konferencijas ir kt. (E) 

monei. Iš kitų žvėrių, praėjusiais 
metais buvo sumedžiota: 203 stir
nos ir 900 šernų. Didžiausias šer
nas svėrė 296 kg. Tai daugumoje 
seni patinai. Savo mėsa šernai at
pirko didelę dalį pasėliams pada
rytų nuostolių. (E)

★
Neseniai Vilniuje posėdžiavę 

lietuviai kompozitoriai naujos val
dybos pirmininku išrinko E. Balsį, 
pirmininko pavaduotoju — J. Ju
zeliūną, atsakingu sekretorium — 
Dabulėną.

★
Prie Lietuvos Mokslų akademi

jos sudaryta mokslinio tyrimo dar
bo koordinavimo taryba, kurią su
daro 23 asmens, šiai, Maskvos pa
rėdymu numatytai tarybai pirmi
ninkaus pats akademijos preziden
tas prof. J. Matulis.

★
Vilniaus radijas kovo 3 d. pa

skelbė, kad buv. kunigo Jono Ra
gausko knyga “Ite missa ėst” ver
čiama j kitas sovietinių respubli
kų kalbas, o rusų kalboje išėjo 
50.000 egz. tiražu. Pagal šią “ais
tringą, antireliginę” knygą Mask
vos radijas transliavo vaidinimą, 
dalyvaujant žymiems sovietų akto
riams.

i
NAUJAS POTVARKIS 

N.S.W.
Nuo balandžio 1 d. pradės 

veikti potvarkis, pagal kurį poli
cija galės vietoje bausti prasižen
gusius su judėjimo taisyklėmis. 
Baudų dydis nuo 1 iki 10 svarų 
už mažesnius prasižengimus, kaip 
neteisingas automobilio pastaty
mas, pergreitas važiavimas ir 
pan.

★

Dr. S.A. Bačkis atstovavo Lie
tuvos Pasiuntinybę Vašingtone 
jungtiniame JAV Senato ir Ats
tovų Rūmų posėdyje, įvykusiame 
pagerbti astronautą John Glenn.

VYTAUTAS MEILUS 
DIPLOMATINĖJE KANADOS 

TARNYBOJE

PLB Valdyto* narys p. Vytau
tas Meilu*, dirbę* eilę metų Ka
nados čmįg^acijĮo* ištaigoje Tb<( 
ronte, perėjo j to departamento 
užsienių tarnybą. Kovo pabaigoje 
išvyksta su ponia Meiluviene j pa
skyrimo vietą Vokietijoj, j Kaelną.

V. Meilus yra gimęs 1913. IV. 14 
Kalvarijoje, Marijampolės aps- 
1931 m. baigęs Ukmergės gimna
ziją ir 1936 m. Vytauto Didžiojo 
universiteto Teisių fakulteto Eko
nomikos skyrių.

Lietuvoje jis dirbo kaip ekono
mistas. 1943 m. Lietuvos okupan
tai vokiečiai jį suėmė ir ištrėmė 
bei kalino Stutthofo koncentraci
jos stovykloje, iš kur pabėgo i 
Švediją.

1949 m. atvyko j Kanadą ir čia 
šalia darbo Kanados imigracijos 
įstaigoje, dirba visuomeninį dar
bą — jis Toronto kooperatinio 
banko “Parama” vienas organiza
torių ir valdyboje. Pasaulio Lie
tuvių B-nės centro valdybos vice
pirmininkas ir narys, o prieš tai 
KLB Krašto v-bos narys ir pirmi
ninkas.
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ISPANAI APIE LIETUVIUS
(J.L. GOMEZ TELLO STRAIPSNIS ISPANŲ “ARRIBA” 

LAIKRAŠTYJE VASARIO 15 D.)

DIDELĖS NUOLAIDOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES
NARIAMS

šiandien atsiminkime mažąjį} 
Lietuvą, tą komunizmo pavergtą
jį kraštą. 1918 m. vasario šešiolik
tąją ji atgavo savo laisvę ir ne
priklausomybę, daugiau kaip šimt
meti išbuvusi rusų okupacijoj. Ne
priklausomybės vėl neteko 1940 
metais, o 1941 metais savo krauju 
atsįėmė ją, tačiau 1944 metais rau
donosios bangos vėl paskandino 
Lietuvą. Bet tai neturi reikšti, 
kad, dėl tos kvailystės, kuri vadi
nama “istorijos samprotavimu”, 
Lietuva turėtų būti visada laiko
ma pavergta. Šitaip galvoti reikš
tų nevertinti šio patvaraus ir di
dvyriško krašto. Mažiau kaip per 
šimtmeti Rusija ten nuslopino 
tris sukilimus, būtent, 1830, 1863 
ir 1905 metais. 1918 metais Troc
kio durtuvai pirmą kartą primetė 
sovietini režimą, kurį neužilgo 
nuvertė žemdirbiai ir moksleiviai. 
1941 metais sovietiniam terorui 
nepavyko palaužti stiprios tautinės 
sielos, kuri bet kuria proga rodė 
pasipirešinimą. 1944 m. nors pra
sidėjo dar žiauresnė okupacija, 
sukilo kovoti partizanai, kaip ro
do dar 1946 metų vasaros komu
nistų pranešimai, kad jų buvo su
šaudyta 20.000 "banditų”. Jie bu- 
■vo vadinami “banditais”, bet iš 
tikro tai buvo tik patriotai. Ir 
šiandien, 1962 metais, po viso, kas 
jvyko, Lietuva tebesipriešina ko
munistams, ir nepamiršdama dar, 
kad vienas Lietuvos didvyris savo 
metu išvijo totorius iki Maskvos 
sienų ir paleido savo ietj j vartus, 
sušukdamas: "Dimitrijau Ivanovi- 
čiau, nepamiršk, kad lietuviškas 
plienas aptrupino Maskvos sie
nas!” Plienas tų kraštų, kurie da
bar yra teroro nutildyti, nugriaus 

Kremliaus sienas. Atsiminkim Ber
lyną ir Vengriją.

O Vakarai? Mūsų dabartinė Eu
ropa, materialistinė ar marksisti
nė, pamiršta, kad Pabaltijo kraš
tai buvo aiški gynimosi siena. 
Vienas lietuvis — Vytautas Didy
sis, jūros karalius — Nemuno pa
krantėse sustabdė Tamerlano or
das ir išgelbėjo Vakarus. Kitas di
dvyris, Gediminas, pasipriešino 
mongolams. Ir tie kraštai neuž
miršta tų didžiųjų istorinių asme
nybių ir vis mini jas. Iš kur sėmė
si tiek stiprybės šis mažas kraš
tas, kad pajėgia dar atspariai prieš 
laikytis, nepaisant dabar vykstan
čių masinių žudynių? Pirmosios 
sovietų okupacijos metu buvo žu
doma ir deportuojama, išaugo Vil
niaus, Kauno, Pravieniškių ir Rai
nių miškelio kapai, kur buvo nu
žudyti kunigai, teisėjai, advoka
tai, daktarai ir moksleiviai, savo 
ruožtu sekė “mirties vilkstinės”, 
kuriose dingo ministeris pirminin
kas Bizauskas, vidaus ir gynybos 
ministerial Rusteika ir Čaplikas, 
valdininkai, profesoriai, pabaltie- 
tiškieji Katynai ir Nosilkai, kur 
kulkos kakton susilaukė kariuo
menės vadovai. Argi Vakarai pa
miršo tuos nusikaltimus? Ar jie 
galvoja, kad Chruščiovas tokių da
lykų nepritaikys jiems patiems? 
Antrosios okupacijos metu, 1944 
m. gruodžio mėn., buvo ištremta 
30.000 žmonių. 1948 m. gegužės 
mėn. skaičius pakilo iki 100.000. 
1949 m. vasarą dar 20.000 lietu
vių buvo išvežta. Iš krašto su 3 mil. 
gyventojų per keletą metų buvo 
nužudyta, uždaryta į kalėjimus ar 
išvežta 500.000. Argi šių duomenų

GEELONG* AS

Šiuo pranešame, kad š.m. balandžio mėn. 1-mą d. Lietuvių B-nės 
Namuose jyyks A.L.B-nės Geelongo Apylinkės Lietuvių Metinis Susi
rinkimas, į kurj kviečiame visus Geelongo lietuvius skaitlingai atsi
lankyti.

DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo Pirmininko ir Sekretoriaus kvietimas.
3. Apylinkės Valdybos Pirmininko pranešimas.
4. Iždininko pranešimas.
5. Geelongo Moterų Soc. Globos D-jos Valdybos pranešimai
6. Lietuvių Choro Valdybos pranešimas.
7. Geelongo “Šatrijos” skautų Vietininko pranešimas.
8. Dr. V. Kudirkos Geeel. Savaitgalio Mokyklos Tėvų k-to pra

nešimas.
9. Sporto Klubo “Vytis” Valdybos pranešimas.

10. Revizijos Komisijos pranešimas.
11. Paklausimai ir diskusijos dėl pranešimų.
12. Apylinkės Valdybos ir Reviz. Komisijos rinkimai.
13. Klausimai ir sumanymai.
14. Susirinkimo uždarymas.

Prašome malonius tautiečius šią datą prisiminti ir atlikti svarbią 
lietuvišką pareigą. Jeigu kartais sekame ir kopijuojame vietinius gy
ventojus, tai šį kartą nuoširdžiai tai padarykim, nes matome ir kai 
kas iš mūsų patys jau einame į valdžios rinkimus. Ypač, kad pas mus 
Geelonge jau patys sunkiausi valdybų darbai kaip Namų statybos ir 
kiti įrengimai jau atlikti. Lieka tik vykdyti valdybų tęstinumą ir pa
laikyti lietuvišką budrumą. Tad visi į metinį susirinkimą.

A.L.B-nės Geelongo Apylinkės Valdyba

nepakanka paveikti Europos sąži
nei ir įrodyti, ko galima laukti iš 
bolševizmo?

Sakoma, kad su SSSR galima 
derėtis dėl garantijų ir kad Chruš
čiovas gali pasirašinėti sutartis. 
Lietuva irgi turėjo tokias garan
tijas ir sutartis. Taikos ir drau
gystės sutartis su Maskva buvo 
pasirašyta 1920 m. liepos 20 d. Su
tartis dėl nepuolimo 1930 m. rug
sėjo 20 d. ir 1933 m. pratęsta dar 
10 metų, o dar kita sutartis dėl 
agresijos apibrėžimo pasirašyta 
1933 m. liepos 5 d. Pagal šiuos do

kumentus SSSR pasižadėjo rimtai 
gerbti Lietuvos suverenumą ir ne
dalomumą visais atvejais, šiandien 
šis suverenumas nebegyvas: Lie
tuva yra sovietų provincija, valdo
ma komunistinio režimo, kuriame 
naikinama kalba, tautos dvasia ir 
kuriame iš to krašto devynių vys
kupų vienas buvo nužudytas, trys 
ištremti į Sibirą, o trys pajėgė 
pabėgti, ir kuriame net 50 pro
centų klebonijų dingo. Kodėl visi 
tyli dėl šio visos tautos genocido? 
Koks tai bailumas, kuris iš 
Vakarų nugarkaulio daro košę?

Perkant grynais ar išsimokėji- 
mui lietuvių bendruomenės na
riams duodamos nuolaidos nuo 
10 iki 40 procentų.

Susitarimai atlikti su plačiai 
žinoma firma, turinčia savo krau
tuves Sydney mieste ir priemies
čiuose, kuriose bendruomenės 
nariai su specialiais bilietėliais 
galės pirktis su žymia nuolaida. 
Visos prekės yra augščiausios ko
kybės ir naujausio modelio. To
mis pačiomis sąlygomis prekes 
galima gauti ir išsimokėjimui. 
Čia galima gauti visus namų apy
vokai reikalingus dalykus. Iš jų 
paminėtini: televizijos, šaldytu
vai, skalbimo mašinos, radijai ir 
radiogramos, elektriniai prietai
sai, žoliapjūvės, baldai, foto ka

Patarnavimas bendruomenės nariams CASH or
TERMS

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI:

Televizijos, šaldytuvai, skal
bimo mašinos, radijai, radio
gramos, žoliapjūvės, elektri
niai reikmenys, dujinės ir 
elektr. krosnys, raš. mašinė
lės, laiveliai, foto aparatai,

SYDNEY WIDEJI1/I1LI TV I ML. VISV NAMV APYVOKOS

INDUSTRIES^ REIKMENŲ SPECIALISTAI

Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių)
Kingsford: 
radę. 

Tel.: BM2791
273 Anzac Pa

lei. 663-0571

meros, filmos, kilimai ir kitokie 
grindų užtiesalai, užuolaidos, pre- 
fabrikuoti garažai, skalbinių 
džiautuvai, siuvimo mašinos, plie
ninės kriauklės (sinkai), dviračiai, 
rašomosios mašinėlės, laiveliai, 
vyriška apranga, laikrodžiai, žie
dai, kelionės reikmenys, vaikų 
vežimėliai ir daugybė kitų.

Visi šie dalykai yra normalia 
tvarka gamybos įmonių garan
tuoti. Nemokamas pristatymas į 
namus Metropolitain ribose. Į to
limesnes vietas pristatoma susi
tarus.

Smulkesnių informacijų šia 
pirkimo schema besinaudoją as
menys gali gauti iš savo bendruo
menės vadovybės.

filmos, baldai, grindų užtie
salai, medžiagos, patalynė, 
vyr. ir mot. laikrodžiai, dvi
račiai, vyr. kostiumai, kelio
nės reikmenys, prefabrikuoti 
garažai, užuolaidos ir t.t.

Parramatta; 333 Church St. 
(priešais David Jones)

Tel. YL0401
Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971

Taip atrodo Lietuvoje
(ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI)

TĖVAI NEŽINO KUR 
PALAIDOTAS SŪNUS

Motina jau buvo atsikėlusi, kai 
palydovė mane prikėlė. Sesuo taip 
pat nemiegojo, bet dėl kojos ji ne
galėjo keltis iš lovos. Apsiprausu- 
si ir šiek tiek apsitvarkiusi, pa
klausiau sesers dar vieno dalyko, 
kuris naktį man nedavė ramybės. 
Nenorėjau motinos daugiau var
ginti, tai priėjau prie sesers lovos 
ir štai ko užklausiau:

— Kur palaidojote sušaudytą 
Jonelį?

— Mes nežinome, kur jis palai
dotas, — atsakė sesuo. — Kada 
rusai, nei mums, nei Joneliui nie
ko nesakę, prie vartų jį nušovė, 
tai kiekvieną mūsų smarkiai su
krėtė. Toks Jonelio nužudymas 
kiekvieną mūsų visiškai parbloškė, 
tarytum kas mus būtų perkūnu 
pritrenkęs. Motina tiktai suriko 
“Vaikeli mano brangiausias!”, žen
gė žingsnį artyn prie jo ir sukrito. 
Ji norėjo pasiekti Jonelį, bet ne
pajėgė. Jonas krito negyvas nuo 
trijų kulkų. Tuoj pat prie nukritu
sio mūsų brolio priėjo aukštas so
vietų karininkas ir paleido į jį dar 
vieną kulką...

— Raudonosios Armijos kariai, 
užfrontėje atlikę “didvyrišką dar
bą", prie tėvo ir motinos sušaudę 
jų sūnų, buvo patenkinti, "atilkę 
savo pareigą”. Kurį laiką pasto
viniavo prie lavono, o vėliau pris
tūmė mašiną ir rengėsi įkelti j ją 
Jonelio lavoną. Tėvas, kuriam šir
dis skaudėjo, kaip ir mums, vis 
dėlto nuėjo prie rusų karininko ir 
tarė: “Leiskite man palaidoti sa
vo sūnų”. Rusai ir klausyti neno
rėjo. Jonelio lavoną įsidėjo į ma
šiną ir išsivežė. Kur jie jį nuve
žė, ir kur jis buvo pakastas, mes 
ir šiandien nežinome...

Daugau saviškių apie Jonelį ne
klausinėjau. Daugiau man ir nega
lėjo pasakyti...

SUNKU ATSISVEIKINTI SU 
ALPSTANČIA MOTINA

Atėjo laikas atsisveikinti. Skau
džiausia, žinoma, buvo tarti sudie 
motinai.

— Dukrele, daugiau aš tavęs ne

bematysiu... — tarė ji ir pradėjo 
ašaroti.

Ką aš jai galėjau pasakyti? Jei
gu būčiau pasakiusi, kad pasima
tysim, tai būčiau melavusi. Ji, 82 
metus eidama, taip pat žinojo, jog 
tai yra paskutinis mudviejų pasi
matymas. Priglaudžiau senutės 
galvą prie krūtinės, prispaudžiau 
ir pati apsiverkiau...

Kada mašinon įlipęs šoferis už
vedė motorą, senutė nesusi valdė. Ji 
dar pajėgė ištarti:

— Dukrele mano, mieliausioji 
mano, paimk mane iš šio pragaro... 
Mes čia visi prapulsim...

Prižadėjau jos neužmiršti, bet 
paimti jos iš komunistų vergijos 
negaliu.

Beglaudžiant senutę prie krūti
nės, pastebėjau, kad ji jėgų nete
ko ir pradėjo alpti. Laimė kad tai 
jvyko šalia durų, prie suolelio. Pa
sodinau senutę, visai pabalusią ir 
be žado. Pati atsisėdau greta jos 
ir laikiau, kad visai nesudribtų. 
Tuo tarpu vaikai atnešė vandens... 
Motina visai apalpo. Negalėjo pa
kelti atsisveikinimo...

Apalpusia motiną ir palikau, nes 
palydovė mane vilkte nuvilko į 
mašiną.

SAVIŠKIUS MATĖ TIK 8 
VALANDAS

Atvažiavau į Nadaukius 4 va
landą po pietų. Kitos dienos rytą, 
lygiai 9 valandą, buvau vėl išvež
ta į Kauną. Iš viso, Nadaukiuose 
praleidau 17 valandų. Jeigu ne
skaityti nemiegotos nakties ir už
migtų dviejų paryčio valandų (de
šimtą nuėjom gulti, o 7 buvau pri
kelta), tai su motina, seserimis ir 
jų vaikais išbuvau tiktai 8 valan
das.

Pamačiusi didelį vargą ir skur
dą, kuriame artimieji gyvena, ati
daviau jiems visas atsargines suk
neles, kojines, marškinius ir kitus 
dalykus. Kelionę baigiau viena iš
nešiota suknele ir vienomis kojinė
mis. Jeigu būčiau galėjusi, tai ir 
paskutinius marškinius jiems bū
čiau palikusi, nes kiekvienas sku
duras jiems labai reikalingas. Pa
tys pasigaminti negali, o nusipirk

ti neturi už ką. Ką pasakiau apie 
savuosius, galėtų tikti kiekvienai 
į kolchozą nuvarytai lietuviškai 
šeimai.

Tiktai į mašiną sėdus pamačiau, 
kaip ši kelionė mane išvargino. Bu
vau visai bejėgė. Iš vienos pusės 
buvau patenkinta, kad galėjau pa
matyti senutę savo motinėlę. Iš ki
tos pusės negalėjau įsivaizduoti, 
kaip žmonės gali tokiame varge, 
tokioje neviltyje toliau gyventi. 
Man buvo taip nesmagu, kad turė
jau visus tame varge palikti.

NIEKO NEĮLEIDŽIA I ŠAULIŲ 
SRITĮ

Grįžome atgal pro Pakruojų, 
Panevėžį ir Ukmergę. Nežiūrėjau 
į miestelius, nes buvau išvargusi. 
Pakruojaus pakraštyje mačiau po
rą naujai statomų namų, bet nie
kur kitur nemačiau jokios staty
bos.

Grįžome į Kauną ankstyvą po
pietę.

Daugelis paklaus, kodėl į Lygu
mų srityje esančius Nadaukius ve
žė pro Ukmergę ir Panevėžį, o ne 
tiesesniais keliais, einančiais pro 
Kėdainius, Radviliškį ir Šiaulius? 
Tai yra paslaptis, kuri stebino vi
sus turistus.

Tą paslaptį žino tiktai Lietuvą 
okupavę rusai. Iš pasikalbėjimų 
su kitais turistais galiu pasakyti, 
kad į Šiaulių, Radviliškio plačią 
sritį, liečiančią beveik patį Latvi
jos parubežį, nieko neįleidžia. Kai 
kurie turistai, kilę nuo Šiaulių — 
Radviliškio srities, negavo leidimo 
važiuoti į savo tėviškę. Nieko ne
gelbėjo jų prašymai ir reikalavi
mai. Vietoje to, kad jiems leistų 
važiuoti, į Kauną atvežė jų gimi
niečius.

Tarybinės Lietuvos žmonės nie
ko nesako, kodėl turistai neįleidžia
mi į minėtas sritis. Bet iš kalbų 
su neoficialiais žmonėmis patyrė
me, kad į Šiaulių — Radviliškio — 
Latvijos sritį rusai suvarė nepap
rastai didelius kiekius kareivių. 
Ne tiktai miesteliai, bet kaimai ir 
laukai pilni įvairios ginklų rūšies 
karių. Kuriam tikslui tie ginkluo
ti vyrai suvaryti, kaip ilgai jie ten 
bus — niekas nežino. Galimas daik
tas, todėl rusai nieko ir neleido į 
minėtą sritį, todėl ir mane vežio
jo į Panevėžį.

Grįžusi į Kauną, kritau kaip ne
gyva. Palydovai mane dar norėjo 
vesti "proletarinės statybos” pa

žiūrėti, norėjo į teatrą nuvesti, 
bet aš jiems pasakiau, kad viską 
esu mačiusi, kad nuo to žiūrėjimo 
mane akys tiek išvargo, jog noriu 
jas greičiau užmerkti, niekur neiti 
ir nieko nematyti.

Tą vakarą paliko mane ramybė
je, bet sekančios dienos rytą mane 
vis dėlto išvežė į Klaipėdą ir Pa
langą.

Buvau Klaipėdoje, buvau Nidoje. 
Kartu su kitais turistais buvau 
užvesta į žuvų dirbtuvėlę, kur ga
vome paragauti skanios ir šviežios 
žuvies. Ten bandėme pasikalbėti 
su būreliu dirbančių moterų, bet 
jos nesileido į kalbas. Pasirodo, 
kad darbas buvo akordinis (piece 
work). Kiekviena skubėjo, kad tik
tai padarytų jai skirtą dalį.

Iš savo pusės galiu pasakyti, 
kad po Vaigailių ir Nadaukių man 
jau nieko nebeliko. Ten tiek daug 
pamačiau, kad daugiau man ne
beliko j ką žiūrėti. Buvau dar nu
vežta į Palangą, bet mažai ką nau
jo ten pamačiau. Iš Nadaukių par
važiavusi į Kauną vien tiktai tes
vajojau, kaip greičiau grįžti į na
mus. Netikėjau gramafonų pasako
jimais, neįdomios buvo jų kalbos.

Tuo galėčiau ir baigti savo įs
pūdžius. Man tiktai dar norisi pa
daryti porą bendrų pastabų. Štai 
jos:

1. Lietuvos, kurią palikome vie
ni prieš 50 metų, o kiti prieš 30, 
20 arba net 15 metų — jau nėra. 
Visiems Lietuvos ūkininkams ati
mta žemė, kaimai ir viensėdžiai 
išdraskyti, namai išgriauti ir su
deginti, sodai iškirsti, šuliniai už
akę. To gražaus, ramaus ir turtin
go Lietuvos kaimo jau nėra. Nėra 
ir taikaus, produktingo darbo. 
Dingo gėlės, sodai, darželiai. Liko 
tiktai skurdas, vargas ir aimanos.

2. Visi krašto gyventojai kenčia 
didelę baimę. Bijo rusų, bijo žiau
rios sovietų policijos, bijo istrebi
telių (naikintojų) būrių, kurie 
siautė po Lietuvos kaimus ir mies
telius. Šiandien lietuviai bijo ir 
rusams tarnaujančių lietuvių, su
darančių privilegijuotą grupę, ku
riai nieko netrūksta. Aiškus daly
kas, kad Lietuvoje baimę kenčia 
ir paleckinės valdžios atstovai. Kol 
sovietų armija tebestovi Lietuvoje, 
tai jie saugūs...

Lietuviai bijo rusų, nes jie ne
turi jokio žmoniškumo jausmo, ne
prisilaiko jokio teisėtumo ar tei
singumo. Lietuviai bijo paleckinės 

valdžios atstovų, glaudžiai bendra
darbiaujančių su Lietuvoje stovin
čiais rusų kariuomenės ir polici
jos daliniais. Lietuviai bijo po kol
chozus važinėjančių įvairių agita
torių, artistų, rašytojų ir kitokios 
rujos, kurių atsilankymas niekad 
geruoju nesibaigia. Kiekvienas, 
grįžęs atgal į miestą, skundžia 
sunkų darbą dirbančius kaimie
čius.

Lietuviai bijo bado, ligų ir kitų 
nelaimių. Anksčiau, kad ir sunkūs 
metai ateidavo, net ir neturtin- 
giausiems ūkininkams vis užtek
davo duonos iki rugiapiūtės. Šian
dien niekas nežino, ar ateinančią 
savaitę bus kas valgyti. Anksčiau 
ūkininkas, suvežęs javus, žinojo, 
kad pas jį duonos bus ištisiems me
tams. Šiandien kolchozų vergai ne
žino, ar galės pasikepti duonos 
ateinančią savaitę, nes iš kolcho
zo sandėlių javai tuojau išvežami 
į Rusiją.

Tvirtinimas, kad Lietuvoje už 
gydymą nereikia mokėti yra tiktai 
viena medalio pusė. Kas už gydy
mą nemoka, tai tas ir nepagydo
mas. Kaip gali gydyti, jeigu gy
dytojai neturi priemonių? Kaip 
gali sėkmingai operuoti, jeigu ne
turi naujų moderniškų įrankių? 
Kaip gali ligonis pasveikti, jeigu 
gydytojas negali išrašyti sergan
čiam tinkamų vaistų? Koks gydy
mas veltui, jeigu ligonis turi už 
vaistus mokėti? Amerikoje, Ang
lijoje, Švedijoje ir Šveicarijoje ga
minami vaistai visų gaudomi. Ne
laimėn patekusieji moka milžiniš
kas sumas pinigų už vaistus.

3. Rusų primestos paleckinės 
valdžios atstovai, kurie visą laiką 
mūsų iš akių nepaleisdavo ir ap
linkui zujo, kiekviena proga vis 
bandydavo kalbėti apie ateitį. Jie 
patys pripažindavo, kad hoteliai 
neaptvarkyti, kad krašto ūkis iš
iręs, kad viskas labai brangi, bet 
tuojau pridėdavo, kad ateityje bū
sią geriau. Chruščiovas rusams 
akis muilino apie tai,, kas bus už 
20 metų, o mums įvairūs Sutkai, 
Liutkai ir net Paleckiai aiškino, 
kad po tokių 7-nių, vėliausiai 10 
metų, bus daugiau mokyklų, nebus 
tokio didelio susigrūdimo butuose, 
bus daugiau valgyklų ir audyklų. 
Kas už dešimt ar dvidešimt metų 
bus Lietuvoje — nei vienas jų ne
galėjo žinoti, šiandien Vazalins- 
kas liepia sodinti burokus, o rytoj 
Sniečkus, gavęs lietuviams gerai 

pažįstamo Serovo įsakymą, Vaza- 
linskui lieps burokus pakeisti ku
kurūzais. “Už septynių metų”, — 
atsisveikinimo metu paleckiniai 
mums gyrėsi, “bus pastatyta tiek 
namų, pravesta tiek kelių, primalta 
tiek cemento, išpūsta tiek stiklo, o 
bitės prineš tiek medaus ir t.t.” 
Jis minėjo ir skaičius, bet aš ne
prisimenu. Bet, man rodos, kad tie 
skaičiai ir nesvarbūs. Jis pripa
žįsta, kad dabar Lietuvoje vargas 
ir skurdas, kad lietuvis kaimietis 
nežmoniškai išnaudojamas, bet jie 
reiškia viltį, kad ateityje bus ge
riau.

“Ateityje” — aiškino mums 
valdžios gramofonai, — “bus duo
nos, bus pieno, bus drabužių, bus 
mėsos ir bus gera pastogė”. Atei
tyje jie žada duoti lietuviams tai, 
ką lietuviai turėjo prieš rusų įsi
veržimą į Lietuvą. Kvaila žadėti 
lietuviams tai, ką jie turėjo. Rei
kėjo neatimti, tai nereikėtų žmo
nių maitinti ateities pažadais.

Bet Lietuvoje niekas nebetiki 
komunistų pažadais. Žmonės iš. pa
tirties jau žino, kokia yra tų pa
žadų vertė. Nuo rusų įsiveržimo 
kasdien Lietuvoje vis sunkiau ir 
sunkiau gyventi. Ateities pažadais 
nebetiki ir patys komunistai. Jie 
nelaukia tų gerųjų laikų, bet šian
dien vagia “valstybės turtą”, da
linasi tarp savęs ir lėbauja savo 
“kampeliuose”. Komunistų pasta
tyti įvairūs prižiūrėtojai vagia, 
nes ir jie nebetiki ta ateitimi. Lie
tuviai ateities bijo, nes jiems atro
do, kad ateitis bus dar sunkesnė 
ii- žiauresnė.

Mes žinome, kad eisime į dan
gų. Taip mums pasakojo tėvai, 
taip mus mokė bažnyčios galvos. 
Bet ėjimas į dangų nėra pati svar
biausioji gyvenimo problema. Ji 
atsistos visu aštrumu, kai su
sidursime su šv. Petru. Tai atei
ties dalykas. Daug svarbiau negu 
ėjimas į dangų, yra išvengimas 
pragaro šioje žemės pakalnėje.

Kas bus ateityje, nežino nei 
Chruščiovas, nei Paleckis. Bet kad 
turtingoje ir duonos pilnoje Lie
tuvoje rusiški komunistai užkūrė 
baisų pragarą, tai žino kiekvienas, 
kuris Lietuvoje dabar gyvena ir 
kuris bent kelias valandas Lietu
voje praleido, — baigė savo įspū
džius rugpjūčio mėnesį rusų pa
vergtoje Lietuvoje buvusi čikagie- 
tė.

(Pabaiga)
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LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ 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.

PLSS Australijos Rajonas ir “Vilniaus" Tuntas 
mirus 1962.III.4 Adelaidėje 

A f A
KUNIGUI JUOZUI KUNGIUI, 

ilgamečiam Tunto Dvasios Vadovui, liūdi su visais
v.s. Vytautas Neverauskas, 

Rajono Vadas
ps. Antanas Gavelis, 

l.e.p. “Vilniaus” Tunto 
Tuntininkas

Skautybės keliu
MES IŠEINAM l 
DARBĄ DIDI...

Lietuvių Skautų Brolijoj Vadi- 
ja, pradėjusi darbų 1961 metų 
pradžioje, savo veiklos šūkiu pasi
rinko mūsų antrojo himno pirmuo
sius žodžius “Lietuviais esame mes 
gimę". Šių metų šūkis yra pirmo
jo tęsinys "Lietuviais norime ir 
būti”.

Šie reikšmingi šūkių žodžiai gar
biai nuskambėjo ir tebeskamba 
lietuviško jaunimo širdyse. Skautų 
vienetai, tartum atsiliepdami į 
mūsų nemarios tautos vaidilos 
šauksmų, sustiprino savo veiklų, 
jų apvainikavo gražiaisiais lietu
viškais žiedais ir šimtai naujų 
jaunuolių įsijungė į kilniųjų Die
vo, Tėvynės tarnybų.

LS Brolijos uždaviniai djdeli, 
užsimojimai platūs ir norėdami nu
pinti 1962 metų vainikų iš reikš
mingų žodžių — Lietuviais norime 
ir būti — turime daryti viskų, kad 
dar didesnis skaičius berniukų įsi
jungtų į skautų eiles, į prasmingų 
jaunimo žaidimo gyvenimų. Čia 
pirmieji į talkų turi ateiti tėvai, 
be kurių paramos nebus galima 
atlikti didžiųjų užsibrėžimų. Jei 
tėvai pilnumoje supras skautybės 
reikšmę, jei jie statys tiltus lie
tuvybės keliui, jaunimo vadovams 
bus daug lengviau vesti mūsų pri-

žydintį jaunimų ir leidome vysti 
lietuviškiems žiedams. Tuščios pa
stangos bus visų kitų organizaci
jų, draugijų susibūrimai ir veikla, 
jei jie neatkreips reikiamo dėme
sio į priaugančių kartų, nerems 
jų veiklos. Šaukiamės laiku ir ne
norime, kad mūsų šauksmas nuai
dėtų tyruose.

Skautų vienetų vadovai rodo di
delį pasišventimų, pasiaukojimų. 
Jie daugeliu atvejų išsižada savo 
asmeninio gyvenimo ir savęs. Dai
navę Lietuvos laukuose, jie dai
nuoja ir dabar, kad mes išeiname 
į darbų didį, mums ir darbo die
nų permažai. Vyriausias skautinin
kas S. Eugenijus Vilkas ir jo pa
vaduotojas S. Bronius Juodelis sa
vo nepaprastu darbštumu, parei
gingumu bei didžiausiu idealizmu 
atlikdami savo pareigas rodo gra
žiausių pavyzdį, kaip reikia laiky
tis skautų geležinio įstato. Jiems 
rikiuojasi LS Brolijos Vadija, vie
netų vadovai.

Vidinė skautybės tvirtovė yra’ 
broliškumas. Skautas skautui bū
damas broliu ne tik žodine pras
me, bet tikrųjų širdies meile įgali
na atlikti tuos darbus, kuriuos 
skautybė yra užsibrėžusi. Broliš
kumo meile remiantis pavargusius 
veikloje brolius skautus ateina pa
vaduoti pailsėję bei naujieji va-

B. Žalys

DRAUGININKO MALDA
Ryto tylą perplėšė trimitas:
— Draugovė vėliavos pakėlimui rikiuoti
Ir žvalios skiltys vėsų rytą
Aikštėj keturkampiu lygiuos.
— Malda! — Rami komanda skamba
Ir broliai kalba ryto maldą:

Gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, Dieve...

Prie iškeltos trispalvės čia, svečiam miške mes tariam, 
Kaip tardavom anuomet Nemuno krantuos.
Palaimink, Tėve, mūsų širdis, mūsų protus, mūsų valią!...

O aš čia, Viešpatie, minty suklupęs, 
Meldžiu Tave širdim, siela ir lūpom: 
Draugovė kad mana keliu žengtų tiesiuoju — 
Patark, pamokyk, vesk mane ir mano brolius!

Tegu, kaip tąsyk, vėjuose laisvuos, 
Jaunieji mano broliai uždainuos 
Skambias dainas gimtosios tėvų žemės.

Tegu didžiuojasi lietuviais gimę-------------
Ir Baltijos pakrantės gintarinės, 
Žaliųjų lygumų, kalvelėmis sagstytų, 
Berželio gelsvo rudens rytą, 
Rugių laukų pavasariais smaragdu kylančių 
Ir sentėvių kapų galulaukėse rymančių, 
Te nepakeis į krašto svetimo viliones...

“Vilniaus” Skautų — Skaučių Tuntui, 
netekusiems mielo Dvasios Vado

A.A. KUN. J. KUNGIO,

reiškiame gilių užuojautų ir kartu liūdime.

Melb. “Džiugo” Tuntas

Stovyklos štabe

augančių kartų į Biliūno pasakos 
kalnų ir pasiekti jo viršūnę. 0 ta
da kai bus pasiektas laimės žibu
rys, jis subyrėjęs ir pasklidęs po 
šeimas uždegs lietuviškų meilę 
jaunųjų širdyse.

Kita mūsų lietuvybės tvirtovė 
yra lituanistinės mokyklos ir jos 
šviesieji žiburiai — mokytojai. LS 
Brolija nori dar stipresnių ryšių 
su mokytojais nes skautybė yra jų 
darbų didžioji talkininkė. Būtų 
gražu, kad mokytojai surastų laiko 
pasikviesti į reguliarias pamokas 
skautų vadovus, kurie galėtų mo
kiniams papasakoti apie skautybę.

MUMS IR DARBO DIENŲ 
PER MAŽAI...

Jei mūsų tėvai, mokytojai vi
suomenininkai ir laikraštininkai 
tinkamai supras ir įvertins lietu
viškos skautybės reikšmę, mūsų 
statomas didysis lietuvybės rūmas 
stovės ant tvirtų pamatų. Jei ne 
— ateityje gailėsimės, kad skra
joję debesimis užmiršome žemėje

dovai.
Visi skautai skaito Skautų Aidų. 

Tai vienas iš geriausių jaunimo 
leidinių. Jį turėtų skaityti ir tie, 
kurie nepriklauso šiai organizaci
jai. Juk mes daug pinigų išleidžia
me pirkdami jaunimui dovanas 
įvairiausiom progom, bet retas kas 
kaip dovanų jį užprenumeruoja
me. O Skautų Aida turėtumėm pa
skleisti po visas šeimas, po visus 
namus. Padidėjusi skaitytojų šei
ma ji įgalintų pasidaryti dar di
desniu, dar įdomesniu.

Ateinantieji 1963 metai skautų 
veikloje yra jubiliejiniai. Visų lie
tuvių didžioji pareiga yra pastaty
ti nemarų skautybės paminklų, 
kuris bylotų kartų kartoms apie 
amžinųjų lietuvybę. Tegu mūsų 
dienų kelyje ir sepnų karalystėje 
.sustaugia Gedimino Geležinis Vil
kas, kurio garsas skambėtų lyg 
jame būtų keli šimtai kitų vilkų 
ir šauktų, jog lietuvybės tvirtu
mas yra skautybės idealuose.

Vytautas Kasniūnas

Apšviesk man protą, Viešpatie, 
Ir širdį man skaidria liepsna uždeki, 
Kad aš vadovu tinkamu jiems būčiau, 
Kad jų krūtinėse jaunose aš įžiebčiau ugnį, 
Kurios likimo audros neužpūstų, 
Kad pėda jų neslystų į bedugnę 
Siauruos takuos gyvenimo, vargais kalnuoto, 
Kad jų širdyse, sielose ir prote 
Ugniniais žodžiais šūkis mūs’ įsirašytų:
— Dievui, Tėvynei ir Artimui! — kito 
Nieko daugiau, o Tėve, aš nenoriu!

O bus
Dar daugel mano tautos brolių, 
Kurie ir vardą savo, 
Ir garbę tėvų žemės, \
Ir sielą savąją parduos
Už trisdešimtį sidabrinių grašių...

V ■

Apsaugok, Viešpatie, mane, 
Kad aš nebūčiau rišamas gėdos stulpe 
Kada tauta manęs paklaus:
— Kuriuo keliu nuėjo tavo broliai?

Sydney, 1960.

STOVYKLA

Stovyklaudami skautai ne tik 
pratinasi bendradarbiauti ir su
gyventi — stovykla yra ir 
praktiška valstybiškumo mokykla. 
Kiekvienas skautas čia lyg pilietis, 
pasiduodąs laisva valia savo nu
statytoms taisyklėms, normoms, 
įstatymams ir juos laisvai pavyz
dingai vykdąs. Žymus pedagogas, 
prof. Šalkauskis, yra pasakęs: 
“Skautybė savo esmėje yra visuo
meninio solidarumo mokykla, o 
skautas — visuomenininkas”.

Kiekvienas žingsnis, kiekvienas 
darbas, kiekvienas kirvio pakėli
mas stovykloje turi gilesnės reikš
mės. Čia malkų skaldymas nely-

MOKYKLA
gus miesto darbininko malkų skal
dymui. Virimas, ugnies kūrenimas, 
vandens nešimas nėra čia apmoka
mas samdinio darbas. Stovyklos 
darbe pasireiškia bendra stovyk
los dvasia, nes šis darbas — ben
dras visų stovyklautojų reikalas.

Kadangi stovykla yra nelygi
nant maža valstybėlė, tai čia jau
nuolis patiria ir supranta, kaip 
kiekvienas ratelis turi suktis ir 
kurioje vietoje kiekvienas ratelis 
ir sraigtelis turi būti dideliame 
valstybės mechanizme, čia jis iš
moksta daug ko, kas jam paskui 
valstybiniame, visuomeniniame ir 
pilietiniame gyvenime labai pra
vers, stengiasi stovykloj būti pa
vyzdingas pilietis, o pati stovyk
la — tai tikrai valstybinis gyve
nimas miniatūroje. Stovykla turi

R A JON
ADELAIDĖJE

Mirė Tunto Dvasios Vadovas: 
Rašant šias eilutes, gauta liūdna 
žinia iš Adelaidės, kad ten š.m. 
kovo 4 d., po ilgos, sunkios ligos 
pasimirė “Vilniaus” Tunto Dva
sios Vadovas kun. J. Kungys. Pla
tesnė informacija — vėliau.

“Vilniaus" Tunto sueiga įvyko 
vasario 11 d. Joje broliai ir sesės 
buvo supažindinti su nauju tunti- 
ninku. Toje pačioje sueigoje skau
tai prisiminė Vasario 16 d.

Australijos Rajono Vadas v.s. 
V. Neverauskas, akyvaizdoje ar
tėjančios Nepriklausomybės šven
tės, ragino vyresnius skautus atsi
minti, o jaunesniems susipažinti 
su tos šventės reikšme.

Ta pačia proga, Tuntininko pa
reigas perėmus ps. A. Gaveliui, 
padaryti ir kiti pakeitimai Tunto 
vadijoje:

Sesės Renatos Urmonienės, kaip 
draugininkės, pareigos buvo paves
tos sesei Aldonai Mikužytei. Bro
lis Augis Zamoiskis buvo paskir
tas laikinu Tunto adjutantu, o 
brolis J. Vanagas, darbštus mūsų 
būklo globėjas, buvo išrinktas

O VIENE
skautiškų egzaminų komisijos gal
va.

Oficialiai daliai pasibaigus, bro
lis ps. V. Šulcas, skautų vyčių bū
relio vadovas ir Tunto laužavedys, 
subūręs svečius su skautais, pra
vedė smagų lauželį, ir taip links
mai sueiga pasibaigė.

A.L.Ž.

“Vilniau*” Tunto Tuntininkas 
s.v.v.sl. Romas Urmonas, su žmo
na, sese vyr. skaute v.sl. Renata, 
buvusia tunto skautų skyriaus ve
dėja, 30.1.62. išvyko į Europą il
goms atostogoms (18-20 mėn.). 
Abiems jiems vilniečiai linki ge
riausios sėkmės ir laukia sugrįž
tant.

“Vilniaus” Tunto Tuntininko 
pareigas perėmė tuntininko pava
duotojas ps. Antanas Gavelis.

— N. —

“AUŠROS” TUNTAS — 
SYDNĖJUS

Pakeltas į skautininko laipsnį 
Rajono Dvasios Vadovas. LSS Ta
rybos Pirmija, S-gos 43-jų meti
nių švenčių proga, lapkričio 1 d. 
(1961 m.), tarp kitų, pareigose

TUOSE
pasižymėjusių vadovų, į skautinin
ko laipsnį pakėlė ir LSS Australi
jos Rajono ir “Aušros” Tunto 
Dvasios Vadovą ps. kun. P. But
kų.

“Aušros” Tunto Vadijos posėdis 
įvyko 7.2.62., Bankstowne. Tartasi 
einamaisiais reikalais ir kt.

Vasario 16 d. minėjime, įvyku
siame 18.2.62., St. Benedict’s, Syd- 
nėjuje, organizuotai dalyvavo ir 
“Aušros” tunto skautai ir skautės.

Kazimierinės Sydnėjuje. Kovo 4 
d., “Aušros” Tunto skautai-tės 
organizuotai dalyvavo šv. Kazi
miero dienos pamaldose Bankstow
ne, St. Brendans, Bažnyčioje. Ko
vo 11 d., Bankstowno Liet. Na
muose, šv. Kazimiero dienos pro
ga, įvyko tunto sueiga.

Skautų vyčių draugovėje. Skau
tų Vyčių Geležinio Vilko d-vės su
eigoje — 18.12.61., Bankstowne, 
be pasitarimų bėgamaisiais reika
lais, išklausyta labai įdomi buv. 
d-vės nario s.v.sl. V. Šliogerio pas
kaita — “Pareigos susikirtimas su 
hedonizmu”, sukėlusi d-vės narių

tarpe gyvas diskusijas. Į d-vę pri
imtas naujas brolis — S. v.v.sl. K. 
Steponiukas ir du kandidatai — 
si. H. Bakaitis ir V. Račkauskas.

Vyčių iškyla — sueiga įvyko 
21.1.62. “Aušros” stovyklavietėje, 
Ingleburne, N.S.W. Iškylos metu 
7-to Pasaulinio Rover Moot’o da
lyvis, d-vės narys, s.v.sl. R. Cibas, 
papasakojo apie patį sąskrydį, pa
rodė apie 150 nuotraukų ir apdali
no brolius suvenyrais... Vėliau — 
gerai išsimaudyta George upėje. 
Sueigos metu priimti kandidatais 
į d-vę J. Griškaitis, J. Penkaitis 
ir A. Mikus. D-vėje šiuo metu 
esant 6 kandidatams, iš jų suda
rytas atskiras būrelis.

Vyčių d-vės metinė sueiga įvy
ko 21.2.62., Bankstowno Liet. Na
muose. Po platesnio buv. kaden
cijos d-vės vado, s.v.v.sl. A. Gare
lio, pranešimo, kurio metu paaiš
kėjo, kad d-vė metų bėgyje pada
rė: d-vės vadijos posėdžių — 3, 
d-vės sueigų — 5, iškylų — 1 (čia 
neįtraukta būrelių sueigos ir išky
los). Iš kitų darbų paminėjo — 
Rajono laikraštėlio “Pėdsekio” 
leidimą, atstovo į Rover Moot’ą 
pasiuntimą, talką tunto vadijai ir 
kt. D-vėj šiuo metu esama 18 vy
čių, 6 skautų vyčių — vienišų vil

kų ir 6 kandidatų.
Naujuoju d-vės vadu išrinktas 

s.v.v.sl. T.J. Rotcas. Sueigos metu 
į d-vę buvo priimtas s.v. L. Zi- 
gaitis.

Po vyčių metinės d-vės sueigos, 
broliai išklausė 7-me Pasaulinia
me Vyčių Sąskrydyje “Radio Aus
tralia” darytą plokštelę — trans
liaciją — N. Metų sutikimą, tarp 
kitko išgirsdami ir brolio Romo 
siųstą N. Metų linkėjimą lietuviš
kai...

Draugovės vyčiai — si. R. Cibas 
ir ps. B. Žalys, sausio 20 d. susiti
ko su vokiečių skautais vyčiais 
Sydnėjaus Mascot’o aerodrome — 
grįžtančiais namo iš Rover Moot’o. 
Su jais, dar vyčių sąskrydyje, 
kontaktą padarė Moot’e dalyvavęs 
si. R. Cibas.

Pasikalbėjime su vokiečių skau
tais vyčiais paaiškėjo, kad Vokie
čių Skautų S-gą sudaro net 3 
atskiros skautų s-gos. Skautų vy- 
čiųų viso esą tarp 35.000 — 
40.000.

Su vokiečių kontingento vado
vu, Kurt Aretz, pasikeista adre
sais ir tikimasi, kad netolimoje 
ateityje Skautų Vyčių Geležinio 
Vilko D-vė pradės susirašinėti su 
vokiečių skautų vyčių vienetu.

savo vėliavą, savo “konstituciją”, 
savo “įstatymus” ir “įsakymus”, 
savo “prezidentą”, savo “valsty
bės tarybą” — savo stovyklos 
štabą; savo “ministerių kabine
tą”, susidedantį iš “ūkio, švieti
mo, susisiekimo, vidaus reikalų 
ministerių”, kurie rūpinasi ūkio, 
mokslinimo, religijos, fizinio la
vinimosi, susisiekimo (paštas, ke
lionė), tvarkos ir švaros dalykais. 
Stovykla turi savo “biudžetą”, 
savo “tiekimo skyrių”, kuris rūpi
nasi “prekyba” (maisto supirki
mas, pristatymas); savo “medici
nos depai-tamentą” sanitarijos ir 
higienos reikalams; savo "polici
ją” — budinčią skiltį, tvarkda
rius; savo “teismą”, savo įstaigas, 
savo namus. Pagaliau stovykloje 
yra savo mokslininkai, savo me
nininkai, poetai, “operos ir dra
mos artistai”, savo meną — lau
žas. Kiekvienam “valstybės pilie
čiui” randamas atatinkamas dar
bas, atatinkama vieta valstybėje. 
Kiekvienas skautas turi savo pa
reigą, savo reikšmę, kiekvienas 
yra būtinai reikalingas. Jaunuo
liai tai gerai supranta. Todėl jie 
stovykloj ir dirba su nuostabiu 
noru ir pasiryžimu, nes jie mato 
nuoširdaus darbo pasėkas. To 
trūksta suaugusių žmonių visuo-

(Nukelta į psl. 4)
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ADELAIDIŠKIAI NESNAUDŽIA
"VILNIAUS” TUNTO

Adelaidės lietuvių skautų sto
vykla ir šiemet buvo toj pačioj 
vietoj kaip pernai, kaip užpernai, 
kaip ir kitąmet bus... Tas pats miš
kas, tas pats upelis, tai, atrodo, 
ir stovykla turėtų būti tokia pati. 
Bet, va, kažkaip ne! Stovykla šie
met kitokia negu pernai.

Pirmą stovyklos dieną per daug 
karšta nebuvo. Bet prakaitas nu
bėgo per nugaras, kol pasistatėm 
palapines, įsirengėm virtuvę ir už- 
sikūrėm “gazą” ... va, va kuo la
biausiai ši stovykla skiriasi nuo 
visų ligi šiol buvusių — malkų 
kirsti nereikėjo. Nemaža permai
na, kai stovyklos viršininkas, pa
gavęs kurį angliškai kalbant, už- 
griaudžia: “Malkų prikirsi visai 
dienai...” Paskui susigalvoja, ką 
čia dabar pasakė, numoja ranka 
ir kiek kvailokai šypsodamasis sa
ko: “Tavo laimė, kad mes čia du
jas šiemet turim...” Ir eini žmo
gus savais keliais patenkintas, kad 
iš bausmės išsisukai...

Bet neilgai ta laimė truko. Tuoj 
atrado, kad reikia naujos šiukšlių 
duobės, naujo “tramvajaus”, sar
gybų naktį ir eilės kitokių visokių 
pareigų. Taip angliškai pasikalbė
ti ir negavom (daug).

Grįžtant atgal prie dujų stovyk
los virtuvėje, galvoji, žmogus, ką 
dėl to dabar pasakytų Baden-Po
well. Gi savo “Skautybėje Berniu
kams” jis mums nurodinėjo kito
kius ugnies kūrenimo ir valgyt vi
rimo būdus. Žinoma turim nepa
miršti, kad P.B. apie Australijos 
sąlygas tada nežinojo ir todėl sau
so miško ir jo galimų gaisrų ne- 
pramatė. Bet tik įsivaizduokit! 
Virėjai šiemet keldavosi 7 vai. 
ryto, drauge su visais, ir nė karto 
pusryčių nesuvėlavo. Kaip teko 
išgirsti "valdžia” dabar kalba, 
kad malkų amžius “Vilniaus” tun
to stovyklose jau pasibaigė... Mo- 
dernėjam.

Dienos buvo šiltos, gražios, mau
dytis vienas malonumas. Bet sau
lutei nuslinkus per pušų viršūnes 
vakaruosna, traukėm megstukus 
ir įvairias kitokias “skūras”, kad 
kiek apšilus. O naktį sargybiniai 
ne vienas pageidavo, kad vėl būtų 
diena. Ne iš baimės, bet iš šalčio.

Prie laužo rinkdavomės su sto
rais "dekiais”. Laužas puikus, ge
riausias mūsų sąlygose — “liktar- 
na" — o apie ją šoka kažkoks še
šėlis. Tai laužavedys mus ragina 
dainuoti, pats šaukia, lazda ir ran
kom mojuoja. O jei kas nepakan
kamai garsiai traukia, tai tam ir 
per nugarą su lazda toną paduo
da. Už tai laužai ir ėjo.

Ypač gabios su pasirodymais bu
vo mūsų paukštytės, kurios davė 
naują programą kiekvieną vakarą: 
šiandien — madų modeliai, kitą 

STOVYKLA...
(Atkelta iš psl. 3)

menėje ir to išmoksta jaunuoliai 
tiktai stovykloje. Jie čia vaizdžiai 
įsisąmonina, kad valstybė ir vi
suomenė gali išsilaikyti ir tobulė
ti, tik visiems jos nariams nuo
širdžiai ir su atsidavmu dirbant.

Štai jums vieno stovyklautojo 
dienoraščio ištrauka, kuri aiškiai 
vaizduoja, kaip patys skautai tai

"Nustebo miškas, kai pastebėjo 
supranta:

Stovykla išmoko jaunuolį kuk
lumo, atpratina nuo didelių reika
lavimų, išmoko suprasti ir vertinti 
nuoširdų ir su atsidėjimu dirba
mą darbą, išmoko savarankišku
mo, punktualumo ir atsakingumo. 
Pagaliau, ji ugdo aštuntame skau
tų įstate reikalaujamą nuotaiką, 
nes čia viskas dirbama linksmai 
ir džiaugsmingai.

Skautų stovykla — tai maža 
valstybė, respublika. Greta didelės 
asmeniškos tobulėjimo ir plytėji- 
po savo šakomis naujai išdygu
sį “miestą”. Per 12 darbo valan
dų įkūrėm “miestą” su visais pa
togumais ir vyriausybe, ministe- 
riais, valdininkais, tvarkos saugo
tojais r p. Tai manau, negirdėtas 
istorijoj įvykis, kurs reiktų įam
žinti, kuo nors atžymėti, o gyve
nimas mūsų naujame mieste buvo 
lyg medis, kurį laižai ir vis dar 
nori. Čia ir “drama” figūruoja, 
čia Ir "tragedija" savo dūdą pu
čia, čia ir mūsų baletas savo me
ną kuria. 2odžiu viskas, kaip di
deliuose miestuose, žiūrai, žmo
gau, ir negali atsistebėti, iš kur 
čia tiek kūbinių jėgų atsirado. 
Neiškenti ir pats prisideda prie 
“teatrinio kolektyvo”. Mat, ir sa
vyje jauti kūrybinio elemento... 
žodžiu, gyvenau, tai gyvenau 
"mieste", kaip pasakos užburtoj 
karalystėj! Gaila, kad tik dvi sa
vaites...” 

dieną — madų modeliai, trečią 
dieną — madų modeliai, ketvirtą 
dieną — jau nušvilpėm, sakom 
rytoj jau bus geriau. Bet ryto
jaus dieną prigarmėjo pilna sve
čių, užsidegėm (ne užsikūrėm) 
laužą ir paukštytės vėl išėjo pa
sirodyti su madų modeliais... Ben
drai imant mūsų laužai buvo la
bai geri. Sesės, vadovaujamos Al
donos Mikužytės, vedė dainas, o 
broliai joms “turavojo”. šaukėm 
vieni kitiems "bravo” arba “vaje, 
vaje!” Kartais, pasigailėdami gre
ta sėdinčio sesės ar brolio, mušėm 
abiem rankom uodus ant jų galvų, 
ar plikų blauzdų.

Stovykla buvo suskirstyta į du 
rajonus: sesių ir brolių. Stovyk
los viduryje buvo kryžius, vėlia
vos, virtuvė ir stalas, čia buvo ir 
susitikimo vieta tarp dviejų sto
vyklaviečių — žvilgsniais pasisvei
kint, atodūsiais pasikeisti ir, kar
tais, pasikalbėti.

Kaip ir kiekvienoje stovykloje, 
taip ir šitoje buvo ir labiau pasi
žymėjusių stovyklautojų už kitus. 
Pav., brolis Vytautas, vytis kan
didatas, smarkus vyras, energin
gas, paslaugus, neaustrališkai 
mandagus, žodžiu visų geriausių 
savybių džentelmenas — kai sesės 
mato... Arba Eugenijus! Ne taip 
senai tai buvo visų stovyklų vado
vų pabaisa. Bet šiemet stovyklos 
viršininkas susigalvojo ir paskyrė 
Eugenijų vilkiukų skiltininku. Pa
baisa tapo vyru per dvi minutes 
ir problema buvo išspręsta visoms 
ateinančioms stovykloms.

Kas be ko, o be nelaimių sto
vykla neapsieina. Tiesiog būtų 
baisu, jei nebūtų juokinga. Sa
vaitgalio metu atvažiavo pastovy- 
klauti brolis Rimas. Kad veltui 
neleidus laiko, jis užsiėmė su vy
čiais kandidatais. O šių stovyklo
je buvo penki. Kad užsiėmimas 
būtų rimtas, reikėjo pravesti ir 
nakties žaidimą. Visa bėda tik, 
kad stovyklos viršininkas apie šį 
reikalą nebuvo įspėtas. Tad ir ne
nuostabu, kad brolis Jonas, paža
dintas naktį krūmų traškėjimo, 
stenėjimo ir kitokių garsų, išlin
dęs iš palapinės ir vienu žvilgsniu 
apžvelgęs padėtį, užgriaudė: “O 
jūs, “drambliai”! ar neisit gulti?
Ką čia dabar? Norit rytoj naują 
“tramvajų” kasti?...” Penki šešė
liai nuėjo gulti. Tvarka, reika mig- 
dytis!” Ir buvo bemingąs. Tik 
kažkas knyptelėjo pasąmonėje — 
palauk gi." Juk Rimas yra atva
žiavęs ir jis miega “dramblių” pa
lapinėje. Vėl atsikėlęs viršininkas 
ėjo tyrinėti. Tylus keiksnojimas 
ir grąsinimai nepamiršti iki gyvos 
galvos, nuvedė valdžią prie upelio, 
kur viduryje vandens rado Rimą 
įkeltą į medį ir vyčių kandidatų

Apie pedagogonę stovyklos rei
kšmę galima būtų visą knygą pri
rašyti. Pedagoginės galimybės čia 
labai didelės, auklėjamosios sąly
gos labai palankios. Aš čia tik 
trumpai tepaminėsiu, koki jaunuo
lio savumai stovykloje ugdomi, 
smulkiau viso to nenagrinėdamas: 
tėvynės meilė, artimo meilė, alt
ruizmas, bendradarbiavimas, są
veiką, pareigos supratimas, parei
gos gerbimas, nuoširdus darbštu
mas, darbo pamilimas ir gerbimas, 
ištikimybė, pasiaukojimas, atsida
vimas, draugiškumas, broliškumas, 
nuoširdumas, savaarnkiškumas, 
ryžtingumas, narsumas, drausmin
gumas, klusnumas, tvarkingumas, 
susivaldymas, greitas susiorienta- 
vimas, vikrumas, prisitaikymas 
prie aplinkybių, savitarpio pagal
ba, pastabumas, išradingumas, 
kūrybiškumas, veiklumas, stropu
mas, riteriškumas, pasitikėjimas, 
mandagumas, garbės pajutimas, 
taurumas, visuomeniškumas, pi
lietiškumas, tobulumo, gėrio ir 
grožio siekimas. Be to, pedagoginė 
gimnastika ir žaidimais čia stip
rinamas jaunuolio kūnas, kuris 
saulėje, lietuje ir vėjuje užsigrū
dina ir darosi atsparesnis viso
kioms ligoms. Stovykloje išmoks
tame dar daugybės praktiškų 
smulkmenų, kurios vėliau taip la
bai praverčia kasdieniniame gy
venime. Tačiau, kaip matėme, čia 
netrūksta ir idealizmo.

Jeigu reikėtų trumpai suglausti 
ir pedagogiškai apibūdinti sto
vyklą, pavartočiau vengrų prof. 
Siko žodžius: “Skautų stovykla 
yra gyvenimo mokykla, kurioje 
jaunuoliai miniatiūroje pergyvena 
valstybės gyvenimą ir išmoksta 
bei sužino tai, ką jie darys, kai 
patys kartą pasijus suaugę esą”.

“užmirštą”, kurie sekdami virši
ninko įsakymą nuėjo gulti ir iš pa
lapinės išeiti neturėjo teisės. Vy
rai aiškinosi, kad rytui prašvitus 
Rimas būtų iš medžio ir pats išli
pęs, jei prieš tai nebūtų iškritęs.

Bet užtai, kai kitą dieną Rimas 
vyrus prigriebė, tai vakare prie 
laužo mūsų “drambliai” traukė 
“Mūsų vyčiai, kai išeina”, net gi
ria skambėjo ii' sesių širdelės pa
linko labai jau į tą pusę.

Vieną šeštadienį, berods ar ne 
sausio 6 d., per mišką atrūko dvi 
mašinos ir sustojo prie stovyklos. 
Iš jų išlipo Rajono Vadas ir tun- 
tininkas, lydimi sesių — savo žmo
nų. Reikėjo jums girdėti, kaip gi
ria skambėjo nuo stovyklos adju
tanto br. Augio balso, kai jis šau
kė: “Stovykla raportui ramiai...” 
Dulkės debesiu per sausą mišką 
nuėjo, kai kulnais trenkė ir atpy
lė valdžiai, kad stovyklauja 17 se
sių ir 13 brolių.

Svečiai su mumis pasiliko iki 
gerokai po laužo, nes tą vakarą 
sesės: Renata Urmonienė, Marija 
Neverauskienė, Aldona Mikužytė 
ir Virginija Brazauskaitė davė vy
resniosios skautės įžodį, kurį pra
vedė vyr. skautė sesė Birutė Mi
kužytė.

O stovyklos laužas tą vakarą 
tikrai gražiai skambėjo, nes be 
oficialių svečių dar turėjom apie 
30 kitų lankytojų, kurie mums pa
dėjo su dainomis.

Stovykla ir būtų pasibaigusi be 
didelių įvykių, jei ne tas nelaimin
gas lietus paskutinį vakarą. Visi 
buvom išėję maudytis, kai nei iš 
šio, nei iš to, tiesiog iš gryno dan

Skaitytoju Nuomonės
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Ko nori p. Kazokas?
Ponas V. Kazokas, dar prieš 

tapdamas redaktorium, parašė į 
“M.P.” nr. 25, 1961 m. rašinį, ku
riame apie religiją, krikščionybę 
ir kunigus pasisakė neigiamai. Ti
kintieji ir patys kapelionai ginda
miesi atsakė P- Kazokui ir ta proga 
pasirodė išsamus Australijos Lie
tuvių Kapelionų Bendras Pareiš
kimas, nurodantis bendruomenės 
ir kapelionų sričių kompetenciją 
bei katalikų pareigas. Kurį laiką 
atrodė kapelionų pareiškimas bu
vo suprastas ir gyvenimas susinor- 
muos.

Tačiau, praeitų metų Tautos 
šventės proga “M.P.” paskelbė dar 
piktesni rašinį už pirmąjį, kuria
me jau tiesioginiai puolama krikš
čionybė, kapelionai, bei augština- 
ma pagonybė. Sydney kapelionas, 
iki tol dar laikęs ryšius su “M.P.” 
savo pamaldų tvarkos joje skelbi
mu, per pamokslą pranešė, kad 
ateityje Sydney lietuviams pamal
dų tvarka nebus skelbiama “M.P.”.

Tapus “M.P.” redaktorium p. 
Kazokui ii- įvedus į “M.P.” lais
vosios tribūnos skyrių pasirodė 
laiškų puolančių kun. Butkų už 
pamaldų tvarkos skelbimų nutrau
kimą oficioze. Redaktorius V. Ka
zokas ta pačia proga savo priera
še prie vieno tokio laiško smar
kiai užsipuolė kun. Butkų. Kun. 
Butkus atvirai ir aiškiai paaiškino, 
kad “M.P.” pasukus kun. puolimo 
kryptimi, bažnytiniai skelbimai ne
gali būti suderinami su “M.P.” 
dvasia.

Nors p. Kazokas po kun. But
kaus paaiškinimų buvo pridėjęs 
pastabą, jog jeigu kapeliono tokia 
nuomonė yra, reikia jos klausyti, 
tačiau sekančiame nr. 9 vėl at
spausdino ilgą savo rašinį ir dar 
porą kitų laiškų smerkiančių ir 
kaltinančių kun. Butkų.

Labai nesinori ginčytis su šito
kios rūšies rašinėtojais, žinomas 
ir bendras žmonių nusistatymas 
prieš ginčus. Tačiau, kad prieši
ninkai nemanytų, jog mūsų tylėji
mas yra sutikimas su jų paskelb
tomis klaidomis ir kad tikintieji 
turėtų daugiau motyvų privačiuo
se savo pasikalbėjimuose šiomis 
temomis, pagaliau tiesos vadan, 
jaučiu pareigos imti šio nemalo
naus darbo.

Ponas Kazokas savo atvirame 
laiške kun. Butkui iškelia šiuos 
teigimus:

1. Kun. Butkaus lietuviškų pa
maldų tvarkos skelbimų nutrauki
mas “M.P.” yra priešingas Kat. 
Bažnyčios misijai,

2. “M.P.” ir jis pats turį teisę 
reikalauti pamaldų skelbimo dėl 
lietuviško momento tose pamal
dose,

3. “M.P.” nesanti laisvamaniška, 
nei bedieviška,

4. Ponas Kazokas jaučiasi asme
niškai užgautas, išvadintas bedie
viu. Apie kun. Butkų jis galįs dau
giau surasti faktais pagrįstų kal
tinimų.

1. Ponas Kazokas pakartoja jau 
anksčiau įsigyvenusią “M.P.” nuo
monę, kad lietuviai kapelionai nė
ra Bažnyčios atstovai, ir Bažny
čios nuomonė esanti kitokia. Ne
kartodamas to, kas bus pasakyta 

gaus pasipylė lietus su ledais. Gal
votrūkčiais visi leidomės bėgti na
mo palapinių užsegti. Tik stovyk
los viršininkai: brolis Jonas ir se
sė Aldona, išlaikydami pareigai 
priklausantį djdingumą, lėtu žings
niu parėjo namo. Nesakyčiau, kad 
jie būtų labiau nukentėję už mus, 
tik kad mums neteko savo guolių 
gręžti...

Stovykla truko 8 dienas. Gaila, 
kad taip trumpai; bet vadovams 
jau reikėjo grįžti į darbą. Bet per 
šias 8 dienas pergyventi smulkūs 
nuotykiai, juokai, žaidimai, surišo 
mus vienan būrin. Kitoj stovyk
loj bus kitaip.

Stovyklai vadovavo s.v.v.sl. Jo
nas Neverauskas — stovyklos vir
šininkas, psl. Aldona Mikužytė — 
sesių vadovė, s.v.v. si. Vytautas 
Patupis — ūkio ministeris ir psl. 
Augis Zamoiskis — stovyklos ad
jutantas. Ponia ir ponas Mikeliū- 
nai buvo stovyklos globėjais.

Stovyklos metu dar davė įžodį: 
jaun. skauto — Jonas Tymukas ir 
skauto: Jonas Mikužis ir Eugeni
jus Pocius.

Brolis

“VILNIAUS” TUNTAS — 
ADELAIDĖ

“Vilniau*” Tunto knygynėlis. Pa
tyrimas skautauti įgyjamas dide
le dalim stovyklose, tačiau po va
saros stovyklavimo tunto būklas 
vėl pasidarys sueigų ir užsiėmimų 
vieta. Tiesa, bus dar progos paiš
kylauti, bet ir teoretinės žinios 
tenka nuolat papildyti.

“Vilniaus” tunto būklo globėjas 
s. Jonas Vanagas nuo pat būklo 
atidarymo praeitų metų balandžio

Kapelionų Pareiškime turiu tik 
priminti, kad kun. Butkaus nu
sprendimas nedėti į “M.P.” baž
nytinių skelbimų yra Bažnyčios 
nutarimas visiems lietuviams Syd
ney kolonijoje gyvenantiems pri
valomas.

Australai kunigai savo bažnyti
nių skelbimų netalpina pasaulie
tiškuose laikraščiuose. Kiekvieno 
kataliko yra griežta pareiga iš
klausyti sekmadieniais šv. Mišių, 
kurių metu yra daromi ir pamal
dų skelbimai.

Bažnyčios misija yra sielų išga
nymas. “M.P.” yra pasaulietiškas 
laikraštis nieko bendro neturintis 
su Kat. Bažnyčios misija. Esant 
normalioms sąlygoms, jeigu kuni
gui atrodytų, kad tai reikalinga ir 
yra bažnytinis interesas, galėtų 
pasinaudoti joje skelbimais. Bet 
Kat. Bažnyčios misija gali būti 
vykdoma ir yra vykdoma nepri
klausomai nuo “M.P.” Kat. Bažny
čios misijai per spaudą lietuvių 
tarpe yra “T.A.”, kuriuos skaity
ti yra raginami visi lietuviai kata
likai.

2. Atsakydamas į kun. Butkaus 
pareiškimą, kad pamaldų skelbi
mas yra Bažnyčios reikalas, p. Ka
zokas savo įžūlų brovimąsi į baž
nytinę sritį bando teisinti, tuo, 
kad su lietuviškomis pamaldomis 
neišjungiamai yra susijęs lietuviš
kas momentas.

Tai nėra tiesa. Lietuviškas mo
mentas yra netik lietuviškose pa
maldose, bet ir lietuviškame spor
te, lietuviškose dainose, lietuviš
kuose šokiuose, lietuviškose biznio 
bendrovėse. Visus šiuos dalykus 
savarankiškai tvarko atskirų sričių 
organizacijos ir į jų tvarkos skel
bimus “M.P.” nesikiša ir jos_ ne
leistų kištis. Taiki šis pasiaiškini
mas yra tik priedanga. Su kun. 
Butkaus bažnytinių skelbimų nete
kimu “M.P.” netenka jai naudin
gos reklamos. Nebėra kaip pasitei
sinti prieš religingus skaitytojus, 
kodėl taip yra? Kodėl kunigai pa
sitraukė iš “M.P.”? Kunigams iš 
“M.P.” pasitraukus tikintieji jos 
skaitytojai taip pat trauksis, ypač 
kai nuolatos bus rašinėjama su ti
kėjimu nesiderinantys rašiniai apie 
kunigus bei religinio gyveninio 
reiškinius.

Pagaliau su šiuo nutraukimu 
aiškiai parodoma, kad kapelionai 
visiškai atsipalaiduoja nuo Krašto 
Valdybos ir jos leidžiamo laikraš
čio ir elgiasi taip, kaip jų parei
gos ir Bažnyčios tvarka nurodo, 
ne kaip “M.P.” ar kas kitas nori. 
Šie faktai “M.P.” nemalonūs ir 
tą savo nepasitenkinimą p. Kazo
kas ir bando dangstyti lietuviškuo
ju momentu.

3. Ponas Kazokas ginasi, kad 
“M.P.” nėra laisvamaniškas ar be
dieviškas laikraštis. Yra įvairių 
laisvamanių ir įvairių bedievių. 
Jeigu p. Kazokas nori išvengti 
laisvamanio ir bedievio priekaištų 
jis turi gerbti ir užlaikyti Kapelio
nų Pareiškimo nurodymą neleisti 
apie tikėjimą neišmanantiems sa
vo redaguojamame laikraštyje ra
šinėti, gerbti kunigus ir susilaikyti 
nuo jų kritikos, susivaldyti nuo 
grasinimų, kuriuos jis pareiškė šia
me savo laiške. Nepaisydamas ka
pelionų nurodymų susilaukia ir 
pakaltinimų, nes tokius darbus, 

mėn. gale, įdėjo daug triūso rink
damas skautiškas knygas, žurnalus 
ir laikraščius. Iš skaučių ir skau
tų, kurie mielai jam talkininkavo, 
gauta vertingų eksponatų. Daug 
įdomios medžiagos davė rėmėjai ir 
skautų tėvai. Ją s. J. Vanagas su
komplektavo ir dailiai įrišo, pa- 
švęsdamas daug laisvalaikio, kurio 
didelę dalį skiria ir Adelaidės Lie
tuvių Bendruomenės Archyvui ir 
muziejui sudaryti. Kiekvieno su
interesuoto asmens interesas tu
rėtų būti, tai peržiūrėjimas pas 
save turimų knygų, susirašinėji
mo, fotografijų ir šią istorinę me
džiagą paaukoti ar paskolinti ar
chyvui. Skautišką literatūrą, atsi
minimus, nuotraukas renka “Vil
niaus” tunto Būklas (s. J. Vana
gas), — Lietuvių Namai, Eagtry 
St., Norwood, Adelaide, S.A. Į 
Liet. Namus siunčiama visa lietu
viška istorinė — archyvinė me
džiaga bus kruopščiai perduota s. 
J. Vanagui ir sukataloguota Ben
druomenės Knygyne, kuriam pa
talpos jau ruošiamos Liet. Namuo
se.

Skautų Būkle Adelaidėje, perei
tų metų gale, buvo 32 skautavimą 
liečiančios knygos ir daug dar ne
įrištos medžiagos, nes trūksta kai 
kurių žurnalų numerių. Tačiau tu
rimi keli 1946-1948 m. “Sk. Aido” 
komplektai, bei literatūros sveti
momis kalbomis (6 pavadinimai), 
o taip pat visa pagrindinė skautiš
kosios teorijos literatūra.

— G. —

kaip p. Kazokas dabar daro, daro 
įvairaus plauko laisvamaniai ir be
dieviai.

Normalioje tvarkoje, jeigu kas 
pasiskųstų kuriais nors religiniais 
sunkumais vietoje vietinį Sydnė- 
jaus reikalą išpūsti į kovą prieš 
kunigus galėtų p. Kazokas tuos nu
siskundimus perduoti pačiam ka
pelionui, kurs galėtų juos pagal 
galimybę išspręsti. Ar tai nebūtų 
geriau?

4. Dėl p. Kazoko asmeniško įsi
žeidimo, kad kun. Butkus jį pava
dinęs bedieviu, o žmonės pradėję 
vadinti komunistu tenka pasakyti, 
kad šūvis yra tuščias. Matosi p. 
Kazokas laukė asmeniško puolimo 
ir, taip sakant, užsitaisė šautuvą 
ir nukreipė į taikinį. Bet taikinys 
pasirodė ne tikrumoje, o tik p. 
Kazoko įsijautrinusioje vaizduotė
je. Te pasižiūri gerai p. Kazokas 
į kun. Butkaus pareiškimą, jis tik
rai ir pats ras, kad kun. Butkus 
kreipiasi į jį tik kaip į redaktorių 
ir jokių asmeniškų įžeidimų nepa
daro.

Peržvelgus viską tenka pasakyti, 
kad pono Kazoko norai, kad kape
lionai skelbtų pamaldas ir remtų 
“M.P.” dabartinėse sąlygose yra 
neįvykdomas. Jo pretenzija- kištis 
į lietuviškas pamaldas lietuviško 
momento pretekstu yra klaidinga. 
Netik savo, bet ir visų kapelionų 
vardu galiu užtikrinti p. Kazoką, 
“M.P.” ir kitus, kurie panašiai 
galvoja, kad lietuviškas momen
tas lietuviškose pamaldose yra sau
giose lietuvių kapelionų rankose, 
kuriems Bažnyčios autoriteto ofi
cialiai yra pavesta jį tvarkyti ir 
vesti. Lietuviai kapelionai yra ne- 
menkesni lietuviai, kaip p. Kazo
kas ar kas kitas.

Reikėtų, kad šis atsakymas būtų 
galutinai suprastas ir p. Kazokas, 
“M.P.” ir visi kiti, kurie laikosi 
panašios nuomonės liautųsi ateity
je kartoję iki šiol padarytas klai
das. Palikite religinius dalykus 
kapelionams, o jūs rūpinkitės sa
vo sritimi. Gyvenimas susinormuos 
ir bus gera^n Dr p Bu..n>ka,

Red. pastaba: Kadangi šiuo klau
simu išsamiai pasisakyta, tolimes
nės diskusijos -nutraukiamos.

LAFITTE
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v Kaina visur 24/- *
Kiekvienu metu Jūsų patarnavimams *

M. P E T R O N I S S
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. $
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VYR. SKAUČIŲ ĮŽODIS
Vasario mėn. 16 dieną “Džiugo” 

Tunto Vyr. Skaučių “Audros” bū
relis padidėjo penkiomis sesėmis. 
Gražiame minėtos dienos pavaka
ryje Melbourne priemiesčio Black 
Rock pajūryje, susirinko būrelis 
skaučių. Vienos jų atėjo duoti 
Vyr. Skautės įžodį, kitos kartu su 
jomis ta proga pabendrauti. Įžo
dį davė penkios Vyr. Skautės kan
didatės: —

Nijolė Adomavičiūtė, Jūratė Pa- 
ragytė, Rasa žižytė, Rūta Jarin- 
kevičiūtė ir Danutė Davalgaitė. 
. Dvi paskutiniosios sesės gyVena 
Geelonge, bet priklauso Melbour
ne Vyr. Skaučių “Audros” būre
liui.

Įžodį pravedė ps. D. Giedraitytė, 
kuri ta proga įžodį davusioms pri
siminimui padovanojo po gintaro 
gabaliuką. Trumpą pasveikinimo 
žodį pasakė ps. D. čižauskienė. 
Po to visos sesės, gražiame mė
nulio apšviestame pajūryje, padai
navo keletą lietuviškų dainelių, 
pasikalbėjo bendrais skautiškais 
reikalais. Be minėtų, įžodžio apei
goje dalyvavo dar šios sesės — 
Vyr. skltn. B. Antanaitytė, Vyr. 
skltn. A. Paragytė, Vyr. skltn. J. 
Normantaitė, Vyr. skltn. B. Gai- 
delienė.

Gražus įžodžio vakaras buvo už
baigtas kavute.

D.Č.

IŠ A.A.S.E. VEIKLOS
AASE (Australian Association 

of Scouts in Exile) posėdyje, įvy
kusiame 6.12.61., tartasi dėl tra
dicinio Kalėdų gerojo darbelio at
likimo; AASE tam paskyrė apie 
£20, tačiau gerasis darbelis prieš 
Kalėdas, dėl susidariusių sąlygų, 
nebuvo atliktas. Jis atidėtas šių 
metų pradžiai.
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IPOPTAk^
EXTRA PRANEŠIMAS KOVIEČIAMS

Redaguoja: Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

KOVO KREPŠININKAI
VYRŲ KREPŠINIS

Po ilgesnės pertraukos kovie- 
čiai vyrai vėl dalyvauja miesto 
turnyre, žaidžia kiekvieną trečia
dienį Burwood Girls High School 
salėje "B” grupėje.

KOVAS — PARATEL 49-25
Pirmąsias turnyro varžybas ko- 

viečiai laimėjo labai lengvai nes 
priešininkas silpnokas. Taškus pel
nė: St. Lukoševičius 17, D. Krau- 
cevičius, 14, A. Daniškevičius 6, D. 
Lee 6, A. Vasaris 4, D. Kairaitis 
2, K. Protas 0 ir J. Kraucevičius 0.

KOVAS — NEWTOWN II 38-58
Šį kartą priešininkai buvo pajė

gesni, ir mūsiškiams teko skaudžiai 
pralaimėti, nors pirmas puslaikis 
baigtas 27-24 koviečių naudai. 
Antrame puslaikyje priešininkai 
išvystė tempą, ir jau pirmose 10-je 
minučių pajėgė rezultatą pakelti 
savo naudai net 12 taškų skirtu
mu. Prieš varžybų pabaigą žai
dimas vėl apylygis, bet laimėti ne
bebuvo galimybės.

ga o ypatingai tvarka. Visi laiku 
susirinko varžyboms ir labai draus
mingai klausė naujo trenerio D. 
Lee, kuris deda daug pastangų pa
kelti mūsų komandos žaidimo lygį. 
Visuomet koviečiams trūkdavo žai
dėjų sudarant vyrų krepšinio ko
mandą, gi šiuo metu yra net per
daug, ir jei klubas būtų finansiniai 
pajėgus, galėtų įregistruoti į mies
to turnyrą ir jaunių komandą.

TINKLINIS
Papildant ankstyvesnį praneši

mą dėl tinklinio treniruočių nau
joje aikštėje prie Bankstown’o 
Lietuvių Namų, tenka pažymėti, 
kad į treniruotes susirenka labai 
daug jaunimo ir senimo. Tinklinio 
vadovas M. Mauragis prašo pra
nešti, kad dar gali priimti dau
giau jaunimo, jeigu būtų norinčių. 
Greitu laiku bus pakviestos aus
tralų komandos rungtynėms, su 
kuriomis žais pirmoji ir antroji 
koviečių komandos, kai pradedan
tieji galės žaisti su mūsų koman
domis.

Pranešame, kad numatytai Syd- 
nėjaui Liet. S.K. “Kovai” visų 
narių ir rėmėjų tuiirinkimai ati
dedamas. Susirinkimai įvyks ba
landžio 1 dieną (sekmadienį) Lie
tuvių Namuose Redferne, 2 vai. 
p.p. Maloniai prašome narius ir rė
mėjus kuo skaitlingiausiai daly, 
vauti metiniame susirinkime. Šiuo 
metu klubas turi virš 35 aktyvių 
sportininkų. Jeigu visi dėsime pa
stangų, tai sportuojančių jaunuo
lių skaičius dar padidės. Šiuo metu

klubas yra finansiniai nebepajė
gus, kasa tuščia ir dar skolų yra. 
Visa tai turint prieš akis, mūsų 
pareiga ateiti klubui į pagalbą. 
Pirmiausia, renkant naują valdy
bą, kiekvienas tautietis turėtų ne
atsisakyti ir stoti darban mūsų 
jaunimo labui.

Padėkime jaunimui! Jaunimas 
mūsų ateities kūrėjai — remkime 
juos moraliniai ir finansiniai.

Sydnėjaus Liet. Sporto Klubo 
“Kovas” Valdyba

| Kepykla “Riga” | 
8 8
>: 54 TAYLOR ST., BANKSTOWN X
£ Tel. 70-4706 ir 70-3983 £

KEPA VISŲ RŪŠIŲ 8
| KONTINENTALINĘ DUONĄ |

J 
£ REIKALAUKITE “RIGA” KEPINIŲ VISOSE >; 
£ DELIKATESŲ, WOOLWORTHS KRAUTUVĖSE IR TAIP £ 
£ PAT PAS DAVID JONES IR COLES PARRAMATTA. g

i*s 

■*•... . „ .>! Žiūrėkite, kad kiekvienas kepalas būtų su štampu “Riga' . >!
s . £

VANDENSVYDIS
Reikia džiaugtis koviečių pažan-

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

V.A.

■> LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE ” 

ji A.C.T. Builders Pty. Ltd. :: 
/ Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia ■■ 
” planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
” Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. ? 
” Telef. J 4094. •’

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

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

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

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

WAVAW/AWAW.VWAW.'WA'.V.'.WAV.W.WA

VANDENSVYDIS atsirado Ang
lijoje devynioliktojo amžiaus 60- 
70-aisiais metais. Pradžią jam da
vė Londono jaunuoliai, kurie, ei
dami maudytis, pasiimdavo ir ka
muolį. Pirmos tarpvalstybinės van
densvydžio rungtynės įvyko tarp 
Anglijos ir Škotijos. Jas 4:0 lai
mėjo škotai.

Iš Anglijos vandensvydis persi
kėlė į žemyną, kur XX amžiaus 
pradžioje taip pat tapo populia
rus. Jis žaidžiamas Belgijoje, Pran
cūzijoje, po to Švedijoje, Olandi
joje, Vokietijoje, Danijoje, Aus
trijoje ir kitur. Tuo metu jis pra
deda vystytis ir JAV. Vandensvy
džio įtraukimas į olimpinę pro
gramą dar labiau išpopuliarino šį 
sportą. Pirmuose penkiuose olim
piniuose turnyruose (išskyrus 1904 
m., kai nežaidė) stipriausi buvo 
vandensvydžio tėvynės — Anglijos 
— sportininkai. Tačiau po to he
gemonija persikėlė į žemyną, o 
nuo 1928 m. ryškiausius laimėji
mus pasiekia Vengrijos — šalies, 
esančios Europos viduryje ir toli 
nuo jūrų, — vandensvydininkai. 
Jie, žinoma, įvairiais laikotarpiais 
turi stiprių varžovų, tačiau van
densvydyje aukščiausio meistriš
kumo pasiekė vengrai, kurie nuo 
1928 m. laimėjo 4 aukso ir 2 si
dabro medalius. Vengrų techninis 
ir taktinis meistriškumas, jų ne
paprastai įtemptos treniruotės, di
delė sparta žaidžiant padeda siek
ti pergalių. Pokario metais tarp 
stipriausių yra italai, jugoslavai, 
TSRS vandensvydininkai, o taip 
pat olandai, amerikiečiai, vokiečiai 
ir kt. Anglai tarptautinėje areno
je nebevaidina rimtesnio vaid-

mens. Jie net nepajėgė iškovoti 
vietos Romos olimpiniame van
densvydžio turnyre.

1096 m. olimpiadoje dalyvavo 4 
klubinės komandos iš 3 šalių — 
Mančesterio “Osborklab” (Angli
ja), Briuselio “Natasuon" (Bel
gija), Paryžiaus “Libeliul” ir Tur- 
suano “Neptūno vaikai” (Prancū
zija). Vietas jos užėmė eilės tvar
ka (Anglija — Belgija 7:2). 1904 
m. vandensvydžio, kaip ir eilės 
kitų sporto šakų olimpinio turny
ro, galima sakyti, nebuvo — šioje 
“amerikietiškoje” olimpiadoje da
lyvavo tik 3 JAV komandos, užė
musios vietas šia eile: Niujorkas, 
Čikaga, (jų susitikimas — 6:0), 
Misūris. Po to 3 olimpiadas iš ei
lės laimi anglai, o dėl II — III 
vietų kovoja belgai ir švedai. 1908 
m. dalyvauja jau 6 komandos, 4-as 
pirmas vietas užima europiečiai: 
anglai, belgai (finale pralaimi 
čempionams 2:9, bet įveikia šve
dus 8:4), švedai ir olandai. 1912 
m. stipriausi: anglai, švedai, bel
gai ir austrai. Vadinas, JAV van- 
densvydininkų olimpiniai medaliai 
1904 m. neturėjo tikros sportinės 
vertės.

Po pirmojo imperialistinio karo 
vandensvydis tiek išpopuliarėja, 
kad 1920 m. olimpiadoje žaidžia 
net 12 komandų — Anglija, Grai
kija, Italija, Ispanija, JAV, Olan
dija, Prancūzija, Čekoslovakija, 
Brazilija, Šveicarija, Švedija, Bel
gija. Nugali vėl anglai, kurių ko
mandoje žaidžia dalis tų žaidėjų, 
kurie rungtyniavo ir 1912 m., o po 
jų seka belgai (pralaimi anglams

MUMS ĮDOMU

Jūsų taupmenos yra saugios, kadangi jos 
yra apsaugotos Bank of New South Wales 
resursų pirmojo Australijos banko, kurio 
turtas viršija £500.000.000.

Jūsų taupmenos padės Jums įsigyti reik
menų ir aprūpins Jūsiį ateitį

Jūsų taupmenos neša nuošimčius. Dabar
tinė nuošimčių metinė rata yra 3į% nuo 

£1 iki £3.000.

TRYS GEROS PRIEŽASTYS
ATIDARYTI TAUPMENŲ 

SĄSKAITĄ
BANK OF NEW SOUTH WALES

Jūs galite išimti pinigus iš banko kiekvienu metu, arba jie 

gali būti persiųsti iš vieno skyriaus į kitų.

Jūs esate laukiamas.

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

(INCORPORATE D IN NFW SOUTH WALFS WITH llM|1|l> HAIIIIHY)

Bendri ir taupmenų indėliai

2:3), švedai, amerikiečiai, olandai 
(beje, ir belgų bei švedų sudėtis 
mažai pasikeitė).

1924 m. olimpiada, kurioje žai
dė 14 komandų, vandensvydžio 
istorijoje tampa posūkiu: joje pir
mą kartą dalyvauja vengrai ir jie 
pirmi nuvainikuoja anglus. Veng
rų pergalė parengiamosiose var
žybose buvo netikėta, bet neatsi
tiktinė. Ji pranešė apie anglų van
densvydžio hegemonijos žlugimą 
ir apie naujo puikaus vengrų van
densvydžio iškilimą. Tiesa, veng
rai, pralaimėję, iškrito iš toles
nių varžybų, bet h’ ’anglai nebe
kovojo dėl medalių (buvo žaidžia
ma minuso sistema). Vienintelį 
kartą čempionais tampa prancūzai 
(2. Belgija — pralaimėjo 0:3; 3. 
JAV).

1928 m., kai vėl žaidžia 14 ko
mandų, vengrai jau iškovoja si
dabro medalį — čempionais tampa 
vokiečiai (3 v. Prancūzija). Tur
nyre nežaidė italai, švedai, austrai, 
graikai, bet juos pakeitė Argenti
na, Malta, Vokietija ir Liuksem
burgas. Finale: vokiečiai-vengrai 
5:2 (0:2), vengrai-prancūzai 5:3. 
Po šio turnyro atkrinta prancūzai, 
o iki karo stipriausius vardus iško
voja vengrai ir vokiečiai: 1932 m.
— 1. Vengrija (su vokiečiais 6:2, 
JAV 7:0), 2. Vokietija (su JAV 
4:4, 3. JAV; 4. Japonija; 1936 m.
— 1. Vengrija (su vokiečiais — 
2:2, belgais — 3:0), 2. Vokietija, 
3. Belgija. Beje, 1932 m. olimpia
doje Los Anžele žaidė tik 5 ko
mandos (Braziliją diskvalifikavus, 
liko 4). Tuo tarpu 1936 m. jų buvo

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
I USSR PER ŠVEDIJĄ

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW
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NEUŽMIRŠO!
Melbourne Raymond Walker ba

landžio 16 d., 1937 m. paliktas ne
saugomas kelioms minutėms prie 
teismo salės, kur turėjo būti tei
siamas už vagystę, pabėgo ir iki 
šiai dienai buvo laisvas.

Po 25 metų jis dabar areštuo
tas Geelonge už tą ankstyvą nu
sikaltimą, kurio policija neužmir
šo.Walker dabar yra 63 metų am
žiaus.

40 KAČIŲ
Quentin La Pash pasiskundė po

licijai, kad jam gyvenimas sunkus, 
nes jo žmona jų penkių kambarių 
apartamente laiko 40 kačių. Poli
cija neranda, kad Chicagos įstaty
mai tai draustų.

W/AWAW/WAWAVV 
HYPNOTISTAS

L. FARRUGIA
3 Leichhardt Ave., Glebe Point, ’ 

Sydney.
Pagelbės nugalėti nervingą įtam
pą, rūpesčius, girtuoklystę, nutu
kimą ir t.t.
Priėmimo valandos 10-1 ir 2-6 p.p. 
Vizitą užsakant skambinti 68-2073

VARGAS FILOSOFAMS
Ispanų bankas “Banco Ešpanol 

de Credito” sudarė fondą paremti 
neturtingiems studentams pasko
lomis. Už paskolas ima tik 3 proc. 
Fondą sudaro 100 milijonų peze- 
tų, arba apie 500.000 svarų. Pas
kolos ligi šiol buvo duodamos stu
dentams, kurie studijuoja techni
ką, matematiką ir gamtos mokslus. 
Filosofiją- studijuojantieji laikomi 
“nekreditingais” ir paskolų ne
gauna.

TURĖJO GELBĖTI
Princas Philip turėjo būti “iš

gelbėtas”, kai nuvyko trijų dienų 
vizitui į Uragvajų. Vaikai ir mote
rys, pamatę jį atvykusį, didžiau
siom miniom veržės į priekį šauk
dami “Felipe! Felipe!” Nuo minios 
jį išgelbėjo sutikimo ceremonija- 
lo garbės sargyba.

PROTESTUOJA NUOGUMU
Šiaurinėj Rodezijoj keturiolika 

afrikiečių moterų protestuodamos 
prieš baltųjų vyriausybę, įsiveržė 
į valdžios rūmus ir visos nusidras- 
kė savo' rūbus iki nuogumo šauk
damos: “kwacha” (laisvės!).

NORMUOJAMAS MAISTAS 
KUBOJE

Castro įvedė maisto normavimą, 
kaip: ryžių, juodųjų pupelių, jau
tienos, vištienos, žuvies, kiaušinių 
ir pieno, o taip pat muilo ir skal
bimo miltelių, dantų pastos ir kt.

Restoranuose patiekalai suma
žinti iki 50 procentų, kur iki šiol 
buvo galima viską laisvai gauti.

Amerika nutraukė visą tiekimą 
į Kubą, išskyrus medicinos reik
menis.

TRUMPAS DOLERINIŲ
BANKNOTŲ GYVENIMAS

Dolerinės Chicagoj taip greitai 
mainosi rankose, kad susidėvi per 
12 mėnesių. JAV iždo pinigų 
spausdinimo skyrius Washingtone 
pradėjo naudoti patobulintą pini
ginį popierių ir dolerinės gyveni
mas pailgėjo iki 17 mėnesių. Iždo 
departamentas už svarą naujo po- 
pierio užmoka 63 centus. Iš vieno 
svaro pagaminama 462 dolerinės.

AUTOMOBILIŲ katastrofos 
dažniausia įvyksta, kaip statistika 
parodo, ne blogam orui, sniegui

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRU OMENĖS NARIAMS!

U. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — |
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti. :į;

lietui užėjus, ir važiuojant vin
giuotu keliu, bet atvirkščiai, esant 
geram orui ir tiesiam keliui. Ir 
tai yra suprantama: tada žmogus 
važiuoja daug greičiau ir labai 
nerūpestingai.

★

PASIVAIKŠČIOJIMAS ir valgis 
su saiku yra labai gera priemonė 
suplonėti. Vieno vyro Kaliforni
joje žmona svėrė 265 svarus ir 
jis kartą pasiūlė jai pasivaikščio
ti. Ją nuvedė nuo Kalifornijos 
šiaurės dalies ligi Meksikos pasie
nio. Ir tikrai, jo žmona suplonėjo. 
Numetė 110 svarų.

DEGTUKAMS gaminti mašiną 
sugalvojo 1841 metais Chauncay 
Warner. Ligi to laiko kiekvienas 
degtukui pagaliukas buvo žmogaus 
ranka plaunamas iš medžio.

★
KUNIGAI PASAULIEČIAI

Pranešama iš Romos, kad trūks
tant R.K. kunigų, svarstoma įjung
ti vedusius vyrus pastoraciniam 
darbui. Jų pareigos bus ribotos, 
ir jie tegalės atlikti žemesnius 
bažnytinius darbus bei apeigas. 
Šis reiškinys grąžintų bažnyčią į 
panašią situaciją, kokia buvo baž
nyčioje pirmaisiais šimtmečiais.

— ab —

16: Belgija, Vengrija, Jugoslavija, 
Olandija, JAV, Urugvajus, Angli
ja, Vokietija, Malta Čekoslovaki
ja, Prancūzija, Austrija, Japonija, 
Švedija, Ispanija, Šveicarija. 
Vengrų pergalę lėmė tik geresnis 
negu vokiečių įvarčių santykis. 
Beje, vengrų komandoje buvo 3 
žaidėjai iš 1928 m. rinktinės (bū
dinga: reprezentantų ilgametišku- 
mas).

Po karo anglų (švedų) ir pran
cūzų pėdomis paseka belgai ir vo
kiečiai, kurie taip pat jau nebeko- 
voja dėl medalių. Greta vengrų 
iškyla italai, o vėliau Jugoslavi
jos ir TSRS vandensvydininkai.

1948 m. žaidė net 18 komandų. 
Čia pasižymėjo italai, tapę olim
piniais čempionais. Jie pralenkė 
sekančias vietas užėmusius veng
rus, olandus, belgus, švedus, pran
cūzus, egiptiečius ir ispanus (Ita
lija — Vengrija 4:3, Italija — 
Olandija 4:2, Vengrija — Olandi
ja 4:4).

Sekančiose olimpiadose vengrai 
vėl įrodo savo pranašumą, o šalia 
jų atsistoja jugoslavai. Šios dvi 
komandos ir TSRS bei Italija su
daro “galingą ketvertą”, kuris iki 
šiol ir kovoja dėl geriausių vietų 
Jų susitikimai dažnai tampa rung
tynėmis be favoritų, ir varžovai ne 
kartą yra įveikę vieni kitus. Se
kantį ešeloną sudaro olandai, vo
kiečiai (VDR ir VFR), amerikie
čiai, rumunai.

Tarp 21 šalies (rekordinis skai
čius) komandų Helsinkyje nuga
lėjo vengrai, o po jų sekė tiek pat 
taškų surinkę, bet blogesnį Įvarčių 
santykį turėję jugoslavai (su 
vengrais 2:1, su italais 3:1, o veng
rai — italai 700). Kitos vietos 
Italija, JAV, Olandija, Belgija, 
TSRS, Ispanija, TSRS rinktinė 
pralaimėjo olandams 2:4 ir veng
rams 3:5, sukovojo 3:3 su jugo
slavais bei belgais ir įveikė Egiptą 
3:2, Ispaniją 4:3, VFR 6:2 ir In
diją 12:0. Taip pat turnyre žaidė 

,, Rumunija, Meksika, šveidja, Ąng- 
į. lija, Austrija, Australija, Portu- 
§ galija, Brazilija, P. Afrika ir Ar- 

gentina. Pagrindinį turnyrą žais- 
$ ta ir parengiamosiose varžybose 

4 pogrupiais (TSRS žaidė su Veng- 
į: rija, Jugoslavija ir Olandija). Ge- 
’■ riausiu olimpiados vartininku pri

pažintas P. Goichmanas (TSRS).
Savo pranašumą vengrai įrodė 

ir 1956 m. Jie baigė turnyrą be 
pralaimėjimų, turėdami įvarčių 
santykį finale 20:3 (10 tšk.). Į 
pirmąjį trejetą įsiterpia ir TSRS 
vandensvydininkai: 2. Jugoslavija 
(7), 3. TSRS (6), 4. Italija (4), 
5. JAV (2), 6. Vokietija (1). Tur
nyras buvo negausus dalyvių at
žvilgiu: Melbourne, be to, dar žai
dė anglai, rumunai, australai, sin- 
gapūriečiai. Parengiamosiose var
žybose TSRS įveikė Rumuniją 3:2, 
Australiją 3:0, o finale — Italiją 
3:2, JAV 3:1, Vokietiją 6:4 ir pra
laimėjo vengrams 0:4 bei jugosla
vams 2:3 (užskaityta iš parengia
mųjų). Vengrai lemiamoje kovoje 
įveikė jugoslavus 2:1.

Romoje norėjo žaisti net 27 ša
lys, bet olimpiniame turnyre žais
ti teisę gauna tik 16 komandų. 
Ją vandensvydžio federacija davė 
Melbourne finalistams — Vengri
jai, TSRS, Jugoslavijai, Italijai, 
JAV ir Vokietijai, o taip pat Olan
dijai, Japonijai, P. Afrikai, Ar
gentinai ir Brazilijai. Kitos žaidė 
atrankinius turnyrus. Nugalėjo 
Egiptas, Rumunija, Belgija, Pran
cūzija ir Australija.
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MŪSŲ PASTOGE 1962 m. kovo 21 d.

MIKU PASTOGE
MAIRONIO AKADEMIJA

MELBOURNE
ALB Melbourne Kultūros Tary

ba kovo mėn. 25 d., sekmadienį, 
1 vai. po pamaldų, šv. Jono para
pijos didžiojoje salėje, E. Melbour
ne rengia lietuvių atgimimo dai
niaus Maironio akademijų.

A. Krausas kalbės apie Maironį 
tautai atgimstant ir dabar, A. 
Zubras skaitys apie rašytojų Mai
ronį.

Meninę dalį išpildys P. Morkū
no vadovaujamas oktetas, Mel
bourno Parapijos bei Thornbury 
savaitgalio mokyklos, panelės Rū
ta Švambarytė, Danutė Jokūbau*- 
kaitė, Rasa Žižytė, Milda Malakū- 
naitė bei Algis šemetas.

Visi tautiečiai kviečiami mūsų 
žymaus atgimimo dainiaus, Kau
no kapitulos prelato pagerbime 
dalyvauti.

ALB Melbourno Kultūros
Taryba

tų liaudies dainų “Parskrido ge
gutė”. Dainininkėms nesigailėta 
katučių ir įteikta gėlių.

Pobūvio svečiams buvo paruoš
tas geras bufetas, kuriame šeimi
ninkavo ponios: Marija Antanai
tienė, Julija Klupšienė, Alma Mi- 
čiulienė ir Tamara Pošiūnienė.

Malonu, kad po trumpos per
traukos vėl šokiams grojo sava p. 
B. Zabielos vedama kapela.

Šis nepriklausomybės šventės 
proga pobūvis Melbourne buvo 
pirmasis, o reikėtų, kad jis kar
totųsi pamečiui.

Rimas Vėtra

GRAŽUS POBŪVIS
Nepriklausomybės šventės 

ga vasario 17 d. Lietuvių Namuo
se įvyko M.L. Klubo rengtas po
būvis, j kurį susirinko virš 130 
tautiečių. Svečių tarpe matėme 
viešnių iš Amerikos — ponių Rau- 
linaitienę. šis pobūvis viešniai bu
vo tarsi bendras atsisveikinimas 
su visais melburniečiais prieš su
grįžtant namo.

Meninę pobūvio programų atli
ko: p-lė Rūta Žiedaitė pianinu pa
skambino savo muzikini fragmen
tų “Vėjo malūnas”, Algis Dimi- 
davičius — gitaros etiudų, ponios 
E. Balčiūnienė ir E. Žiedienė, 
akomponuojant p-lei žiedaitei, pa
dainavo duetų “Jauna sesė” ir 
“Audronės dainų”, kurių akordeo
nu palydėjo dainos žodžių ir muzi
kos autorius p. B. Zabiela. Ponios 
M. Aukštikalnienė ir A. Baltrūnie- 
nė, akomponuojant p. A. čelnai, 
padainavo A. čelnos harmonizuo

pro-

MELBURNIŠKIAMS
Lietuvių Namų Melbourne val

dytojai — Melbourno Lietuvių 
Klubai (Ine.) — prašo visut MLK 
nariui, dar neiumokėjuiiua meti
nio nario mokeičio, artimiausiu 
laiku tai padaryti.

MLK finaminiai metai baigiasi 
balandžio 30 dienų, tad būtų tiks
linga jei metinėje apyskaitoje bū
tų atžymėta, kad nariai savo prie
volę mokėti nario mokestį yra at
likę.

Antra, gegužės mėnesyje prasi
dės kandidatų į MLK tarybų siū- 
lijimai. MLK statutas nusako, kad 
tik finansiniai nariai, t.y. sumokė
ję nario mokestį, gali dalyvauti 
MLK tarybos rinkimuose.

Taryba pageidauja, kad, ben
drojo reikalo labui, didesnis Mel
bourno lietuvių skaičius turėtų ak
tyviai dalyvauti MLK ir kartu Lie
tuvių Namų tvarkyme.

Nario mokestį priima iždininkas 
p. J. Meiliūnas, 15 Jacka St., West 
Preston, Vic., ir bet kuris Tarybos 
narys. Čekius, perlaidas galima 
siųsti paštu taip pat ir Lietuvių 
Namų adresu: The Lithuanian 
House, 12 Francis Grove, Thorn- 
bury, Vic.

Melbourno Lietuvių Klubo
Taryba

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Australijos Lietuvių Katalikų 

Draugija kovo 11 d. Bankstown 
Dainavos salėje surengė šv. Kazi
miero minėjimų. Minėjime turinin
gų paskaitų skaitė rašytojas J.A. 
Jūragis, kurioje buvo paliesta ry
tų ir vakarų idėjinė įtampa ir šv. 
Kazimiero vaidmuo šioje idėjinė
je kovoje. Po paskaitos ponia Ber
notienė padainavo “Na, tai kas” 
Kavecko, “Paskutinė rožė” iš ope
ros Marta ir “Kaštonai” Kavecko. 
Toliau dainavo p. Vilnonis dvi 
liaudies dainas (ant tėvelio dvaro 
ir ei, žirgeli juodbėrasai). Pabai
gai Dainos choras, vadovaujamas 
p. K. Kavaliausko stipriai sudaina
vo “Nudavė dukrelę” Štarkos, 
“Pasisėjau žalių rūtų” Neimonto, 
“Tykus buvo vakarėlis” Šimkaus 
ir “Kur giria žaliuoja” Gudavi
čiaus. Minėjimų pravedė Draugi
jos pirmininkas inž. Dirginčius. 
Minėjime dalyvavo apie 50 asme
nų.

PADĖKA
Talkininkavusiems ir prisidėju

sioms maisto produktais bei fantais 
Sydney Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos rengtam bly
nų vakarui p.p. Šimborui, Kur- 
linskui, Mironienei, Donielienei, 
Grybams, Bielienei, Mauragienei, 
Pūkienei, Matulionytei, Cibulskie- 
nei, Kecoriamš, Hopams, Glioner- 
tienei, Kedienei, Bernotienei, Ra
tui, šapronienei, taip pat dalyva
vusiems programoje p.p. M. Ber
notienei, E. Kapočienei, B. Kive- 
riui, A. Gasiūnui ir tautinių šokių 
grupei bei jų vadovams p.p. M. 
Cox ir šutui nuošidžiai dėkoja.

★
Drauge dėkojame žemiau išvar

dintiems asmenims, aukavusiems 
Sydney Liet. Moterų Socialinės 
Globos Draugijai pinigais:

p.p. Petroniui £2, Augustinavi- 
čiui £1.10.0, Alčiauskui £0.10.0 ir 
Pauliukoniams £0.10.0.

Sydney Liet. Moterų Soc.
Globos Draugijos V-ba

PADĖKA
Dėkojame visiems, padėjusioms 

suorganizuoti ir pravesti Kaziuko 
mugę. Ypatinga padėka priklauso 
už išstatymų mugėje rankdarbių 
ir kitokių gaminių šiems asme
nims: p. Sirutienei, p. Milašienei, 
p. Dailydienei, p. Bernotienei, p. 
Račkauskienei, p.p. Saudargams, p. 
inž. Sabuliui, p. Ramanauskui ir 
G.B.L. Woodworks Ltd. (Gudai-

Nauja serija

12” ILGO GROJIMO

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ
pasiekė Sydney. Kreipkitės asmeniškai arba raštu,

reikalaudami smulkesnės informacijos, į

18 RAWSON PLACE, SYDNEY

PASISKIRSTĖ SENIŪNIJOMIS

NAUJA ADELAIDĖS LIET. SĄJUNGOS VALDYBA

ALB Perth’o apylinkės valdyba, 
vykdydama visuotinio susirinkimo 
pritarimų ir senų Krašto Valdy
bos pasiūlymų siekiant gyvesnės 
bendruomeninės veiklos, Perthe 
gyvenančius lietuvius padalino į

nija, kuriai vadovavo p. Skorulis. 
Norėta tam tikslui šaukti visos 
Vakarų Australijos lietuvių suva
žiavimų, tačiau laikinai išvykus 
kun. L. Kemešiui, numatytas su
važiavimas atidėtas vėlesniam lai-

Pranešimai
INITIUM SEMESTRI

Tradicinis Sydney studentų va
karas initium semestri 
įvyks Dainavos salėje (East Ter
race, Bankstown). Visi studentų 
tėveliai, bičiuliai, patys studentai 
ir fuksai kviečiami kovo 24 d. pra
siblaškyti nuo savo kasdieninių rū
pesčių j Dainavą.

Studentai paruošė įdomią prog
ramą, pranašesnę už dabartines 
TV programas (su lietuvišku dia
logu).

Vakaro eigoje bus galima pasi
šokti, pasivaišinti, užgerti. Nors 
įėjimas veltui, bet gėrimais teks 
pasirūpinti patiems. Bet kaip pa
prastai pas studentus — kainos pi
giausios. Atsilankykite. Pradžia 
7.30.

Studentų Valdyba

čio, Balkaus, Lašaičio medžio dir
biniai).

Aukojusiems loterijai: p. Lady- 
gai, p. Kurlinskui, dail. Šimkūnui 
ir daugeliui kitų, kurių visas pa
vardes čia sunku suminėti (pra
šome atleisti už tai). Dėkojame p. 
Zarembai ir p. Alčiauskui už lo
terijos pravedimą prie laimės ra
to, p. Dr. A. Mauragiui už prekių 
užsakymą ir pristatymą, p. Zab- 
lockienei už spaudos platinimą, 
sportininkams ir jų vadovui p. Au- 
gustinavičiui už sporto žaidynių 
pravedimą ir visuomenei už atsi
lankymą į mugę.

Iš Kaziuko mugės gauta £60.9.11 
pelno. £40.0.0 skiriama kaip įnašas 
Bankstowno namams, o kita da
lis lieka A.L.K. Kultūros Draugi- 
, os ižde.

Šia proga dėkojame ir šv. Kazi
miero minėjimo programos daly
viams: paskaitininkui p. Jūragiui, 
solistei p. Bernotienei ir jai akom- 
ponavusiai Miss Hurt, p. Vilnoniui, 
“Dainos” chorui ir dirigentui muz. 
Kavaliauskui.

A.L. Katalikų Kultūros 
Draugijos Valdyba

DĖMESIO 
SKAUTŲ ŽIDINIUI!

Kovo 25 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. East Hills parke, netoli mau
dyklių, įvyks senųjų skautų ■ — 
skaučių metinė sueiga. Programo
je brolio B. Žalio paskaita. Po pa
skaitos piknikas.

Prašome visus narius bei jų šei
mas ir pažįstamus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Buvę skautai, 
neįsijungę į senųjų skautų židinį, 
kviečiami atvykti ir įstoti į mūsų 
eiles.

T. Vingilienė, 
Židinio kancleri*

PRANEŠIMAS
Maloniai kviečiame tautiečius- 

tes į Sydeny Liet. Inžinierių ir 
Architektų D-jos rengiamą balan
džio 1 d. (sekmadienį) — liet, 
skautų žemėje, Lot 12, Bensley Rd. 
Ingleburn — iškylą barbeque. 
Renkamės 10 vai. ryto.

Programoje: bendros dainos, 
sportiški žaidimai. Užkandžius ir 
gėrimus prašome pasiimti; taip 
pat bus progos ir karštoje ugne
lėje pasigaminti kepsnių. Esant 
blogam orui iškyla perkeliama į 
balandžio 8 d.

Iškilos tikslas: pabendrauti lie
tuviškoje aplinkumoje. Lauksime 
atsilankant tiek vyr. kartos tau
tiečių, tiek jaunimo. Įėjimas ne
apmokamas.

Smulkesnė informacija teikia
ma tel. UL 6453.

P.L.I.A.S. Sydney Skyriau*
Valdyba

Septyni

Metiniame visuotiniame Adelai
dės Lietuvių Sųjungos susirinkime, 
į kurį atsilankė 91 Sųjungos na
rys, š.m. vasario 25 dienų, buvo 
nuodugniai apsvarstyti visi su Lie
tuvių Namais susiję klausimai ir 
išrinkti vykdomieji organai.

Susirinkimų pravedė jam pirmi
ninkavęs Antanas Maželis, sekre
toriaujant Ant. Šereliui.

Pradžioje buvo išklausyti platūs 
Sųjungos pirmininko Raginio, Sek
retoriaus Martinkaus, iždininko 
Rudzensko, “A.L.2.” administra
toriaus Jono Lapšio, Turto Globė
jo Jurgelionio ir vicepirmininko 
techniškiems reikalams, inž. Rei-

sono pranešimai, liečiu praėjusių 
metų veiklų, lėšų telkimų ir jų pa
naudojimų, turto padėtį ir kitus 
administracinius bei statybinius 
klausimus.

Pravedus Sųjungos Valdybos rin
kimus, į jų buvo išrinkti:

V. Raginis, pirmininku; K. Rei- 
sonas, vicepirmininku techniškiems 
reikalams; V. Petkūnas, vicepir
mininku administraciniams reik.; 
L. Martinkus, pirmuoju sekreto
riumi; J. Gudaitis, antruoju sek
retoriumi; K. Pocius, pirmuoju iž
dininku; V. Marcinkevičius, ant
ruoju iždininku ir B. Jurgelionis, 
turto globėju.

(A.L.Ž.)

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Teko nugirsti, kad Bankstowno 

Namų Valdyba per Velykas ruošia 
Margučių vakarų. Programoje (jei
gu tai tiesa) ančiasnapio kiauši
niai.

★
Sydnėjiškis O. Motuzas netoli 

Bull! apvirto su mašina. Aukų ne
buvo. Mašinos nuostoliai neapskai- 
čiuojami (mat, p. Motuzas patsai 
garažistas).

Studentė Dana Bajalytė kiek 
laiko sirgo sloga ir nesirodė vie
šumoje. Teisinosi sirgusi tik dėl 
to, kad ir visi kiti sirgo.

Bankstowne tautinių šokių re
peticijos vyks sekmadieniais nuo 
5 iki 7 vai. p.p. Dainavoje.

★
Danius Kairaitis ir Rydas Dau- 

kus statydinasi laivų (spėjama, 
povandeninį), kuriuo žada plaukti 
į studentų suvažiavimų Adelaidėje 
šių metų pabaigoje. Moderniais 
laikais vandenų keliautojams nė
ra prasmės linkėti gero vėjo.

★
Patikimais šaltiniais remiantis 

sužinota, kad studentai initium 
semestri vakaro metu numato pro
gramų be programos. įdomu!

šešias seniūnijas:
I- ji Viktoria Park, Bentley Park, 

Carlisle, Rivervele, Belmont ir 
Kanington. Seniūnas A. Kairaitis.

II- ji Leederville, Subiaco, Wem
bley, Shenton Park, Brookman 
Str., Claremont ir Nedland. Se
niūnas V. Kasputis.

III- ji Midland J., Belevue, Ba- 
sendeen, Green Mount, Bushmead, 
ir Guildford. Seniūnas Antanas 
Dzemionas.

IV- ji Tuart Hill, Mnt. Howton, 
Osborn Park, North Perth, Nol- 
lamara, Yokine Hill ir Morley 
Park. Seniūnas A. Kaminickas.

V- ji Bedford Park, Bayswater, 
Mayland, Ingelwood, Embleton, 
Hoyget, Ingel, Mnt. Lawley. Se
niūnas J. Petrukėnas.

VI- ji Frimantle, Kvinana, Medi
na, Mosman Park, South Perth. 
Seniūnas H. Sielbertas.

Vakarų Australija apima didžiu
lius plotus ir provincijoje gyvena 
nemažas skaičius lietuvių. Nors 
Perth apylinkės Valdyba iki šiol 
atlieka bendruomenės veiklos 
funkcijas ir už visos Vakarų Aus
tralijos lietuvius, tačiau tai nėra 
pilnai jos kompetencijoje. Pagal 
turimus duomenis savo laiku veikė 
savistoviai Meredin mieste seniu

kui. Tokiu būdu iki planuojamo 
suvažiavimo Perth Apylinkės Val
dyba provincijoje ryšių palaiky
mui paskyrė savo įgaliotinius:

I. Albany, Mnt. Baiker, She- 
non River, Kataning, Koige Up, 
Wagen ir Naorgin. Įgaliotinis p. 
P. Valaitis.

II. Colie, Bumbuy, Basalton, 
Margaret River. Igal. p. Gliaude
lis.

III. Meredin, Southern Cross, 
Kalgoorlie, Keleberin. Igal. p. 
Skrolis.

TV. Northam, Goomaling ir Wo- 
roloo. Igal. p. V. Dreseris.

Seniūnijų ir įgaliotinių veikimo 
pradžia skaitoma nuo šių metų 
pradžios.

Kadangi seniūnai ar įgaliotiniai 
savo rajonuose yra tiesioginiai va
dovai tai visais reikalais kreipia
masi į juos. Seniūnai ir įgaliotiniai 
palaiko glaudų ryšį su Apylinkės 
Valdyba ir su ja bendradarbiauja. 
Gyventojų surašai pagal rajonus 
perduoti seniūnams. Nors tik vie
nas ketvirtadalis metų beliko šios 
kadencijos valdybai, vis tik tiki
masi su seniūnų ir įgaliotinių pa
galba bendruomeninę veiklą ge
rokai pagyvinti.

Perth Apylinkės Valdyba

• Septyni miestai: Kyme, 
Smyrna, Kolophon, Pylos, Argos 
ir Atėnai ginčijasi dėl garbės bū
ti tuo miestu, kuriame gimė Ho
meras.

• Kai kas nors sako, kad jau
čiasi kaip septintam danguje, tai 
net nežinodamas cituoja žinomojo 
graikų mokslininko Pitagoro žo
džius, nes jis dangų buvo pada
lijęs į 7 sferas.

• Konstantinopolis nuo savo 
įsisteigimo turėjo septynis sykius 
keisti vardą. Be to, tas miestas 
septynių apgulimų metu po sep
tynių savaičių pasipriešinimo tu
rėjo pasiduoti Osmanų Sultonui, 
kuris buvo septintasis tos valdovų 
giminės valdytojas. Osmanai buvo 
viešpataujanti tauta turkuose 1288 
— 1326 metais.

• Katalikų Bažnyčia pripažįs
ta septynis sakramentus, septynias 
didžiąsias nuodėmes ir septynis 
gailestingumo darbus. Septynis 
Kryžiaus žodžius pasakė Kristus, 
ii- septynis maldavimus turi “Tė

ve mūsų”. Septynios savaitės bū
na gavėnios, ir septynios savaitės 
po Velykų yra iki Sekminių. Sa
vaitė turi irgi septynias dienas.

• Newtonas rado laumės juos
toje septynias spalvas: raudoną, 
oranžinę, geltoną, žalią, šviesiai 
mėlyną, tamsiai mėlyną ir viole
tinę.

• Pagal liaudies padavimą, li
goniui ateina ligos krizė septin
tą dieną.

Surinko V.Č.

★

PERSIJOJE seniau vyrai nešio
davo sijonus, o moterys kelnes.

PAJIŠKOJIMAS

★ Pajieškomas Vytautą* Bružas, 
gyvenęs Brisbane. Jieško sesuo 
Lietuvoje. Rašyti: Adelė Uznys, 
7151 Rockwell St., Chicago, Ill., 
U.S.A.

J. Daubaras su žmona Danute 
Juozapinių proga pabėgo iš namų. 
Jų jieškojusiems teko sužinoti, 
kad savo taxi palikę globoti šofe
riui, išvyko atostogauti į Surfers 
Paradise.

★
Dailininkė Vida Kabailienė daly-

pradeda pritrūkti vietos. Anks
čiau ten stovėjo sunkvežimis ir 
Pontiacas, gi neseniai jaunoji kar
ta įsigijo Prefectą. Atrodo, kai 
Newcastlio choras važiuos į Ade
laidės dainų šventę, visus trans
porto reikalus sutvarkys Levickų 
šeima.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
Kauno Valstybės Teatro baleto buvusiai bendradarbei
EUGENIJAI 2ALINKEVIČAITEI — JONUŠIENEI 

mirus, giliausių užuojautų reiškia vyrui, 
vaikams ir giminėms

J. ir B. Čunovai

Skaudaus liūdesio valandoje

VYTĄ ir ALGI GENIUS,

jų tėveliui Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

E. ir J. Stadalninkai
ir Marčiulioniai

vavo su dviem kūriniais “Rožės” 
ir “Georges upė” Herald-Sun su
ruoštoje parodoje Melbourne. Kal
bama paroda tęsėsi nuo kovo 2 iki 
11 d.

★
Inž. Stasys Grincevičius, nese

niai baigęs Sydnėjaus Universite
te elektroinžinerijų, atsikelia Mel- 
bournan ir dirbs vienoje firmoje.

★
Vakarų Australijoje, Kalgoorlie 

— Boulder aukso kasyklų rajone 
mūsų tautietis A. Taškūnas yra 
įsteigęs privačių muzikos mokyklų 
ir turi muzikos instrumentų atsto
vybę. Tai bene pirmas muzikos 
centras lietuvių rankose šiame 
kontinente. Tautiečiams A. Taš
kūnas parūpina akordeonus, gita
ras bei kitus naujus instrumentus 
su didele nuolaida iki 10%. Muzi
kos Mokyklos ir atstovybės adre
sas: A. Taškūnas, I. Hamilton 
St., Boulder, W.A.

★
Newcastliečio Levicko kieme

★
Didelių kelionių entuziazmas už

krėtė ir Newcastle Netyčia išgir
dau, kad Danutė Skuodaitė ir Ni
jolė Klemenytė rengiasi užbaigti 
kelionę apie pasaulį, šių metų ga
le jos planuoja aplankyti Ameriką.

★
Tęsiant kalbą apie Newcastle 

turbūt nei viena Australijos lietu
viška biblioteka negali susilyginti 
su ponios Bajalienės knygų turtu. 
Tik jau nebėra jų kur dėti. Aną 
dieną ponia skundėsi: “Stalius na
muose, bet lentynas reiks kalti 
man pačiai...”

★
Uoliausias Newcastlio lietuviškų 

parengimų lankytojas yra dr. Ki- 
šonas. Gyvena jis tolokai, už 50 
km., tačiau matysi jį su šeima ir 
minėjimuose, ir susirinkimuose, ir 
bažnyčiose, ir šokiuose. Girdėjau, 
kad ponia Kišonienė pasidarė vais
tininkė. Kokį darbą šeimoje gaus 
sūnus Gerutis, įpusėjęs medicinos 
studentas? Ku-ka
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