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PER KOVA Į PERGALĘ DAR APIE JAUNIMO FESTIVALI
BIRŽELIS — Lietuvos drama

tinių įvykių ir pergyvenimų mė
nuo: SOVIETINĖ OKUPACIJA, 
VALSTYBĖS SUŽLUGDYMAS, 
BAISIOSIOS TRĖMIMŲ DIENOS 
IR VISUOTINAS TAUTOS SU
KILIMAS.

Visi šie faktai ir įvykiai, buvę 
prieš 22-21 metus Lietuvoje, yra 
labai ryškūs, labai skaudūs, tau
tos tragiškai išgyventi. Tie įvy
kiai ir išgyvenimai tegul dabar 
mus visus jungia į vieningas de
monstracijas, nukrėstas (prieš 
pikčiausiųjį Lietuvos priešą — 
Sovietų Sąjungą. Ji yra atsakin
ga už Lietuvos valstybės sužlug
dymą, už lietuvių tautos pralie
tus ašarų ir nekalto kraujo kla
nus. Todėl visur ir visuomet lais
vasis lietuvis turi kelti savo pro
testo balsą prieš sovietinę prie
spaudą, prieš sovietinę Lietuvos 
okupaciją.

Birželio mėnesių tragiškųjų 
įvykių grandinėje, pirmoje vieto
je mes turime prisiminti ir įver
tinti didžiąją ir ryškiausiąją pro
švaistę — 1941 metų birželio 23 
dienos visuotinį tautos sukilimą, 
kuomet visa tauta ne tik dvasia, 
bet ir ginklu rankose sukilo prieš 
raudonąsias pajėgas ir jas mušė 
lauk iš kiekvieno tėvynės kampo;

Visos šios kovos ir kančios bu
vo apvainikuotos didžiausiu lai
mėjimu — LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS ATSTATYMU. 
Nors ir trumpam, bet nepriklau
somybė buvo atkurta. Laimėjo 
tautos pastangos ir pasišventimas.

Didieji ir ryžtingieji tautos žy
giai juo toliau, juo didesniais ir 
negęstančiais, švyturiais šandiein 
matomi. Tokiais švyturiais mato
me: 1831, 1863, 1918-1920 ir 1941 
metų sukilimus bei kovas, 1941 
metais VLIKo, kaip organizuotos 
tautos pradėtuosius vieningos ko
vos žygius ir 1944-1951 metų par
tizanų ryžtingąsias kovas tautos 
laisvei ir nepriklausomybei at
kurti.

Minėdami visus BIRŽELIŲ įvy
kius, savo gausiuose susirinkimuo
se ir demonstracijose, siekdami 
Lietuvai laisvės:

1) iškeikime tautos ryžtinguo
sius prieš svetimąją priespaudą 
sukilimus;

2) išryškinkime sovietinės oku
pacijos žiauriuosius darbus — 
tautos naikinimą, tautos teisių- 
paneigimą, žmogaus teisių ir pa
ties žmogaus nuvertinimą, ūkinį 
apiplėšimą, socialinę nelygybę, 
dvasinį ir religinį persekiojimą, 
rusifikaciją ir klaikią komunisti
nę indoktrinaciją;

3) priimtosiomis rezoliucijomis 
prašykime laisvojo pasaulio vy
riausybes, kad jos remtų Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą

ir kiekvienu atveju reikalautų, 
kad Sovietų Sąjunga tuojau atsi
trauktų iš Lietuvos teritorijos;

4) remkime JAV senatorių ir 
kongresmanų rezoliucijas, . kurio
mis reikalaujama Lietuvai lais
vės; darykime žygius, kad ir kitų 
kraštų parlamentai panašias re
zoliucijas pravestų;

5) pasižadėkime visomis savo 
galiomis — kova, darbu ir auko
mis — padėti pavergtąja: tautai 
nusikratyti bolševikine priespauda 
ir atgauti laisvę ir nepriklauso
mybę.

VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO
Pirmininkas dr. A. Trimakas 
Vicepirmininkas J. Audėnas 
Sekretorius J. Stikliorius.

TIKIMASI ANTIKOMUNISTINIŲ PASIREIŠKIMŲ HELSINKYJE

Jau skelbta, kad 8-sis komunis
tinis jaunimo festivalis (kartais 
jis klaidingai vadinamas “pasau
liniu jaunimo festivaliu”) įvyks 
šių metų liepos 27 iki rugpjūčio 
5 d.d. Suomijos sostinėje — Hel
sinkyje. Nieko nuostabaus, kad 
komunistai šiam festivaliui dar 
skiria ypatingo dėmesio pasiren
gimams tuose kraštuose, kurių gy
ventojai suomiams reiškia dides
nių simpatijų, būtent — Estijoje 
ir Vengrijoje.

Eltai iš Skandinavijos kraštų 
pranešama, kad šiuo metu Suomi
joje politinę padėtį tenka laikyti 
nusistovėjusia. Pernai metų pa
baigoje sovietams prieš Suomiją

įvykiai pasaulyje

panaudojus spaudimo priemones, 
ligšiolinis prezidentas Urho Kek
konen buvo perrinktas dar šeše- 
riems metams ir iš 300 elektorių, 
199 balsai pasisakė už Kekkonen. 
Komunistinis kandidatas buvo su
rinkęs vos 62 balsus. Tai liudy- 
ja, kad Suomijoje apie 80% visų 
gyventojų reiškia aktyvų pasiprie
šinimą komunizmui. Maždaug toks 
pats gyventojus nuošimtis yra nu
sistatęs prieš vasarą rengiamą 
festivalį, o jei pažvelgti į jauni
mo organizacijas, pasirodys, kad 
jų tarpe tas nuošimtis dar dides
nis.

Praėjusią žiemą ir šį pavasarį 
suomių vyriausybė ir viešos įstai
gos kiekviena proga pabrėždavo, 
kad komunistinį festivalį rengia 
privataus pobūdžio organizacijos 
ir kad suomių įstaigos į rengimo 
darbus nesikiša. Panašios nuotai
kos Suomijoje vyrauja ir šiuo me
tu. Jau tai verčia spėti, kad fes-

valyje nedalyvauja net 46 suomių 
jaunimo organizacijos.

Pasišalinkite iš miestų ir gatvių 
festivalio metu — štai tokį šūkį 
skelbia festivalio priešininkai 
Suomijoje. Visi gyventojai ir ypa
tingai jaunimas kviečiamas festi
valio dienomis, kiekvienai progai 
esant, nebūti miestuose ir vieto
vėse, kur vyks festivalio progra
mos, ar net išvykti į užsienio 
kraštus, juo labiau kad bus pra
sidėjęs ir vasaros turizmo sezo
nas. O visiems tiems, kurie bus 
pasilikę miestuose, kreipiamas šū
kis: neišeikite į gatves, venkite 
dalyvauti ar pasirodyti festivalio 
programose. Iš kitos pusės, ko
munistiniai organizatoriai deda 
visas pastangas į Suomijos sosti
nę sutraukti kuo daugiau savo 
šalininkų ar simpatikų. Spėjama, 
kad iš viso krašto festivalio die
nomis į sostinę bus atgabenta 
bent 50.000 — 60.000 jaunų suo-

Amerikos įgaliotinis nąrkotų rei
kalams Ženevoje pakaltino komu
nistinę Kiniją, kad ji gabena į už
sienius didelius kiekius heroino, 
norėdama tuo būdu apsirūpinti 
auksu ir tvirta valiuta.

Heroinas laivais gabenamas iš 
Junano provincijos, arkliais į Bųr- 
mą, iš jos pro Siamą į Hong Kon
gą ir paskui į Ameriką ir kitus 
kraštus.

Kinija opiumo žaliavos pagami
na apie 3000-4000 tomj kasmet.

*
Chruščiovas pasiūlė, kad Sov. 

Sąjunga vadovautų kovai prieš 
Bendrąją rinką, kuri esanti kolo- 
nialistų kolektyvas ir turį agresy- 
vinę politiką.

Pagal jį, reikia apjungti visų 
žemynų tautas, kad ir silpnosios 
galėtų pasinaudoti prekybos leng
vatomis.

- ★
Nusiginklavimo konferencijoje 

amerikiečių atstovas Arthuras

SOVIETINIS

MASKVOS FABRIKUOSE
PAMATĖ NEĮSIVAIZDUOJAMĄ

Anglų metalo darbininkų prof
sąjungų delegacija, kuri pasta
ruoju laiku lankėsi Sov. Sąjun
goje, buvo sukrėsta darbo sąlygų 
Maskvos automobilių fabrike. De
legacija aprašė savo įspūdžius or
ganizacijos žurnale.

Maskvos fabrikuose darbininkai 
dirba 6 dienas savaitėje, o atly
ginimai ir darbo sąlygos yra ne
pavydėtini. Fabrike, kur dirba 
42.000 dabininkų, grindys yra ne
švarios, riebaluotos ir duobėtos. 
Mašinų judomosios dalys neap
saugotos skydais, nepergerai už
laikomos ir perdaug sugrūstos. 
Fabrikas blogai vėdinamas, ir mo
terys atlieka daug darbų, kuriuos 
Anglijoje leidžiama dirbti tik vy
rams.

Anglų delegatams pasirodė ne
dovanotina, kad tariamoje darbi
ninkų valstybėje fabrikų darbi
ninkai neturi darbo pertraukų ar
batai ar kavai. (Anglijos darbi
ninkai jau nuo seniai turi dvi de
šimties minučių “tea-time” per
traukas, vieną priešpiet, kitą — 
popiet, kurios įskaitomos į apmo
kamą laiką).

Praleidę Rusijoje dvi savaites, 
anglų profsąjungininkai sako, kad 
fabrikų, kuriuos jie matė, patal
pos primena britų 19-tojo amžiaus 
kapitalizmą, o sanitariniai įren
gimai tiesiog neįsivaizduojami.

PROGRESAS

ŪKINIAI SUNKUMAI
Vakarų stebėtojų 

nuomone, Chruščiovas nesąs suin
teresuotas aštrinti padėtį Berly
ne. Praėjusio rudens įvykiai, tei
giama, buvo sukrėtę rytų bloko 
kraštų stabilumą ir neigiamai at
siliepė į žemės ūkį. Kai kuriuose 
satelitiniuose kraštuose greitu 
laiku teko atsisakyti nuo karinės 
parengties priemonių, nes jos per 
daug apsunkino ūkį. Pvz., Lenki
ja dar pernai tylomis atleido į at
sargą kariuomenėje ilgiau laiky
tus jaunuolius, nes trūkę žiemos 
patalpų ir lėšų. Pastaruoju metu, 
atrodo, Chruščiovas daugiau do
misi netiek Berlynu, kiek rytų 
bloko politiniais ir ūkiniais klau
simais. Rytų Europos komunistai 
patys pastebi, kad po 22-jo komu
nistų suvažiavimo įsivėlė tokia 
maišatis tarptautinio komunizmo 
gretose, kad .partiečiai nebesusi
vokia kokios ideologinės krypties 
kam tenka laikytis.

Nurodoma, kad sunki ūkio pa
dėtis Lenkijoje ir Čekoslovakijo
je neigiamai atsiliepia viso ryti
nio bloko ūkiui. Be to, vis labiau 
iškilo baimė, kad bendroji Euro-

Deanas pareiškė, kad Amerika, tu
rint galvoje jos tradicijas, dorovi
nius principus ir konstitucinę san
tvarką, nebus tasai kraštas, ku
ris pirmas pultų.

Tačiau Rusijos atominis pajėgu
mas, dar nėra toks, kad ji pajėgtų 
sunaikinti Ameriką, nors sunkių 
nuostolių galėtų padaryti.

*
OAS teroristinė organizacija pa
siūlė ligi šiol prieš Prancūziją ko
vojusiai Alžyro muzulmonų organi
zacijai pradėti tartis.

Jei nebūsią tariamasi, tai OAS 
sunaikinsianti viską, kas prancūzų 
Alžyre buvo per 130 metų sukurta, 
ir visi europiečiai tada pasitrauk
sią.

★
Italijos užsienių reikalų minis- 

riu buvo Segni. Bet jis buvo iš
rinktas prezidentu.

Nauju užs. ministeriu paskirtas 
senatorius Attilio Piccioni.

★
■Sovietų vyriausybė pakvietė Ju

goslavijos prezidentą Tito praleis
ti Sov. Sąjungoje atostogas.

Tito kurį laiką buvo sovietų ne
malonėje. Būdamas Bulgarijoje, 
Chruščiovas pakalbėjo apie santy
kių gerinimą su Jugosalvija. Atos
togos turėtų baigti nesantaiką.

★
šešias savaites užtrukę streikai 

Ispanijoje baigti.
Anglies kasyklų darbininkams 

bus padidinti atlyginimai 5-10 pro
centų. Pakeliami atlyginimai ir 
gelžkeliečiams.

Tarptautinis Raudonasis Kry
žius, pasinaudodamas Amerikos iš
tekliais, buvo pasiryžęs padėti ba
daujančiai Kinijai. Tačiau Kinija 
nenori įsileisti jokios organizacijos 
atstovų, o Amerika nesutinka siųs
ti ką nors, jei Kinijos komunistai 
neleis tarptautinei organizacijai 
dalyti, nes antraip Amerikos kvie
čiai gali būti perpilti į kitokius 
maišus.

Raudonasis Kryžius dabar per 
Hong Kongą remia kiniečius šiek 
tiek siutiniais.

★

Čikagoje susiorganizavo lietuvių 
būrelis, kuris nupirko 1000 egz. 
Armonienės knygos “Palik ašaras 
Maskvoje” (angliškai), kuriuos 
išsiuntinės propagandos tikslais 
žymesniems amerikiečiams. Gražus 
pavyzdys ir mums.

tivaliui vykstant suomių sostinė
je, galima tikėtis prieš komunis
tus nukreiptų manifestacijų ar ki
tokių pasireiškimų.

Meskime žvilgsnį į suomių jau
nimo organizacijas — iš viso jose 
esama 1,5 mil. narių. Klystų, kas 
manytų, kad šių narių bent di
džioji pusė numato dalyvauti fes
tivaly. Tikrovėje, tikimasi, kad 
festivalio iškilmėse, darbuose da
lyvaus vos 1-2 % tų organizacijų 
narių ir tai liečia tik komunistinį 
jaunimą. Suomių Jaunimo Orga
nizacija (SNEj pareiškė, kad tiek 
ji, tiek jai giminingos organizaci
jos neigiamai nusistačiusios fes
tivalio požiūriu. Dalyvauti sutin
ka tik dvi jaunimo organizacijos: 
Suomių Demokratinio Jaunimo S- 
ga ir Suomių Demokratinių Pio
nierių S-ga. Būdinga, kad festi-

mių komunistų.
šia proga pastebėtina, kad Fed. 

Vokietijoje, pagal paskutines 
spaudos informacijas, griežtai 
draudžiama varyti . propagandą 
festivalio naudai ar verbuoti jau
nimą, jį kviesti dalyvauti. UPI 
agentūros pranešimais, gegužės 
17 d. Hamburgo teismas įsakė 
konfiskuoti visus festivalio pro
spektus, leidinius “Pasaulinis jau
nimo festivalis Helsinkyje, 1962 
m.” Pasiremta Vokietijos aukš
čiausiojo teismo sprendimu, ku
riuo tas festivalis sudarąs Vokie
tijoje uždraustos jaunimo orga
nizacijos FDJ (Freie deutsche 
Jugend) veiklos sritį. Taigi, vo
kiečių teismas nusprendė — jei 
kas agituoja už festivalį, tai toks 
veiksmas yra lygus valstybės sau
gumą pažeidžiančiam veiksmui. E.

pos rinka sudaro rimtą pavojų 
rytų ir pietryčių Europos ūkinei 
struktūrai. Sovietiniai strategai 
prisibijo, kad toji europinė ūkinė 
bendruomenė gali būti pavojin
gesnė už savo metu Stalino poli
tikai grėsusį Marshall’io planą. 
Nenuostabu, kad pastaruoju me
tu įvyko daug pasimatymų rytų 
bloko pareigūnų tarpe, be to, ge
gužės mėn. įtemptai posėdžiavo 
Tarybos abipusės ūkinės paramos 
(Comecon) komisijos. Birželio 6 
d. Maskvoje sukviestuose Come
con posėdžiuose dalyvavus ir sa
telitinių kraštų partijos, valdžios 
atstovams, greičiausiai buvo ap
svarstyti ir šios komunistinės ūkio 
organizacijos pertvarkymo klau
simai. (E)

Iš Lietuvos skelbiama, kad lie
tuvių mokslininkų darbais, ypač 
fizikos, chemijos, matematikos, 
biologijos srityse vis daugiau su
sidomima už Lietuvos ribų. Pasak 
Vilniaus radijo, neseniai Sovietų 
Sąjungos Mokslų akademijos pre
zidiumas apsvarstė Lietuvos fizi
kų darbus puslaidininkų srityje. 
Gerai įvertinti kai kurie laimėji
mai. Šių metų vasarą Londone 
įvyks tarptautinė fizikų konfe
rencija puslaidininkų klausimais. 
Į ją pakviestas ir Lietuvos atsto
vas, fizikos-matematikos institu
to Mokslų akademijoje direkt. pa- 
vad. Požėla. Į Londoną buvo nu
siųstos jo busimojo pranešimo te
zės ir gauta žinia, kad Lietuvos 
jaunojo mokslininko pranešimas 
įtrauktas į konferencijos dieno
tvarkę.

★
Trakų pilies muziejuje įvyko 

mokslinė konferencija praeities 
tyrimo klausimais, dalyvaujant iš 
Sovietų Sąjungos Mokslų akade
mijos bendradarbiui Kobeckiui. 
Susipažinta su karaimų tautos 
kilme, jų istorija Lietuvoje, Uk
rainoje ir Kryme. Nutarta pradėti 
rinkti karaimų tautos kultūros ir 
buities daiktus, istorinius doku
mentus, tautosaką.

★
Trakuose nuo gegužės 28 iki 

birželio 7 d. vyko Lietuvos, Lat-

t u voj e
vijos, Estijos, Leningrado ir Ki
jevo mokslininkų vasaros semina
ras (simpoziumas), skirtas ap
svarstyti naujuosius pasiekimus 
taikant šiuolaikinius teorinius me
todus kietojo kūno, atomo bei 
molekulės fizikoje. Seminarą ati
darė Mokslų akademijos Fizikos 
ir matematikos instituto direkto
rius prof. A. Jucys. Seminaro 
dalyviai surengė išvykas į Vilnių 
ir Kauną.

★
Artistams, menininkams Lietu

voje išdalintos knygutės su už
rašu “Atestacijos, artisto pažymė
jimai”. Jie įteikti 60čiai Lietuvos 
solistų-vokalistų, 16 baleto artis
tų, 80 parodomojo žanro artistų, 
beveik 50 instrumentalistų, ke
liems simfoninio orkestro diri
gentams, lektoriams muzikolo
gams, iš viso per 200 žmonių. To
kia artistų atestacija būsianti 
pravedama kas 3 metai.

★
Gegužės 28 d. Rygoje buvo su

rengtas pirmas Lietuvos kinema
tografijos vakaras. Latviams pa
pasakota apie Lietuvos statomus 
filmus, planus. Vakaro metu buvo 
parodyti Lietuvoje pastatyti fil
mai.

★
Už nuopelnus vystant lietuvių 

“tarybinę muziką”, 70 m. gimimo 
sukakties proga, muzikui kompo

zitoriui J. Dambrauskui, Lietuvos 
Aukšč. Tarybos prezidiumo įsaku 
suteiktas nusipelniusio meno vei
kėjo garbės vardas.

★

AIŠKINA BAŽNYČIOS 
IR FAŠIZMO RYŠIUS

Gegužės 31 d. Fatima Butkienė 
per Vilniaus radiją ateistinėje va
landėlėje pradėjo ciklą pašneke
sių tema "šventųji Bažnyčios ir 
fašizmo santuoka”. Vis labiau 
aštrinamoje ateistinėje propagan
doje tiek per radiją, tiek “Tieso
je” ir kitoje spaudoje, šį kartą 
pati Butkienė paskelbė ilgą pa
šnekesį ape buvusius Vatikano 
ryšius su Italijos fašizmu. Plačiai 
aiškinta apie Mussolinio laikus, 
Abisinijos karą, įtaigotą, kad ka
talikų dvasininkai visuose kraš
tuose, esą, stengėsi pateisinti Po
piežiaus politiką Abisinijos klau
simu. šalia radijo, ir “Tiesa” be
veik kiekviename numeryje skel
bia ilgus straipsnius apie dažniau
sia įvairių moterų, pvz., kolcho- 
zininkių nuomones apie tai, kaip 
jos “nustojo tikėjusios". (E)
■••(HBBOeesoemOWOWOSBeoWOeaMamOWOW

METRAŠTIS
Australijos lietuvių metraščio 

darbai jau eina prie pabaigos. 
Baigiami paruošti spaudai pasku
tinieji lankai. Neseniai susitarta 
su knygryšykla. Tikimasi, kad 
metraštis pasirodys rinkoje jau 
rugpjūčio pradžioje.
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VIENYBE TEŽYDI
(PASIKALBĖJIMAS SU SYDNĖJAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ PIRM. D. KAIRAIČIU) 

i

Skaitėme trumpas žinutes apie 
Sydnėjaus Jaunimo Organizacijų 
(S.J.O.) ruošiamą Literatūros ir 
Meno šiupinį. Norėdamas daugiau 
painformuoti M.P. skaitytojus 
anie jaunimo veiklą, ryžausi pla
čiau pasikalbėti su k-to pirminin
ku arba nariais.

Sužinojęs kada ir kur vyks se
kantis S.J.O. k-to posėdis, pusva
landžiu anksčiau nuslinkau prie 
“Dainavos” vartų, tikėdamasis ne 
tik sužinoti, bet ir pamatyti kas 
ir kaip renkasi posėdžiui. Neilgai 
teko laukti, kai išgirdau atūžiant 
auto mašiną, greičiausiai su lėk
tuvo motoru (sprendžiu iš garso).

“Ar namų rakto neturi, kad 
stovi lauke?” užklausė išlipdamas 
iš jau nutilusios mašinos pažįsta
mas balsas. Tai k-to pirm. D. Kai
raitis. Vikriai atsakęs, kad rakto 
neturiu, pasakiau ir tikrąją savo 
atsilankymo priežastį.

— Kol abu laukiame prie užra
kintų “Dainavoi” durų, ar nenu- 
tiktumėt atsakyti į keletą klau
simų, kurie, manau, įdomauja vi
sus, o ypatingai sydnėjiškius M. 
P. skaitytojus?

— Nežinau ar mano atsakymai 
pilnai patenkins jus ir M.P. skai

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,
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Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulbum 
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tytojus, nes esu kiek netikėtai 
užkluptas,-bet stengsiuos — atsa
kė p. Kairaitis.

— Sekant spaudą nesu pastebė
jęs, kad būtų buvę skelbta, kada 
ir kaip Sydnėjuj buvo sudarytas 
S.J.O. k-tas. Gal galėtumėt paaiš
kinti M.P. skaitytojams ir tos “ty
los” priežastis?

— Komitetas buvo sudarytas 
š.m. sausio 31 d. vykusiame Jau
nimo Patariamosios komisijos prie 
Krašto Valdybos posėdyje. Tada 
Sydnėjuje Organizacijų atstovai 
buvo pakviesti pasisakyti metinės 
jaunimo šventės įvedimo reikalu. 
Visi atstovai šiltai pritarė jauni
mo šventės idėjai. Ten pat, buvo 
nutarta sudaryti vietos J. Org. 
komitetą, kuris rūpinsis bendra 
organizacijų veikla. Metų pradžio
je komitetas veiklos neparodė, 
nes atskirų organizacijų v-bos bu
vo . rinkimų išvakarėse. Tikrai, 
apie k-to sudarymą niekur nebu
vo skelbta, nes mes nesidžiaugia
me tik k-to sudarymu, bet norim 
išeiti su vejkla.

— Kokios organizacijos įeina 
S.J.O. komitetą ir kas jų atstovai?

— Komitetą sudaro keturios 
jaunimo organizacijos: L.S.S^-gos

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. Tol. JF 5971 

“Aušros” tuntas, atstovaujamas 
A. Alčiausko ir B. Žalio; Sydney 
ateitininkų arkiv. Matulaičio kuo
pa — E. Lašaitis ir J. šarkauskas; 
sporto klubo “Kovas” — D. Kriau- 
cevičius ir M. Mauragis; L. Stud. 
S-gos Sydnėjaus skyrius — G. Ki- 
šonas, J. Kolakauskaitė ir V. Sta- 
šionis.

— Kokia yra k-to vadovybė ir 
kaip ji sudaroma?

— Sudarius k-tą, iš dalyvaujan
čių atstovų buvo išrinktas pirmi
ninkas vieneriems metams. Sekre
toriaus pareigoms pakviestas B. 
Žalys.

— Kokie darbai numatomi atei
tyje ir ar užtenka savų jėgų?

— Visos jėgos dabar koncent
ruojamos tinkamai pravesti šiupi
nį. Neturėdami didelio patyrimo 
ir nenorėdami apvilti šiupinio sve
čių, į talką kvietėme p. A. Pluką 
ir p. S. Skorulį, kurie mielai pa
žadėjo padėti. Ateityje tikimės 
pravesti jaunimo šventę Sydnėjuj. 
Per daug didelių užsimojimų ne
turim, nes kekviena organizacija 
turi ir savų rūpesčių.

— Norėtųsi plačiau išgirsti apie 
ruošiamą šiupinį ir kas jį išpil
dys?

— Gaila, bet mažiausiai dviem 
Valandom per anksti tuo klausi
mu esu užklaustas, šio vakaro po
sėdyje galutinai bus sustatyta 
šiupinio programa. Bet į šį klausi
mą atsakysime vėliau, kviečiant 
skelbimu gerb. sydnėjiškius į šiu
pinį liepos mėn. 7 d.

TAUTA IR RELIGIJA
Net ir religinė vienybė nėra 

būtina tautinės vienybės sąlyga, 
nors religija yra labai reikšmin
gas veiksnys žmonėms jungti ir 
skirti. Vokiečiai nesuskilo į dvi 
tautas, nors vieni priėmė liutero- 
nizmą, o antri pasiliko katalikai. 
Žinoma, tuo atveju, kai tautai 
tenka dėl savo gyvybės kovoti su 
skirtingo tikėjimo tauta, religija 
įgyja ypatingą reikšmę tautiniam 
solidarumui ir atsparumui gaivin
ti. Žinome tai iš mūsų pačių tau
tinės kovos prieš rusus, kuri drau
ge buvo religinė kova prieš sta

— Paprastai organizacijos ruo
šia vakarus tikslu sudaryti šiokio 
tokio pelno savo gyvybiniams rei
kalams. Ar tuo pačiu tikslu ir šis 
Šiupinys ruošiamas?

— Ne visai. Mes pelno nesie
kiame. žinoma, susidariusias iš
laidas norėtumėm padengti nepa
judinę atskirų organizacijų iždų. 
Jei bus kiek pelno, jis bus pa
skirstytas organizacijoms, kaip 
parama kelionės išlaidoms suma
žinti vykstant į suvažiavimus Ade
laidėje.

Pagrindinis mūsų tikslas paro
dyti, kad mūsų jaunimas yra gy
vas ir vieningas. Nereiktų bijoti, 
kad su vyresniąja, dabar vadovau
jančia lietuviškajam veikimui, 
karta, lietuviškos ugnies aukuras 
užges. Kai reikės, priaugantieji 
stos į jų vietas, gal ir kitokiais 
būdais, bet sieks to paties tikslo 
— Nepriklausomos Lietuvos at
statymo !

— Matau, kad jau beveik pas
kutinieji Jūsų k-to nariai atvyks
ta. Mūsų pasikalbėjimo pabaigai, 
ką dar galėtumėt pasakyti M.P. 
skaitytojams?

— Norėčiau mielai matyti di
desnį skaičių svečių mūsų ruo
šiamame Šiupinyje, tai būtų di
džiulė moralinė parama ir mums 
paskatinimas vieningomis jėgomis 
pradėti didesnius darbus. Kartu, 
šiupinys yra jaunimo bandymas, 
siekiant vyresniosios karto prita
rimo ir įvertinimo.

— Nuoširdus ačiū už Jūsų pa
tiektas mintis, p. pirmininke. Iš 
savo pusės pasižadu būti vienu iš 
pirmųjų, įsigijančių Šiupinio bi
lietus sau ir savo draugams.

Vienas kitam palinkėję geros 
sėkmės, atsisveikinau D. Kairaitį, 
Sydnėjaus Jaunimo Organizacijų 
k-to pirmininką. J.

čiatikybę, vartotą rusinimo prie
mone. Nieku būdu tačiau tai ne
reiškia, kad būtų galima tauty
bę tapatinti su religija, nes tai 
lygiai priešinga ir tautos, ir reli
gijos esmei. Tautos atžvilgiu ją 
sutapatinti su religija būtų lygu 
paneigti sąžinės laisvę. Religijos 
atžvilgiu ją sutapatinti su tauty
be būtų lygu dievu sustabinti tau
tą. Sąžinės laisvė, o ne religinė 
vienybė yra tautinės vienybės pa
grindas.

J. Girnius, Tauta ir Tautinė iš
tikimybė, psl. 74.)

VYTAUTAS PATAŠIUS
KOMERCIJOS FAKULTETO BAKALAURAS

Kasmet didėja mūsų jaunųjų 
akademikų skaičius, o ypač buvo 
darlingi šie metai. Aštuoni lietu
viai baigė Sydnėjaus universitetą 
ir antrasis Sydnėjuje esąs uni
versitetas (University of N.S.W.) 
irgi davė vieną akademiką — VY
TAUTĄ PATAŠIŲ, kuris sėkmin
gai baigė 5 metų studijų kursą ir 
š.m. gegužės 9 d. iškilmingose ce
remonijose jam suteiktas “Bache
lor of Commerce” laipsnis ir 
įteiktas diplomas.

Komercijos fakultetas po 1 me
tų bendro kurso toliau skirstosi į 
atskiras šakas, būtent: atskaito
mybė (accountancy), ekonomija, 
statistika, pritaikyta psichologija, 
vilnų technologija ir t.t. V. Pa
tašius pasirinko atskaitomybę, ši 
šaka turi plačias darbo galimybes 
atskaitomybės sistemų projektavi
me ir veikimo prižiūrėjime, savi
kainos apskaičiavimo, revizijos, 
mokesčių ir panašiose srityse. .

V. Patašius'yra gimęs 1930-8-31. 
Kaune kariuomenės gydytojo šei
moje. Pradžios mokyklą pradėjo 
lankyti Plungėje ir ją baigė Pa
bradėje. Lankė Rygiškių Jono 
gimnaziją Marijampolėje, kurią 
paliko po 5 klasių, artėjant rusų 
antrajai okupacijai, pasitraukda

mas Vokietijon. 1947 m. baigė lie
tuvių gimnaziją Grevene (Vokie
tijoje).

V. Patašius anksti liko našlai
čiu. 10 metų amžiaus neteko tėvo 
(išvežtas Sibiran), o po kelių mė
nesių mirė jo motina. Globojamas 
tetos B. Lazdauskaitės (dabar p. 
Kutkienė) jis atvyko Vokietijon, 
o iš čia kartu emigravo ir Aus
tralijon 1948 metais.

V. Patašius, po papildomų ang
lų kalbos egzaminų, 1951 m. buvo 
priimtas į Sydney universiteto 
Gamtos — Matematikos fakulte
tą, tačiau dėl lėšų stokos vėliau iš 
jo pasitraukė, susirado darbą ir 
1956 metais pradėjo lankyti N.S. 
W. Universitetą vakarais.

Malonu pastebėti, kad V. Pata
šius parodė didelės ištvermės ir 
pasiryžimo baigti mokslą, nors 
studijavimo sąlygos buvo gana 
sunkios, dirbant įstaigoje dienos 
metu, studijuojant vakarais ir 
nemaža laiko paaukojant visuome
ninei veiklai.

V. Patašius yra kuklaus ir san
tūraus būdo, nemėgsta viešai 
reikštis, bet yra didelis patriotas 
ir labai sielojasi lietuvybės išlai
kymu tremtyje. Kai yra reikalas, 
niekada neatsisako prisidėti prie 
visuomeninės veiklos ir pasiimtas 
pareigas atlieka sąžiningai, kruo
pščiai ir atsidėjusiai.

1952 metais, steigiant Austra
lijos Lietuvių Studentų Sąjungą, 
V. Patašius buvo iniciatorių tar
pe ir keletą kartų studentų val
dybos nariu. įsikūrus sambūriui 
“Šviesa”, čia irgi matome V. Pa
tašių vienu iš aktyviųjų narių, 
dirbantį salmbūrio valdomuose 
organuose. Jis taip pat yra ilga
metis Sporto klubo “Kovas” na
rys, ir čia buvęs Revizijos Komi
sijoje. šiuo metu V. Patašius yra 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybos narys, kur 
buvo išrinktas vienbalsiai 1959 
metais Krašto Tarybos suvažiavi
me Sydnėjuje.

V. Patašių matome skaitant re
feratus studentų ir “šviesos” pa
rengimuose, o taipogi reiškiantis 
ir scenoje. Bet mėgiamiausias jo 
užsiėmimas yra šachmatai, ku
riuose jis yra pasiekęs augšto ly
gio. Du kartus V. Patašius buvo 
Sydnėjaus universiteto šachmatų 
čempionas, taip pat ir daugkarti
nis Sydnėjaus lietuvių šachmatų 
čempionas. V. Patašius visada da
lyvauja šachmatų komandinėse 
pirmenybėse, sėkmingai gindamas 
“Kovo” klubo spalvas prieš aus
tralų komandas, tuo populiarinda
mas lietuvių vardą šachmatų pa
saulyje.

Linkėtina, kad V. Patašius, jau 
apsišarvavęs diplomu, labiau at
kreiptų dėmesį į gražiąją lytį ir 
mūsų visų karštas noras būtų ne
užilgo pamatyti jo sukurtą lietu
višką šeimą.

R. V.

Tai buvo MASKVA
VERTĖ J. PR. PALUKAITIS

Vienu ypu supylė degtinę vidun, visą didžiąją 
alaus stiklinę, paskui dar vieną ir dar vieną.

Kažkoks juokdarys iš publikos, kuri tuojau apie 
juos susirinko, sušuko:

— Tegyvuoja maršalas Budionnyj!
— Ura! — pasididžiuodamas sušuko Budionnyj 

ir apsisuko ant kulnies aplink.
— Tegyvuoja maršalas Jegorovas! — paskui su

šuko. — Ura!
Tylesnysis Jegorovas, kurio platus slaviškas vei

das neišdavė jo poniškos kilmės, juokdamasis pakėlė 
stiklą:

— I tavo sveikatą, broliuk.
— Tegyvuoja širokaja natūra, — suriko Budion

nyj-
— Tegyvuoja platūs ir nuoširdūs užsimojimai.
— Tegyvuoja draugas Stalinas, — sušuko uolus 

GPU vyrukas, — Ura!
Ūsuotasis maršalas, it tarantelai pasiruošęs, ap

sidairė aplink. Stati raukšlė įsirėžė tarp jo juodų 
antakių.

— Draugas Stalinas, — sušuko, — čiort by jego 
pobral (velnias jį paimtų), — pagriebęs stiklinę, 
metė sienon, nusispiovė ant grindų ir nusvyravo į 
baltąją salę. Žiūrovai sustingo.

— Tu pamišai, — sušnibždėjo Jegorovas, skubė
damas paskui.

— Ne, — juokėsi girtas Budionnyj, — Ne, broliuk, 
bet už manęs stovi sovietų kavalerija.

Nelygiais žingsniais priėjo prie anglų pasiuntinio 
žmonos lady Chilston, kuri buvo pačios rinktinės 
Londono draugijos dama. Ji išgąstingai žengė keletą 
žingsnių atgal. Tačiau jis nepastebėjo. Energingai 
sugriebė jos tarytum be gyvybės kabančią, brilian
tais papuoštą ranką ir stipriai pakratė.

— Jūs neblogai atrodote, madame, — sušuko.
— Jūsų kūnas ružavas ir šviežias.

Dešiniąja jis stipriai paplojo per nuogą petį, o 
kairiąja vėl pasuko aukštyn savo ūsus.

— Ar jūsų nenustebinau šio ryto parade? Ne
blogai, ar ne? Taip, taip, Budionnyj gali joti. Nesu
tinkate?

— Aš domėjausi truputį taikesniais dalykais,
— silpnai sušnibždėjo lady, — pavyzdžiui, rusų 
šokiais.

— Puiku, — susigriebė Budionnyj, — aš jums pa
šoksiu.

Prie lady Chilston tyliai priėjo prancūzų pasiun
tinio žmona, madame Coulondre:

— Mon Dieu, — sušnibždėjo ji susijaudinusi,
— ėcoutez, ąuandmėme, le marėchal juk čia, toje 
pačioje vietoje, kurioje jis pasirodydavo su savo 
draugu Tuchačevskiu, nešoks. Žmogus negali taip 
sužiaurėjęs būti.

Maskvos karinės apygardos viršininkas, kurio, 
galima sakyti, rankos dar tebebuvo kruvinos, — 
kas galėtų užmiršti, kad jis buvo vienas iš teisėjų, 
kurie visiškai neseniai išsiuntė Tuchačevskį į Ana
pus, — tikrai būtų velniškai nusikvatojęs, jei būtų 
išgirdęs šią pastabą. Ranka padaręs lanką, bolševi
kų maršalas pasidarė sau vietos, pradėjo švilpau
ti seną melodiją ir grindyse šokti pilną tempera
mento šokį — prisiadką.

Visi jnutilo ir stebėjosi.
Lady dingo spūstyje.
Visiškai nusigėrusį maršalą GPU agentai pa

mažu pradėjo supti ratu. Pagaliau dvejetas sugrie
bė jį už rankos ir pakėlė.

— Drauge maršale, — sušnibždėjo jam vienas, 
— jūsų ten laukia.

Maršalas išsiplėšė iš jų ir nusijuokė:
— Cha, cha, cha, pažįstu jau tave, šuns vaike. 

Duok degtinės, arba aš tave užmušiu.
Bet juodasis GPU vyrukas buvo atkaklus:
— Taip, taip, — šnibždėjo jis, tvirtai įsikibęs 

į svyruojantį karininką, —ten bus ir degtinės.
Budionnyj, išgirdęs žodį degtinė, leidosi išve

damas.
Draugija neiširo. Balsų triukšmas liejosi į vie

ną ošiančią melodiją, kuri panešėjo į lengvą jūros 
ūžimą nakties vėjuje.

DIPLOMATAI
Kai salė ankštai prisipildė, atsidarė suveria

mosios durys į gretimąją koncei’tų salę. Pamažu 
ten įsiliejo minia. Ten buvo ii- aukščiausiomis in
signijomis pažymėta lady Chilston. Po susitikimo 
su nusigėrusiu maršalu ji turėjo atsikvėpti. Jos 
žvilgsnis su neslepiamu nustebimu buvo įsmeig
tas į komisaro fraką, ir ji stebėdamasi konstata
vo, kad ii’ kiti sovietai dėvėjo frakus, taip sakant, 
bolševikų sunaikintosios klasės liekanas.

Ką reiškia tos permainos?
Su panieka ji stebėjo, kaip jauna blondinė 

mergaitė uždėjo ranką ant užsienių reikalų ko
misaro rankos. Tai buvo Zina, Litvinovo auginti
nė, — taip buvo skelbiama, — tikrenybėje jo mei
lužė. Lady suraukė nosį. Jai tai atrodė shoking. 
Vakaras pradėjo ją erzinti, ir ji apsidairė savo 
vyro.

Lordas stovėjo už poros žingsnių nuo jos. Ji 
norėjo prie jo prieiti, bet pastebėjo, kad jis kal
basi su Amerikos pasiuntiniu mister Davies. Ji su 
juo nenorėjo susitikti, nes tarp jos ir amerikiečio, 
kurio žydiška kilmė buvo neginčijama, jau keletą 
dienų buvo įtempti santykiai.

Istorija, kuri tarp jų įvyko, turėjo, taip sa
kant, prologą. Tai buvo truputį anksčiau. Jų lor- 
dybės anglų pasiuntinys ir lady Chilston pono ir 
ponios Davies buvo pakviesti diner. Amerikiečių 
stalas buvo padengtas nuostabiai neskoningai. Pa
puoštas laukinėmis japoniškų lėlių imitacijomis, 
kinietiškais indais ir sovietiškomis popierinėmis 
gėlėmis. Didelėje salėje viešpatavo leidinis šaltis. 
Mutmilijonieriai taupė. Lady Chilston su Jungti
nių Valstybių pasiuntiniu pradėjo bereikšmę kal
bą. Jis, kaip ir visi J.A.V. pasiuntiniai, šios įtakin

gos vietos pasiekė ne kaip karjeros laiptais kopiąs 
diplomatas, bet kaip Roosevelto draugas ir buvęs 
jo šelpėjas. Savo menkavertiškumo jausmą, kuris 
diplomatų iš pašaukimo ratelyje kartais jį apnik
davo, jis stengdavosi išlyginti ypatingu išdidumu.

“O, yes”, sovietai jam buvo very smart ir ne
paprastai originalūs, ši pažiūra buvo jo ilgamečio 
darbo Maskvoje išdava. Iš dalies norėdamas pa
slėpti savo nežinojimą, iš dalies stengdamasis pa
sakyti ką nors juokinga, jis staiga paklausė:

•— Kaip jums patinka kepsnys? Deliciuos? Ali 
right — mėsa yra penkerių metų senumo.

— Cha, cha, — nusijuokė lady Chilston, neži
nodama, ką po tokios kvailos pastabos atsakyti.

— Cha, cha, — juokėsi pasiuntinys, — jūs ne
sijuokite, mylady, mėsa tikrai penkerių metų, ar 
ne tiesa, Majorie? — paklausė per stalą savo 
žmoną, šaldytuvų fabrikanto Posto dukterį, kurios 
tėvas buvo išradęs specialią šaldymo sistemą ir iš 
to susikrovęs milžinišką milijoninį turtą.

— Mūsų šaldytuvuose viskas išsilaiko ištisais 
metais, kitaip negu Europoje. Jūs galėtumėte iš 
mūsų pasimokyti, mylady. A votre santė!

Stiprus žvangtelėjimas atkreipė jo akis deši
nėn. Lady iš išgąsčio iškrito peilis ir šakutės, iš
balusi ji atsilošė kėdėje. Ji beveik apalpo.

— Darling, — sušuko anglų pasiuntinys kiek 
prislėgtu karčiu balsu savo žmonai, — the hostess 
nori su tavimi išgerti.

Didelėmis pastangomis pakėlė ji stiklą ir iš
gėrė į Majorie Post, kurios ružavi perlai buvo be
veik vyšnios didumo, ir paprastas mirtingasis šalia 
jos niekad nebūtų buvęs labai rimtas, jei nebūtų 
žinojęs, kad ši nekalto lėlės šypsnio Majorie val
do nesuskaitomus milijonus. Kokiu tik žodžiu į ją 
nesikreipdavo, ji visada šypsodamosi atsakydavo: 
“o yes”, net ir tada, kai logiškai būdavo laukiama 
kitokio atsakymo. Tarytum atsiprašydama dėl sa
vo liguistumo, lady Chilston amerikiečiui nusišyp
sojo.

— Aš tikiu, kad pas jus, mister Davies, truputį 
per šilta.

— Per šilta, — sušuko jis ir skambiai nusijuo
kė, — o, no, I think, it’s very cool here.

“Netaktiškas kvailys”, pagalvojo anglė visai 
nelediškai.

(Bus daugiau)
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LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ- SKYRELIS

Straipsnius, skirtus “Po 
Svetiniu Dangum” skyre
liui, siųsti Rajono Spau
dos Skyriaus Vedėjo ad
resu: — s.v.v.sl. T.J. Rot- 
cas, 69 Belmore Street, 
Fairfield, N.S.W.

RAJONO VIENETUOSE
(VILNIAUS TUNTAS (ADELAIDE)

1962.Kunig. Birutės draugovė
IV.24 d. suruošė iškylą į Marino 
Rocks — traukiniu ir pėsčiom. 
Daug laiko praleista keliaujant pa
jūriu ir kopomis. Jau kelinti me
tai tokiai tradicinei iškylai vado
vauja vyr. sk. si. A. Mikužytė.

Jubiliejiniai Metai Aldona Prižgintaitė

LINO ŽIEDAS
LSS Tarybos Pirmija nutarė 

1963 metus pavadinti jubilieji
niais metais. Tie metai mums 
brangūs ne tik dėl to, kad tada 
švęsime skautų įkūrimo Lietuvo
je ir drauge mūsų Nepriklauso
mybės paskelbimo 45 metų su
kaktį: 1963 metais taip pat švę
sime dar kitas dvi 
kaktis:

svarbias su- 
100 metų nuo lietuvos 

sukilimo ir 70 metų nuo Kražių 
skerdynių. Tie reikšmingi mūsų 
istorijos įvykiai dar labiau visus 
paskatins uoliau dirbti bei auko
tis Dievui ir Tėvynei.

LSS Tarybos Pirmijos yra pa
tvirtintas Jubiliejinių Metų Ren
gimo Komitetas: v.s. Juozas 
Vaišnys, S. J. (pirm), t.n. Dalia 
Dundzilienė (sekr), s. Flora Kur- 
gonienė, s. Ona Ščiukaitė, s. O- 
legas Gešventas ir ps. Romual
das Viskanta. Religiniams klau
simams į Komitetą yra pakviesti 
kun. Jonas Kubilius. S. J. ir kun. 
Ansas Trakis.

Komitetui talkininkauja pen
kios komisijos, kurioms pirmi
ninkauja Komiteto nariai: 1. 
Spaudos komisija (pirm. O, 
Ščiukaitė); 2. Jubiliejinės stovyk
los komisija, kurią manoma su
daryti Atlanto Rajone, tiesiogi
niai priklausys komitetui; 3. Pa
žangumo konkurso komisija (F. 
Kurgonienė); 4. Iškilmių organi
zavimo komisija (O. Gešventas) 
ir 5. Finansų komisija (R. Vis
kanta).

Nutarta pagaminti specialų ju
biliejinių metų ženkliuką, kurio 
projektą apsiėmė paruošti s. 
Vladas Vijeikis.

Spaudos komisija rūpinsis ju
biliejinių metų proga pateikti 
skautams ir skautėms praktiškų 
skautavimo vadovėlių ir kitos 
naudingos medžiagos. Stovyklos 
komisija rūpinsis jubiliejine sto
vykla, kuri manoma suruošti 
1963 m. rugpiūčio mėn. pabai
goje Atlanto Rajone. Labai re
komenduojama jubiliejinių metų 
vasaros pradžioje ruošti rajoni
nes stovyklas vilkiukams ir 
paukštytėms. Iškilmių rengimo 
komisijos pareiga rūpintis, kad 
atskirose vietovėse būtų orga
nizuojami iškilmingi jubiliejinių 
metų minėjimai. Jubiliejiniai 
metai prasideda 1962 m. lapkri
čio 1 d. Ši diena gal geriausiai 
ir tiktų iškilmingai švęsti, kuria 
būtų pradėti jubiliejiniai metai. 
Pažangumo konkurso komisija 
praves visoje Sąjungoje skauta
vimo varžybas, kurios baigsis 
jubiliejinėje stovykloje. Finansų 
komisija organizuos įvairius pa
rengimus sutelkti lėšoms, kurios 
bus reikalingos spaudai, jubilie
jinei stovyklai ir kitoms išlai
doms.

Nutarta pasirūpinti, kad būtų 
parašyta jubiliejinės stovyklos 
daina ir sugalvota jubiliejinių 
metų šūkis. Specialaus konkur
so šiam tikslui neskelbiame, bet 
kiekvieno skauto ir skautės ini
ciatyvą sveikiname.

Visais jubiliejinių metų reika
lais kreiptis šiuo adresu: Juo
zas Vaišnys, S.J., 2345 W 56 
Street, Chicago 36, Illinois, 
U.S.A

(“Krivūlė” Nr.l.)

Ir gaila man Tavęs, Šalie Rūpintojėlių, 
Man gaila Tavo išverktų akių--------
Kaip motina sava krūtim mus maitinai kiekvieną, 
O mes apleidom slenkstį tų namų-------

Kas suskaitys kraujo lašus išlietus,,
Ir kas liūdės?— Tiktai širdis Tava! —

Kad nužymėti bus kapais vaikų keliai pasaulio, 
Ir kas žinos, kodėl, už ką?--------

Ir, rodos, meldėmės prie Tavo žemės saujos, 
Ir prašėm mūsų išklausyt maldas--------
Kam nusikalto, Viešpatie, Tau žiedas lino, 
Kad jis nemato saulės, tik audras!--------

Vyčių stovykla. Balandžio 19 — 
23 d.d. skautų vyčių VI. Putvio 
vardo būrelis stovyklavo Mt. 
Crawford pušyne. Praktiniai pa
siruošta taip, kad žiemos metu 
kandidatai galėtų duoti vyčio įžo
dį. Stovyklai sėkmingai vadovavo 
S.V.V.S1. R. Rudzenskas.

Balandžio ir gegužės mėnesį 
vykusius parengimus, užsiėmimus 
ir sueigas planavo ir vykdė bei 
pravedė tarpusavy susitarę viene
tų vadovai — skautų ir skaučių 
skyriai. Birželio mėnesy bus šių 
dviejų mėnesių veiklos nagrinėji
mas ir aptarimas tunto vadi joje.

Po ilgesnės ligos pasveiko tun
to skautų skyriaus vedėjas s.v.v. 
si. P. Alkevičius ir nuo 1962.IV.13 
d. vėl aktyviai įsijungė j tunto 
veiklą.

RAJONO VADUOS PALAPINĖJE

Rajono Vadijos posėdis įvyko 
š.m. kovo 4 d. Bankstown’o Lie
tuvių Namuose. Posėdyje buvo 
svarstomi įvairūs skautiškosios 
veiklos reikalai: administracinės 
problemos, finansai, LSS Statuto 
keitimo reikalas ir t.t.

Naujas Rajono Vadeiva. Dėl 
susidariusių sąlygų iš Vadeivos 
pareigų atsistatydinus ps. A. Du- 
daičiui, naujuoju Vadeiva, nuo 
š.m. balandžio 14 d. Vyr. Skauti
ninkas paskyrė ps. B. Žalį.

kagoje, nutarimu, šv. Jurgio pro
ga, tarp kitų, pakelti ir šie Aus
tralijos Rajono vadovai-ės į skau- 
tininko-kės laipsnį: ps. M. Osinai- 
tė, Australijos Rajono Vadeivė, 
ps. Danutė čižauskienė, “Džiugo” 
tunto skaučių skyriaus vedėja ir 
ps. B. Žalys, Australijos Rajono 
Spaudos Skyriaus Vedėjas.

Pakėlimai {vyresniškumo 
nius. LSS Tarybos Pirmijos 
dyje, įvykusiame 1962.IV.14

laips- 
posė- 
d. Či-

Rėmėja apdovanota ordinu. 
Australijos Rajono “Šatrijos” vie- 
tininkijos skautų-čių nepailstama 
rėmėja, p. Salomėja Bungardienė, 
Seserijos Vadijos nutarimu apdo
vanota 
rėmėjų

ordinu Už Nuopelnus su 
kaspinu.

Statuto keitimas. Jau ku-

TAIP “VERDAMI” VIRĖJAI
(REPORTAŽAS IŠ VIRĖJŲ KURSŲ ADELAIDĖJE)

Jau gerą valandą prieš tunto 
sueigą, kovo 11 d. įvairiausi ku
linarijos garsai ir kvapai kilo iš 
Adelaidės Lietuvių Namų virtu
vės. Pradėjau dairytis — nagi vie
name kambaryje pastatyti stalai 
ir išdėstyti peiliai, šakutės, šaukš
tai — kaip gerame restorane, ar 
pas didelius ponus. Ir vis dėlto 
viskas neišpūsta, pritaikyta, su
derinta. Tai sesės ir broliai lai
ko virėjo specialybės egzaminus ir 
atlieka šiandien praktinę kvoti
mų dalį, parodydami tą patyrimo 
dalį, kuri jau ne stovyklaujant 
įgyta ir nebe stovyklos sąlygoms 
tinka.

Didžiosios salės pasieniais sėdė
jo būrys mamyčių, ir iš tolo žiū
rėjo, kaip triūsia jaunosios šei-

Pašneka mamos, pašne- 
žvilgsnį virtuvės pusėn, 
orą, pauosto sklindantį 
patenkintos linkčioja 

rodos, taip ir matai,

egzaminų pabaigos visi, kas 
gyvi, yra išbandę visą virtu- 
ruošą ir visus valgių gamini- 
etapus. “Aldona, jau baigiau-

LSS
ris laikas, kaip LSS Taryba sa
vo posėdžiuose svarsto Sąjungos 
Statuto pakeitimus. Esminiai pa
keitimai svarstomi šie: 1) Tary
bos narių skaičiaus sumažinimas, 
tuo padarant Tarybą efektyves
ne; 2) Sąjungos legalizavimo 
klausimas. Statutas pramato tei
sę net atskiriems padaliniams, 
kaip tuntams ar vietininkijoms, 
galimybes legalizuotis gyvena
mam krašte ir gauti teisę valdyti

nejudomą turtą. Kiek tas palies 
mus Australijoje, sunku tuo tarpu 
pasakyti; 3) Akademinio Skautų 
Sąjūdžio įjungimas į LSS trečiuo
ju pilnateisiu nariu, šiuo atveju, 
statutą priėmus LS Sąjungą suda
rys: Seserija, Brolija ir ASS, kaip 
trys lygiateisiai nariai.

Be to bus eilė mažesnių pakei
timų, pritaikančių statutą laiko 
dvasiai ir lietuviškos skautybės 
darbo sąlygoms. Apie tai bus 
smulkiau informuota vėliau.

Paskutinėmis žiniomis Rajoni
nė Stovykla pavadinta Jubiliejine 
“Vilniaus” stovykla ir įvyks nuo 
1963.1.2 iki 1963.1.11 dienos imti
nai. Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau 
per vienetus.

per spaudą ir

Spaudos Sky- 
LSS Australijos

Naujas Rajono 
riaus Vedėjas. 
Rajono Spaudos Skyriaus Vedė
ju, nuo š.m. gegužės mėn. 15 d. 
Rajono Vadas paskyrė s.v.v.sl. T. 
J. Rotcą.

Pasikeitimai “Pėdsekio” redak
ciniam kolektyve. Iš Rajono ofi-

mininkės. 
ka, meta 
patraukia 
kvapą ir 
galvomis:
kad pritaria, šypsosi, kai iš vir
tuvės grįžta ponia Mikeliūnienė. 
Ji yra egzaminų komisijoje ir tik
rina virtuvės darbą, žiūrėdama, 
kaip naudojamos virimo paslap
tys, kai perbėga puodas, ar pra
deda kas nors degti, svilti, prie 
dugno traukti.

Atsistojau netoli virtuvės durų. 
“Aldona, Aldona, Aldona!1” — iš
girdau. Mat, Aldona visur, Birutė 
vienur ir kitur, o žiūrėk, kad ku
riai nors nepasipainiotum po ko
jų — dar su puodkele gausi. Taip 
kiekviena turi sau skirtą darbą,

Būrelis skautų vyžių 7-je pasaulinėje vyčių stovykloje.
Jų tarpe ir vienintelis lietuvių atstovas R. Cibas (prieky dešinėj)

Gegužės 13 d. “Vilniaus" tunto 
sueigoje atsilankė ilgametis Ang
lijos Rajono Dvasios Vadovas 
kun. A. Kazlauskas, MIC, nauja
sis Adelaidės lietuvių kapelionas. 
Pasakodamas savo įspūdžius apie 
kelionę į Australiją, jis trumpai 
apibrėžė ir mūsų skautų gyveni
mą Anglijoje. Kaip galima supras
ti iš įdomaus pašnekesio, atvykus 
iš Anglijos krinta į akis gausus 
mūsų organizacijų narių skaičius, 
nuoširdumas ir jau žinoma, skir
tingas, puikus klimatas čia, Ade
laidėje.

Sueigoje ir po sueigos gerb. 
mūsų kapelionas susipažino su 
vienetų vadovais, su kuriais ne
turėjo progos anksčiau, ir kuriuos 
pristatė Rajono Vadas v.s, V. Ne- 
verauskas.

Tunto sueiga gegužės mėn. bu
vo skirta tunto būklo atidarymo 
vienerių metų sukakčiai paminė
ti. Ta proga būklo globėjams — 
fil. v. si. S. Pacevičienei ir s. J. 
Vanagui buvo įteikti “Vilniaus" 
tunto padėkos lakštai. Negalint s. 
Vanagui sueigoje dalyvauti, padė
kos lakštą jam sutiko perduoti ps. 
V. Šulcas, kuris buvo prašytas ir 
žodžiu dar kartą padėkoti br. Jo
nui už didelį rūpestį ir triūsą, įdė
tą tunto labui. — A —

(Daugiau psl. 4)

PAS GYDYTOJA
Piliečio atėjusio į kabinetą 

psichiatras paklausė:
— Tamsta esi aktorius.
— Ne.
— Tai kodėl nešioji beretę, 

keistus marškinius ir barzdą?
— Taigi aš ir atėjau tavęs pa

klausti, kodėl aš nešioju, — at
sakė pacientas.

ciozo “Pėdsekio” redakcinio ko
lektyvo technikinio vadovo parei
gų pasitraukė dėl studijų univer
sitete s.v.v.sl. A. Garolis. šias pa
reigas nuo š.m. balandžio 1d. su
tiko eiti s.v.v.81. A. Migevičius.

Broliui Andriui už įdėtą kelių 
metų darbą spausdinant "Pėdse
kį” nuoširdžią padėką Rajono Va
dijos ir skaitytojų 
tuometinis Rajono 
riaus Vedėjas.

vardu siunčia 
Spaudos Sky-

kurį atlikusi eina prie kito, ir taip 
iki 
ten 
vės 
mo
Aldona, ar ne per daug?” O bro
lis Algis manęs klausia: “Kiek 
mašinų užsakei, kad popiet susir
gusius nuvežtų į ligoninę?” Ne
reikėjo nei vienos. Tėveliai, ku
rie valgė pietus, ir kurių buvo 
paskutinis žodis sprendžiant ar 
moka virti, mus ne tik pagyrė, 
bet ir buvo patenkinti. Vienas iš 
valgiusių — ponas Šimkus, pa
reiškė, kad viskas tiek skautų 
tiek skaučių buvo gerai ir ska
niai paruošta.

“Morka, Morka! Tu viršininkas, 
pažiūrėk ar jau “zrazai” geri! 
prisispyręs šneka virėjas dar ne
pasitikėdamas savo skoniu. Mat 
skautų gaminti patiekalai buvo: 
sriuba, “zrazai” su puikiu rudu 
padažu ir sutaisyti ryžiai, obuoliai 
su vaniles pudingu, uogomis pa
puošti. Skautės gamino sriubą, 
virtą — troškintą mėsą su trim 
ar keturiais garnyrais, o saldžiam 
davė įvairių pietų kraštų vaisių — 
atitinkamai paruoštų.

Virėjų specialybei seses paren
gė vyr. sk. si. Aldona Mikužytė, 
brolius — s. v. v. si. Jonas Mor
kūnas (“Morka”), šitai sužino
jęs supratau kodėl visa virtuvė 
taip skambėjo nuo šauksmų: “Al
dona! Morka! Ei, pauostyk, para
gauk, pažiūrėk!” O vėliau vaka
re, teoretiniams kvotimams pasi
baigus, taip rodos ir girdėjau se
niai pasakytus žodžius — “Atė
jau, pamačiau, nugalėjau!.. Ką? 
— Nagi tą puodą vis juodą!1 Vė
liau dar patyriau, kad tos akimir
kos, kada tunto kasininkas išmo
kėjo pinigus maistui pirkti, viską

darė sesės ir broliai patys, ir ne
vienas “senis” neturėjo teisės 
maišytis. Tiktai prižiūrėjo kas 
tvarkė ir vėliau — kvotė.

Sueigos metu virtuvėje liko tik
tai tie, kas dežuravo. Bet ir jie 
nepastebimai keitiesi, pranešinė
dami sesei Aldonai ir broliui Jo
nui apie burbuliuojančią sriubą, 
mėsą ir verdančius obuolius. Kai 
tėvai baigė savo posėdį, minutės 
tikslumu ilga eilė virėjų su pa
dėklais ėmė servuoti pietus — 
vienos atneša padėklą prie durų, 
kitos paklausia kokio patiekalo 
geidaujama, trečios — jau ir pra
deda prieš tave didžiulę porciją; 
net ir didžiausiam stovyklos riji
kui užtektų ir būtų per daug. Mat 
patiekalai duota pasirinktinai. 
Man reikėjo smarkiai suktis ir 
gerai ausis įtempti, kad viską iš
girsčiau ir pamatyčiau. Todėl jei 
ką praleidau ar užmiršau, nekal
tinkit manęs.

Pietų metu vyr. egzaminuoto- 
jas, ps. Vaclovas Šulcas visą laiką 
aiškino tėveliams ir mamytėms 
apie skautų gyvenimą, ir atsaki
nėjo į paklausimus. Tėvams taip

viskas patiko, kad net surinko 
gražią sumą išlaidoms padengti.

Jau buvo maž ne sutemę, kai 
br. Vacys ir sesė fii. v. si. Maže- 
lienė pradėjo teoretinius egzami
nus. čia paeiliui buvo duodami 
uždaviniai ir diskutuojami gauti 
atsakymai. Pavyzdžiui, sakysim, 
buvo klausta: “Yra 4 žmonių šei
ma. Vaikai 10 ir 8 metų. Visi la
bai mėgsta maltą mėsą. Tu turi 
tiek ir tiek pinigų. Ką ir kaip da
rysi kad jiems paruoštum pie
tus?” “Mama tau pasakė iškepti 
pyragą: putnų, bet nepersaldų, 
nelabai riebų, ką darysi?” Arba 
“Praleisti vakarą — maždaug 6 - 
7 valandai — pakviesti 12 žmonių. 
Tu žinai, kad dalis svečių mėgsta 
kortomis palošti, daliai labai pa
tinka 9 vai. TV programa. Tau 
pavesta rūpintis virtuve. Ką da
rysi?”. Ir sesė pasakoja kaip ji 
ruošia 
rainos 
tresnį 
liuko,
pyragaičiais. Parenka atitinkamus 
gėrimus, viską paduoda, net sta
lus vėl nuima... Tada rodos nu-

Vienas iš ankstyvųjų vadų 
(tik ne Australijos Rajono!)

pietus, užkandėlį TV prog- 
metu, pataiso ponams aš- 
patiekalėlį prie kortų sta- 
paruošia kavą su tortu ir

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

girstu pasikalbėjimą: -“Yra dvi 
rūšys mėsos. Katra balta, katra 
juoda?” — “C-ūū”, — atsako 
brolis — “triušio balta, zuikio — 
juoda...” — “O rabitas?” — “Ha
bitas, tai kralikas!” — atkerta 
greitai ir šypsosi; mat, jei kalbi 
lietuviškai, tai nemaišyk kalbų. 
Sutinku su tų brolių nuomone, 
kurie sako, kad yra garbė daug 
kalbų žinoti, bet gėda savosios 
nemokėti. Sutinku ir su tuo, kad 
ir “senius” reikia kartais pamo
kinti, nes nekartą ir jie užsimirš
ta kuria kalba kalba, ir taip pa
sidaro Babelio bokštas!

Teorijos egzaminai truko neil- 
gokai, bet sesės ir broliai labai 
apsidžiaugė, kad “nekrito” 
vienas. Kuri skautė jų nelaikė tą 
dieną, teko patirti, turės juos iš
laikyti iki birželio mėnesio. O tie, 
kurie egzaminus jau baigė ir ga
vo specialybę, ruošiasi vėl naujai, 
kitokiai! Praeivis
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RAJONO VIENETUOSE krydį (skautai, studentai, spor
tininkai) išlaidų ir t.t. padengi
mui.

AUŠROS TUNTE (SYDNEY)

Skautų vyčių ’‘Geležinio Vilko” 
draugovės tradicinė (I-ojo įžod
žio) sueiga — iškyla įvyko 20.4.62 
“Aušros” stovyklavietėje, Ingle- 
burne, į ją atvykstant 19 brolių 
vyčių. Tradicinės metu s. B. Ža
lys skaitė paskaitėlę “Geležinio 
Vilko vyčiai ir lietuvio skauto vy
čio tikslas”, po kurios sekė ilges
nės diskusijos. Tradicinę sueigą 
— iškylą pravedė draugovės va
das s.v.v.sl. T. J. Rotcas.

1962 - 63 metų kadencijos vy
čių draugovės vadiją sudaro, be 
draugovės vado s.v.v.sl. T. J. Rot- 
co, dar šie nariai: vado pavaduo
tojas s.v.v.sl. K. Steponiukas, 
d-vės iždininkas ir II-ojo būrelio 
vadas — s.v.v.sl. A. Migevičius, 
d-vės švietimo vadovas ir IV-ojo 
(kandidatų) būrelio vadas s. B. 
Žalys. I-ojo būrelio vado parei
gas eina pats d-vės vadas.

Draugovėje šiuo metu veikia 4 
būreliai su 32 nariais; iš jų 19 ak
tyvių vyčių, 6 vieniši vilkai (gy
veną už Sydnėjaus ribų ir nega
li dalyvauti normaliose draugovės 
ir būrelio sueigose) ir 7 kandida
tai. Vyčių draugovė (buvęs skau
tų vyčių “Geležinio Vilko” būre
lis) šiemet įžengė į savo dešim
tuosius metus (įsteigtas 1953.III. 
1) ir savo veiklos sukaktį ruošia
si gražiai paminėti. Malonu paste
bėti, kad būrelio vadovybė po 10 
metų vis dar yra pačio būrelio 
steigėjai — s. B. Žalys (pirmasis 
būrelio vadas) ir s.v.v.sl. T. J. 
Rotcas (trečiasis būrelio vadas).

Pasikeitimai “Aušros” tunto 
vadovybėje. Nuo balandžio 15 d. 
išbuvęs apie 4 metus “Aušros” 
tunto tuntininko pareigose, atsis
tatydino ps. A. Dudaitis. Tunti
ninko pareigas dabar laikinai ei
na v.vl. A. Alčiauskas.

★
Motinos Dieną Sydnėjuje ir šie

met suruošė skautai ir ateitinin
kai gegužės 13 d., St. Joseph’s 
bažnyčioje, Camperdown’e, kur 
šv. Mišias už mirusias motinas at
laikė ir dienai pritaikintą pa
mokslą pasakė s. kun. P. Butkus. 
Minėjimo oficialioji dalis vyko 
Bankstown’o lietuvių namuose 
“Dainava”, kuriame skautai ir 
ateitininkai bei Bankstown’o Sa
vaitgalio Mokyklos mokiniai išpil
dė tikrai gražią ir gausią prog
ramą. Ir nors tą dieną Sydnėju
je lietus pylė kaip iš kibiro, namų 
salė buvo pilna prisirinkusi ma
myčių, tėvelių ir bičiulių. Pas
kaitėlę dienos tema skaitė Ir. Gin- 
talaitė, pranešinėjo si. R. Zinku- 
tė.

Jaunesniųjų skautų “Žalgirio” 
draugovė savo sueigą turėjo ge
gužės 20 d. Bankstown’e. Sueigos 
metu mokintasi rikiuotės, mazgų 
ir naujų žaidimų, o taip pat pasi
kalbėta apie įvykstančią 1963 m. 
pradžioje Jubiliejinę Stovyklą.

Skaučių “Živilės” draugovės 
skaučių skilties sueiga vyko ge
gužės 19 d. Bankstown’e. Ką sesės 
tarėsi ir veikė — korespondentui 
nepavyko sužinoti; tik patebėta, 
kad sueiga buvo gausi. Jaunesnių
jų skaučių skiltis, tuo tarpu savo 
sueigą turėjo Cabramattoje, sesės 
V. Bitinaitės namuose. Mat sesei 
negalint ateiti į sueigą (neseniai 
susilaužė koją) sesės sueigą pada
rė jos namuose.

—x—
★

Skautų vyčių “Geležinio Vilko” 
draugovės I-asis (senųjų vilkų) 
būrelis nutarė nuo š.m.
1 dienos pasivadinti v.s. 
Dainučio vardu.

čių patyrimo laipsnį egzaminus iš
laikė ir davė jaun. skauto-ės įžo
dį: A. Mačiulytė, R. Mačiulytė, 
B. šilerytė, V. Mačiulis. I vyres
niškumo laipsnį pakelti — į pas- 
kiltininkes A, Andriukonytė, V. 
Vaičekauskaitė; į skiltinlnko — 
psi. V, Vaičekauskas.

Dėl vykusių Geelong'e lietuvių 
sporto žaidynių, šiemet buvo ma
žesnis stovyklaujančių skaičius: 
pradžioje stovyklavo 19 skautų- 
čių, vėliau po žaidynių skaičius 
pakilo iki 27, o stovyklos uždary
mo šventėje dalyvavo net 34 bro
liai ir sesės, o be to gausingas bū
rys svečių.

Stovykloje sekmadieniais ir 
šventadieniais šv. Mišias atlaiky
davo Vietininkijos Dvasios Vado
vas kun. dr. P. Bašinskas. Sto
vykloje taip pat atsilankė Rajono 
Vadas v.s. V. Neverauskas ir Ra
jono Spaudos Skyriaus Vedėjas 
— ps. B. Žalys.

(RAŠO MUSŲ JAUNIEJI)

Kovo 25 d. Melbourne “Džiugo” tunto jaunesniųjų skaučių 
“Vaidilučių” draugovės sesės padarė iškylą į Melbourno Botani
kos Sodą. Štai ką jos ten matė ir pergyveno. Red.

•
Kovo 25-tą, Botanikos Sode įvyko paukštyčių iškyla. Iš ry

to visos susirinkome bažnyčioje, o po Mišių nuėjome į stotį. Pa
važiavę iki miesto, susiradome kelią į Botanikos Sodą. Ten atvy
kę susijieškojome gerą vietą atsisėsti, tada pavalgėme ir padaina
vome. Vėliau maitinome gulbes. Buvo ten viena labai didelė gul
bė, kuri atplaukė visai arti mūsų ir lesė iš rankų.

Pažaidę ėjome į kioską. Ten visos pirkome, kas ko norėjome. 
Viena iš mūsų padarė nuotrauką, o paskui jau pradėjome ruoštis 
grįžti. Iki stoties nueiti truko maždaug 2 minučių. Aš įsėdau į 
traukinį ir grįžau namo. Sesė Rita Tamošiūnaitė

birželio
Boriso

— j —

Sydnėjšus lietuvių jaunimo or
ganizacijų komiteto posėdyje, įvy
kusiame 1962.V.11 d. Bankstown’- 
e, kuriame be sportininkų, atei
tininkų ir studentų, savo atstovą 
turi ir “Aušros” tuntas, nutarta 
liepos 7 d. suruošti vakarą — šiu
pinį. Programą išpildys jaunieji 
menininkai. Pelnas eis šių orga
nizacijų kelionės į Adelaidės sąs-

Vasario 16 d. minėjime (1962. 
11.18) vietininkija dalyvavo or
ganizuotai šv. Jono bažnyčioje ir 
vėliau salėje. 1962.III.4 d. Lietu
vos Skautų Globėjo šv. Kazimie
ro šventėje ypač gausiai dalyvau
ta. Minėjimų pravedė ps. A. Kar
pavičius ir s.v.v.sl. P. Šileris.

Dienos

AUŠROS TUNTE 
(CANBERRA)

Gerai pavykęs Motinos
minėjimas suruoštas Kastyčio ir 
Jūratės draugovių, įvyko gegužės 
6 d.

★

Vyresnių skaučių būrelis Can- 
berroje. Mus pasiekusiomis žinio
mis Canberroje yra įsisteigęs vy
resnių skaučių būrelis su 7 sesė
mis. Būreliui vadovauja ps. 
Veteikienė.

Iškyla. Kovo 10 - 12 d.d. vieti
ninkija iškylavo Meredin apylin
kėje. Iškylos metu j. skautas Al
fonsas 
įžodį, 
ps. A. 
skautai

čerakavičius davė skauto 
Iškyloje, kuriai vadovavo 
Karpavičius, dalyvavo 24 
ir skautės.

... IRGI IŠKYLAUTOJAI!

L.

x —

Ps. A. Dudaitis, neseniai pasitraukė 
iš tuntininko pareigų, 4-ritis metus vado

vavęs Aušros tuntui.

IR MES MOKAME PLAUKTI!

1962 metų A ASE (Australian 
Association of Scouts in Exile) 
plaukimo pirmenybės, šiais me
tais pirmenybės kaip visuomet 
įvyko Bankstown’e. ši vieta laiko
ma centrine ir visiems prieina
ma, taip kad atrodo virs tradici
ne. Pirmenybės prasidėjo (irgi 
tradiciniai) lietui pilant. Žiūrovų 
buvo daugiau kaip bet kada. Tė
vai, draugai ir pažįstami susirin
ko paremti moraliai savo tautie
čių. Didžioji tribūna buvo sausa
kimša ir taip atrodė, kad visi sto
vėjo ir rėkė nuo pradžios iki ga
lo. Matyt, kad pirmenybės jiems 
patiko ir jie norėjo tai garsiai 
išreikšti.

Pirmenybės praėjo labai gyvai, 
kompeticija buvo labai aštri. 
Daugelyje atvejų pirmos ir antros 
vietos laimėtojai buvo atskirti 
dešimtadaliu sekundės. Gaila, kad 
ne visos tautybės galėjo kiekvie
nam užbėgime dalyvauti, taip kad 
laimėjimas kaikuriose pozicijose 
atiteko be kovos (mūsiškiai ne
buvo tokie laimingi!).

Gal įdomiausios rungtynės įvy
ko estafetėj 4 x 50 m. žemiau 20 
metų amžiaus laisvu stilium. Nors 
mūsiškiai vedė ir rungtynes lai
mėjo, bet vėliau buvo diskvalifi
kuoti, nes vienas plaukikas (bflk-l

tail) peranksti įšoko į vandenį.
Baigiamieji rezultatai buvo:
Skautai; 1. Lietuviai 68 taškai, 

2. Rusai 57, 3. Ukrainiečiai 54, 
4. Vengrai 37, 5. Latviai 28 6. Es
tai 24.

Skautės: 1. Ukrainietės 50 taš
kų, 2. Estės 41, 3. Rusės 23, 4. 
Vengrės 8, 5. Lietuvės 6, 6. Lat
vės 4.

Mūsų reprezentaciniam viene
tui daugiausiai taškų pelnė (nes
kaitant estafečių) V. Stašionis ir 
J. Penkaitis (po 11). Bendrai pa
ėmus visas pirmenybes V. Stašio
nis atstovavo “Aušros” tuntą 
daugiausiai kartų, o Penkaitis pel
nė daugiausiai taškų (su estafe
tėmis), negu kuris kitas pirmeny
bių dalyvis.

(šis plaukimo karnavalas AAS 
E šiemet suruoštas jau trečią 
kartą — visus kartus mūsų bro
liai išėjo laimėtojais.)

—TJR—

ATSARGUMAS
Jūs turite gerą virėją, bet ko

dėl apie ją taip blogai kalbate?
— Mat, nenorui, kad kaimynai 

paviliotų ją iš mūsų.

ŠATRIJOS VIETININKIJA
(GEELONG)

Vietininkijos štabą šiuo metu 
sudaro: vietininkas — ps. A. Kar
pavičius, vietininko pavaduotojas 
— s.v.v.sl. P. Šileris, Dvasios Va
dovas — kun. dr. P. Bašinskas, 
skaučių skyriaus vedėja — Jani
na Mačiulienė, kun. Gražinos 
skaučių draugovės draugininke 
si. G. Varankaitė, kun. Margio 
skautų draugovės draugininkas si. 
A. Pisarskis, adjutantas — si. V. 
Vaičekauskas. A.K.

V. Mačiu- 
šimkūnas, 
vadovavo 

si. G. Va-

Metinė stovykla. 1961.XX 1.27 - 
1962.1.7 “Šatrijos” vietininkija 
stovyklavo, kaip ir praėjusiais 
metais, Russel Bridge vietovėje. 
Stovyklai vadovavo ps. A. Karpa
vičius, ūkio viršininkas 
lis, virtuvę tvarkė K. 
mergaičių pastovyklei 
B. Milkauskaitė, vėliau
rankaitė, berniukų — psi. V. Vai
čekauskas.

Stovyklos metu į I-ąjį skaučių 
patyrimo laispnį perėjo A. And- 
riukonytė, o į skaučių II-jį paty
rimo laipsnį — M. Manikauskai- 
tė, R. Šilerytė, V. Vaičekauskai
tė; į III-jį skaučių patylimo laips
nį egzaminus išlaikė ir davė skau
tės įžodį: Kristina Breiberg, Ane- 
te Truner; į III-jį jaun. skautų-

VENTOS VIETININKIJOJE 
(BRISBANE)

Motinos dienos minėjimą Bris- 
banės lietuvių visuomenei suruo
šė gegužės 6 d. “Ventos” Vieti
ninkijos skautai ir skautės, vado
vaujami vietininko V. Stankūno, 
įdomią paskaitą skaitė p. K. Sa
kalauskas, po kurios sekė virš 2 
vai. trukusi meninė dalis, skautų- 
šių ir vietos lietuvių jaunimo. Po 
minėjimo mamytės pavaišintos 
kava ir pyragaičiais, o vėliau vi
sų bendrai pasilinksminta.

— x —

MURRAY’S |

Bi
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HEALTH FOOD STORES |
646 George St., Sydney, Australia |

(Kampas Liverpool St.) b
TEL.: 21-4254 arba BA-4254 b

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) g 
JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai | 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per $ 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S || 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel
bimų.

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

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

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

S

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, 
93 Northumberland St., Wickhaan, tel.: 61-5180.

PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
g PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
§ 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.
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Tai buvo sekmadienį, 1962.111.25. Mes paukštytės važiavo
me į Botanikos Sodą. Ten nuvykus aš mačiau daug gražių medžių 
ir gėlių, kurie man labai patiko. Po kurio laiko visos labai išalko
me, tai atsisėdome po medžiu ir užkandome.

Po pietų ėjome pasižiūrėti gulbių, ir žiūrėjome kaip vaikai jas 
lesina. Po to vėl susėdome ir padainavome keletą dainų, ir pažai
dėm “supuvusį kiaušinį”, “mazgus” ir dar vieną žaidimą, kurio 
vardo neatsimenu. Po žaidimų susiradome krautuvę, kur sesė 
draugininke mums nupirko ledų.

Ledus suvalgius, ir padainavus paskutinę dainelę, pradėjome 
kelionę į namus. Nijolė Stanaitytė

•
Sekmadienį, kovo 18 d., paukštyčių draugovė padarė iškylą 

į Botanikos Sodą. Po Mišių visos paukštytės susirinko prie baž
nyčios. Kai susitvarkėm, mūsų draugininke sesė Audronė ir jos 
sesutė mus nuvedė į stotį — North Richmond. Iš čia traukinys 
mus vežė į Melbourną. Išlipę iš traukinio dainuodamos pradė
jome kelionę į Botankos Sodą.

Botanikos Sode labai gražu. Medžiai ir gėlės visur, kur tik 
pasuksi galvą. Ten buvo ir upė, kur plaukiojo gulbės ir augo van
dens lelijos. Mums metant duoną, atplaukė keturios gulbės iki pat 
krašto ir net valgė iš rankų. Vėliau žaidėm “supuvusio kiaušinio” 
ir mazgų žaidimus ir dainavom. Kai atsibodo dainuoti, nuėjom į 
Botanikos Sodo krautuvę, ir pirkomės ledų ir visokių skanių daik
tų. kuriuos mes, vaikai, mėgstame.

Sode mes įdomiai ir gražiai praleidome dieną, ir buvo gaila 
jį apleisti, kai turėjome grįžti namo. Kristina Vaičiulytė

•
Vieną sekmadienį, tai buvo 1962.111.18., aš su kitomis paukš

tytėmis važiavau į vieną Melbourno sodą. Ten mačiau labai gražių 
medžių ir gėlyčių, kurie man labai patiko.

Kai užsigalvojome valgyti, tai susėdome po medžių. Po to 
ėjome pasižiūrėti gulbių ir laukinių paukščių. Dar vėliau — padai
navome keletą dainelių ir pažaidėme žaidimų; už kokios valandė
lės ėjome į krautuvę ir neužilgo jau turėjome važiuoti namo.

Vaidilutė Stanaitytė
•

Po lietuviškų pamaldų skubėjome į geležinkelio stotį, kur se
sė Audronė visoms nupirko bilietus. Sėdę į traukinį pasiekėme 
miestą, o iš čia pėsčiomis nuėjome į Botanikos Sodą. Čia eidama 
mačiau medį kurio lapai buvo kaip susuktos dešros. Sode paval
gėme pietus, pažaidėme, o po žaidimų ėjome toliau — kiosko 
link. Prie kiosko matėme gėles su raudonais žiedais. Vėliau matė
me antis ir davėme gulbėms duonos, ir tada neužilgo pradėjome 
keliauti į stotį, kur mūsų laukė mamos.

Iškyla į Botanikos Sodą man labai patiko!
Rasa Milvydaitė

•
Praeitą sekmadienį paukštyčių skiltis ėjo į Botanikos Sodą. 

Ten buvo labai gražių medžių. Paskui mes suradom vietą, kur at
plaukia gulbės, ir jas lesinom iš rankų.

Pavalgę žaidėme “supuvusį kiaušinį”. Sesė Audronė ir jos se
suo buvo-“supuvę kiaušiniai”. Po šito žaidėme “mazgų žaidimą”, 
ir ėjome į krautuvę pirkti ledų. Po to teko grįžti atgal į stotį.

Liuda Bautinaitė•
Sekmadienį, kovo mėn. 18 d., visos paukštutės iškylavo Bo

tanikos Sode. Buvo graži, šilta diena, kai mūsų 12 čia atvykom. 
Atvykę pirmiausiai pačios pavalgėm, paskui nuėjom maitinti gul
bių. Gulbės daug valgo, o kai pavalgo tai pyksta. Sode daug eže
rų; viename matėm auksinių žuvyčių, o taip pilna visokių medžiu, 
daug didelių palmių. Visur vaikščiojom ir viską žiūrinėjom. Vi
soms labai patiko. Eglutė Zižytė

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

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

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

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

f PORTALE
Redaguoja: Antanas Laukaitis

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

NUGALĖJAU!

ir

Nors ir neskaitlinga Canberra 
lietuvių apylinkė, tačau joje daž
nai ruošiami vienokio ar kitokio 
pobūdžio lietuviški pobūviai ar 
parengimai.

Gegužės 26 d. vyko tradicinis 
lietuvių skautų balius didžiausioj 
Canberroje Albeit Hall salėje, ku
ris puikiai pavyko ir drauge pa
pildė skautų kasą. Baliuje, be 
šimtų canberiškių, dalyvavo
Sydney “Kovo” sportininkai, at
vykę pasisvečiuoti pas Canberros 
“Vilką", kad sekančią dieną iš
bandytų jėgas krepšinio rungty
nėse.

Ir tikrai, minėtosios rungtynės 
buvo įspūdinga šventė. Didžiulėn 
ir šviesion Lyhneamo priemiesčio 
gimnazijos salėn susirinko gau
siai lietuvių ir australų, nes run
gėsi ne tik sydnėjiškiai lietuviai 
su Canberros “Vilku”, bet ir 
berros australų rinktinė su 
kų” ir koviečių rinktine.

Pirmosios žaidynės vyko 
“Vilko” ir “Kovo” pirmųjų
komandų, “Kovą” pasikeisdami 
atstovavo V. Kraucevičius, Daniš- 
kevičius, Lukoševičius, Vasaris, 
D. Kraucevičius, Kairaitis, Pro
tas ir D. Lee, o “Vilką” — K. Mi
niotas, Jarašius, Kemežys, T. Ži
linskas, Gocentas ir Venslovas. 
Pradžioje žaidynės ėjo lygiomis. 
Susidarė įspūdis, kad canberiškiai 
veda, gražiai pasuodamiesi ir net 
laimėdami pirmuosius metimus. 
Netrukus laimė pakrypo “Kovo” 
naudai, ir rungtynes laimėjo syd- 
nėjiškiai santykiu 42-29.

Ypač įtemptas žaidimas vyko 
tarp jaunųjų komandų, kurių me
tu žiūrovai kėlė audringas ova
cijas tiems, kuriems pavykdavo 
įmesti krepšin sviedinį. Sydnėjiš
kiai savo išvaizda atrodė jaunes
ni, bet vis tik laimėjo 30-18 san
tykiu. Jaunųjų komandoj už “Ko
vą” žaidė Lukoševičius, Andriejū- 
nas, Lukoševičius II, Griškaitis 
ir Sauka, o už “Vilką” — V. Go
centas, Keraitis, R. Miniotas, La
butis, švedas, Dully, Sipavičius ir 
F. Gocentas.

Daugiausia taškų surinko I-joj 
“Kovo” komandoj — Daniškevi- 
čius, II-joj komandoj Andriejū- 
nas; “Vliko” I-joj komandoj — Č. 
Žilinskas ir II-joj V. Gocentas.

Žaidynės
pasiekė, kai susigrūmė lietuviško
ji rinktinė su australiškąja. Savo 
ūgiu ir iš dalies mėtymo techni
ka australai pasirodė truputį pra
našesni, ir žaidynės baigėsi jų 
naudai (47-40).

Sporto šventė buvo pradėta 
Canberros apylinkės pirmininko 
p.p. Pilkos žodžiu ir trumpa “Vil
ko” klubo sekretoriaus N. Volko 
kalba. Sydnėjiškius atstovavo 
“Kovo” vicepirmininkas p. Jurai- 
tis.

šia proga pastebėtina: toks 
nuoširdus lietuvių sportininkų 
bendravimas, ypač dalyvaujant ir 
jaunajam atžalynui, yra nepakei
čiama lietuvybės išlaikymo mo
kykla.

augščiausią įtampą

Can-
“vil-

tarp 
vyru

Koreip.
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STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

: M. PETRONĮ, *
I 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. |

ADELAIDINIAI
š.m. gegužės 27 d. įvykusiame 

Adelaidės Lietuvių Sporto Klubo 
Vytis metiniame susirinkime iš
rinkta nauja valdyba, kuri parei
gomis pasiskirstė sekančiai:

Pirmininkas J. Jaunutis, 
Vice-Pirm. J. Milaknis, 
Sekretorius V. Baltutis, 
Iždininkas J. Strankauskas, 
Reikalų Ved. P. Andrijaitis. 
Sporto klubo adresas: V. Baltu

tis, 125 Gilles Street, Adelaide, 
S.A.

Adelaidės Lietuvių Sporto Klu
bas Vytis skelbia konkursą XI Il
sios Sporto Šventės ženkliuko 
projektui paruošti.

Projektus siųsti klubo sekreto
riui iki š.m. rugsėjo 1 dienos.

PRANEŠIMAI
Laimėtojas bus paskelbtas lie 

tuviškoje spaudoje.

š.m. birželio 23 d. S.K. Vytis 
Lietuvių Namuose, 6 Estry st., 
Norwoode ruošia JONINIŲ BA
LIŲ. Kviečiami visi lietuviai kar
tu su Jonais ir sportininkais pra
leisti šį vakarą. Savo apsilanky
mu paremsi mūsų sportuojantį 
jaunimą.

Veiks įvairus bufetas su šiltais 
ir šaltais gėrimais ir puikiais už
kandžiais. šokiams grieš visiems 
gerai žinoma ir visų mėgstama J. 
Songailos kapela.

Pradžia: 7 vai. vakaro. Pakvie
timai gaunami pas valdybos na
rius ir platintojus.

A.L.S.K. Vyti* Valdyba

g
yM

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

Kalnuose...
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

m

LIETUVIŲ ŠACHMATŲ 
TURNYRAS

Metinis Sydnėjaus lietuvių šach
matų turnyras jau beveik baig
mėje. Praėjusių metų turnyro lai
mėtojas V. Patašius paskutiniame 
rate susitinka žaisti su Dr. I. 
Venclovų, ir šios partijos rezul
tatas išaiškins šių metų lietuvių 
meisterio vardą. Po ilgos pertrau
kos mūsų turnyre dalyvauja Juo
zas Maščinskas, kuris miesto tur
nyre žaidžia už australų St. Geor
ge klubą, šių metų lietuvių šach
matų turnyre didžiausią staigme
ną padarė P. Grosas, įveikdamas 
Dr. I. Venclovą. P. Grosas pasku
tiniais metais gerokai pažengė 
šachmatuose.

KAS GERIAUSIAS?
Daug kartų manęs klausia Syd- 

nėjaus lietuviai, kas yra geriau
sias lietuvis šachmatininkas Syd-

J.H. POLOCK

Pavojai Virtuvėje
Sugedęs ir bakterijų apnuody

tas maistas sukelia ne tik baisius 
skausmus, bet net iššaukia pačią 
mirtį. Daugiau apnuodinto maisto 
patiekiama iš namų virtuvės, ne
gu iš a la carte restorano. Kiek
vieną dieną iš nesuskaitomų, taip 
moterų vertinamų sandėlių, mir
tingieji mikrobai patiekiami val
gyti vyrams ir vaikams. Maisto 
apnuodijimas sukeliamas nemato
mų kenksmingų mikrobų. Labai 
dažnai ir asmuo, čiupinėdamas 
savo rankomis maistą, jį užkrečia 
ir apnuodija.

Nelaimingoji auka visai nekal
tai gardžiuojasi jam patiektais 
miltainiais, kremu pripildytais ke
pinėliais, keptu kumpiu, kalaku
tu, viščiuku ar mišraine, saloto
mis, gamintomis iš virtų bulvių, 
kurios gana ilgą laiką buvo laiko
mos kambario temperatūroje. Mil
tinės, kremu kimštos bandelės, 
visokie tešlainiai, mėsa ir mėsos 
gaminiai, vinegretai, padažai mė
sai — tai daugiusia bakterijų pli
timo objektai. Tačiau dar tas ne
pasako, kad be šitų ir kiti maisto 
gaminiai negali būti apnuodinti.

Beveik pusė pasitaikančių ligų 
gali būti perduodamos per maisto 
patiekalus ir daugiausia per taip 
mėgiamus delikatesus, čia paduo
dame dešimt maisto vartojimo 
klaidų, kurias tyrinėtojai laiko 
mirtingaisiais virtuvės žudikais.

1. Naminis maisto vakavimas
Netinkamas maisto vakavimas 

yra lemiamas maisto apnuodijimo 
veiksnys, ypač nerūpestingai at
liktas, specialiai kalbant apie ku
kurūzų, pupelių ir kitų nerūgš- 
tingųjų produktų vakavimą. Na
miniu būdu užvakuoti pamidorai 
ir agurkėliai yra saugesni, nes 
rūgštis sulaiko bakterijų plitimą. 
Yra užregistruota daugybė nelai
mingų atsitikimų vartojant tokiu 
būdu paruoštą maistą. Kaip iš
vengti šio žudiko? Labai papras
tai vartojant garinį virtuvą, ang
liškai vadinamą “pressure cook
er”. Tačiau ir jame neužtenka 
lengvo virinimo, (212°). šitoks 
karštis dar nėra pajėgus užmušti 
nuodingąją botulino bakteriją. 
Norint būti užtikrintam, kad 
karštis pasieks vakuojamojo in
do su maistu vidurį, patariama 
virinti 250° karštyje. Nepasiekus 
nurodytos temperatūros bakteri-

jos liks gyvos ir sėkmingai dau
ginsis nors ii’ aklinai uždarytame 
inde. Kokių yra dar atsargumo 
priemonių?

Niekad nevalgyk jokio įdaryto 
— vakuoto maisto, jeigu indo 
dangtelis išgaubtas — pakilęs, jei
gu jame maistas papilkavęs ar 
pažaliavęs, neturi sveikos išvaiz
dos ir tinkamo skonio. Bent kiek 
suabejojus patartina nevalgyti ir 
išmesti.

Vakuotieji maisto gaminiai, 
gaunami krautuvėse, užvakuoti 
specialiose fabrikų virtuvėse ir 
laisvi nuo botulino bakterijų. Bet 
ir tai išsipūtusių dėžučių 
nevartoti.

turinio

2. Šaldymas
Geriausiai bakterijos 

kūno temperatūroje, dėl 
greit gendantį maistą laikyti šal
dytuve prie 50° F. ar žemiau. Įvai
rūs tešlainiai ir gaminiai su viso-

veisiasi 
to visą

I C ABRAM ATT A HOTEL 
Tol. UB 1619 

moderniškiausia* viešbuti* prie Cabramatto* galžinkelio tilte. 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — 
gera muzika. t

nėjuje? Nors jau kelerius metus 
vadovauju šechmatų sekcijai ir 
gerai žinau kiekvieną šachmati
ninką, bet negalėjau atsakyti. 
Svarbiausia, kad visi šachmati
ninkai yra labai ambicingi. Todėl 
geriausia 
nes kitu 
Visa tai 
lietuviai
tų lietuvių turnyre, šiuo metu to

vadovui išeitis nutylėti, 
atveju neteksi žaidėjų, 
išsispręstų, jeigu visi 

šachmatininkai dalyvau-

kiais kremais ar padažų priesko
niais turi būti laikomi šaldytuve 
juos pridengus vaškiniu popierių. 
Mėsa taip pat laikytina šaldytu
ve. Patartina prieš dedant šaldy- 
tuvan mėsą švaria skarele nutrin
ti, nuvalyti, bet niekad neplauti 
vandeniu. Mėsa laikoma šaldytu
vo šalčiausioje vietoje. Niekad 
mėsos nereikia laikyti įvyniotos 
popieryje.

Čia paduodami keli žinovų pa
tarimai :

a) Nešaldyk maisto dideliais 
kiekiais. Jeigu turite mišrainės ai’ 
salotų mišinio ar viščiukų, išdė
liokite juos į mažesnius plokščius 
indus, leidžiant šalčiui prieiti iš 
visų pusių. Dideliame gabale šal
tis negali laiku pasiekti vidaus, 
ir dėl to maistas gali gesti.

b) Niekad neužmiršk, kad ati
darius dėžutę konservuotas mais
tas turi būti laikomas šaldytuve. 
Tokį maistą laikant ne šaldytuve 
galimas tikras apsinuodijimas. 
Geriausia nesunaudotą konser
vuotą maistą išimti iš metalinės 
dėžutės ir sudėti į atskirą indą, 
nes dėžutės skarda, sulydyta cin
ku, gali gadinti patį maistą.

c) Paruoštą bet ne tuojau val
gomą maistą laikyti tik šaldytuve. 
Ne šaldytuve laikomas maistas 
kiekvienu atveju turi būti už
dengtas.

d) Virtas kumpis laikytinas tik 
šaldytuve. Klysta tos šeimininkės, 
manydamos, kad rūkytas kumpis 
gali stovėti ir ne šaldytuve.

3. Liekanos
Likęs nesuvalgytas maistas la

bai pavojinga laikyti atviras, ypač 
vasaros metu šiltame kambaryje. 
Tokios maisto liekanos reikalin
gos tos pačios priežiūros, kaip 
kad ir nevirtas ar nekeptas mais
tas. Virta daržovių mišrainė ir 
mėsos liekanos prieš patiekiant 
antrą kartą privalo būti pakarto
tinai pervirtos ar perkeptos. Ypač 
tas svarbu mėsai. Daugelis šeimi
ninkių likusią virtą ar keptą mėsą 
supjaustė į gabalėlius — tai "klai
dinga. Patariama likusią mėsą 
palikti gabale, nes tik tokiu būdu 
susidaro mažesnė erdvė patekti ir 
veistis bakterijoms. Mėsa turi bū
ti laikoma šaldytuve uždengta iki

DOVANINIAI SIUNTINIAI, 
SOV. SĄJUNGON

persiunčiami pigiau ir greičiau, siunčiant per firmą, kuri yra 
siuntinių įstaigos Maskvoje įgaliota betarpiai išrašyti apmui- 
tavimo licenzijas — faktūras. Tai yra pilna garantija, kad iŠ 
jūsų tebus paimti tikslūs muitai ir kiti persiuntimo mokesčiai.

Venkite įvairių neautorizuotų firmų patarnavimo, kurioms jūs 
betiksliai permokate.

SKYRIAI VISUOSE DIDESNIUOSE MIESTUOSE

Ta pačia proga pranešame, kad esame gavę nedidelį kiekį Vil
niaus Filharmonijos — J. švedo ansamblio lietuviškų šokių ir 
dainų plokštelių papigintom kainom. Jų galima gauti ir Sydnė- 
juje skambinant tel. 75 6578.

Sayininkai V. ir R. Aniuliai

HANSA TRADING Co.*™ 303347
197 Flemington Rd., North Melbourne, Vic.
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M P I O N A S
pionu R. Tamulis tapo jau trečią 
kartą. Jis jau turi ir Europos čem
piono antrame pusvidutiniame

R. TAMULIS — 
BOKSO O E

Gegužės 27 d. Kijeve Sovietų 
Sąjungos bokso čempionais pa
skelbti ir aukso medalius iškovojo 
10 sportininkų, jų tarpe lietuvis svoryje titulą. Tamulio mokyto- 
Ričardas Tamulis, be to, Lietu- jas — Šocikas jau kelis kartus yra 
vą atstovavęs, bet ne lietuvis, so
vietinės armijos karys — D. Poz
niakas. Dar 1956 m. Maskvoje du 
lietuviai buvo paskelbti čempio
nais, tai boksininkai: pussunkia- 
svoris Romualdas Murauskas ir 
sunkiasvoris Algirdas Šocikas, šio 
dabar trenerio mokiniu yra R. 
Tamulis. Sovietų Sąjungos čem-

buvęs ir sovietų ir Europos čem
pionu. šių metų pirmenybėse Ki
jeve iš viso dalyvavo trys lietu
viai ir vienas rusas, atstovavęs 
Lietuvą, Latviai finalinėse var
žybose turėjo devynis boksininkus 
ir jų vienas pateko į čempionų 
tarpą. (E)

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ !*j
I USSR PER ŠVEDIJĄ ' $

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY B
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW

įvykdyti neįmanoma, todėl reikia 
žiūrėti, kaip mus įvertina aus
tralai. Pagal N.S.W. Chess Asso
ciation nuostatus kiekvienais me
tais išleidžiamas oficialus sąrašas 
visų NŠW šachmatininkų, kuria
me pagal taškus atžymėtas kiek
vieno šachmatininko pajėgumas. 
Pagal šį oficialų sąrašą lietuviai 
šachmatininkai išsirikiuotų taip:

V. Patašius
gyd. I. Venclovas
V. Liūgą
J. Maščinskas

J.
J.
v.
A.
R.

. I.
P.
V.
V.

1650 taškų,
1540 taškų,
1480 taškų,
1390 taškų,
1230 taškų,
1010 taškų,
1000 taškų,

990 taškų,
740 taškų.

1960
1920
1800
1760

taškų, 
taškų, 
taškų, 
taškų,

kito valgio ir negali būti ilgiau 
laikoma kaip dvi dienas nuo jos 
virimo.

4. Nepakankamas išvirinimas
Jeigu kiauliena turi dar ružavą 

atspalvį, tai reiškia, kad ji yra 
nepakankamai išvirta ar iškepta 
ir kaip tokia negali būti valgoma. 
Šviežia kiauliena turi būti verda
ma prie 185° F. temperatūros. Ri
zika dėl trichinuotos kiaulienos 
gali būti sumažinta iki nulio, jei
gu tokia kiauliena bus. pakanka
mai išvirinta. Klysta šąimininkės, 
darydamos išvadas, kad jei mėsa 
inspektoriaus patikrinta ir ants
pauduota, tai ji turinti būti svei
ka. Neužmirškit: reklaminiai už
rašai, kaip “pavirinta”, “pakepin
ta”, “suminkštinta”, “rūkyta” ne
garantuoja, kad tokia mėsa netu
ri trichino parazitų.

5. Sezoniniai pavojingi valgiai
Staigus apsinuodijimas galimas 

ir skanėstais, kaip visokie ikrai, 
austrės ir pan., kurių nuodų net 
ir geras virinimas negali pašalin
ti. šis nuodas vadinamas grybe
liu — šungrybiu, baltos ar gels
vos spalvos, iššaukiantis staigią 
mirtį. Niekad nerinkite grybų iš 
sodų ar parkų. Valgykite tik ko
mercijoje pripažintus ir krautuvė
se parduodamus.

6. Pirkinio pavojai
Daugelis šeimininkių ___

parsineša savo krepšiuose iš krau
tuvių. Arsenikas ir švinas gauna 
vis daugiau ir daugiau vietos vir-

nuodų

V. Koženiauskas 
Dambrauskas 
Kvietkauskas 
Augustinavičius 
Dargužis 
Jočys 
Dudaitis 
Grosas 
Bitinas
Patašius pagal savo įvertini

mo taškus stovi 24-je vietoje mi
nimame sąraše iš visų 300 geriau
sių N.S.W. šachmatininkų.

V.A.

tuvėse. Daržovės ir vaisiai gali 
būti užkrėsti nuo buvusio potvy
nio, nuo trąšų ar purškalų, varto
tų prieš sodų ir daržų kenkėjus.

Jūsų gerai nenuplautas obuolys 
gali turėti arseniko nuodų, kurie 
daugiausiai laikosi prie kotuko. 
Kopūstuose, ypač vietose prie ka- 
čėno kartais jūs matote baltą, lyg 
miltelių, spalvą. Tai liekanos švi
no ar arseniko nuodų, purkštų 
prieš kopūstines kirmėles. Taigi, 
prieš verdant kopūstus jūs gerai 
gerai išplaukite juos vandenyje.

Po paskutinio karo pramonė, 
technika, chemija ir su ja susiju
sios šakos taip išsiplėtė ir patobu
lėjo, kad pagamina šimtus įvai
riausių nuodų. Jie įvairiais atve
jais ir įvairiais sezonais visur var
tojami, dėl to būkime rūpestingi 
ir produktus, kokie jie bebūtų, 
visuomet prieš vartojimą rūpes
tingai išplaukime.

Saugokitės ir perkamo iš krau
tuvių maisto, laikyto ant atvirų 
lentynų ar padėklų.

7. Blogas šeimininkavimas
Atsiranda vis daugiau šeiminin

kių, kurios pačios atsakingos už 
apnuodytą maistą. Ir tai tik dėl 
to, kad neplauna rūpestingai savo 
rankų ir indų, leidžiant musėms, 
tarakonams ir žiurkėms prieiti 
prie maisto ir indų.

šitas, ligas nešiojantis priešas, 
ėda tą patį maistą, kurį ir mes 
valgome, ir skleidžia įvairiausius 
nuodus į mūsų kūnus. Graužikų 
veislė yra daugiau pavojinga, ne-

(Pabaiga psl. 6 )

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

S
f
I
V.

I10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- $: 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.
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NŪSŲ PASTOGĖ
Lietuviai Australijoje

PERTH
Gegužio 20 d. įvyko pirmas vi

suotinis L. V. S-gos “Ramovė” 
V. A. Perth skyriaus susirinkimas, 
kuriame gausiai dalyvavo narių 
ir svečių.

Skyriaus valdybos pirmininkas 
J. Liutikas, atidarydamas susirin
kimą ir dėkodamas už gausų daly
vavimą pasidžiaugė tokia skyriaus 
greita plėtote. Vien tik susirinki
mo dieną pribuvo 9 nauji nariai. 
Trumpais žodžiais apibūdino įsis
teigusio skyriaus reikšmę, patiekė 
dienotvarkę ir pirmuoju punktu 
ėjusius sveikinimus pavedė per
skaityti p. A. Klimaičiui. Šis pir
masis visuotinis susirinkimas bu
vo paskelbtas abiejuose liet, laik
raščiuose, tad gauta daug sveiki
nimų. Susirinkusius sveikino Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdis Adelai
dės Skyrius, L. V. S-gos “Ramo
vė” Pietų Australijos Skyrius ir 
iš Amerikos Centro Valdyba. Taip 
pat susirinkimas su džiaugsmu pa
sitiko Perth lietuvių meno mėgėjų 
grupės sveikinimą, kurios net keli 
asmenys priklauso šiai sąjungai. 
Gautuosius Centro Valdybos po
tvarkius skaitė vicepirm. M. če- 
kauskas. Kadangi gautieji prane
šimai dėl S-gos dešimtmečio mi
nėjimo yra žymiai pavėluoti, tai 
nutarta neatstovauti W. A. sky
riaus motyvuojant, kad skyrius 
tėra tik organizavimosi stadijoj. 
Pertraukos metu buvo renkamos 
aukos Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje. Prieštaravimus neaukoti 
atrėmė s-gos narys A. Statkus, 
kuris pats aukojo ir kitus ragino. 
Po pertraukos buvo renkama Rev. 
Komisija, kurion išrinkti: Algir
das Statkus, Antanas Valiukėnas, 
ir Pranas Žulys.

Paskutinis nutarimas — sureng
ti pirmąjį subuvimą — buvo dis
kutuojamas ilgėliau, nes norima 
kuo gražiau užsirekomenduoti lie
tuvių bendruomenės tarpe. To
kiam subuvimui parengti susirin
kimas išrinko komisiją iš šių na
rių: A. Statkaus, A. Valiukėno, A.

Karkono, V. Kazoko, V. Stribins- 
ko ir K. Buzermano. Susirinki
mui pasibaigus dar ilgokai užsitę
sė draugiški pasikalbėjimai ir bu
vo rūpinamasi, kada bus šaukia
mas kitas toks nuotaikingas ir 
darbingas susirinkimas.

A.K.

ALBURY, VIC.
Alburio Apyl. Valdybos pastan

gomis nuo šių metų pradžios vei
kia Vodongoj Lietuvos istorijos 
pamokos lietuviukams. Istorijos 
kursą pradėjo ir tęsia Alburio 
gimnazijos mokytoja Brone Čės- 
nienė. Pagal numatytą planą pa
mokas toliau tęs Vodongos moky
tojos p-lės Vinevičiūtė ir Berta- 
šiūtė. Kai vaikus Valdybai tenka 
surankioti ir į pamokas pristatinė
ti iš Alburio bei Vodongos, nėra 
jau taip paprasta, nes pareikalau
jama laiko, net išlaidų. Teko nu
girsti, kad Lietuvos istorija, kuri 
pradėta su priešistoriniais laikais, 
mokiniai visi vienodai gyvai do
misi, o kaikurie ir užrašus daro.

Atrodo, tik didelis pedagoginis 
patylimas įgalina prie taip nevie
nodo amžiaus (G—16 metų) sąs
tato prisitaikinti, vienoj klasėj ir 
tuo pačiu laiku dirbti, į darbą 
įtraukti suįdominti.

Žinąs

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS NEWCASTLE

Gegužio mėn. Apylinkės Valdy
bos pastangomis buvo vėl iš nau
jo suorganizuotas Pabaltijo Tau
tų Komitetas, kurį sudaro: P. 
Brūzga — pirm., E. Putnis (lat
vis) — sekret., ir K. Alt — iž- 
din. Visų trijų tautų atstovai su
tarė glaudžiai bendradarbiauti 
kultūrinio, politinio ir propagan
dos darbo srityse.

Birželio 10 d. 11 vai. ryte Broad
meadow katalikų salėje Pabaltijo 
Tautų Komitetas surengė 1941 
m. birželio trėmimų minėjimą.
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{vairi programa, Paparčio žiedo ieškojimas, skanus bufetas.
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šio k-to pirm. p. Brūzga pradėjo 
minėjimą anglišku žodžiu, akcen
tuodamas minėjimo prasmę ir 
tikslą. Minėjime paskaitą angliš
kai skaitė Newcastle University 
College lektorius Dr. Vytautas 
Doniela. Newcastle Lord Mayor 
F.J. Purdue savo žodyje gana 
tiksliai papasakojo apie trijų Pa
baltijo valstybių gyvenimą lais
vėje ir tas valstybes ištikusią tra
gediją. — komunistinę okupaciją 
su visais žiaurumais ir žudymais. 
Jis pabrėžė, jog kasmetiniai de
portacijų minėjimai Newcastle’je 
yra didžiai reikšmingi, nes jie jau 
pradėjo veikti į australų visuome
nę, kuri pradeda suprasti, kas 
yra komunistų propaganda, ver
gija ii- teroras, čia aš noriu pa
žymėti, kad Lord Mayor F.J. Pur
due kasmet ateina į pabaltiečių 
deportacijų minėjimus ir griežtai 
pasisako prieš komunistų varomą 
terorą ir jų užmačias — demokra
tinių valstybių pavergimą. Lord 
Mayor ne viena proga įspėjo aus
tralus nebūti akliems, kad neatsi
tiktų taip, kaip atsitiko Pakai
tyje.

Toliau trumpas kalbas pasakė 
Councilor W. Pendlebury Lake 
Me Quarie Shire prezidentas, aid. 
Mc. Dougal — gerųjų kaimynų 
Tarybos prezidentas, kun. S. Gai
delis, S. J., ir geležies darbinin
kų unijos organizatorius Mr. N. 
Nolan.

Minėjimo meninėje dalyje D. 
Skuodaitė padeklamavo eilėraštį 
lietuviškai, o Z. Zakarauskienė 
angliškai. Vyto Nekrošiaus su
kurtasis gyvasis paveikslas vaiz
davo lietuvio ūkininko šeimos 
trėmimą Sibiran; gyvojo paveiks
lo turinį paryškinančius žodžius 
deklamavo p. J. Nekrošienė.

Latvė solistė V. Lee pianinu 
akomponuojant vyrui A. Lee, pa
dainavo tris operų arijas.

Pabaigai Newcastle lietuvių 
choras, diriguojamas S. Žuko, su
dainavo žuvusiems šauliams, kur 
giria žaliuoja, Waltzing Matilda 
ir God save the Queen (himno 
solo partiją dainavo Z. Zakaraus
kienė).

Programą angliškai ir lietuviš
kai pranešinėjo D. Skuodaitė. Mi
nėjime dalyvavo virš 100 asmenų, 
kurių daugumą sudarė lietuviai.

Prieš minėjimą ten pat katalikų 
bažnyčioje kun. S. Gaidelis, S.J., 
atlaikė šv. Mišias Sibiro kankinių 
intencija ir pasakė tai dienai pri
taikintą pamokslą. Trėmimų mi
nėjimo išvakarėse, šeštadienį, 11 
vai. 45 min. ryto Pabaltijo Tautų 
Komiteto ir Apyl. V-bos pirm. 
P. Brūzga, lydimas dviejų lietu
vaičių tautiniuose kostiumuose — 
Z. Gasparonytės ir R. Jazbutytės 
bei latvių ir estų atstovų, padėjo 
vainiką ant Nežinomojo Kareivio 
paminklo Newcastle centrinio paš
to aikštėje. Vainiko padėjimo ce
remonijos buvo nufotografuotos 
ir nuotrauka su atitinkamu para
šu paskelbta pirmadienio (11.6.62) 
“Newcastle Morning Herald’e”.
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anksčiau buvo manyta. Jie ne 
užkrečia maistą nešiodami li- 
bacilas ar kenksmingas bakte

rijas, bet taip pat apteršia mais
tą savo išmatomis. Vadinasi, bam- 
barieriai ar tarakonai taip pat 
apnuodija maistą, kaip ir žiurkės. 
Tad nepatingėkite užsukti į vais
tinę nupirkti jiems nuodų. Van
duo, gautas iš šaldytuvo jį atšil-. 
džius, privalo būti sunaikintas su
pilant jį į kanalizaciją, o ne j 
kokį nors virtuvės indą ar plo
vyklą.

gu 
tik
gų

8. Žaizdos
Šeimininkė turi rūpintis, kad 

jos rankos būtų sveikos, visokie 
sužeidimai turi būti aprišti, šva
rūs, dezinfekuoti. Pirštų nagai 
trumpai kirpti ir šepetėliu bei su 
muilu išvalyti, švarūs.

9. Virimo indai
Atsitiktiniai .virimui netinkami 

indai apnuodija verdamą valgį. 
Venk maistą gaminti senuose, iš
trupėjusiuose induose, taip pat ir 
švinu lituotuose induose. Nega
mink lemonadinių gėrimų cinku 
emaliuotuose induose, nes rūgš
tis tirpina cinką.

THORNBURY. S

MOTERŲ J

MELBOURNE >♦<

10. Chemini* nuodijimas
Cheminiai žudikai vis dar 

da prieglaudos virtuvėse. Kiek
vienas indas, talpinąs kokius nors 
nuodus, turi turėti aiškų užrašą. 
Pašalink juos iš virtuvės ir žiūrėk, 
kad prie jų neprieitų vaikai. Kai 
kurie chemikalai gali būti lengvai 
palaikyti miltais. Geriausiai nuo
dus, skirtus kenkėjams, pirkti tik 
spalvotus, kad juos būtų lengva 
skirti nuo miltų, kepimo sodos ar 
pieno miltelių.

Yra gydytojų pripažintas recep
tas, kuris gali būti namuose var
tojamas kaip priešnuodis, jeigu 
kas nors atsitiktinai būtų apsi
nuodijęs. Jis paprastas ir suside
da iš gerai apgruzdintos duonos 
riekės (vad. tost), vienos dalies 
stiprios arbatos ir vienos dalies 
pieno magnezijos. šis vaistas spe
cialiai rekomenduojamas tuo at
veju, kada nuodų rūšis nežinoma. 
Apsinuodijus geriausia skubiai 
šauktis gydytojo. Kol gydytojas 
atvyks, ligoniui galima duoti iš
gerti kiaušinio baltymo, pieno 
arba stiprios arbatos. Stengtis 
kaip galima greičiau ligonį pra- 
vemdyti, kad kaip galint daugiau 
nuodų būtų pašalinta. Tai galima

ran-

NAUJA SYDNEY APYLINKĖS 
VALDYBA

Po paskutinio visuotinio apy
linkės susirinkimo išrinktoji val
dyba pasiskirstė pareigomis:

pirm. H. Stošius, vicepirm. P. 
Grosas, sekret. V. Augustinavi- 
čius, ižd. Pr. Sakalauskas ir na
rys kult, reikalams J. Šidlauskas.

Liepos 14 d. Sydney Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Drau
gija ruošia šeimyninį vakarą su 
programa. Tikimasi, kad visi tau
tiečiai gausiai susirinks maloniai 
ir jaukiai praleisti šį vakarą. Se
kite tuo reikalu vėliau dedamus 
skelbimus.

PAMALDOS
Birželio 24 d. Sydney lietuviams 

pamaldos tik Camperdown, 12 
vai. Tą pačią dieną 5 vai. p.p. bus 
laikomos lietuviams pamaldos 
Wollongong katedroje.

BIRŽELIO
DIDINGA DEMONSTRACIJA
Birželio 16 d. Sydnėjuje. Lat

vių salėje Baltų Komitetas suren
gė tikrai puikų ir įspūdingą bir
želio trėmimų minėjimą. Minėji
me dalyvavo virš 600 p ------ 
į’minėjimą atvyko ir didelis skač i dainavo dainą “tremtiniai” ir miš- 
čius lietuvių. Minėjime turiningą 
ir gilų žodį tarė latvių konsulia- 
rinis reprezentantas Mr. O. Rozi- 
tis, ypač akcentuodamas, kad lie
tuviai, latviai ir estai kasmet su
sirenka paminėti ne vienkartinio 
tragiško istorinio įvykio, bet šių

MINĖJIMAI
trijų tautų tragedijos, kuri nėra 
pasibaigusi ir kuri tebetrunka ir 
šiandie. Tolimesnėje minėjimo 
programoje latvaitė Z. Abola lat
viškai padeklamavo A. Egličio 

.1.3 Č39’ žmonių. Poemą “Baltijos pakrašty”, bari- 
Reikia pasidžiaugti, kad šį kartą tonas A. Rungis (latvis) solo pa- • __ __ 1__ 2— —1—2 . rlnivsmrrt rlninn H’ mio,

rus latvių choras padainavo tris 
dainas. Toliau inž. R. Zakarevi
čius pianinu solo pasigėrėtinai iš
pildė Čiurlionio Nokturną ir 
Bramso Rapsodiją. Sekė lietuvių 
Dainos choro trys dainos ir estų 
vyrų choro taip pat trys dainos.
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JUS KVIEČIA į visuomenei ruošiamas paskaitas. Jos 
riai yra visuose didmiesčiuose:

ADELAIDĖJ, 334 KING WILLIAM STR., 
BRISBANĖJ — 355 WICKHAM TERRACE, 
MELBOURNE — 187 COLLINS STREET, 
PERTHE — 1 MUSEUM STR., 
SYDNĖJUJE — 25 BLIGH STR.

Paskaitos vyksta sekmadieniais. Vitrinose pažymėtas 
kaitų laikas.

Teosofai sudaro pasaulinę broliją be luominių, religinių ir j;| 
rasinių skirtumų. Jie skleidžia žmoniškumą, studijuoja palygi- 
namąją religiją filosofiją ir gamtą, tyrinėja neištirtas jėgas, 
glūdinčias žmoguje ir gamtoje.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Bankstown Dainavos salėje bir

želio trėmimų minėjimo metu 
vienas iš dalyvių (nesutiko būti 
viešai skelbiamas), pasiklausęs ir 
susižavėjęs Dainos choru, priėjęs 
įteikė choro dirigentui p. K. Ka
valiauskui penkis svarus choro 
reikalams tardamas: “tai jums už 
tą džiaugsmą, kurį išgyvenau jū
sų besiklausydamas”.

R. Norvydas iš Geelong pradė
jo mokytojauti Geelong gimnazi
joje. Dėsto biologiją, chemiją ir 
kt. dalykus.

Algis Mališauskas pasisvečiavęs 
Melbourne ketverius metus, su
grįžo namo į Brisbane.

Beveik jau tikras dalykas, kad 
šio mėnesio pabaigoje Melbour
ne įvyks šaunios vestuvės: žada 
tuoktis B. Antanaitytė ir V. Ado
mavičius.

Ina čėsnaitė, ypač gerai pažįs
tama alburiškiams, kur gyvena 
jos tėvai, ir melburniškiams, kur 
ji baigė meno studijas, pereitą 
savaitę iškeliavo aplink pasaulį. 
Išplaukė Amerikos kryptimi, kur

PADĖKOS
PADĖKA

Mano atostogavimo metu Syd- 
nėjuje pas dėdes Maksvyčius M. 
Pastogės Nr. 20 apie tai tilpo ži
nutė. Jaučiu pareigą pareikšti p.p. 
Maksvyčiams už malohų ir nuo
širdžiai jaukų globojimą, p. “Ku
ka” už parašymą Mūsų Pastogėje 
apie mane ir mano pasirodymus, 
padėką. Nuoširdžią pagarbą reiš
kiu

11-metė Rita Tamošiūnaitė,
Melbourne

PADĖKA
Sydney lietuvių Choras 

nuoširdžiai dėkoja Sydney 
vių Namų valdybai ir lietuvių vi
suomenei, labai gausiai koncerte 
(birželio 3 d.) dalyvavusiai, šil
tai chorą priėmusiai ir jį gausiai 
parėmusiai. Jūsų toks nuoširdus 
prielankumas chorą stiprina mo
raliai ir materialiai.

Dainos choro vardu
V. Lašaitis

Daina 
Lietu-

paviešėjus mesis j EVropą ir iš 
ten gal būt atgal.

Spaudos balium susidomėjimas 
auga, nors tik neseniai buvo pa
skelbta, kada ir kur įvyks. Laiške 
iš Wollongong man rašo, kad wol- 
longongiškiai atvyks į 
nizuotai.

balių orga-

Petras 
Naująją 
trečias nuo pat viršaus Public Ser
vant Naujoje Gvinėjoje. Linkėda
mi jam sėkmės canberiškiai apgai
lestauja, kad jis būdamas namų 
statymo komitete, dar nepastatęs 
namų išvyksta, bet tikimės, kad į 
Klubo atidarymą p.p. Dirkiai spe
cialiai atvyks iš N.G.

Dirkis žada 
Gvinėją. P.

važiuoti j 
Dirkis bus

Birželio 19 — 21 dienomis Chev
ron Hilton viešbuty 81 Macleay 
Street Potts Point (Sydney) 
vyksta odos gaminių ir išdirbinių 
paroda. Šalia visų kitų šios šakos 
įmonių parodoje išstatys savo ga
minius ir lietuviškoji Lizard Co. 
įmonė (V. Saudargas). Paroda 
atidara nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. 
vak.

Šios savaitės pabaigoje išvyks
ta trims savaitėms atostogų syd-

atlikti kutenant užpakalinę gerk
lės dalį, liežuvėlį arba duodant 
gerti sūdyto pieno arba sūdyto 
šilto vandens.

Jūs galite išvengti kenksmingo 
maisto prisilaikant šių keturių 
reikalavimų: švarumo, šaltumo, 
ateargumo ir svarbiausia, bendro 
supratimo ir sveikos, išmintingos 
galvosenos.

Laisvai vertė Kostas Ankus

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju visiems 

savo draugams, bičiuliams ir pa
žįstamiems, taip gausiai lankiu
siems mane, gulinčią ligoninėje. 
Jūsų parodytas nuoširdumas man 
visados liks brangus ir nepamirš
tamas.

Anelė Pauliukonienė, 
Cabramatta

PADĖKA
Mylimam vyrui, žentui ir švogeriui a.a. Broniui Obelavičiui 

eismo nelaimėje tragiškai žuvus, visiems, pareiškusiems mums 
užuojautą spaudoje ar asmeniškai, taip pat visiems gausiai atsi
lankiusiems į laidotuves ir padėjusiems gėlių prie mirusiojo ka
po, kun. P. Butkui, atlikusiam laidotuvių apeigas, p. K. Kava
liauskui, giedojusiam bažnyčioje ir kapinėse, p. K. Narbutui, 
padėjusiam nuvykti į nelaimės vietą ir kituose reikaluose, nuo
širdžiai dėkojame.

■ Nuliūdusi žmona A. Obelavičienė, uošviai
AJ. Jurkšaičiai ir A.J. Dirginčiau

PRANEŠIMAS
Šių metų rugsėjo 8 d. tautos 

šventė skiriama mūsų tautos dai
niaus Maironio šimto metų gimi
mo sukaktuvių minėjimui, kuris 
įvyks š.m. rugsėjo 9 d. Lietuvių 
Namuose. Smulkesnė minėjimo 
programa bus paskelbta spaudoje 
vėliau.

Adelaidės Apylinkės 
Valdyba

Čia reikia ypač pabrėžti, kad ir 
programoje lietuviai tikrai pui
kiai pasirodė, ypač choras, kuris, 
palyginus su latvių ir estų cho
rais, savo sudėtimi buvo mažiau
sias, bet savo dainomis gal net 
buvo pranašesnis už kitus. Dau
gelis estų ir latvių atvirai išreiš
kė pasigėrėjimą mūsų choru ir jo 
pasirodymu.

BANKSTOWN
Birželio 17 d. Bankstown lie

tuvių namuose įvyko tragiškųjų 
birželio įvykių paminėjimas — 
koncertas, kurį surengė Tautos 
Fondo 
dėtas 
kurią 
Dalia 
gai ir 
Mitkienės eilėraštį 
Dr. A. Mauragis pasakė trumpą 
žodį ir vėl Dainos choras pagie
dojo “Teve mūsų”.

Literatūrinėje minėjimo dalyje 
poetai J.A. Jūragis, Br. Žalys ir 
M. Slavėnienė paskaitė savo kū
rybos, o p. A. Skirka perskaitė 
“Išdavimo kelias” — trumpą ap
sakymėlį.

Muzikinėje dalyje p. M. Ber
notienė solo padainavo Schuber- 
t’o Melancholiją, St. Šimkaus Kur 
bakūžė samanota ir taip pat St 
Šimkaus Oi, greičiau, greičiau. E. 
Vilnonis taip pat solo padainavo 
amerikietišką dainą Trobelė prie 
upės ir dar dvi lietuvių liaudies 
dainas. Antrą kartą pasirodo p. 
Bernotienė ir su p. E. Kapočiene 
duetu padainavo A. Dvorak’o Tė
viškės dainą ir St. Šimkaus Plau
kia sau laivelis.

Minėjimas — koncertas užbai
giamas Dainos choro šiomis dai
nomis: J. Naujalio — Jaunimo 
giesmė, J. Gudavičiaus — Kur gi
ria žaliuoja, M. Petrausko — Mo- 
tuš, motuše ir J. švedo — Linelį 
raunu.

Šis minėjimas praėjo gana 
sklandžiai ir dalyvių šiltai sutik
tas. Minėjime dalyvavo virš 200 
žmonių. L.

Atstovybė. Minėjimas pra- 
giesme “Nuliūdo kapais”, 
sugiedojo Dainos choras 
Grosaitė tikrai nuotaikin- 
jautriai padeklamavo M.

'Ne pasaka”.

nėjiškiai p.p. Saudargai. Atosto
gas numato praleisti Queenslande 
ant koralų rifų.

★
Aras prieš Arą. Senasis Aras, 

rašinėjąs M. P-je ir skautų spau
doje, protestuoja prieš naująjįA- rą, ’neseniai —j—« ... 

Ku-ka siūlo 
dinti ereliu, 
nereikalingo

pasirodžiusį M. P-je 
jaunesniam pasiva- 
kad kartais nekiltų 
kraujo praliejimo.

Wollongongiškio p. Černiausko 
žmona neseniai grižo namo ap
lankiusi savo tėvelius ir gimines 
Vokietijoje. Vietos lietuviai, po
niai Černiauskienei išvykus, ne
susigaudė laike, nes laikrodinin
kas Černiauskas dėl daugelio rū
pesčių negalėjo nei laikrodžių su
taisyti Ku-ka

BIRŽELIO 23 D. BANKSTOWN LIETUVIŲ SALĖJE, 
EAST TERRACE ST., BANKSTOWN APYLINKĖS 

VALDYBA RENGIA

Šokiu vakaru
KURIO METU BUS RENKAMA GRAŽUOLĖ 

— MISS LIETUVA SYDNĖJUJE

Konkurse dalyvauja visos netekėjusios lietuvaitės.

Programoje numatyta baleto šokiai, “Miss Lietuva Sydnė- '; 
juje” rinkimo ceremonijos ir, po to, vainikavimas ir dovanos ;' 
įteikimas. ; ’

Pradžia: 7 vai. vakaro.

Veiks bufetas, turtinga loterija ir gros 4 asmenų kapela, 
{ėjimas: Suaugusiems — 10 šilingų, moksleiviams — 5 šil.
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