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GYVIEJI /R
MIRUSIEJI AMERIKA NUBUDO

AMERIKOS PREZIDENTO KENNEDY ISTORINĖ KALBA IR PASKUTINIEJI ĮVYKIAI
Vėlinės visados Švenčiamos

liūdesio ženkle: tą dieną mes 
prisimename savo artimuosius, 
kuriuos mirtis iSskyrė iŠ gyvųjų 
tarpo, nuėję į kapus aplankyti 
mes atnaujiname savo ryšius su 
mirusiais. Žmogaus gyvenimas 
susietas su mirusiųjų pasauliu 
tūkstančiais ryšių, ir todėl miru
sių santykis su gyvaisiais sudaro 
vieną iš esminių žmogiškųjų 
bruožų. Ypatingai šis santykis 
ryškus ir gyvas lietuvių tautoje. 
Jau gilioje senovėje lietuvių ti
kėta, kad su mirtimi ne viskas 
baigiasi: tikėta į pomirtinį gyve
nimą. Net buvo šventos girios ar 
gojeliai, kur mirusieji apsigyven
davę. Šitą pomirtinio gyvenimo 
tikėjimą įvestoji krikščionybė lie
tuviuose tik dar labiau sustipri
no ir net davė konkrečias for
mas.

Tautos gyvenime mirusieji ly
giai turi savo dalį kaip ir gy
vieji. Jeigu mirusiųjų įtaka tie
sioginiai ir nejaučiama, tai ii 
reiškiasi per jų pradėtus ar at
liktus darbus. Tas ir skatina pri
pažinti, kad tautą sudaro ne vien 
tik jos gyvieji nariai, bet ir mi
rusieji. Čia ir yra tasai pagrin-

Matydami sovietų karštligiškai 
vykdomus karinius pasirengimus 
ir pačią Kubą paverčiant sovieti
ne tvirtove Amerikos pašonėje' 
su tolimo ir vidutinio skridimo 
raketų lizdais, nukreiptais j Ame

riką, amerikiečiai ėmėsi drastiš
kų žygių net rizikuodami pasau
liniu karu. Spalio 23 d. preziden
tas Kennedy pasakė istorinę kal
bą, paskelbdamas Kubai griežtą 
blokadą. Amerikos karo laivai ap-

Leonardas A ndriekus

Vėlinės
Ką jūs beveiksite, parėjusios namo, 
O mano protėvių neramios vėlės? 
Iš sugriuvusios pastogės liko tik akmuo, 
Iš vasaros dienų tiktai šešėlis.

Be saulės, be žvaigždžių bus rudenį dangus — 
Tokioj tamsoj namo nerasit kelio.
Jus ves į tėviškę per liūdinčius laukus 
IŠ avilio atlėkusi bitelė.

• i t

Jus pailsėti ant akmens ji meiliai ves — 
Stebėsitės, kad taip aklai sutemo — 
Ir skausmo ašaras, tas brangias lauktuves, 
Sugers ištroškusi gimtoji žemė.

juosia Kubą geležiniu žiedu ir bus 
griežtai kontroliuojami visi į Ku
bą plaukią laivai, šios akcijos 
skubiai griebtis privertė pastebė
ti 25 sovietų laivai, plaukią į Ku
bą ir pakrauti raketiniais gink
lais. Prez. Kennedy pareiškė, kad 
iš Kubos paleista pirmoji raketa 
bus kibirkštis trečiajam pasauli
niam karui, kas reikš tiesioginę 
Sovietų agresiją prieš Ameriką. 
Kiekvienas laivas, kuris nesiduos 
amerikiečių kontroliuojamas, bus 
skandinamas.

Prez. Kennedy savo kalboje 
perspėjo amerikiečius, kad toks 
vyriausybės sprendimas, gali pa
reikalauti kietų ir didelių aukų, 
bet kito kelio nėra. “Didžiaiuiai 
pavojus šiuo atveju būtų nieko 
nedaryti. Mūsų tikslas nėra ga
lingesnio pergalė, bet teisių ap
saugojimas. Mes nesiekiame tai
kos laisvės sąskaiton, bet mes sie
kiame taikos ir laisvės. Tegu Die
vas padeda šiuos tikslus įgyven
dinti.”

Prez. Kennedy kalbą sekė žai
biški amerikiečių kariniai pergru
pavimai. Amerikiečių karo laivai

das, kas tautoje praeitį jungia su 
dabartimi ir sudaro vienų ir ne
dalomą vienetų. Pagarba miru
siam yra vienas iš kultūros bruo
žų, kurį respektuoja visos tau
tos. Garsusis romėnų posakis 
"apie mirusius arba gerai, arba 
nieko” išreiškia ne vien tik' se
nojo pasaulio respektą 
jam, bet lygiai jis tiek 
gas ir mūsų laikams.

mirusia 
prasmin-

Nepaprastai gražios 
apeigos buvo Lietuvoje. Kapų 
lankymas, tiesioginis pabendra
vimas su savo artimaisiais, jau 
persikėlusiais į mirusiųjų pasau
lį, buvo išreiškiamas įvairiau
siais būdais. Daug tokio santy
kiavimo bruožų išliko net iš pa
goniškų laikų, kaip mirusių mai
tinimas, jų aprengimas, šildymas 
tikrai žvarbiomis vėlyvo rudens 
naktimis paliekant nakčiai namų 
nerakintas duris arba po vaka
rienės nenudengiamas stalas, 
kad namų vėlės galėtų naktį grį
žę pasivaišinti — visa tai kalba, 
kaip mūsų gyvenimas tampriai 
susietas su iš šeimos išsiskyru
siais, Net ir išeivijoje Vėlinių 
dienų kapų lankymas yra visur 
atgaivintas, nes tai yra lietuviš
ko charakterio ir lietuviškos kul
tūros dalis. Juo labiau šis gražus 
mūsų tautos paprotys praktikuo
tinas čia, nes mes mistiniu keliu 
jungiamės ne vien tik su čia pa
laidotais, bet ir su tais, kurie il
sisi Lietuvoje arba bet kuriame 
kitame pasaulio krašte. Vėlinių 
dieną ne vien tik susimąstome 
sustoję ties savo gyvenimo pra
einamumu ir trapumu, bet drau
ge ir įtikime, kad mirtis nenu- 
kirpo visų ryšių,' tarp gyvųjų ir 
mirusiųjų. Tie ryšiai yra tikri ir 
jie egzistuoja mūsų širdy, mūsų 
meilėje, mūsų tikėjime.

Vėlinių

M.P. SKAITYTOJAMS
Kaip jau buvo skelbta, 

Mūsų Pastogės metinė pre
numerata nuo 1963 m. yra 
£4, pusmečiui £2. Atskiras 
Nr. 2/-. Prenumeratos pa
kėlimo nutarimas įsigalioja 
nuo ».m. lapkričio 1 d. Užsa
kydami Mūsų Pastoge se
kantiems metams siųskite 
pinigus pagal naują tarifą. 
Iš apsimokėjusių M.P. pre
numeratą 1963 m. ligi š.m. 
lapkričio 1 d. papildomų pri- 
mokėjimų nebus reikalauja
ma.

KARAS INDIJOJE

M.P. Administracija

Nesulaikydami raud. kiniečių 
prašymais ir notomis, indai ban
dė savo prarastas teritorijas at
siimti jėga. Iš pradžių indų paro
dyta iniciatyva buvo labai opti
mistiška, bet paskutinių dienų ka
ro veiksmai aiškiai pakrypę kinie
čių naudai: geriau ginkluoti ir 
turį daugiau karinio patyrimo ir 
disciplinos kiniečiai beveik visur 
indus atmušė ir nesulaikomai ver
žiasi į Indijos teritoriją užimda
mi naujus plotus. Nors karas ofi
cialiai nėra paskelbtas) bet kau
tynės vyksta gana kietos ir atkak
lios. Indijos premjeras Nehru

kreipėsi į U.S.A, prašydamas pa
galbos ginklais. Indijos krašto ap
saugos ministeris pareiškė, kad 
Indija su raud. Kinija esanti karo 
padėtyje ir nežiūrint turimų nuos
tolių bus kariaujama, kol bus at
gautos visos Indijos teritorijos, 
užgrobtos kiniečių. Indijos ir Ki
nijos konfliktas atsidūręs UNO 
Saugumo Taryboje.

NOTA VATIKANUI
Ryšyje su vykstančiu Romoje 

Visuotiniu Bažnyčios Susirinkimu 
Lietuvos Diplomatijos šefas yra 
pasiuntęs Romos spaudai šitokį 
laišką:

Kai kurie laikraščiai, pranešda
mi gandą, esą laukiama atvyks
tant į Visuotinį Susirinkimą vie
no Lietuvos vyskupo su trimis jo 
dieczijos kunigais, pavadino tuos 
Lietuvos klero narius “Sov. Są
jungos katalikų mažumos atsto
vais”. Be to, skelbiant spaudoje 
Koncilijaus narių paskirstymą 
kraštais, vieton Lietuvos vardo 
buvo padėtas Rusijos vardas, lyg 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios vys
kupai būtų Rusijos atstovai. To
dėl tenka atkreipti dėmesį į šiuos 
faktus:

Lietuva yra laikoma neteisėtoj 
karinėj Sov. Sąjungos okupacijoj, 
kuri buvo primesta šiam kraštui,

nepripažintas 
santykiai 
septynis

laikoma

sovietų kariuomenei jį užpuolus;
vadinamasis Lietuvos “įjungi

mas” į Sov. Sąjungą, kuris buvo 
Kremliaus inscenizuotas, nėra 
pripažintas labai didelės laisvojo 
pasaulio vyriausybių daugumos; 
pirmoj eilėj jis
šventojo Sosto, kurio 
su Lietuva tęsiasi jau 
šimtmečius;

Lietuva negali būti
Sov. Sąjungos dalimi, kaip nebu
vo galima laikyti esant Vokieti
jos dalimi Liuksemburgo, kai jis 
buvo Hitlerio “įjungtas į Didįjį 
Reichą”;

Lietuvos Bažnyčia negali būti 
identifikuojama su Katalikų Baž
nyčia Rusijoj, o Lietuvos vysku
pai įtraukiami į Koncilijaus narių 
iš Rusijos tarpą; tokių narių, be
je, iš viso nėra, nes katalikiška 
hierarchija Rusijoj yra bolševikų

sunaikinta (prieš ką Maskvos sta
čiatikių Patriarchatas niekados 
nebuvo pakėlęs savo balso);

Lietuvos katalikai, kurie jau 
daug metų priešinasi žiauriam 
persekiojimui, siekdami išlaikyti 
ištikimybę Apaštalų Sostui ir tau
tiniams idealams, nėra katalikų 
mažuma Sov. Sąjungoje, prie ku
rios jie nepriklauso, — jie sudaro 
beveik visumą Lietuvos gyven
tojų.

[Šitokiomis aplinkybėmis, nede
ra identifikuoti Lietuvą su Rusi
ja ar Sov. Sąjunga. Priešingai, 
yra teisinga bei tikslinga minėti 
jos vardą, ypač todėl, kad lietu
vių tauta, pasiryžusi likti gyva ir 
atstatyti sąvo laisvę, tikrai nėra 
užsitarnavusi būti jos vakarinių 
brolių pakasta po užmaršties ir 
abejingumo akmeniu. Šis prašy
mas nenutylėti Lietuvos vardo — 
užbaigia savo laišką min. S. Lozo
raitis — yra kartu — reikia tai 
pasakyti atvirai bei lojaliai — pa
raginimas atkreipti dėmesį į pa
vojų desperacijos, kuri galėtų 
kilti Lietuvos katalikų tarpe, jei 
jie pasijustų visų apleisti ir dar
gi identifikuojami su savo žiau
riais persekiotojais.

• Lapkričio 10 d. Dainos choro koncertas Dainavoje (Sydney)

Šio laiško nuorašas buvo pa
siųstas kai kuriems Visuotinio 
Bažnyčios Susirinkimo nariams ir 
Italijos politikams.

KONCERTAI
• Lapkričio 10 d. Newcastle Liet, choro koncertas Transport 

salėje Hamiltone (Newcastle).

• Lapkričio 11 d. Melbourne Liet. Dainos sambūrio koncertas 
Kew miesto salėje (Melbourne).

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Lietuvos Ministeris prie 

Sosto S. Girdvainis dalyvavo 
kilmingoje Visuotinio Bažnyčios
Susirinkimo atidarymo ceremoni
joje. Jis atstovavo Lietuvą taip

sv.
iš-

PRENUMERATA
Ištisiems metams — 

£ 4.0.0.
Pusei metų — £2.0.0 

Trims mėnesiams 
£ 1.10.0

AUkiias nr. — 2/-
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kras 
tuose — £ 5.0.0 me
tams.

KOMERCINIAI 
SKELBIMAI

1 colis per 1 skilti 
12/-

Bendruomeniniai — 
10/-

Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai — 1/6. 
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 
nuolaida.
Už skelbimų turinį 
neatsakom*.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA:
MŪSŲ PASTOGĖ

Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
Administracijos tel.: 649 9062

Sydney, 1962 m. spalio 31 d.
Nr. 43 (705). Keturiolikti metai.

ir oro pajėgos perėmė visą Ku
bos blokadą, karių atostogos at
šauktos, visame pasaulyje ameri
kiečių įgulos paskelbtos pareng
ties padėtyje.

PASKUTINIEJI ĮVYKIAI

• UNO sluogsniuose vyko ašt
rūs debatai paskelbtosios Ameri
kos blokados Kubos reikalu.

• Sovietų Chruščiovas kie
tais žodžiais atsikirto pabrėžda
mas, kad joks amerikietis nekon
troliuos sovietinių laivų ir kad 
Amerikos paskelbtoji programa 
reiškia atvirą agresiją prieš Kubą 
ir jos sąjungininkę Sovietų Ru
siją.

• UNO gen. sekretorius U 
Thant skubiai susisiekė su Ru
sijos ir Amerikos vadais siekda
mas padėtį sušvelninti.

• Rusija nusileido atšaukda
ma 12 laivų iš plaukusių 25, o ki
ti leidosi amerikiečių tikrinami.

• Skubiai siūloma dviejų di
džiųjų konferencija.

• Paskutiniu metu amerikie
čiai pareikalavo, kad būtų Kubo
je išgriautos raketinės bazės. 
Priešingu atveju grasina invazi
ja į Kubą.

Per kelias dienas visas pasaulis 
pasijuto kaip ant parako statinės. 
Sovietų nuolaidos įtampą šiek 
atleido, bet karo pavojus nepra
ėjęs. Amerikiečiai sutinka derė
tis su sovietais, bet blokada ne
atšaukiama ir karo grėsmė atvi
ra.

Amerikos staigius posūkius su 
dideliu palengvėjimu priėmė vi
sas Vakarų pasaulis. Ligi šiolei 
amerikiečių darytos sovietams 
nuolaidos daugelyje kraštų buvo 
sukėlusios nepasitikėjimo Ameri
ka. Paskutinis Amerikos žingsnis 
liudija, kad Amerika tvirtai lai
ko vadžias savo rankose.

Rusijoje taip pat vyksta sku
būs pasirengimai: atšaukiamos 
kareivių atostogos, pašaukti karo 
tarnybon kaikurių metų atsargos 
kariai. Florida šiuo metu pasida
riusi didžiule Amerikos karine 
stovykla, šia kryptimi permetami 
įvairių ginklų rūšių amerikiečių 
kariniai daliniai.

Ryšium su Kubos krize Berly
ne nuotaika nepasikeitusi. Berly
no kryptimi buvo pranešta judų 
stiprūs sovietų daliniai, bet, at
rodo, Berlynas įvykių eigoje šiuo 
metu atsidūręs šešėlyje. ,

Remiantis naujausiais praneši
mais spausdinant šį laikraštį su
žinota, kad tenkindami Amerikos 
reikalavimus rusai nusileido ir 
sutiko Kuboje išgriauti raketinius 
lizdus UNO priežiūroje. Atrodo, 
šitoji įtampos fazė- baigta. Jos pa
sėkoje: a) rusai pasirodė agreso
rių vaidmeny ir atskleidė savo 
silpnumą, b) Amerika atgavo pa
skutiniu laiku smunkantį savo 
prestižą ir pasitikėjimą.

Nugirstos 
snekos

Spalio 19 ir 20 d.d. Sydnėjuje 
įvyko N.S.W. Good Neighbour 
Council atstovų ir delegatų kon
ferencija. šioje konferencijoje lie
tuvių Soc. Globos moterų draugiją 
atstovavo p. O. Baužienė ir p. Žy- 
gienė. Ponia Baužienė stebisi, ko
dėl tokiose svarbiose konferencijo
se plačiau neatstovaujami lietu
viai, kai tuo tarpu kitos tautybės 
šioje konferencijoje buvo pasiun- 
tusios gausias delegacijas.

★

Cabramatta apylinkės dešimt
mečio jubiliejinės iškilmės jau čia 
pat. Be paminėtų pereitame nume
ryje pakvietimų platintojų pakvie
timus platina dar p. J. Statkus 
(Padstow, Station delikatessen). 
Atsimintina, kad prie įėjimo pak
vietimų nebus galima gauti, nes 
vietų ir pakvietimų skaičius ribo
tas. Galimas daiktas, kad p. Stat
kus prie pakvietimo pridės dar ir 
gero kumpio gabalą (žinoma, už
simokėjusi).

★

Lietuviškoji kultūra išeivijoje 
labiausiai palaikoma mūsų daino
mis. Teisingai sakoma: kol dainuo
sime savo dainas, plaks mūsų šir
dys lietuvišku taktu. Apie mūsų 
tautinį gajumą liudija mūsų cho
rai, įsisteigę kiekvienoje didesnė
je lietuvių kolonijoje, šių metų pa
baigoje visu australišku mastu 
įvyksta Adelaidėje antroji Dainų 
Šventė. Užuojauta tiems, kurie šio
je dainų šventėje negalės dalyvau
ti. Užtat nepraleiskime progos pa
sigėrėti Dainų Šventės dainomis 
mažesne apimtimi: lapkričio 11 d. 
Melbourne Lietuvių Dainos Sam
būris rengia grandiozinį koncertą 
Kew miesto salėje. Diena anksčiau, 
lapkričio 10 d. Dainavoje (Sydney) 
įvyksta Dainos choro koncertas. 
Taip pat lapkričio 10 d. 7.30 vai. 
vakare Hamilton Transport halė
je įvyksta Newcastle lietuvių cho
ro koncertas.

★

Sydnėjuje Dr. V. Barkienė ne
seniai užbaigė privalomą penkerių 
metų stažą ligoninėje ir gavo teisę 
verstis privačia gydytojo praktika, 
šia proga spalio 27 d. p.p. Barkų 
namuose jų artimųjų ir bičiulių 
tarpe dviguba šventė: aplaistymas 
Dr. V. Barkienės australiškas dip
lomas ir jos vyro agi-. B. Barkaus 
vardinės. Dr. V. Barkienė medici
nos studijas pradėjo Lietuvoje, 
diplomą įsigijo Vokietijoje. Jai 
kartoti medicinos kurso Australi
jos universitetuose nereikėjo, nes 
1955 m. išlaikė N.S.W. reikalau
jamus gydytojams egzaminus ir 
turėjo atlikti 5-rių metų stažą li
goninėje. Stažuodama ji ėjo atsa
kingas ligoninės vedėjo pareigas.

★

Spalio 24 d. Prince Alfred ligo
ninėje, Sydney, inkstų liga mirė 
P. Šilinis. Velionio kūnas pervež
tas į Canberra ir spalio 27 d .pa
laidotas. A. A. P. šilinis visą laiką 
gyveno Canberroje ir ilgą laiką nu
siskundė sveikatos būkle. Velionis 
buvo arti 60 m., paliko žmoną ir 
sūnų inžinierių.

Ku-ka

IŠ LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
VEIKLOS

Rašytojų Draugijos V-ba (esan
ti Los Angeles mieste, U.S.A., 
pirmininkas poetas B. Brazdžio
nis) paskutiniame savo posėdyje 
nutarė:

pat audiencijoje, kurią Jo Šven
tenybė Popiežius Jonas XXIII su
teikė atvykusioms į tą ceremoni
ją svetimų valstybių specialio
sioms misijoms, ir kartu su jų 
nariais buvo priimtas Jo Eminen
cijos Kardinolo Valstybės Sekre
toriaus A.G. Cicognani.

Roma, 1962 m. spalio mėn.

a) suruošti L.R.D. literatūros 
vakarą ir surasti mecenatą meti
nei LRD liter, premijai.

b) skelbti savo darbų biulete
nius šiuose laikraščiuose: Drat* 
ge, Naujienose, Dirvoje ir Mūsų 
Pastogėje.

c) prašyti visas knygų leidyk
las informuoti per spaudą apie 
liet, knygų spausdinimo padėtį, 
apie jų artimiausius planus. Apie 
savo leidinius ligi šiolei spaudą 
reguliariai informavo tik "Nida” 
ir Lietuviškos knygos klubas Či
kagoje.
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IR ŽODIS TAPO KIAI... PRISIMENANT UNRRA

Pagaliau prieš penkerius me
tus kilusi idėja galutinai reali
zuota: ėjęs iš rankų į rankas, ap
kalbėtas ir išsiilgtas po ilgo gim
dymo Australijos Lietuvių Met
raštis pasirodė daug didesnis, iš
samesnis, negu buvo tikėtasi ir 
laukta. Išoriškai Metraštis daro 
stambaus veikalo įspūdį. Iš tik
rųjų jis ir yra stambus veikalas. 
Enciklopedinio formato pirma
jame projekte jis buvo prama
tytas tik 192 puslapių, tačiau 
betvarkant sukauptą medžiagą 
paaiškėjo, kad į pramatytą pus
lapių skaičių toli gražu nebus 
galima sutalpinti visos medžia
gos siekiant duoti išsamesnį 
vaizdą apie Australijos lietuvių 
gyvenimą. Piniginių išteklių ne
turint leidėjui (ALB Krašto Val
dybai) tikrai buvo didelis gal
vosūkis, kaip čia pasielgti. Vis 
tik Valdyba sutiko padidinti 
metraštį visu šimtu puslapių, 
nors vistiek redaktoriai skundė
si vietos stoka ir daugelį dalykų 
turėjo paskelbti tik labai su
glaustai. Žinoma, toks ekstra 
metraščio padidinimas turėjo 
įtakos ir į jo paruošimo išlaidas, 
tad visai nenuostabu, kad jo da
bartinė kaina (kietais viršeliais 
£3, minkštais £2.10.0) šiek tiek 
skiriasi nuo anksčiau skelbto
sios.

Pasigėrėję metraščio išore pa
bandykime jį pasklaidyti. Ver
čiant lapą po lapo ypač į akis 
•krinta iliustracijų gausumas. 
Tai yra labai teigiama pusė, nes 
labai dažnai iliustracijos būna 
daug iškalbingesnės už ilgus teks
tus. Patį metraščio turinį suda
ro Australijos lietuvių gyveni
mo pavaizdavimas plačiausia 
prasme nuo pirmojo lietuvio iki 
1961 m. imtinai. Salia visuome
ninio ir kultūrinio reiškimosi 
bendruomenine ir organizacine 
prasme yra atskirai aprašyti ryš
kesni ir aktyvesni mūsų kultūri
ninkai, dailininkai (su jų darbų 
reprodukcijom), dainininkai, in
strumentalistai, rašytojai (j'eigu 
šių pastarųjų vieno kito trūks
ta, tai tik dėl to, kąd jie patys 
nesutiko jame dalyaauti).

Sovietu snipės darbe
Nedidelėje baltinių krautuvė

je, kurių ji atidarė Ottawoj, ka
nadiečiai mėgdavo pasikalbėti su 
Miss Eileen. Jie sakydavo, kad ji 
esanti tikra oxfordiete.

Bet Miss Eileen, kuri Gačino 
mokykloje buvo žinoma Nr 480 
822/039 G, tikrumoje buvo Tania 
Markovna Radionska, gimusi 1924 
m. Murmanske.

Ji slaptai 1958 metais buvo iš
laipinta Anglijoje ir apsigyvenu
si Londone King’s Cross pradėjo 
neva tai ieškoti darbo.

Tačiau jos tikrasis tikslas buvo 
pasiekti Kanadų po pretekstu, 
kad ji nerandanti darbo.

“Aš baigiu išleisti visas savo 
sutaupąs. Aš važiuosiu į Kanadų 
pabandyti ten laimės... — skun
dėsi ji naujiems pažįstamiems.

Kai kurie jai sakė, kad ji teisi, 
bet kiti nepatarė emigruoti. Bet 
ji pradėjo rūpintis imigracijos 
popieriais. Ir 1959 m. kovo mėn. 
gavo imigracijos vizų ir atvyko 
į Kanadų. Pirmuosius mėnesius 
sėdėjo ramiai, nes Maskva buvo 
įsakiusi, kol negaus instrukcijų 
nieko nedaryti.

Gyvendama Montrealy, ji susi
rado kepykloje pardavėjos vietų. 
Bet įsakymas atėjo perkelti savo 
veiklų į Ottawu. Kepyklos šeimi
ninkams ji patiko ir bandė jų su
laikyti, bot Eileen išgalvojo ser
gančių tetų, pas kurių turinti va
žiuoti.

Ottawoj ji išsinuomavo brangų 
butų, išgalvodama istorijų apie ki
tų tetų, kuri paliko jai palikimų. 
Keliom dienom po atvykimo, res
torane ji susitiko su jaunu kana
diečiu 19 metų amžiaus, kuris 
vėliau pasidarė jos pirmuoju ben
dradarbiu. Jaunikaitis buvo lai
mingas susipažinęs su moterimi 
kų tik atvykusia iš Anglijos. Jie 
greit tapo draugais. Ji paklausė 
jo, ar jos pažįstami iš Anglijos

PASTABOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠČIUI PASIRODŽIUS
Sis metraštis visų pirma yra 

istorinių lietuviškojo gyvtenimo 
įvykių Australijoje dokumenta
cija. Kyla klausimas, ar visi fak
tai jame suregistruoti ir svar
biausia, kiek jie yra tikri.

Į šį esminį klausimą tuo tar
pu negali atsakyti nei leidėjas, 
nei patys metraščio redaktoriai. 
Į tai tegali atsakyti patys skai
tytojai arba aprašytųjų įvykių 
liudininkai. Reikia atsiminti, kad 
tokios apimties metraštis visų 
pirma yra kolektyvinis darbas, 
ir jame paduotų žinių tikrumas 
ir išsamumas pirmoj eilėj pri
klauso nuo pačių bendradarbių. 
Niekas esamomis sąlygomis iš 
redakcijos neturėjo galimybės 
paduotų žinių patikrinti arba jų 
papildyti. Pagaliau ir metraščio 
redakcija negalėjo ypatingai 
džiaugtis gausiu mūsų lietuvių 
iš atskirų vietų bendradarbiavi
mu. Kaip skyrelyje “Darbą už
baigus” redakcija pasisako, “trū
kstamos medžiagos papildymais 
teko pasirūpinti pačiai redakci
jai renkant faktus daugiausia iš 
lietuviškos spaudos aprašymų. 
Tokiu būdu didesnę ALB apy- 
linkių ir organizacijų veiklos ap-

APIE
Vis gausėja liudijimų apie trem

tinių gyveninių sovietų Rusijoje 
ir apie Sibiru, šiuo metu jau var
giai ar galima pasakyti, jog Vaka
rai nenusimano, kokios kančios 
tenka pakelti visokios rūšies kalė
jimuose pas komunistus; o tų ka
lėjimo atmainų yra daug, tačiau 
visiems charakteringas bruožas 
yra bandymas kacetų pobūdį už- 
trinti, tokias žmogaus naikinimo 
įstaigas vadinant priverčiamo dar
bo pataisos lageriais. Kaip iš B. 
Armonienės prisiminimų knygo
je “Palik ašaras Maskvoje” ma
tyti, net ir ten, kur duodamos ge
resnės sąlygos, tai daroma tam, 
kad atseitų pigiau išlaikyti kali
nius, kad daugiau pagamintų, kad 
geresnis išeitų balansas metų ga- 

negalėtų jai rašyti laiškų jo ad
resu. Neklausdamas priežasties, 
jaunikaitis sutiko ir tokiu būdu 
ji susirado sau “laiškų dėžutę”.

Atsilygindama ji davė jam ke
letą dovanėlių, bet niekad nesis
tengė jo įtraukti į špionažo tink
lą, neš jo tarnyba dideliuose pre
kybos namuose jos neįdomavo. 
Ir jaunikaitis niekad nežinojo, 
kad prieš savo norų jis tapo so
vietų šnipų grandinės žiedu.

Per keturis mėnesius Eileen, 
ši rami anglė, besirūpinanti lab
daros reikalais, suorganizavo šni
pų ir teroristų grupę, kurie ne
sitraukė prieš žmogžudystę. To
kiu būdu ji likvidavo vienų ka
nadietį inžinierių, kuris davęs in
formacijų vėliau norėjo ją įskųs
ti Kanados saugumo organizaci
joms. ši žmogžudystė buvo už
maskuota nusižudymu

Ji taip pat pagrobė ir išsiuntė 
į Rusiją vieną slovakų emigran
tą dirbusį aviacijos fabrike brai
žytoju, norėjusį ją išduoti. Jis 
buvo gatvėje pagrobtas, apsvai
gintas ir nugabentas į laivą, plau
kusį į Rusiją.

1959 m. rugpjūčio mėn. ji bu
vo padariusi tiek daug pagrobi
mų ir nužudymų, kad Maskva 
įspėjo ją būti ramesne.

Apie tų laiką ji atidarė balti
nių krautuvę Ottawoj.

Vieną dieną užėjo jaunas vyras 
pirkti baltinių savo motinai. Ji 
jam patiko ir paprašė pasimaty
mo. Ji sužinojo, kad jis buvo po
licijos valdininkas ir apie tai pra
nešė Maskvai.

“Tęskite. Bandykite sužinoti ką 
Kanados saugumo organai žino 
apie mūsų šnipus. Jei reikalinga, 
galite sutikti susituokti.”

Ji susižiedavo. Bet žmogus bu
vo tylus ir ji iš jo negavo jokių 
žinių, kurios būtų įdomios Mask
vai.

rašymų dalį parašė pati redakci
ja”. Šita redakcijos pastaba la
bai daug ką pasako. Ir jeigu met
raščio tekste kas nors iš skaity
tojų susitiks su kokiais nors ne
tikslumais ar net praleidimais, 
tai ne redakcijai ar leidėjui kliū
tų priekaištai, bet kaip tik mums 
visiems, nes metraštis mus visus 
liečia ir visi buvome kviečiami 
kuo aktyviau prisidėti prie šio 
reikšmingo darbo.

Galimas daiktas, vienas kitas 
jautresnis skaitytojast ar kritikas 
ras tam tikrų trūkumų viso met
raščio išplanavime arba medžia
gos sugrupavime. Sakysime, ir 
man pačiam krenta į akis kai ku
rių dalykų neproporcingumas, 
ypač pačioje pradžioje, kurie gal 
daugiau įdomūs pavaizduota 
nuotaika — juk mūsų visų, Aus
tralijoje besikuriančių — ar tai 
būtų Yalumas, ar Melbournas, 
Adelaidė ar Sydnėjus — buvo 
panašūs nusiteikimai ir išgyve
nimai. Tokiu būdu jeigu tie ilgi 
aprašymai (kaip Yalumo mo
zaika) ir savo paduotais faktais 
nėra metraščiui būdingi ir esmi
niai, vis tik patiektoji nuotaika 
ir atvykusių lietuvių moralinė

GYVENIMĄ SIBIRE
le, bet tik jau ne tam, kad rū
pinamasi žmonėmis.

Lietuvių spauda Amerikoje vis 
ir vėl skelbia atsiminimus iš Si
biro tremtinių gyvenimo ir tuo 
prisideda prie tikro faktų nušvie
timo. Taip prieš kelis metus Dir
va paskelbė vieno Vokietijoje 
esančio lietuvio mokytojo vargo 
kelius tundrose. Tačiau bene se
niausias ir labai išsamus doku
mentų komplektas dabar yra, ne
skaitant Kersteno apklausinėjimų 
rezultatų, JAV Stanfordo univer
sitete, Hoover Library and Ins
titute on War, Revolution, and 
Peace. Tai vadinamoji Anderso 
Kolekcija, kurią sudaro dokumen
tai paruošti įsakius Antrosios Len
kų Armijos Italijoje vadui, gen.

— Arba jis nieko nežino, arba 
nenori sakyti, — pranešė ji Mask
vai.

Atidėdama sutuoktuvių dieną ji 
išbuvo Kanadoje iki 1961 m. Pa
galiau iš Anglijos atėjo “auten
tiškas” laiškas, skelbiantis, kad 
jos dėdė sunkiai sergąs ir norįs 
ją pamatyti.

— Tavo pareiga ten važiuoti, 
brangioji. Aš lauksiu sugrįžtant. 

■— Pasakė sužadėtinis.
Nuo to laiko, kai ji apleido Ot

tawu, niekas nebežino kur ji yra.
• * •

Esfir Grigorievna Jurina, gimė 
Maskvoje 1923 metais cirko atriš
tų šeimoje. Kai jai buvo 20 metų, 
pateko į Gačiną kur gavo numerį 
A 450/215 G. Ją pavadino Rita 
Elliott.

Šalia įprastų mokykloje daly
kų ji taip pat lavinosi akrobati
koje, sukombinuodama pavojingą 
numerį.

Jos instruktoriai rašė:
“Tai nuostabi mokinė turinti 

ypatingus gabumus ne tik moky
tis angliškai bet ir kitose srityse. 
Ji turi įgimtus šnipo gabumus ir 
galės ateity nuveikti didelius da
lykus”.

Ji išlaikė egzaminus su labai 
gerais pažymiais ir gavo paskyri
mą į Australiją. Ji ten turėjo 
gauti informacijų, apie atomines 
raketas, kurios buvo gaminamos 
Woomeroj. Bet ji neskubėjo. So
vietų šnipų tinklas buvo išardy
tas garsiajam šnipui Vladimirui 
Petrovui 1954 metais pasidavus 
australams ir nuo to laiko aus
tralai labai sekė kiekvieną nau
jai atvykstantį.

Rita Elliott savaitę išbuvo Ade
laidėj, paskui persikėlė į Mel- 
bourną, kur pradėjo ieškoti tar
nybos. Pagaliau, vienas atrištų 
menedžeris, sužavėtas jos akro
batikos numeriu, sutiko jai suras
ti gerą vietą.

Greit ji Melburne išgarsėjo ir 
pradėjo dirbti šnipės darbą. Ji 

būsena labai daug ką pasako ir 
atskleidžia. Tokiu būdu perver
tus metraštį neatrandi, kad kas 
būtų įdėta nereikalingo ar ba
lasto. Ypač metraščiui daug gy
vybės suteikia tilpę mūsų meni
ninkų ir rašytojų darbai. Nors 
jų tarpe ir nėra tokių, kurie ne
šiotų laurus, bet vis tik jie yra 
mūsiškiai, su mumis tą patį var
gą vargsta, tais pačiais rūpes
čiais gyvena.

Bendrai sakant, tokio veika
lo kritikos rašyti tiesiog neįma
noma ir kaip tik dėl augščiau pa
minėtų priežasčių. Žiūrėkime į 
jį taip, koks jis yra ir džiauki
mės, kad jo sulaukėme, su ku
riuo net prieš kitus galime vertai 
pasididžiuoti. Tai yra darbas ir 
didelis darbas, atliktas visu ben
druomeniniu mastu. Už jį tega
lime būti tik dėkingi tiek jį re
dagavusiems (J. Vėteikiui, J.A. 
Jūragiui, V. Ratui) tiek ir leidė
jui bei mecenatams, įgalinu
siems metraščiui išeiti į pasau
lį. Mūsų visų pareiga šiam sve
čiui plačiai atverti savo sekly
čios duris ir jį pasodinti į gar
bingą vietą.

L. Dovas

Andersui. Čia surinktos žinios iš 
lenkų, kurie po Lenkijos okupa
cijos 1939-1940 metais komunistų 
buvo sukišti į kacetus Sovietų 
Sąjungoje. Kaip žinoma, daug tų 
nelaimingųjų buvo paleista 1941 
metais ir prasimušė į Vakarus. 
Anderso Rinkinys yra tiek apim
tim, tiek medžiagos gausumu, la
bai svarbus šaltinis pažinti gyve
nimui sovietiškose priverčiamo 
darbo stovyklose, kalėjimuose ir 
pataisos lageriuose.'

Kitas šaltinis yra apklausinėji
mai tų karo belaisvių, kurie išli
ko gyvi ir grįžo į namus. Jų ypa
tingai daug skelbta vokiečių spau
doje. šiuo metu Vokietijoje labai 
skaitomi grafo Hans von Lehn- 
dorff gydytojo užrašai iš 1943- 
1947 metų “Rytprūsių dienynas”. 
Tiesa, tai jau lyg ir grožinės li
teratūros knyga, bet ji savo žinių 
ir kolorito vaizdavimu lyg ir pil
nai įtinka į tą knygų grupę, iš 
kurios pažįstamas betarpiškai so
vietų šiurpus gyvenimas. Vienas 
didžiųjų Australijos dienraščių, 
The Advertiser, rugsėjo mėn. at
sispausdino Londono žurnalisto 
Rene MacColl kelionės į Laukuti
nę Mongoliją įspūdžius. Čia sa
koma, kad Sovietų Rusija visai 
baigia paengti vieną milijoną 
mongolų, klajoklių — piemenų ir 
išplėšti tuos 6000.000 kvadratinių 
mylių iš kiniečių įtakos. Sostinė
je Ulan Batore gatvės tiesiog 
skęsta purve net ir tada, kai ne- 
lyja, o aptriušusiai apsivilkę mon
golai tiesiog kelia pasigailėjimą. 
Tiesa, buvę bandyta lankytojų la
bui dukart surengti vakarietiško 
stiliaus šokius, bet ir tai tik re
žisūra. Religijos naikinimas yra 
baisus. Anglą nuvedė pas budistų 
vienuolius, kurių seniau tame 
krašte buvo bent 100.000. Dabar 
jų likę tiktai koks 100 senyves- 
nio amžiaus vyrų, kuriuos suvarė 
tam, kad parodytų, atseit, svečiui.

susipažino su aukštais Australi
jos valdžios pareigūnais, bet vis 
nerado būdų, kaip iš jų ištraukti 
žinių apie Woomerą.

Tada ji sugalvojo išbandyti 
vieną numerį, kurį ją Gačinoj bu
vo išmokinę.

Pasikvietusi pas save “kavos 
puodukui” vieną pažįstamą pa
reigūną, kuris buvo nuolatinis 
naktinių klubų lankytojas, davė 
jam narkotikų, kurie jį apsvaigi
no ir prieš savo valią jai papasa
kojo viską ką žinojo, vėliau nieko 
neatsimindamas. žinios buvo 
svarbios ir Maskvai įdomios.

Taip tęsėsi penkerius metus. 
Bet vieną dieną australų kontra- 
žvalgyba pastebėjo, kad ši graži 
artistė draugauja su aukštais val
džios pareigūnais, kurie turi ry
šio su slaptais darbais. Visi jos

Vienas iš žymesnių anglų vadų ir 
šiaip ryškesnių asmenybių genero
las Fridrick Morgan neseniai iš
leido knygą “Taika ir karas”. Šios 
knygos pirmoje dalyje gen. Mor
gan gerokai apipešioja kito anglų 
generolo — Montgomei-y laurų vai
niką ir jį laiko tik vidutinių suge
bėjimų sunkiai sukalbamu karinin
ku.

Antrąją savo knygos dalį gen. 
Morgan skiria pavaizduoti UNR
RA veiklai, kurios šefu jis buvo 
Europoje kaip tik pasibaigus ka
rui.

“Masinė korupcija — tai UNR
RA”. Šiais žodžiais jis nusako tos 
organizacijos pobūdį. Jis taip pat 
pilnai sutinka su vieno savo tar
nautojo nuomone, kuris apie UNR
RA taip išsireiškė: “Tarnauti to
kioje organizacijoje yra degrada
cija žemiau bet kokio laipsnio”. 
Kitoje vietoje pats autorius pažy
mi, kad “tuoj paaiškėjo, jog ma
no pirmas uždavinys daryti viską, 
kad apsaugojus išvietintus asme
nis nuo UNRRA personalo, kurio 
motyvai daugumoje buvo ekscent
riški” (mano pabr. J.P.K.).

Nors UNRRA buvo sukurta hu
maniškumo vardan, tačiau gilumo
je slypėjo ir politinių pradų: “UN
RRA buvo panaudojama prieš bri
tus kaip agresorius vadovaujant 
sionistams ir padedant Sov. Sąjun
gai”. Gen. Morgan smulkiau nu
pasakoja, kaip UNRRA skyrius 
Varšuvoje suorganizavo du surin
kimo centrus Lenkijoje slaptai žy
dus gabenti iš Lenkijos. Lenkijos 
žydai pirmieji buvo gabenami ge
ležinkeliais ir keliais į Berlyną, o 
iš ten tais pat būdais į Vak. Vo
kietiją. Generolo žodžiais tariant, 
“tai buvo nenutrūkstąs judėjimas 
tų vargšų žmonių skersai suplėšy
tą Vokietiją į Austriją, Italiją, 
Jugoslaviją, o iš čia laivais net gi 
su dideliais pavojais į Palestiną.”

Gen. Morgan rašo, kad žydų 
masės mažai tam sionistų emigra
cijos planui pritarė, o dar mažiau 
tų žmonių norėjo vykti į Palesti
ną. “Visas projektas, — sako gen. 
Morgan, — atrodo, patiko Sov. 
Sąjungai ir net buvo jos remiamas,

Tačiau pamaldos vyksta ir tokio
se sąlygose — tikėjimo išplėšti 
neįmanoma. Ir Barbora Armonie- 
nė savo 1961 metais išleistoje 
knygoje pažymi, kad teko būti 
metų metus nemačius bažnyčios 
ar kunigo. Tad gilaus tikėjimo 
Sibiro tremtiniai, gavę grįžti Lie
tuvon, verkte verkę iš susijaudi
nimo ir dvasios pakilimo, kai po 
net 10 metų vėl galėję eiti bažny
čion, nors Vilniuje jų tiktai ke
lios dabar atidarytos. Prie viso to 
žmonių persekiojimo prisideda ir 
vis aštrėjąs tikybos engimas. Ir 
visa tai Vakarams žinoma iš dau
gelio kentėjusių paliudijimų ir su
sidaromas vaizdas iš sovietinės 
spaudos.

Kiek žmonių kenčia sovietų 
priverčiamo darbo stovyklose, ap
skaičiuota tokioje jau 1947 metais 
pasirodžiusioje knygoje “Forced 
Labor in Soviet Russia” New Ha
ven). Autoriai David Dallin ir 
B.l. Nakolaevsky paduoda 20 mi
lijonų skaičių ir tikslesnes žinias 
apie maždaug 12 milijonų nelai
mingųjų. Elinor Lipper aprašo 
vienuolika metų, kuriuos pralei
do kalėjimuose: “Eleven Years in 
Soviet Labor Camps” (Chicago, 
1951). Didelės svarbos yra ir lie
tuvio Dr. M. Devenio parodymai 
apie tai, kaip jis bolševikams už
ėjus buvo įkištas Ukmergės kalė- 
jiman, neduodant net su žmona 
pasimatyti. Ispanų komunistuo
jantis generolas EI Campasino 
buvo nusigavęs į Sovietiją, bet 
iškentėjo labai daug Maskvos Liu- 
biankos kalėjime, kada NKVD 
agentai jį pasigavo Irane-Persijo- 

pažįstami buvo apklausinėti, bet 
nė vienas neprisiminė, kad ji bū
tų kada stačiusi kokį nediskre
tišką klausimą.

Bet Maskva per kitus savo 
agentus sužinojo, kad australai 
Ritą įtaria ir patarė jai nutrauk
ti šnipinėjimą, bet toliau pasilik
ti dirbti artistės profesijoje. Tai 
buvo geriau, negu staiga atšau
kiant, kas būtų sukėlę įtarimo, 

Rita “užmigdė” savo tinklą. Ji 
žinojo, kad policijos yra sekama, 
nes savo bute atrado paslėptus 
mikrofonus. Tokiu atveju jai bu
vo geriau dingti. Ir 1961 m. gavo 
“autentiškus” pasiūlymus iš Pa
kistano ir Indijos cirkų vykti į 
Indiją. Ji apleido Australiją, per- 
sikeldama į Indiją, bet čia ji jau 
nešnipinėjo ir Pakistane dingo 
jos pėdsakai... 

kadangi to plano pasisekimas ga
lėjo išstumti Britaniją iš Artimų
jų Rytų.” Knygos autorius kalti
na vyriausią UNRRA direktorių 
žydų kilmės amerikietį, tuometinį 
New York burmistrą La Guar
dia, kad šis neturėjęs jokio intere
so ar humaniškumo jausmo pagel
bėti išvietintiems žmonėms, bet 
jam labiausiai rūpėję kad UNRRA 
ištekliai kaip galima daugiau rem
tą sionistą ambicijas, kurios savo 
keliu turėjo nešti teigiamą rezul
tatą jo paties politikai New Yor
k's. (mano pabr. J.P.K.).

Aiškindamas šį suktą reikalą au
torius iškelia dar vieną faktą, kad 
tas amerikiečių žydelis La Guar
dia, lankydamasis 1946 m. Jugosla
vijoje, įkalbinėjo Tito dėtis prie 
jo veiklos, remti sionistų emigra
ciją, netgi grąsindamas sulaikyti 
UNRRA paramą, jeigu Tito ne
bendradarbiautų.

čia gen. Morgan suminėti faktai 
daugeliui iš mūsų yra gerai žino
mi, dėl jų buvo skundžiamasi ir 
vietoje jieškomos teisybės dauge
lis nekaltų žmonių nukentėjo, o ne
maža net buvo išduota sovietams.

Perskaičius šią knygą norisi pa
sakyti, gerai kad jis ją parašė ir 
bent po laiko pasauliui pasakė 
teisybę, bet kartu norisi ir užklaus
ti, kodėl gen. Morgan, būdamas 
šios organizacijos šefu Europoje, 
leido joje šeimininkauti sionistams 
ir sovietų agentams? Esu tikras, 
kad gen. Morgan, jeigu jis tikrai, 
kąip rašo, norėjęs apsaugoti DP 
mfases nuo sionistų ir sovietų agen
tų ir jeigu jis pats savo pozici
joje buvo persilpnas, tai turėjo 
daug galimybių kreiptis į to meto 
okupacinę Vokietijos vadovybę, į 
alijantų vyriausybes, parlamentus 
ir t.t., o galiausiai reikėjo atsista
tydinti ir šaukti per spaudą. Gi 
jeigu šitai nebuvo padaryta, tai 
už tą netvarką kaltas pats UNR
RA europėjinio skyriaus viršinin
kas gen. Morgan, kuris gindamas 
savo gerą vardą prisipažįsta, kad 
nieko nesugebėjo padayrti milijo
nui skurstančių ir terorizuojamų 
bolševizmo aukų. J.P.K.

je ir nusigabeno Rusijon (La Vie 
et la Mort en U.R.S.S. (1939- 
1949), Paris, 1950). Kaip be teis
mo kalinami žmonės, apsako bu
vęs kalinys Gustav Herling prieš 
kelis metus pasirodžiusioje Lon
done knygoje “A World Apart”. 
Apie tardymus ir jų eigą skaito
me Z. Stypulkowskio parašytoje 
“Invitation to Moscow”. Kaip ve
žami suimtieji, randame nupasa
kota visai tiksliai New Yorke iš
leistose Vladimiro Petrovo “So
viet Gold” ir Jerzy Gliksmano 
“Tell the West”. Herlingas, kaip 
ir daugelis kitų, liudija apie žiau
rias gyvenimo sąlygas lageriuose, 
o jo pasakymai visai sutinka su 
sąlygų nušvietimu, kurį randame 
B. Armonienės tik pernai pasiro
džiusioje “Leave Your Tears in 
Moscow”. Pasakos apie tai, kad 
Sovietijoje kaikas pasikeitę per 
10 — 2 metų į gera, tuo, jau ir 
lieka pasakos neišprususiems 
mulkinti. Jeigu, pagerinama vie
noje srityje, tąi suvaržymai kito
se pagerėjimus tiktai paverčia 
didesne kančia. Sakysim, iš spau
dos aiškėja, kad šiuo metu masi
nės deportacijos iš Lietuvos ne
vykdomos, bet jos tęsiamos “lais
vanoriškai” verbuojant darbams 
Sovietijos gilumoje. Jeigu ne su 
kuolu, tai su mietu ...

Lietuviškos laisvo pasaulio 
spaudos vaidmuo praskleidžiant 
geležinę uždangą yra neabejoti
nas ir tiktai linkėtina, kad žinivs 
apie genocidą per ją pasiektų 
daug skaitytojų ir suteiktų reikš
mingų informacijų, remiantis tu
rimais duomenimis, kurie tikri. 
Yra labai daug dokumentinių ir 
mokslinių veikalų čia minėtais 
klausimais, išleistų Vakaruose. 
Mums jau ir kalbos nebesudaro 
sunkumų, tad skelbti juos ir ra
ginti jaunimą, kad pats jais domė
tųsi, būtų privalu ne tiktai re
dakcijoms ir laikraščių bendradar
biams. A.G.

Sovietų šnipai kurie skirti Pran
cūzijai, Italijai, Ispanijai ir ki
tiems lotynų kraštams apmokomi 
Stiepnaja mokykloje. 

• • •
Savo pranešimams persiųsti so

vietų šnipai vartoja septynius 
slaptus kodus: Martyn, Oslo, Ste
ve, Kiel, Venus, Alma ir Nord. 
Dažnai jie tuos kodus keičia. Bet 
labiausiai jų yra vartojamas Kiel 
kodas, kuris beveik neisšifruoja- 
mas, jei neturima rakto.

(Drv.)
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LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS

40 M.
LIETUVOS JŪRŲ

Toli nuo tėvynės, išsklidę po 
platų pasaulį, lietuviai jūrų skau
tai ir skautės šiais metais šven
čia Lietuvos jūrų skautijos -10 
metų veiklos sukaktį.

Kaipo Lietuvos Skautų Sąjun
gos šaka, jūrų skautija buvo įkur
ta Dr. Juliaus Jurgėlos pastan
gomis ir pradėjo j Oriškai skautiš
ką veiklą 1922 m. kovo mėn. 12 
dieną Nepriklausomoje Lietuvo
je, prie Baltijos jūros krantų. 
Neilgai trukus jūrų skautų vie
netai susiorganizavo beveik vi
suose didesniuose Lietuvos mies
tuose. Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje, Zarasuose, 
Ukmergėje, Alytuj ir kitur, įsi
steigę jūrų skautų laivai gyvai 
reiškėsi veikloje, įsigydami val
tis, baidares, bei mokydamiesi jū
rininkystės. žiemos mėnesiais iš
moktą teoriją vasarą pritaikyda
vo praktikoje plaukiodami gra
žiuose Lietuvos ežeruose bei upė
se, o klaipėdiečiai net Baltijos 
jūroje.

Ne kartą jūrų skautai išplauk
davo į tolimas keliones. Zarasie
čiai baidarėmis du kartus nuplau
kę į Kauną ir kartą pasiekė net 
Klaipėdą. Biržiečiai su savo val
timi atplaukė Il-jon Tautinėn sto- 
vyklon į Aukštąją Panemunę 1938 
metais, o vėliau, berods, bandė 
pasiekti Rygą.

Gi klaipėdiečiai, gyvendami 
prie jūros, nepasitenkino vien tik 
plaukiojimu pakrantėmis, bet at
liko keliolika tolimų kelionių sa
vo jachtomis, aplankydami Švedi
jos Gotlando salą ir didesniuo
sius kaimyninių valstybių uostus.

Reprezentaciniai Lietuvos jūrų 
skautijos vimpilai drąsiai ir išdi
džiai plėvesavo šalia mūsų karo 
ir prekybos laivyno vėliavų, vie
šai skelbdami Lietuvos pasiryži
mą netolimoje ateityje tapti jūri
ne valstybe.

RAJONO VADIJA
Rajoninė Stovykla. Data rajo

ninei stovyklai nustatyta nuo 
1963 m. sausio 2 d. iki 1963 m. 
sausio 11 d. imtinai.

ši stovykla vyksta LSS 45 me
tų jubiliejaus ženkle ir bus va
dinama Jubiliejine “Vilniaus” 
Stovykla. (Vardas parinktas dėl 
šių motyvų: a) lietuviai skautai 
įsikūrė Vilniuje, b) stovykla vy
ksta aukšto kalno papėdėje (“Ge
dimino” kalnas), c) stovyklą ap
juosia upelis (“Vilnelė”), d) 
aukštas kalnas kitoje pusėje sto
vyklavietės primena Trijų Kry
žių kalną).

Stovyklos mokestis nustatytas 
£6.10.0 asmeniui. Mokestis paden
gia a) stovyklos maistą, b) sto
vyklos ženklą, c) stovyklos vė
liavėlę, d) stovyklautojų ir jų 
turto transportą nuo Adelaidės 
geležinkelio stoties iki stovykla
vietės ir atgal. Esant stovyklau
tojų daugiau iš vienos šeimos 
daromos rajone jau priimtos 
nuolaidos £1 nuo asmens).

Šiuo tarpu jau paskirti šie .Ju
biliejinės Stovyklos pareigūnai: 
stovyklos viršininkas — v.s. V. 
Neverauekas, Įrengimų vadovas 
— s. J. Vanagas, laužavedys — 
ps. V. Šulcas, ūkio ministeris — 
s.v.v.sl. P. Alkevičius.

*
Rajono Vadijos posėdyje, įvy

kusiame š.m. liepos 25 d. Sydnė- 
juje, be einamųjų reikalų, pla
čiau tartasi Jubiliejinės Stovyk
los reikalais, Vadovų suvažiavi
mo, Skiltininkų kursų rengimo 
tos stovyklos metu, Jubiliejinių 
metų minėjimo ir kt.

JŪRŲ SKAUTAMS
SUKAKTISSKAUTIJOS40 METŲ VEIKLOS 

jūr. psktn. V. Vaitkus

Lietuvos jūrų skautams besi
veržiant į jūrą kelias nebuvo 
lengvas. Teko pergyventi daug 
sunkumų, skaudžių valandų ir nu
galėti audrų. Baltijos jūra net li
aukų pareikalavo, kai 1933 me
tais Klaipėdos uosto vartuose žu
vo jachta “Budys” ir šaltos ban
gos amžinai priglaudė tris jūrų 
skautus: Šidlauską, Amulevičių 
ir Ja^ukaitį, o 1936 metais ne
gailestingas jūrų dievaitis Neptū
nas į Baltijos gelmes nuplovė nuo 
molo jūrų skautus Garmų ir Nem- 
cinavičių.

šių brolių jūrų skautų gyvy
bės auka, padėta ant Lietuvos jū
rų skautijos veiklos aukuro, dva
siniai dar labiau sustiprino jūrų 
skautijos eiles ir amžinos pagar
bos ženklan įpareigojo kiekvieną 
jūrų skautą ir vadovą tęsti žu
vusių brolių pradėtą darbą Lietu
voje ir gražią Lietuvos jūrų skau
tijos įdėją puoselėti atsidūrus to
li nuo tėvynės.

Nepriklausomos Lietuvos gyva
vimo metais broliai ir sesės jūrų 
skautai ne tik kad intensyviai 
dalyvavo jūrinės minties skleidi
mo ir palaikymo darbe lietuviško 
jaunimo ir visuomenės tarpe, bet 
ir ruošė Lietuvai būsimus jūri
ninkus savo programiniais užsiė
mimais. Iš Kauno, Klaipėdos ir 
Zarasų jūrų skautų eilių jūreivy- 
bės profesiją pasirinko h- jūrų 
kapitonų laipsnius gavo visa eilė 
jaunuolių, kaip antai Labanaus
kas, Kuizinas, Marcinkus, dr. M. 
Slapšys ir daugelis kitų, kurie 
yrą Lietuvos jūrų skautijos pasi
didžiavimas.

Antrojo pasaulinio karo metu 
Lietuvai praradus nepriklausomy
bę, Lietuvos jūrų skautijos veik
la buvo sužlugdyta. Daugelis jū
rų skautijos narių bei vadovų bu
vo priversti palikti numylėtus

Š.m. liepos 19 d. įvykusiame 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybos Jaunimo 
Patariamosios Komisijos posėdy
je, Sydnėjuje, tartasi lietuvių 
jaunimo organizacijų veiklos de
rinimo reikalais. Šioje komisijoje 
savo atstovus turi ALFAS (Aus
tralijos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto) Valdyba, ALSS 
(Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjunga) Centro Valdyba ir LSS 
Australijos Rajono Vadija. Komi
tetui pirmininkauja ALB Krašto 
Valdybos narys Jaunimo reika
lams “Aušros” tunto tuntininko 
pavaduotojas s.v.v.sl. J. Zinkus.*

š.m. kovo mėn. Rajono Vadas 
Jamborės Fondui paremti išsiun
tė £22.10.0 aukų, surinktų Syd
nėjuje ir Adelaidėje.

★

Dar dėl Jubiliejinės “Vilniaus” 
Stovyklos. Stovyklos planavime 
yra pramatyti šie dalykai: a) 
sausio 2d. — susirinkimo ir įsi
kūrimo diena, b) Sausio 3d. — 
vėliavos pakėlimas, stovyklos ati
darymas, tolimesnis įsirengimas 
ir tvarkymasis, c) Sausio 4 d. — 
Stovyklos pasipuošimo diena. Su 
šia diena ir baigiami visi paren
giamieji darbai. Nuo dabar prasi
deda stovyklavimas, d) Sausio G 
d. — svečių diena ir jubiliejinis 
laužas.

Toliau pramatyta turėti nakti
nių žaidimų, iškylų, sporto varžy
bų ir t.t.

Kadangi su Jubiliejiniais me
tais kartu švenčiama ir Kražių 
skerdynių 75 m. sukaktis ir 100

Jūr. psktn. V. Vaitkus

Lietuvos vandenis, auksinę Balti
jos pakrantę ir iškeliauti į toli
mus kraštus.

Tačiau, kad ir atsidūrus toli 
nuo tėvynės svetimoje ir nepažįs
tamoje aplinkoje, lietuviai jūrų 
skautai ir jūrų skautės nepamir
šo Baltijos bangose žuvusių bro
lių, neužgeso jų širdyse tėvynės 
meilė ir nenuščiuvo numylėtų 
bangų ošimas jų mintyse. Įvai
riose pasaulio šalyse atsikūrė lie
tuvių jūrų skautijos vienetai, ku
rie iki šiai dienai išsiplėtė į dvi 
dideles organizacijas, būtent Lie- 

m. nuo 1863 metų sukilimo, tai 
toms sukaktims paminėti bus ski
riami atitinkami laužai su pro
gramomis ir pašnekesiais. Vienas 
laužas skiriamas ir Maironiui.

Kiekviena stovykla turi turėti 
savo ypatybių. Šioje stovykloje 
turėsim keletą dalykų, kurie iš 
anksto yra draudžiami, kaip an
tai: a) Turėti degtukus ir žva
kes. Pasišvietimui yra elektros 
lemputė, o rūkantieji gali apsi
rūpinti žiebtuvėliais, šis punktas 
bus ypatingai griežtai įgyvendin
tas, nes sausame pušyne gaisro 
pavojus yra didelis. Idealu būtų, 
kad tie keli rūkoriai paliktų na
muose savo cigaretes, bet jų pa
togumui stovykloje bus įrengtas 
specialus pastatas ir tik tame pas
tate, tam tikru dienos metu, bus 
galima rūkyti. Jokio rūkymo pa
lapinėse ir stovyklos rajone, b) 
Bet kokie radio priimtuvai. { 
stovyklą renkamės skautauti, kal
bėtis lietuviškai, mokytis lietu
viškų dainų, ir nenorim, kad įvai
rūs “twistai” gadintų mums nuo
taikas. c) Bet kokie šaunamieji 
ginklai.

Stovykloje veiks pilnas paštas, 
kuris atliks visas galimas opera
cijas ir aprūpins stovyklautojus

BALTIJOS TUNTAS-CANBERRA
Įspūdingas Motinos Dienos mi

nėjimas. “Canberros Žinių Biule
tenis” Nr. 16-25 apie šį minėjimą 
rašo: “Nesigilinant į programos 
detales, kurias kiekvienas dalyvis 
matė dalyvaudamas minėjime, 
Jūsų bendradarbis, būdamas pir
mą kartą panašaus pobūdžio su
buvime, noru užakcentuoti, kad 
š.m. Canberros lietuvių skautų 
ruoštasis minėjimas buvo įspū
dingas ir, galbūt, pilnai palygin
tinas su didžiųjų lietuvių kolo
nijų minėjimais.

Būdinga, kad erdvi minėjimo 
salė buvo apypilnė, ir atrodė, kad 
tik retas Canberros tautietis ne
atvyko pagerbti lietuvės motinos.

Minėjimui vadovavo ps. P. Pil
ka, o dienai pritaikintą žodį ta-

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

i> iv. rnn*. ęm p^rhi įį- “t»į> fa ^įį--j-

tuvių Skautų Sąjungos Jūrų Skau
tų Skyrių — brolijoje ir Jūrų 
Skaučių Skyrių — seserijoje, šių 
skyrių vadovybės rūpinasi, kad 
Lietuvos jūrų skautija išeivijoje 
išlaikytų ir perduotų jaunesnie
siems broliams ir sesėms metų me. 
tais išugdytas lietuviškas jūriniai 
skautiškas tradicijas, kad nenu
trūktų organizacinis ryšis tarp 
brolių ir sesių plačiame pasauly
je, kad lietuvių jūriškasis jauni
mas būtų ir toliau sėkmingai tel
kiamas naujiems pasiryžimams ir 
žygiams.

Po rajono pasidairius...
laiškų popierium ir vokais.

Stovyklautojai tegul palieka 
namuose planus apie ledus, coca 
-colas ir pan. Šie dalykai stovyk
loje nebus pardavinėjami, bus už
tektinai, sveiko geriamo vandens 
ir daug vaisių. Reikalui atsira
dus stovyklautojai bus pavaišin
ti ledais ir gėrimais už stovyklos 
mokesčio pinigus.

★

Australijos Rajono Vadija sa
vo posėdyje, įvykusiame š.m. lie
pos 27 d. nutarė: —

1. Jubiliejinius metus Austra
lijos Rajone pradėti lapkričio 11 
d. šv. Mišiomis vienetuose pagal 
vietos laiką ir sąlygas. Po pamal
dų vyksta tunto sueigos, kurios 
pradedamos šiuo laiku: — Bris
bane, Sydney, Canberra, Geelong 
ir Melbourne 4 vai. po pietų vie
tos laiku, o Adelaide 3.30 vai. po 
pietų vietos laiku.

2. Rajono Vadovų suvažiavimas 
įvyks Jubiliejinės stovyklos me
tu, numatyta sausio 5 d.

3. Jubiliejinės stovyklos metu 
bus rengiami skiltininkų kursai.

4. Jubiliejinių metų proga bus 
leidžiamas spįecialus “Pėdsekio” 
numeris ir padidintas “Mūsų Pas
togės” skyrius.

rė K. Lišauskas. Vykusiai ir dar
niai programą atliko skautai, pa
deklamuodami, pianinu paskam
bindami, akordeonu pagrodami ir 
pavaidindami. Ypač įspūdingai pa
sirodė Skautų Tautinių šokių 
Grupė, vadovaujama R. Jurašie
nės, akordeonu palydint B. Jara
šiui.

Po iškilmingų pamaldų bažny
čioje, kui- pamaldas atlaikė ir tik
rai nuoširdų pamokslą pasakė 
kun. Hagemah, buvo susirinkta 
parapijos salėn ir dar prieš minė
jimą pasivaišinta arbata bei skau
tų parengtais sumuštiniais.

Minėjimo proga buvo išstaty
tos grakščios tautinės lėlės, pa
rengtos skaučių mergaičių, ps. 
Keraitienei vadovaujant. Dalį lė
lių tautiečiai nupirko, kita dalis

LSB JŪRŲ SKAUTŲ SKYRIAUS VEDfcJO

SVEIKINIMAS
Lietuvos Jūrų Skautijos 40-ties 

metų veiklos sukakties pro|a, 
Lietuvių Skautų Sąjungos Broli
jos Jūrų Skautų Skyriaus ir ša
kos vadovybės vardu nuoširdžiai 
sveikinu Lietuvos jūrų skautijos 
įkūrėją sktn. Dr. Julių Jurgėlą, 
senuosius jūrų skautų šakos va
dovus — veteranus, visus šiuo
metinius jūrų skautijos vadovus 
ir nariu* ir reiškiu gilią padėką 
visiems jūrų skautijos veikto* bei 
pasireiškimo rėmėjam* Čikagoje 
ir visur kur tik reiškė*: jūrų 
skautų vienetų veikla pastarųjų 
40-ties metų laikotarpyje. Su *a-

šiuo metu Lietuvos jūrų skau
tija apjungia jūreiviškoje skau
tiškoje veikloje jūrų jaunius, jū
rų skautus, būdžius, jūrų skautus 
akademikus, jūrų skautininkus ir 
seses jūrų skautes. Jūrų skautų 
vienetai sėkmingai veikia Vokie
tijoje, Kanadoje ir daugelyje 
miestų Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. Ypatingai paminėtina 
Čikagos jūrų skautų veikla, kuri 
reiškiasi per jūrų skautų Balti
jos tuntą, jūrų skaučių Juodkran
tės tuntą ir jūrų skautų ir skau
čių akademinę korporaciją Gin
taras.

šių metų rugpiūčio mėnesyje 
Amerikos lietuviai jūrų skautai ir 
skautės suplaukė į jubiliejinę sto
vyklą Custer vietovėn, gražių Mi
čigano valstijos ežerų pakrantėse 
iškilmingai paminėti garbingą su
kaktį. Stovyklaudami gamtos prie
globstyje, jie ne tik kad turėjo 
progos pagilinti turimas praktiško 
skautavimo žinias, bet ir, ežerų 
bangose išmėginus savo sugebėji
mus įvairiose vandens sporto ša
kose, pasisemti naujų jėgų ištiki
mai tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui ir nenuilstamai dirbti 
Lietuvos, kaipo jūrinės valstybės, 
atstatymui.

buvo leidžiama loterijon per šio 
šeštadienio skautų pobūvį Albert 
Hall salėje.

Lėlėms premijuoti buvo suda
ryta komisija ir premijos atiteko 
skautėms šia tvarka: I — Šku- 
kauskaitei, II — Meikšaitei ir 
III-ji — Kučinskaitei.

Per minėjimą pirmą kartą pasi
rodė tik neseniai susiorganizavęs 
vyresniųjų skaučių būrelis.

Himno aidais minėjimą baigus, 
norisi tikėti, kad ši darni skautų

DŽIUGO TUNTAS-MELBOURNE
Skautų Seserijos Vadijos Biu

letenio “Gabija” š.m. Nr. 6 žinio
mis, LS Seserijos Vyr. Skautinin
ke, vasario 16 d. ir šv. Jurgio 
šventės proga, Pažangumo žyme
niu apdovanojo šias “Džiugo” 
tunto vadoves: v. si. Birutę An
tanaitytę, v. si. Jūratę Norman- 
taitę ir si. Audronę Paragytę.

★

Š.m. balandžio 14 d. įvyko šv. 
Jurgio proga “Džiugo” tunto su
eiga ir laužas. Ypatingai puikiai 
pasirodė mūsų jaunieji. Sueigos 
metu br. Milvydas davė skauto 
įžodį. V. s. A. Krausui buvo įteik
tas Jamboree’s Fondo geradario 
pažymėjimas.

vo sveikinimais jungiu ir Lietu
vos Skautų Brolijos Vyriausiojo 
Skautininko sveikinimus, išreikš
tus šiais prasmingais žodžiais:

"Tegu ši graži veiklos sukaktis 
ir toliau skatina visus lietuvių 
skautų brolijos jūrų skautų šakos 
narius ir vadovus ištvermingai 
siekti skautybės idealų, einant 
jūrinio skautavimo keliu. Plačiuo
se pasaulio vandenyse tegu kiek
vienam jūrų (kautu: visada rodo 
kelią gimtosios žemės švyturys 
prie Baltijos kranto. Budėkite! 
Gero vėjo!”

Jūr. Sktn. Ed. Vengianskas

Australijoje lietuviai jūrų skau
tai ėmė organizuotis į vienetus 
jau nuo 1950 metų. Melbourne 
veikė jūrų skautų laivas, kuris 
vėliau persiorganizavo į budžių 
įgulą, o Sydnėjuje gyvai reiškėsi 
jūrų skautų “Ryklių” valtis. Ši 
gyva jūriškai skautiškoji veikla 
Australijoje užgeso 1961 metų 
bėgyje, nes vyresniesiems teko 
pasitraukti iš vienetų dėl mokslo, 
o iš jaunesniųjų nesirado norin
čių būti jūrų skautais. Buvę jūrų 
skautų vienetų vadovai prisidėjo 
prie “sausumos" skautų veiklos 
ir šiuo metu eina aukštas parei
gas ar tai “Aušros” tunte Sydnė
juje, ar tai "Džiugo” tunte Mel
bourne.

Tačiau lietuviškosios jūrų skau
tijos idėja nėra užgesusi Austra
lijoje gyvenančių jaunuolių tar
pe, nes girdime, kad Australijos 
lietuviai jūrų skautai ruošiasi pa
minėti garbingą Lietuvos Jūrų 
Skautijos 40 metų veiklos sukaktį 
atgaivindami jūrų skautų ' veiklą 
Sydnėjuje ir Melbourne, įsteigda
mi naują įgulą Canberroje ir, są
lygoms leidžiant, surengdami jū
ros dieną L.S.S. Australijos Ra
jono jubiliejinėje "Vilniaus” sto
vykloje Adelaidės apylinkėse.

organizacinė grupė ir ateityje pa
našaus pobūdžio minėjimais įvai
rins pilkąją išeivių kasdienybę”.

K o r .

★

Ir šiais metais Canberros skau
tės, vadovaujamos ps. Keraitie- 
nės suorganizavo gegužines pa
maldas, kurios vyko St. Joseph 
bažnyčioje, O’Connor priemies
tyje, trečiadieniais ir sekmadie
niais — vakaro metu. (C.2.B.)

1962.VII.30 d. įvykusiame tun
to vadijos posėdyje, laikinai ei
nąs tuntininko pareigas jūr. ps. 
V. Vaitkus perskaitė įsakymą, ku
riuo remiantis naujuoju tuntinin- 
ku buvo paskirtas ps. V. Adoma
vičius, ir tuntininko pavaduotoju 
ir australų skautų ryšininku 
(Groupscoutmaster) ps. A. Taiač- 
ka.

★

“Džiugo” tunto sesės birželio 
mėn. padarė gražią iškylą į čiuo
žyklą.

Tiek jaunesnės, tiek vyresnės 
skautės, sueigų metu, uoliai ruo
šiasi patyrimo laipsniams.

(Nukelta į psl. 4)
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Margio draugovės skautai kas 
savaitę treniruojasi žaisti krepši
nį. ★

Birželio 4 d. “Živilės” draugo
vės sesės padarė iškylą į Ferntree 
Gully apylinkes.

★
V. s.v.sl. Birutė Antanaitytė 

ir ps. Viktoras Adomavičius su
sijungė bendram gyvenimui. Ves
tuvės įvyko s.m. birželio 30 d.

*
Nuo s.m. liepos 8 d. dėl sveika

tos, gydytojui griežtai pareikala
vus, iš pareigų atsistatydino 
“Džiugo” tunto tuntininkas ps. A. 
Talačka. Tuntininko pareigas lai
kinai eina tuntininko pavaduo
tojas jūr. ps. V. Vaitkus.

★
“Gedimino” draugovės vilkiu

kai turi reguliarias sueigas, įvy
kstančiais kas dvi savaitės.

★
Tautos šventės proga įvykusio

je tunto sueigoje, 1962.IX.8 d. 
Lietuvių Namuose, dalyvavo 83 
skautai ir skautės. Sueigoj pra
džioje jr. ps. V. Vaitkus perdavė 
tuntą naujajam tuntininko pava
duotojui — ps. A. Talačkai, ku
ris jį perėmė naujo tuntininko 
vardu, nes br. ps. V. Adomavi
čius dėl ligos pats atvykti nega
lėjo. Sueigos metu ps. A. Bakai
tis pravedė labai gražų, pamoki
nantį pašnekesį. Vėliau sekantie
ji skautai-ės davė įžodį: skautų 
— A. Vingrys, K. Bartaška, E. 
Kybartas, A. Baltrūnas; jaun. 
skautų — P. Baltrūnas, A. Gru
žauskas; jaun. skaučių — R. Sa- 
vaitytė, A. Savaitytė, L. Smilge
vičiūtė; skaučių — D. šikšnytė, 
R. Padgurskytė, B. Petruševičiū- 
tė, L. Ališauskaitė, L. Paukštytė, 
V. Linikaitė. Išlaikė į II-jį skau

VILNIAUS TUNTAS-ADELAIDE
S.m. birželio 2 d. “Vilniaus” 

tunto atskiras vilkiukų būrys, va
dovaujamas s.v.v. si. P. Alkevi- 
čiaus, Lietuvių Namuose turėjo 
savo sueigą.

★
Sekminių loterijos traukimas 

įvyko š.m. birželio 10 d. prie šv. 
Kazimiero koplyčios, po mišių. 
Loterijai vadovavo vyčiai.

★ 

čių patyrimo laipsnį: Em. Vaičiu
lytė, M. Malakūnaitė; į II-jį skau
tų: Z. Linikas. Pakeltos į paskil- 
tininkės laipsnį: E. Vaičiulytė, R. 
Žiedaitė, D. Petkevičiūtė, R. Ke- 
mešytė.

Po oficialiosios dalies įvyko 
laužas. Už gražų laužo pravedi- 
mą turime dėkoti s.v.v. si. R. 
Kazlauskui.

Sueiga ir laužas baigtas “Atei
na Naktis” giesme, sugiedota 
bendrai su tėvais ii’ atsilankiu
siais bičiuliais. Po to pasivaišin
ta kavute ir pyragaičiais.

★
Sekmadienį, 1962.IX.9 d. skau- 

tai-tės uniformuoti dalyvavo pa
maldose bei minėjime. Skautai 
nešė tautinę ir skautų vėliavas, 
o prie sportininkų vėliavos skau
tės buvo palydovėmis.

★
1962.VIII.22 d. įvyko jūrų bud

žių steigiamoji sueiga, kurioje 
dalyvavo: jūr. ps. V. Vaitkus, 
valt. A. Bulokas, v.sl. B. Stankū- 
navičius, M. Didžys, B. Jarašius, 
psl. R. Slavickas. Įgulai parinktas 
“Nidos” vardas. Įgulai vadovauja 
jūr. ps. V. Vaitkus.

1962.IX.8 d. Lietuvių Namuose 
prieš tunto sueigą, įvyko antroji 
jūrų budžių sueiga, kurioje daly
vavo jūr. ps. V. Vaitkus, M. Di
džys, R. Slavickas, B. Jarašius ir 
ps. A. Talačka. “Nidos” įgulos 
vadas jūr. ps. Vaitkus pristatė 
įgulą ps. Talačkai, kaip tunto va- 
dijos atstovui ir kaip “group- 
scofltmaster’iui”. Brolis Talačka 
palinkėjo įgulai gero vėjo (Galų 
gale ir Melbourne pajūrys pama
tys lietuvius jūreivius!). Įgulos 
vadas ps. Vaitkus, trumpai paaiš
kino budžių statutą, programą 
bei tradicijas.

“Vilniaus” tunto tuntininkas 
ps. A. Gavelis, dėl nesveikatos, 
iš pareigų atsistatydino nuo š.m. 
liepos 8 d. Nuo tos pat datos tun
tininko pareigas perėmė buvęs 
tuntininko pavaduotojas ps. V. 
Opulskis. >

★
1962.III.4 d. mirus tunto my

limam Dvasios Vadovui kun. Juo
zui Kungiui, vilniečiai kuriam 

laikui buvo likę be Dvasios Vado
vo. Nuo š.m. liepos 19 d. naujuoju 
“Vilniaus” tunto dvasios vadovu 
paskirtas ps. kun. Pr. Dauknys, 
prieš atvykstant į Australiją bu
vęs Anglijos Rajono skautų dva
sios vadovas.

Iš savo pusės mums ypač malo
nu pastebėti, kad brolis skauti
ninkas yra nesvetimas spausdin
tam žodžiui — š.m. pradžioje jis 
išleido, išvertęs iš italų kalbos pa
saulyje išgarsėjusią knygą, para
šytą prof. dr. G. Ricciotti, “Kris
taus Gyvenimas”.

★

Po kelių metų pertraukos, 
Adelaidėje vėl buvo surengtas 
garbingas Dariaus — Girėno mir
ties paminėjimas — popietė, šį 
kartą minėjimą surengė L.V.S. 
Ramovė drauge su “Vilniaus” 
tunto skautais š.m. liepos 8 d. 
Lietuvių Namuose.

Minėjimą pradėjo “Ramovės” 
pirmininkas C. Zamoiskis ir pra
šė minutės tyla pagerbti didvy
rius.

Jautrią prisiminimų paskaitą 
pasakė kun. Pr. Dauknys, MIC, o 
aviacijos majoras J. Pyragius iš
ryškino skridimo reikšmę daugiau 
iš profesinės pusės. Skautų ats
tovui si. A. Zamoiskiui perskai
čius lakūnų testamentą, prasidė
jo tunto sueiga. Jos pradžioje 6 
skautės davė įžodį, kurį pravedė 
naujasis skautų dvasios vadas 
kun. Pr. Dauknys. Ta pačia pro
ga jis buvo supažindintas su tun
tu ir jam įteikta dovana — lietu
viškų raštų pagalvė, gauta iš Lie
tuvos.

A.LJŽ.

AUSROS TUNTAS - SYDNEY
“Aušros” tunto vadijos posėdis 

įvyko š.m. birželio 6 d. Posėdžio 
metu tartasi Kaukių Baliaus apy
skaitos ir jubiliejinės stovyklos 
Adelaidėje reikalais.

★

Tunto kasmet ruošiamas kaukių 
balius — karnavalas šiemet įvyko 
gegužės 26 d. Susilaukta gražaus 
būrio svečių, iš kurių tarpo buvo 
ir gana įdomių kaukių. Visgi I- 
ąją premiją “nunešė” ir šiemet 
skautės — birutietės, kurios orga
nizuotai atėjo apsirengę indėnė
mis. Vakaro pareigūnai — vyčiai 
dėvėjo romėnų “togas”.

★

Nore apie akademikus skautus 
daug negirdim, vistiek š.m. liepos 
7 d., fil. Pacevičienės namuose 
įvyko Adelaidės akademikų skau
tų “vakarėlis”. Oficialios dalies 
neturėta, bet šia proga susipažin
ta su fil. kun. Pr. Daukniu, šiuo 
metu einančiu “Vilniaus” tunto 
dvasios vadovo pareigas, jį drau
ge įtraukiant į akademikų būre
lį. Po sugiedoto “Gaudeamus Igi- 
tur”, L. Andriušytė papasakojo 
apie Naująją Kaledoniją, kurioje 
ji atostogavo pereitų Kalėdų me
tu (norėtumėm visi ten atostogau
ti). Po to kun. Dauknys papasa
kojo savo įspūdžius iš jo kelionių 
po daugelį įvairių šalių, pabaigo
je supažindindamas su lietuvių 
gyvenimu Londone. P. Vosylius 
nufotografavo visą grupę drauge 
su svečiais, o vėliau dar filiste
rius.

Linksmas ir įspūdingas “vaka
rėlis” užbaigtas skaniais užkan
džiais. Linkėtina, kad jų būtų 
daugiau, nes šio vakaro tikrai il
gai nepamiršim.

Adelaidės meška
★

Nuo š.m. rugpiūčio 12 d. s.v.v.si. 
J. Morkūnas iš draugininko pa
reigų (jam pačiam prašant) at
leistas. Šiom pareigom paskirtas 
s.v.v.si. P. Alkevičius.

Nuo tos pat datos sk. Virgini
ja Brazauskaitė bendradarbiauja 
su “Vilniaus” tunto spaudos sky
rium. J.M.

★
Iškyla į Birchwood buvo su

ruošta š.m. rugsėjo 16 d. Gaila, 
kad šiuo metu dar nėra išsames
nių žinių apie iškylos pasisekimą.

Vyčių savaitgalio stovykloje, 
įvykusioje birželio 15-17 d.d., Wa- 
llacia, mus pasiekusiomis žinio
mis, dalyvavo apie 12 brolių. Bro
liai vis dar mini “naktinį žygį" 
Penrith’o apylinkėse.

★

“Aušros" tunto tuntininku nuo 
š.m. balandžio 15 d., pasitraukus 
ps. A. Dudaičiui, VS patvirtino 
v.vl. A. Alčiauską. Tuntininko pa
vaduotoju skiriamas s.v.v.si. J. 
Zinkus (taip pat ir iždininko pa
reigoms). Jaunesniųjų skautų Žal
girio draugovės draugininku, bu
vusiam draugininkui A. Alčiaus- 
kui perėmus tunto vadovybę, pa-

Lauželis, lauželis...

skirtas s.v.v.si. M. Mauragis.
★

Tunto sueigoje, įvykusioje Ban- 
kstown Lietuvių Namuose š.m. 
liepos 21 d., dalyvavo gražus bū
rys brolių ir sesių (tik pasigęsta 
skaučių vadovybės). Oficialiosios 
dalies metu, buvęs tuntininkas 
ps. A. Dudaitis įteikė si. H. Ba
kaičiui VS suteiktą Pažangumo 
žymenį. Vėliau įvykusio lauželio 
metu s. B. Žalys pravedė pašne
kesį apie Darių ir Girėną, o bro
liai ir sesės pasirodė su insceni
zacijomis, dainomis ir žaidimais. 
Sueigą, kuri praėjo labai gyvai 
ir nuotaikingai, pravedė tuntinin
kas A. Alčiauskas.

★

1-oji Australijos skautų vyčių 
“Geležinio Vilko” draugovė vėl 
susilaukė visos bangos kandidatų 
ir narių — naujai įstojo 4 kandi
datai (jų skaičius pašoko iki 10!) 
ir 2 vyčiai.

Draugovę šiuo metu sudaro 4 
būreliai:

I- asis v.s. Boriso Dainučio vy
čių būrelis (vyčių amžius nuo 26 
m., draugovėje pravardžiuojamas 
“senių būreliu”) su 10 vyčių. Bū
relio vadas — s.v.v.si. T.J. Rot- 
cas.

II- asis skautų vyčių būrelis tu

ri 9 narius (vyčių amžius 17 — 
26 m.). Būreliui, pravardžiuoja
mam “studentų aristokratų”, va
dovauja s.v.v.si. A. MigeviČius.

III- asis vienišų vilkų būrelis su 
8 nariais.

IV- asis skautų vyčių kandidatų 
“Juodųjų Vorų” būrelis turi, kaip 
minėta, 10 kandidatų. Vadovauja 
s. B. Žalys.

“Senių” sueigos vyksta labai 
retai, nes visi šio būrelio nariai 
eina įvairias pareigas rajono ar 
tunto vadijose, “Pėdsekio” redak
cijoje ar administracijoje ir pan.

“Aristokratai” birželio mėn. 
gale turėjo savo sueigą Bankstow- 
n’e, o liepos 20 d. Lietuvių Na
muose Redfern’e buvo suruošę 
pasilinksminimą (deja, kiek teko 
nugirsti — nelabai gausų dalyvių 
skaičium — kas atsitiko, broliai?)

Vieniši vilkai retai kada drau
govės sueigose matomi, ypač kad 
kai kurie iš jų gyvena gana tolo
kai, pav. vienas net Romoje. Ki
tus nuo centro skiria nuo 15 iki 
300 mylių atstumai.

Kandidatų “Juodųjų Vorų” su
eigos neskaitant draugovės suei
gų, vyksta kas mėnesį. Sueigų 
metu praeinama skauto vyčio 
programa, diskutuojama aktua
liais klausimais ir t.t.

(Pabaiga psl. 6)

SOFIJA ČIURLIONIENĖ

Spalio 9 ir 10 d.d. Adelaidės Te
atro Mylėtojai Lietuvių Namuose 
stato S. Čiurlionienės 3 veiksmų 
6 pav. dramatinę poemą, kurią 
režisuoja J. Neverauskas. Veika
las grindžiamas Lietuvos legen- 
darine praeitimi ir patrauklus 
tiek turiniu, tiek ir kompozicija. 
Tikėkimės, scenoje jis bus dar 
įdomesnis. Čia patiekiame trum
pą ištraukėlę susipažinimui. Red.

2 PAVEIKSLAS

Miškas. Saulėtas vasaros pavakarys. Mergės 
su krepšeliais'uogauja ir dainuoja: Lado-laduto la- 
do lado ladutėlyti lado (kelis kartus).

Mergė I: (staigiai) Sesės, sesės! Pažiūrėkit. 
Monas! Monas!' Bėkim Perkūnėlis atžygiuoja.

Visos: Bėkim, bėkim! Gali griebti Perkūnėlis. 
(Sudunda. Pasirodo dievaitis Perkūnas, galvą jam 
puošia žaibai suraizgyti, žaibus ir saujoje laiko, 
kaip rykštes).

Perkūnas: Na, jau ir bėga, lyg pabaidytos an
tys iš balos. Kuo aš ne bernas? Dar ir dievaitis. Kai 
jau nutversiu — nedovanosiu.

(Krūmuose pasislėpęs šiekštas, žmogėnas, puo
la ant kelių)

Šiekštas: Tau garbė, Perkūnai! O šviesusis Per
kūnėli!

Perkūnas: Tau ko reikia? Ko skėtriojies?
šiekštas: O, dievaiti, tau tarnauti, tavo žodžio 

vis klausyti!... niekad... kad... kad... nenuspirtum 
Šiekšto vargšo. O, dievaiti...

Perkūnas: Jei gerai tu man tarnausi — gal tuo
jau ir nenuspirsiu.

šiekštas: Kaip tarnauti tau dievaiti?
Perkūnas: Kai susirenka dievaičiai midaus ger

ti — tauška... plepa, kad čia žydinti pasauly mergė 
už deives skaistesnė. Juostas audžianti jinai, iškai
šytas taip gudriai, kad jos lyg kalbėto kalba... Aš 
panūdau juostos jos.

šiekštas: Susitikti nesunku ją, o pažinti — dar 
lengviau bus: septynspalviais drabužėliais ji vilkė
ja... Ten troba jų.

Perkūnas: Ko dalai, prakeiktas šliūže? Vesk 

greičiau!1 Netruk, nutrenksiu.
(Trilinkas lekia rodyti kelio žmogėnas šiekš

tas. Abu išeina.)
Laumė: (išeina iš užu krūmo) Tos žolelės, Vai- 

vužėle, tai nuo priepuolio sunkaus: jeigu šmėklų 
ar Perkūno tektų kartais nusigąsti — jų reik gerti.

Vaiva: Nejauku man, kai Perkūnas ima griaus
ti. Jis galingas.

Laumė: Galingesnė mūs žeminė — žeminėlė. 
Tu žinoki, jei Perkūnas kartais smogęs, numarina 
gyvybėlę — reik tą žmogų, žemės deivei paauko
jus, kast į žemę ligi kaklo: ji gyvybę sugrąžina, nes 
ji motina — gimdyvė.

Vaiva: (pamačiusi Straublį) Pažiūrėki, Laumu- 
žėle — ten Straublys. Leiski jam žodelį pasakyti.

Straubly*: (pamatęs Vaivą) Vaivužėle sveiku
tėle, tark žodelį, tark gulbele.

Vaiva: Mano berneli, dainų brolužėli, 
tau mano dienos ir žaliosios rūtos. 
Tėvas varu — jei už kito varytų, 
duosiu Tau žinią — atbėk išvaduoti. 
Jei neatbėgsi, tai bus mano kelias 
Į ežerėlį — į glėbį vandenių...
Straubly*: Duoki tik žinią — skriste aš atskri- 

siu. Jei pats Perkūnas tavęs įsigeistų, iš jo nasrų 
tave ištrauksiu.

Laumė: Laimė mylėti ir laimė tikėti. Mylinčius 
betgi bando likimas, (sudunda, pasirodo Perkūnas 
su šiekštu) Dink, Straubly, žoles mes rinkim nie- 
kuodėtos.

šiekštas: Va, žiūrėk, Vaiva ten stovi.
Perkūnas: Koks stebuklas! Deivių deivė! (eina 

artyn, Vaivai) Aš tavęs, Vaiva, ir ieškau.
Vaiva; Monas! Auklužėle, gelbėk (bėga prie 

beržo, kur stovi Straublys).
Perkūną*: Kur šitoji mergė dingo?! kaip ji 

drįso pasislėpti?!
Laumė: (gudriai, kiek susijaudinusi) Ak, švie

sybe, išsigando, ji nepratus su dievaičiais šneku
čiuotis. Aš jos auklė — pasakyki ko norėjai, Per
kūnėli.

Perkūną*: Ko jai buvo išsigąsti? Man Perkū
nui, lai ji duoda gražią juostą, bus gajbė jai.

Laumė: Leisk, šviesybe, aš jos auklė, leisk — 
aš pati tarpininkausiu. Pasėdėk ramiai ant kelmo.

Perkūnas: Kad tuojau man būtų juosta.
Laumė: (pribėgusi prie Vaivos) Duok Perkū

nui gražią juostą.
Straubly*: Aš neleidžiu.

Laumė: Išprotėja:! Jis — dievaitis!1 
Straublys: Jis dievaitis, o aš dainius! 
Laumė: Trenks — ir baigtos tavo dainos! 
Vaiva: Pražudysi mūsų laimę. 
Straublys: Įsiteikti jam tu nori.
Vaiva: Bernužėli, jis biaurus man... Trenks — 

ir laimė pasibaigus.
Perkūnas: Kur jūs dingot? Kad tuojau man 

būtų juosta.
Laumė: Perkūnėli, valandėlę... turi juostą atsi

rišti... (į Vaivą) Mes pražūsim! Duok ką norint — 
nors prasčiausią! Lai paspringsta. Lai jį galas!

Vaiva: Aš jam duosiu naginėlės apvarėlį. 
Straublys: Lai paspringsta.
Laumė: (neša apvarėlį) Jaunutėlė — ji nedrįs

ta pasirodyti šviesybei, bet ji siunčia tau gražiau
sią savo juostą. Tai žinoki: juo trumpesnė, juo siau
resnė, juo kietesnė — juo brangesnė.

Perkūnas: Nešk jai mano aukso žaibą — lai 
sau antkaklę padaro.

Laumė: Tau dievaiti dėkui... dėkui, (dingsta) 
Perkūną*: (vienas sau) 
žemės mergės — girių kvapas, 
žemės mergių — saldžios rūtos.
Neviena bet neprilygsta 
Mano Vaivai. Mano Vaivai!1 
Jau ji man padovanojo 
Kuo gražiausią savo juostą — 
Greit, save ji dovanos man... 
Lai dievaitės jai pavydi 
Gražumėlio.
Lai dievaičiai man pavydi 
Tokią radus...
(iš girios pareina namo bernai su kirviais, 

mergės su krepšeliais(
Ei, jūs, pažiūrėkit ką Vaiva man dovanojo.
Mergė* ir bernai: Garbė tau, garbė tau, švie

susis Perkūne.
Perkūną*: (rodydamas apvarėlį). Man gražiau

sią savo juostą mergužėlė dovanojo. Man Perkū
nui.

Mergė I: (kitoms) Naginėlės apvarėlį. Kokis 
juoks (kikena).

Bernas I: Nesakykim, gal supykti.
Perkūną*: Juo siauresnė, juo tamsesnė, juo 

kietesnė — juo brangesnė. (Mergės tyliukais pra
deda kikenti).

šiekšta*: (iš kažkur atsiradęs, prisėlina prie 
Perkūno). Mergės juosta — juo ilgesnė, juo pla

tesnė, juo margesnė, juo švelnesnė — juo bran
gesnė.

Perkūnas: Ką sakai tu?
Šiekšta*: Kad tave Vaiva apgavo. Tau ne 

juostą — naginėlės apvarėlį dovanojo.
Perkūną*: Ką? Sudaužysiu! Sutrankysiu! Ne

beliks nė pelenų jos! Kaip išdrįso ji dievaitį taip 
apgauti?

Bernas II: šiekštas išdavikas. Mūsų giminę die
vaičiui jis parduoda.

šiekšta*: (Perkūnui) O graži ji stebuklingai. 
Tu galėtumei, dievaiti, netiktai gražiausią juostą, 
bet ją pačią pasiimti.

Perkūnas: Pasiimti? To tiktai aš tik tetrokštu. 
Kaip, ją gyvą pasiimti.

Šiekštas: Dėk į šalį savo žaibus, virsk žmogum 
— ir ne bet kokiu, virsk valdovu ir pasipiršk.

Perkūnas: Mano tu būsi patarėjas. Aš jai pa- 
sipiršiu. Jiems užmokėsiu žaibu iš dangaus. (Dun
dėjimas. Išeina su šiekštu. Pradeda temti).

Mergė II: Neištrūks Vaiva Perkūnui, 
Nusives ją aukso ratais, 
Nepareis jau Vaivužėlė 
Į tėvelio aukštą būstą.
Neprisės jau audėjėlė
Prie staklelių juostų austi.
(Mergės rauda) 
Visi: Nelaimė. Nelaimė.
Pasirodo Straublys)
Straublys: Kas čia daros, broliai, sesės?
Bernas I: Nežinai ką mes žinom. Būki vyras.
Bernas II: Vaivą Perkūnas pamilo. Virtęs val

dovu, atjos jai pirštis. Mergę tėvai atiduos jam. 
Auksu iš žaibo nukaltu jiems užmokės Perkūnėlis.

Straublys: Už auksą iš žaibo nukaltą, Vaivos 
nenupirks jis širdies.

BemasI: Dukrą parduos jam seniūnas Vaivys. 
Straublys Jei atlaikys Vaivos širdis — 
manom dainom dangus aidės.
O jei sužlugs Vaivos širdis — 
manais keiksmais dangus žvangės. 
Bet niekados nelenksiu aš 

Skriaudėjui tam savos galvos.
(pakiliai)
Perkūne, dievaiti, žiaurusis skriaudėjau, 
Tu žaibus valdai, o mes dainą ir kirvį 
Tu žaibus valdai, o mes dainą ir kirvį 
teturim prieš piktą valdovą.
Vi»i: Į kovą, į kovą prieš piktą valdovą.
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Naujasis stalo tenisas
Tur būt, nėra kitos tokios 

sporto šakos, kur žymiausi spor
tininkai, jų treneriai ir naciona
linių federacijų vadovai būtų pa
staraisiais metais pareiškę tiek 
konservėtyvizmo, kiek jo buvo 
stalo tenise. Ir iš tikrųjų — julc 
beveik ketvirtį amžiaus, prade
dant pirmuoju pasaulio čempio
natu 1926 metais, pasaulyje domi
navo Europos stalo tenisininkai. 
Geriausi Vengrijos, Čekoslovaki
jos, Didžiosios Britanijos, Austri
jos, Rumunijos, Vokietijos žaidė
jai iškovodavo beveik visus pa
saulio čempionų medalius ir ko
mandinėse, ir asmeninėse varžy
bose.

Tik 1952 metais ši “tradicija" 
buvo pažeista. Bombėjuje Japoni
jos atstovai iškovojo beveik vi
sas pirmąsias vietas ir privertė 
europiečius tenkintis žymiai kuk
lesnėmis vietomis, negu pastarie
ji buvo įpratę. Deja, niekas į šį 
pralaimėjimų rimtai nežiūrėjo.. 
Buvo sugalvotos įvairios pasitei
sinimo priežastys (sunkus klima
tas, neįprastos raketės ir pan.', 
kuriomis buvo aiškinami pralai
mėjimai, ir todėl visiems atrodė, 
kad japonų pergalė — tai atsitik
tinumas.

Kas gi buvo po to? Pradedant 
1954 m. Londono pasaulio čem
pionatu, prie žaliųjų stalų visiš
ką hegemoniją iškovojo Azija — 
visų pirma tai padarė puikūs Ja
ponijos stalo tenisininkai, o po 
to prie jų prisijungė ir net pra
lenkė juos nuostabieji Kinijos 
sportininkai, šiuo metu jau ir 
žymiausi Europos mažosios rake
tės meistrai faktiškai nėra rimti 
konkurentai Azijos stalo tenisi
ninkams. Jie jau nebesugeba ko
voti dėl pasaulio čempionų aukso 
medalių, dėl Korbijono ir Sveit- 
ingo taurių, įteikiamų koman
dinių varžybų laimėtojams.

Agresija, sparta, jėga, įvairu

mas! — štai Azijos stalo tenisi
ninkų šūkis. Visiškai teisingai 
samprotaudami, kad patys rezul
tatyviausi smūgiai ir kombinaci
jos yra pasiekiamos tada, kai ka
muoliukui yra sudaromas įvairia- 
kryptis sukimasis, Azijos sporti
ninkai, laikantieji raketę savu 
“azijietišku” būdu, apsiginklavo 
įvairiausiais suktais smūgiais ir 
padavimais.

Atrodė, kad europiečiams viso
mis jėgomis taip pat reikėjo steng
tis įvaldyti tokią efektingą žai
dimo manierą. Juo labiau, kad 
skeptikų būkštavimus — ar gali
ma taip įvairiapusiškai žaisti lai
kant raketę “europietiškai" — 
visiškai sutriuškino mūsų žemy
no veteranai vengras F. šido ir 
čekas I. Andreadis, ne karti} ašt
riu, puolančiuoju stiliumi nuga
lėję Azijos “premjerus”.

Galima tik apgailestauti, kad 
šido ir Andreadis susilaukė ke
lis kartus mažiau pasekėjų, negu 
pagrindinis atsilikusios gynybi
nės taktikos “ideologas” vengras 
Zoltanas Bercikas, kuris, kaip ži
noma, du kartus yra iškovojęs 
Europos čempiono vardą. Kaip ir 
anksčiau, beveik iki šių dienų 
daugelis Europos žaidėjų “plaus
to” kamuoliuką, savo žaidimą 
grindžia pasyviais ginamaisiais 
veiksmais, paremtais įvairiu at
galiniu kamuoliuko sukimusi. Tuo 
pačiu jie tarsi demonstruoja sa
vo nenorą suprasti seną tiesą: 
“negali judėti į priekį, sukant 
kamuoliuką atgal”. Tapo visiškai 
aišku, kad kuo toliau tai tęsis, 
tuo didės Azijos ir Europos stalo 
tenisininkų meistriškumo skirtu
mas.

Stebint jaunųjų vengrų ir ju
goslavų žaidimą, negalima nepa
stebėti naujos krypties polinkių, 
atsiradusių pas artimiausią Euro
pos stalo teniso rezervą. Matyti, 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Jugos-

/
lavijos, iš dalies ir Rumunijos 
jaunieji tenisininkai ir jų trene
riai pradeda suprasti, kad reikia 
iš pagrindų pakeisti įsisenėjusį 
žaidimo stilių, išsprukti iš gyny
bos nelaisvės ir kruopščiai, užsi
spyrusiai mokytis aštraus, puola
mojo žaidimo. Aišku, tuo pačiu 
metu mokantis ir visų būdingų 
šiam stiliui smūgių, kurių bendras 
bruožas — kamuoliuko sukimasis 
j priekį.

Tiems, kas matė žaidžiantį vie
ną stipriausių Europos žaidėjų 
jugoslavą Markovičių, šis sporti
ninkas, be abejo, paliko didelį 
įspūdį. Pagrindiniai įvairių gud
rių padavimų, puolamųjų smūgių 
ir "velniško Tokio kamuoliuko”, 
taip kai kurie stalo tenisininkai 
vadina “topspiną”, dėka, šis jau
nas sportininkas vieną po kito 
guldė ant menčių prityrusius var
žovus. Labai daug taškų Marke
vičius lengvai iškovodavo, kaip 
tik panaudojęs šiuos veiksmus. 
Panašiai stengėsi žaisti ir šiais 
metais Bad Blankenburge matyti 
Jugoslavijos, Vengrijos ir Čeko
slovakijos komandų žaidėjai, Eu
ropos jaunių pirmenybių dalyviai. 
Labiausiai iš jų išsiskyrė vengrai 
Šandoras ir Kovačas. Europos 
jaunių varžybų nugalėtojas E. 
Poliakovičius (Čekoslovakija) pa
demonstravo puikų “top-spiną”.

Nėra abejonės, kad kaip tik

“top-spinas” ir kova su juo, turi 
šiuo metu ypač didelę reikšmę. 
Sportininkai, kurie sugeba nau
dotis šiuo ultrasuktu smūgiu, de
rindami ji su kitais puolamaisiais 
smūgiais, iš karto įgauna paste
bimą persvarą prieš varžovus ir 
greitai kyla tarptautinėje areno
je. Tuo tarpu tie, kurie neskuba 
įvaldyti suktų smūgių, nebesuge
ba nuo jų apsiginti ir tuo pačiu 
pasmerkia save atsilikimui.

Tai, kad europiečiai išties sie
kia perimti iš Azijos mažosios 
raketės meistrų visa tai, kas yra 
geriausia, Bad Blankenburge bu
vo aiškiai matyti ir iš to, jog ten 
žaidė du jauni sportininkai, kurie 
raketę jau laikė azijietišku bū
du ir žaidė būdingu Azijos spor
tininkams stiliumi. Tai buvo te
nisininkė Rudnova ir vengras Ko
vačas. Pažymėtina yra tai, kad 
abu šie sportininkai, kovodami 
su trylikos šalių atstovais, pasie
kė gerų rezultatų. Rudnova iš
kovojo net tris pirmąsias vietas, 
o Kovačas — dvi antrąsias. Nė 
kiek nemažindami šių jaunų spor
tininkų sugebėjimų, vien tik tu
rime pasakyti, kad jų laimėjimai, 
tai ne tik aukšto meistriškumo, 
bet ir didelio azijietiško žaidimo 
manieros efektyvumo rezultatas. 
Negana to, daugelis varžovų, ne
pripratę prie pantšaus žaidimo, 
visiškai nerado efektingo ginklo 
prieš šiuos 2 jaunus sportininkus.
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI
DABAR JAU LAIKAS UŽSISAKYTI KALĖDINIUS SIUNTI
NIUS SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS, LIETUVOJE.

Tuo tikslu, dėl imulkeanią informaciją ir naują kainoraščių 
prašome kreipti* į:

Baltic Stores Ltd
(Z. Juras)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734.

jauTikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti tautiečiams 
virš 20 metų.

Pasiunčiame: Medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas mažinus, 
maistą, avalynę ir visa kita, kas yra leidžiama.

Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą 4 sa
vaičių laike.

Mūsų padarytos sąskaitos siunčiant siuntinius per inus su
teiks Jums teisės gauti mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažini
mą (Income Tax).

Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome kiek
vienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūių geriausiu ir aimeniiku patarnavimu!
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BOKSAS JAPONIJOJE
H+HHHHIH+++++++H4-HHHHH4HH+H+++++H
- LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE< ■ «•

:: A.C.T. Builders Pty. Ltd. j:
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia \ 

” planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
j; Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.
:: Teiof. j 4094.

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

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

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

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

SYA^VVAW.V.V.V.W.'.VAVAV.V.'.'/.W.'.W.VAY.V,

Sekančių olimpinių žaidynių 
rengėjai — japonai — labai kruo
pščiai ruošiasi 1964 metams. Ypač 
daug dėmesio jie skiria toms 
sporto šakoms, kurios iki šiol ne
buvo vystomos: aišku, kad “ne
patempę” jų, tekančios saulės 
šalies sportininkai negali tikėtis 
suvaidinti rimto vaidmens neofi
cialioje komandinėje įskaitoje. O 
japonai,j rengdami olimpiadą pas 
save, norėtų tarti žodį ir šioje 
įskaitoje.

Viena iš silpniausių vietų, kaip 
žinoma, yra boksas. Juk žodį ga
li tarti tik pilna komanda, o ja
ponai pergyvena sunkumų — jie 
beveik neturi sunkesnių vyrų! 
Šiemet buvo surengta speciali 
stovykla, kur buvo bandoma su
rasti “milžinų”. Buvo du kandi
datai į sunkiasvorius, bet ir jie 
pasirodė praktiškai netinkami...

I boksininkų paruošimo planą

įtraukta taip pat kelionė į Euro
pą, kuri kaip tik dabar vyksta.

Japonams nepavyko sudaryti 
pilnos komandos, ir į Europą at
vyko 7 vyrai. Deja, jie nedžiugi
na ir savo meistriškumu. Čeko
slovakijoje japonai buvo nugalėti 
6:2, o Lenkijoje jie nepasiekė nė 
vienos pergalės, nors japonų su
dėtyje ir buvo du olimpiečiai — 
Tanalė ir Vatanalė.

Kol kas japonai tolimi nuo sa
vo tikslo — išstatyti pajėgią bok
sininkų komandą olimpiadai.

NORINT IŠTEKĖTI

Vandens sporto mėgėjai gerai 
žino buvusios pasaulio rekordi
ninkės Olandijos plaukikės Meri 
Kok vardą. Meri paliko mėgėjų 
sportą ir perėjo j profesionalus, 
nes neturėjo lėšų pragyvenimui. 
Neseniai Kok pavardė vėl pasi
rodė laikraščių puslapiuose — bu-

SLIDUS PUSMILIJONIS ADELAIDĖJE
Nežiūrint visų sunkumų, spalio 

5 ir 6 d. Adelaidės Lietuvių Teat
ras pateikė visuomenei komediją 
“Slidus pusmilijonis", o kitam mė
nesiui Teatro Mylėtojai ruošia S. 
Čiurlionienės pasaką “Vaivą”, ku
rią scenai pritaikė Paulius Rūtenis.

Slidus Pusmilijonis, kurio šian
dien nepažintų nežinomas jo auto
rius, yra padrikų pokštų rinkinys, 
pritaikytas duotam momentui. Sa
vo fraziologija jis buvo kitoks Lau
ciaus ir Kubertavičiaus kompozici
joj gastroliuojant po Lietuvą, ki
toks Rūko ir Kubertavičiaus pas
tatyme Augsburge. Norėdamas pri
minti adelaidiškiams stovyklinį gy
venimą, Z. Kučinskas pasirinko ir 
stovyklinę jo versiją.

Kutrų šeima (Kučinskas ir Jona- 
vičienė), kurioj šeimos galva, lai
mingo šeimyninio gyvenimo dėka, 
yra virtęs tik pusgalviu, gyvena 
stovykloje Vokietijoje su dviem iš 
Lietuvos atsivežtais našlaičiais 
(Kanienė ir Gutis) ir savo dukra 
Danute (Matulevičienė). Našlaičiai 
myli vienas kitą slaptai, bet Gutis, 
kuriam mirdamas tėvas Amerikoj 
paliko pusę milijono dolerių, neat
šaukiama Jonavičienės valia turįs 
vesti jos dukrą Danutę, meiliškais 
nuotykiais susinarpliojusią su spe
kuliantu Silikiūra (Petrikas). Pirš
lybų ir išsisukinėjančių pokštų 
pynėje nelauktai atsiranda Reginos 
tėvas USA kariuomenės majoras 
lietuvis Kutra (Ratkevičius), o pa
baigoje ir tvarkos saugotojas — 
stovyklos policininkas (Dagys).

Našlaitį Aleksą Gutis paverčia pra- 
mušgalvišku pokštininku, besigelbs- 
tinčiu nuo piršlybinių tetos užma
čių; visi veikėjai tampa klusniais 
jo įrankiais. Jie taip susimaišo, 
kad patys nežino kas vyksta ir kuo 
viskas pasibaigs, bet Aleksas laimi 
Reginą, o šeimos pusgalvis Timo
tiejus Sebastijonas Kutra gali tęsti 
stovyklinį miegojimą.

Padrikus komedijos momentus,' 
atsitiktinius nusidavimus ir suktas 
mintis Adelaidės Lietuvių Teatro 
kolektyvas pajėgė scenoje gražiai 
suklijuoti. Visas vaidinimas buvo 
sklandus nuo pradžios iki galo, 
kiekvienam rūpestingai atliekant 
savo vaidmenį. Žiūrovai juokėsi, 
kaip sakoma, savo šonkaulius ap- 
čiupinėdmi.

Pagrindiniais linksmintojais bu
vo Kutrai (Kučinskas ir Jonavi- 
čienė). Du taip priešingi ir vedybi
nio nesusipratimo bendron šeimon 
sujungti žmones iš karto laimėjo 
žiūrovus, surado bendrą ryšį ir jis 
buvo išlaikytas iki pabaigos. Ku
činskas ir Jonavičienė davė charak
terius, kurių greitai negalima pa
miršti.

Gutis, populiarus komiškuose 
vaidmenyse, čia buvo perkrautas 
nelauktais pokštais ir jie buvo 
vykdomi anksčiau, negu žiūrovas 
apie juos galėjo pajusti. Pokštai, 
jo prigimties dalis, šį kartą jį patį 
tempė vis gilyn ir gilyn. Visais jis 
naudojosi, kaip figūrom šachma
tuose. Ir kiekvienas pavykęs ėji
mas suteikdavo jam vidinio džau-

I STOCK - I
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| VERMOUTH - LIKERIAI f
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X Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronį 
•ę 152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite •£ 
•į> ir Stock gaminius. X

smo, blizgėjo jo akys, nes tik jis 
vienas matė tikslą ir prasmę.

S. Kanienė šį kartą pasirodė au
gintinės Reginos vaidmenyje: kuk
li našlaitė, kietos tetos prieglobs
tyje besigaivinanti tik slapta meile 
ir viltimis. Aplinka įspaudė jai ati
tinkamas žymes. Ji žinojo daugiau, 
negu galėjo pasakyti ir dėl to lei
do įvykiams patiems rutuliotis.

Mamytės dukrelė Danutė (G. 
Matuclvičienė), pasimetusi, tarp 
garbintojų, išryškino dvasinę uba
gystę ir stovyklinės gražuolės tuš
tybes.

Petrikas atgaivino ryškų ir kvai
lą spekulianto tipą, tą neatskiria
mą stovyklinio gyvenimo atstovą, 
apie kurį ir šiandien dar pasakoja
mi anekdotai. Ratkevičius USA 
majoro Kutros epizodiniame vaid
menyje davė amerikonėjantį lietu
vį, pamirštantį savo kalbą ir lie
tuvišką charakterį. Šia prasme jis 
buvo artimas mums visiems. Sto
vyklos policininkui Dagiui, pasiro
džiusiam tik paskutiniam veiksme, 
gelbėjo jo išryškintas dzūkiškas 
akcentas. Buvo pavojaus, kad ’ jis 
savo žodžius išdroš kaip išmoktą 
eilėraštį, bet Dagys pasiliko ištiki
mu tvarkos saugotoju su palūžusio 
tipelio atspalviu.

Vaidinimui pasibaigus, žiūrovai 
neišsinešė iš salės jokių didelių 
minčių ar idėjų; jų galvos nebuvo 
apsunkintos problemom. Vietoj jų 
liko maloni nuotaika, akimirksniais 
refleksuojanti juokingomis situaci
jomis, kurias sukūrė teatras, kaip 
darniai vaidinantis kolektyvas, ir 
atskiri aktoriai, tinkamai perdavę 
vaizduojamus asmenis.

Kuklias dekoracijas parengė C. 
Dagienė, c apšvietimu rūpinosi A. 
Šerelis. Administratoriaus parei
gas nešė V. Patupis.

Visas kolektyvas dirbo daug ir 
su pasišventimu. Teatralų darbas 
mūsų sąlygose nedėkingas ta pras
me, kad po vieno, o geriausiu atve
ju, dviejų vaidinimų, veikalas nu
gramzdinamas praeitin ir apipina
mas kasdienybės voratinkliais, 
Duobkasio pareigas atliekame mes 
patys, neparodydami tinkamesnio 
susidomėjimo. Jei veikalą norėtu
me pamatyti visi, dviejų pastaty
mų nepakaktų*.

' (ALŽ)

IŠVIRKŠČIOS
Vienam Lietuvos miestelyje 

naujokų ėmimo reikalams buvo 
užimta visa pradžios mokykla. 
Salėje, kurios sienos buvo nuka
binėtos sovietiškų vadų paveiks
lais, įvairiais šūkiais ir buvo dau
giau panaši į cirko prieangį, gy
dytojas su kariuomenės atstovais 
tikrino vyrų sveikatą. Tuo tarpu 
antrame namo gale, kad laukią 
eilės naujokai veltui laiko neleis
tų, politrukas aiškino Sov. Sąjun
gos gyventojų laimingą gyveni
mą: Sov. Sąjungoje visko yra, 
ko tik žmogus užsigeidžia, tai ir 
turi. Pav., jei nori — pirk maši
ną, lėktuvą.

— Bet drauge politruke, — pa
klausė vienas klausytojas aiškin
toją, — kam darbininkui žmogui 
reikalingas lėktuvas?

— Aha, drauge, — su užuojau
ta pastebėjo politrukas, — matyt 
kad tu dar daug ko nežinai. Ogi 
štai: sakykim, tu gyveni Smo
lenske ir dagirdai, kad Minsko 
kooperatyvas parvežė silkių. Tu 
tuojau į lėktuvą brrrrrrrrr j Mins
ką ir pirmas atsistoji į eilę.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 02-2231

NUOTRUPOS
Anais laikais, kai Rumuniją 

valdė Stalino mylimoji Anna Pau- 
ker, gyvenimas nebuvo, kaip ir 
dabar, rožėmis klotas. Vienam ru
munui tas gyvenimas tiek įkyrė
jo, kad pasiryžo nusižudyti. Tik 
kuris lengviausias nusižudymo bū
das? Ilgai svarstė — nusiskan
dinti, pasikarti. Vis nepatrauklūs 
būdai. Pagaliau jam topterėjo į 
galvą puiki mintis. Didelėje Bu
karešto aikštėje, tiesiai prieš Au
na Pauker kabineto langus, dryb
so didžiulis Stalino paminklas. 
Prie jo visados ginkluotas garbės 
sargybinis. "Jeigu aš nueisiu”, 
galvojo žmogelis, “prie to pa
minklo ir visa gerkle imsiu šaukti 
— šalin Anna Pauker, — tai aiš
ku, sargybinis mane nušaus. Pui
ku!”

Nuėjo žmogelis į aikštę, visai 
netoli sargybinio ir visa gerkle 
pradėjo šaukti:

— Šalin Anna Pauker, šalin! 
Bet įvyko visai nelauktas dalykas: 
sargybinis metė į grindinį šautu
vą, pribėgęs džiaugsmingai apka
bino žmogelį ir sako:

— Tai jau amerikiečiai čia?l

vusioji rekordininkė sutiko daly
vauti sunkiame pavojingame plau
kime aplink Absekomo salą.

Kartu su Kok startavo ir jos 
sužadėtinis olandas H. Vilemsas. 
Kas gi privertė Kok ir jos myli
mąjį 40 km nuotolyje kovoti su 
Atlanto vandenyno bangomis? 
Aišku, buvo skiriamos stambios 
pinigų sumos. Tik gavę šiuos pri
zus Kok ir Vilemsas galėjo leisti 
sau tokią ištaigą, kaip... vedy
bas.

Reikia pasakyti, kad sužadėti
niams pasisekė. H. Vilemsas tapo 
nugalėtoju, baigęs nuotolį per 
11.14:30. Jis gavo 5000 dolerių. 
Pati Meri labai sunkiai baigė nuo
tolį trečia ir už tai gavo 700 do
lerių. Atsakydama j koresponden
tų klausimus, Meri pareiškė, kad, 
jeigu jai nebūtų reikalingi pini
gai, ji turėdama 20 metų, nieka
da nemestų mėgėjų sporto ir ne
siryžtų žaisti su pavojingu At
lanto vandenynu.

>: PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
I USSR PER ŠVEDIJĄ $

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
| 184, BROOK STREET, COOOEE, NSW J

Nors Čekoslovakija jau buvo 
išlaisvinta, vis tik dar daug kus 
seno buvo užsilikę. Tarp kita ko, 
dar buvo apyvartoje daug pašto 
ženklų su senųjų veikėjų — Ma- 
saryko, Benešo ir kitų — atvaiz
dais. Kompartijai tas nepatiko. 
Jos vyriausias galva pasikvietė 
paštų minister] ir įsakė senus paš
to ženklus iš apyvartos išimti, 
jų vieton pagaminti naujus — su 
naujųjų vadų atvaizdais — Sta
lino, Lenino ir čekiškais jų pa
dėjėjais. {sakymas tuoj buvo iš
pildytas. Ministeris vėl buvo pa
kviestas J kompartiją ir pagirtas.

— Bet kad žmonės šiais ženk
lais nėra patenkinti, jie nelimpa 
prie laiškų, — pareiškė ministe- 
ris.

— Nelimpa? — Partijos galva 
paėmė vieną ženklelį, paspiaudė 
ir prilipdė — Puikiai limpa.

— Bet drauge, — paaiškino 
ministeris, — kad žmonės spjau
do kitą pusę,..

5
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RUSK PASTOGE
SIGUTE PIRMĄ KARTĄ DAINAVOJE

Eikš Sigute, eikš dukrele, 
Šilta duona šiandien kepta, 
Rūgšti gira vakar raugta,..

PRANEŠIMAS '
Šiuo pranešama visiems Syd

nėjaus ir apylinkių lietuviams 
evangelikams bei suinteresuo
tiems, kad š.m. spalio 31 dienų 
(trečiadienį), 7.30 vai. vakaro, 
Strathfield’o latvių salėje bus lai
komas tradicinis reformacijos 
šventės minėjimas. Pirmų kartų 
Sydnėjaus istorijoje minėjimo 
metu pamokslas bus taip pat sa
komas ir lietuvių kalba. Pamaldų 
metu giedamos giesmės lietuviš
kai jau paruoštos ir bus išdalin
tos vietoje.

Tautiečiai kviečiami kuo gau
siau atsilankyti ir nepraleisti šios 
iškilmingos progos.

tūros Fondo veiklų Melbourne bu
vo rašyta, kad lapkričio 17 d. pas
kaitų apie vėžio ligų kilmę ir pa
sireiškimus skaitys Dr. Varnienė. 
Iš tikrųjų minimų paskaitų skai
tys Dr. Surnienė. Palies
tuosius už šių klaidų maloniai 
siprašome. Red.

SOCIALINĖS GLOBOS
MOTERŲ DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS

at-

b) Kontrolės Komisijos.
7. Einamieji reikalai.
8. Susirinkimo uždarymas.
Draugijos narės prašomos būti

nai dalyvauti.
. Susirinkiman maloniai kviečia

mos ir Draugijoj rėmėjos ir pri
jaučiančios.

Socialinos Globos Moterų 
Draugijos Vaidyba Melbourne

Šiais žodžiais, klastingai meiliu 
balsu pamotė-ragana kviečia Si
gutę, neva į trobų, bet tikrumoje 
— į pražūtį. Gerų draugų patari
mo klausydama, Sigutė pamotės- 
raganos neklauso ir išlieka gyva, 
o ragana, už bjaurumų nubaudžia
ma.

Pasakas mėgsta visi: seni ir jau
ni. Pasakotojas gali klausytojus 
labai sudominti, tačiau nei joks 
geriausias pasakotojas, pats vie
nas taip įdomiai ir nepamirštamai 
pasakos neperduos, kaip vaidintojų 
grupė.

Ryški “Sigutės” pasakos fabula, 
vaizdžiai sukurtos situacijos ir do
rovinis pamokymas, kad blogi žmo
nės lieka nubausti, tikriausiai ir 
bus patraukę ponios Saudargienės 
kūrybinę vaizduotę ir paskatinę jų

parašyti vaikams vaidinimų.
Ponia Saudargienė, jau kuris 

laikas Bankstowne, Dainavos salė
je, sekmadienių popietes pašvenčia 
bedirbdama su vaikučių grupe, įs- 
cenizuodama “Sigutės” pasaką, ku
rią dar kartų teks su malonumu 
prisiminti, išgirsti ir pamatyti šių 
metų pabaigoje, gruodžio mėnesio 
8-tą dieną.

A.L.B. Bankstowno Apylinkės 
Kultūros Taryba

Pranešame Sydney lietuviams 
evangelikams, kad sekančios pa
maldos gimtųja kalba įvyks lap
kričio 4 d. 12 vai. 30 min. Syd
ney evangelikų bažnyčioje 90 
Goulburn Str., City.

Po pamaldų parapijos salėje 
bus tariamasi Kalėdų švenčių rei
kalu. T.J. Rotcas,

Sydnėjaus Parapijos Tarybos 
sekretorius

ATITAISYMAS
M.P. Nr. 41 skyrelyje “Kiek aš 

sužinojau” pasitaikė netikslumų. 
Informuojant apie Lietuvių Kul-

Socialinės Globos Moterų Drau
gijos Valdyba Melbourne prane
ša, kad lapkričio mėn. 11 d., sek
madienį, 2 vai. p.p., Lietuvių Na
muose, 12 Francis Grove, Thorn- 
bury, kviečiamas Draugijos narių 
metinis susirinkimas šia darbo
tvarke:

Susirinkimo atidarymas. 
Prezidiumo sudarymas. 
Pranešimai:
a) pirmininkės,
b) iždininkės,
c) Kontrolės Komisijos.
Diskusijos dėl pranešimų.

5. Apyskaitos tvirtinimas.
6. Rinkimai:

a) Valdybos,

Sydney lietuvių Dainos choro 
koncertas įvyksta lapkričio 10 d. 
Dainavoje. Tai bus paskutinis 
šiais metais koncertas Sydney 
lietuviams. Koncerto programoje 
numatoma visa eilė naujų dainų. 
Girdėsime ir dalį tų, kurios bus 
dainuojamos Dainų Šventės metu 
Adelaidėje. Neužmirškime: lap
kričio '10 d. Dainavoje.

5. Apžvalga skyriaus kasos stovio.
6. Pasiruošimas kariuomenės šven
tei ir vėliavos šventinimo klausi
mas.
7. Atstovų vykti į Adelaidę rinki
mas.
8. Klausimai ir pageidavimai.

Darbotvarkei užsibaigus bendras 
visų pasivaišinimas savom pastan
gom, tad pageidaujami ir svečiai.

Nariai ir prijaučiantieji prašomi 
punktualumo. Nei vienas susirin- 
mo dienoje nepasilieka nuobodžiau
ti namuose. Skyriaus Valdyba.

NEMYRĄ IR VIKTORĄ ŠLITERIUS 

sūnaus gimimo proga 

nuoširdžiai sveikina

Sambūrio Švieja Sydney skyrius

PERTH

1.
2.
3.

4.

L.V. S-gos “Ramovė” W.A. Per- 
tho Skyriaus Valdyba šaukia visuo
tinį ypatingų visų narių ir prijau
čiančių susirinkimų, kuris įvyks 
lapkričio 10 d. (šeštadienį) 78 
Kemberley St., W. Leederville šia 
tvarka:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimui vesti prezidiumo 
sudarymas.
3. Praeito susirinkimo protokolo 
skaitymas.
4. Skyriaus veiklos informacija.

LIET. DAINŲ KONCERTAS MELBOURNE
LAPKRIČIO 11 D. (SEKMADIENĮ) 6 VAL. P.P. 

MELBOURNO LIETUVIŠKOS DAINOS SAMBŪRIS
rengia savo metinį dainų

LAPKRIČIO 10 D. BANKSTOWN DAINAVOS SALĖJE

ĮVYKSTA DAINOS CHORO

>: KEW MIESTO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.
X Programoje dainos, dainuojamos Il-je Dainų Šventėje Adelaidėje.
’♦į Ateikite ir įvertinkite, kaip Melbourne dainininkai pasiruošę šiai šventei. Daina lietuvio gyve 
’Jnime yra esminė dalis: daina jis išsako savo džiaugsmus, daina jis gydo savo sopulius. Dalyvau
dami koncerte jūs parodysite savo meilę liet, dainai. -
>: Bilietus platina choro dalyviai. Kaina 10 šil.

DAINA
VELIONIS JONAS SEMETAS

DAINAVOJE
Čia išgirsime beveik visą II-sios Dainų Šventės repertua- 

ir dar keletą naujų, negirdėtų dainų.

Nepraleiskime šios progos — juo daugiau įsiklausai, juo 
daina gražesnė ir skambesnė.

Gautas pelnas skiriamas choro kelionei į Adelaidę paremti.
Po koncerto šokiai grojant geram orkestrui.
Pradžia 7 vai. vak. Malonėkite nesivėluoti.

rų

AUSROS TUNTE
(atkelta iš psl. 4)

Draugovei vadovauja s.v.v.sl. 
T.J. Rotcas. Be jo j draugovės va- 
dijų įeina: vado pavaduotojas s.v. 
v.sl. K. Steponiukas, iždininkas 
s.v.v.sl. A. Migevičius ir “švieti
mo ministeris” s. B. Žalys.

laipsnį — G. Reisgytė, V. Miku
tavičiūtė, G. Dambrauskaitė ir 
D. Genytė. J skautų III patyrimo 
laipsnį 
tai A. 
kas, ir

išlaikė jaunesnieji skau- 
Laurinaitis, A. Sankaus-
J. Belkus.

(1920.3.15 — 1962.10.10)

jaučiu... Pasauly“Dar jųjų aš 
gyvai dar...

Bet kas tai?
su... Sudie... dabar!

Dar liečia spindulys... Tai sau 
lė džiaugsmų lieja.

Jūs liekate, o aš — keliauju pas 
Kūrėjų...”

Salta man... Tam

M. Vaitkus

laipsnių 
rugsėjo 

Egzami-

Skautų-čių patyrimo 
egzaminai įvyko š.m. 
mėn. 1 d. Bankstown’e. 
nūs pravedė — skautėms s. E.
Laurinaitienė, talkinant s.' M. Osi- 
naitei — Cox ir s.v.v.sl. J. Zinkui, 
skautams v.vl. A. Alčiauskas, tal
kinant s.v.v.sl. J Zinkui ir s. B. 
žaliui. I jaunesniųjų skaučių III 
patyrimo laipsnį išlaikė D. Ado- 
mėnaitė; į skaučių II patyrimo

LSS 
IŠKILMINGOJI SUEIGA

SYDNĖJUJE
LSS 45 m. Jubiliejui paminėti, 

Sydnėjaus “Aušros” Tuntas lap
kričio 11 d. ruošia iškilmingą mi
nėjimą.

Minėjimas pradedamas šv. Mi- 
šiomis St. Joseph bažnyčioje 12 vai. 
Camperdown’e kurias atlaikys 
Dvasios Vadovas s. kun. P. But
kus. Visi Tunto vienetai dalyvauja

JUBILIEJINIŲ METŲ

pamaldose organizuotai, su unifor
momis.

4 vai. popiet, Bankstowno Liet. 
Namuose ruošiama Iškilminga Ju
biliejinė Sueiga, su oficialiąją ir 
menine dalim.

Kaip į pamaldas, taip ir į suei
gą kviečiami visi dabartiniai ir 
buvusieji “Aušros” Tunto nariai, 
rėmėjai ir bičiuliai bei skautų-čių 
tėveliai, o taip pat visi asmens bu
vę skautais Nepriklausomoje Lie
tuvoje ar tremty — Vokietijoje.

Atskirų kvietimų nesiuntinėsime.
Tegu Jubiliejinių LSS metų pro

ga kilnusis “Dievui, Tėvynei ir Ar
timui!” obalsis mus vėl visus suve
da į vieną šeima!

"Aušros” Tunto Vadija
AUŠROS TUNTO SKAUTŲ-ČIŲ 

DĖMESIUI
Lapkričio 4 d. 5 vai. vak. Rook

wood kapinėse Lietuvių sekcijoje 
įvyksta vėlinių apeigos ii’ kapų 
lankymas. Uniformuoti skautai ir 
skautės renkasi ne vėliau kaip 
4.30 vai. ten pat.

Aušros Tunto Vadovybė
Mieliems prieteliams

RAMANAUSKAMS

jų sūnui Rimvydui mirus

reiškiame gilių užuojautų
Giniočių šeima

Brangiems prieteliams

RAMANAUSKAMS

jų sūnui Rimvydui mirus

reiškiame gilių užuojautų

Sejonų šeima

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės 42 nr. (1962.X. 

24) prie Rūtos Dargo straipsnio 
“Teatras Vaikams” buvo tilpę 3 
fotografijos, vaizduojančios vaikų 
sceninius pasirodymus. Po viena 
tų fotografijų parašyta “Mokinių 
pasirodymas mokslo metų pabaigo
je Bankstowne”. Iš tikro toje fo
tografijoje yra momentas iš šokio 
“Kvieteliai”, kurie sudaro dalį J. 
Slavėno vaidinimėlio “Mamos Var
dinės” ir buvo išpildyti (drauge su 
vaidinimu) jaunesniųjų ateitinin
kų 1961 m. gegužės 14 d. Dainavos 
salėje Bankstowne švenčiant Moti
nos Dienų.

M.M. Slavėnienė, 
Jaun. At-kų Globėja

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

D. PAGES

Spalio mėn. 10 d. iš po nakties 
rastas Footscray, Melbourno prie
miestyje, savo bute amžinu mie
gu įmigęs Jonas šemetas. Ilgus 
metus sirguliavęs ir kurį laiką 
nervų ligos vargintas, velionis 
skundėsi dideliu galvos skaudėji
mu, spėjama, kad jam gyvybės 
siūlą nutraukė miego tabletės, 
kurių rasta didokas kiekis. Bus 
greičiausia jų per daug paėmęs. 
Velionis Jonas šemetas kilęs iš 
Zabikų kaimo, Papilės valsčiaus, 
Mažeikių apskrities. Jis buvo bai
gęs Joniškėlio Žemesniąją Žemės 
Ūkio Mokyklą geriausiais pažy
miais.' Prieš apleidžiant Lietuvą, 
jis dirbo Žemės Ūkio Valdybos ži
nioje vyresniuoju kontrolasisten- 
tu Tauragėje.

Pačioje savo jaunystės aušroje 
velionis buvo priverstas apleisti 
sovietų okupuojamą Tėvynę. Sun
kus jam buvo tremties kelias, ku
ris per karo audras, ligas ir vi
sokias nelaimes atvedė jį Austra
lijon jau gerokai sunkios gyveni
mo naštos aplamdytą ir prislėg
tą, be giminių, be artimųjų.

Žymiai skaudžiau Tėvynės pa
siilgimų išgyvena viengungiai ar
ba nuo savo šeimų atskirtieji. Tai 
ne vieno velionies Jono šemeto 
tragedija, ją daugelis mūsų vie
nišų brolių išgyvena. Nevisi iš jų 
įstengia tvirta valia tvarkyti gy
venimą, kaikurie iš jų nebepakel
dami sunkios gyvenimo naštos, 
skausmų ir ilgesio kankinami pa
suka į šunkelius, ieškodami ne
tinkamame gyvenimo būde užuo
maršos, prarasdami sveikatų ir už
dirbamas lėšas. Mums labai gai
la tų brangių mūsų brolių, taip 
sunkiai vargstančių vienišumo 
kely, be šviesesnio gyvenimo 
spindulio, susigraužiman ir abuo- 
juman patekusių.

Velionis labai troško grįžti į 
laisvą Tėvynę, užmiršti nepasto-

vų, pilnų kančių gyvenimo kelių 
ir liūdesio valandomis, kaip jo 
paliktame dienyne užrašyta, šau
kėsi Viešpačio, kad Jis išvaduotų 
pavergtų Tėvynę ir leistų grįžti 
pas savo brolius ir seseris į gim
tinę, aplankyti tėvų kapus. Jis 
troško Ventos pakrantėse baigti 
šį laikinų gyvenimų ir tik Lietu
vos žemelėje troško atsigulti am
žinajam poilsiui, kur ramiai ilsis 
jo tėvai, didysis žemaitis Simonas 
Daukantas, kur vasaros vakarais 
nepaliaujamai lakštutės lakštuoja.

Šviesesnėmis dienelėmis velio
nis puoselėjo mintis siekti dau
giau mokslo ir stvertis kūrybingo 
darbo, kad grįžus Tėvynėn būtų 
naudingesnis, bet mirtis nukirpo 
jam gyvybės siūlų vos 42 metų 
amžiaus tesulaukus. Spalio mėm 
12 d. įvyko jo palaikų laidojimas 
Kun. Pr. Vaseris atlaikė gedulin
gas pamaldas už jo vėlę šv. Jono 
bažnyčioje. Po jų keletą tautie-'

čių keturiomis auto mašinomis 
nulydėjo į Fawkner kapines, kur 
kun. Pr. Vaseris atliko laidojimo 
apeigas ir tarė žodį apie ligos pa
kirstų velionį. Pažįstamų ir arti
mųjų vardu atsisveikino šio ne
krologo autorius, pabrėždamas šio 
gyvenimo laikinumų ir didelę ve- 
lionies meilę ir prisirišimų savo 
kraštui. Neišsipildžius velionies 
svajonei atsigulti tėvelių kapuos- 
na Ventos pakrantėje, kur ilsisi 
sentėviai, palinkėjo, kad nebūtų 
persunki Australijos žemelė, pri
glaudusi jo palaikus amžinam po
ilsiui. Keletą kuklių gėlių puokš
čių papuošė naujųjį kapų.

Velionis buvo jautrios širdies 
ir negailėjo aukų įvairiems reli
giniams sąjūdžiams ir rėmė mūsų 
kultūrines apraiškas. Paūkavęs 
stambesnes sumas įsigijo amžino 
geradario nario vardų jėzuitų or- 
deno, St. Francis Church Mel
bourne ir parėmė Lietuvių Kape- 
lionijų Melbourne. Tik savaitę 
prieš mirtį apšilankė pas mane, 
kaip Lietuvių Enciklopedijos ats
tovų Australijai, susirūpinusiu 
pareigingumu atsilygino už pas
kutinįjį jo gautąjį XXVI-jį L. En
ciklopedijos tomų skųsdamasis 
kūno negalavimais. Jis buvo vie
nas pavyzdingiausių L. Enciklo
pedijos prenumeratorium, visad 
tvarkingai ir laiku atsiskaitan- 
čiu. Laidotuves tvarkė testamen
to vykdytoja p. Irena Polovins- 
kaitė — Odwyer.

A. Krausas

Dovanų siuntiniai

Į LIETUVĄ

Naudokitės saugiausiu ir 
pigiausiu keliu 

Prieš siųsdamas siuntinį 
visad kreipkis į

VICTORIA CO.,
39 Cheiier Str., Adelaide 

Tel. W 2684

PADĖKA

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažų depozitų,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

i

I s
Visiems mūsų mylimų sūnų ir brolį Rimvydų į amžino po

ilsio vietų palydėjusicms, gėles ir vainikui padėjusioms, mal
das už jį aukojusiems ir mus liūdesio valandoje žodžiu, raštu 
ir spaudoje užjautusiems reiškiame nuoširdžių mūsų padėkų.

Dėkojame kun. P. Butkui už šv. Mišias, laidotuvių apeigas 
ir jautrius žodžius prie kapo, p. K. Kavaliauskui už palydėjimų 
vargonais, Bankstowno apylinkės pirm-kui p. M. Zakarui už 
pasakytų atsisveikinimo žodį. Visiems ačiū.

Tėvai Stasė ir Juozas ir brolis Gytis
Ramanauskai

MONUMENTAL MASON,
10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

M. LUCAS & CO.
56 YARRARA ROAD, PENNANT HILLS, N.S.W. 

Tel. 84 2272
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
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