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IZOLIACIONIZMO
KELIU

Nors dar ir nebaigtas Juliaus 
Vėteikio aktualus straipsnis 
"Tautinis izoliacionizmas ir lie
tuvybė’’ (sekančiame M.P. pas
kelbsime jo užbaigą), vis tik jau 
dabar norisi atkreipti skaityto
jų dėmesį į Siame kiek plates
niame straipsnyje autoriaus ke
liamas mintis, kurios ypač svar
bios ir aktualios tiems tautos 
nariams, kurie atsidūrę gyvena 
svetimoje aplinkoje.

Reikia čia su pasididžiavi
mu pabrėžti, kad Sis klausimas 
pirmiausia keliamas Mūsų Pas
togėje ir, be abejonės, 
jis ras palankių ir iš
samių atsiliepimų ir kitoje lie
tuvių spaudoje. Dėstydamas sa
vo svarstymus, autorius Julius 
Vėteikis duoda esminį receptą i 
mums visiems rūpimą klausimą 
— kaip ilgiau išlaikyti lietuvy
bę. Čia jis duoda tiesų ir nedvi- 
prasmiSką atsakymą — izoliuo
tis nuo svetimos aplinkos ir lai
kytis kuo glaudžiau savųjų tar
pe. Tai nėra labai lengvas ke
lias, bet vis tik Šiuo keliu ei
nant jeigu ne viską, tai bent 
daugumą galima laimėti. Leng
viau buvo toms tautoms, kaip 
žydams, kurie ne tiek patys izo- 
liavosi, kiek buvo kitų izoliuoti, 
išskirti. Nors tuo išskyrimu jie 
jautėsi skriaudžiami, nes tai bu
vo aiSkus žmogaus teisių pažei
dimas, vis dėl to Sis aktas kaip 
tik buvo ir jų iSgelbėjimas, nors 
principas palieka kaip buvęs — 
nori išlaikyti tautinę indivi
dualybę, turi būti iSskirtas arba 
savanoriSkai išsiskyręs.

Kova už savo tautinę indivi
dualybę yra kieta kova už savo 
tautinę kultūrą, nes gi kultūra 
nėra savaime atsiradęs dalykas, 
ji kuriama, išlaikoma, plečiama 
ir ginama tos kultūros žmonių. 
Niekad nereikia tikėtis, kad at
eis kiti ir gins lietuvybę nuo ja 
puolančios aplinkos. Šiandie 
mūsų padėtis yra fronto kario 
padėtis, kuris bet kokia kaina 
stengiasi sulaikyti besiveržiantį 
prieSą. Tad mūsų pastangos iš
likti lietuviais — ką mes beda
rytume: ar kurdami lietuvybės 
židinius savus namus, ar leisda
mi savą spaudą ar tverdami tik 
lietuviškas šeimas, viskas eina 
vienu ir tuo pačiu vardu — iš
siskyrimo iš kitų arba izoliacio- 
nizmo vardu. Mes, tiesą sakant, 
tuo keliu ir einame. Tą liudija 
mūsų bendruomenės, mūsų or
ganizacijos, mūsų namai, mūsų 
spauda ir 1.1. Tačiau jeigu mes 
vis ir vis keliame klausimą, kaip 
išlaikyti lietuvybę ir tolimoje at
eityje, jeigu bijomasi, kad vie
ną dieną tas mūsų apsaugos 
frontas gali būti pralaužtas, tai 
tas tik primygtinai teigia, jog 
mūsų budrumas turi būti su 
kiekviena diena padvigubintas, 
kad mūsų pastangos šiame ke
lyje negali būti praktiškai ap 
skaičiuojamos, kiek valandų su
gaišto važiuodamas į lietuviškus 
parengimus, pats juose aktyviai 
prisidėdamas arba veždamas sa
vo vaikus į lietuviškus parengi
mus bei mokyklą. Lietuvybė ly
giai kaip ir kiekviena kultūra 
neatlaidžiai reikalauja, kad vi
sas į ja įsijungtum, bet ne dali 
nai. Arba aš esu lietuvis ir vi
su savimi jungiuosi į lietuvišką 
gyvenimą neklausdamas, kiek 
man tas kainuoja ir kiek aš tuo 
prarandu darbo valandomis, au
komis ir kitais keliais, arba aš

UNO BANKROTE? serga popiežius
Kai buvo steigiama UNO (Uni

ted Nations Organisation arba 
lietuviškai Jungtinių Tautų Or
ganizacija) dar pilnai tebevyks
tant II-jam pasauliniam karui, 
buvo dėta daug vilčių, kad šioji 
organizacija pateisins visas j jų 
dedamas viltis, ypač kad karo iš
vargintos tautos tikrai nuošir
džiai ilgėjosi taikos. Šiandie oe 
veik po dvidešimt metų UNO ge
neraliniai posėdžiai daugiau ar 
mažiau virto vieša nuomonių aiš
kinimosi tribūna, beveik netu
rinti didesnės įtakos į pasaulio 
politinį gyvenimų. Tiek didžio
sios, tiek ir mažosios tautos tvar
kosi savo nuožiūra visai nesis- 
kaitydamos su Jungtinių Tautų 
Charta ir daugumas jų visai ne
vykdo savo įsipareigojimų būda
mos šios organizacijos nariais. 
Didžiausių šios organizacijos eko
nominę naštų kantriai nešia 
Jungtinės Amerikos Valstybės sa
vo įnašais užpildydamos beveik 
pusę viso UNO biudžieto. Tačiau 
UNO įsipareigojimai ir aktyvus 
net karinis įsivėlimas gesinant 
neramumų židinius Afrikoje ir 
Azijoje pareikalavo daugiau iš
laidų, o jų neatsiranda. Sakysim

Ž / N
NEPAVYKUSI REVOLIUCIJA 

TURKIJOJ
Gegužės 21 d. buvo greitai už

gniaužtas sukilimas norint nu
versti dabartinę vyriausybę. Su
kilimo vadas ir inspiratorius 
pulkn. T. Aydemir, kuris pernai 
vasario mėn. buvo suruošęs su
kilimų ir nuvertęs vyriausybę ir 
vėliau atleistas iš aktyvios karo 
tarnybos, šis pastarasis sukilimas 
buvo lengviau numalšintas, nes 
kariuomenės branduoliai paliko 
lojalūs vyriausybei. Sukilimo me
tu žuvo 7 ir 28 sužeisti.

AMERIKIEČIŲ — RUSŲ 
SUTARTIS ATOMINIAIS 

KLAUSIMAIS
Amerika ir Sov. Sąjunga susi

tarė pasikeisti mokslininkais ir 
planais bei idėjomis, kaip įkin
kyti atominę energijų taikin
giems žmonijos reikalavimams. 
Sutartyje numatoma per dvejus 
metus glaudžiai bendradarbiauti 
bendrai leidžiant mokslines kny
gas, pasikeičiant tyrimų davinių 
raportais, net mokslininkais ir 
šaukiant tuo reikalu bendras 
mokslininkų konferencijas. Ame
rikiečiai šiuo susitarimu džiau
giasi, kad tuo laimėtas žingsnis 
į taikų sugyvenimą, gi Sov. Są
junga neabejotinai irgi džiaugia
si atradusi kanalą, kuriuo bus 
galima išmelžti iš Amerikos le
galiu keliu atomines paslaptis.

nesu lietuvis. Pusiau lietuvio 
nėrai Tad atviras pasisakymas 
už lietuvybę ir aktyvus už ją an- 
gažavimas yra ne kas kita, kaip 
kova už savo tautinę kultūrą ir 
vykdymas izoliacinės tautinės 
politikos.

Ta pačia proga norėtųsi 
pasveikinti p. J. Vėteikį už šio 
taip gyvybinio klausimo iškėli
mą ir jo atvirą pristatymą Aus
tralijos lietuvių bendruomenei. 
Visa kita priklauso nuo mūsų 
pačių. V. Kazokas 

tokia Sov. Sąjunga labai atsiliku
si su savo įnašais, o tokius UNO 
veiksmus, kur jos interesai susi
kryžiuoja, atsisako net iš viso 
remti. Dabartinis UNO gen. sek
retorius (U Thant) pranašauja 
greitą UNO ekonominį bankrotą, 
jeigu nariai ir toliau šią organi
zaciją rems, kaip kad ją rėmė. 
Ir Jungtinėms Amerikos. Valsty
bėms, nežiūrint jos ekonominio 
pajėgumo, šioji našta darosi ne
pakeliama.

Šalia ekonominių sunkumų 
UNO išgyvena ir antrą krizę: 
jos beveik pusę narių sudaro 
naujų valstybių atstovai, tų vai-

LIETUVIAMS
Šių metų rugpjūčio 31 d. ir 

rugsėjo 1 d. Chicagoje (JAV) 
įvyksta Amerikos ir Kanados lie
tuvių gydytojų ketvirtasis suva
žiavimas, kuriame bus paminėta 
Amerikos Liet. Gydytojų Drau
gijos 50 metų veiklos sukaktis.

Suvažiavimo metu manoma į- 
kurti PASAULIO LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ SĄJUNGA, todėl no
rima susirišti su laisvojo pasau-
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SAUGUS CASTRO 

SVEČIAVIMASIS PAS 
NIKITĄ

Kubos premjero Castro tri- 
umfališkas svečiavimasis Rusijo
je ilgokai užtruko. Kiti spėja, 
kad Castro gali pas Nikitą vieš
nagėti kiek tik patinka, nes Ru
sijos kariniai daliniai palaiko Ku
boje tvarką ir neleis prasiverž
ti nenumatytai revoliucijai. Net 
ir Amerika kietai ant grandinės 
prilaiko karštuolius Kubos lais
vės kovotojus, kad nesudrumstų 
Castro viešnagės.

Chruščiovas, pasibaigus oficia
liam Castro vizitui Maskvoje (jis 
dar tebevieši Rusijoje neoficia
liai), paskelbė, kad numato ir 
pats aplankyti Kubą drauge pa
brėždamas, kad Rusija stosianti 
su visa savo galybe ginti Kubos, 
jeigu kas bandytų pažeisti jos in
tegralumą.

De GAULLE VIZITUOS 
VOKIETIJĄ

Liepos pradžioje numatomas 
Prancūzijos prezidento de Gaulle 
antras vizitas Vak. Vokietijoje. 
Šio vizito tikslas išlyginti nuo
monių skirtumus dėl atominio 
Europos apginklavimo. Kiek 
anksčiau (birželio 24-26 d.d.) Vo
kietiją vizituos Amerikos prezi
dentas J. Kennedy.

PABRANGO DUONA
Sydnėjuje nuo gegužės 23 d. 

pabrangsta duona puse peno už 
dviejų svarų kepalą. Perkant pu
sę kepalo kaina palieka nepaki
lusi.

Mielus kolegas

IRENĄ ir IRVI REISONUS, 

sulaukusius dukrelės, nuoširdžiai sveikina ir siunčia 
geriausius linkėjimus

Sambūris "Šviesa” Sydney Skyrius

stybių, kurios dar vakar gyveno 
laukinių džiunglių gyvenimu, o 
šiandie lygiateisiu nariu ir bal
su dalyvauja UNO posėdžiuose. 
Čia susikerta pažiūrų, interesų 
ir kultūrų skirtumai, ir šis ply
šys greitu laiku neišlyginamas. 
Pagaliau ir pirmieji UNO nariai, 
kaip Sov. Sąjunga ir kitos, ne- 
siskaitydamos su UNO nuosta
tais ir disciplina, griauna šios or
ganizacijos autoritetą. Daug kas 
iš pasaulio politikų žiūri į UNO 
ateitį labai pesimistiškai ir jau 
dabar jieško kelių, kaip vairuo
ti pasaulio politiką šiai organi
zacijai sugriuvus. M.n.

GYDYTOJAMS
lio lietuviais gydytojais ir gauti 
iš jų pritarimą.

Būtų gera, kad lietuviai gydy
tojai, gyveną jūsų krašte neper- 
tolimoje kaimynystėje, suvažia
vę pareikštų pritarimą minėtos 
Sąjungos įkūrimui.

Dar geriau, jei susirinkę gydy
tojai įkurtų savo draugijas ir 
prisiųstų į suvažiavimą savo at
stovus, kuriuos, kaipo mielus
svečius, maloniai priimtų ir glo
botų Chicagos lietuviai gydyto
jai, pasirūpindami jų apgyvendi
nimu bei lietuvišku vaišingumu.

Be abejo, ir pavienių lietuvių 
gydytojų atsiliepimai būtų labai 
vertinami, nes ateity būtų gali
mybė bendradarbiauti, korespon
duoti bei pasiųsti Lietuvių Gydy
tojų Biuletenį. O pastarojo tiks
las kaip tik ir yra palaikyti ryšį 
tarp lietuvių gydytojų išblaškytų 
po visą pasaulį.

Laiškus prašoma siųsti neati
dėliojant dr. V. Taurui, 2652 
West 59th. Street, Chicago 29, Il
linois, USA.

Amerikos Liet. Gydytojų 
Sąjungos Valdyba

Birželio 8 d.

DAINAVOJE

Bankstown Apylinkės Valdyba 
ruošia smagų

ŠOKIU

VAKARA
Vakaro metu programa, gera 
kapela, bufetas ir užkandžiai. 

Pradžia 7 vai. vak,.

Laiškas vienam lietuviui iš 
Newcastle

Mielas tautieti,
paėmei A.L.B. Metraštį 

įteikti p. Paulauskui, gyv. Ben
nett’s Green, Windale. Kadangi 
dar jam neįteikėte, malonėkite jį 
grąžinti man'.

B, Liūgą
21 Henson Ave., Mayfield E'ast.

Popiežius Jonas XXIII, kurio 
sveikata paskutinėm dienom žy
miai pablogėjo. Jis yra gydytojų 
/rriežiūroje ir visi oficialūs priė
mimai atidėti. Popiežius serga 
skilvio sutrikimais ir anemija.

YRA VILČIŲ IŠLIKTI

Meksikos prezidento Lopez ini-
ciatyva penkios Pietų Amerikos 
valstybės (Bolivija, Brazilija, Či
lė, Ekvadoras ir Meksika) deda 
pastangų išlaikyti Pietų Ameri
ką laisvą nuo atominių ginklų. 
Šios valstybės patiekė savo pla- 
ną Genevos nusiginklavimo kon
ferencijoje. Jų planas gali būti 
tik tada realizuotas, jeigu tam 
pritars Amerika ir Sov. Rusija.

DAUGIAU AUKOS!
Jeigu prieš dešimtį metų mums 

kas nors užsimindavo arba pa
siūlydavo demonstratyviai pasi
reikšti prieš mūsų tiesioginį tau
tos okupantą rusiškąjį komuniz
mą, mes širdingai ir be diskusijų 
su tokiu pasiūlymu sutikdavome 
ir spontaniškai dalyvaudavome.

Ne paslaptis, kad kas metai mes 
vis daugiau tampame abejingi ir 
gal net pasyvūs kovoje su mūsų 
tėvynės okupantu: kai kas net 
bando “filosofuoti” kad bet koks 
reiškimasis minėjimuose ar paren
gimuose yra politika ir turi būti 
palikta politikieriams. Šitoksai 
tingus galvojimas pasidaro dar 
daugiau apgailėtinas kai pačius 
“politikierius” padaliname į miru
sias partijas ir tautišką bei ak
tyvią kovą mes patys skirstome 
tarp “kairiųjų ii- dešiniųjų”.

Brangūs Melbourne lietuviai, 
kova su okupantu — ne politika 
ir ne vienų politikierių reikalas: 
— kova už tautos laisvę 
yra mūsų visų reikalas, mūsų vi
sų pareiga, tą kovą mes turime 
tęsti iki pergalės. Pilnas žmogus 
negali egzistuoti be tikslo, 
tėvynės ir laisvės. 
Mielas prieteliau .sustok valandėlę 
ir pagalvok — ar esi pilnas žmo
gus, gal būt tavo tikslas ir yra 
kova už laisvę?

Melbourne Lietuvių Bendruo
menės Apylinkės Valdyba, norė
dama šiais metais suaktyvinti 
mūsų kovą prieš tautos okupantus 
numato stipriai priminti nelaimin
gas ir žiaurias birželio mėnesio 
azijatų orgijas, nusiautusias visas 
tris Baltijo valstybes.

1963 metais birželio 14 dieną, 8 
vai. vakaro tam tikslui dekoruo
toje Assembly Hall

Nors po paskutinio popiežiaus 
susirgimo buvo vilčių, kad jo 
sveikata sustiprės, bet dabar vėi 
bijomasi, kad jis nesitaiso taip, 
kaip tikėtasi. Pereitą savaitę jam 
buvo duota kraujo transfuzija. 
Ne tik visas katalikiškas pasau
lis, bet ir • kitos krikščioniškos 
bažnyčios, kaip Metodistų kon
gregacija, paskelbė atsišaukimą 
melstis už popiežių, kuriam yra 
jau 81 metai.

LATVIAMS PAREIKŠTA 
UŽUOJAUTA

Š. m. balandžio mėn. 29 d. mi
rė Londone Latvijos Respublikos 
pasiuntinys ir ministeris Anglijai 
Karlis Zarinš. Latvijos konsulas 
Rozitis Melbourne pakvietė daly
vauti lietuvius velioniui ministe- 
riui pagerbti pamaldose, kurios 
įvyko gegužės 19 d. šv. Augusti
no kat. bažnyčioje, Bourke St. 
Pamokslo metu dvasininkas at
pasakojo velionies gyvenimą ir 
darbus. Jis buvo didelis ir lietu
vių bičiulis. Anglų kalboje krei
pėsi į lietuvių atstovus, sutrum
pintai apžvelgė velionies darbus 
ir gyvenimo kelią ir padėkojo 
jiems už dalyvavimą velionies
valstybininko pagerbime.

Priminė pageidavimą, kad atei
ty lietuviai su latviais daugiau 
bendrautų, nes per dvyliką metų 
pirmą kartą lietuviai katalikai 
aplanko šią bažnyčią.

Iš lietuvių Velionies pagerbime 
dalyvavo ALB Melbourne Apy
linkės pirm. J. Pelenauskas, VI. 
Jakutis ir A. Krausas. (v.)

(156 Collins Street, Melb.) salėje 
įvyks viešas protestas —- minėji
mas. čia kartu su universitetų 
profesoriais, vyriausiais teisėjais 
ir kitais įžymiais šio krašto vy
rais, mes išreiškiame savo liūdesį 
už Sibire žuvusius ar kenčiančius 
tautiečius ir ta pačia proga pri
minsime jiems, kad Baltijos tautų 
viešas naikinimas tęsiamas ir 
šiuo metu ir kad gėda save laiky
ti civilizuotu žmogumi, jeigu tai 
nutylime.

Birželio mėn. 16 d., sekmadienį, 
per gedulingas mišias ir vėliau pa
rapijos salėje, su tam tikra nuo
taika, susimąstykime ir klauskime 
patys save, ar atiduodame mums 
paskirtą auką už tautos laisvę? 
Birželio mėn. 16 d. tuoj po pamal
dų čia pat parapijos didžioje sa
lėje, Apylinkės Valdyba ruošia iš
vežtųjų Sibiran lietuvių gedulin
gą pagerbimą ir mirusiųjų pami
nėjimą. Pedagogė p. E. žižienė, 
gyvu žodžiu papasakos ir primins 
mūsų kančias tame laikotarpyje.

Mielas Melbourne lietuvi, ne 
skatiko mes prašome, skatikais 
laisvės nenupirksi, šia proga, mes 
prašome didesnės aukos 
— ateik į parengimus pats ir at
sivesk savo šeimą, jau namuose 
paaiškinęs savam jaunimui, kodėl 
Šiandieną trispalvė perrišta juodu 
kaspinu.

Materialinio pasaulio akyse mū
sų kova su okupantu prilygsta 
kovai nykštuko su milžinu, bet iš 
praeities žinome, kad tvfrtas pasi
ryžimas ir tikras pasiaukojimas 
nepripažįsta matematinių taisyk
lių. Kovoje su okupantu mes dar 
nepailsę ir neišsieikvoję tik, gal 
būt, laikinai rikiavome savo eiles.

Melbourne Apylinkės Valdyba
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EUROPA NEDALOMA
PET KONFERENCIJA STRASBURGE NUTARĖ: EUROPA LIEKA PAGRIDINIU TIKSLU
KOVOJE TARP LAISVĖS IR KOMUNIZMO — KĄ PABRĖŽĖ PAVERGTŲJŲ KONFERENCIJA
Gegužės 5-7 dd. Strasburge 

įvykusi Pavergtųjų Europos Tau
tų (PET) konferencija po svars
tymų ir diskusijų sutarė tokias 
išvadas:

PET Seimas patvirtina, kad 
gyvybiniai pavergtųjų Europos 
tautų ir Vakarų valstybių inte
resai esmėje yra tie patys. Iš tų 
bendrųjų interesų išplaukia rei
kalavimas, kad Vakarai vengtų 
vien iliuzijomis paremti sambū
vio su pavergtuose kraštuose 
įvestais komunistiniais režimais. 
Vakarai turėtų toms vidurio ir 
rytų Europos tautoms talkinin
kauti, joms siekiant politinės ne
priklausomybės ir Vakarai vienu 
iš savo užsienio politikos tikslų 
turėtų laikyti laisvo apsisprendi
mo dėsnį.

Tokių politikų vykdydamos, 
Vakarų didžiosios valstybės — 
toliau pabrėžia PET Seimo kon
ferencijos Strasburge rezoliuci
joje — turėtų: 1, vivsuose ‘vir
šūnių” pasitarimuose su Sovietų 
Sųjungos valdovais kelti paverg
tųjų tautų — Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir kt. — apsisprendimo 
teisę, 2. į sovietų reikalavimus 
dėl Berlyno atsakyti bendruoju 
taikos susitarimo planu, pabrė
žiant laisvo apsisprendimo dėsnį 
ir siekiant išspręsti visus antro
jo pas. karo padarinius Europo
je, 3. laisvo apsisprendimo teisės 
nevykdymų, rytų ir vidurio Euro
pos pavergtoms tautoms, įrašyti 
į Jungt. Tautų dienotvarkę ir 
reikalauti, kad pavergtosioms 
tautoms būtų pritaikinti dėsniai 
1960 m. gruodžio 14 d. deklara
cijos, kurioje kalbama apie ne
priklausomybės suteikimų kolo- 
nialinėms tautoms, ir vad. 24 Ko
miteto dėsniai, 4. susilaikyti nuo 
tokių veiksmų, kurie įtaigotų 
mintį, kad sutinkama su sateli

tiniais režimais ir kad Vakarų 
didžiosios valstybės sutiko su da
bartine padėtimi ir jų laiko ga
lutina. Jei būtų pasirašyta ne
puolimo sutartis tarp NATO ir 
Varšuvos pakto valstybių, tai to
kia padėtis reikštų visų reikala
vimų atsižadėjimų ir tai šia pras
me neabejotinai aiškintų Sovietų 
Sąjunga ir pavergtos tautos.

Netenka laikyti iliuzija nepri
klausomybės — taikos’ priemo
nėmis — suteikimų vidurio ir ry
tų Europos tautoms, šis tikslas 
gali būti pasiektas vieningomis 
laisvųjų ir pavergtųjų tautų pas-

PAVERGTŲJŲ SEIMO KONFERENCIJOS 
REIKALAVIMAI

Tris dienas posėdžiavusi 
Strasburge, Pavergtųjų Seimo 
Konferencija gegužės 7 baigė
si, priimdama atsišaukimų į 
Vakarų Europą. Pavergtųjų 
Seimas reikalauja:

1. Kad Vakarų Europa viso
se konferencijose, kuriose da
lyvauja Sovietų Sąjunga, kel
tų tautų apsisprendimo teisės 
vykdymų Albanijoj, Bulgari
joj, Čekoslovakijoj, Estijoj, 
Latvijoj, Lenkijoj, Lietuvoj, 
Rumunijoj ir Vengrijoj;

2. Kad pasipriešintų Sovie
tų siekimams pagal vadinamų 
salami taktikų sutvirtinti Kre
mliaus padėtį atskirų tarptau
tinių problemų atžvilgiu, kaip 
V. Berlynas ir pan., ir kad pa
teiktų visoms iš 2-jo pasauli
nio karo kilusioms proble
moms spręsti planų, paremtų 
tautų apsisprendimo teisėmis 
ir asmens laisvėmis;

3. Kad pasirūpintų įrašyti į 
Jungtinių Tautų Pilnaties 
kiekvienos .sesijos darbų eilę 
Centro ir Rytų Europos Tau
tų apsisprendimo klausimų, kol 

tangomis.
Antroje savo rezoliucijos daly 

PET veikėjai nutarė:
Rytų ir vidurio Europos tautos 

ateinančiais metais gali žymiai 
paveikti į įvykių raidą Europo
je. Atominis lūkuriavimas (sta
lemate) ne sumažino, bet, prie
šingai, padidino tų kraštų svorį.

Kol Jungt. Amerikos Valstybės 
buvo vyraujanti pajėga atominio 
pranašumo srity ir kol jos pačios 
nebuvo pažeidžiamos, tol saugu
mas Vak. Europoje galėjo būti 
laikomas absoliučiu. Strateginiu 
požiūriu nebuvo svarbu, ar rytų

tam apsisprendimui bus suda
rytos laisvos sųiygos; ir kad 
pareikalautų Jungtines Tautas 
įpareigoti savo Komisijų Ko
lonializmui Likviduoti, kad ji 
pasirūpintų 1960.12.14 Jungti
nių Tautų nutarimų koloniz- 
mo klausimu vykdyti Centro 
ir Rytų Europoje jpagaliau

4. Kad Vakarų Europa su
silaikytų nuo bet kurių veiks
mų, kurie tiesiog ar netiesiog 
sutvirtintų soviejtinį viešpata
vimų ir status quo Centro ir 
Rytų Europoje; NATO narių 
ir vadinamo Varšuvos pakto 
dalyvių tarpusavio nepuolimo 
sutartis, jei tokia būtų, tik
riausiai Centro ir Rytų Euro
poje būtų suprasta kaip Vaka
rų nuolaida Kremliui paverg
tosios Europos sąskaita.

Savo atsišaukime Pavergtų
jų Seimas pabrėžė Europos ir 
jos laisvės nedalumą ir Cen
tro bei Rytų Europos reikš
mę Rytų-Vakarų santykiams, 
ir jos priklausomumų Vakarų 
kultūrai.

Kor. 

ir vidurio Europos tautos Sovie
tų Rusijos atžvilgiu buvo nusi
teikusios draugiškai ar priešiškai. 
Tačiau šiuo metu, kai abi pusės 
pakankamai pajėgios atominio 
puolimo atvejais, kiekviena iš jų 
vienodai nesiryžta griebtis tų bai
siųjų ginklų. Vis dėlto, tik 
Sovietų Sąjunga sistematiškai 
siekia laimėti savo politika, iš
naudodama laisvojo pasaulio bai
mę ir atsakingumo jausmų. To
kioms aplinkybėms esant, turi 
strateginės reikšmės kiekvienas 
sovietų valdovų rizikingas veiks
nys ar užmojis. Vienas tokių 
veiksnių politiniais veiksmais tu
rėtų tą rezistencijos dvasią su
stiprinti.

Galutinoje išvadoje, Strasbur
ge gegužės 5-7 dd. posėdžiavę 
PET veikėjai pareiškė, esą įsiti
kinę, kad:

1. Europa lieka pagrindiniu 
tikslu kovoje tarp laisvės ir ko
munizmo. Tas rungtyniavimas 
dar toli gražu nėra pasibaigęs:

2. Rytų ir vidurio Europos tau
tos toje kovoje gali turėti labai 
žymų vaidmenį.

Atominis nusiginklavimas ne
galimas bus pasiekti tol, kol So
vietų Sąjunga savo žinioje turės 
geografinį Europos centrą ir bus 
žymiai pranašesnė karinių sau
sumos dalinių atžvilgiu.

Pats didžiausias mūsų tautų 
noras yra tai, kad Vakarų pasau
lis, jo glaudaus solidarumo atžvil
giu, būtų kiek galima stipresnis.

Mūsų tautos įsitikinusios, kad 
Vakarų didžiosios valstybės su
telktinėmis materialinėmis ir 
dvasinėmis pajėgomis sugebės 
įvykdyti jų istorinę misiją. (Tos 
tautos žino, kad Vakarų civiliza
cijai tokiu atveju tenka plėstis 
arba žūti).

Mūsų pavergtos tautos reiškia 
savo džiaugsmą tokiais atvejais, 
kai jos stebi pirmyn pažengus 
Vakarus. Jos džiaugiasi, kad tarp 
buvusių priešiškai nusiteikusių 
kraštų įsivyrauja draugiškos nuo
taikos. Mūsų tautos priklauso 
Europai ir jos nėra netekusios

1963 m. Birželis i
* ?

1 S Jokūbas, Jogaila, Galinda
2 S SEKMINES. Ąžuolas, Rima ;
3 P Klotilda, Vigiliją, Daiva
4 A Margarita, Vendrė, Šerkšnas
5 T Bonifacas, Valerijonas, Dauga
6 K Nobertas, Tauras, Mėta
7 P Robertas, Milda, Silė
8 S Medardas, Bronius, Gerda
9 S Svč. Trejybė, Prima, Gintas -

10 P Margarita, Marcelė, Vingėla 
U A Barnabas, Dainius, Uoga
12 T Anupras, Rūta, Ramūnas
13 K DEVINTINES. • Antanas, Alma
14 P Bazilijus, Butrimas, Raminta
15 S Modestas, Vitas, Adelė, Kajus
16 S Benas, Justina, Jūra
17 P Adolfas, Marius, Daumantas
18 A Efremas, Vaiva, Gimbutas
19 T Gervazas, Ramunė, Guoda
20 K Silvergs, Fiorentina, Genius
21 P Aloyzas, Roza, Aurimas
22 S Paulinas, Laimutė, Minija
23 S Zenonas, Arvydas, Vaida
24 P Jonas, Algimantas, Ančia
25 A Vilius, Mantas, Bene
26 T Salvius, Virkantas, Jaunius
27 K Vladas, Gediminas, Almis
28 P Irena, Gailė, Milius
29 S Petras ir PovUas, Gedrimą
30 S EmUija, Liucina, Uoga

S1O MENESIO MINĖTINOS DATOS:

1940.6.15 Bolševikai okupavo Lietuvą. 
1941.6.14-21 Masiniai lietuvių trėmimai.
1941.6.22 Lietuvių sukilimas prieš bolševikus ir Lietuvos ne

priklausomybės atstatymas.
1932.6.28 Mirė Kaune poetas Jonas Mačiulis — Maironis. 
1904.6.24 Gimė poetas Jonas Aistis.

savo glaudžių jų saitų su Europa. 
Mūsų tautoms neegzistuoja nei 
Vakarų, nei Rytų Europa, joms 
tėra viena Europa, šiuo metu 
perskirta ir sovietinės agresijos 
pažeista.

Mūsų tautos — baigiama PET 
konferencijos rezoliucijoje — yra 
turėjusios naudos bendraujant su

Vakarų civilizaciją. Iš kitos pu
sės, jos vėl yra prisidėjusios su 
savo įnašu šiam kontinentui au
gant, jo gerovei ir gynybai ky
lant. Tos tautos pageidauja at
statyti jų istorinį vaidmenį ir jos 
žino, kad to tikslo siekiant toms 
tautoms gali padėti tik stipri 
Vakarų Europa. (Elta)

TAUTINIS IZOLIACIONIZMAS IR 
LIETUVYBĖ

(SANTRAUKA PASKAITOS, KURIOS DALIS B UVO SKAITYTA CANBERROS “ŠVIESOS' 
SKYRIAUS SUSIRINKIME)

RAŠO JULIUS VĖTEIKIS(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)
BENDRAUTI AR TIK BENDRADARBIAUTI?

Išsisklaidžius tarp svetimųjų daugumos visiš
kai suprantamas ir iš dalies net pateisinamas ne tik 
bendradarbiavimo būtinumas su valdančiąja dau
guma, bet ir iki tam tikro laipsnio bendravimo 
neišvengiamumas. Darboviečių viršininkai, biznių 
pagelbininkai, kaikurie kaimynai ar šiaip pripuo
lamų pažįstamų atsiradimas įpareigoja kartais iš
eivius dalyvauti jų šeimose ar pasikviesti juos pas 
save. Tatai, suprantama, yra asmeniškų reikalų 
tenkinimo ribose, ir bendra taisyklė tokiai ben
dravimo ar gal būt per toli pažengusio bendra
darbiavimo formai sunku nustatyti. Suaugusiems 
ši bendravimo ar bendradarbiavimo forma nėra 
jau perdaug pavojinga nutautėjimo atžvilgiu, ta
čiau visai kitaip reikalai susiklosto, kai ima ben
drauti dviejeų tautybių šeimos, kurios turi vie
nodo ar bent panašiaus amžiaus vaikų bei au
gančio jaunimo, šitokiais atvejais daugiausia nu
kenčia išeivių jaunimas, kuris jau ir taip — ar 
vajkų darželiuose, ar pradžios, augštesnėse ar 
augštosiose mokyklose bendrauja su savo viena
amžiais svetimaisiais 5 dienas o dažnai ir 6 die
nas savaitėje turint galvoje mokyklų šventes, iš
kilmes, sporto turnyrus ir t.t.

Patirtis aiškiai rodo, kad jaunieji lietuviukai 
ar lietuvaitės tų šeimų, kurios gyvena daugiau 
izoliaciniu gyvenimu ar tebendrauja tik sų lietu
viais, išauga sąmoningesniais savo tautos nariais 
ir bemaž be priekaištų kalba savo tėvų kalba, kai 
tuo tarpu priešingajai kategorijai priklausą jau
nuoliai pamiršta ne tik lietuviškai kalbėti, bet ir 
savo dvasia nutolsta nuo tų idealų, kuriais gy
venti įpareigoja jų kilmė ir kraujas. Tuo būdu 
šeimoms su jaunaisiais lyg ir pareiga būtų gyven 
ti daugiau izoliuotai ir tebendrauti tik su savo 
tautiečiais, ypač tais, kurie turi lygiaamžio prie
auglio.

LIETUVIŠKOS APLINKOS SALELĖS
Tačiau ir izoliacinę būseną susikūrus neuž

tenka to vienišumo, kad išliktume ir savo prie
auglį išaugintume lietuviais, čia ir kyla pats es
mingiausias klausimas, kaip gyventi mums trem
tyje izoliacinio bendravimo būsenoje su savai
siais, su savąja kultūra ir savo dvasiniu pasiten
kinimu, kad nejaustume to magnetinio potrau
kio prie vietinių ir nepaskęstume svetimybių tva
ne?

Lietuviškai dvasinei aplinkai, kitaip tariant 
— izoliuotam lieutviškam kampeliui susidaryti 
svečiame krašte yra begalės progų ir galimybių. 
Pirmiausia lietuvio pareigų akiratyje, jei jis savo 
širdyje yra palikęs bent kertelę vietos lietuviš
kiems reikalams, yra nuosavas namas, kuris jau 
iš pirmo žvilgsnio gali parodyti, kad štai čia gy
vena panemunių sūnus, nes ne kuriame kampe, 
bet garbingoje vietoje kabo jo tautos ir valstybės 
ženklas — Vytis, taip pat vienur ar kitur yra iš
kabintas vienas ar kitas Lietuvos kunigaikštis ar 
lietuvis rašytojas, ar buvęs žymus valstybininkas, 
dvasiškis, o gal lietuvio dailininko tapytas pa
veikslas, primenąs, kaip svetimieji meno kritikai 
dažnokai savo recenzijose pabrėžia mūsų daili
ninkų ruošiamas parodas, paliktąją Rūpintojėlių 
žemę ir atskleidžiąs mintį ar spalvų derinį su tau
tinės dvasios niuansais, su lietuviško peizažo 
bruožais ar vargstančios tautos sielvartu.

Lietuvio privataus namo aplinka, jei ji pilna 
savos tautos kultūros lobių, jei jo knygdėtėse su
krauta savų knygų, žurnalų rinkinių ar vaizdų 
albumų stirtos, pirmiausia parodo jaukią to tau
tiečio izoliacinę būseną kuri ypač svarbi tuo at
veju, kur auga maži lietuviukai ar bręsta kraujo 
ar tautinės sąmonės jaunuoliai. Ne fantazija, kad 
tokių namų Australijoje yra. Jų yra, ir nuosta
biausia, kad tokią aplinką susikuria dažniausiai 
mūsų tylieji tautiečiai patriotai, ir tik tikrai labai 
retais atvejais vadinamieji inteligentai, kurie bal
su šaukia esą lietuviai ir kurių pareiga būti pa
vyzdžiu aniesiems savo broliams, jiems vadovau
ti ir jiems padėti. >

Antrasis didžiulis mūsosios dvasios izoliacijos 
kampelis yra savi lietuviški namai ar klubai dides
nėse kolonijose. Tatai ne vien pasilinksminimo 
vietovės, bet dvasinio lietuvių tautos gyvenimo 
šiame krašte, sakyčiau, pilys. Namams aukojama ir 
jie statomi ne tam, kad jie neštų neribotą medžia
ginį pelną, bet tam, kad lietuvis išeivis, kad lie
tuvis jaunuolis juose galėtų užmiršti aplinkos re
alybę ir gyventi tikru lietuvišku džiaugsmu. Kad 
namai šį tikslą pasiektų, jie turi būti rimtai izo
liuoti nuo svetimųjų, kad jie būtų lietuviškomis 
šventovėmis, namų vadovybės privalo morališkai 
įsipareigoti tuos namus įrengti jaukiai lieuviškai, 
atidaryti juose lietuvių bibliotekas, skaityklas, 
skirti kambarius lietuvių jaunimo . lituanistiniam

švietimui, lietuvių skautų veiklai.
Kiek žinau, visi iki šiol statytieji lietuvių na

mai Australijoje yra šiam tikslui skirti ir šio tiks
lo palaipsniui siekia, nes namai ar klubai dvasinės 
lietuvių kultūros izoliaciniame vyksme yra nepa
keičiama būtinybė, jei jie tvarkomi ir vadovauja
mi sąmoningo lietuvinimo linkme. Kartoju, lietu
vybės išlaikymo raidai savi namai tėra naudingi 
tik tuo atveju, jei juose be išorinių tautinių sim
bolių sukuriama ir lietuviška bendruomeniškos 
dvasios atmosfera. Šio pasiekiama tada, kai kiek
vienas tautietis, žengdamas savų tautinių namų 
slenkstį, savo širdyje pajaučia, kad jis žengia į 
nedidelę lietuvišką teritoriją, kurioje tik lietuvis 
yra šeimininkas ir tvarkytojas. Lietuviškajam jau
nimui savi namai yra'vertingi tik ta prasme, jei 
jis, peržengęs jų slenkstį, pasijus lankąs savo tė
vų žemės kampelį, kuriame galima bent laikinai 
pamiršti kasdienę aplinką, susidrovės išgirdęs sa
ve bekalbant jam geriau įprasta vietine kalba ir 
prisivers čia tarti tėvų įdiegtuosius gimtuosius 
žodžius. Lietuviškasis jaunimas, savaime supran
tama, savuose namuose norės rasti ir savo tėvų 
dvasios lobio — lietuviškų jaunimo žurnalų, lie
tuviškų knygų, paveikslų rinkinių, lietuviškų laik
raščių ir kitų tautinės dvasios paraiškų be sveti
mosios mišrainės atributų ir įprastinės kasdienos 
gyvenimo bei pasilinksminimų rutinos. Lietuviš
kasis jaunimas panorės, kad bent retkarčiais jam 
būtų surengta pasilinksminimų, kuriuose jis galė
tų drauge su vyresniaisiais savo broliais padai
nuoti ilgesingas tolimos tėvynės dainas, kad būtų 
jam surengta lengvo turinio paskaitėlių apie jo 
tėvų šalį, jos geografiją, gamtos grožį, garbingą
ją įstoriją. Jis greičiausiai panorės, kad kuri nors 
tų namų vidaus siena būtų apklijuota Lietuvos 
vaizdais, žemėlapiais, diagramomis ir kitokio po
būdžio braižiniais, vaizduojančiais jo tėvų šalies 
kultūrinius atsiekimus ir laimėjimus.

šie faktoriai kuriant savuose namuose izolia
cinę tautinę atmosferą yra tik dalinai išminėti, 
nes būdų ir kelių, kaip sudaryti šitokią aplinką 
yra daug ir juos galima surasti bei pritaikinti 
pagal tų namų vadovybės pajėgumą bei išmonę.

Lietuvių gyvenimo šiame krašte izoliacinę ap
linką sudarant ypač reikšmingas tautinių švenčių 
minėjimo faktorius. Ačiū Dievui, mes turime net 
kelias tautines šventes metuose, būtent: Vasario 
16-sios — Nepriklausomybės sukakties minėjimą, 
Rugsėjo 8-sios — Tautos šventę ir lapkričio 23 — 
Kariuomenės šventę. Be šių, mūsų išeiviškajam 
gyvenime dar švenčiama Motinos ir šv. Kazimie
ro dienos, šių penkių sukakčių minėjimai visose 
didesnėse, o dažnai ir mažesnėse lietuvių koloni
jose atžymimi susirenkant į bažnyčias pamaldoms, 
po to į sales išklausyti pranešimų ir pasigėrėti 
meniškąja minėjimų dalimi. Vakarais dažnokai 
yra parengimai bendri pasilinksminimai su šo
kiais, nugėrimais, dainomis.

Kiek patyriau, beveik visose lietuvių ben- 
druomneės apylinkėse šie minėjimai atsibūna iš

imtinai tik savųjų tarpe, nors mažesnės kolonijos, 
neturėdamos savo tarpe lietuvių kunigų, yra pri
verstos melstis kitataučiui kunigui laikant pamal
das ir svetima kalba sakant pamokslą. Šitokią 
švenčių minėjimai yra milžiniškas įnašas į lietuvių 
dvasios izoliacinį lobyną, nes čia atgaivinama dva
sia, apsimąstoma, lyg per išpažintį sieloje pasi
graudenama, kad tas ar anas neatliko tautinės pa
reigos, nesumokėjo lietuvio mokesčio, neužsisakė 
lietuviško laikraščio, nenusipirko lietuviškos kny
gos. Svarbiausia tačiau, tokių minėjimų reikšme 
— tai lietuvių tarpussavis pabendravimas, atsi
gaivinimas savos kalbos pašnekesiuose, pasijuti
mas esant savųjų tarpe. Mūsasis jaunimas, daly
vaudamas tokiuose subuvimuose, pamato, kad mū
sų nėra jau taip maža, iš pranešimų išgirsta, kas 
darosi okupuotoje Lietuvoje, kas vyko nepriklau
somoje Lietuvoje, kuo mes sielojomės, ką išgyve
nome, kuo džiaugėmės. Sava daina, dainuojama 
choro ar paskiro solisto, tuojau jaunimui palieka 
tikrai neišdildomą įspūdį, ir jis klausosi įtempęs 
ausis, kaip lietuvis pranešėjas, dažniausia lietu
vaitė tautiniuose rūbuose, skelbia dainos pavadi
nimą ir autoriaus bei kompozitoriaus pavardę.

Šių tautinių švenčių minėjimas, tačiau, turi 
atsibūti tik savųjų tarpe, vadovaujant jiems tik 
sava kalba, pranešinėjant tik lietuvišku žodžiu, 
nes šie minėjimai tėra rengiami tik mūsų sielos 
būsenai sujaudinti, mūsų širdies lūkesčiams pras
kaidrinti, tik mūsų bendravimui, suartėjimui bei 
pasijautimui, kad susirinko vienos tautos nariai. 
Išimtinais atvejais žinoma gali būti pasikviestas 
ir vienas kitas svetimtautis, jei to negalima iš
vengti, tačiau dėl vieno kito svetimtaučio nebū
tina jieškoti svetima kalba pranešėjo ar vertėjo, 
kad jis šalia lietuvių kalbos įvestų dar svetimą 
kalbą. Jei yra būtina į šitokius minėjimus pasi
kviesti ką nors iš svetimųjų, tai prie tokio vertė
tų pasodinti kurį tautietį, kad jis jam iš šalies 
paaiškintų, apie ką kalbama ir kas pranešinėjama. 
Geriausiai, žinoma, jau iš anksto sudaryti svetimi 
kalba mašinėle rašyta paaiškinamo pobūdžio 
programėlė, kuri įteikiama kitataučiams svečiams.

Svetimos gi kalbos viešas įvedimas į mūsą 
minėjimų programas nustelbia mūsų orumą ir sa
vitumą, nes šiuose minėjimuose mes norime su
daryti lietuviškos izoliacijos akimirkas. Ypač ne
naudingas svetimos kalbos įvedimas mūsų jaunie
siems, kuriems lietuvių kalba yra jau tapusi ant
rąja kalba arba pirmąja svetimąja kalba. Jei mes 
norime kiekviena kad ir mažiausia proga savo 
jaunimą įpratinti prie lietuvių kalbos, tai naudo
jant dvi kalbas savose šventėse neatsiekiame ma
žiausio tikslo, nes jaunuolis, kuris geriau moka 
vietinę kalbą, negu savo gimtąją, nesiklauso pra
nešėjo kai jis kalba lietuviškai, o pasitenkina tik 
svetimos kalbos tekstu. Jei to nebūtų, tai jaunuo
liai neišvengiamai gaudytų lietuvių kalbos pras
mę ir vis dėl to nors ir trumpa akimirka įsisąmo
nintų vieną kitą žodį iš savo tėvų žodyno.

(Bus daugiau)
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LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS
Redaguoja «.». Antanas Krausas, 4 Grandview Ave, Maribyrnong, Vic. Tel. FU 8382

TREMTINUKĄ “S.A” REDAGUOJANT
40 M. “SKAUTŲ AIDO” SUKAKTIES PROGA

Praslinko Antrojo Pasaulinio 
karo siaubas. Pradėjome žvalgy
tis susiburti krūvon audros nu
šiauštoje Vokietijoje. 1945 m. lie
pos mėn. 1 d. pasirodo v.s. dr. V. 
Čepo pirmasis šauklys — įsaky
mas lietuviams skautams organi
zuotis ir atgaivinti Lietuvos skau
tų veiklą tremtyje. Detmolde, ang
lų zonoj, sudaroma laikinoji Lietu
vių Skautų Vadi ja. Pradeda veik
ti lietuvių skautų vienetai anglų, 
amerikiečių ir prancūzų valdomo
se zonose. Steigiami vienetai net 
Austrijoje ir Danijoje. Kaip gry
bai po gaivingo lietaus sparčiai 
auga vis nauji venetai. Jau spa
lio mėn. 26-28 dienomis įvyksta 
laikinosios LSS Vadijos šaukia
mas vadovų suvažiavimas Detmol
de. Čia išrenkama demokratišku 
būdu Vyriausuoju Skautininku v. 
s. dr. V. Čepas ir kiti vadijos na
riai.

Spalio mėn. atgaivinama vadų 
ir vadovų žurnalas "Skautybė", 
kurios redaktorium paskirtas s. 
R. Giedraitis. Iki metų galo pasi
rodė "Skautybė" 5 numeriai rota
torium spausdinti.

1945 m. gruodžio mėn. 7 d. LSS 
Vadija nutarė savo posėdy (prot. 
nr. 10) atgaivinti Nepriklausomo
je Lietuvoje ėjusį "Skautų Aidą". 
Sudaryta redakcinė kolegija iš s. 
R. Giedraičio, ps. F. Prekerio ir 
ps. A. Krauso. Si redakcinė kole
gija vos pradėjusi dirbti buvo iš
blaškyta. Brolis Felicijus išsikėlė 
gyvent į Blombergą, brolis Romu
aldas ėjo atsakingas Vadeivos bei 
kitas pareigas. Pasilikau vienas 
redaguoti "Skautų Aidą". Pradžia 
buvo labai sunki. Neturėjau jokios 
skautiškos literatūros, jokių pa
veikslų ir bet kokios medžiagos. 
Laimingu būdu gavau iš savo kai
mynės, sesės Gražvydas Giedrai
tytės du Lietuvoje spausdintus 
spalvotus paveikslus: Pažaislio 
Skaučių Stovykla ir Panemunės 
Skautų Stovykla. Šiuos panaudo
jau pirmųjų dviejų numerių vir
šeliams.

LSS Vadija nutarė i946 m. va
sario mėn. 1-2 dienomis sušaukti 
Wiesbadene, amerikiečių zonoje, 
tuntininkų ir vietininkų suvažia
vimą. Pasiryžau žūt būt į tą suva
žiavimą nuvykti su pirmuoju 
"Skautų Aido" numeriu. O tai 
įvykdyti nebuvo paprastas daly
kas. Popierių gauti buvo sunkiau
sia problema. Už pinigus jip nebu- 
vo galima gauti, o tik už cigaretes 
ir kavos pupeles. Ir taip daug 
kliūčių nugalėjus tremtinukas 
"Skautų Aidas" pasirodė 1946 m. 
sausio 15 d., pasipuošęs Pažaislio 
Skaučių Stovyklos spalvuotu vir
šeliu, 8 puslapių. Ir koks buvo 
džiaugsmas, kai galėjau jį nusi
vežti į Wiesbadeną ir padalinti su
važiavimo dalyviams! Stiprėjant 
skautiškai veiklai ir augant ben
dradarbių skaičiui, augo ir "Skau
tų Aidas", pradėjęs nuo 8 pusią-

PASAKĖLĖ PRADEDANTIEMS
Pavilčių Petriukas pergyveno 

pirmąjį pasninkų. Penktadienio 
popietį, pagulėjęs pokaičio, pano
ro pasmaguriauti. Pilvas, pasiju
tęs pastuštis, pypė, pasiilgęs py
ragaičių, pamirkytų pasaldintam 
piene. Pastebėjęs pintinėje pus
kepalį pagramduko pyrago, pasi
kišo po pažastim. Praselino pro 
piktą pamotę prieangy, prisikišu- 
šia pakuline priejuoste, pešančia 
patalams plunksnas. Pasilenkęs 
patvoriais, per prieklėtį pabėgo 
pas piemenukų, pinantį pirmų 
penkiašiaudę pynę po palinkusia 
pušimi. Patyliukais palietė per 
petį, parodydamas pirštu paupin. 
Pabėgti pavyko puikiausiai. Pasi
dalinę pyragų pusiau, pasigar

pių ir su laiku išaugęs iki 40 
pusi., pasirodydavo dažniausiai 
keturių spalvų viršeliais.

Teko ne vien redaguoti tremti- 
nuką "Skautų Aidą", bet buvau 
drauge ir LSS Vadijos nariu, 
Spaudos Skyriaus ^vadovu. Be 
"Skautų Aido" kuris ėjo pustre
čių metų {1946 - 48 m.) ir pasiro
dė 31 numeris, teko pasirūpinti iš
leisti ir kitus leidinius’, spaustu
vėje perspausdinti anksčiau pasi- 
rodžiusieji "Skautybės” 5 nr. ir 
suredaguoti ir išleisti dar 8 nu
meriai (viso 13 numerių). Ats
pausdinta Gilcrafto Mazgai, R. 
Philipso Skilčių Sistema, John 
Lewis, Kaip Vesti Skiltį, Skautų 
Uniformos, Skilties Knygelė,

V.S. dr. V. Čepas, tremtinuko "Sk. A” sumanytojas dabar gyvenąs Amerikoj, s. V. Stašiskis, 
uolus bendradarbis ir buvęs "Vilniaus" tunto tuntininkas Adelaidėje ir v.s. A. Krausas, trem
tinuko "Sk. A." redaktorius

RAJONO VIENETUOSE
“AUŠROS” TUNTAS SYDNĖJUJE

Stiprėja Draugovė
Živilės draugovė vis susilaukia 

naujokių, kurios skautiškoje šei
moje prigyja labai greit. Įvyku
sioje draugovės sueigoje gegužės 
mėn. 3 d. draugininkės įsakymu 
Bičių skiltis paskelbta mėnesio 
tarpskiltinio konkurso laimėtoja, 
palikdama Lapes antroje vietoje. 
Sueigoje kiekviena skiltis turėjo 
vietoje raštu patiekti atpasako
jimų apie Živilę ir jos gyvenimų. 
Sueiga baigta skilčių šūkiais...

Draugovė, vadovaujama ener
gingos draugininkės v. si. D, Sko- 
rulienės, yra padariusi nemažų 
pažangų ir patyrimų laipsnių
programose. R.

Dirba ir aportųoja.
Žalgirio d-vė įsigijo krepšinio 

kamuolį ir prieš sueigas “apšili
mui”, prižiūrima draugininko s.v.

džiuodami pararijo.
Prikimštais pilvais pargryždami 

pasuko paparčais prižėlusia pa
lauke pro pakrypusių pirtį. Pasi
lypėję pastogėn pro plačius ply
šius pasidairė pasaulin. Palan
džioję palėpkėse, paliko pelėms 
porų padegusių plutgalių.

Paėmę plunksnų pamėginkite 
prailginti pasakėlę. Pamatysite, 
pirmo pasisekimo paskatinti, pa
sigrožėsite patys.

Prieš pradedami pajudinkite pa
slėptus pasąmonėje prisiminimus. 
Papuoškite pasakėlę vaizdžiais po- 
sakiais-patarlėmis. Pabaigę pasiųs
kite “Pastogėn”.

V. Dumčiu* 

Skautiškų Vaizdų Albumas, l 
Taikos Rytojų bei paveikslai: dai
liu. Z. Kolbos Tremtiniai, dail. A. 
Žmuidzinavičiaus, Regėjimas, Ba
den Powellis, Šventas Kazimie
ras, Pažaislio Skautų Stovykla, 
Panemunės Skautų Stovykla, Lie
tuvos Kryžiai, Skautiški pašto 
ženklai, Skautės Įstatai, Skauto 
Įstatai, Skautų Įsakymai (plaka
tai) .

LSS Brolijos Spaudos Skyrius 
kitų lėšomis išleido dr. Vydūno 
tris knygas: Kalėjimas — Lais
vėjimas, Bhagavad Gitą, Taures
niojo Žmoniškumo Užtekėjimas, 
Bales Voveraitės Žirgonė ir Gai- 
lė ir dvi knygeles A. Krauso Gy
vulių Draugas. Buvau paruošęs

v.sl. V. Šliogerio žaidžia krepši
nį.

Sueigos vyksta Bankstown Lie
tuvių Namuose. Draugovė atliko 
žymių Motinos Dienos minėjime 
programos dalį.

Algis.

Vyčių Tradicinė.
Neseniai tunto stovyklavietėje 

Ingleburne įvyko Sydnėjaus 
skautų vyčių tradicinė vidurnak
čio sueiga, kurioje be pirmosios 
Australijos skautų vyčių Geleži
nio Vilko draugovės, dalyvavo ir 
keletas svečių vyčių.

Tų patį vakarų įvyko eiline 
draugvės sueiga, kurioje draugo
vės vadu ateinančių metų kaden
cijai išrinktas s.v.v.sl. M. Rudys'. 
Be kitų, sueigoje ir dalyvavęs 
svečias iš Melbourno s. v. R. Kaz
lauskas trumpai nušvietė Mel
bourno skautų gyvenimų.

s.v.
Pagyvėjo Skaučių Veikla.

Naujai paskiroji draugininke v. 
si. D. Skorulienė žymiai išjudi
no draugovės veiklų. Sueigos 
šaukiamos kas savaitę, į kurias 
skautės renkasi su entuziazmu ir 
dalyvauja beveik visos. Draugo
vė organizuoja konkursus, išky
las. Džiugu matyti, kad draugo
vė stiprėja. Sėkmės ir tolimesnė
je veikloje!

Skautė.

“DŽIUGO” TUNTAS
MELBOURNE

Jurginių sueiga įvyko baland- 
džio mėn. 20 d., šeštadienį, Lie
tuvių Namuose. Sueigos pradžio
je 1. e. tuntininko p. ps. A. Talač- 
ka perdavė tuntų naujai paskir-

spaudai platesnį vadovams leidi
nį, kurį apsiėmė anglų skautinin
kai atspausdinti. Tačiau jie savo 
pažado ne-ištesėjo. Taip pat buvau 
paruošęs spaudai "Skautybės Ber
niukams" naują laidą. Dail. J. 
Šapkus buvo paruošęs puošnų vir
šeliams projektą bei užsakytas 
tam leidiniui popietis. Deja, stai
giai užklupusi naujoji valiuta su
trukdė taip reikalingo veikalo pa
sirodymą.

Nebuvo lengva ir tuos pasiro-
džiusius leidinius atspausdinti. Te
ko įtempti visas jėgas ir pavar
toti žemaitišką užsispyrimą. Be 
pareigų LSS-ojc, teko būti vienam 
iš steigėjų Lietuvių Gimnazijos 
Detmolde ir eiti vicedirektoriaus 
pareigas ūkio reikalams. Iš moky
tojo mėnesinės algos negalėdavo 
prasimaitinti ir už ją tegalėdavo 
nusipirkti tik nepirmos rūšies bul
vių maišelį. Mano asilėlis buvo 
perkaręs ir baisiai sulysęs. Ypač 
persikėlus Grevenan teko pusba- 
džiu gyventi, vien kauleliai ir oda 
benešiojo mane kukurūzų duonos 
palaikomą. Bet skautiškosios dva
sios ir žemaitiško atsparumo gai
vinamas mano asilėlis atlaikė tas 
žiauriai liesąsias dienas. Entuziaz
mas ir pasiryžimas nugalėjo vi
sas kliūtis, prieš akis švietė kil
nūs skautybės idealai, gaiviną bei 
stipriną.

Vokietijoje, 1948 m. įvedus nau
ją valiutą, teko pavartoti ir įtemp
ti visas jėgas baigiant redakto
riaus darbą. Už paskutinį tremti-

tam tuntininkui ps. J. Makuliui, 
palinkėdamas sėkmės tuntui vado
vaujant. Skautė kand. Danguole 
Juškaitė davė skautės įžodį.

Po oficialios dalies sekė laužas, 
kurį pravedė j. ps. A. Gabas. Tė
vai bei skautai praleido laikų 
drauge dainuodami bei gėrėda 
miesi skautiškais pasirodymais. 
Ypatingai visiems patiko ir gra
žaus juoko’ sukėlė riterio gelbė
jimas pricesės nuo smako. '

Br. Jokūbauskas atsinešė fil
mų aparatų, kuriuo parodė buvu
sių tautinių (1958 ir 1963 m) 
stovyklų filmas. Laužas baigtas 
giesme “Ateina naktis”.

Kitų dienų, sekmadienį, skau
tai ir skautės, uniformuoti su 
vėliavomis dalyvavo pamaldose.

A.T. 

nuko "Skautų Aido" numerį, kuris 
pasirodė valiutai pasikeitus, spau
stuvė išrašė sąskaitą DM, kuri 
buvo didelė ir beveik neišlygina
ma. Tiekimo Skyrius, kuris visą 
laiką neblogai talkino spausdini
mui, po valiutos pasikeitimo nu
stojo galios ir paskelbė bankrotų. 
Spaustuvė reikalavo apmokėti są
skaitą ir grąsino S-gai teismu. Su 
spaustuve pasiderėjus, sąskaita už 
s]>ausdinimą buvo sumažinta, bet 
vis buvo reikalinga sudaryti apva
li sumelė DM. Kad prieš išvyks
tant iš Europos būtų galima atsi
skaityti su spaustuve, pasiryžau 
išleisti skiltininkams labai reika
lingą knygą "Tau Skiltininke !" s. 
E. Rejksnio ir mano paruoštą. 
Smarkiai padirbėjus keletą savai
čių, ją atspausdinau. Augustdor- 
fe, Detmolde ir Blomberge aplan
kiau visus tautiečius ir platinda
mas beldžiausi į kiekvienas lietu
viškas duris, paskelbiau visuotiną 
skautiškų leidinių platinimo mė
nesį jau pakrinkančiuose dėl emi- 
gracijos vienetuose visoje Vokie-
tijoje. Su dideliu užsispyrimu ir 
pasiaukojimu pravestas platinimo 
mėnuo įgalino apmokėti spaustu
vei už "Skautų Aidą" sąskaitą, iš
rašytąją nauja valiuta. Didysis 
rūpestis nugalėtas ir užbaigęs sėk
mingai darbą kaip "Skautų Aido" 
redaktorius ir Spaudos Skyriaus 
vedėjas, 1949 nu išemigravau ir 
aš su savo šeima į tolimąją Aus
traliją.

Kengūrų žemėje kietu darbu įsi
kūriau neblogiausia. Pasistačiau

“VILNIAUS” TUNTAS
Jurginių Lauža*.

Balandžio 21 d. įvyko Jurgi
nių laužas, pasaulio skautų glo
bėjui šv. Jurgiui prisiminti. Jis 
buvo pravestas Blackwoodo miš
kelyje. Į Blackwoodu daugiausia 
vyko autobusu, bet vyčiai ir tun
tininkas važiavo savo mašinomis. 
Tenka pabrėžti tuntininko punk
tualumų. Lygiai 4 vai. laužo 
programa prasidėjo, Sugužėjo 
gausus būrys tėvelių bei šiaip 
tautiečių, kurie talkino dainuo
jant susėdus aplink laužų skau
tams. Nors ir be liepsnelės, be 
kibirkščių ir dūmų susidarė šau
ni nuotaika.

Daug dainavom, daug iškrėtėm 
pokštų ir įvairiai pasirodėm. Mū
sų sesės smarkiai atjaunėjo ir 
prilygo dvylikametėms, gi bro
liai vyčiai sumoteriškėjo. Dabar 
suprantu, kodėl jie nešioja vio
letinius šlipsus; įdomu, kada pra
dės vartoti “lipstickų” ir “angel 
face’, nors Povilui tai nelabai 
tiktų. Jie labai grakščiai pašoko 
kepurinę, apsirengę sijonais ir 
apsirišę skarelėmis. Buvo daug 
pasirodymų, tiek daug, kad ne
beatsimenu visų, net ir vilkiukai 
ir paukštytės bei skautai ir 
skautės turėjo bent po vienų. 
Vyčių antras pasirodymas “pei
lio galandimas” išėjo pusėtinai, 

namus, dirbu jau aštuntuosius 
metus Valstybinėj Mclboumo Bib
liotekoj. Esu etatiniu tarnautoju, 
darbas mane patenkina. Vaikus 
užauginau ir visus tris išleidau j 
šeimyninį gyvenimą. Nepamiršau 
ir čia skautiškos veiklos. Buvau 
aštuonis metus LSS Australijos 
Rajono Vadu. Stovyklavau įvai
riose stovyklose, tautinėse ir tarp
tautinėse Australijoje, Filipinuo
se ir dalyvavau tarptautinėje va
dovų konferencijoje Indijoj. Iš
leidau skautams vyčiams iki šiol 
dar vienintelį leidinį "Vyčio Ta
ku" ir kiek laikas leidžia bendra
darbiauju spaudoje. Dabar vėl su
tikau eiti rajono spaudos skyriaus 
vedėjo pareigas. Visą nuo tarny
bos atliekamą laiką skiriu visuo
meninei veiklai bei lietuviškumui 
išlaikyti. Aštuonerius metus tu
rėjau savo namuose lituanistinę 
mokyklą. Daugiausia skiriu laiko 
ir jėgų jaunimui. Jau dvylikti me
tai kaip rūpinuosi lituanistinėmis 
mokyklomis Australijoje.

Pietų Kryžiaus krašte mano asi-
litis smarkiai pasitaisė. Kauleliai 
nebekyšoja, nes pakankamai gau
na čia įvairiausių vaisių, daržovių 
bei visokių gaivinančių vaisių sun
kų. Stoiko visiškai vengia ir jau
čiasi dar pilnas energijos.

"Skautų Aido" 40 metų jubilie
jaus proga sveikinu visus plunks
nos bendradarbius bei spaudos 
mylėtojus, vadovus bei visas seses 
ir brolius linkėdamas nepamiršti 
"Skautų Aido".

A. Krausas.

ADELAIDĖJE
nes kai kurie nesuprato, kad tas 
plaukas, su kuriuo taip daug 
triūso turėjo, buvo tuntininko.

Išdainavom visas dainas, paro
dėm viskų kų mokėjom, buvo ir 
“žiežirbų” ir prakalbų, bet jau 
naktis artėjo, pradėjo temti ir 
štai žiūrėk, jau autobusas . čia 
Susibūrę visi į didelį ratų, tėve
liai, svečiai bei visi broliai ir se
sės užtraukė laužo užbaigiamųjų 
giesmę “Ateina naktis” ir su pas
kutiniu “labanakt” visi pradėjo 
grįžti namo.

Motino* Dienos Minėjimą*.
Gegužės 5 d. po pietų Lietu

vių Namuose įvyko Motinos Die
nos minėjimas, skirtas pagerbti 
mūsų mamytes ir senas ir gyvas 
ir iškilusias į Anapilį.

Šiais metais minėjimas buvo 
suorganizuotas s.v.v.sl. Jono Ne- 
verausko, dabartinio skautų vy
čių vadovo ir ilgamečio mokyto
jo. Minėjimas prasidėjo kal
bomis ir sveikinimais, o kun. P 
Dauknys MIC, tunto dvasios va
dovas, kalbėjo labai gražiai ir 
jautriai apie motinos reikšmę 
kiekvienam žmogui. Trys mažos 
mergaitės ir vienas berniukas, vi
si savaitgalio mokyklos mokiniai, 
padeklamavo po eilėraštį. Gru-

(Nukelta į psl. 4)
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(Atkelta iš psl. 3)

MŪSŲ PASTOGt

vieno veiksmo vaidinimai: 
iš Lietuvos” ir “Kurmy- 
Kapstutės Vestuvės”.
programa buvo atlikta

*::ce

1963 ta. gegužio 29 d.

vaikučiai
“Sveikinam
kiekvienas
įteikdamas po

susi
Ma- 
pas-

pė mokinių pašoko gyvai tauti
nių šokių. S.v.psl.- Vytas Strau- 
kas pagrojo smuiku, o s.v.psl. 
Klevas Rudzinskas paskambino 
pianinu.

Visi mokyklos 
būrę padainavo 
mytę" ir po to 
veikino mamytę,
puokštę baltų gėlių.

Po programos, kaip ir kiekvie
nais metais, Moterų Sekcija su
ruošė vaišes su kavute. Gražu 
buvo matyti, kaip mūsų šešios 
sesės kruopščiai talkino ponioms 
pilstant kavą bei vaišinant įvai
riais pyragaičiais. J. M.

nenu
vyr

metų

skautininko

i

pas

ses;:
"BALTIJOS” TUNTAS 

CANBERROJE
Praėjus vasarai, o tuo pačiu 

pasibaigus ir gražiam orui, “Bal
tijos”. Tunto veikla per paskuti- 
hius du mėnesius negalėjo daug 
kuo pasireikšti. O vis dėlto 
tas buvo padaryta.

Tunto vadovybė turėjo tris 
sėdžius. Be to, po dvi sueigas
rėjo jūrų budžiai ir vyr. skautės. 
Daugiausia betgi buvo pasidar
buota suruošiant 
minėjimą. Pagąl Canberroje nu
sistovėjusią tradiciją Motinos 
Dienos minėjimą kiekvienais me
tais paruošia ir praveda 
— skautės.

šiemet Motinos Dienos 
mas buvo atliktas per du 
dienius, būtent: gegužės
dieną kun. Gaidelis atlaikė 
Mišias ir pasakė gražų specialiai 
tam minėjimui pritaikintą pa
mokslą, o gegužės mėn. 12 dieną 
O’Donnell Youth Centre salėje 
buvo 
dalis, 
nigo 
datos

Prieš pradedant minėjimą, to
je pačioje salėje turėjome iškil
mingą tunto sueigą. Sueigoje da
lyvavo per 60 skautų-skaučių. Ta

šis

po- 
tu-

Motinos Dienos

proga buvo perskaityti Rajono 
Vado sveikinimai ir linkėjimai, 
atsiprašant, dėl negalėjimo asme
niškai iškilmėse dalyvauti. Taip 
pat buvo perskaityti tunte įvykę 
pakėlimai, būtent:—

1. paskautininkai sesė V. Ke- 
raitienė ir brolis P. Pilka pakel
ti į skautininkės ir 
laipsnius,

2. jūros budžiai V. Biveinis, B. 
Jarašius ir N. Volkas pakelti 
vairininko laipsnius,

3. skiltininkas R. Keraitis 
vyr. skiltininko laipsnį ir

4. skautas G. Jablonskis į 
kiltininko laipsnį.

Ta proga tunto adjutante
R. Jarašienė įteikė sesei V. Ke- 
raitienei ir broliui P. Pilkai tun
to sveikinimo raštus perpintus 
tautinėmis juostomis.

Po iškilmingos sueigos sekė 
motinų pagerbimas. Tas buvo at-, 
likta visu dalyvių asistojimu ir 
padėjimu gyvų gelių prie lietu
viško kryžiaus, kuris buvo spe
cialiai tam reikalui paruoštas. 
Pagerbus savo motinas, brolis A. 
Kaspariūnas perskaitė “Laišką 
Motinai”.

Toliau vyko deklamacijos, pia
nino ir akordeono muzika ir du

trumpi
“Teta 
tės —

Visa
pačių skautų-skaučių jėgomis su 
nepaprastu pasisekimu. Paruoši
mo naštą teki nešti mūsų 
ilstamos ir energingoms 
skautėms.

čia tektų paminėti 34
būsimą skautę Teresę Budzinaus- 
kaitę, kuri paveržė visų - širdis 
savo deklamavimu.

Po meninės programos mūsų 
darbščių sesių ir mamų pastango
mis buvo suruoša arbatėlė su 
turtingais užkandžiais. Po arba
tėlės buvo šokiai.

Tenka apgailestauti, kad šo
kiais pasinaudojo tik maža dalis 
mūsų jaunimo ir 
mės, kad ateityje 
taip ir “senimas” 
giau energijos.

Arbatėlės metu
loterija, kurioje buvo leista po
nios Kligienės padovanota, me
niškai jos pačios tautiniais moty
vais išausta pagalvėlė.

Taip nepastebint, prabėgo ke
turios malonios valandos,. kurios 
davė progą susirinkti dideliam 
lietuvių būriui, pabendrauti 
pasidalinti savo įspūdžiais, 
skautiškam jaunimui parodyti 
vo gabumus.

'senimo”. Tiki- 
kaip jaunimas 
parodys dau-

buvo pravesta

ir 
o 

sa-

skautai TARPTAUTINĖJ SKAUTŲ ŠEIMOJ

minėji- 
sekma- 
mėn. 5

Šv.

atlikta oficialioji ir meninė 
Tai atsitiko todėl, kad ku- 
atvykimo ir salės gavimo 
negalėjo būti suderintos.

Il-toji Pasaulio Skautų Džiam
borė įvyks šiais metais rugpiū
čio mėn. 1 — 11 dienomis Mara- 
thone, Graikijoje.

19-toji Pasaulio Skautų Kon
ferencija įvyks š. m. rugpiūčio 
mėn. 12 - 18 dienomis Rhodo sa
loje, Graikijoj. Egzilų Skautų 
Sąjungos atstovas vengrų skauti
ninkas Ronay lankėsi Graikijoj 
ir tyrė galimybes dalyvauti eg- 
zilams skautams šiuose 
tiniuose sąskrydžiuose, 
kad egzilams skautams 
vimas bus neįmanomas,
tautinė Konferencija šį kartą ke

tarptau- 
Atrodo, 
daly va- 

o Tarp-

tina egzilų skautų klausimą savo 
posėdžiuose pagrindinai išnagri
nėti ir padaryti galutiną spren
dimą.

Australų Džiamborė įvyks 1964 
— 65m. Fern Tree Gully, Vik
torijoje, nes Clifford Parko sto
vyklavietė dėl 1962 m. įvykusio 
gaisro smarkiai nukentėjusi.

Rugpiūčio mėn. 3-8 dienomis 
įvyksta Peru Skautų Są-gos 2-ji 
tautinė skiltininkų stovykla.

Gruodžio mėn. Panamoje įvyks 
6-ji Centrinės Amerikos Džiam
borė.

SKAITYTOJAI PASISAKO

NEGATYVIOJI LINIJA
Mūsų Pastogės 18-me numeryje 

tilpo straipsnis “Pristigome kva
po?!’ Straipsnio autorius, žvelgda
mas į mūsų gyvenimą iš perspek
tyvos, randa jį gerokai prigesus;. 
Ir toliau visas straipsnis ištisa ei
lė tvirtinimų bei prileidimų, ku
riuos būtų galima (trumpinant) 
taip surikiuoti: 1) beveik visose 
srityse jaučiamas kažkoks abuo
jumas; 2) galbūt nuovargis, išsi
sėmimas, o gal tik laikinis apsnū
dimas; 3) parengimai be polėkių; 
4) minėjimai be entuziazmo; 5) 
organizacinė veikla — snūduria
vimo taške; 6) pradėta žvelgti 
praeitin ir tuo būdu sukaktuvių 
minėjimai virto senatvės ženklu; 
7) mūsų, gyvenimas primena iš
sekusias upes; 8) mes išsisėmę kū
rybiškai; 9) mūsų pastangos ribo
jasi tik tuo, kas turima; 10) at
bukimas ir išsekimas akivaizdus; 
11) visur tie patys žmonės — dir
bantieji pavargo ir išsisėmė, o 
jiems pavaduotojų taip ir neatsi
randa. Taigi, esą atsidūrėme prie 
liepto galo. Net ir Meno Dienos 
Adelaidėje, žadėję daug vilčių ,bet 
nepateisino lūkesčių. Jeigu paimti 
į rankas visą eilę M.P. numerių 
ir juos pavartyti, tai toje pat vie
toje laikas nuo laiko rastume pa
našaus turinio straipsnių, kurie 
kupini aimanavimų, verkšlenimų, 
dūsavimų, peikimų, baimių, prie
kaištavimų, nedavertinimų. Tų 
straipsnių dvasia, kaik koks rūgš
tus kvapas, taip ir garuoja nuo 
bendruomenės laikraščio puslapių. 
Ir jo tikslas — išspausti iš ben
druomenės ir jos paskirų narių 
akių apgailestavimo ašaras, ap
raudoti savo nuodėmes ir skatin
ti pasitaisyti. Taigi tikslas kilnus. 
Tačiau, kad tikrai galėtume pri
pažinti tos dvasios puoselėtojui 
nuopelnus, dirstelkime truputį į 
faktus.

Plačiame Australijos kontinen
te šiuo metu gyvena keli tūks
tančiai išsimėčiusių lietuvių. Tik 
didesniuose centruose jų skaičius 
siekia tūkstantį kitą. Be nedidelio 
būrelio pijonierių, visas bendruo
meninis amžius težengia antrą de
šimtmetį. Gyvenimas pradėtas sa
vo prakaite pelnantis duoną su 
tuščiomis kišenėmis. Nuo ryto iki 
vakaro fabrikų dūmuose, atlieka
mos valandėlės — kūrimas po ko
jomis pagrindo, nors , mažos at
spirties, be kurios ir asmeninis 
gyvenimas ir visuomeninis pasi
reiškimas nėra įmanomas. Aplin
ka svetima Ir nepalanki. Ir vis

dėlto per tą palyginti trumpą lai
kotarpį mūsų tautiečiai sutvirti
no ir savo asmenišką pagrindą ir 
išvarė plačią savo tautinės, kūry
binės kultūros vagą. Pavartyki
me neseniai išleisto Metraščio pus
lapius: tas solidus tomas tebūna 
mums liudytojas. Reikėjo kelių 
šimtų didelio formato puslapių, 
kad bent apypilniai suregistruotu
me tai, kas yra nuveikta tiek įvai
rių organizuotų junginių, tiek ir 
pavienių asmenų.

Beveik visos didesnės lietuvių 
kolonijos turi pasistatę ar nusi
pirkę namus, kai kur net po dve
jus; viena kolonija turi lietuviš
ką koplyčią. Kiek tai reikėjo dar
bo, energijos, pasišventimo ir au
kų!? Tie namai tarnauja kaip ži
diniai tautinei organizacinei, vi-

Kiek-sokeriopai meninei veiklai, 
vienoj didesnėj kolonijoj yra lie
tuviškos pamaldos, o mažesnėse 
bent tam tikrais laikotarpiais su 
lietuviškomis giesmėmis, pamoks
lais. Daug kur savaitgalio mokyk
los — jose mūsų jauniausiųjų šir- 
delėsna diegiama lietuviška meilė. 
Savaitgalio mokyklos, savo pasi
šventusių mokytojų ir tėvelių dė
ka, daugeliu atvejų pasirodė vie
šumoje savo laimėjimais — moks
lo metų užbaigomis, Kalėdų eglu
tėmis, įvairių minėjimų progomis. 
Toliau tik trumpai prisiminkime 
jaunimo organizacijas ir jų veik
lą •— skautai, sportininkai, atei
tininkai; jų vieši pasirodymai, 
ekskursijos, stovyklos, šventės. 
Mūsų klubai, ansambliai, choras, 
sambūriai, būreliai, profesiniai 
susijungimai. Kiek yra įvykę kon
certų, vaidinimų, tautinių šokių, 
paskaitų, pasirodymų, parodų.. 
Paimkime kaip vieną pavyzdį —

Prunier’s 308
Nedaug kam iš sydnėjiškių lietuvių šis vardas yra žinomas. 

Bet jeigu kas turėtumėt laiko taip bet kurią savaitės dieną nuo 
6 vai. vak. iki 1 vai. nakties užsukite pasižmonėti. Toli nereikia va
žiuoti: tik iš Kings Cross leiskitės New South Head Rd. žemyn, kol 
privažiuosite Double Bay ir kairėj pusėj matysite Prunier’s 308. 
Įėję jūs pateksite į moderniškas erdvias patalpas. Tai Prunier’s 308 
restoranas. Čia jūs galite pasiklausyti puikios europietiškos muzikos 
(kapela groja kiekvieną vakarą — sekmadieniais uždaryta), pasi
šokti, jeigu turite draugą ar draugę, gausite gerą vakarienę irgi 
europietiškų stiliumi na ir išgerti pagal savo skonį taurelėmis. Vi
duje nuotaika yra tikrai jauki, netgi intymi. Jūs galite netrukdomas 
atlikti savo biznio reikalus, pasikalbėti, pabendrauti. Jeigu jūs no
rite alum atsigaivinti, greito užkandžio gauti, jūs pakylate laiptais 
į pirmą augštą, kur yra baras — barbeque.

Nors patalpos ir kuklios, bet vietų kiekvienu atveju gauti nėra 
sunku. Žinoma, kiekvienu atveju geriau užsitikrinti užsisakant pa
skambinus telefonu FM 4344. Taip pat čia kiekvieną antradienio 
vakarą vyksta svečiams programa.

Besikalbant su šeimininku paaiškėjo, kad čia galima iš anks
to susitarus rengti šeimynines ar uždaresnio masto visuomenines 
šventes, partijas. Ir tai nėra labai brangu — imama vos 25 šil. už 
trijų patiekalų vakarienę asmeniui. Žinoma, gėrimai savu keliu.

Ir lietuviai galėtų šia jaukia vieta kiek atidžiau susidomėti, juo 
labiau, kad su vienu to lokalo šeimininkų jūs galite maloniai pasi
kalbėti savo gimtąja kalba. Bet kuriuo laiku užsukęs jūs visai nesi- 
stebėkit sutikęs vieną kitą lietuvį, gal net savo pažįstamą. Eilei lie
tuvių šioji vieta seniai jau ne naujiena.

(skl.)

tuo labai susirūpinę, nes nete
kus to lopelio žemės jie atsidur
tų bado glėbyje.

Dovaniniai siuntiniai i U.S.S.R
Jei numatote siųsti siuntinį savo artimiesiems, kreipkitės į mūsų firmų. Mes esame su 
darę kontraktą su Vneshposiltorgu Maskvoje betarpiam ir greitam Jūsų siuntinių per
siuntimui į Sov. Sąjungą.

HANSA TRADING CO. persiunčia Jūsų pačių sudarytus siuntinius, o taip pat priima užsa
kymus exportinem kainom; maisto produktų; aprangos ir avalynės; automobilių; padangų; 
motociklų; skooterių; dviračių; šaldytuvų; radio aparatų; TV aparatų; tape rekorderių; 
dulkiasiurblių; skalbimo mašinų; siuvimo mašinų; šautuvų; foto aparatų; laikrodžių; muzi
kos instrumentų ir 1.1. Pristatymas maždaug per 30 dienų.
Persiųsdami savo siuntinius ar užsakymus per HANSA TRADING CO., užtikrintai mokėsite 
tikslius sovietinius muitus ir minimalius persiuntimo mokesčius.

HANSA TRADING GO.
MELBOURNE • 197 Flemington Rd., Nth. Melbourne. Tel. 30-3347.
SYDNEY
CANBERRA
ADELAIDE

• 590 George St., (Crystal Area de). Tel. 61-3265, vak. Tel. 75-6578.
• Fl. 3, 14 Hayley St., Ainalie, A.C.T.
• 41 Tapley* Hill Rd., Hendon, S.A. Tel. J-2879.

• 18 Torren* Ave., Fullarton, S.A. Tel. 7-3626.

VILNIUJE NUGRIAUTOS
KALVARIJOS

tos lankyti, o neseniai jas 
išgriovė.

visai

Dar prieš pirmąjį didįjį karą 
ne vien tik Lietuvoje, bet ir Len
kijoje bei Gudijoje pagarsėjusios 
Vilniaus Kalvarijos — mažos ko
plytėlės už Vilniaus, vaizduojan
čios Kryžiaus kelius, kurias lan
kydavo maldininkai atvykę iš to
limiausių apylinkių, komunistų 
paskutiniu metu buvo uždraus-

Sydnėjaus koloniją: puikus “Dai
nos” choras, žavingosios ' 
tės”, “Bijūnėliai”, 
“Plunksna”, “Atžala”, 
rys”, Literatų būrelis, 
organizacijos, Socialinės 
kit. Argi jau užmiršome puikiuo
sius p. Saudargienės darbus “Ba
tuotą Katiną” ir “Sigutę” pasta
tant? “Pabaigtuves”? “Aušros 
Sūnūs”? Prisiminkim pernykštį 
T. Fondo surengtą birželio įvykių 
minėjimą, pasigėrėtiną Maironio 
minėjimą. O studentai? Jų gai
vališka veikla? O mūsų dailinin
kai? Ar gi jie nedirba? Pasekime 
vien australų spaudoje minimas 
parodas — kiek mūsų dailininkai 
yra jose dalyvavę, premijas lai
mėję. Rašytojai, poetai? Taip, jų 
kai kurie pasirodę savo leidiniais, 
kiti tik perijodinės spaudos pus
lapiuose. Bet jie visi dirba ir tik 
finansiniai sunkumai kliudo jiems 
plačiau pasirodyti. O ir pati Mū
sų Pastogė nevisada randa vietos 
jų kūrybai. Ryškus pavzdys — 
Motinos Dienai skirtas laikraščio 
numeris, kuriam medžiaga su
medžiota visame pasaulyje, tik 
pralenka Australijos lietuviai ra
šytojai ir poetai.

Australijos lietuvių spauda — 
savaitraščiai, skautų organas, ei
lė vietinių laikraštėlių, ateitinin
kų laikraštėlis. Žvilgterėkime į tų 
laikraščių pranešimų skiltis — 
mirgėte mirga susirinkimai, pas
kaitos ir kitoki aktyvios veiklos 
reiškiniai. Australijos lietuvių 
bendruomenė jautri kiekvienam 
mūsų tautos reikalui — ir auko
mis ir savo veikla. Per Tautos 
Fondą, kuris dar tik antri metai 
yra atnaujinęs savo veiklą, lietu
vių tautos laisvinimo reikalams 
jau yra paaukota keli šimtai sva
rų.

Nėra įmanoma išvardinti visas 
Australijos lietuvių gajumo ir 
veiklos apraiškas — jų yra labai 
daug, bet turėtų pakakti vien su
minėtų. Kas 2 metai Australijos 
lietuviai su pasitikėjimu renkasi 
peržvelgti savo veiklos balansą, 
pasigėrėti nuveiktais darbais ir 
nustatyti ateities veiklos gaires.

Po šių kelių suminėtų mūsų 
bendruomenės veiklos apybraižų 
norėtųsi paklausti: ar galima vi
sam tam pritaikinti 
kvapo”? straipsnyje 
charakteristiką? Man 
nebūtų teisinga. Ar 
statyti operas, rengti 
koncertus, leisti žurnalus, knygas;, 
statyti galerijas? ---- r.

Mūsų tautos šakelė numesta i 
svetimą, nepalankią aplinką, vis 
tik žaliuoja, nevystame ir krau
name kuklius žiedelius. Nekiek- 
vienas yra gimęs genijum ar va
du, bet vis tik neša savo plytelę 
į mūsų vertybių išlaikymo rūmą. 
Aišku, yra ir nutrupėjimų — jų 
visur yra buvę ir yra. Tas bet gi 
neduoda pagrindo primesti šešėlį 
visai mūsų bendruomenei, 
yra gyva, judri ir įvairiose srityse 
labai gražiai pasireiškianti. Visų 
tų apraiškų objektyvus atvaizda
vimas spaudoje, jų vertinimas bū
tų gal naudingesnis veiksnys, nei 
nuolatinis barimas apibendrini
mais, kurie lygai taikomi ir tiems, 
kurie yra nusipelnę, bet ir daugu
mai, kuriai visai negali būti pri
taikomi. Ar sukaktuvių minėjimai 
yra senatvės ženklas? M.P. apra
šydama neseniai 
metų kunigystės 
jimą, pavadino 
te (M.P. 17 — 
tė).

“Rožy- 
“Šviesa”, 

“Švytu- 
Katalikų 
globos ir

“Pristigome 
išvardintų 

atrodo, tai 
mes galime 
simfoninius

kuri

kun. Butkaus 25 
sukakties minė- 
solidarumo šven- 
Solidarumo šven-

J. Slavėnas

ŠVAROS MĖNUO

bu-Lietuvoje švaros mėnesiu 
vo skirtas balandis, tačiau vėliau 
jis pratęstas ligi gegužės 15 d. 
Gegužės 5 d. Vilniaus radijas 
nusiskundė švaros trūkumu kai 
kuriuose Kauno gamybinės val
dybos ūkiuose. Čia keletas 
džių: karvidžių palangėse 
stos didelės mėšlo krūvos, 
— giliai suklimpusios į 
melžimo indai sulankstyti,
riai išplauti, melžėjos vandenį 
nešioja iš upelio, esančio apie 
pusę km nuo fermos, melžėjos, 
atėjusios į darbą iš kelių km at
stumo, neturi net kur ir prisės
ti. Tokia nešvara keliama šva
ros mėnesio metu, ir lengva su
prasti, kad jos Lietuvos sukolcho- 
zintame kaime stinga ne tik ba
landžio ar

pavyz- 
suver- 
karvės 
mėšlą, 
nešva-

su specialiai pritai- 
“I darba su daina", 
atrinkti, iš penkių 
dalyvių, stipriausius

RUOŠIASI DAINŲ ŠVENTEI
1965 m. Lietuvoje rengiant 

dainų šventę, kuri, pasak Liau
dies meno rūmų direkt. S. Sver- 
diolo, būsianti “padėka partijai 
ir vyriausybei už begalinį rūpes
tį Lietuvos gerove ir kultūra", 
gegužės 11 d. Kaune prasidėjo 
vad. respublikinė meno saviveik
los apžiūra 
kintu šūkiu 
Numatyta 
tūkstančių
meno saviveiklos kolektyvus .To
je apžiūroje varžėsi ne tik cho
rai, bet ir dainų ir šokių kolek
tyvai, instrumentaliniai, pučia
mieji ii- estradiniai orkestrai, kai
mo kapelos ir kt. Pasigirta, kad 
toji atranka reiškianti ne tik re
peticiją būsimai dainų šventei, 
bet tai ir... dovana į birželio 18 
d. nukeltam partijos CK plenu
mui Maskvoje. (E)

gegužės mėnesiais.
(E)

1R SKLYPELIUS 
komunistinė valdžia

ATIMS
Lietuvoje

planuoja atimti iš kolūkiečių šei
mų žemės sklypelius (apie 69 
arų), iš kurių žmonės ne tik iš
simaitina, bet daugeliu atvejų 
padeda komunistiniams dvarams 
— kolchozams. Lietuvoje žmonės

KNYGOS DIENA VILNIUJE
Vilniaus knygynuose kelis kar

tus metuose surengiamos poezi
jos ar beletristikos dienos — ra
šytojai skaito savo kūrybą, ra
šo savo autografus ant knygų. 
Gegužės 5 d. Vilniuje vyko tokia 
“sovietinės poezijos” diena, da
lyvaujant A. Baltakiui, A. Mal- 
doniui, V. Palčinskaitei, V. Kei
meriui ir A. Venclovai. (E)

NEPAMAINOMIEJI
Mūsų Pastogės 18 Nr. vedama

jam straipsnyje “Pristigom kva
po?” V. K-lis klausia, kodėl mū
sų organizacijų veikla yra snū
duriavimo taške ir skundžiasi, 
kad į renkamas valdybas vis tie 
patys žmonės tik nežymiai pasi
keisdami pareigomis.

Mano nuomone šitame V. K-lio 
nusiskundime ir yra mūsų veiklos 
visa apsnūdimo priežastis.

Per paskutinius 12 metų visų 
valdybų priekyje stovėjo vis tie 
patys žmonės, anot autoriaus “tik 
nežymiai pasikeisdami vietomis”, 
nieko iš šalies neprileisdami į val
džią ir neparuošdami nė vieno, 
kuris galėtų juos pakeisti.

Šitie veikėjai tebėra įsikalę į 
galvą, kad be jų vadovavimo vis
kas sugrius ir nauji neišmanėliai 
nukryps nuo “generalinės linijos".

Nenuostabu todėl, kad seneliams 
pensininkams iš kairės ir dešinės 
besivaržant dėl valdžios vidurinės 
kartos veikėjai buvo nustumti ir 
iš aktyvaus darbo pasitraukė. Mū
sų jaunimas prie veiklos nesideda 
kadangi jiems dar caristiniais lai
kais suformuluotos “linijos” yra 
nesuprantamos ir kaip savo amžių 
atgyvenusios neįdomios.

Mes gerbiame senosios kartos 
veikėjus, mes žinome jų nuopelnus 
laisvoje Lietuvoje. Mes mielai pa
dėkojame jiems už patarimus, bet 
mes negalime tikėti jų neklaidin
gumu. Mes manome, kad savo 
laiku jie turėjo daug progų pasi
reikšti ir iškilti, todėl nebereikėtų 
tik dėl asmeniškos garbės veržtis į 
valdybas ir visur vadovauti.

Kiekvienos organizacijos veikė
jo pagrindinis uždavinys yra su
aktyvinti jos veiklą, ne ją marin
ti nebesuspėjant dalyvauti devy
nių organizacijų posėdžiuose ir 
visur pirmininkauti. Kiekvieno 
tikro demokrato veikėjo pareiga 
yra ne stengtis šimtą metų vado
vauti draugijai, bet paruošti jai 
prieauglio ir sau gerų pavaduoto
jų.

Nesveika yra, kai vienai ar ki
tai jaunimo organizacijai spaudo
je skirtą kampelį veržiasi reda
guoti senukai, neduodami jauni
mui išeiti į viešumą. Senieji vei
kėjai geriau savo plunksną pa-

miklintų parašydami kokią ver
tingą knygą, studiją arba išleis
dami kultūros žurnalą pasikvie
čiant jaunimą bendradarbiais.

Visuomeninė veikla yra ten, kur 
darbe dalyvauja visa visuomenė. 
Bet kada keletas nori atidirbti už 
visus, tada visuomenė toje veik
loje nedalyvauja. Gerame laikro
dyje turi visi ratukai suktis. Kai 
keletas ratukų nejuda, laikrodis 
sustoja.

Renkant valdybas ar tarybos 
atstovus visada stenkimės išrink
ti naujus žmones, dėkime pastan
gų pritraukti į vadovaujančias 
vietas daugiau jaunimo.

Švenčių metu į garbės prezidiu
mus sodinkime nusipelniusius vy
resnės kartos veikėjus, o paskai
tai skaityti ir programai pravesti 
kvieskime jaunimą. Organizuoki
me Australijos universitetus bai
gusį jaunimą į filisterių sambū
rius. Pakeiskime Tarybos atstovų 
rinkimų tvarką. Nustokime rink
ti pagal grupių sąrašus “vienkar
tinius veikėjus”, kure suvažiavę 
pusę laiko praleidžia lankydami 
pažįstamus, o paskutinę dieną vi
sai išgaruoja. Rinkime į Tarybą 
tik bendruomenės sudėtyje esan
čių organizacijų atstovus, nes tik 
jie tegali ir teturi teisę kalbėti 
apie bendruomenės veiklą.

Mūsų organizacinė veikla pri
trūko kovos dvasios. Mes pamir
šome, kad pagrindinis išeivių už
davinys yra kova už savo krašto 
laisvę. Grįžkime prie tikrųjų mū
sų uždavinių. Sugrąžinkime ben
druomenei Lietuvos laisvės kovos 
dvasią, ii- visa mūsų bendruomenė 
atjaunės.

Alb. Pocius, Melbourne

Redakcijos pastaba: Iš gerb. 
Alb. Pociaus pasisakymo peršasi 
išvada, kad p. Pocius neseka mū
sų lietuviškojo gyvenimo ir jame 
aktyviai nedalyvauja, kitaip jis 
neoperuotų tokiais kategoriškais 
teigimais, kurie mūsų praktiška
me gyvenime bent čia Australijoje 
niekada nepasireiškė. Darbininkų 
trūksta ir ne dėl to, kad norinčių 
prie darbo neprileistų kokie “ne
pamainomieji”, bet kad nėra sa
vanorių dirbantiesiems pavaduoti.

4



1968 m. gegužio 29 d. MŪSŲ PASTOGĖ 6

KOVAS SUKRUTO

PAGALBON KLUBUI
ŽODIS SYDNEY IR APYLINKIŲ VISUOMENEI

(VALDYBOS POTVARKIAI)
KLUBO SEKCIJOS

Sydnėjaus Lietuvių Sporto 
Klubo “Kovo” Valdyba savo ge
gužės 5 d. posėdy peržiūrėjo visas 
sporto sekcijas ir paskyrė vado
vus:

1. Vyrų krepšinio sekcija. Stek- 
cijos vadovas D. Kriaucevičius. 
Krepšinio treneris A. Laukaitis.

2. Moterų krepšinio sekcija. 
Sekcijos vadovė J. Čepulytė. Tre
neris V. Binkis.

3. Tinklinio sekcija. Vadovas 
J. Eismontas.

4. Mergaičių ir berniukų pra
dedančių krepšinio sekcija. Vado
vas K. Protas.

5. Meno sekcija. Vadovas A. 
Plūkas.

6. Šachmatų sekcija. Vadovas 
V. Augustinavičius.

7. Stalo teniso sekcija. Vado
vas V. Karpavičius.

8. Tautinių šokių grupė. Vado
vai: V. Šutas ir M. Osinaitė - Cox.

9. Sporto salė. — Police Boys 
Club, Newtown. Vadovas St. Ju- 
raitis.

Pastaba. Visų sporto sekcijų 
vadovai prašomi kaip galima grei
tesniu laiku pristatyti sporto klu
bo “Kovo” valdybai esančių sek
cijoje asmenų sąrašą nurodant 
vardą, pavardę, amžių ir gyvena
mą vietą. Be to, kartu prašome 
pristatyti sekcijoje esančio arba 
sportininkams išduoto turto są
rašą.

Sporto Klubo “Kovo” Valdyba 
sveikina savo sekcijų vadovus ir 
linki sėkmingo sportiško darbo.

Sporto Klubo “Kovo" 
Valdyba

SYDNEY SPORTO KLUBO 
“KOVO” NARIAMS

Sydney sporto klubo “Kovo” 
valdyba ragina visus aktyviuo
sius narius ir rėmėjus apsimo

kėti nario mokesti už praėjusį lai
ką ir už šiuos 1963 metus, nes tai 
pareigai atlikti laikas seniai pri
brendęs.

Asmeniškai pinigus priima visi 
“Kovo” valdybos nariai, o pasta 
pinigus siųsti iždininkui: St. Stir- 
binskas, 352 New Canterbury Rd., 
Dulwich Hill, N. S. W.

Pastaba: visa kita korespon
dencija siunčiama klubo pirmi 
ninko vardu: St. Pačėsa, 20 Bo
tany Rd., Alexandria, N. S. W.

Sporto Klubo “Kovo” 
Valdyba

KREIPIMASIS

Sydney Sporto Klubo “Kovo” 
Valdyba prašo visus aktyvius na
rius ir rėmėjus raginti savo drau
gus, prietelius ir pažjstamus įsto
ti į sporto klubą nariais.

Kreipiamės ir į jaunimo tėvus 
ir prašome nedrausti savo vai
kams įstoti į sporto klubą, bet 
kaip tik patarti, ir tenelieka nė 
vieno jaunuolio, kuris nepriklau
sytų išeivijoje šiai stipriausiai 
jaunimo sporto organizacijai. 
Ypač jaunimas pageidaujamas 
dabar, kad įstojęs į sporto klubą 
papildytų sportininkų eiles ir pats 
sau surastų tinkamą vietą pra
leisti Laiką ir rasti draugų bei 
draugių, kurie atsidėję sportuoja, 
atstovauja ir garsina lietuvių 
vardą.

Sporto Klubo “Kovo” 
Valdyba

IŠTRAUKA 
iš Sydney Sporto Klubo “Kovo” 
Valdybos posėdžio, įvykusio ge
gužės 5 d., protokolo:

“Sporto Klubo “Kovo” pirmi
ninkui susirgus arba dėl rimtų 
priežaščių jam nesant jį pava
duoja valdybos iždininkas St. 
Stirbinskas”.

S. Pačėsa 
Sporto Klubo “Kovo” V-bos p-kas

Sydney Sporto Klubo “Kovo” 
valdyba savo š. m. gegužės 5 die
nos posėdyje apsvarsčiusi sporto 
klubo finansinę padėtį nutarė 
kreiptis į visuomenę prašant pa
ramos aukomis, nes sporto klubo 
kasa veik tuščia, o sporto įvai
riems reikalams reikia nemaža pi
nigų : komandų registracijai, 
sportiniams rūbams, avalynei ir 
kt. būtiniems reikalams. Ne tik 
pati sporto klubo valdyba, bet ir 
atskirų sekcijų vadovai įsiparei
goja rinkti aukas pagal oficialiai 
registruotus .aukų lapus.

Pasirodžius rinkėjams maloniai 
prašome suprasti bendrą reikalą

V. PATAŠIAUS PERGALĖ

Sydnėjaus lietuvių sporto klu
bo “Kovas” šachmatininkas V. 
Patašius praėjusią savaitę nuga
lėjo tarptautinį šachmatų meiste
rį Lajos šteinerį. L.. šteineris, 
prieš atvykdamas į Australiją 
(1939 m.) buvo vienas iš geriausių 
šachmatininkų Europoje. Kelis 
kartus laimėjęs Ungarijos ir Aus
trijos šachmatų turnyrus ir buvo 
pripažintas tarptautiniu meiste
riu.

Po V. Patašiaus pergalės teko 
asmeniškai pasikalbėti su L. štei- 
neriu kuris labai gerai prisimena 
Lietuvą ir įžymesniuosius lietu
vius šachmatininkus. Kartą jam 
duodant simultaną Estijoje tekę 
susipažinti su mūsų geriausiu 
šachmatininku V. Mikėnu. Pak
laustas ar tai buvo pelnytas V. 
Patašiaus laimėjimas L. Šteine
ris paaiškino, kad šachmatuose ir 
meisteriai kartais pražiopsioja fi
gūras bet šioje partijoje V. Pa
tašius žaisdamas juodais jį nuste
bino nepaprastai teisinga gynyba 
ir tuo pačiu išvystant puolimą.

Jis taip pat stebisi kodėl V. Pa
tašius, būdamas tiek pajėgus, ne
siteikia dalyvauti Sydnėjaus" mies
to individualinėse varžybose. Jo 
nuomone jis turi galimybę išsiko
voti Sydnėjaus miesto meisterio 
vardą. 

ir aukoti pagal galimybę sporto 
reikalams. Tai bus didelis įnašas 
— parama mūsų sportuojančiam 
jaunimui, kuris nesigaili bran
gaus laiko treniruotėms, pagal 
reikalą įvairiose sporto rungty
nėse atstovauja lietuvių vardą. 
Tik vieningai dirbdami galime 
palaikyti lietuvišką pulsą — lie
tuvybę, dėl kurios turėtų būti 
kiekvieno lietuvio šventa pareiga 
dirbti ir aukotis. Tad tikimės ir 
laukiame paramos. Iš anksto dė
kojame.

Sydney Lietuvių Sporto 
Klubo “Kovo” Valdyba

L. šteineris taip pat augštai 
įvertino mūsų antrą geriausią 
šachmatininką Dr. I. Venclovą.

Australijoje L. Šteineris sau 
lygaus šachmatininko neturi. Lai
mėjo visus turnyrus kuriuose da
lyvavo. Vieną svarbiausią tai 
1959 metais suruoštą pirmą kar
tą Australijoje tarptautinį šach
matų turnyrą kuriame be 24 ge- 
rausių Australijos šachmatininkų 
dalyvavo Filipinų, Indonezijos ir 
N. Zelandijos meisteriai.

Įdomiausia, kad iš tų 24 geriau
sių Australjos šachmatininkų tik 
šeši buvo australai. Tautybėmis 
pasiskirstė sekančiai:

4 rusai, 3 ungarai, 2 vokiečiai, 
2 Ukrainai, 2 latviai, 1 austras, 1 
čekoslovakas 2 anglai ir vienas 
estas. (Ostvin Saraper — New 
Zealand čempionas.)

V. A.

PASAULIO ČEMPIONATAS
RUSIJAI

Tigran Petrorian Maskvos tur
nyre laimėjo pasaulio šachmatų 
čempiono vardą nugalėdamas M. 
Botviniką, kuris šį čempiono ti
tulą išlaikė 15 metų. Dvidešimt 
antroje partijoje po vienuolikto 
ėjimo Botvinikas pasidavė. Pet
rosian laimėjo 12 su puse taško, 
Botvinikas 9 su puse.

B SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAB 
f PABALTIJO VALSTYBES

I BALTIC STORES LTD.
>♦< (Z. JURAS)

$ 421 Hackney Rd., London E. 2, England
Tel. SH 0-8734

Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.
Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siuva
mas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama. 
Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.
Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per mus, 
suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų uždarbio 
sumažinimą (Income Tax). (Tik Anglijoje gyvenantiems) 
Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome kiek
vienam siuntėjui.

PA SI N A U DO KITE GERIA U SI U 
ir

ASMENIŠKŲ PATARNAVIMU

VYTIES ŠACHMATININKAI

TRIUMFUOJA

S

Po trijų ratų visos komandos 
laimi užtikrintai. Gegužės 1 d. 
Vyties A kl. nugalėjo Universi
teto I 3:2; B kl. laimėjo prieš 
Port Adelaidę 3:2 ir C kl. nuga
lėjo ATC 4:1. Pažymėtina, kad 
C klasėje dėl pamaininio darbo 
į praeitas rungtynes neatvyko 
du žaidėjai, o į šias vienas, šiais 
metais yra galimumo būti trigubu 
čempionu, atseit, laimėti visose 
klasėse. Jei kas dar galėtų kar
tais sulošti C klasėje malonėkite 
pranešti tel. LF1984.

Balandžio 28 d. Vytis suruošė 
atvirą šachm. žaibo turnyrą. Da

W’.V.V.V.V.’*'.. ................................   v

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JOSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMSI Š:

L. PAGES
£ $ 

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

■Š: sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- į; 
g jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

B

S

lyvavo 22 žaidėjai. Pirmoj grupėj 
P. Lukošiūnas sulošė lygiomis su 
meisteriu ir šio turnyro laimėto
ju L. Endzliniu ir nugalėjęs iš 
eilės B. Fosterį ir Lidumą užė
mė aukštesnę vietą už Adelaide 
City čempioną.

Antroje grupėje lošė P. Save- 
nis, M. šertvytis, R. Baranaus
kas ir K. Cleminis. Pirmoje tur
nyro pusėje pirmavo M. Šertvytis, 
bet turnyrą laimėjo B. Leach.

Pirmai grupei paauksuotą tau
rę ir antrai grupei sidabrinę tau
rę Vyties šachm. vardu paskyrė 
P. Lukošiūnas. (ALž)

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

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

Rockdale (totu.
SKYRIUS: Fleming! Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamos ir išiimokėjimui. M«» kalbame vokiškai.

ATRASTAS LOBIS
IŠKASTOS JULIJONO APOSTATO BRANGENYBĖS

Netoli nuo Bazelio (Šveicari
joj) yra vietovė Kaiseraugust. 
Kaiseraugust yra antikinės Ro
mos pilies Castrum Raurecense 
griuvėsiai, o ta pilis buvo pas
tatyta Romos imperijai ginti nuo 
alemanų. Daug kas toje vieto
vėje ieškojo paslėptų turtų, bet 
vietos gyventojai juokėsi iš tų 
ieškotojų, nes nuo antikinės Ro
mos laikų niekas ten jokių verty
bių nerado, bet praėjusį pavasar; 
visus nustebino faktas, kad Kai- 
serauguste iškasti pasakiški tur
tai. Būdinga, kad tą turtą atka
sė ne koks archeologas ar pas
lėptų turtų ieškotojas, bet pap
rastas mechanikas, lygindamas 
žemę būsimos mokyklos pastatui: 
jis pastebėjo blizgantį daiktą ir 
tuoj užaliarmavo valdžios orga
nus. Iš Bazelio atvyko prof. Ru
dolf Laur — Belart ir pradėjo 
kasimo darbus, kurių rezultatai 
pasirodė nuostabūs. Iš gilaus 
slėnio iškasta keliolika antikinio 
auksakalybos meno dalykų, kurių 
vertė labai didelė. Rastas gryno 
sidabro servizas, išpuoštas auk
su, tad padaryta išvada, kad tas 
Servizas priklausė monarchui. 
Rasta dubenėlių, puodelių, tau
rių, šaukštų ir šakučių, sunkaus 
sidabro žvakidžių, sidabrinė Ve
neros statulėlė, 187 monetos ir 

medaliai, trys sidabro lydiniai.
Ypatingai susižavėta aštuonia

kampiu padėklu 5 pėdų diamet
ro, sveriančiu 10 svarų. Padėklo 
pakraščiai dekoruoti dramatiš
kais vaizdais iš Achilo jaunys
tės: nuo užgimimo iki to mo
mento, kai Odisėjus, moteriškais 
rūbais apsirengęs, atsiranda ka
raliaus Lykomedeso dukterų tar
pe. Taigi rastas pasakiškas tur
tas, kurį istoriniu ir meniniu po
žiūriu sunku net apytikriai įkai
nuoti.

Sidabro lydiniai turi imperato
riaus Magnencijaus antspaudą. 
Pinigai ir medalijonai nukalti 
Diokleciano,. Konstantino, Kon- 
stanso ir Konstancijaus II pinigų 
kalykloje. Archeologai spėja, kad 
tas turtas bus užkastas prie Kon
stancijaus, prieš sostą uži
mant Julijonui Apostatui, prieš 
361 metus. Manoma, kad turtai 
buvo Julijono. Įrodymu laikoma 
ir pagonių deivės Veneros statu
lėlė. Pagaliau, iš istorijos žino
ma, kad 361 metais Julijonas vie
šėjo Castrum Raurecense pilyje, 
tad ir manoma, kad jis tais me
tais ir užkasė savo brangenybes 
Castrum Raurecense vietovėje. 
Negrįžo jis į tą vietą, kur užkasė 
savo brangenybes dėl to, kad, 
svajodamas apie Aleksandro Di-

UMBERTO MASCHIO 
“SUVENIRAI”

Neseniai Italijos spaudoje pa
sirodė jauno žmogaus, į kurio kū
ną iš visų pusių smigo strėlės — 
specialios rodyklės, nuotrauka. 
Pirmoji rodyklė buvo nukreipta į 
akį. Po ja buvo trumpas parašas: 
“Neužgyjanti mėlynė po akimi”. 
Po to ėjo rodyklės su užrašais 
“Sulaužyta nosis”, “Koja gipse”. 
Po rodyklėmis, nukreiptomis į 
rankas, buvo žodžiai: “Stebuklas: 
rankos dar sveikos”.

Kas gi šis žmogus? Jį vadina 
Umbertu Maschiu. Tai buvęs ar- 
gentinietis, priėmęs Italijos pilie
tybę ir dabar žaidžiąs Italijos fut
bolo rinktinėje. Maschis žaidė už 
italų komandą Čilėje. Ten jis ir 
gavo savo “ypatingas žymes”. 
Bet kodėl italų spauda prisiminė 
tai, daugiau kaip mėnesiui pras
linkus po pasaulio čempionato?

Priežastis' ta, kad pastaruoju 
metu Italijos futbole padažnėjo 
incidentų, labai primenančių peš
tynes Čilėje. Kovodami prieš šiur
kštumą futbolo aikštėje, italų žur
nalistai ir nutarė pasinaudoti 
Umberto Maschio, negalinčio dar 
iki šiol atsigauti po Čilėje patir
tų batalijų, pavyzdžiu. Reporte
riai Maschį pavadino “žmogumi 
be suvenirų”. Taip futbolininkas 
buvo pramintas todėl, kad, dar gu
lėdamas ligoninėje, jis žurnalis
tams pareiškė: “Aš nepirkau Či
lėje jokių suvenirų. Man pakako 
tų, kuriuos aš gavau nemokamai 
futbolo aikštėje”.

džiojo karinius laurus, įsivėlė į 
karą su galinga Persija ir vie
noje iš daugelio kautynių buvo 
sunkiai sužeistas ir nuo žaizdos 
mirė 363 m. (Dr.) J. G».

;EUROPIETIS SPECIALISTAS
: OPTIKAS
► Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
► akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai
► šeštad. 9-13 vai.
► 8th Floor, Capitol House, 109 Swan»ton St
’ Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)
I Tel. 62-2331

SPORTO
ONA MIKALAINYTĖ, XII- 

-sios lietuvių sporto šventės stalo 
teniso čempionė laimėjo Adelai
dės L. S. K. “Vyties” suruošto, 
tradicinio gražuolės baliaus kon
kursą, surinkusi 390 balsų.

Antra vieta teko Jūratei Jau- 
nutytei, kuri nuo laimėtojos at
siliko tik per 14 balsų.

Baliaus gražuolės kaspiną įtei; 
kė 1962 m. laimėtoja Milė šiukš- 
terytė.

Nors į gražuoles kandidatavo 
tik penkios mergaitės, bet ba
liaus svečiai aktyviai dalyvavo 
konkurse ir klubo kasą praturti
no apie 50 sv. -

★

VILNIAUS “ŽALGIRIO” fut
bolininkai pradėjo pirmenybes ne
sėkmingai ir DNIEPRO PET- 
ROVSKE pralaimėjo prieš vietos 
“DNIEPR” 1:3. Geriau pavyko 
sekančiose rungtynėse ZAPORO
ŽĖJE ir su vietos “METALURG” 
sužaista lygiomis 0:0.

Vilniečiai rungtyniauja Sov. 
Sąjungos A klasės II-tro pogru
pio pirmenybėse. Komanda žy
miai perorganizuota. Kaip prieš 
keletą mėnesių Kauno “Žalgirio” 
krepšininkai, taip neseniai buvo 
suspenduoti keli Vilniaus futbo
lininkai, neprisilaiką sportinės 
disciplinos.

KRONIKA
B klasės pirmenybėse lietuvius 

šiemet atstovauja Klaipėdos 
“Granitas” ir abi pirmas rung
tynes svečiuose pralaimėjo. Prieš 
Bendarų “Nistrulo” 0:1 ir Belgų 
“Stroitelio” 0:2.

Pernai B klasėje lietuvius at
stovavo Kauno studentų klubas 
“Banga”. Dėl tolimų išvykų į ku
rias dėl mokslo nevisi galėdavo 
išvykti, šiemet studentai atsisa
kė dalyvauti Sov. Sąjungos pir
menybėse.

★

JONAS BAUŽA, lietuvis Mask
vos C.A.S.K. (kariuomenės spor

Gervazas Maukelė

OI, KAS DYPA1, DO DYPUKAI:
pagal “Oi, kas sodai...”

Oi, kas dypai, do dypukail
Vienas taupo, kitas ne.
Ir kas turi jau namuką, _
Ir tas jaučias kaip sapne.

Vis dar kartais jam atrodo
Jo namai lyg svetimi:
Nėr prie jų čia seno sodo,
Šulinio su svirtimi.

Čia pavasariai bežadžiai,
Gegužė neužkukuos...
Styri stuobriai nuogų medžių
Geltonuojančiuos laukuos.

Nėr čia klevo šimtamečio,
Žalio gluosnio paupy.
Eukaliptas šakas skečia, 
šniokšdamas čia tau, dypi.

Ir dypi tu čia jautiesi.
Kas tave čia besupras...
Vieškeliai į šiaurę tiesias,
Bet, kažin, ar dėl tavęs...

to klubas) vartininkas, pakvies
tas į Sov. Sąjungos futbolo rink
tinę, kuri ruošiasi TOKIO olim
piadai.

J. Bauža, buvęs Vilniaus “Žal
girio” vartininkas, atlieka kari
nę prievolę Maskvoje.

R. Sidabrai

Australijoje buvę žinomi spor
tininkai R. Gasiūnas ir S. Dargis 
šiuo metu gyvena Chicagoje. Abu 
įsitaisė po mašiną ir bando lavi
ruoti judrame Chicagos gyveni
me. Kol kas nesigaili pakeitę 
kontinentą. R. Gasiūnas augina 
tris dukteris, Dargis turi dar tik 
dviejų prieauglį.

5
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PERTH
MOTINOS DIENA PERTHE
Gegužės 12 d. serbų salėje Mal- 

borough Str. Pertho apylinkės 
valdyba suruošė Motinos Dienos 
minėjimą. Prieš minėjimą įvyko 
pamaldos šv. Pranciškaus bažny
čioje, kur kun. Kemėšis pasakė 
dienai pritaikintą pamokslą.

Po pamaldų suėjus į salę Apyl. 
Valdyba minėjimo dalyvius pak
vietė į gretimą salę prie gražiai 
rūtom ir chrizantemom papuošto 
stalo pasivaišinti, šalia visų vai
šėse patiektų gėrybių buvo galima 
gauti ir lietuviško sūrio, patiekto 
p. Baronienės. Už šias vaišes lie
kame dėkingi Apyl. Valdybai, ku
rią dabar sudaro p. Kazokas, po
nia Petrukonienė ir ponia Liuti
kienė.

Pradedant minėjimą p. Petruko
nienė (ji pati visą minėjimą sklan
džiai pravedė) pakvietė atsistojus 
minutės tyla pagerbti visas miru
sias motinas Vakarų Australijoje, 
o taip pat Lietuvoje bei visame 
pasaulyje. Minėjimui skirtą tu
riningą paskaitą skaitė mokyto
ja p. Gustienė.

Meninėje dalyje pirmasis padek
lamavo savo paties sukurtą ir skir
tą šiai dienai eilėraštį p. Šid
lauskas. Po jo visiems Pertho lie
tuviams pažįstama mažoji dekla- 
matorė Loreta Gustaitė padekla
mavo “Motinai”. Pianinu paskam
bino D. Kateivaitė ir Sandra 
Frankaitė, o mažoji Monikutė Šid
lauskaitė pašoko. Pianisčių ir šo
kėjos amžius neprašoka 10 —11 
metų. Tai gal būsimos meno žvaig
ždės.

Pabaigai skautų viet. p. Beit- 
mano vadovaujami skautai ir ne 
skautai suvaidino trumpą vaizdelį 
— “Po kryžiumi”.

Pro šalį bėgąs kelelis atveda 
prie kryžiaus našlaitėlį (jun. Gar
nys), kuris čia atsisėdęs ant kel
melio pučia vamzdelį ir guodžiasi 
savo nedalia. Tuo pačiu keleliu at- 
kinkuoja senutė (N. Kairaitienė) 
prisėdusi ant akmenėlio dalinasi 
su našlaitėliu savo vargais — 
vaikai, broliai, seserys išvežta j 
Sibiro taigas, o ir pati nebeturinti 
kur begyventi. Bet dar yra likę 
jaunimo: štai atbėgusios jaunos 
mergytės (Garnytė ir Gustaitė) 
puošia gėlėmis stovintį vienišą pa
kelės kryžių. Talkon pasikviečia 
ir našlaitėlį. Pro kryžių praeida
mas senuolis (p. Žuolys), pamatęs 
bepuošiančius kryžių, sustoja. Ir 
šis turi kuo pasiskųsti. Tačiau 
atsiradęs čia iš kitos kelio pusės 
narsus berniukas (E. Stankevi
čius) šauniai pasipuošęs tautinė
mis juostomis, nesiskundžia, bet 
neatlaidžiai ketina ir kalbina kitus 
kovoti už laisvę Lietuvai.

Šiam vaizdeliui puikias dekora
cijas paruošė p. Žilinskas, parody
damas daug išmoningumo ir įdė
jęs daug darbo. Vaidinimui pasi
baigus čia esančioms motinoms su
giedota ilgiausių metų. Minėjimo 
pradžioje visos dalyvavusios moti
nos buvo apdalintos gražiomis rū
tų ir chrizantemų puokštėmis.

Toliau valdybos narys p. Kazo
kas pranešė, kad birželio 1 d. va
kare šioje salėje ruošiamas links- 
mavakaris — Sekminių vakaras. 
Patirta, kad valdyba ruošia*šį tą 
ir daugiau, ne vien tik pasišokimą.

Džiugu pabrėžti, kad šioje šven
tėje jautėsi visų dalyvių malonus 
solidarumas — net ir mažieji šį 
kartą mažiau triukšmavo.

Minėjimui pasibaigus ponios šo
ko į talką valdybos narėms susido
roti su indais, o vyrai padėjo p. 
Kazokui sutvarkyti salę.

Valdybos nariams ir programos 
vykdytojams bendruomenė yra la
bai dėkinga už taip gražiai pa
ruoštą šventę — minėjimą. Taip 
pat reiktų tarti nuoširdų dėkui 
p. p. Petrukėnui ir Liutikui, nuo
širdžiausiai ir ištikimiausiai tal
kininkavusiems savo žmonoms — 
valdybos narėms. A.D.B.

PADĖKA
Sydnėjaus lietuviai studentai 

reiškia nuoširdžiausią ačiū mielų 
ponų Reisgių šeimai už suteiktą 
globą ir leidimą rengti susipaži
nimo vakarą jų namuose. Dėka 
šių jaukių šeimyninių aplinkybių 
nauji ir vyresni studentai artimai 
susipažino ir gražiai pasilinks
mino.

A. L. S. S. Sydnėjaus 
Skyriaus Vaidybos vardu 

Vytenis Šliogeris

PADĖKA PONIAI 
M. JURAITIENEI

Susižavėjusi Jūsų straipsniu 
“Žodį turi pati motina”, tilpusiu 
“Mūsų Pastogės” Nr. 19 (733) ir 
pilnai pritardama Jūsų mintims 
reiškiu Jums už tai gilią padėką. 
Savo straipsnyje Jūs atskleidėte 
tikrą motinos padėtį, t.y. antrąją 
medalio pusę praktiškame ir kas
dieniniame jos gyvenime. Jūs iš
reiškėte nuomonę ir jausmą šimtų

GEELONG
MOTINOS MINĖJIMAS

Šiais metais Motinos Dienos mi
nėjimas buvo atšvęstas gegužės 
19 dieną.

Sekmadienio rytą, iškilmingos 
pamaldos Šv. Jono bažnyčioje, kur 
savaitgalio mokyklos mokiniai da
lyvavo organizuotai su tautine vė
liava. Mišias atnašavo kun. Dr. P. 
Bašinskas už mirusias ir gyvas 
motinas ir pasakė tai dienai pri
taikintą pamokslą.

Mišių metu giedojo Geelongo 
lietuvių choras, vadovaujamas p. 
M. Kymanto.

3 vai. p. pietų Geelong’o Lietu
vių Namuose įvyko minėjimas, ku
rį atidarė Tėvų Komiteto p-kas 
J. Manikauskas, pakviesdamas at
sistojimu pagerbti mirusias moti
nas, ir pakvietė p-nią Statkuvie
nę iš Melbourne paskaitai, kuri 
savo išsamioje kalboje, faktais iš
kėlė Motinos meilę vaikui, jos did
vyriškumą ir svarbumą praeities 
ir dabartiniame lietuvių gyvenime. 
Už jos gražų žodį mokinės įteikė 
puokštę gėlių.

Toliau sekė meninė dalis, kur 
visi mokiniai kartu padeklamavo 
eilėraštį “Myliu aš mamytę” po 
to visi gražiai nužygiavo nuo sce
nos ir įteikė savo mamytėms 
kinimus su gėlėmis.

Toliau mokinių žaidimas 
velis kalvelis”, “Žilvitis” ir _ 
niaųsios lietuvaitės pašoko “Blez-

svei-

“Tė- 
jau-

Ramovės kertelė
KREIPIMASIS I VISUOMENĘ

L.V. S-gos “Ramovės” Melbour
ne Skyriaus iniciatyva pagyvintas 
Australijoje buvusių Lietuvos ka
rių invalidų šalpos reikalas. Jau 
turime surinkę virš £60, kuriuos 
noriai aukoja lietuviai — Mel
bourne gyventojai Aukos plaukia 
visą laiką. Turime ir vieno Lietu
vos kario invalido adresą: Vytau
tas Kalinauskas, Nonnengasse 2, 
Memmingen (Wuert.), W. Germa
ny. Jis yra nustojęs 60% darbin
gumo, turi šeimą ir iš gaunamos 
Vokietijoje pašalpos sunkiai ver
čiasi.

Mes išsiuntėm skubius Lietuvos 
karo invalidų šalpos reikalu laiš
kus į U.S.A, ir į Vokietiją prašy
dami prisiųsti šelpiamųjų invalidų 
adresų. Tačiau kol dar jų negavo
me, mes prašome Australijoje gy
venančių lietuvių, kurie žinote, 
prisiųsti savo gal ligi šiolei šel
piamųjų kare nukentėjusių buvu
sių kovotojų už Lietuvą, adresus. 
Mes šelpsime kiekvieną Lietuvos 
karo invalidą skelbdami jų pavar
des. Rašykite šiais dresais:

1. N, Cininas, 53 Jessie St., W. 
Preston, Vic.

2. L. Pikelis, 17 Osment St., Ar
madale, Vic.

3. V. šalkūnas, 131 Bridge St., 
Forth Melbourne.

KARO INVALIDŲ 
ŠALPOS KASAI AUKOJO: 

po £2: p.pį A.T. Bikulčiai ir V. 
Karnauskas;

po £1: J. červinskas, J. Dudė
nas, Gungienė, Z. Raudys, K. 
Sparvelis ir Stulpinas;

po 10 šil.: A. Binkus, Zdanavi
čius, Kaminskas, K .Kuzmickas, 
Lastas, Ramanauskas ir S. Valys;

po 5 šil.: p. Butkus; po 4 šil.: 
Pov. Baltutis ir Šimkus; po 2 šil.: 
A. Grikšas ir Poškevičius.

Visų aukojusių pinigai laikomi 
banko sąskaitoje iždininko p. Šal- 
kūno žinioje. Visiems aukojusiems 
Melbourne Skyriaus ramovėnai 
širdingai dėkoja.

L Ji. Veteranu S-gos "Ramovė" 
Melb. Skyriaus Karo Invalidams 

Šelpti Komitetas
★

MŪSŲ KASDIENYBĖJE
Netikėtai susirgęs L. Veteranų 

S-gos “Ramovė” Melb. Skyriaus 
valdybos narys K. Baltokas po 
operacijos ilsisi namuose. Linkime 
greit pasveikti ir įgauti naujų kū
rybinių jėgų lietuvybės išlaikymo 
fronte.

L.VJS. “Ramovė” Melb.
Skyriaus Valdybos nariai

Žurnalistas A. Pocius liepos 14 
d. tuoj po pamaldų šv. Jono kata
likų bažnyčios mokyklos klasėje 
skaitys paskaitą “Žalgirio mūšis”. 
Paskaitą rengia Melb. Skyriaus 
ramovėnai.

Prašome visų skaitlingai -daly
vauti.

L.V. S-gos “Ramovė" 
Melb. Skyriaus Valdyba

PADĖKA
Širdingai dėkojame mūsų giminėms, draugams ir pažįstamiems, 

dalyvavusiems, tragiškai mirusio mūsų mylimo sūnaus

JUSTINO SLITERIO

laidotuvėse ir užjautusius mus žodžiu bei raštu.
Nuliūdę E.E. Sideriai, 

brolis ir pusbroliai

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos D-jos Valdyba, 1963 
m. birželio 9 d. 4 vai. p.p. “Daina
vos” salėje Bankstown, šaukia vi
suotinį susirinkimą šia dienotvar
ke:

negavo, prašome tuoj pranešti se
kretorei — telefonu 55-6575.

Apie 7 vai. po susirinkimo bus 
bendra arbatėlė, į kurią kviečiami 
visų susirinkime dalyvaujančių 
ponių vyrai.

Valdyba
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pereito metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Pirmininkės pranešimas.
5. Iždininkės
6. Kontrolės 

mas»
7. Diskusijos
8. Naujos valdybos rinkimai.
9. Klausimai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas.
Turint omenyj susirinkimo 

svarbą kiekvienos narės dalyvavi
mas būtinas. Šauktu laiku kvoru
mui nesusirinkus, po pusės valan
dos susirinkimas bus pradėtas ir 
laikomas teisėtu neatsižvelgiant 
dalyvių skaičiaus.

Visos lietuvės moterys, prijau
čiančios mūsų draugijai, maloniai 
prašomos atsilankyti į susirinki
mą.

Narėms, apsimokėjusioms nario 
mokestį, išsiųsti pakvietimai į su
sirinkimą kartu su draugijos įsta
tais. Jeigu kuri nors narė įstatų

pranešimas.
komisijos praneši-

dėl pranešimų.

motinų, kurios Jums pritaria ir 
už tai Jums yra dėkingos.

Lietuvė motina Ad. Skirkięnė
Cabramatta

PRANEŠIMAS 
CABRAMATIŠKIAMS

ALB Cabramatta Apylinkės 
Valdyba birželio 9 d. 3 vai. p.p. 
K. Butkaus baldų krautuvės (88 
John Str. Cabramatta) šaukia vi
suotinį apylinkės lietuvių susirin
kimą, kuriame numatyta tokia 
darbotvarkė: 1. susirinkimo atida
rymas; 2. susirinkimo pirmininko 
rinkimas; 3. mandatų komisijos 
sudarymas; 4. apylinkės pirminin
ko, iždininko ir kontrolės komisi
jos pranešimai; 5. Pasisakymai 
dėl pranešimų; 6. apylinkės valdo
mųjų organų ir kontrolės komisi
jos rinkimai; 7. Pranešimas iš 
ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mo; 8. Einamieji reikalai ir 9. 
Susirinkimo uždarymas.

Apylinkės valdyba kviečia visus 
apylinkės narius šaukiamame su
sirinkime gausiai ir aktyviai daly
vauti.

Cabramatta Apylinkės Valdyba

ŠV1ESOS PARENGIMAS
Birželio 1 d. (šeštadienį) Red

fern Lietuvių Namuose Sambūris 
Šviesa rengia viešą paskaitą te
ma: “1863 m. sukilimas”. Prele
gentas — pats skyriaus pirminin-

BIRŽELIO 9 D (SEKMADIENI), 6 VAL. PO PIET GRAŽIOJOJE 

KEW SAVIVALDYBES SALEJE, COTHAM ST., KEW, 

RENGIAMAS

LIETUVIŠKOS DAINOS IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ

Dalyvauja: Geelongo Lietuvių Choras, Melbourne Lietuvių Dainos 
Sambūris ir Melb. Lietuvių Tautinių Šokių Grupė.

Savo atsilankymu įrodykim, kad branginame savo tautinį meną. Pro
gramos turtingumas ir įvairumas neleis Jums nuobodžiauti.

dingėlę”.
Su deklamacijomis pasirodė J. 

Klova i rRimas Jančiauskas (due
tu) “Mamytei”, Birutė Gailiūtė 
“Mildos Katinėlis”, Egidija Ki- 
sielytė “Myliu mamą”, Arūnas Jo- 
kubauskas “Žiedelis mamytei”.

Pasigirsta akordeonas tolumoje, 
prasiskleidžia scenos užuolaida ir 
pasirodo gyvas lietuvaičių pavei
kslas prie kurio Rasa 
padeklamuoja eilėraštį 
džiams begęstant.”

Pasirodo ir jaunimo 
susidedąs iš Andriukonytės, 
Ivaškevičiūtės, Vaičekauskaitės, 
Varankaitės sudainavęs “Toli už 
girios leidos saulė”, po to jauni
mo choras, diriguojant p-lei G.

Po to sekė mamytėms ir sve
čiams bendra kavutė Tėvų Komi
teto organizuota.

kas Vytautas Patašius. Pradžia 
7.30 vai. vak. Po paskaitos disku
sijos. Sydnėjškiai kviečiami šia
me parengime gausiai atsilanky. 
ti.'

PRANEŠIMAS
A.L.B. Sydney Apylinkės Val

dyba šaukia visuotinį metinį su
sirinkimą 1963 m. birželio 2 d. 
(sekmadienį) 2 vai p.p. 20 Bota
ny Road Alexandria.

Paskirtu laiku nesusirinkus 
daugumai, susirinkimas įvyks po 
pusės valandos ir bus teisėtu ne. 
žiūrint dalyvių skaičiaus.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko rin

kimas.
3. Mandatų komisijos sudary

mas.
4. Apylinkės valdybos veiklos 

pranešimas.
5. Apylinkės valdybos iždinin

ko pranešimas.
6. Kontrolės komisijos praneši

mas.
6A. Pasisakymai dėl praneši

mų.
7. Garbės teismo pranešimas.
8. Apylinkės valdybos rinkimai.
9. Kontrolės komisijos rinki- 

mai.
10. Garbės teismo rinkimai.
11. J.P. Kedžio pranešimas iš 

Krašto Tarybos suvažiavimo.
12. Einamieji reikalai.
13. Susirinkimo uždarymas.
Apylinkės valdyba kviečia vi

sus apylinkės narius atlikti pa
reigą, t.y. kuo skaitlingiau daly
vauti susirinkime.

Sydney Apylinkės Valdyba

ATITAISYMAS
“Mūsų Pastogėje” Nr. 20 (734), 

korespondencijoj “Motinos Diena 
Sydnėjuj” yra keletas netikslumų, 
kuriuos norime patikslinti.

Nors buvo numatyta, bet V. Bi
tinai tė programoje nedalyvavo ir 
“O kai aš pas močiutę buvau” ne
buvo išpildytas.

Be korespondencijoj jau pami
nėtų programoje dar dalyvavo: B. 
Vingilytė, pianinu paskambinda
ma Schuberto “Scherzo” ir E, 
Šurka akordeonu pagrojęs Strau- 
sso ištraukas iš: “Tūkstantis ir 
viena naktis”.

Programos dalyvių ir jų tėve
lių už šiuos netikslumus atsipra
šome.

"Motinos Dienos” Rengėjai

J.G. STUDENTU VAKARAS

Žvirblytė
“Saulėly-

kvartetas, 
G.

Ivaškevičiūtei padainuoja 5 daine
les.

Didelę programos dalį atliko 
trys sesutės: Marija, Veronika ir 
Danutė Manikauskaitės, kurios 
dainavo, grojo akordeono solo ir 
duetu su gitara, o pabaigai prisi
dėjo ir būbnas, kur susilaukė daug 
katučių iš publikos.

Pabaigai išeina Geelong’o Lietu
vių choras, vadovaujamas p. M. 
Kymanto ir sudainuoja 4 daine
les, o paskutinioji “Piaun broliu
kai” J .Gaubo, publikai taip pati
ko, kad turėjo pakartoti.

Tėvų Komiteto p-kui p. J. Mani- 
kauskui tarus padėkos žodį orga
nizacijoms ir taip gausiai dalyva
vusiems šioje šventėje minėjimas 
baigtas.

PERTH

DARBINGAS RAMOVĖNŲ 
POSĖDIS

Gegužės 18 d. susirinko L.V.S- 
gos “Ramovė” Perth skyriaus 
valdyba ir svarbesniems reika
lams aptarti psikvietė dar sky
riaus kontrolės komisijos p-ką. 
Prieš prasidedant posėdžiui lie
tuvių atstovas pabaltiečių komi
tete p. Statkus įteikė raštą, ku
riame nurodoma, kad birželio 
trėmimų minėjimas įvyksta bir
želio 15 d. 6 vai. vak. 12-14 Pier 
Str., Perth. Tad pirmuoju posė
džio punktu buvo svarstomas 
gautasis raštas ir nutarta para
ginti narius kuo skaitlingiau mi
nėjime dalyvauti. Toliau nutar
ta surengti gegužines pamaldas 
gegužės 31 d. 7 vai. vak. (penk
tadienį) 78 Kimberley str., 
West Leedeerville, o po pamaldų 
arbatėlė. Tuo pasirūpina sky
riaus valdyba su kontr. k-ja ne- 
išnaudojant skyriaus kasos.

Sekantis klausimas — visuoti
nis susirinkimas. Nutarta: susi
rinkimui surasti prelegentą su 
įdomia paskaita. Visuotinis susi
rinkimas numatytas birželio 9 d. 
3 vai. p.p. (sekmadienį) 78 Kim
berley Str., West Leederville.

SMAGUS VAKARAS
Newcastle Ateitininkų Vytauto 

Mačernio Kuopos suruoštas šokių 
vakaras (18.5.1963 m. Hamiltono 
Transporto Halėje) turėjo nors 
trumpą,, bet naują ir įdomią ba
leto programą.

Seserys Zita ir Kristina Gas- 
paronytės puikiai pašoko “Indė
nų šokį”. Grakštų “Lėlių šokį” su
šoko J. Nekrošienė ir D. Skuodai- 
tė.

Pagarsėjusi Newcastle baleto
šokėja Zita Gasparonytė žaviai 
pašoko “Roaring Twenties”.

“Voveraičių šokį” su komiško
mis situacijomis ir įdomiais kos
tiumais, gyvai ir linksmai sušoko 
J. Nekrošienė, V. Jazbutis ir D. 
Skuodaitė.

Akordeonu šokiams grojo ir 
programą pranešinėjo (angliškai) 
Vyt. Nekrošius.

Po baleto šokių buvo publikos 
šokiai su užkandžiais ir alum. Be 
to, šokių metu vyko loterija.

Publikos, pagal Newcastle mąs
tą, buvo daug; jos pusę sudarė 
kitataučiai.

Buvo svečių iš Sydney (A. Plu- 
kas, G. Kišonas, A. Gardis ir 1.1.) 
ir net viena šeima (S. Pocius su 
žmona) iš Goulburno.

Po paskaitos tęsiamas susirinki
mas šia dienotvarke: 1. susirin
kimo atidarymas; 2. prezidiumo 
sudarymas; 3. mirusiųjų ramovė- 
nų, jų tarpe ir mūsų skyriaus ak
tyvaus nario Mykolo Sadzevi- 
čiaus pagerbimas; 4. praėjusio 
sus-mo protokolo skaitymas; 5. 
valdybos veiklos pranešimas; 6. 
kontrolės komisijos pranešimas; 
7. diskusijos dėl abiejų praneši
mų; 8. naujos skyriaus valdybos 
rinkimas; 9. klausimai bei pagei
davimai.

Pastaba: Centro valdybos po
tvarkiu skyrių garbės nariai per 
visuotinį susirinkimą turi spren
džiamąjį balsą. Vykdomieji orga
nai stengsis kuo sėkmingiau 
šaukiamąjį susirinkimą pravesti, 
nes tuo norima atžymėti mūsų 
jaunojo skyriaus pirmųjų metų 
veikla. A.K.

Gegužės 18 d., šeštadienį, įvy
ko abiturientų, fuksų ir vyres
niųjų Sydnėjaus studentų susi
pažinimo vakaras jaukiuose p. p. 
Reisgių namuose. Skyriaus val
dyba suruošė šį vakarą stengda
masi sužadinti gilesnį tautinį są
moningumą jaunimo tarpe. Pa
siruošimai buvo tikrai pasigėrė
tini — vien tik užkandžių paruo
šimas ir turtingumas džiugino vi
sus. Tai tikrai parodyti puikūs 
gabumai mūsų kolegių studenčių 
— kiekviena mama pamačius ga
lėtų pasididžiuoti. Nežiūrint 
pliaupiančio lietaus ir apsemtų 
kelių suvažiavo labai gražus jau
nimo būrelis: buvo tikrai miela 
matyti tiek daug abiturientų ir 
fuksų, nes šiaip mes juos retai 
matome ir jų labai dažnai pasi
gendame. Mergaičių buvo labai 
daug, jos gražios, linksmos ir įdo
mios; kai kam iš vyresniųjų net 
akys raibo ir galva sukosi besi
grožint. Sakytumei, tik vienas 
dalykas buvo ne taip — nesimatė 
visos eilės pažįstamų studentų 
vyrų. Turbūt, jie jaučiasi seni, 
paliegę ir negali pakilti iš šilto 
fotelio bei atsitraukti nuo televi
zijos. Sekančiam kartui valdyba 
beveik pasiryžus ne tik mergai
tes, bet ir tuos tinginius vyrus 
suvežti parengiman.

Vakaro metu buvo sekamos pa
sakos, klegėjo Juokai. Su dide
liu užsidegimu kolegos traukė 
taip mielas ir gražias lietuviškas 
dainas, kartais nuo tos galingos 
balsų harmonijos net lubos kils
teldavo. šokiai — smarkūs ir 
lėti, buddy holy, liaudies ir kiti 
sekė vienas po kito. Vienu metu 
net buvo baimintasi, kad ir kny
gos su visom lentynom ritmo pa
gautos irgi pradės šokti. Aidint 
juokui ir pokštams buvo pravesci 
žaidimai. Visai netikėtai visiems 
besigėrint studentų pirmininkas 
su sekretore tapo čempionais, 
nors vargšas teisėjas ir buvo įtar-

i

tas šališkumu. Taip nepajutus ir 
atėjo labai vėlyva naktis, studen
tai skirstėsi namo sužavėti visu 
vakaru. M. P. R.

Ku-kos T.V.!

Melbourne naujoji tautinių šo
kių grupė po įtempto darbo pir«. 
mą kartą išeina į viešumą ir ža
da parodyti Melbourne tautinei 
visuomenei savo darbo vaisiu. 
Turint mintyje, kad ateinančiais 
metais įvyksta IlI-sios Australi
jos Lietuvių Meno Dienos Mel
bourne ir šių parengimų kalen
doriuje numatyta tautinių šokių

vakaras, įdomu pamatyti naujo
sios tautinių šokių grupės pajė
gumą, nes, greičiausiai, jai teks 
atstovauti Melbourna.

Tikimasi, kad melbourniškiai 
šiltai priims savo tautinių šokių 
šokėjus ir paskatins tolimesniam 
pasiruošimui.

Pereitą savaitgalį į Sydney at
vykęs Australijos rajono skautų 
vadas V. Neverauksas atsivežė 
ir visą čemodaną medalių, kuriais 
apdovanojo kuone visą Aušros 
tuntą. Gerb. svečias tarėsi su tun
to vadais ir dalyvavo skautų tra
diciniame kaukių baliuje.

★
Dalyvavęs skautų kaukių baliu

je canberiškis P. Pilka pasakojo 
neseniai buvo išvykęs į Australi
jos dykumas drauge su vienu aus
tralu mokslininku. Savo išgyveni
mais ir įspūdžiais žadėjo pasida
linti ir su Mūsų Pastogės skaity
tojais.

*
Paklaustas apie Canberros Lie

tuvių — Australų klubo statybą, 
p. P. Pilka (klubo pirmininkas) 
pasidžiaugė canberiškių lietuvių 
solidarumu ir pareiškė, kad jeigu 
ir toliau visi taip uoliai talkinin
kaus darbu ir pinigais, tai klubą 
bus galima atidaryti dar šių metų 
pabaigoje.

★
Neužmiršdami Adelaidės van

dens skonio ir užjausdami savo vy
riausią vadą Aušros Tunto skau
tai pavaišino p. V. Neverauską 
stikline sydnėjiškio vandens. Pa
ragavęs rajono vadas pripažino, 
kad ir čia... tik vanduo.

★
Skautų pereito šeštadienio kar

navale — kaukių baliuje kažkas 
nusiskundė, kad mažai kaukių. 
Ponas Valiulis davė klasišką pa
aiškinimą: esą, ar neužtenka žmo
gui tos kaukės, kuria Dievas ap
dovanojo?

★
Skautų kaukių baliuje besišne

kučiuojant prie stalo buvo prisi
minta Mūsų Pastogė. Ku-kos ratu
kams patepti sumesta keletas 
svarų, kuriuos sudėjo: V. ir A. 
Jablonskiai £1, V. Danta 10 šil., 
St. Pačėsa 10 šil., J. Statkus £1 
ir A. Giliauskas £5. Ačiū jums, 
vyrai! Ku-ka.
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