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NESAME
BE KALTĖS ŪKINIS NUOSMUKIS RUSIJOJE

“NEMOKAME ŪKININKAUTI”, PRIPAŽĮSTA CHRUŠČIOVASMelbourniškis Ben. Zabiela
savo straipsnyje senelių namų 
klausimu (žiūr. jo straipsnį šio 
nr. psl. 2-4) įžangoje paliečia ir 
kitą mums labai aktualią mintį. 
Jeigu Šiandie Lietuva tokia ma
ža ir lietuvių tauta neskaitlinga, 
tai esą kalti ne vien tik lietuvių 
tautos priešai, kurie ją per Šimt
mečius teriojo, bet lygia dalia 
ir mes patys, kurie neįvertinome 
savųjų vertybių, o visko išsi
žadėję leidomės viliojami sveti
mųjų blizgučiais.

Iš tiesų, mūsų tautos istoriją 
labai panaSi į Šios dienos mūsų 
gyvenimą čia. Kai kitos tautos 
kaip tos darbSčios bitės viską, ką 
rado svetur, jėga arba gražuoju 
vilko, tempė namo, į savo avilį, 
tai mūsiSkiai vis priešingai — 
viską iš namų. Štai kad ir savo 
galybės gadynėje Lietuva nesusi
krovė jokių turtų, kaip kad ki
tos tautos. Mūsų gabieji žmonės 
(o jų per ilgą istorinį kelią susi
darytų gana didelis skaičius) iš- 
ėjo svetimiems tarnauti, ten 
kraudami į svetimas skrynias 
kultūrinius turtus, mūsų inteli
gentija anais unijos su Lenkija 
laikais nusisuko nuo lietuvių tau
tos ir tarnavo kitų interesams. 
Ir taip per kartų kartas. Ne ki
taip yra ir su mūsų emigrantais. 
Kai kitų tautų išeiviai kelintoje 
kartoje tebeturi gyvą nacionalinį 
jausmą, tai pas mūsiškius jau iš 
pirmos kartos nedaug pasilieka, 
kurie laikytų save lietuviais. Taip 
ir nyksta mūsų tauta tiek priešo 
teriojama, tiek mūsų pačių ali
nama.

O juk ir šiandie būtų visai ki
toks vaizdas, jeigu bent mes pa
tys turėtume daugiau savy na
cionalinio išdidumo ir tautinio 
sąmoningumo. Stokojame 
tautinės dorybės kiekvienu kartu 
savuosius ir jų pasireiškimus nu
vertiname ir pasigauname sveti
mųjų. Tiesa, idealistų netrūksta, 
bet jie' ant pirštų skaičiuojami. 
Skundžiamės retėjančiom mūsų 
eilėm, pesimistiškai dūsaujame 
žvelgdami į ateitį, o namuose su 
savo vaikais kalbame svetima 
kalba. Ar tai tuo mes patys ne- 
prisidedam prie mūsų tautos 
žlugdės? Argi tai nėra tautiniu 
mastu tas pats, kai priešas Iš tė
vynės prievarta išveža mūsų jau
nimą, o čia mes patys jį sveti
miesiems atiduodame? Šis sava
noriškas metodas netgi skaudes
nis, nes prievarta išvežtasis bent 
širdyje jaučiasi priešo skriau
džiamas ir pasikeitus sąlygoms 
jis gali būti aršus kovotojas už 
savo tautą ir kraštą, tie gi, kurie 
išeina iš tautos su tėvų palaimi
nimu, šios skriaudos niekad ne
jaus ir todėl jų grįžimas į tautą 
beviltiškas. Taigi, jeigu priešai 
mūsų tautą terioja, tai bent mes 
patys nesidarykime jų talkinin
kais.

(v.k.)

ŠIURPI
Spalio 13 d., sekmadienio anks

tyvą rytą, 3 vai. auto katastro
foje žuvo iš žuklavimo grįžtant 
Vladas Savaitis. Pasiliko didžiame 
liūdesy žmona Marija, dukterys 
Ramunėlė 9 metų ir Auksė 8 mė
tų, yelionies senelė motina'ir jo 
žmonos motina Butlerienė be vy
riškos globos.
. Vairavęs mašiną R. Galinis ir 
inž. V. Rėkešius be sąmonės nu-

Krasnodare Kremliaus valdovas 
prisipažino, kad valstybė vietoje 
prievolėmis numatytų 70 mil. to
nų grūdų gali tikėtis vos 46,6 
mil. tonų, Vakarų stebėtojai pri
eina išvados, kad čia visą kaltę 
negalima suversti vien oro sąly
goms. Pasirodė, kad per pastarąjį 
dešimtmetį investuoti kaptaliniai 
įdėjimai žemės ūkyje (51,5 miliar- 
dai rb.) buvo per maži. Negali pa
tenkinti ir permažas traktorių 
skaičius — jų esaipa apie 2,5 mil. 
Vienoje savo kalbų tas pats 
Chruščiovas buvo prisipažinęs, kad 
krašto ūkiui papildomai reikalin
ga dar 1,5 miliono traktorių, 350. 
000 kombainų ir 800.000 sunkve
žimių. Tačiau, kaip seka iš Chruš
čiovo nusiskundimų jo Krasnoda
re pasakytoje kalboje, kuriuo ke
liu sovietai galėtų padidinti grū
dų gamybą? Pagal Chruščiovą,

Pirmasis atominis generatorius Antarktikoje (Pietų aši
galyje), pastatytas amerikiečių bazėje moksliniams reikalams.

LIET
A. MORKUS GRĮŽĘS 

LIETUVON 
“VISAM LAIKUI”

Apie Lietuvon iš JAV grįžusį 
Albiną Morkų (Markevičių) Vil
niaus ELTA paskelbė žinią (plg. 
“Komj. Tiesą”, nr. 195, spalio 4), 
pažymėjusi, kad Morkus praėjęs 
“sunkų ir vingiuotą kelią”, kad 
JAV “vaduotojai jį mėginę pada
ryti savo bendražygiu, tačiau tai 
jiems nepasisekę”. Toliau pas
kelbta, kad Morkus radęs bendrą 
kelią žengti su Amerikos “pažan
giaisiais” ir aktyviai bendradar-

N E L A I M £
vežti ligoninėn. Mokytojas Leo
nas Vacbergas nuo susidūrimo iš
mestas per auto duris laukan ma
žiausiai nukentėjo.

k.

— Albertos provincijoje Kana
doje apie 900 arklių įskiepyta prieš 
miego ligą, nes manoma, kad nuo 
arklių užsikrėtė apie 50 žmo
nių, kurie ta liga susirgo.

“tai — gaminti daugiau minera
linių trąšų ir plėsti grūdų ūkį drė
kinamosiose žemėse”. Kai Sovie
tijoje buvo išleistos milžiniškos 
sumos erdvėlaiviams skraidyti, tuo 
pačiu metu buvo apleista chemi
nė pramonė ir jos vystymas. 1962 
m. Sovietų S-ga pagamino vos 12 
mil. tonų miner, trąšų ir net 30 
mil. atsiliko nuo numatyto plano. 
Tuo tarpu siauresnis JAV-bių 
žemės ūkis tuo pačiu metu bu
vo sunaudojęs 35 mil tonų trąšų. 
Kai Amerikoje vienam hektarui 
žemės panaudojama 227kg. min. 
trąšų, tai Sovietų S-je vos 70 kg. 
ir tik techninių kultūrų plotuo
se. Bekeliaudamas Pavolgio srity
se tuos duomenis paskelbė pats 
Chruščiovas.

Jis savo kelionės metu priminė 
europinius kraštus. Su jais paly-

U V O J E
biavęs “Vilnyje”. Spalio 2 d. Vil
niuje, rašytojų namuose įvykęs 
Morkaus susitikimas su rašytojais 
— čia naujasis reemigrantas pa
pasakojęs apie Amerikos lietuvių 
gyvenimą ir atsakęs į klausimus, 
dar pasisakęs rašąs naują knygą. 
Lietuvoje paskelbtoje žinioje nuro
dyta, kad A. Morkus JAV-se “aš
triai demaskavęs reakcionierius, 
lietuvių tautos išdavikus”, dabar 
“grįžo į tėviškę visam laikui gy
venti ir dirbti”. (E)

VĖL NUTEISTAS 
BUVĘS PARTIZANAS

“Tiesa“ (rugs. 21 nr. 222) skel
bia, kad vad. “Lietuvos TSR Augš- 
čiausias Teismas” išvažiuojamaja
me posėdyje Kaišiadoryse nutei
sė Stasį Šimanską 12 metų kalė
ti. Jo nusikaltimas — išsigėręs ir 
padegęs mokyklą .Mes nežinome 
visų nusikaltimo aplinkybių, ta
čiau iš “Tiesos” aprašymo aiškė
ja, kad bent iš dalies norėta nu
teistajam atkeršyti už praeitį. Jo
je šimanskui prikišama šaulių 
S-gos uniforma ir svarbiausia — 
partizanavimas kun. Rudžonio va
dovaujamuose būriuose. Iš apra-1 

ginus sovietai žymiai atsilieka — 
pvz. Fed. Voketijoje vienam ha 
sunaudojama 1050 kg. trąšų, Ang
lijoje — 766 kg., o Prancūzijoje
— 507 kg. “Mes gi — pagal 
Chruščiovą — javų kultūroms be
veik nieko neteikiame”. Krasno
dare jis paskelbė, kad trąšų so
vietams tektų gaminti dvigubai 
daugiau negu gamina amerikiečiai
— tas lygis, 35 mil. tonos, turėtų 
būti pasiektas 1965 m. 1970 m. so
vietinis valdovas tikisi kasmet ga
minti po 100 mil. tonų trąšų, ta
čiau šioje srityje pažanga tebūtų 
įmanoma įsigijus cheminei pramo
nei plėsti reikiamų įrengimų iš 
Vakarų Valstybių.

Bekeliaudamas po Jugoslaviją 
Chruščiovas vėl patyrė, kad ten 
viename ha gaunama žymiai dau
giau kviečių kaip derlingoje so
vietų žemėje. Kiek vėliau jis nu
rodė dar kitą nemalonią paslaptį
— sovietinės įstaigos net ekspor-

RUSAI TRAUKIASI IŠ 
KINIJOS

Prof. W. N. Christiansen teigi
mu, rusai atšaukė iš komunisti
nės Kinijos 15.000 savo technikų 
ir specialistų. Toks didelis skai
čius specialistų, dirbusių raud. 
Kinijos pramonėje, labai skau
džiai palietė Kinijos gamybą. Iš
vykdami sovietų specialistai su sa
vimi pasiėmė ir visus planus, pa
ruoštus naujiems projektams.

PASITRAUKĖ
DR. K. ADENAUER

Vakarų Vokietijos kancleris Dr. 
Konrad Adenauer, išbuvęs šiose 
pareigose 14 metų ir sulaukęs 87 
m. amžiaus, pereitą savaitę pasi
traukė iš savo pareigų. Naujuoju 
Vokietijos kancleriu išrinktas Dr. 
Ludwig Erhard, 66 m. amžiaus. 
Dr. Erhard pasauly žinomas kaip 
“stebukladarys”, labai greitu tem
pu atstatęs pokarinės Vokietijos 
ekonominį gyvenimą.

*
Sovietų laikraščiai giriasi, kad 

rusų mokslininkai pagaminę gy
vas celes iš neorganinės medžia
gos.. Kiek teisybės šiuose teigi
muose, sunku spręsti, nes sovietai 
paprastai neskiria tikrovės nuo 
fantazijos.

NAUJAS ANGLIJOS 
MINISTERIS PIRMININKAS 
Naujuoju Anglijos ministeriu 

pirmininku paskirtas lordas Ho
me, prie Macmillan buvęs užsie
nių reikalų ministeris. Užsienio 
spauda apie jo būsimą politiką 
vengia komentarų tik pabrėžia jo 
staigią karjerą, šiaip iš jo kaip 
užsienių reikalų ministerio reiški
mosi daromos išvados, kad lordas 
Home daugiau linkęs prie nuolai
dų ir kompromisų.

šymo taip pat matyti, kad Šiman- 
skas greičiausiai iš neapykantos 
bolševikinei santvarkai bus pade
gęs mokyklą. Visa tai tariamąjį 
kriminalistinį nusikaltėlį rodo 
esant taurų lietuvį patriotą, ši- 
masko nuteisimas dar kartą pa
liudija, ko verta amnestija, par
tijos malone suteikta buvusiems 
partizanams. (Ę) 

tuojančios ir šiaip kuklias trąšų 
atsargas i užsienio kraštus. Jei 
Kubahėje pavyko gauti gerą kvie
čių derlių, tai toks laimėjimas vėl 
susietas su didesniu min. trąšų 
panaudojimu.

Kai Sovietijoje tokia padėtis, 
tai ar verta stebėtis Krasnodare 
Chruščiovo paskelbtais žodžiais — 
“Mes ūkininkaujame žymiai blo
giau, kaip galėtume. Reikia, elg
tis protingai”. Pacitavęs skaičius, 
menkus derlius jis tegalėjo pripa
žinti: “tai faktai ir, deja, liūdni 
faktai”. Dėl to blogo ūkininkavi
mo viso krašto gyventojus beveik 
šiurpas nukratė ir išryškino visą 
tikrovę šie, tik spalio 2 d. paskelb
tieji “gerovės pranašo” žodžiai ir 
jie įsidėmėtini visiems, dar tebe- 
tikintiems į komunistinės sistemos 
pranašumą: “1963 m. susidarė 
sunki padėtis, ir mes negalėsime 
surinkti to grūdų kiekio, kurio ti
kėjomės. Šiomis sąlygomis TSKP 
CK buvo priverstas kreiptis į par
tiją, liaudį, ragindama taupiau 
naudoti grūdus tiek maisto tiks
lams, tiek ir pašarui bei techniš- 
kiniams reikalams”. Tai netik ne
sėkmių, bet ir bankroto pripaži
nimas. (E)

įvykiai pasaulyje
NAUJI FEDERALINIAI 

RINKIMAI AUSTRALIJOJE
Australijos min. p-kas Sir R. 

Menzies paskelbė, kad nauji fede- 
raliniai rinkimai įvyks lapkričio 
30 d. Nors terminas dar nebuvo 
išsibaigęs (iš tikrųjų rinkimai tu
rėjo įvykti ateinančių metų gruo
džio mėn.), bet šitą vertė daryti 
Australijos vitaliniai užsiangaža
vimai Malezijos reikalais (Austra
lija pasižadėjo Malezijai teikti 
reikalui esant pilną militarinę pa
galbą), dėl ko opozicija labai prie
šinga. Kaip žinome, federalinia- 
me parlamente valdančioji partija 
turi labai mažą persvarą.

A.A. VLADUI SAVAIČIUI

tragiškai mirus, jo šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

Tamošiūnai ir Pumpučiai

Tragiškai žuvus mielam mūsų bendradarbiui

VLADUI SAVAIČIUI,

jo žmoną Mariją, dukreles Auksę ir Ramunę, motiną Pelagiją, 

uošvę Mariją Butlerienę nuoširdžiai užjaučia

G.P.O. lietuviai Melbourne

Tragiškai žuvus mielam

VLADUI SAVAIČIUI,

jo žmoną Mariją, dukreles Auksę ir Ramunę, motiną Pelagiją 
ir uošvę Marija Butlerienę nuoširdžiai užjaučia

J. ir S. Valiai

TOLERUOJAMA 
NETEISYBĖ

Sydney dienraštyje “Daily Tele
graph” rugpjūčio 27 d. buvo apra
šyta spaudos konferencija, kurioje 
Sov. Rusijos ambasadorius (V. A. 
Loginov) spaudos atstovams pa
reiškė, kad Sov. Rusija niekad ne
siėmė agresyvinių veiksmų prieš 
kitą valstybę ir nežada to daryti. 
Jo teigimu, kad nesupranta Rusi
jos politikos tie, kurie prileidžia, 
kad Rusija ginklo jėga primetanti 
savo sistemą kitiems kraštams.

Šis Rusijos ambasadoriaus vie
šas teigimas prieštarauja faktams 
h į tai ALB Krašto Valdybos pir
mininkas (p. I. Jonaitis) reagavo 
parašydamas to paties dienraščio 
redakcijai laišką. žinoma, šis 
laiškas nebuvo paskelbtas. Vė
liau šio laiško nuorašai bu
vo pasiųsti su atitinkamais 
lydraščiais Australijos Min. p-kui 
Sir R. Menzies, opozicijos lyderiui 
M. A. Calwell ir užsien. reik, mi- 
nisteriui Sir G .Barwick. Iš mi
nėtų įstaigų gauti patikinimai, kad 
A.L.B. Krašto V-bos p-ko protesto 
raštas imamas dėmesin. Inf.

*
Pereitą penktadienį prancūzai 

išlaido į erdves raketą su kate, 
kurią sėkmingai susigrąžino že
mėn. šis katės skridimas į erdves 
susijęs su prancūzų biologiniais 
tyrimais.

GRĄŽINTA SKOLA 
TAUTOS FONDUI

ALB Krašto Valdyba savo posė
dyje nutarė apmokėti Tautos Fon
dui skolą 195 svarus, kurie buvo 
paskolinti Mūsų Pastogės reika
lams. Pinigai betarpiškai pasiųsti 
Tautos Fondo Valdybai.

1
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BEN. ZABIELA

DAR VIENAS BALSAS!
AR REIKALINGI SENELIŲ IR POILSIO NAMAI?

nau, supras patys. Todėl esu tik
ras, kad šio fakto kėlimas per 
spaudą ir jį diskutuojant tarpu
savyje gali daug kur paveikti ir 
net pakeisti kaikieno pažiūras ar 
elgesį.

OVERSEAS RELIEF PARCELS

Po to kai “Mūsų Pastogėje” 
tilpo gana išsamus vedamajame 
pasisakymas senelių ar, tin
kamiau pasakius, poilsio namų 
reikalu, mūsų spaudoje pasisakė 
net keletas asmenų, iš kurių nuo
monių jau galima susidaryti vaiz
dą apie vienokias ar kitokias šiuo 
klausimu nuotaikas.

Aš iš savo pusės irgi noriu pa
informuoti skaitytojus dalinai 
apie praktiškus ir konkrečius da
vinius, dalinai tik išreikšti savo 
nuomonę, šiuo klausimu įdomau- 
juos jau keletas metų ir nors ne
būdamas autoritetas vis tik vieną 
kitą klausimą esu išsiaiškinęs.

AR MUMS TOKIE NAMAI 
REIKALINGI?

Mes visi gerai žinome, kad Lie
tuva buvo didelė ir kad jos plo
tuose dabar gyvena* net 50 milijo
nų žmonių. Deja, niekuomet sau 
nestatėme klausimo, kodėl ji 
šiandie tokia maža ir nepriklau
somybę atgavus teturėjo vos vie
ną trečdalį arba 
dalį savo žemių, 
priešai sunaikino? 
ir patys lietuviai 
mu, pasisavindami 
papročius, kultūrą
rašyti savas knygas, jeigu aš mo
ku rusiškai arba lenkiškai? Kam 
kurti savo pramonę, jeigu iš Vo
kietijos gausi prekių? Kam vasa
roti Lietuvoje prie Nemuno arba 
Palangoje, jeigu yra “Nicca”, 
Capri ir 1.1.

Ir taip metams bėgant Lietu
va darėsi neįdomi, 
tuviui taip pat. Viskas, kas lie
tuviška, smuko, ir vietovės, nors 
ir lietuvių apgyventos, nieko lie
tuviško neturėjo išskyrus iškreip
tus vietovardžius ir žmonių pa
vardes su komiškomis galūnėmis. 
Lietuvių tautos rusinimas ir len
kinimas vyko pilnu tempu ir re
zultate Lietuva paliko tik mažas 
lopelis. Ar taip būtų įvykę, jeigu 
lietuviai būtų buvę vieningesni ir 
atsparesni prieš svetimybes? Ne!

Po antrojo pasaulinio karo lie
tuviai naikinami dar gudresnėm 
priemonėm, prieš kurias atsispir
ti ir labai kultūringam žmogui 
sunku. Todėl mūsų tarpe reikia 
dar didesnio sutarimo, vienas ki
tam tolerancijos nežiūrint, ar 
mano pažiūros sutampa su kito. 
Padėti vienas kitam nelaimėje 
žiūrint ar jis man padėjo ar 
čia ir prieisime išvados, kad 
kie namai reikalingi.

Faktas, kad daugelis lietuvių 
turi po namus ar po keletą namų 
šios padėties nepakeičia, nes kuo 
žmogus daugiau turi, tuo daugiau 
nori, ir kas svarbiausia sotus al
kano neužjaučia.

o lietuvis lie-

ne
ne, 
to-

vienų ketvirta- 
Argi ją taip 

Ne. Naikino ją 
savo neveiklu- 
svetimą kalbą, 
ir t.t. Kam gi

KAS TURI TEISĘ TUOSE 
NAMUOSE GYVENTI?

Dažnai nusiskundžiama, kad 
daug mūsų tautiečių nesirodo 
mūsų parengimuose, minėjimuo
se ir bendrai yra atšalę. Ir štai 
dabar toks asmuo, niekur nieke-

NEIKURDINTI PABĖGĖLIAI
Europoje dar 32.800 Neįkurdintų pabėgėlių

mil.

Spalio mėn. Ženevoje įvyko J. 
Tautų komisariato pabėgėlių rei
kalams vykd. komiteto sesija. Iš 
Thomas Jamieson padaryto prane
šimo seka, kad 1963 m. pradžioje 
minėto komisariato globoje Euro
poje dar buvo 32.800 pabėgėlių. 
Iš tų, dar galutinai neįkurdintų 
pabėgėlių ligi šių metų rugsėjo 
m. galo įvairiuose kraštuose pavy
ko įkurdinti 6640 pabėgėlių. Liku
sių pabėgėlių globai nuo šių metų 
pradžios buvo išleista 11,6
dolerių ir ligi metų pabaigos numa
toma išleisti dar 6,5 mil. dol., o 
šiai sumai padengti, pasirodo, 
trūksta dar 3,6 mil. dol.

Pagal paskelbtus duomenis, 
1963 m. liepos m. 1 d. pabėgėlių, 
įvairiuose Europos kraštuose gy
venusių stovyklose, skaičius bu
vo toks: Fed. Vokietijoje jų buvo 
1930, Italijoje — 790, Austrijo
je — 670 ir Graikijoje — 60. Iš 
Austrijoje gyvenančių pabėgėlių 
šias metais galutinai įkurdinti pa
vyko 1250 pabėgėlių. Prancūzijoje 
šiuo metu J. Tautų komisariato 
globa naudojasi 6200 pabėgėlių — 
iš jų šiais metais įkurdinta 1300. 
Fed. Vokietijoje globojamų pabė
gėlių skaičius siekia dar 11.000 ir 
UŽ stovyklos ribų gyvenantieji pa
bėgėliai dar turi įvairių sunkumų 
su gyvenamomis patalpomis. Grai-

kijoje pabėgėlių reikalams vykdo
ma nemažo masto statyba — iš 
5400 tame krašte buvusių pabė
gėlių pavyko įkurdinti šeštadalis. 
Iš Italijoje gyvenusių buvo įkur
dinta 170 pabėgėlių — tai dau
giau įvairūs invalidai^ Pagaliau 
ir Turkijoje šių metų pradžioje 
buvo priskaitoma 900 pabėgėlių — 
iš jų 250 jau pastoviai įkurdin
ta.

Vatikano valstybės, Švedijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Graikijos, 
Norvegijos, Danijos ir Kanados 
delegatai teigiamai įvertino pabė
gėlių komisariato veiklą. Pagal 
šveicarų spaudos duomenis, tie at
stovai ta proga pažymėjo, kad pa
bėgėlių klausimas Europoje dar 
neišspręstas ir kad įvairiais po
žiūriais jam tenka teikti pirme
nybė. Kai kurių delegatų nuomo
ne reikėtų susirūpinti ir už Euro
pos ribų kylančiais pabėgėlių glo
bos klausimais. (E)

RUSAI OKUPUOS MĖNULI
Pirmasis rusų astronautas Ju- 

ri Gagarinas, būdamas Meksiko
je pareiškė, kad sovietai ketina 
paleisti į mėnulį raketą su žmo
gum jau ateinančiais metais. Jo 
teigimu, jokios pagalbos negalima 
tikėtis šiame reikale iš amerikie
čių, nes jie yra labai atsilikę.

Melbourne Savaitgalio Mokyklos mokytojui

VLADUI SAVAIČIUI

mirus, jo žmoną Mariją, dukreles Ramunėlę
ir Auksę bei artimuosius giliai užjaučiu

A. Krausas
A LB Krašto Kultūros Tarybos Lituanistinės 

Sekcijos seniūnas.

Mielam prieteliui

VLADUI SAVAIČIUI

tragiškai žuvus, žmoną su dukromis, motiną ir nuošvienę 
užjaučia ir kartu liūdi

E. ir J. Kalnėnai

Tragiškai mirus

A. f A. VLADUI SAVAICIUI,

liūdinčiai žmonai, dukrelėms, motinai ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

Geelong Lietuvių Choras

no nematytas, nežinomas, nori 
būti globojamas, nes jis pateko 
į sunkumus ar pan. Labdarybėje 
teismo nėra ir negali būti! Su
šelpk jį, priglausk jį, nors jis ir 
buvo tavo priešas. Ateis jis, ateis 
ir daugiau ir pasakys kitiems, 
vienas nuo kito sužinos, kad ša
lintis nėra reikalo ir neapsimoka. 
Jų nuopelnais tesirūpina kiti, nes 
mes šiaip ar taip esame tik žmo
nės ir kitų teisti dėl jų gyvenimo 
būdo neturime
Tad tokių namų durys turi būti 
atviros visiems, nežiūrint ar jis 
buvo visuomenės veikėjas, ar ne. 
Jeigu mes matome savo tautie
čius sveikus ir dažnai su sąrašais 
prašome aukos visuomeniniams 
reikalams, matykime jį ir nelai
mėje. Tai bus krikščioniška, kul
tūringa ir tautiška.

kompetencijos.

AR DAUG TOKIŲ GYVENTOJŲ 
BOTŲ?

Statistikai, operuojančiai tik 
skaičiais, viskas yra įmanoma ant 
popieriaus. Visuomet darysime 
klaidų susidūrę su žmogaus kaip 
individo galvosena. Čia pasirodys 
mūsų arba perdaug, arba perma- 
žai. Be to, tas pats žmogus gali 
tą pačią dieną pakeisti savo nuo
monę keletą kartų. Kaip statisti
kos lentelė atrodys tada? Kas to
kiais namais pasinaudos? Mel
bourne yra tokia padėtis: pensi
ninkų 12, invalidų 4. Kiekvienu 
atveju šis skaičius gali keistis, 
pagaliau ir savo tautiečių karto
tekos neturime ir neturėsime. Už 
penkerių ar dešimties metų 
skaičiai manau bus trigubi. 
argi ne laikas mums ruoštis 
dabar? Kiek iš jų gali mūsų
rumu pasinaudoti, tegali atsakyti 
tik jie patys. Nenoriu čia daryti 
kokių nors užmetimų. Man teko 
lankytis eilėj senelių namų ir 
kalbėtis su jų gyventojais. Pasi
rodo, kad jie nėra “pamestinu
kai”, bet turi išaugintas šeimas — 
turi žentus, dukras, marčias. Dar
gi jie mieliau gyvena senelių na
muose. Kodėl? Skaitytojai, ma-

šie
Tad 
jau 
ge-

KAS ATSITIKTŲ, JEIGU TOKIE 
NAMAI BŪTŲ TUŠTI?

Žmonių savisaugos jausmas ne
prasidėjo su mumis: jis yra taip 
senas, kaip žmonės. Net ir šuo 
atliekamą kaulą neša ir užkasa 
kaip sakoma “juodai dienai”. Tai 
ko gi mums jaudintis, jeigu mes 
turėtume vieną skrybėlę daugiau? 
Kiek mes sumokame draudimo 
įstaigoms už namus, už mašinas, 
kiek mes išleidžiame pinigų įreng
dami spynas, seifus ir t.t. Ir tik 
dėl to vieno “gal”, arba “o jeigu 
kartais”. Jei taip atsitiktų, mes 
galime būti išdidūs, kad esame 
medžiaginiai gerai susitvarkę 
reikalui esant turime dar kaiką 
daugiau.

ir 
ir

KIEK MUMS TŲ NAMŲ 
REIKIA?

Manyčiau pradžiai užtektų vie
nų visai Australijai. Iš jųjų ma
tytume, kaip reikalai stovi. O jei
gu vienų būtų permaža, galima 
būtų steigti antrus ir pan.

Kiekvieną drabą dirbant pada
roma klaidų. Tą patį darbą karto
jant jau padarptų klaidų išven
giama ir pats darbas vyksta daug 
greičiau.

KUR TIE NAMAI TURĖTŲ 
BŪTI?
šias eilutes neleng-
Aš gyvenu Melbour-

Rašančiam 
va atsakyti, 
ne ir visi juk pagalvos, kad aš 
kitaip ir galvoti negaliu. Ne, taip 
nėra! Dėl manęs jie gali būti kur 
tik nori, tik kad jie būtų!1 Bet 
kas man atsakys į klausimą, kas 

nuspręsti, kur jie turi būti? 
klausimu manau turėtų dau- 
pasisakyti. Neturime ribotis 
tik gerais norais, bet reikia

turi 
Šiuo 
giau 
vien
žiūrėti daug praktiškų dalykų bei 
visos Australijos lietuvių kaip vi
sumos interesų, todėl mano pasi
sakymas, koks jis bebūtų, vis at
rodys kitiems, kad reikalas krei
piamas į Melbourne pusę. Todėl 
nirėčiau išgirsti daugiau viešų pa
sisakymų.

362 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN, N.S.W.
Tel. UY 6882, po darbo LM 6603

Pašto adresas: Box 2450, G.P.O., Sydney, N.S.W.
Lietuvoje trūksta maisto: geriausia dovana Kalėdoms — 

maisto siuntinėlis!

SIUNTINIAI į LIETUVĄ BE MUITO!
Jokių ekstra primokėjimų: adresatas gauna siuntinį Lietuvoje 

nieko nemokėdamas. Siunčiami tik geriausi danų produktai. Pilna 
garantija. Siuntinys pasiekia gavėją per keturias savaites nuo užsa
kymo dienos.

Visi siuntiniai, turį mėsos produktų, su veterinoriaus pažy
mėjimu.

SPECIALŪS PARUOŠTI SIUNTINIAI
SIUNTINYS NR. 16 
Pilna kaina £19.8.0 
20 
10 
3 
3 
2 
1 
1

SIUNTINYS NR. 17 
Pilna kaina £17.11.0 
2 
2 
2 
5 
5 
2

SIUNTINYS
Pilna kaina £18.19.0 

4 sv. sviesto (dėž.)

sv. cukraus
sv. ryžių
sv. sviesto (dėžutėse)
sv. taukų (dėžutėse)
sv. halvos
sv. brazil kavos
sv. kakao

8
8
8
8
2

sv. taukų (dėž.)
sv. cukraus
sv. ryžių
sv. kviet. miltų
sv. halvos

SIUNTINYS NR. 19
Pilna kaina £164.0

2 
2
2 
1
1 
1
1 
1
2
2 ___________ T

3/4 sv. razinkų
3/4 sv. džiovintų vaisių
4 gab. tualetinio muilo

MŪSŲ ŽINOMI IR POPULIARŪS SIUNTINIAI
LIEUT 1 £20.15.0
10 sv. sviesto (9 dėž.)
10 sv. taukų (9 dėž.)
10 sv. cukraus
10 sv. ryžių
LIEUT 2 £9.19.0

5 sv. taukų
5 sv. cukraus
5 sv. ryžių
4 sv. kviet. miltų

LIEUT 3 SPECIALUS £27.16.0 LIEUT 9 £26.19.0
4 sv. deg. kavos 20 sv. rūkytų lašinių
4 sv. kakao 20 sv. taukų (18 dėž.)

SPECIALŪS SIUNTINIAI ATSKIRŲ PRODUKTŲ
20
40 
40
20

sv. kumpio
sv. lašinių
sv. rūk. lašinių (spec.!)
sv. taukų
sv. sviesto
sv. halvos

(dėž.) 
(dėžut.)

NR. 18

sv. sviesto (dėžutėse) 
sv. taukų (dėžutėse) 
sv. daniško sūrio 
sv. Ridgeway arbatos 
sv. brazil, kavos 
sv. kakao
sv. Nestle šokolado 
sv. halvos 
sv. cukraus 
sv. kviet miltų

2 sv. Ridgeway arbatos
2 sv. Nescafe
1 sv. Nestle šokolado
4 sv. daniško sūrio

400 amerk. cigarečių

LIEUT 5 £31.8.0
10 sv. sviesto (9 dž.)
10 sv. grynų taukų (9 dėž.)
10 sv. rūkyto kumpio be kaulų
10 sv. rūkytų lašinių

20
20

£8.3.0
£13.0.0
£18.0.0

£ 16.16.010

sv. cukraus 
sv. cukraus 
sv. ryžių 
sv. sviesto

jokių primo-

sv. grynų taukų — £11.14.9
sv. geriausių daniškų lašinių 

£16.14.0 
sv. rūkyto kumpio be kaulų 

£13.4.0
Gavėjui siuntinių skaičius neapribojamas ir visi be 

kėjimų!
Mes taip pat į Lietuvą siunčiame vilnų gaminius, siūlus mez

gimui, odas, skareles, megstinius, batus, rajono, ketonines medžia
gas — viską, kas ten reikalinga. Reikalaukite mūsų katalogų. 
Prekės geriausios kokybės. Gavėją pasiekia per 5-6 savaites. Jokių 
primokėjimų Lietuvoje. Viskas apmokama čia!

Burmoje (Pietryčių Azijoje) mokyklose vaikai aprūpina
mi pienu, kuris tiekiamas Jungtininų Tautų Vaikų Fondo. 
Vaikai patys pieną kaitina ir geria karštą.

MES JUS APKABINSIME
MASKVOS AKCIJA EMIGRANTAMS VILIOTI

žurnalas 
(102 nr.) 
Maskvos 
emigran-

Miunchene leidžiamas 
“Der europaische Osten” 
šitaip rašo apie neseniai 
atšviežintą seną planą
tams medžioti: “Maskva pradėjo 
pasaulinio masto akciją, įkurdama 
“komitetą palaikyti kultūriniams 
ryšiams su tautiečiais užsienyje”, 
šiuo pretekstu norima aprėpti vi
są Rytų kraštų emigraciją taip, 
kad Vakarų valstybėse akcijos ne
galėtų sukliudyti ar 
būdu ją kontroliuoti, 
emigrantus apkabins 
linksmu veidu, kokiu 
pakabino Harrimaną.
šia: Harrimanas leidosi apkabina
mas”.

kokiu nors 
šita akcija 
tokiu pat 
Chruščiovas 
Ir svarbiau-

REIKIA KAIP NORS GYVENTI
GRŪDŲ PRIĖMIMO PUNKTŲ 

“DIREKTORIAI” — NEMOKŠOS 
IR GROBSTYTOJAI

Visasąjunginis kontrolierius 
“rusas Riabikas savo pranešime 
“Kam Lietuvoje patinka saugoti 
grūdus?”, išspausdintame “Prav- 
doj” ir "Tiesoj” (rugs. 24 224 nr.), 
be kitko pasakoja ir apie pareigū
nus, kurie priiminėja iš kolchozi
ninkų grūdus. Jie Lietuvoje nešio
ja augštą titulą, visai ne proleta
rinį, o veikiau “buržujinį” — di
rektorių. Vis dėlto jie vargu ar 
priklauso “naujajai komunistų — 
buržujų klasei”, nes uždirba per- 
mažai ir todėl yra priversti vogti. 
“Direktorių” — grobstytojų kon
trolierius sumini visą eilę. Antai 
Rokiškio punkto direktore buvo 
kažkokia Jonauskienė. Ji neturėjo 
jokio supratimo apie javus ar grū-

dus ir kaip juos, iš kolchozininkų 
priimtus, reikia užlaikyti, nes iki 
direktorystės ji buvo raštininke, 
limonado cecho viršininke, autobu
sų stoties kasininke, restorano ve
dėja. Bet užtat, atėjus direkto
riauti į punktą nutuokė padidinti 
miežių drėgnumą ir tokiu būdu ga
lėjo sau “sutaupyti” 26 tonas... I 
ją panašus, bet, atrodo, didesnių 
gabumų “organizuoti” buvo Tau
ragės grūdų priėmimo punkto di
rektorius Timofejevas, iš “vyres
niojo brolio” tautos. Jį už vagys
tes ir kyšių ėmimą pašalino iš 
darbo ir nuteisė, bet vistiek jis bu
vo kitų rusų ir kyšius gavusių ne- 
rusų užtarimu ministerijoj paso
dintas į Radviliškio punkto direk
toriaus pavaduotojus. Tauragės 
punkte Timofejevą pakeitė Nor
mantas. Tas visiškai nenusimanė

apie jam pavestą darbą ir nė ne
mėgino jo įsisavinti. Tik metus 
Normantas išbuvo punkte, o trū
kumas — 159 tonos grūdų ir kom
binuoto pašaro. Atsakyti už tai 
Normantui nereikėjo: gamybinės 
valdybos 
šiek tiek 
kolchozo 
įpėdinis 
išbuvęs direktoriaus poste, padarė 
žalos nemažiau kaip jo pirmtakas. 
Tik jis, kad būtų patogiau vogti, 
punkte tarnautojomis susodino sa
vo ir kitų pareigūnų žmonas. Savo 
žmoną jis paskyrė buhaltere, di
rektoriaus pavaduotojo žmoną — 
sandėlio vedėjo padėjėja, apsaugos 
viršininko žmoną — pašaro cecho 
tarnautoja. Rezultatas — iš
grobstyta 132 tonos grūdų... (/t)

partinis komitetas jį tik 
pažemino, padarydamas 
pirmininku. Normanto 

Macijauskas, irgi metus

Apie Maskvos šitos rūšies pla
nus rašo ir “Wehrpolitische In
formation” (39 nr.). “Nuo šių 
metų pradžios Maskva pradėjo 
ypatingą kampaniją emigrantų 
tarpe. Jeigu pirmiau buvo jiems 
grasinama, švaistomasi prakeiki
mais arba kalbama pataikūniškais 
žodžiais, norint juos susigrąžinti 
tėvynėn, tai dabar norima naudo
ti daug atsargesnes, tačiau tik
riausiai paveikesnes priemones. 
Komunistai suplanavo emigran
tams perduoti vien “tiesą” apie 
dabartinį gyvenimą S. S-goj.

Tebus apeliuojama į jų senti
mentą gimtajam kraštui, be jo 
nepertempiant, bus stengiamasi 
emigrantus paveikti per sovieti
nes knygas, filmus, radijo trans
liacijas, laikraščius, laiškus”. 
Tam tikslui sukurtas augščiau 
minėtas komitetas, pasak “Wehr- 
pollitische Information”, apimąs 
net 10 masinių sovietų organiza
cijų ir mokslo įstaigų, kurių tar
pe yra net Maskvos Universite
tas. (E)

KIEK GAUNA I METUS N.S.W.
PARLAMENTO IR 

VYRIAUSYBĖS NARIAI
N.S.W. premjeras gauna į me

tus £7000, opozicijos lyderis £ 
5100, vicepremjeras £6150, kiti 12 
ministerių nuo £5350. Parlamento 
nariai gauna maždaug po £8000. 
Netrukus numatoma įnešti naują 
projektą, pagal kurį atlyginimai 
vyriausybės ir parlamento nariam 
būtų keliais šimtais svarų pakelti.
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1963 m. spalio 23 d. MŪSŲ PASTOGĖ

LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS
Redaguoja ▼.». Antanas Krausas, 4 Grandview Ave, M’aribyrnong, Vic. Te!, FU 8382

SUKAKTIES
1863 M. SUKILIMAS IR LSS

šiemet Lietuvių Skautų Sąjun
ga švenčia savo 45-sius Jubilieji
nius metus, 1863 — 1918 — 1963 
metų ženkle. Minint mūsų sąjun
gos džiaugsmingą sukakti, negali
ma nepaminėti ir 100 metų sukak
ties nuo tų įvykių, kurie turėjo la
bai didelės įtakos mūsų tautos liki
mui ir gal daugiau netiesioginiai, 
pasėjo pirmąsias sėklas tikram 
Lietuvos atgimimui. Tai yra 1863 
m. sukilimas.

Nesiimdamas kartoti smulkiai 
visos įvykių raidos, privedusios 
prie sukilimo, nei visų sukilėlių 
sunkių, dažnai beviltiškų kovų, no
rėčiau išvesti tik keletą lygiagre
čių tarp įvykių prieš 100 metų, 
mūsų tautos padėties dabar ir su
rišti skautybės jubiliejų su 1863 
metais.

1863 m. lietuvių tauta sukilo 
spontantiškai prieš okupantą, ne
turėdama pakankamai vadų, gink
lų, pasiruošimo, bet vedama vieno 
didelio troškimo — laisvai gyventi 
ir nusikratyti baudžiava, kuri 
stabdė tautos pažangą, neleisdama 
valstiečiams siekti mokslo, šviestis 
ir atiduoti savo dalį Tėvynės tar
nyboje. Laisvės troškimas buvo 
toks didelis, kad šakėm, dalgiais 
ir lazdomis ginkluoti sukilėliai 
dažnai kovėsi ir ne sykį laimėjo 
su gymiai skaitlingesniu priešu. 
Okupantas metė visas savo jėgas 
užgniaužti sukilimui. Vien Vil
niaus karo apygardoje buvo su
traukta virš 140.000 rusų karuo- 
menės, kai tuo tarpu visoje Lietu
voje sukilėlių tebuvo apie 15.000.

Pralaimėjus sukilimą, jo daly
viai buvo nubausti mirtimi, turto 
atėmimu, ištrėmimu į tolimas Sibi
ro žemes, o visa tauta buvo nu
bausta spaudos uždraudimu.

Kaip prieš šimtą metų, taip ir 
dabar tas pats priešas yra paver
gęs mūsų tautą. Kaip prieš šimtą 
metų rusai gaudė lietuvišką jauni
mą į rekrūtus ir siuntė į tolimus 
Rusijos kampus karo tarnybai, 
taip ir dabar tūkstančiai lietuviško 
jaunimo “savanoriškai” varomi 
vykti žemės darbams į Kazachsta
no žemes, iš kur nė vienas ir nebe
sugrįžta. Kaip prieš šimtą metų 
aktyvieji sukilimo dalyviai atsakė 
savo galvomis už laisvės nešimą 
tautai, taip šiandieną tūkstančiai 
ilsisi Pravieniškėse, Rainiuose, 
Červenės miškuose... Kaip prieš 
šimtą metų už tėvo, brolio ar vaiko

“ŽIVILĖS” DRAUGOVĖ 
IŠKYLAVO

žiemos metu iškylavimas ar sto
vyklavimas reikalauja nemaža pa
siryžimo. Gali užeiti blogas oras 
arba šaltis, kuris netinkamai pa
siruošusiam iškylautojui sudarytų 
daugiau kančios negu malonumo. 
Tačiau melburniškės živilietės ne
pabūgo žiemos atmainingo oro. Jų 
17 išsirengė iškylon, vadovauja
mos Jūratės Normantaitės, nuva
žiavo traukiniu į VVoodeną, iš kur 
pėsčiom ėjo porą mylių į Lietuvių 
Brolijos pirmininko B. Zabielos 
sklypą. Jis ten miške stato namą 
ant didelio sklypo ir mano įrengti 
seneliams prieglaudą. Jis mums 
maloniai pasiūlė užleisti sklypą ir 
namą visam savaitgaliui.

Taig šeštadienio pietus jau val
gėme vietoje prie didžiulės ug
nies kuri degė per ištisą savait
galį. Laiką praleidome įvairiai: 
išmokome tautinį šokį, žaidėme, 
sekėme ženklus, dainavome. Ge
riausia dalis — laužas. Laužą pra
vedė vyresnės skautės. Kad ir ma
žas mūsų būrelis, tačiau mūsų dai
nos nuaidėjo į tolumą, o mūsų šū
kiai tikriausiai pasiekė Woodendo 
miestelį. Buvo daug įvairių pasi
rodymų. Net ir šeimininkė padai
navo solo. Svečias s. A. Zubras pa
skaitė vieną labai įdomią savo 
apysakėlę. O po viso linksmumo, 
sugiedojus “Ateina naktis”, mūsų 
maloni šeimininkė visas gausiai 
pavaišino šokoladu, pyragu ir ka
kava.

Nors p. Zabielos statomas na
mas turi sienas ir stogą, tačiau

DVASIOJE
JUBILIEJINIAI METAI

“kaltes” turėjo atsakyti visa liku
si šeima, taip ir šiandien užkal
tuose vagonuose keliauja laisvės 
kovotojų šeimos į tolimus Rusijos 
kampus.

VYTAUTAS PRIE JUODŲJŲ JŪRŲ

Bet sukilimas davė savo vaisius. 
Valstiečiai, pilnai išsivadavę iš 
baudžiavos, atkuto ir pradėjo leisti 
savo vaikus į mokslus. Ir iš jų iš
augo nauja lietuvių vadovų karta, 
atsiskyrusi nuo sulenkėjusios ba
jorijos ir savo darbais privedusi 
prie 1918 metų nepriklausomybės 
paskelbimo. Taip kad galima teig
ti, kad gal ir nevisai tiesioginiu 
būdu, 1863 m. sukilime buvo pasė
ta Lietuvos 1918 metų laisvės 
sėkla.

Su nepriklausomybe. į gyveni
mą išėjo ir lietuviškoji skautybė, 
kurios tikslas yra auklėti lietuviš
ką jaunimą gerais Tėvynės vai
kais.

Jubiliejiniais metais mes, lietu
viai skautai, sujungiame mūsų Tė
vynės praeitį su dabartimi. Pasi- 
semiame jėgų iš 1863 m. sukilimo 
dalyvių pavyzdžio ir lenkdami gal
vas prieš tuos, kurie dirbo ir dirba 
mūsų Tėvynės gerovei ir laisvei, 
n:es ryžtamės sekti jų pavyzdžiu 
ir ištikimai tarnauti savo tėvų 
žemei.

v. s. V. Neverauskas.

DŽIUGO TUNTE MELBOURNE
kol kas dar trūksta grindų. Todėl 
teko susigūžti įrankių būdelėje 
ant šiaudų. Naktį buvo didelė šal
na ir kai kurios sesės labai ken
tėjo nuo šalčio, bet iš ryto visos 
giedriais veidais atliko mankštą 
ir negirdėti, kad bent viena būtų 
vėliau susirgusi.

Sekmadienį išklausėme šv. Mi
šių Wodden katalikų bažnyčioje. 
Grįžome pietums, o po to vėl ėjome 
toli pasivaikščioti. Su giedria nuo
taika, nežiūrint transporto sun
kumų ir nakvynės nepatogumų, 
sugrįžome smagios namo ir galė
jome kristi į siltas švarias love
les.

Tenka padėkoti p. B. Zabielai ir 
Poniai už suteiktą galimybę taip 
smagiai praleisti savaitgalį ir 
pakvietimą ir ateityje vėl pasinau
doti jo sklypu. Skautiškas ačiū 
jiems!

(J.D.)

IŠKILMINGAI ATŠVENTĖ
TAUTOS ŠVENTĘ

“Džiugo” tuntas šiais metais la
bai įspūdingai atšventė Tautos 
šventę rugsėjo 7 d. Lietuvių Na
muose, Thornbury. Minėjime da
lyvavo 84 skautai ir skautės ir ne
mažas būrys jų tėvų ir svečių. 
Šventės proga prie budžių laivo 
iškelta vėliava. Ps. kun. P. Dauk
nys pašventino laivą, kuris yra 
paruoštas bfiriavimui. Jūros skau
tai Melbourne turi du pastatus.

LSS AUSTRALIJOS RAJONO SESĖMS IR BROLIAMS
LSS Pirmijos Pirmininko pavestas skelbiu: parodyti LS Sąjun

gos, išsisklaidžiusios po visą pasaulį dvasinį vieningumą ir tarpusavio 
seserišką-brolišką ryšį, visi Australijos Rajono skautai ir skautės, da
lyvavę Jubiliejinėje “Vilniaus” Stovykloje, yra laikomi kartu ir Ju
biliejinės Stovyklos JAV dalyviais. Stovyklos dalyvio ženklas bus vi
siems įteiktas Jubiliejinių Metų (lapkričio mėn. 1 d.) sueigos proga.

Budėkime I v.s. V. Neverauskas
LSS Australijos Rajono Vadas

VILNIAUS TUNTE ADELAIDĖJE

KELIAIS SAKINIAIS

SKAUTŲ BALIUS

Rugpjūčio 24 d. Lietuvių Na
muose įvyko metinis skautų tėvų 
ruošiamas skautų balius. Jo tema 
ir nuotaika — “Pušynuose”. Tai 
ir aš užsimaniau nueiti. Išlipęs 
iš mašinos einu pro duris su drau
ge. Štai kas ten stovi? Gerbiamas 
tuntininkas “Mt. Crawford viršū
nė”. Jis, atrodo, bilietus tikrina, 
bet manęs neprašo. Nežinojau, kad 
aš toks populiarus ir gerbiamas. 
Kitais metais tikriausiai susilauk
siu net garbės pakvietimo, o jie, 
kaip plunksnos darbininkui, visai 
pritiks.

Vos tik įėjus į salę mane pasiti
ko malonūs kvapai, kurie skleidėsi 
iš pušų šakų, puošusių lubas ir 
sienas, o akį vėrė daugybė kyban
čių balionų. Pati salė švelniai ap
šviesta ir jauki, kad net pradėjau 
svajoti. Iš svajonių pasaulio mane 
pabudino vienas žmogėnas, kuris 
užsimanė parodyti man sėdimą 
vietą.

Maistas skanus, net seilė bėga, 
bet prisilaikau etiketo, nes jau
čiuosi ori asmenybė. Vyčiai tik 
laksto salėje, vaizduodami kelne-

Oficialiąją šventės dalį pravedė 
tuntininkas ps. J. Makulis. Išsi
rikiavus tuntui skautai ir skautės 
bei vilkiukai davė įžodį. Skauto 
įžodį davė: Gytis Tamašauskas, 
Bielkevičius, Jurgis Meiliūnas, 
Augustas Katinas, Šarūnas Mor
kūnas ir skaučių — Aniulytė. Tun
tas padidėjo aštuoniais nariais, 
nes vilkiukų įžodį davė šie kandi
datai: Gytis Petrašiūnas, Linas 
Petrašiūnas, Vytautas Didelis, To
mas Aniulis, Almis Simankevičius, 
Mindaugas Simankevičius, And
rius ir Rimantas Balbata. šven
tės proga pakelti keli į vyresniš
kumo laipsnius.

Tuntininkas pasveikino davu
sius įžodį ir labai įdomiai papa
sakojo skautams apie Rugsėjo 8 
Dienos reikšmę. Po oficialios da
lies vyko laužas. Jį uždegė visi 
naujai davę įžodį skautai, skau
tės bei vilkiukai. Jūr. ps. A. Ga- 
bas, talkinant broliui R. Kazlaus
kui pravedė gyvai laužą. Skambėjo 
linksmai mūsų dainos ir pasiro
dymų buvo įdomių ir įvairių. Bu
vo pravestas dainų atspėjimo kon
kursas, kurį laimėjo vilkiukai. 
Laužas buvo užbaigtas tradicine 
giesme “Ateina naktis.” Po įspū
dingos Tautos Šventės minėjimo 
skautai ir svečiai skirstėsi namo 
sustiprėję savo tautine dvasia.

Tautos šventės dieną, rugsėjo 
8, tuntas organizuotai su vėliavo
mis dalyvavo bažnyčioje.

B.A.

VAIDINIMAS MELBOURNE Vaičiulytė, Stygienė — Audronė 
Paragytė, Nijolė — Nijolė Ado- 

AKIVAROS — ST. ČIŽAUSKO “BARBEKIU” mavičiūtė i rJudita — Genutė Ga-
Melboumas neturi pastovios te

atro grupės. Petras Morkūnas yra 
pastatęs A. Gustaičio Sekminių 
Vainiką, V. Alanto Buhalterijos 
Klaidą, J. Audronio Tetą iš Ame
rikos, R. Kardeliukienė — Jūratę 
ir Kastytį, G. Klupšaitė — Gasiū- 
nienė — J. Anderseno Kelionės 
Draugą, V. Krėvės Žemaituką 
ir P. Vaičiūno Tuščias Pastangas, 

rius, nešdami alutį ir vynelį, kas 
paprašo. Jie visa tai atneša iš pa
talpos su užrašu “Ligoninė” ir 
raudonu kryžium.

O Songailos kapeli j a kad gro
ja tai groja! ko tik širdis trokšta: 
ir tango, ir valsą ir net tvistą. 
Baliaus nuotaika pasiekė savo vir
šūnę, smarkiu tempu visi šoko. 
Buvo gausi loterija, kurioje ma
ne laimė aplenkė.

Visi pamiršo savo savaitės rū
pesčius ir smagiai pakilusioj nuo
taikoj praleido vakarą. Suskam
bėjus dainai “Eisim broleliai na
mo” atsisveikinau su savo drau
gais ir pasižadėjau kitais metais 
vėl dalyvauti skautų baliuje.

J.M.

TAUTOS ŠVENTĖ

Adelaidėje Tautos Šventė buvo 
atšvęsta rugsėjo 8 d. Skautai vy
čiai, kaip ir visada, iš ryto Lie
tuvių Namuose pakėlė vėliavas. Jų 
pakėlime be skautų dalyvavo įvai
rių organizacijų vadovai bei bū
relis tautiečių. '

Po to ši svarbi lietuvių tautai 
diena buvo švenčiama šv. Kazimie
ro koplyčioje. Organizacijos su sa
vo vėliavomis išsirikiavo švento
riuje. Tikrai įspūdingą pamokslą 
pasakė klebonas kun. Kazlauskas, 
ne vienas susigraudinęs ir ašarą 
nubraukė.

Po pietų pats minėjimas įvyko 
Lietuvių Namuose. Salėn sausa- Į 
kimšai prisirenka tautiečių. Iš 
pradžių įvyksta oficialioji dalis, 
po kurios seka meninė dalis su 
tautiniais šokiais, choro dainomis, 
deklamacijomis ir t,t. Tenka pa
sidžiaugti, kad didelis nuošimtis 
sportiško ir skautiško jaunimo da
lyvauja įvairiuose pasirodymuose. 
Jis matomas ir sporto aikštėje su 
kamuoliu, jis nepamiršta ir chore 
dainuoti be dalyvauti tautiniuose 
šokiuose bei lošti šachmatais.

Tikrai gražu, kad skautybė vis 
plinta lietuviško jaunimo tarpe, o 
jos nariai veikliai įsijungia į ben
druomeninius bei kultūrinius pa
rengimus. Skautų įstatų dvasioje 
ugdomas jaunuolis ir jaunuolė iš
augs į gyvastingą bendruomenės 
narį bei dorą tautietį, kuris lai
kui atėjus galės pavaduoti senimą 
ir tęsti lietuvių tautos papročius 
ir tradicijas bei išlaikyti savąją 
kalbą.

Meno daliai pasibaigus visi su
sirinko kieme vėliavų aikštėje, kur 
ramovėnai nuleido vėliavas. Tau
tos Himnui nuskambėjus tautie
čiai skirstėsi namo su rimtimi ir 
pasiryžimu kuo ilgiau išlaikyti 
letuvybę.

J.M.

Remkime savą 
spaudą

Nikas Cininas — Kuprotą Otelį. 
Melbourne scenoje po keletą kartų 
yra pasirodę: Adelaidės Teatro 
Studija, Adelaidės Teatro Mėgėjų 
Grupė ir Adelaidės Teatro Mėgėjų 
Sambūris.

Iš jaunimo organizacijų yra sti
priausias ir pastoviausias ‘‘Džiu
go" Tunto Vyresnių Skaučių Sky
riaus vaidintojų mėgėjų būrelis. 
Jis jau yra pastatęs Akivaras — 
St. Čižausko Moderniąją Pelenę, 
Poną Daktarą Skambutį, U. S. A. 
Rugsėjo 14 d. Karmelitų Salėje, 
Middle Parke, tas pats būrelis su
vaidino Akivaros dviejų veiksmų 
operetinio pobūdžio scenos vaizdelį 
“Barbekiu". Šis ketvirtas iš eilės 
veikalas išvydo rampos šviesą re
žisieriaus St. Čižausko ir Skaučių 
Skyriaus vedėjos s. Danutės Či- 
žauskienės rūpesčiu ir dideliu pa- 
siaukavimu.

Beveik dvi valandas trukęs vai
dinimas nuo uždangos pakilimo 
iki pabaigos prirakino žiūrovą. 
"Barbekiu" tema pasirinkta labai 
aktuali, iš šiandienio mūsų gyveni
mo. Jame satyrine, gyvo sąmojaus 
forma atvaizduota senosios ir jau
nosios kartos santykiai, paliesta 
luomų formavimasis ir kitos aktu
alijos. Patį veikalą pagyvino dai
nos ir šokiai. Iš vaidintojų geriau 
pasirodė Plukštys — Algirdas 
Šimkus ir Tešlienė — Elena Jo
mantienė, neblogai Plukštienė — 
Danutė Čižauskienė, Kristina — 
Birutė Adomavičienė, Dr. Dagilis 
— Raimundas Kazlauskas. Be šių 
dar vaidino: Pajauta — Bronė 
Bartašiutė, Vincas — Algimantas 
Bulakas, Kirvienė — Audronė Ko- 

• Rajono Vadas v.s. V. Neverauskas gavo sveikinimą iš Jubilie
jinės Stovyklos, kurioje stovyklauja apie 200 brolių iš JAV ir Kana
dos su pakilusia dvasia, darbinga nuotaika, skambiomis dainomis. Jie 
sveikina mus, seses ir brolius, jų mintys kartu su laužų žiežirbomis, 
lekia pas mus, plaukia į mūsų kenčiančią Tėvynę, mus jungdamas 
į vieną didelę šeimą. Pasirašė LSB Pastovyklės viršininkas j.s. B. 
Juodelis ir berniukų pastovyklės vadijos nariai.

• Jūsų puslapio redaktorius v.s. A. Krausas taip pat gavo svei
kinimą iš Jubiliejinės stovyklos su lietuvių skautybės veteranų para
šais: lietuviškos skautijos pirmūno ir steigėjo P. Jurgėlos, v.s. A. Sau- 
laičio, Pirmijos Pirmininko s. A. Dudzilos, Seserijos VS O. Zailskie- 
nės, v.s. kun. St. Ylos, v.s. A. Matonio, v.s. J. Vaišnio, S.J. ir kitų.

• Jubiliejinės Stovyklos proga LSS-ga išleido trijų spalvų ženk
lų seriją su specialiais vokais, kuriuos puošia stovyklos ženklas. Tai 
gražus atmenąs, juo labiau, kad tie ženklai, užkibyti ant vokų buvo 
štampuojami “LSS Jubiliejinė Stovykla VIII.17.-IX.1.1963.”

• Iš Graikijos, iš XI-sios Pasaulinės Džiamborės LSB Reprezen
tacinio Vieneto gautas “Pėdsekio” rekaktoriaus adresu laiškas, ku
riame rašoma: ’’Maratono laukai, 1963.8.7 d. Nuoširdžius skautiškus 
sveikinimus siunčiame mes, XI-tos Jamborees reprezentacinio vieneto 
dalyviai, “Pėdsekiui”, per jį visai Australijos Skautijai. — Giname 
Lietuvos trispalvę kuo geriausiai. Turėjome taip pat labai gerų pa
sisekimų Talentoramoje, pašokdami Ožiukus bei padainuodami kele
tą liet, dainų; mūsų vienetas labai gerai pasirodė taip pat sporto 
varžybose — laimėjo 3 pirmosios vietos medalius — juos įteikė pats 
Graikijos princas Konstantinas.

šiame didžiuliame palapinių mieste stovyklauja 1400 skautų iš 
91 valstybės, jų tarpe 10 lietuviukų, — su mumis yra taip pat Vy
riausias Skautininkas s. E. Vilkas bei ps. B. ZinkuS- iš Anglijos. Ma
ratono laukuose siaučia vėjas ištisas dienas; saulė kepina visu savo 
karštumu, gerai, kad jūra čia pat. Su broliškais nuoširdžiais sveikini
mais — Reprezentacinio vieneto dalyviai: Vis budime! (parašai).

• “Džiugo” Tunto skautės labai veiklios. Jos būklo papuošime 
laimėjo pirmą vietą pernai, šiomis dienomis joms atėjo ir paskutiny
sis V. Krėvės raštų tomas. Tuo savo darbštumu ir skoningumu lai
mėjo pilną V. Krėvės raštų komplektą. Tegu jos pamilsta mūsų tau
tos klasiką.

• Buvęs Pirmijos Pirmininkas v.s. dr. V. Čepas (teisių dakta
ras) šiomis dienomis vieno Amerikos universiteto pakviestas profe
sorium. Sąryšy su tuo nuo tuntininko pareigų Bostone turėjo atsisa
kyti ir išvyko į paskyrimo vietą.

• Toronto ir Hamiltono lietuviai skautai atžymėjo Jubiliejinius 
Metus savo dideliu laimėjimu. Rugpjūčio 3 d. išsipildė jų kelių metų 
ryžtas ir svajonė — jie stovyklavo jau savo įsigytoje ir įrengtoje sto
vyklavietėje prie Foxo ežero. Tai 40 akrų didumo, gražioje gamtos 
padairoje esanti stovyklavietė su sąjungos nario architekto Dr. A. 
Kupavičiaus stilingu pastatu. Jos atidaryme — pašventinime dalyva
vo didis būrys tautiečių iš Kanados ir JAV-bių. Iškilmėse dalyvavo 
LSS Pirmijos Pirmininkas s. A. Dundzila, Seserijos VS Ona Zailskie- 
nė. šventinimo apeigas atliko prel. Tadarauskas, reikšmingą žodį ta
rė ir kaspiną perkirpo mūsų konsulas Kanadoje Dr. Zmuidzinas. Sto
vyklavietė pavadinta “Romuvos” vardu.

baite. Vaidintojai laisvai jautėsi 
scenoje, tik kai kurie savo rolių 
nebuvo tvirtai išmokę. Dekoraci
jos St. Čižausko ir j. ps. A. Gabo. 
Dainoms akompanavo A. Gabas.

Žiūrovai labai šiltai sutiko vai
dinimą. Skautų Tėvų Komiteto 
pirmininkas J. Antanaitis apdo
vanojo gėlėmis ir dovanėlėmis vai
dinimo iniciatorę D. čižauskienę, 
autorių režisierių St. Čižauską, 
tuntininkas tarė nuoširdų padėkos 
žodį vaidintojams.

Į vaidinimą atsilankė tik apie 
100 žiūrovų. Melbourne tas skai
čius yra per mažas. Čia vaidinto
jų darbas ir pasiaukojimas nebu
vo tinkamai įvertintas. Gal orga
nizatoriai to vaidinimo skelbime 
turėjo nurodyti svarbiuoju dalyku 
patį vaidinimą, o ne šokius. Bet 
atsižvelgiant į visas aplinkybes 
parodytas abuojumas vaidinimui 
nepateisinamas. Taip gražiai dek
lamuojame apie patriotizmą, mūsų 
jaunosios kartos palaikymą, o kai 
pačiame gyvenime reikia jį palai
kyti — laiko jam neturime ir tik 
penus jam teskirtame!... Nepatei
sinamas ir kitų jaunimo organiza
cijų nedalyvavimas, juo labiau, 
kad skautai daug kam talkina.

Tas pats vaidintojų būrelis po 
dviejų savaičių lankėsi Geelonge. 
Jis buvo labai šiltai priimtas. At
silankė į vaidinimą beveik visi ko
lonijos tautiečiai. Buvo tiek Apy
linkės Valdybos, tiek kapeliono 
kun: D r. Bačinsko nuoširdžiai su
tikti ir įvertinti, pavaišinti, nufil
muoti ir dainos užrekorduotos. Tai 
gražus pavyzdys melbourniškiams!

A. K.
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PROF. A. KRAPOVICKAS VIS 
LABIAU GARSI ARGENTINOS

MOKSLININKŲ TARPE
Tukumo Universitete profeso

rius, Agronomijos F-to vicedeka- 
nas prof. Antanas Krapovickas 
Argentinos mokslininkų išrinktas 
komisijos nariu skirti Bunge ir 
Born milijoninei premijai. Bunge 
ir Born firma paskyrė dvi meti
nes premijas už geriausius moks
lo darbus agronomijos ir veterina
rijos srityse. Kiekviena premija 
yra milijono pezų, be to, dar auk
so medalis. Apie prof. Krapovicko 
paskyrimą, komisijon rašo didieji 
Argentinos laikraščiai. Lietuvių 
vardą garsinąs profesorius yra 
gimęs lietuviškoj šeimoj Argen
tinoj. (E)

★
žinomas lietuvis, žurnalistas Sta

sys Pieža, Čikagos dienraščio 
“American” redaktorius, atvyko 
Romon aprašinėti savo laikraščiui 
Visuotinio Bažnyčios Susirinkimo 
darbų. (E)

★

Pedagoginis Lituanistikos Ins
titutas Čikagoje pradėjo naujuo
sius mokslo metus su 26 studentais 
ir 5 diplomantais, besiruošiančiais 
Instituto baigimui. Institutas ruo
šia mokytojus lietuviškoms mo-

DAR VIENAS...
(Atkelta iš psl. 2)

KOKIA ORGANIZACIJA TURI 
TUO RŪPINTIS?

Būtų neginčytinas faktas, kad 
šis reikalas būtų bendruomeniš
kas. Toks jis ir yra. Deja, ben
druomenė kaip tokia neregistruo
jama, tai ji negali turėti nekilno
jamo turto. Dargi neginčytinas 
faktas, kad viena organizacija ne
gali turėti kelių statutų. Tad rei
kia kurti naują organizaciją s j 
statutu, tinkamu vietos įstaty
mams. Todėl Melbourne esanti 
Lietuvių Broliją ir atsirado kaipo 
tokia. Gal kai kam tas vardas kiek 
keistokas, bet žiūrėkime, ką ji nu
veiks, bet ne kaip ji vadinasi. Var
das juk ne tiek svarbu.

AR TIK SENELIŲ NAMAI?
čia vėl susiduriame tik su var

du. Mes nesame tiek skaitlingi, 
kad suklasifikuotume visus i ats-

Lietuviai pasaulyje
kykloms. šį semestrą dėsto dr. V. 
Sruogienė (Lietuvos istorijos 
problemas) dr. P. Jonikas (lietu
vių kalbos istoriją), Al. Dundu
lis (lietuvių literatūros metodi
ką) ir D. Velička (sakinio struk
tūrą ir jo skyrybą, literatūros sro
vės). 'Akivaizdiniam kursui vado
vauja D. Velička, neakyvaizdiniam 
(korespondenciniam) — I. Sera
pinas. Į šį pastarąjį kursą galima 
įstoti bet kada (adresas: 5620 S. 
Claremont Ace., Chicago 36, Illi
nois, USA) (E)

PETICIJA JUNGTINĖMS 
TAUTOMS

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimas Toronte svarstė petici
jos klausimą Jungtinėms Tau
toms, prašant laisvės Pabaltijos 
valstybėms. Referentu buvo J. 
Kardelis, pabrėžęs, kad peticija 
galėtų būti nukreipta ir kitų ad
resu, nes JT šiuo metu nėra lais
vojo pasaulio sąžinei atstovaujan
tis organas, tačiau ji būtina. Re
ferento nuomone, reikėtų surinkti 
bent milioną parašų. Seimas pri
ėmė nutarimą, kad peticija reika
linga ir pavedė PLB Valdybai dėl 
jos paruošimo ir vykdymo susitar
ti su latviais, estais diplomatais, 
VLIKu, LLK ir kitais laisvinimo 
veiksniais. (E) 

kiras grupes. Aš manau, kad to
kie namai patarnautų ne tik se
neliams, bet ir laikinai nesveikuo- 
jantiems tautiečiams. Pati vieta, 
jeigu patogi, galima būtų panau
doti ir jaunimo stovyklavimui, 
kas įneštų daug gyvumo į gyven
vietę ir padėtų išpopuliarinti pa
čią idėją.

KIEK KAINUOTŲ?
Mieste tokius namus turėti ne

įmanoma ir nepravartu. Provinci
joje turint 5 akrus žemės galima 
juos gražiai sutvarkyti ir pavers
ti į mažą, save išlaikantį ūkelį. 
Tokiam ūkeliui nereikia astrono
miškų sumų, bet £5000. Gana! Kas 
mano skaičiais netiki, kviečiu at
vykti į Woodena Donalds Rd., 
Victoria ir tenai vietoje įsitinkin- 
ti: bus įrodyta vietoje praktiškai 
su visais pateisinamais dokumen
tais.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad 
ši problema nėra nei didelė, nei 
sudėtinga. Tik truputėlio kantry
bės ir vieningo darbo. Pirmyn!

SURASTA NEŽINOMŲ 
VYSK. A. BARANAUSKO 

EILĖRAŠČIŲ
V. Bikuličius, centrinio archyvo 

mokslinis bendradarbis, skelbia 
“Tiesoje” (rugs. 26 226 nr)., kad 
esą surasta iki šiol nežinomų vysk. 
A. Baranausko eilėraščių — ei
liuotų laiškų savo draugui, Kauno 
gimnazijos kapelionui Klemensui 
Kairiui. Eilėraščiai parašyti 1856 
-1860 m., lakotarpyje, kada Bara
nauskas sukūrė svo šedevrą — 
“Anykščių šilelį”. Surastieji eilė
raščiai, pasak Bikuličiaus, “at
spindi gilų, kruopštų A. Baranaus
ko darbą turtinant lietuvių poeti
nės kalbos leksiką, juose yra pas
tabų, paaiškinančių, kodėl poetas 
pasirinko vieną ar kitą lietuvišką 
žodį ar posakį. Gyvo, lankstaus,

LAIMĖS ADRESAS - SIBIRAS
Rugsėjo 26 ir 27 Sibire, Kras

nojarske, įvyko vad. “komjaunimo 
statybų jaunųjų statybininkų sąs
krydis”. Šioms plėšinių statyboms 
beveik reguliariai kas du mėne
siai iš Lietuvos išgabenama po 
porą šimtų jaunimo, kuris suren
kamas iš dalies prievarta, iš dalies 
siūlant žymiai augštesnį darbo at
lyginimą nei Lietuvoje. Kaikurie 
iš plėšinių, atidrbę nustatytą lai
ką, grįžta atgal, kiti pasilieka, su
vilioti laisvo komjaunimo gyveni
mo ir kaikurių lengvatų. Partija 
deda milžiniškas pastangas jauni
mui patraukti plėšinių darbams. 
Ir šis dviejų dienų sąskrydis bu
vo skirtas toms vilionėms. Jis pa
darytas vienu didžiausių įvykių 
Sov. Sąjungoje, jį išpūstais žo
džiais sveikino Chruščiovas, lin
kėdamas, kad “į rytnių šalies ra
jonų statybas ateitų nauji ir nau
ji jaunųjų statytojų būriai”. Kom
jaunuoliai, dirbą Sibire, apšaukti 
didvyriais, romantikais, apeliuo
jant į jaunimo polinkius jieškoti 
nuotykių. Visa sovietinė spauda 
įsidėjo apie sąskrydį specialų 
straipsnį, pavadintą “Laimės ad
resas — Sibiras”. Rusai puikiai 
žino, kad tiek Rusijoj, tiek visame 
pasauly Sibiras yra nelaimių var
go ir kančios sinonimas. Tat no
rima bent iš jaunimo sąmonės iš
plėšti šią žodžio reikšmę ir jam 
suteikti visai priešingą. Tremti
nių, koncentracijos stovyklų, kalė-

išraiškingo šių eilėraščių stiliaus, 
juose esančių minčių apie drau
gystės vertę, švietimo naudą, apie 
šviesią lietuvių kalbos ateitį stu
dijavimas išplečia mūsų žinias 
apie “Anykščių šilelio" autoriaus 
kūrybnę labaratoriją ir pasaulė
žiūrą”. (E)

ABU LABU TOKIU
Pamatęs savo pacientą, dakta

ras pradeda bartis:
— Tamsta, tasai čekis, kurį 

man davei, buvo nepadengtas ir 
grįžo!

— Gali būti. Bet mano liga taip 
pat grįžo.

PASIKEITIMAS
Draugas draugui pasakoja:
— Žinai, prieš metus mudu su 

Jurgiu sudarėme bendrovę. Aš tu
rėjau pinigų, o jis patyrimo.

— Na, kaip vyksta biznis?
— Dabar jis turi pinigų, o aš 

patyrimo.

jimų, nepakeliamų šalčių laukinis 
kraštas turi virst tariamos laimės, 
jaunimo herojizmo kraštu, kur 
jaunuoliai savo plačiosios tėvynės 
ir partijos šlovei prie 55 laipsnių 
šalčio, visai primityviomis darbo 
sąlygomis, tiesia geležinkelius, sta
to elektrines, kuria naujus mies
tus. Normaliai, be prievartos ir 
propagandinių viliojimų, niekas į 
Sibirą nevyktų. Tai labai gerai 
žino kompartija ir todėl griebiasi 
perversinių priemonių, prakeikimo 
kraštą apšaukdama laimės kraš
tu. Tik perversijos greitai išaiš
kėja, tat ar ilgainiui partijai ne
liks vien tik pagrindinė priemonė 
Sibiro darbams surasti žmonių — 
prievartiniai trėmimai, praktikuo
ti carų ir Stalino.

AUŠROS TUNTE SYDNEY
. SKAUTŲ VYČIŲ SUEIGA .

Rugpjūčio 11 d. Bankstowno lie
tuviu namuose įvyko l-sios Aus
tralijos Sk. Vyčių “GELEŽINIO 
VILKO" d-vės sueiga, kurią pra
vedė d-vės vadas s.v.v.sl. M. Ru
dys. Sueigoje aptarta d-vės veik
la ir kiti einamieji reikalai. Nu
matyta, ateityje skirti daugiau 
laiko skautiškų temų gvildenimui.

TUNTO ŠTABO POSĖDIS
Rugpjūčio 17 d. posėdyje su

tvarkyti L.SJS Vadovaujančių or
ganų rinkimų formalumai, liečiu 
tunto štabo narius.

Be kitų reikalų nutarta, skirti 
£5 Rajono Vadijai rotatoriaus pir
kimui. Pinigai jau išsiųsti.

IŠVYKA Į TUNTO
stovyklavietę:

Pasiruošimui A.A.S.E. (Austr. 
Association of Scouts in Exile) 
sporto olimpiadai, rugpjūčio 18 d. 
tuntas išvyko į savo stovyklavie
tę Inglebume. Skautai-ės, savų 
draugininkų vadovaujami, prakti
kavosi žaidynėms, gi tuo pat lai
ku atvykę tėveliai ir židiniečiai 
(su tėvūnu priešaky) pertvarkė 
ir pavalė sandėlį ir kitą stovyk
los inventorių.

Pasitaikęs ypatingai gražus 
oras, dar pagyvino gamtos žalu
mą ir pavasariu kvepiančius žie
dus.
AJLS.E. SPORTO OLIMPIADA

Lietui lijant, žaidynės vyko kaip 
buvo numatyta, bet rezultatų pas
kelbimas atidėtas dėl vis stiprė
jančio lietaus. Mūsų skautai bu
vo jaunesni amžiumi, kaip kitų

(E) 

tautybių, bet pasirodė “kieti rie
šutai" ir laimėjo nemažai pirmų
jų vietų. Gerai pasirodė J. Belkus, 
o visus ant kojų sukėlė Jūratė 
Reisgytė — vienintelė skautė, lie
tui pilant išlaikiusi iki galo.

Olimpiados rezultatų paskelbi
mu ir pažymėjimų įteikimu rūpi
nasi A.A.S.E. vadovybė, kurios 
sekretoriumi yra mūsų tunto at
stovas s.v.v.sl. T. Rotcas.

SKAUČIŲ EKSKURSIJOS
Rugsėjo 3 d. “Živilės" d-vės j. 

skaučių Stirnų skiltis, vadovauja
ma pačios draugininkės v.sl. I). 
Skorulienės, vyko į Zoologijos so
dą. Per tą dieną sesės daug ko pa
matė, keliavo drambliais ir kito
mis judančiomis bei plaukiojan
čiomis priemonėmis.

Grįžta namo be nuostolių, nes 
pasimetusias sesės po ilgesnio ieš
kojimo buvo surastos.

★
Rugsėjo 5 d. živiliečių Lapių 

ir Bičių skiltys keliavo į Manly. 
Gal ir būtų užtekę pabraidyti pa
jūryje bei pasigrožėti šniokščian
čiomis bangomis, bet kartu vyku
si draugininke v.sl. D. Skarulienė 
nepraleido progos paspausti su pa
tyrimo laipsnių programomis. Il
giausiai praktikuotasi prie dirbti
nio kvėpavimo. Irgi viskas baigėsi 
laimingai, net ir \&esė Danguolė 
kritusi iš medžio nesusižeidė. Die
na praėjo greičiau, kaip viena ma
tematikos pamoka mokykloje.

TAUTOS ŠVENTĖ — 
TUNTO SUEIGA

Rugsėjo 8 d. po pamaldų, ku
riose tuntas dalyvavo organzuotai, 
įvyko tunto sueiga. Tuntminko 
įsakymu, į paskiltininkės laipsnį 
pakeltos: Bičių skilties skiltinmkė 
V. Bitinaitė ir Stirnų skilt. skū- 
tininkė D. Genytė. Tuntininkas pa
dėkojo skautams-tėms už gražų 
pasirodymą A.A.S.E. sporto olim
piadoje.

Su didelu džiaugsmu buvo su
tikta žinia, apie numatomą tunto 
3-jų dienų iškylą spalio pradžioje. 
Lauželio programoje skautės pasi
rodė su ką tik įsigyta televizijos 
stotimi, kuri perdavė orginalią ir 
gan “margą” programą. Žalgi
riečiai parodė ispaniškas kautynes 
su jaučiais.

Lauželio programa turėjo būti 
trumpinamą, nes salę reikėjo už
leisti besirenkantiems vaidinto
jams. T.Inf.

ROBERT RAID

ESTAI RUSU PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA IS KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMEN”)

' Jis tik patraukia pečiais. “Kaip norite, Raidai! 
Aš tik noriu jums padėti. Aš galiu Tamstos mir
ties sprendimą atšaukti, Raidai. Jeigu gailėdama
sis savo nusikaltimus išpirksite”.

Papurtau galvą ir nusisuku. Durys atsiveria 
ir pasirodo du enkavedistai.

“Išveskite jį ir nudėkite!” Vėl koridoriai, laip
tai,' sienos. Herbertas jau dabar turėtų būti pas 
motiną ir gal pas Elfi.

Durys, suolas, gličios grindys. Vėl pištalieto 
trakštelėjimas.

Kada gi jis šaus? Tik ramiai, ramiai.
Žingsniai r vėl tas pats gaižus balsas: "Gra

žinti!” --
“Ir vėl?” Juntu kumštį į nugarą. “Skubiai 

vilkis! Viršininkas tavęs laukia!”
Apsirengiu^ ir lydimas kareivių grįžtu.
Ar ilgai dar šis vaidinimas truks? Man reikia 

ramybės, tik ramybės. Vaidinimas? Žinoma, tik 
vaidinimas. Naujasis metodas, taikomas tik intelek
tualams! Ne! Dar ne galas! Juk tik teatras!

Prie ypatingo įgaliotinio durų sustojame.
“Palaukti”! Mes laukiame — praeina valan

dos, o gal tik minutės. Neryškiai girdisi viduje 
keli balsai. Jiems aš reikalingas! Neatšaukiamai 
reikalingas. Ar ištversiu? Juk tai Esteros “įdomu
sis žmogus iš Maskvos”. Teatras. Vaidinimas. Di
dysis, paskutinis vaidinimas.

Durys atsiveria. “Prašau į vidų, Raidai! Sės
kitės! Rūkykite. Atrodote truputį išbalęs, ką? Visai 
nenuostabu, drauge! Taip arti mirties. Rūkykite, 
rūkykite nesitrukdydamas. Mes dar suspėsime pasi
kalbėti”. Ypatingasis įgaliotinis sėdi atsilošęs savo 
fotelyje, truputį palenkęs galvą ir savo šviesiai mė
lynomis, šaltomis akimis stebi mane. “Dabar jau 
žinote, kaip ten apačioje atrodo, Raidai?”

“Tap”.
“Dar vis tebenorite mirti?”
“Juk aš jau negyvas, Ivanai Maksimovičiau!” 
Rusas delnu trenkia į stalą. “Bet juk nesąmonė, 

drauge Raidai! Jeigu jūs viską prisipažinsite ir 
garbingai mums pagelbėsite —”

“Kas tada?”
Šviesios akys dar susiaurėja. “Tada — galėsite 

išeiti iš šio namo, drauge — būsite laisvas!”
“šitaip apkaltinus? Pagal 58 paragrafą manęs 

laukia mirties bausmė!”
Jis tik papurto galvą. “Bet juk visai ne taip, 

drauge Raidai! Aišku, jūs vertas mirties, bet gi 
sovietinė valstybė yra labai humaniška! Supraskit 
tik — Tamsta juk nesate senas užsispyręs kontra- 
revoliucionierius, bet energingas, gabus ir jaunas 
vyras, kuris galėjo net ir suklysti. Jeigu jūs mums 
pagelbėsite, mes jums taip pat!”

Aš užsimerkiu. Ar ilgai galėsiu tęsti šį žaidi
mą? Bet man juk reikia, būtinai reikia vaidinti!

“Negaliu tuo patikėti, Ivanai Maksimovičiau!” 
Ypatingasis įgaliotinis prisitraukia arčiau sta

lo savo fotelį. “Tikėkite manim, drauge Raidai. 
Tamsta kaip darbininkas labai augštai vertinamas. 
Ja'u tą įrodėte. Jūs galėtumėt dar augščiau pakil
ti! Tad kodėl mirti? Už ką? Netgi jums neprime
tama iš tikrųjų didelė kaltė. Juk kilęs iš kontra- 
revoliucinės šeimos esate klaidingai išauklėtas, tu
rėjote blogų draugų ir dėl to buvote įstatytas į 
klaidingus bėgius!”

“Ar jūs mano bylą grįstumėte čia paminėtais 
motyvais, Ivanai Maksimovičiau?”

“Savaime suprantama, jeigu tik mums padė- 
tumėt! Pagaliau jūsų likimas priklauso tik nuo ma
nęs. Kartoju — nuo manęs, Raidai!”

“Aš — aš negaliu savo draugų išduoti!” .
“Tikrai? Jūs negalite? žinote, ką, Raidai — 

jūs esate paskutinis kvailys! Tamsta man reika
lingas — suprantate pats! Ir vien tik dėl to nelei
dau jūsų sušaudyti iš karto, bet daviau apsigal
voti. Bet jeigu dabar aš paspausta mygtuką — jūs 
daugiau čia nesugrįšite! Lygiai čia mums bus pri
statyta jūsų motina ir jūsų draugė!”

“Ne!”

“Tikrai! Reikalas yra labai rimtas, Raidai! 
Vadinasi, kalbėsite ar ne?”

“Ko gi jūs norite?”
Rusas atsistoja ir pasiūlo cigaretę, uždega. 

“Matote, pagaliau mes pradedame grįžti į protą. 
Jūs man išvardinkite visus savo bendradarbius ir 
nurodykite vietą, kur yra jūsų radijo siųstuvas.”

Pasitaisau kėdėje, žvelgiu jam tiesiai į akis 
ir sakau pabrėždamas žodžius: “Ir — ką jūs man 
už tai siūlote?”

Jis pasimeta. “Ką aš siūlau? Tamstos gyvybę, 
drauge Raidai!”

“Permažai.”
Nepaprastas nustebimas atsispindi jo veide. 

“Permažai? Žmogus, pasmerktas mirti, dovanojant 
jam gyvybę dar sako — permažai! Jūs pamišęs, 
ką, Raidai?”

“Tamsta man visai nedovanojate gyvybės, 
Ivanai Maksimovičiau!' Jūs man ją tik parduodate.-’

“Tamstos gyvybę, tamstos motinos ir mylimo
sios!”

“Palikime moteris rampbėje, drauge Ivanai 
Maksimovičiau! Jos saugios!”

“Tikrai?”
“Taip! Netrukus mane suėmus jos buvo pa

slėptos. Savo organizacija aš pasitikiu!”
“Pasitikite? Bet jūs dar tebesėdite mano kam

bary, drauge Raidai! Taigi — norite savo nusikal
timus išpirkti ir mums padėti?”

Numetu cigaretę ant grindų ir užsidegu nau
ją. “Gana tuščių žodžių, Ivanai Maksimovičiau, ir 
kalbėkime prekybiškai. Nei tamsta norite man pa
gelbėti, nei aš jums! Jūs reikalaujate iš manęs ži
nių, o aš statau savo sąlygas!”

Rusas trenkia kumščiu į stalą. “Tai akiplėšiš
kumas, kokio man dar gyvenime nepasitaikė! Juk 
tai —”

“Derybos, drauge!”
“Tai ko gi tamsta norite?”
“Duosiu jums sąrašus. Turėsite pavardes visų 

mūsų sąjūdžio narių, radijo siųstuvą ir visą bran
duolį.”

Matau, kaip jo veidas parausta, atodūsiai pa
greitinti. “Gerai, drauge Raidai! Tada paleisiu 
tamstą į laisvę!”

Atsistoju. Krūtinėje kaip peilis gręžiasi. “Grą
žinkite mane vėl į rūsį, Ivanai, Maksimovičiau!”

“Kodėl gi, po velniais?”
“Geriau tegu mane nudobia!' Negi Jūs rimtai 

galvojate, kad aš parduosiu savo draugus už vie
nos purvinos gyvybės kainą?”

“Už purviną gyvybę? Juk tai tamstos gyvybė, 
Raidai!”

“Taip! Bet taip pat ir mano mirtis. Šiandie 
esu pogrindžio sąjūdžio galva, o kai mane sušau- 
dysite — pasidarysiu didvyris! Galimas daiktas, 
kada nors man bus pastatytas paminklas! Bet jei
gu aš —”

Ypatingasis įgaliotinis pats sau nusišypso. 
“Tamsta esate romantikas, Raidai! Tikrai jūs gal
vojate, kad jums bus pastatytas paminklas? Išsky
rus jūsų motiną ir mylimąją joks varnas dėl jūsų 
nesukranks. Ir — kaip manote — kas atsitiktų, jei
gu paliktumėte gyvas? Manote, kad vokiečiai su 
jumis skaitysis? Pirmiausia jie taip vadinamus jū
sų laisvės kovotojus kuo greičiausiai izoliuos ir 
paskui likviduos. Vokiečiai sugrąžins atgal jūsų va
dinamuosius Pabaltijo baronus ir tuos, kurie pasi
traukė į Vokietiją. Tik pagalvokite, Raidai, apie 
Alfredą Rosenbergą. Tamsta ir jūsų draugai esate 
tik įrankiai! Jeigu su tokiu idealizmu stotumėt mū
sų pusėje ir už mus kovotumėt, mes jus gerbtumė
me, vertintumėm ir atlygintumėme. Bet vokiečiai 
—. Nacių, repatrijantų ir vokiečių baronų akyse 
būsite tik estiškas mėšlas, daugiau niekas!*’

Aš pritariu. “Gal ir tamstos tiesa. Sutinku, 
kas liečia Rosenbergą!”

“Matote, Raidai! Vis tik esate protingas vy
ras!”

“Ir kaip tik dėl to statau savo reikalavimus, 
Ivanai Maksimovičiau”.

“Reikalfivimus? Tvarkoj — sakykite, ko pagei
dautumėt? Gal ir galėsime jūsų sąlygas išpildyti”.

“Pirmiausia — turiu pasišalinti iš Efetijos!”
“Kodėl?”
“Išdavęs savo draugus juk negaliu čia pasi

likti! Ir vokiečiai užėję nudės mane kaip šunį! 
Net jeigu jie būtų atmušti, vis tiek nenorėčiau 
vietoje pasilikti”.

Jis pritaria. “Gerai!1 Nesunku tai įvykdyti. Kas 
dar?”

“Buvau liaudies komisariate administratyvi- 
nio skyriaus viršininkas. Dabar norėčiau augštes- 
nės vietos. Kaip ir pats pastebėjote, kalbu pui
kiausiai rusiškai — juk galėčiau ir Rusijoje dirb
ti!” ' , •

(Bus daugiau . . > • •
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KOVAS KYLA!
KOVAS — KANGAROOS 

60 - 52 (32 - 32)
Kovas šias rungtynes turėjo 

žaisti ne pilnu sąstatu, nes nebuvo 
A. Lapšio. Pirmame kėlinyje abi 
komandos žaidžia gan lygiai. Į 
puslaikio galą koviečių dengimas 
sušlubuoja, nes puolikai negrįžta 
ginti savo krepšio. Priešas veda 
6 taškais. Prieš pat puslaikio švil
puką Daniškevičius, Lukoševičius 
ir Kriaucevičius daro gražius pra
ėjimus ir puslaikis baigtas 32-32.

Antrą puslaikį pradeda žaisti 
centru A. Daniškevčius, puolime 
D. Kriaucevičius ir S. Lukoševi
čius ir gynime J. Kriaucevičius 
ir K. Protas. Koviečiai išvysto la
bai greitą tempą ir viduryje ant
ro puslaikio veda 6 taškais. Į ga
lą rungtynių vedama net 12 taš
kų, bet priešas padaro porą meti
mų ir rungtynės baigtos 60-52 ko
viečių naudai. Sunku išrinkti ge
resnius žaidėjus, nes visi 7 kovie
čiai gerai pasirodė ypač puolikai 
D. Kriaucevičius, S. Lukoševičius 
ir A. Daniškevičius. Taškai:- S. 
Lukoševičius 24, A. Daniškevičius 
16, D. Kriaucevičius 12, K. Pro
tas 4, A. Andrejūnas ir V. Lu
koševičius po 2, J. Kriaucevičius 
0.

KOVAS — MOORE PARK 
72 - 83 (29-39

Šios rungtynės buvo svarbios 
nes abi komandos iki šiol nebuvo 
pralaimėjusios šiame turnyre, lai- 
mėdamos po 7 rungtynes iš eilės. 
Salėje jau prieš rungtynes susi
darė įtampa nes visi kalbėjo kaip 
Kovas atsilaikys prieš praeitų 
metų N.S.W. čempionus. Kovui 
pradeda puolime A. Daniškevičius 
D. Kriaucevičius ir S. Lukoševi
čius, gynime J. Kriaucevičius ir A. 
Lapšys.

Pradžioje rungtynių Koviečiai 
pirmauja ir veda 6-4. Bet priešas 
greitai išnaudoja savo greitą puo
limą ir prieš galą kėlinio veda 6 
taškais. Taškų skirtumą dar pa
didiną ir puslaikis bagiasi 29-39 
Moore Park naudai, šiame pus- 
laikyje koviečiai labai blogai den
gė, nes priešas daug primetė iš 
pat krepšio. Porą sykių pasimetę

Kaip tautų, šeimų, paskirų in
dividų, taip lygiai ir sportinnkų 
gyvenime esti lemiamų akimirkų, 
kurios palieka ryškius pėdsakus 
ateičiai. Esti akimirkų, kada išti
sos organizacijos, bendruomenės 
draugijos, o mūsų atveju — Są
junga ar sporto klubai bei jų na
riai, ima ir lyg suabejoja savo ap
skritų metų darbo, veiklos ar ei
namos krypties prasmingumu. To
kiomis akimirkomis reikia neeilinio 
įvykio arba asmenybės, kuri savo 
darbo ar veiklos pasekmėmis ne
ginčijamai įrodytų pasirinkto ke
lio tikrumą, atliekamo darbo pras
mingumą ir atstatytų reikiamą pa
sitikėjimą. A

Toks neeilinis įvykis mūsų spor
tuojančiam jaunimui ir yra meti
nės žaidynės, kuriose, šimtų ar net 

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

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

Rockdale stotie.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iaaimokėjimui. Me* kalbame vokiškai. 
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koviečiai negalėjo sulaikyti labai 
greitų Moore Park praėjimų.

Antrame puslaikyje darosi di
delis pasikeitimas. Kovas paima 
labai kietą dengimą. Tad ir čia
J. Kriaucevičius labai gražiai pa
sirodo su savo puikiu gyniko žai
dimu ir kovingumu prie krepšio. 
Priešas šiek tiek pasimeta ir ko
viečiai tai išnaudodami deda krep
šį po krepšio. Vienu laiku mūsiš
kiai veda net 57-55, bet pora pra
rastų pasų ir koviečiai praranda 
labai reikalingų taškų ir Moore 
Park vėl pradeda vesti.

Į galą rungtynių Moore Park 
daro puikius praėjimus ir rung
tynes laimi 12 taškų skirtumu.

Per pačias rungtynes įvyko po
rą susistumdymų, bet abi koman
dos būdamos sportiškoje nuotai
koje bandė vengti tolimesnių ne
malonumų. Šios rungtynės buvo 
tikrai įdomios ir labai augšto ly
gio. Krepšis krito po krepšio nes 
abi komandos puikiai mėtė. Labai 
gaila, kad tik maža saujelė mū
sų tautiečių atvyko žiūrėti šių 
rungtynių, nes tie, kurie nematė 
jų, tikrai ilgą laiką nematys ge
resnių rungtynių, ir be to nema
nau kad per T.V. geresnio ko teko 
pamatyti.

Bendrai koviečiai gerai sužaidė, 
tik vietomis gynimas šlubavo, kur 
ir labai brangiai kainavo taškų 
atžvilgiu. Kovą atstovavo: D. ir J. 
Kriaucevičiai, A. Lapšys. S. ir V. 
Lukoševičiai, A. Daniškevičius,
K. Protas ir A, Lubauskis.

Po šių rungtynių Kovas stovi 
antroje vietoje su South Sydney 
turnyro lentelėje, abi komandos 
turėdamos po vieną pralaimėjimą. 
Tad sekantis susitikimas su South 
Sydney nuspręs kas susitiks ant
rame pusfinale su Moore Park.

★

Rungtynėse prieš Italų koipan- 
dą Trieste, kurias Kovas laimė
jo 72-41, S. Lukoševičius įmetė 
42 taškus. Tai jau antras toks 
puikus Stasio pasirodymas šiais 
metais. Metų pradžioje, Stasys 
įmetė 55 taškus prieš Bankstown, 
kur ir dabar tebestovi kaipo Aus
tralijos lietuvių rekordas.

Ž A I D
tūkstančių akyse, jis demonstruoja 
savąjį Aš, savo metinius pasieki
mus, savo sugebėjimus ir savo 
žmogiškumą. Savo laimėjimais jis 
iškyla virš minios, jaunimui im
ponuoja savo nekasdieniškumu ir 
visuomenei tampa gerbiamu asme
niu. ■«

Tiesa, savomis žaidynėmis mes 
dar nepriartiname kraštui lais
vės, kaip kai kas lauktų... dar mes 
negauname tuo teisės dalyvauti 
olimpiniuose žaidimuose ir dar 
mūsų nelinksniuoja pasaulinė 
spauda. Tokiomis, tačiau, žaidy
nėmis, jų suorganizavimu, jų pra- 
vedimu ir jose dalyvavimu, mes

JAUNIMO ŠVENTĖ ADELAIDĖJE
Adelaidės LSK Vytis, skau

tams ir ateitininkams _ talkinin
kaujant, š.m. spalio 6 d. surengė 
IV-tą tradicinę Jaunimo Šventę. 
Šventė pradėta pamaldomis Šv. 
Kazimiero koplyčioje. Čia mišias 
atlaikė kun. A. Kazlauskas, MIC. 
Jaunimas pamaldose dalyvavo su 
vėliavomis.

Iškilmingas šventės atidarymas 
įvyko 2 vai. po pietų Lietuvių 
Namų sodelyje. Vyties klubo pir
mininkas Aleksas ŠLIUŽAS pa
kvietė jaunimo organizacijų ats
tovus iškelti vėliavas, o atidary
mo dalyvius sugiedoti Tautos 
Himną. Po to ALFAS Valdybos 
pirmininkas Jurgis JONAVI- 
ČIUS atidarė Jaunimo Šventę. 
Žemiau dedame jo tartą židį:

“Atidarydamas IV-tą, tradici
nę Adelaidės lietuviško jaunimo 
šventę, aš pirmiausiai noriu pa
sveikinti joje dalyvaujančią mūsų 
jaunąją kartą ir kartu su čia gau
siai susirinkusiais žiūrovais džiau
giuosi matydamas tokį didelį jau
nimo būrį pasiruošusį draugiš
koms varžyboms ir vėliau meni
niam pasirodymui. Mūsų tremties 
gyvenime, be eilinių, tačiau būti
nų, tautinio reiškimosi darbų, 
yra reikalingi ir judresni, karna
valinio pobūdžio parengimai. Iš 
jų vienas maloniausių ir jauniems 
ii- vyresniems yra šios dienos 
šventė, kuria mūsų jaunimas ofi
cialiai lyg ir užbaigia žiemos se
zoną ir įžengia į vasarą. Kaip 
kasmet taip ir šią vasarą mūsų 
prieaugliui jaunimo organizacijų 
dėka prieš akis stovi jo taip mė
giamos ir laukiamos įvairenybės. 
Mūsų jaunuomenei ir vaikams yra 
užplanuota įvairios stovyklos, me
tinė Australijos lietuvių .sporto

AUSTRALIJOS 
ŠACHMATININKO 

LAIMĖJIMAS
Tarptautiniam 10-sios zonos 

(South — East Asia and Pacific) 
turnyrui pasibaigus Australijos 
atstovas Bella Berger dalinosi pir
ma vieta su A. Bachtiar — Indo
nezija, surinkę po 5į taško iš 8 
galimų. Antras Australijos atsto
vas J. Purdy surinko 3ž taško ir 
užėmė septintą vietą. Turnyre da
lyvavo 9 šachmatininkai.

Norint išaiškinti turnyro laimė
toją, B. Berger likosi Indonezijo-

Pranas MICKEVIČIUS

Y N Ė S
primename jaunimui jo likimą, jo 
vietą, jo siekimus ir mūsų į jį su
dėtas viltis. O tos viltys, tikime, 
kad jaunimas jas supranta, nesi
riboja nei sporto aikščių užribių 
Inijomis, nei jos gali būti sukon
troliuojamos griežto teisėjo švilpu
ku..

Mūsų viltys, visų pirma, yra nu
kreiptos į jaunuolį — žmogų — 
lietuvį. Tai yra būti žmogumi, bū
ti lietuviu. Čia jis laiko pirmuo
sius egzaminus. Ir lietuviškajai vi
suomenei nėra nesvarbu, kaip jis 
juos išlaiko. Visuomenė nėra tam 
abejinga, nes čia kartu sprendžia
si ateities darbuotojų, jaunimo pa
sirinkto ir einamo kelio tikslingu
mo ir paties tautinio prestižo 
klausimai.

Nėra čia reikalo aiškinti pa
čios gilesnės žaidimo prasmės, ta
čiau galima tik prisiminti ne kar
tą aiškintą tiesą, kad "... žaidynės 
yra lyg kovos arena ir sportinin
kas į jas vyksta kaip kovotojas” 
(Zenonas Puzinauskas, paskaitos 
sporto darbuotojų kursuose, 1947 
m. Vokietija). Visų pirma — gar
bingas kovotojas. Kaip jis kovos 
žaidynėse, taip jis kovos ir gyve
nime. Žaidynėse kiekvienas jau
nuolis, laimėjęs ar pralaimėjęs, 
prabyla savita kalba ir savitu na
tūraliu elgesiu.

“Ir jokiose kitokiose apystovose 
visuomenė jo tikrojo Aš nepama
tys — tik žaidmo metu. Tokiu lai
ku, kaip niekad, ir užsimezga ne
matomas dvasinis ryšys tarp žai- 
diko ir žiūrovo” (Z. Puzinauskas, 
ten pat). Pirmasis jaučia, kad ap
linkoje randasi jo parama, o pas- 

šventė, iškylos ir daug kitų pa
rengimų. Už tai ypatingai didele- 
padėka priklauso jaunimo orga
nizacijų vadovams ir darbuoto
jams, kurių pasišventusio darbo 
dėka visa tai yra įmanoma įvyk
dyti, neišskiriant nei šios dienos 
parengimo.

Linkėdamas visiems — ir daly
viams ir žiūrovams — draugiško 
ir įdomaus popiečio, aš skelbiu 
IV-tą, tradicinę Adelaidės Jauni
mo šventę atidaryta.”

Po atidarymo sporto aikštelėje 
vyko krepšinio ir tinklinio varžy
bos. Salėje buvo pravestos vyrų 
ir mergaičių individualinės stalo 
teniso pirmenybės ir Romano Ar
lausko šachmatų simultanas.

Po sportininkų pasirodymo sa
lėje buvo įteiktos dovanos atsižy
mėjusiems sportininkams. Pavyz
dingiausių sportininkų trofejos 
buvo įteiktos: I-mos merginų ko
mandos kapitonei Milei Šiuldte- 
rytei, Il-ros k-dos žaidėjai — Ni
jolei Vyšniauskaitei, I-os vyrų k- 
dos kapitonui Rimui Daugaliui, 
rezervo — E. Gudeliui, jaunių — 
Alfredui Vasiliauskui ir jaunučių 
— Jonui (junjorui) Jaunučiui. 
Individualių varžybų nugalėtojų 
trofėjos teko: lauko teniso — Al 
donai Morkūnaitei ir Sigitui Za- 
blovskiui, stalo teniso Onai Mika- 
lainytei ir Algiui Gudaičiui.

Po dovanų įteikimo įvyko jau
nų meno jėgų koncertas. Šią dalį 
pravedė sporto darbuotojas Vik
toras Baltutis, atidarydamas pro
gramą šiais žodžiais:

“Mielas senime, šiandien jau
nimas prabyla į jus ne sausais žo
džiais, bet konkrečiais darbais. 
Mes dažnai ir gal per dažnai kal- 
bome ir rūpinamės mūsų jauni- 

je ir sužaidė keturias partijas su 
A. Bachter. Rezultatas — kiek
vienas laimėjo po 2 partijas.

ATVYKO A. KOTOV
Rusų šachmatų didmeisteris A. 

Kotov atvyko į Sydnėjų ir išbus 
dvi savaites. Duoda simultanus ir 
dalyvauja specialiai suruoštame 
šachmatų turnyre, kuriame eina
be pralaimėjimo. Sydnėjaus Chess 
Association daro jo garbei išleis
tuvių balių, į kurį pakviestas ir 
mūsų sporto klubo atstovas. Lie
tuviai atsisakė kviesti A. Kotovą 
simultanui į mūsų klubą.

LIETUVIŲ “A” KLASĖS 
REZ. TURNYRAS

Susidarius didesniam skaičiui 
lietuvių šachmatininkų teko pra
vesti atskirą “A” klasės rezervo 
turnyrą, kurio pirmą vietą pasi
dalino J. Baikovas ir B. šaltmiras, 
2. G. Umbražiūnas, 3. S. Stirbins- 
kas, 5-6 P. Grosas ir J. Abromas, 
7. A. Gedminas ir 8. V. Simonaus- 
kas. Turnyrą labai tvarkingai pra
vedė J. Baikovas.

BALTIC CUP TURNYRAS
Lietuviai žais prieš latvius spa

lio 20 d. (sekmadienį) 2 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose Redfern. Data 
su estais bus pranešta kiekvienam 
žaidėjui asmeniškai.

V. Augustinavičius

tarasis su pasitenkinimu žvelgia į 
savąjį atžalyną. Tokios akimirkos 
yra nenuperkamos jokiais pini
gais. Tokios akimirkos visuomenei 
atstato pasitikėjimą, jaunimui 
tvirtumą ir laiduoja tikresnį rytojų 
tautine prasme...

Daugis iš mūstj esame abejingi 
sportui, bet niekas negali likti abe
jingas jaunimui. Todėl ir kas me
tai išleidžiami dešimt tūkstančių 
dolerių sporto žaidynėms, neturė
tų kelti abejojimo. Viena tėra aiš
ku — panaikinkime lietuvių spor
to žaidynes ir tuo prarasime spor
tuojantį jaunimą. Yra daug prie
monių jaunimą prie savęs prilai
kyti ir jį pritraukti prie savos 
tautinės bendruomenės, tačiau, iš 
iki šiol mūsuose naudojamų, pati 
sėkmingiausia — sporto žai
dynės.

(Iš XIII Š. Amer. Liet. Sp.
Žaid. New Yorke Leidinio) 

mu, kad jis nenutautėtų, kad ne
pamirštų savos kalbos, papročių, 
kad išliktų lietuviškas. Visur ir 
visada tas rūpestis palieka tik rū
pesčiu, kurį iššaukia prisiminimas 
savos jaunystės, kada mes gyve
nome idealais, ir tuomet senimas 
dejavo, kas iš mūsų bus, kur mes 
žengiame ir kokiais idealais gy
vename. Jaunystė neturi stočių, 
kuriose galėtų stabtelti ir apmąs
tyti nueitą kelią. Ji kaip vėjas 
skrieja gyvenimu, nešdama kartu 
visa tai, kas jaunystei priklauso. 
Čia idealai gimsta, čia plaka skai
dri ir nuoširdi savo tėvų ir tėvy
nės meilė, čia siekimai nuostabiai 
derinasi su kilniais tikslais ir čia 
mes matome save jaunystėje. Ma
tome mes jaunimą aikštėje, sceno
je ir įvairiose pareigose. Yra klai
dinga kuomet pradedame dejuoti, 
kad mūsų jaunimas tolsta nuo lie
tuvybės. O ne, ne jaunimas tols
ta nuo mums brangių ir šventų 
įsitikinimų, bet mes sendami tol
stame nuo jaunimo ir tuo pačiu 
nuo jų idealų, nuo jauno žmogaus 
įsitikinimų ir siekimų. Mums rei
kalinga ateiti į jaunimo tarpą, 
rodyti jaunimui pavyzdį, lankyti 
jaunimo parengimus ir remti bet 
kokį jaunimo pasirodymą. Tada 
mus jaunimas supras ir kartu per
ims iš mūsų tas pareigas, kurias 
amžius iš mūsų atima. Lietuviš
kas jaunimas šiandien yra veik
lus ir energingas, tik mes jam 
duodame labai mažai ir reikalau
jame, kad jis atliktų milžino dar
bus.”

Koncertą pradėjo Kęstutis Kun- 
caitis dainomis, akompanavo Lai
ma Kuncaitytė. Pianinu paskam
bino gabi Ramunė Klimaitė. Jau
niausias programos dalyvis Gin
taras Kubilius įdomiai papasako
jo Gedimino sapną, Aldona Tu- 
gaudytė grakščiai pašoko baletą, 
Laima Daugalytė nuotaikingai 
paskambino kelis dalykėlius, Ra
sa Kubiliūtė padeklamavo Jūratę 
ir Kastytį. Žiūrovams matomai 
(kvietė pakartoti) geriausiai pa
tiko Rimos ir Julijos Germanai- 
čių duetą* akordeonais, Aldonos 
Tugaudytė* modemiškas šokis ir 
Jaunojo Vytauto Strauko vado
vaujami tautinių šokių pradžia
moksliai.

Po koncerto pasišokta prie plo
kštelių muzikos. Šventės metu 

MURRAY’S į
HEALTH FOOD STORES |

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

TEL.: 26 1768 |
i (ANKSČIAU Iš KINGS CROSS, SYDNEY). | 

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai j< 
i gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
Į visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY'S Į, 
i HEALTH FOOD STORES, kuri ‘ paskutiniuosius 15 metų turi 
■ kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami jj 
: kitų skelbimų. ji

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- 
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JOSŲ aiuntiny* 
gaunama jū*ų giminių pilnoje tvarkoje. :<

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar > 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun- j} 
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,Ir ase* įj 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų j* 
giminė*. jį

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

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI E
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- g 

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- ŠĮ 
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir £ 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- 
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 Šį 
— 30 dienų. u

REGISTRUOTI SKYRIAI: |
SYDNEY: M

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £ 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082. '£
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £ 

293 Church St Tel.: 685-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, W 
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. £
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £ 
557 Hunter St. Tel.: B 3596. M
NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, £
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180. s
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, g
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498. £
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, § 
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. ®

veikė sportininkų mamyčių pa
ruoštas, p. Jucienė* vadovauja
mas užkandos ir lengvų gėrimų 
bufetas. Bendruomenės ir jauni
mo draugystę pergyveno apie 300 
tautiečių. Skaitlingas tautiečių 
atsilankymas iškiliai nuteikė jau
nuosius lietuvius ir šios šventės 
rengėjus.

Sporto veteranai nesigailėjo 
patarimų ir pagyrimų jaunie
siems. Padiskutuota praeities ir 
dabarties sporto žaidimų taktikos 
ir metodai. Veteranams buvo įdo
mu palyginti jų ankstyvesnius pa
siekimus sporte su tremties lie
tuvių jaunimo padaryta pažanga.

Vienu žodžiu, buvo jaučiama be 
amžiaus skirtumo draugystė, ku
ri, ypatingai jauniesiems, paliko 
geros nuotaikos įspūdžius.

R. Sidabre*

FUTBOLAS 
1966 M.

Kaip žinoma, aštuntojo pasau
lio futbolo čempionato finalinis 
turnyras 1966 metais įvyks Ang
lijoje. Neseniai Paryžiuje posė
džiavęs FIFA-os vykdomasis ko
mitetas patvirtino būsimojo čem
pionato vykdymo datas. Nustaty
ta, jog paraiškos bus priimamos 
iki 1965 metų gegužės 1 d. Atran
kinės rungtynės pogrupiuose turi 
būti baigtos iki 1966 metų sau
sio 1 d. Finaliniame čempionato 
turnyre Anglijoje, kaip ir Čilė
je, dalyvaus 16 komandų. Jos 
burtų keliu į keturis pogru
pius bus suskirstytos 1966 metų 
sausio pradžioj. Be atrankinių 
rungtynių į finalinį turnyrą pa
tenka dvi komandos — pasaulio 
čempionas Brazilija ir Anglija.

Kaip ir Čilėje, baigiamojo tur
nyro kovos iš pradžių vyks pogru
piuose. Aštuonios komandos — 
po dvi iš kiekvieno pogrupio — 
toliau kovos vieno minuso siste
ma. Rungtynės pogrupiuose prasi
dės liepos 12 d., o finalinis susi
tikimas numatytas 1966 metų lie
pos 31 d. arba rugpjūčio 1 d. Fi
nalinio turnyro kovos vyks pen
kiuose Anglijos miestuose: Man
česteryje, Birminghame, Sefilde, 
Glazgove ir Londone.
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MOŠŲ PASTOGĖ 1963 m. spalio 23 d.

HUSU PASTOGE
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

SYDNEY MELBOURNE

KUR GAUTI “NEWS DIGEST 
—INTERNATIONAL

Yra tautiečių, kurie gavę nau
ją žurnalą “News Digest — In
ternational” klausia, kur gauti 
daugiau, kad galėtų jį plačiau pas
kleisti. Primename, kad šį žurna
lą galima užsakyti rašant adre
su: “News Digest — Internation
al” P.O. Box 32, Belmore, N.S.W. 
Žurnalo kaina: metams 12 šil. 
Atskiras nr. 3 šil.

PIKNIKAS INGLEBURNE
Lapkričio 24 d., sekmadienį, lie

tuvių evangelikų parapijos taryba 
Sydnejuje rengia lietuvių skautų 
žemėje Ingleburne piknikų, į kurį 
kviečia dalyvauti visus lietuvius.

ATEITININKAI KVIEČIA
Spalio mėn. 27 d. Kristaus Ka

raliaus ir ateitininkų metinės 
šventės proga Dainavos salėje ren
giama maloniems minėjimo daly
viams dar viena staigmenėlė — 
“Spaudos paroda’... žinoma, tai 
kukli paroda, lygiai kaip ir kuk
lios ; spaudos, bet lankytojai, ma
nome, neapsivils. O ta paroda štai 
kokia: spalio mėn. jaunimo laik
raštėlis “Ateities Žingsniai”, ku
ris yra “Tėviškės Aidų” globoti
nis, švenčia savo metines ir nori 
tiek savo bendradarbiams, tiek 
skaitytojams ir jų tėveliams pasi
didžiuodamas parodyti, ką jis per 
tuos metus yra nuveikęs. Parodė
lėje bus išstatyta laikraštėlio kom
plektas, bendradarbių rankraščiai 
ir diagramoje duota žinių apie 
bendradarbius ir laikraščio turinį. 
Kai kurie bendradarbiai rankraš
čius yra puikiais piešiniais papuo
šę, kitiems dar buvo reikalinga 
pagelba sulietuvinti. Visų betgi 
gražūs norai ir nemažai padaryta. 
Tai mūsų būsimieji žurnalistai, 
rašytojai, poetai. Jie tęs mūsų da
bartinės spaudos darbą — jie gal 
bus mūsų laikraščių redaktoriai, 
knygų autoriai... Padėkime, kiek 
mes patys pajėgiame, jiems šia
me darbe sustiprėti. Jei nebus 
kam mūsų pradėto darbo tęsti, tai 
lietuviškų laikraščių ir knygų 
skaitytojai pasibaigs su mumis.

Parodėlės proga bus įteikta jau
niesiems bendradarbiams pažymė
jimai, o daugiausia rašiusiems — 
dovanėlės.

Kristaus Karaliaus šventė pra
dedama pamaldomis 11,30 vai. šv. 
Joahim bažnyčioje Lidcombe, o mi
nėjimas — 5 vai. p.p. Dainavos 
salėje Bankstowne su menine 
programa ir augščiau minėtąja 
parodėle.

INTERNACIONALINIS 
KONCERTAS

Spalio 13 d. Bankstown Capi
tol salėje Good Neighbour Coun
cil Bankstown skyrius surengė 
mišrų internacionalinį šokių ir 
dainų koncertą, kurio du trečda
lius programos išpildė lietu
viai. Iš kitų tautybių tepasirodė 
tik olandai ir jugoslavai su savo 
tautiniais šokiais. Tuo tarpu mū
siškiai parodė viską, ką tik turė
jo: ir chorą, ir tautinius šokius, 
ir Rožytes, ir Bijūnėlius.

šiuo koncertu susidomėjimas 
buvo gana menkas: iš apie 200 
klausytojų didesnę pusę sudarė ir
gi vien lietuviai. Nors ir buvo šis 
Koncertas reklamuotas ir australų 
spaudoje, bet pačių australų be
veik ir nebuvo — vos vienas kitas. 
Teisingai vienas klausytojas iš
eidamas pastebėjo: lietuviai savo 
jėgomis surengė koncertą, lietu
viai patys ir klausėsi, nors pelnas 
ėjo svetimos organizacijos naudai.

Nabandant šio koncerto vertin
ti, tektų tik suabejoti, kažin ar 
taip jau tinka mums rodytis kon
certinėje plotmėje su tokiais da
lykais, kurie šioje vietoje mažiau
siai tinka? I.

RAŠYTOJAMS 
MYKOLUI VAITKUI IR 

V. MYKOLAIČIUI — PUTINUI 
AKADEMIJA

Spalio 27 d. 4 vai. popiet Lie
tuvių Namuose, 12 Francis Gro
ve, Thornbury, ruošiama rašyto
jams Mykolui Vaitkui 80 metų ir 
V. Mykolaičiui — Putinui 70 me
tų amžiaus sukaktims pagerbti 
akademija šia programa: LA. 
Krausas — “Mykolas Vaitkus — 
šviesiųjų krislų poetas” 2. A. Zub- 
ras — “V. Mykolaičiui — Putinui 
70 metų”.

Be paskaitų bus meninė dalis 
su deklamacijomis, ryškiuoju 
skaitymu, solo ir dueto dainomis 
bei piano muzika. Ją išpildys mo
ksleiviai: Raimundas Kazlauskas, 
Milda Malakūnaitė, Rasa Milvy
daitė, Algimantas Milvydas, Ri
ta Tamošiūnaitė, Rūta Žiedaitė 
ir Šarūnas Žiedas.

Visi Melbourniškiai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti. Įėjimas 
laisvas ir neapmokamas.

M.K. Čiurlionio Diskusijų
Klubas

MELBOURNAS
Ponai Algirdas ir Irena Joku- 

bauskai iš Williamstown spalio 12 
d. surengė šaunų priėmimą savo 
dvidešimties metų vedybinio gyve
nimo paminėjimui atšvęsti. Šioje 
šeimos šventėje dalyvavo dvidešimt 
penki asmenys. Padidintame ir 
gražiai pertvarkytame name sve
čiai jaukiai ir su pakilusia nuotai
ka praleido kelias valandas ponios 
šeimininkės pavaišinti skaniais 
patiekalais, o šeimininkas nepa
gailėjo šampano. Vaišių metu pa
aiškėjo, kad esama ir daugiau pa
minėtinų progų. Jokubauskas už
baigė egzaminus City inžinieriaus 
teisėms ir ta proga gavo stambų 
algos pakėlimą. Jis dirba Altona 
Shire inžinieriaus pirmuoju padė
jėju ir yra Shire viešųjų darbų 
vykdytojas.

Ponų Jokubauskų dukrelė Danu
tė lanko Melbourne universitetą ir 
yra aktyvi dalyvė lietuviškoje veik
loje ir puiki pianistė.

Vaišių metu solenizantus sveiki
no ir kalbėjo kun. dr. P. Bašinskas, 
p. A. Bakaitis iš Morningtono ir 
p. V. Ivaškevičius iš Wellington©.

PERTH

V. I.

NELAIMĖS PERTHE
Šie, 1963-ji metai, pasižymėjo 

nelaimėmis Pertho lietuvių tarpe. 
Ne vienas buvo sužeistas auto ma
šinų susidūrimuose, ne vienas, 
plačiau žinomas mūsų bendruome
nėje veikėjas sirgo, buvo operuo
tas ir pan. Štai jau ir trečią kapą 
teko supilti ir taip jau mažai mū-

>. PADĖKA
•’ Spalio 5 dieną Sydnejaus Lietu
vių Sporto Klubo “Kovo” sureng
tas linksmas vakaras Aubume 
praėjo gana patenkinamai. Ypa
tinga padėka p. A. Plūkui už kok
teilių baro dekoravimą, meninės 
dalies paruošimą ir vadovavimą. 
Gražiai užsirekomdavusiems Bijū
nėliams su dainomis ir Linksmie
siems Broliams. Be to, p. čelkie- 
nei, p. Monvilienei, p. K. Adickui, 
p. Mišeikiui, D. Kraucevičiui ir 
visiems’ kitiems, kurie prisidėjo 
prie to vakaro parengimo, reiškia
ma nuoširdi padėka.

SJjjS. Klubo "Kovo" Valdyba

PADĖKA
: Nuoširdžiai dėkojame visiems, 

kurie tiek daug prisidėjo prie mū
sų metinio baliaus pasisekimo ku
ris įvyko rugsėjo mėn. 21 d. Ba
liuje dalyvavo apie 240 svečių iš 
paties Melbourno miesto, priemies
čių įvairių Victorijos kampų ir net 
iš tolimojo Sydney. Pelno gauta 
apie £140.0.0

Mūsų ypatinga padėka skiriama 
sekantiems rėmėjams bei talkinin
kams:

“Mūsų Pastogei” ir “Tėviškės 
Aidams’’ už straipsnių skelbimą; 
p. Birutei Tamošiūnienei ir p. Hen
rikui Paškevičiui už puikų daina
vimą linksminant svečius; p. B. 
Vanagui ir p-lai R. Pumputienei 
už darbą kasoj parduodant bilie
tus; p. Varaniui už perleidimą le- 
monaao ir kitų prekių savikaina; 
n-ai Genei Malžinskienei ir jos ba
leto mokinėms, kurios savo šokiais 
ir gražiais rūbais baliaus svečius

žavėjo; Mrs. Tooher už akompa
nimentą pianinu baleto šokėjoms; 
už vienokį ar kitokį darbą baliuj 
p. Andriui Siaurusaičiui, p-niai 
Pelenauskienei, p-niai Birutei Ado
mavičienei, p-lei Nijolei Adomavi
čiūtei, p-lei Bartašiūtei, Liet Mot. 
Soc. Glob. D-jai, p. Edwardui Sa- 
ženiui, p. Jomantui, p. Jaunučiui 
KuncaiČiui ir visiems tiems, ku
rių pavardžių nepaminėjome.

Taip pat didelis ačiū visiems 
mieliems svečiams už atsilankymą 
suteikiant mums ne tik materialę 
bet ir moralę paramą ruošiant ba
lių. Ačiū Morwell Seniūnijos sve
čiams, kad neužmiršote mūsų ba
liaus. i

Dar kartą ačiū, ačiū visiems. 
Melbourno A. L. B. Valdyba.

AUŠROS IŠKYLA
Spalio 5-7 d.d. Sydney Aušros 

tuntas turėjo savo žemėje Ingle
burne trijų dienų iškylą. Stovyk
lavo 25 skautai-tės, kurių didžiu
mą sudarė mažamečiai. Stovyklos 
viršininku buvo J. Zinkus.

Malonus oras, gaivi pavasariška 
gamta tikrai atgaivino jaunimą, 
kuris į metų pabaigą džiūdamas 
mokyklose prie knygų tikrai buvo 
reikalingas permainos ir poilsio. 
Per tas tris dienas buvo pažaista, 
pasimokyta įvairių skautiškų iš
monių, gražiai savųjų tarpe pa
bendrauta. Sekmadienį buvo sve
čių diena, o vakare nuotaikingas 
laužas. Rengiant šią iškylą daug 
kas dar abejojo, kad gali būti vė
sios naktys ir vaikai galį susirgti, 
tačiau neteko girdėti, kad kas bū
tų buvęs šios stovyklos pakirstas.

(Inf.)

sų bendruomenei.
Spalio 10 d. mūsų tautietis Jo

nas Jonas (Čiužauskas), einąs 
skersai gatvę buvo perblokštas 
pravažiuojančios mašinos, neteko 
sąmonės ir jos neatgavęs po 20 
valandų mirė Royal Perth ligoni
nėje.

Velionis gimė 1926 m. spalio 17 
d. Rygoje. Ten pat augo ir lankė 
Rygos lietuvių gimnaziją.

Artėjant komunistams 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. at
vyko į Australiją ir apsigyveno 
Perthe.

Velionis Jonas buvo linksmo 
būdo, sąžiningas, tvirto nusistaty
mo ir visų gerbiamas. Visai ne
stebėtina, kad jo laidotuvėse da
lyvavo virš 200 žmonių.

A.a. p. Jonas paliko liūdinčius 
žmoną Brigitą, vaikučius Alfredą 
3 metų ir dukrelę Jazminą 4 mėti.,

motiną Liabienę, sesutę Genovai
tę ir švogerį Eugenijų Vyšniaus
kus.

Ilsėkis ramybėje, Jonai.
M.M.

CANBERRA
CANBERROS LIET. NAMŲ 

STATYBA
Remiantis leidžiamu lietuvių 

Namų _ Canberroje Statybinės Ei
gos Biuletenio Nr.8 pranešimais 
Canberros Liet. Namai jau pasta
tyti. Belieka tik jų apstatymo rū
pestis. Rugsėjo 8 d. minėjime p. 
Labučiui pasiūlus, didelė tautiečių 
dalis raštiškai pasižadėjo už savo 
kėdes apmokėti, o kiti jau sumo
kėjo.

Nuo pat Namų statybos pra
džios iki š.m. spalio 1 d. Canber-

PRANEŠIMAS BANKSTOWN 
APYL. LIETUVIAMS

Spalio 26-27 d.d. apylinkėje bus 
pravesta rinkliava Vasario 16-sios 
gimnazijai ir Vokietijoje pasiliku- 
siems ligoniams ir seneliams pa
remti. Rinkliavą praves apylinkės 
valdyba. Ta pačia proga primena
me, kad liet solidarumo mokęstį 
priima kiekvienas apyl. valdybos 
narys, bet geriausia įmokėti valdy
bos kasininkui V. Dambrauskui, 
kurį nuolat galima sutikti Daina
voje.

JIEŠKOMI 
TINKORIAI

Jonas Kusta jieško tinkorių 
(cem. renderer) pastoviam darbui 
Siūlomas geras atlyginimas. Dėl 
darbo sąlygų tartis su J. Kusta 
17 Hillview Ave., Bankstown ar
ba telefonu 70 30 39.
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ros lietuviai namų reikalams įmo
kėjo £3339, paskola banke £3051 
ir išleista statybai (apmokėta sąs
kaitų) £6390. Reikia atsiminti, kad 
šios sumos išleistos tik medžia
goms ir specialistams, nes šiaip 
visus statybos darbus atliko patys 
canberiškiai talkos būdu. Ligi 
spalio 1 d. visų dirbančių suregis
truota 3406 darbo valandos. Gra
žus vieningo ir darnaus darbo 
pavyzdys.

£<
Lapkričio 10 d. (sekmadienį) 6 vai. po pietą Kew Savivaldybės Naujojoje Salėje, 

Cotham Street, įvyksta

BALTU CHORU DAINŲ KONCERTAS
< < t

I
Dalyvauja Melbourno estų moterų choras, Melbourno latvių miSrus choras ir Melb. lietuvių 
Dainos Sambūris.

Tai pirmas tokii pobūdžio koncertas Melbourne. Neapsivilsite išgirdę 120 estų, latvių ir lie
tuvių, dainuojančių savas liaudies dainas.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Lapkričio 9 d. Lituania choro 

koncerto metu Adelaidės Liet. Na
muose dail.
savo dailės kūrinių parodą, kurią 
bus galima apžiūrėti prieš ir po 
koncerto.

Ieva Pocienė ruošia
?’jos globojami ir linksminami, 

pač buvo daug jaunimo.

S'Tt
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REFORMACIJOS ŠVENTĖ 
SYDNEJUJE

Kaip ir prieš keletą metų, taip 
ir šiemet visų Sydnejuje gyvenan
čių tautybių evangelikų bendra 
reformacijos šventė įvyks lakričio 
3 d. sekmadienį, 3 vai. p.p. vokie
čių evangelikų bažnyčioje Goul- 
burn Str., City. Pagrindinį pa
mokslą anglų kalba pasakys atvy
kęs iš JAV svečias kunigas, še
šiom kalbom, jų tarpe ir lietuviš
kai girdėsim trumpus pamokslus 
ir giedosim giesmes. Pamaldų me
tu pėdos Sydnejaus vokiečių evan
gelikų parapijos choras.

Visi lietuviai evangelikai kvie
čiami šioje šešių tautybių bendrai 
rengiamoje reformacijos šventėje 
dalyvauti.

Liet. Evang. Parap. Taryba
GYVYBINIS KLAUSIMAS

Ateinantį šeštadienį, spalio 26 
d. 7 vai. vak. Liet. Namuose Red- 
ferne Sambūris Šviesa rengia vie
šą forumą gyvybiniu klausimu — 
už ar prieš izoliacionizmą. Tems 
oficialiai pavadinta : “Sąmonin
gas liberalizmas ar izoliacioniz- 
mas yra tikroji lietuvių išeivių 
tautinės politikos linija?” Už są
moningą liberalizmą kalbės Stepo
nas Kovalskis iš Canberros ir J.P. 
Kedys iš Sydney. Už izoliacioniz
mą pasisakys Vytautas Skrinska 
ir V. Kazokas. Apgailestaujame 
kad į šį taip svarbų forumą ne
galės atvykti Julius Veteikis. Jo 
vietoje įstojo Vytautas Skrinska.

Forumui pirmininkaus Sambū
rio šviesa skyriaus vice pirm-kas 
Stasys Skorulis. Pradžia 7 vai. 
vak.

Kadangi salė riboto talpumo, tai 
visus tuos, kurie nori užsitikrinti 
sėdimas vietas, prašome atvykti 
punktualiai. (inf.)

BRIGITAI JONIENEI (CIUŽAUSKIENEI)

Adelaidėje sporto klubo Vyties 
rengiamame spalio 26 d. Liet. Na
muose kaukių baliuje veiks speci
ali vaistinė, kur visi vaistai skys
tame pavidale bus gaunami be 
receptų. Po nenormuoto vaistų do
zavimo gali kartais būti reikalin
gas ir gydytojas.

Ateinantį sekmadienį (spalio
27 d.) šv. Kazimiero koplyčioje 

s Karaliaus 
Lituania

Adelaidėje Kristaus 
šventės proga choras 
duos religinės muzikos koncertą. 
Be choro dar programoje daly
vaus smuik. P. Matiukas ir var
goninkas J. Govenlock.

Adelaidės Apylinkės Valdyba 
numačiusi dar šiais metais išleis
ti specialų Mūsų Pastogės numerį, 
kurį sutiko suredaguoti žinomas 
žurnalistas Vladas Radzevičius. 
Medžiaga jau kaupiama. Savo 
penkiolikos metų sukakčiai atžy
mėti Melbourno Apylinkė taip pat 
numato išleisti vieną Mūsų Pas
togės numerį, kuris pasirodys atei
nančių metų pradžioje.*

Ateinančių metų sausio 26 d. 
Mūsų Pastogei sueis lygiai pen
kiolika metų. Reikia tikėtis, kad 
šis mūsų kultūriniame gyvenime 
reikšmingas įvykis bus atitinka
mai atžymėtas.

ir šeimai, netekus mylimo vyro ir tėvo, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Perth Apyl. Lietuvių Valdyba

JONUI CIUZAUSKUI (JONAS) mirus

gilią užuojautą reiškiame žmonai Brigitai ir vaikučiams bei 
jo motinėlei poniai Liabienei ir ponams Vyšniauskams.

Domas ir Marija Margarita
Burneikiai

Pereitų šeštadienį Bankstown 
Liet. Namuose Sydney Liet. Mot. 
Soc. Globos D-ja suruošė tikrai 
jaukų ir nuotaikingų vakarų, ku
riame susirinko apie 200 dalyvių, 
kurie buvo jaukiai moterų drau-

Lietuvių Enciklopedija reikalin
ga žinių apie 1950 m. birželio 
mėn Melbourne mirusį inžinierių 
Leoną Tuskenį. Kas turi žinių iš 
jo gyvenimo Lietuvoje ir čia Aus
tralijoje prašomi skubiai jas siųs
ti tiesiai Liet. Enciklopedijai ar
ba Mūsų Pastogės Redakcijai.

Kuka,

BRIGITĄ JONIENĘ (CIUZAUSKIENĘ),

jos šeimą, mamytę p. Liabienę, sesutę ir švogerį Vyšniauskus, 
netekusius brangaus vyro, tėvo, sūnaus, brolio ir švogerio J. 
Jono (č’iužausko), nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Meno Mėgėjų ir 
Tautinių Šokių Grupės

A.A. J. JONUI (CIUZAUSKUI)

MIELI TAUTIEČIAI!

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS) 

seniausioji Anglijoje lietuvių prekybos įmonė, turinti krautu
vių tinklą Londone ir veikianti nuo 1938 metų,

SAVO 25 METŲ JUBILIEJAUS PROGA SIŪLO 
pasiųsti Jūsų giminėms ir artimiesiems į Lietuvą ypatingai 
geromis sąlygomis, be pasiuntimo, muito, licencijos, draudimo 
ir jokių kitų mokesčių

Kalėdinį siuntinį Nr. 1. tokios sudėties-
10 jardų grynos vilnos su įrašais ĄLL WOOL MADE 

IN ENGLAND medžiagos trims kostiumams arba
9 jardus storos, labai šiltos Žieminės pakinės grynos 

vilnos medžiagos jūsų pageidaujamų spalvų
tik už £28.0.0 (anglų valiuta)

tragiškai žuvus, jo žmonai, sūnui, dukrelei, mamytei, sesutei 
ir švogriui reiškiame gilią užuojautą

Pertho Apyl. Savanorių
— Kūrėjų Skyrius

A.A. J. JONUI (CIUZAUSKUI)

tragiškai žuvus, žmoną Brigitą, vaikučius Alfredą ir Jazminą, 
motiną p. Liabienę, sesutę ir švogerį Vyšniauskus nuoširdžiai 
užjaučiam ir kartu liūdime

Šidlauskų Seimą

A.A. JONUI (CIUZAUSKUI)

arba
s.

Nr. 2. Šventinį siuntinį tokio turinio:
3i jardų grynos vilnos angliškos medžiagos kostiumui,
4................................  ’ - ’ ’
3
2
1
1
1
1

tragiškai žuvus, žmonai Brigitai, sūnui Alfredui, dukrelei Jag
minai, motinai p. Liabienei, sesutei Genovaitei ir švogeriui 
Eugenijui Vyšniauskams reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime

jardai puikaus nilono mdžiagos suknelei,
šilkinės patrauklios skarelės,
poros niloninių kojinių,
vyriškas arba moteriškas grynos vilnos nertinis,
išeiginiai vyriški marškiniai,
svaras saldainių,
svaras šokolado

tik (25.0.0 (anglų valiuta)
Pristatymą garantuojame per 4 savaites nuo užsakymo 

dienos. Katalogus ir pavyzdžius siunčiame nemokamai.
Patarnaujame visuomet greitai ir sąžiningai. RaSykite:

BALTIC STORES LTD.
421, HACKNEY ROAD, LONDON, E. 2.
GREAT BRITAIN.

J. ir V. Miliauskai

Liūdesio valandoj

p. JONUI CIUZAUSKUI (JOHN JONAS)

tragiškai žuvus, jo žmonai Brigitai su vaikučiais, jo motinai 
ir sesutei p-iai G. Vyšniauskienei su šeima — gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi.

Algis Malinauskas ir Seimą

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, 
tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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