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KO VYKSIM MELBOURNAN?
Šiais metais Australijos lietu

viams Melbournas bus kaip ara
bams Mekka. Nekalbant apie 
visus Meno Dienų parengimus, 
kiek sustokime ties Bendruome
nės KraSto Tarybos atstovų su
važiavimu.

Jau beveik visose apylinkėse 
išrinkti Krašto Tarybos atstovai, 
kurie gruodžio pabaigoje susi
rinkę Melbourne svarstys mūsų 
bendruomeniško gyvenimo pro
blemas ir turės nustatyti būsi
mos veiklos gaires. Tai yra labai 
svarbus ir daug lemiantis užda
vinys, kuris turėtų būti sutiktas 
su ypatingu rimtumu.

Bendruomenės Krašto Tary
bos suvažiavimas iš ligišiolinės 
patirties paprastai susideda iš 
dviejų dalių: FORMALINĖS, 
kurioje telpa įvairūs vyriausių 
bendruomenės organų ataskaiti
niai pranešimai, diskusijos ir vi
sos Krašto Valdybos veiklos 
tvirtinimas; į šią formalinę suva
žiavimo pusę priskirtini ir ben
druomenės organų rinkimai. Ši
ta suvažiavimo darbų dalis yra, 
tiesa, labai svarbi, bet sausa, 
nes iš tikrųjų tėra tik buhalte
rija — sąskaitų suvedimas, nors 
ji iš suvažiavimo atima liūto dalį 
ir taip jau labai riboto laiko.

Bet gi suvažiavimo darbo
tvarkėje beveik paskutiniuoju 
eina kuklus punktelis — klau
simai ir sumanymai, kuris daž
nai pravedamas tik prabėgomis, 
nes tai būna paprastai paskutinę 
suvažiavimo dieną, kada daly
viai išvargę, išsisėmę ir tik dai
rosi, kada bus duotas ženklas 
užbaigai. Tačiau faktiškai šisai 
punktas tokiame suvažiavime 
yra pats esminis: jame bendruo
menės atstovų turėtų būti svars
toma, kuriama, projektuojama 
bendruomenės rytojaus dienos 
darbai, veikla, užsimojimai. Čia 
kaip tik šiame punkte yra viso 
suvažiavimo KŪRYBIŠKASAI 
PUNKTAS, kuris gaila, palieka 
beveik neišnaudojamas. Tiesa, 
prie kūrybinio suvažiavimo mo
mento priskaitytinos ir suvažia
vime skaitytos paskaitos, bet jos 
nėra tokios plačios skalės, ir 
jose paprastai paliečiami, tegu 
ir svarbūs, bet specialūs ben
druomeninio gyvenimo aspektai. 
Gi “klausimuose ir sumanymuo
se” kūrybiškai gali ir net priva
lo dalyvauti visi suvažiavimo 
atstovai. Šio punkto negali kon
kretizuoti nei pati Krašto Val
dyba, paruošdama suvažiavimui 
darbotvarkę, nes čia yra ben
druomenės ateities kūrimas, jos 
kelių tiesimas. Ir šis punktas gal 
būt daugiausia ir reikalauja iš 
paties Tarybos atstovo: jo ini
ciatyvos, jo projektų, sugestijų. 
Būdamas viso suvažiavimo šir
dim ir svorio centru šisai punk
tas neturėtų būti ribojamas nei 
laiku, nei temomis. Gal būt ir 
jo vieta suvažiavimo darbotvar
kėje neturėtų būti pabaigoje, bet 
žymiai anksčiau, kol atstovai 
nėra nei pervargę, nei išsisėmę.

A kcentuojant šitą punktą 
vienu iš kardinalinių suvažiavi
mo momentų drauge keltinas 
klausimas, kas jame būtų svars
tytina. Iš patirties žinoma, kad 
tėra nedaug suvažiavimo atsto
vų, kurie vykdami į suvažiavimą 
žino, ko jie važiuoja ir ką jame 
veiks. Tokie atstovai iš anksto 
pagalvoja ne vien tik apie savo 
apylinkės sunkumus, bet ir pla
čiau apie visą bendruomenę ir

jos ateitį. Begalvojant ir beste
bint gyvenimą atsiranda ir klau
simų, kurie ne vieno žmogaus 
svarstytini, iškyla sumanymų, 
ne vienam žmogui įgyvendinti
nų. Čia tokiems klausimams ir 
sumanymams tikroji vieta ir are
na. Juo labiau suvažiavime iš
kils kūrybinių ir konstruktyvių 
idėjų, juo pats suvažiavimas la
biau save pateisins. Gaila, dau
gumas atstovų vyksta į suvažia
vimą tuščiomis rankomis pasi
tikėdami tuo, kad “bus kam ir 
be mūsų pakalbėti, paprojek- 
tuoti”.

Niekad nereikia laukti, kad

MIRĖ INŽ. L. PROSINSKIS

Spalio 18 d. Stuttgarte — Bad 
Cannstatte ilgesnį laiką sirgęs 
mirė Vokietijos lietuvių veikėjas 
inž. Liubomiras Prosinskis. Gimęs 
1889 m. lapkričio 1 d. L. Prosins
kis kaip dipl. inžinierius dirbo Kau
ne, Tauragėje ir kituose miestuose. 
1944 m. pasitraukęs į Vak. Vokie
tiją, Prosinskis įsijungė į lietuvių 
bendruomenės veiklą ir ėjo atsa
kingas pareigas. Kelis kartus bu
vo Stuttgarto PLB apylinkės pir
mininku, nuo 1957 m. dirbo Lietu
vos Raud. Kryžiuje, buvo PLB Vo
kietijos Kr. Tarybos narys ir 1959 
— 60 m. Vokietijos Kr. Valdybos 
pirmininkas. Pastaruoju metu ve
lionis buvo ELTOS d-jos kontrolės 
komisijos nariu ir PLB Stuttgarto 
apylinkės valdybos vicepirmininku. 
Palaidotas spalio 21 d. Stuttgarto 
(Bad Cannstatto) kapinėse. (E)

AIŠKINASI DĖ KRUSČIOVO

Vakarų Europos komunistų 
partijos pasiuntė savo delegaci
jas į Maskvą, kad patirtų tikrą
sias priežastis, kodėl Kruščiovas 
buvo nusodintas. Kaip Maskva 
formuluos savo atsakymus, ne
sunku įspėti, bet tikriausiai dele
gacijos grįš namo užganėdintos, 
nes nieko negali byloti prieš 
Kremlių.

REVIDUOJAMA UŽSIENIO 
POLITIKA

Pereitą savaitę buvo nuvykęs į 
Ameriką Anglijos naujasis už- 
sien. reik, ministeris Mr. Walker, 
kur norima išsiaiškinti ir sude
rinti Anglijos darbiečių pažiūras 
į pasaulio situaciją su Amerikos 
vedama politika. Po pasitarimų 
tarp abiejų kraštų užsienių reika
lų ministerių netrukus matysis 
Anglijos ir Amerikos vadai — 
premjeras Wilson ir naujasis 
Amerikos prezidentas.

•
Sunkiai susirgęs pasitraukė Ja

ponijos ministeris pirmininkas H. 
Ikeda. Kas bus jo vietoje dar 
nepaskelbta. Laikinai jo pareigas 
eina pavaduotojas Kono.

•
Australijos užsienių reik, mi

nisteris Mr. Hasluck pereitą sa
vaitę buvo nuvykęs į Maskvą pa
simatyti su naujaisiais Rusijos 
vadais. Jį priėmė Rusijos užsie
nių reik, ministeris Gromyko. 
Vėliau matėsi su Brežnevu ir Ko
syginu.

•
Indonezijoj pradėta plataus 

masto antikomunistinė akcija. Ei- 

suvažiavimui viską, net užpila 
dydama darbotvarkės punktą 
“klausimai ir sumanymai”, pati 
Krašto Valdyba išsamiai patiek
tų. Jos tiesioginis suvažiavime 
darbas yra veiklos ataskaita. 
Tiesa, iš savo patirties ji gali 
suvažiavimui patiekti ir savų su
gestijų, bet tai nėra jos tiesiogi
nis uždavinys.

Tad ko vyksime Melbournan? 
Pasiklausyti, paploti, pabalsuo
ti ar aktyviai ir kūrybiškai su
važiavime dalyvauti kuriant 
šviesesnę ir tikresnę bendruo
menės ateitį?

Dar laiko yra ir pagalvoti, ir 
pramatyti.

(v.k.)

Amerikos gynybos ministeris R. McNamara ir ambasado
rius Pietų Vietnamui gen. Maxwell Taylor aptaria padėtį 
pietryčių Azijoje.

įvykiai pasaulyje
nąs prezidento pareigas Dr. Su- 
bendrio perspėjo komunistų va
dus, kad vardan nacionalinės vie
nybės komunistai liautųsi su savo 
subversyvine veikla.

Amerikoje nukritus kariniam 
lėktuvui žuvo devyni žmonės ir 
daugiau kaip 20 sužeista. Nelai
mė įvyko Kalifornijoje karinio 
laivyno dienos parado metu.

STIPRIAU KONTROLIUOS 
JAUNUOLIUS

N.S.W. valstijoje vis labiau di
dėjant susisiekimo nelaimių skai
čiui vietos vyriausybė galvoja pa
didinti reikalavimus jaunuoliams, 
norintiems gauti vairavimo leidi
mą. Susisiekimo nelaimėms tirti 
net sudarytas atitinkamas komite
tas.

SUMAŽINAMI TELEFONŲ 
NUOMOS MOKESČIAI

Australijos federalinė vyriausy
bė nutarė sumažinti telefonų nuo
mos mokesčius visu trečdaliu sene
liams, invalidams ir kitiems pensi
ninkams ir visiems akliesiems.

AMERIKOS PREZIDENTO 
RINKIMAI

Jau ateinantį antradienį, lap
kričio 3 d., įvyksta Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidento rinki
mai. Kandidatais į prezidentus 
dabar kietai tebekovoja iš demo
kratų partijos pusės prez. L. B. 
Johnson ir iš respublikonų pusės 
senatorius B. Goldwater. Nors di
dieji Amerikos laikraščiai ir pra
našauja prezidentui Johnson per-

CHRUŠČIOVO PAMOKA
N. CHRUŠČIOVO NUVERTIMAS — PAMOKA IR REIKALAS BUDĖTI VAKARAMS

Sovietų Sąjunga — kraštas, 
kuriame stebime staigius valdžios 
perversmus ar vadovaujančių as
menų pakeitimus. Spalio 14-ji bu
vo diena, kada iš politinės are
nos dingo Nikita Chruščiovas, 
daugelio laikytas neribotos val
džios diktatorium.

Šiuo metu tenka laukti naujų
jų Sovietijos valdovų — pirmojo 
kom. partijos skeretoriaus Leo
nido Brežnevo ir Min. Tarybos 
pirmininko Aleksiejaus Kosygino 

galę, bet kaip iš pranešimų matyti, 
karštesnių pritarimų rinkiminėse 
kampanijose susilaukia kandidatas 
B. Goldwater. Vien tik New Yorke 
jis kalbėjo 18.000 miniai ir po jo 
kalbos griausmingas plojimas tru
ko netoli pusę valandos. Nors kan
didatuodamas partijos kongrese 
sen. Goldwater ir buvo savo pro
gramoje labai radikalus, bet rinki
minėje kampanijoje jis pasirodė 
kiek santūresnis.

*

Šiaurės vakarų Jugoslavijoje ki
lusios didelės liūtys sukėlė stiprius 
potvynius, kurių metu žuvo apie 
16 žmonių. Tūkstančiai žmonių 
buvo evakuota iš pavojingų vietų.

KARO TARNYBA PIETŲ 
VIETNAME

Pietų Vietname viskas jau pa
rengta įvesti privalomai karo tar
nybai. Visi vyrai tarp 20 — 25 
metų jau perspėti, kada ir kur tu
rės registruotis.

BAIGTOS OLIMPINĖS 
ŽAIDYNĖS

Spalio 24 d. aštuonioliktoji olim- 
pijada Tokio mieste, Japonijoje, 
pasibaigė. Surinktų taškų skai
čiumi laimėtoja išėjo Sovietų Są
junga, surinkusi 607 taškus, ant
roje vietoje Amerika su 581 tašku 
ir trečioje Vokietija su 337 ir puse 
taško. Australija stovi devintoje 
vietoje su 136 taškais.

Aukso medalių daugiausia lai
mėjo Amerika (36), Sov. Sąjunga 
30 ir Japonija 16. Australija lai
mėjo 6 aukso, 2 sidabro ir 10 bron
zos medalių. 

politinių žygių. Jei spręsti iš pir
mosios po perversmo savaitės so
vietinių valdovų pareiškimų ar 
jų viešųjų pasirodymų, tai tek
tų stebėti kolektyvinio valdžios 
principo sustiprinimą. Vietoje 
vieno “vado” dabar su mažiau 
ar daugiau lygiomis teisėmis prieš 
sovietinę ir pasaulio viešumą at
sidūrė bent penki vadovaujantie
ji pareigūnai: be Brežnevo ir Ko
sygino, dar sovietinio “parlamen
to” — A. Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas Anastazas I. Mikoja- 
nas, Michail A. Suslovas ir Ni- 
kolaj V. Podgornyj. Tai ryškėjo 
iš spalio 19 d. Maskvoje, pager
biant tris kosmonautus, sovieti
nių valdžios pareigūnų pasirody
mų bei kalbų.

Jei Brežnevas nė žodžiu nepri
siminė įvykių Kremliuje, Chruš
čiovą nušalinus, tai iš jo pareiški
mų jau buvo įmanoma įžiūrėti 
bent kai kuriuos būsimos politi
kos, ypač užsienio srityje, bruo
žus. Vakarus sudomino toji jo 
pareiškimo vieta, kurioje jis nu
rodė į reikalą bendradarbiauti 
komunistų partijoms, norą vesti 
taikingo sambūvio politiką su ki
tokios socialinės santvarkos kraš
tais, į reikalą kovoti prieš im
perializmą, kolonializmą bei neo- 
kolonializmą. Pirmuoju atveju 
galime įžiūrėti norą artintis su 
didžiuoju ideologiniu priešu — 
raudonąja Kinija. Visi kiti teigi
mai apie kolonializmą pavergtie
siems ryškiai primena visai ne
seną chruščiovinį laikmetį. Juk 
ir Chruščiovas smerkdavo nau
jąjį kolonializmą, gi Sovietų Są
junga — tai Vakarams turėtų bū
ti aišku — juk yra pati didžiau
sioji moderniškojo kolonializmo 
atstovė bei vykdytoja.

Tas pats Chruščiovo' įpėdinis 
sovietiniams piliečiams pažadėjo: 
“Mes didinsime krašto gamybinį 
pajėgumą, nuolat kelsime tautos 
gerovę...” Tai pažadai, o jų ne-

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Spalio 9 — 10 d.d. Čikagoje 
įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos 
meilinis suvažiavimas. Dalyvavo 
Tarybos nariai iš viso krašto ir 
gausūs svečiai. ALT pirm. L. Ši
mutis padarė išsamią praeitos 
kadencijos veiklos apžvalgą. Pri
imta visa eilė rezoliucijų ir nu
statytos gairės ateities politinei 
veiklai. Lietuvių politinės srovės 
valdybon delegavo tuos pačius 
asmenis, kaip ir praeitoje kaden
cijoje. Naująją valdybą dabar 
sudaro 11 narių. Vietoje Stu
dentų sąjungos atstovo dr. T. Re- 
meikio, dabar valdybon suvažia-

Sekanti olimpijada įvyks po ket- 
verių metų (1968) Mexico City 
Amerikoje.

Mirusio prancūzų komunistų 
vado Maurice Torez vardu Ukrai
noje pavadintas miestas čistia- 
kovas.

Kanadoje mirė 21 metų mer
gaitė, kuri po auto katastrofos 
12 metų ligoninėje išgulėjo be 
sąmonės. 

trūko ir chruščiovinio valdymo 
laikmetyje. Lietuvos gyvein to
jams, žinoma, ypač rūpi, ar ir to
liau kraštas bus ūkiškai išnaudo
jamas, ar “kolektyvinio valdy
mo” eroje (kaip ilgai ji truks?) 
bus vedama ligšiolinė rusinimo 
politika ir krašto ūkininkų — ko
lūkiečių engimas bei skurdini
mas? Ne vienas Lietuvos gyven
tojų ir stato klausimą: ar išsi
laikys Stalino bei Chruščiovo pa
tikėtinis Sniečkus? Jei Sovieti- 
joje bus šalinamas ne tik Chruš
čiovo vardas, bet ir smerkiami 
jo veiksmai, tai ar tas neturėtų 
atsiliepti ir į Kremliaus statyti
nius Vilniuje?

Aplamai, pažvelgus į Maskvoje 
buvusius įvykius ir dar tebelau
kiant naujosios valdžios veiksmų, 
tenka kalbėti apie Maskvos su
teiktą pamoką. Apsiriko visi tie, 
kas tikėjo, kad azijatinio atspal
vio sovietinė diktatūra artėjanti 
prie Vakarų demokratijos pagrin
dų, gavo pamoką visi tie, kas 
teigdavo, kad sovietiniu partne
riu galima pasitikėti ir kad san
tykiavimas su diktatūrine valsty
be vis lengvėjąs.

Nesvarbu, kas nulėmė pervers
mą — vidinės ar užsienio politi
kos priežastys. Mums svarbiau 
pabrėžti, kad sovietų politikoje 
jau galima įžiūrėti griežtėjimo, 
radikalumo elementus. Kaip neį
manoma įžvelgti tikrųjų sovietų 
krizės priežasčių, lygiai sunku 
numatyti ir tos politikos atei
ties raidą. Tam tikroje krizėje 
atsiduria ir tarptautinė politika. 
Visai suprantama, kad ryšium su 
tais įvykiais bei sovietinio part
nerio nepatikimumu, Vakarų de
mokratijų politiniai vadovai ir 
viešoji nuomonė skatina: būkime 
budrūs! Budrumas, tai pirmasis 
ir bene svarbiausias Vakarų at
sakymas ir tik jis turėtų lydėti 
laisvojo pasaulio politiką bei san
tykius su Maskva. (E) 

vimo priimtas naujas narys — 
šviesos-Santaros federacijos ats
tovas dr. J. Valaitis.

Susirinkime buvo daug sveiki
nimų žodžiu ir raštu. Prisiųstoje 
telegramoje JAV prezidentas L. 
B. Johnson pažymėjo: “Drauge 
su jumis Amerika pasiryžusi, kad 
Lietuva vėl bus atstatyta suve
renine ir nepriklausoma valstybe, 
laisva nuo komunizmo pančių”. 
Respublikonų prezidentinis kan
didatas sen. Barry Goldwater 
prisiųstoje ALT susirinkimui te
legramoje nurodė: “Laisvės sie
kimas komunistų pavergtoms tau
toms nėra vien partijos reikalas... 
Naujos rusų kolonijos — Lietu
va, Latvija ir Estija turi būti iš
laisvintos ir joms grąžinta ne
priklausomybė bei valstybinis su
verenumas. Aš įsipareigoju siek
ti šio tikslo”. (E)

INDIJOJE RACIONUOJAMAS
MAISTAS

Indijos didmiesčiuose pradėtas 
racionuoti maistas, nes šių metų 
gamtinės nelaimės sukėlė mais
to trūkumą.

t
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Ok. Lietuvoje neseniai išleis
tos lietuvių autorių knygos: rug
sėjo mėn. mirusio R. Lukinsko 
apsakymų rinkinys “Gamtos klai
da” (128 p.), VI. Dautarto apy
saka “Mano tėvas partizanas” 
(135 p. 12,000 egz.). šioji pasta
roji skiriama mokyklinio amžiaus 
vaikams — ji vaizduoja vaikų ko
vų su okupantais — vokiečiais. 
Iš verstinių veikalų pasirodė: 
graiko N. Kazandzakis (1883 — 
1957) romanas “Vėl Kristų kala 
ant kryžiaus” (484 p., vertė J. 
Naujokaitis), kazachų liaudies 
pasakų rinkinys “Gražuolė Mir- 
žana” (268 p., vertė E'. Karaliū
tė), M. Konopnickos “Nykštukai 
ir našlaitė Marytė” (219 p., vertė 
O. Miciūtė). Rusų kalba išleis
tas J. Biliūno appsakų ir apsa
kymų rinkinys “Laimės žiburys” 
(206 p., 15,000 egz., vertė B. Za- 
leskaja ir O. Jodelienė).

UŽ KEITIMĄSI PAŠTO 
ŽENKLAIS — KALĖJIMAS
Tarpt. Komiteto Krikščioniš

kajai Kultūrai Ginti biuletenis 
“CI Information” paskelbė bū
dingų žinių apie ulbrichtinio reži
mo R. Vokietijoje brutalumą. 
Cottbus miesto teismas nuteisė 
vienų gyventojų 7 metams ir 9 
mėn. sunkiųjų darbų kalėjimo 
bausme, nes pilietis “nelegaliai”

KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS

MELBOURNE

Dalyvavęs Melboumo Lietuvių 
Dainos Sambūrio jubiliejinėje 
šventėje ALB Krašto Valdybos 
pir-kas p. I. Jonaitis grižo kupi
nas geriausios nuotaikos. Ten be
būdamas ir besigėrėdamas Dai
nos Sambūrio koncertu jis drau
gė išnaudojo progų susitikti su 
visuomenininkais ir i kultūrinin
kais. Dalyvavo Meno Dienoms 
Rengti Melbourne Komiteto po
sėdy, iš kur paaiškėjo, kad Meno 
Dienos jau beveik pilnai pareng
tos: viskas iki smulkmenų pra
matyta, nustatyta ir paruošta, 
šiame darbe matosi visų mel- 
burniškių lietuvių glaudus ben
dradarbiavimas, susiklausymas ir 
sutarimas. Melbourne bebūdamas

Geležinę uždangą praskleidus
(privačiai) keitėsi pašto ženklais 
su Vak. Europos filatelistais. 
Apsunkinanti aplinkybė — tai, 
kad “nusikaltimas” buvo vykdo
mas po 1961 m. rugpjūčio 13 d., 
taigi “gėdos sienai” rytų Berly
ne atsiradus. Kitas filatelistas, 
pieno prekybininkas, buvo nu
teistas ketverių su puse metų ka
lėjimo bausme. Iš abiejų atimti 
pašto ženklų rinkiniai. Rytų Vo
kietijoje pašto ženklais gali keis
tis tik “Socialistinių pašto ženk
lų klubų” nariai, šiaip pašto žen
klų prekybos bei keitimosi mo
nopolis priklauso režiminei val
džiai. Nuolat leisdama naujus 
pašto ženklus, vyriausybė siekia 
jsigyti daugiau užsienio devizų.

(E)

CHRUŠČIOVAS NIEKO 
NEŽINOJO APIE SĄMOKSLĄ

Prieš lemtinguosius įvykius 
Maskvoje Chruščiovas ilsėjosi sa
vo vasarnamy Pizundoje, ties 
Juodąja jūra. Jis ten buvo pri
ėmęs Prancūzijos minister} Pa- 
lewskj ir pasisakė vykstąs pas 
kosmonautus. Visų nuomone, dik
tatoriaus sveikata buvusi tvar
koje.

■Tuo tarpu Maskvoje, teigia ry
tų bloko spaudos atstovai, prieš 
Chruščiovą jau buvo rengiamas 
sąmokslas. Į Maskvą buvo slaptai 

buvo susitikęs ir kalbėjosi su 
kun. P. Vaseriu, kun. Dr. P. Ba
šinsku iš Geelong, Geelongo apy
linkės pirmininku p. J. Gailium 
ir visa eile kitų darbuotojų. Pas 
p. A. Krausą užsukęs j namus ap
žvelgė Krašto Valdybos lituanis
tinę biblioteką. Jūsų korespon
dentui Krašto Valdybos pirminin
kas su entuziazmu pabrėžė, kad 
Melbourno lietuviai išsijuosę dir
ba, nes metų pabaigoje įvykstan
čius suvažiavimus ir Meno Die
nas melburniečiai laiko sau gar
be ir savo prestižu. "Esu tikras, 
kad Melbourno lietuviai čia tin
kamai reprezentuosis”, pabrėžė p. 
Jonaitis. 

sukviesti centro komiteto nariai. 
Pats Chruščiovas, esą, nieko blo
go nenujausdamas, Maskvoje at
sirado antradienį, spalio 13 d.

Spalio 14 d. dramatinėje įtam
poje vyko CK posėdis. Pagrindi
nę kalbų prieš Chruščiovų pasa
kė vyriausias partijos ideologas 
Michail A. Suslov. Vokiečių spau
dos atstovų Maskvoje teigimu, 
vyriausias kaltintojas Suslovas, 
kalbėjęs penkias, gi jam atsaky
damas Chruščiovas — keturias 
valandas. Diktatorius buvo nu
verstas ir dar tų pačią dieną pa
šalinti jo portretai. (E)

SĄMYŠIS SATELITŲ IR 
UŽSIENIO KOMUNISTŲ 

TARPE

N. Chruščiovų brutaliu keliu 
nušalinus iš politinės scenos, šią

Jubiliejinis
Spalio 25 dieną, sekmadienį, 

Melbourne Lietuvių Dainos Sam
būris savo nenuilstamo 15-kos 
metų darbo sukaktį apvainikavo 
surengdamas labai gražiai pasi
sekusį jubiliejinį koncertą.

Koncertas įvyko Kew miesto 
savivaldybės didžiojoje įšalėję 
dalyvaujant virš 400 tautiečių, iš 
Melbourno ir Geelongo bei dau
gybei svečių australų, latvių ir 
estų.

Salėje užgesus šviesoms ir at
sidarius uždangai karštais ploji
mais sutinkamas Melbourno Dai
nos Sambūrio choras ir jo diri
gentas p. Albertas <5 eina. Pirmo
je koncerto dalyje pasirodo miš
rus choras atlikdamas J. Žilevi
čiaus “Pasakyk Mergelė”, J. 
švedo “Oi Tu, Joneli”, J. štar- 
kos “Aš Nueisiu”, viena liaudies 
daina, Žiema Bėga, A. Čelnaitės 
“Ilgesys” ir mūsų svečiams pa- 
baltiečiams pagerbti latviškai 
“Drebėjo Kalnai” — latvių liau
dies daina ir estiškai “Midrilinn 
Paukštis”. JJišraus choro dainų 
pirmoji dalis užbaigta J. švedo 
"Daktaro Daina”. Solo partiją iš
pildė p. A. Milvydas, šią dainą 
publikai prašant reikėjo pakar
toti. Programos pranešėja ponia 
Emilija šeikienė.

Moterų Choras atskirai sudai
navo J. Offenbacho “Barkarolę”, 

politinę naujienų nevienodai ver
tino įvairių kraštų komunistai ir 
kai kurie rytų bloko1 satelitiniai 
kraštai. Pirmieji iš satelitų — 
vengrai buvo iškėlę “didžiuosius 
Chruščiovo nuopelnus”. Buvusį 
diktatorių teigiamai vertino dar 
Lenkijos Gomulka, R. Vokietijos 
Ulbrichtas, Jugoslavijos Tito ir 
kt.

Užsienio komunistų tarpe Chru
ščiovo nuvertimą apgailestavo 
Austrijos komunistai. Iš europi
nių komunistų italai pirmieji pa
skelbė netikį, kad Chruščiovo at
statydinimo priežastis buvusi jo 
sveikata. Italų komunistų partija 
— kaip seka iš jų organo “L’Uni- 
ta” — pareikalavo, kad būtų tiks
liai ir pilnutiniai paskelbta parti
jos CK posėdžio Maskvoje eiga.

Italijos socialistų vadas Nenni 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjungoje 
ir toliau tebėra stalininė sistema. 
Viskas vykdoma iš viršaus ir vi
siškai neatsižvelgiama bei nebo- 
jama viešosios nuomonės. (E)

koncertas
“Plaštakę”, Budriūno “šauksmų” 
ir pabaigai Ed. Balsio “Dainelė 
Apie tiltą”. Prie šios dainos due
tą atliko ponia B. Tamošiūnienė 
ir p-lė B. Bertašiūtė. Šią dainų 
reikėjo pakartoti. Dainas piani
nu palydėjo p-lė Vėjūna Kepalai- 
tė.

Po trumpos pertraukos pasiro
do Sambūrio Vyrų Choras. Pra
dedama su Andriulio “Plaukia 
Nemunėlis”. Toliau seka J. šve
do “Baltos Gėlės” solo partijų at
liekant p. P. Morkūnui ir užbai
giama Račiūno “Į kovų”, kurią 
visiems karštai plojant reikėjo 
kartoti.

Paskutinėje koncerto dalyje 
vėl pasirodo mišrus Sambūrio 
choras, padainuodamas J. Bra
zio “Tu Berželi”, ir K. Kavecko 
“Sutikt tave norėčiau, prie dai
nos esančią solo partijų atliekant 
p. V. Lazauskui. Toliau seka 
liaudies daina “Dziedukas” bo
butės ir dzieduko duetą atliekant 
poniai L. Balčiūnienei ir p. P. 
Morkūnui, kurie chorui prita
riant gražiai padainavo apie 
dzieduko kelionę į Vilnių.

Toliau seka J. Neimono "Pa
sisėjau žalią rūtą”, Paulausko 
“Jūreivių Maršas” ir J. Zdaniaus 
“Siūbau lingau”. Paskutines dvi 
dainas choras vėl turėjo kartoti, 
nes plojimai netilo. Paskutinė 
koncerto daina buvo J. Sodeikos

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
BE MUITO, licencijos ir kitų mokesčių!

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių 
esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, mo
tociklus, dviračius, siuvamas mašinas, akordeonus, radijo ir 
televizijos aparatus, medžiagas, maistą, gėrimus, cigaretes 
ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą mais
tą, medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms specia
lų labai vertingą

ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P—3, 
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems paltams la
bai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vienos atkarpos 
3i jardų extra geros angliškos medžiagos žieminiam vyriškam 
arba moteriškam kostiumui tik už

Anglų £20.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kaloriteto 

maisto 22 Ibs siuntinį M—13 susidedantį iš taukų, kakavos, 
miltų, kavos, šokolado, cukraus, arbatos ir prieskonių tik už

Anglų — £10.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį 

specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį 
V—3, susidedantį iš trijų atkarpų po 3i jardų trims kostiu
mams — viso 101 jardų tik už

Anglų £16.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.

REIKALAUKITE PAVYZDŽIŲ IR RAŠYKITE

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

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

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti nuo 1938 m.
Atstovai Australijoje:
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Q-land. 
St. Reciuga, 58 Wehl Street North, Mount Gambier. S.A.

“šiaurės Pašvaistė”. Koncertas 
užbaigtas Tautos Himnu.

Pasibaigus Koncertui chorą ju
biliejaus proga sveikino Melb. 
apylinkės pirm. p. Pelenauskas ir 
iš Sydney atvykęs Krašto Val
dybos pirm. inž. Jonaitis. Po to 
įvairios Melbourno organizacijos 
bei atstovai iš Geelongo, Adelai
dės ir Sydney įteikė dovanų ir 
daugybę gėlių. Gaila, kad sce
noje nebuvo nuolatinio choro ad
ministratoriaus p. L. Baltrūno, 
kuris taip pat nemažiau už kitus 
yra įdėjęs darbo per 15 metų 
išlaikant šį Sambūrį.

Po Koncerto ten pat mažojoje 
salėje įvyko iškilminga vakarie
nė kur jaukioje nuotaikoje choro 
dalyviai ir jų svečiai turėjo pro
gos pasidžiaugti nuveikto darbo 
rezultatais ir pagerbti tuos, ku- 

PIETŪS IŠ 10 TŪKSTANČIŲ 
METŲ SENUMO MĖSOS

Kanados ir JAV mokslininkai 
Amerikos šiaurėje surado žemėje 
įšalusius mamutus, šie milžinai 
išnyko prieš 10-15 tūkst metų, 
besibaigiant paskutiniajam le
dynmečiui. Mokslininkų nuomo
ne, tie dideli sunkūs sutvėrimai 
įklimpo dumble, ledynams besi
traukiant. Ten jie nugrimzdo1 ir 
greitai sušalo. Kai kurie iš jų yrą 
puikiai išsilaikę. Vieno šiaurės 
tyrinėtojų susitikimo metu kepta 
mamuto mėsa buvo patiekta pie
tums ir suvalgyta.

rie atsižadėdami savęs per lietu
višką dainą dirba Lietuvos la
bui.

Alb. Pocius

SALLY SALMINEN

VERTĖ M. MIKALIŪNAS

(Tęsinys)

Ilgainiui ji pasidarė tiek nekalbi, jog tai jau 
pradėjo atrodyti net nenormalumu... Ji net nepa
sistengė kam nors paaiškinti, iš kokių namų ji buvo 
atėjusi. Jie niekuomet neprivalo sužinoti, jog ji 
atvyko į jų salą kupina išdidžių vilčių, miklaus ir 
melagingo Johano liežuvio suviliota. Tegul jie patys 
sprendžia ir mano, kas ji esanti ir kodėl ji ištekėjo 
už Johano. , Ji gerai žinojo, ką reiškia aštrūs moterį} 
žvilgsniai, ir karčiai nusišypsodama sakydavo sau: 
Gaila, kad negaliu dar jūsų patenkinti, nors jūs ir 
laukiat taip nekantriai.

Rugiapjūtės metu Katryna dirbo pas Svensoną, 
ir jos gyvenimas tapo dar sunkesnis. Ji prisiminė 
Johano žodžius: šykščiausias valsčiuje žmogus, ir 
pagalvojo, kad bent šįkart jis sakė teisybę. Kapi
tono žmona siaura, ilganosė, maža moteris, nei kiek 
nenusileido vyrui šykštumu. Tuo metu, kai kapito
nas Svenssonas žingsniuodavo po laukus rūpindama
sis tuo, kad piovėjai nepaliktų perilgų rugienų, jo 
žmona šnirinėjo po namus tikrindama kiekvieną už
raktą po kelis kartus dienoje ir rūpindamosi, kad 
sviestas, cukrus, pienas ir visa kita būtų gerai pa
slėpta. šykščiomis rankomis riekdavo ji plonutes 
duonos riekeles ir skaičiuodavo mažus cukraus ga
balėlius. O sviestą ji gražiu gniužulu sudėdavo me
diniu šaukštu stiklinin indan, bet kai darbjnipkas 
savo “puukko*) paliesdavo tą gniužulą, jis pasiro
dydavo esąs tuščias, it pūslė.

<-■' Katryna, darbininkams atsikėlus nuo stalo, iš 
jų išvaizdos suprato, kad jų pilvai pusiau tušti. Ir 
jos alkis nebuvo nuramintas. Tuomet ji pajuto ne
matomus saitus, kurie tvirtai sujungė ją su kitais 
darbininkais. Mes drauge sunkiuose laukų darbuo
se prakaituojam, mes drauge esam šeimininkų ba
ranti Jr ujami, mes drauge kenčiam alkį ir šaltį, dėl 
to5 turėtume būti vieningi kaip broliai ir. sesės,

*) Puukko — suominis peilis.

— galvojo ji. Bet kai ji, darbui užsibaigus, mėgin
davo prisiartinti prie merginų ir vaikinų būrio, 
ji tuojau pasijusdavo atstumiama — gi ir ji buvo 
jauna.

Vieną draugę ji galėjo turėti: Betą Andersson, 
kaimynę, kuri taip dažnai eidavo drauge į kalną, 
kur buvo vargingos samdinių trobelės. Nors ilgai
niui Katryna ir geriau pradėjo suprasti ir atjausti 
kitų kančias bei vargus, vienok jai dabar jau sunku 
buvo su kuo nors susidraugauti. Tamsios mintys 
ir nuolatinis nerimas atbaidė jauną Katrynos džiau
gsmą. Ji jautėsi dar svetima šiame, tamsiame 
krašte, ir, jos manymu, linksmosios gyvenimo pu
sės liko ten toli, kur ji gimė ir augo. Ji eidavo pas 
kaimynę atvira ir draugiška, bet buvo nekalbi ir 
atsargi visame kame, kas lietė jos asmenį. Tuo būdu 
ji vsuomet buvo vieniša, ne tiktai savo mažame 
namelyje, bet ir tarp žmonių.

Ji pradėjo bijoti ir neapkęsti mažo, storo cyplio 
Svenssono lygiai taip pat, kaip ir tvirto ir nuolatos 
pašaipiai juokaujančio Nordkvisto.

Kai Svenssonas nesibardavo ir nesipykdavo 
su darbininkais, tai jis slankiodavo apie moteris, 
šlykščiai šypsodamasis ir žiūrinėdamas jas savo 
mažomis akutėmis. Tarpais jis patekšnodavo kuriai 
nors jų per pečius ar glostydavo nuogas rankas. Ka
tryna baimingai, nustebusiomis akimis, sekdavo jo 
judesius. Ji dar buvo jauna, neprityrusi moteris ir 
nežinojo visų, juodųjų gyvenimo pusių.

Surinkus ir iškūlus derlių, atėjo laikas sumo
kėti darbininkams tam tikru grūdų saiku už darbo 
dieną. Ir dabar ji savo akimis gavo pamatyti tai, 
ką anksčiau buvo tiktai girdėjusi. Ji matė, kaip 
Svenssonas įvairiais būdais ir progomis vogė grūdus 
nuo kiekvieno saiko. Skaudu jai pasidarė, kai ji pa
kėlė ant savo nuvargusių pečių mažą maišelį, tuo 
tarpu, kai Svenssonas, patenkintai šypsodamasis 
stovėjo prie svirno durų, sekdamas akimis darbi
ninkus, pilančius į aruodus didžiulius grūdų maišus.

Nupjovus ir iškūlus rugius, atėjo eilė kvie
čiams ir avižoms. Auksiniai kviečiai, ta žemės ir 
saulės dovana žmonėms, apie kuriuos jai tiek daug 
buvo pasakojęs Johanas! Kiekvienąkart, kai jos 
dalgis liesdavo auksinius javus, Katryna pajusdavo 
jiems savotišką pagarbą. Vieniša ir liūdna eidavo 
ji laukais ir galvodavo: kviečiai brangesni už ru
gius; daug ji, tur būt, negaus už savo darbą, bet 
vis dėlto koks maišo galiukas teks ir jai, to auksi
nio javo, kurį ji pati nupiaus, suveš ir iškuls. Ji 
paprašysianti Erikssoną ar Sefferį sumalti ir jos 
dalį, kai tie mals visus grūdus. Tuomet ji galės kep- 
tis skanių ir gražių pyragų iš savo miltų. Ji veik 
jautė karšto, tik ką iškepto ragaišio kvapą. Tiesa, 
jos krosnis buvo ne kokia, bet vis dėlto ji, mano, 
galėsianti skaniai iškepti.

Bet kai atėjo laikas atsiskaityti, tai paaiškėjo, 
jog Svenssonas pakeitė taktiką. Dabar jis jau ne
bemokėjo darbininkams javais, bet pinigais. Nors 
anksčiau Katryna ir labai norėdavo gauti pinigais, 
vienok dabar ji buvo kiek apvilta. Beeidama namo, 
ji susimąsčiusi sustojo prie Svenssono dvaro var
tų. Nebežinodama ką daryti, ji sukiojo pirštuose sa
vo menkus pinigus, taip sunkiai uždirbtus. Kodėl 
gi ne? Ji dabar turėjo savo pinigų, Svenssonas gali 
jai parduoti kviečių. Linksmai ji atsisuko ir ryž
tingai nuėjo į Svenssono namus. Prieangyje ji su
tiko tą, kurio ieškojo.

— Kapitone Svenssone, — pasakė ji drąsiai, 
— ar jūs neparduotute man truputį kviečių?

Vyriškis žiūrėjo į ją, tarytum ką baisaus maty
damas.

— Kviečių? Dieve didis, argi samdiniai jau 
tiek išponėjo, jog jiems rugiai nebepakankamai ge
ri? Po velnių, tai akiplėšiškiausia, kas man kuomet 
nors teko girdėti.

Kapitono žmona, iškišusi pro duris savo smailą 
nosį, paleido liežuvį: — Nežmoniškai išponėjo, ne
žmoniškai išponėjo, nors ir gyvena kaip kirminai 
urve. Mes čia padedam kiek galėdami, duodam bul
vių, pieno, o jie, vos gauna kelis skatikus, tuoj užsi
geidžia kviečių!

Katryna stovėjo, it šaltu vandeniu apipilta. Ji 
niekuomet gyvenime nesitikėjo ką nors panašaus iš
girsti. Gi ji savo prakaitu uždirbtais pinigais norėjo 
pirkti. Nei žodžio netarusi, ji apsisuko ir išbėgo 
dusdama pykčiu.

NAKTINIS SVEČIAS
Vėlyvos vasaros naktį Katryna gulėdama lovoj 

galvojo, kaip įvairus žmonių likimas ir kaip skiriasi 

jie padėtimi. Buvo visai tamsu, šviesios vasaros 
naktys jau praėjo, bet oras dar buvo gražus ir šil
tas.

Tolumoje buvo girdėti laivo sirenos staugimas. 
— Tur būt, dabar vienuolikta valanda, ateina 
laivas iš Mariahnamina. Jai rodėsi, kad' ji mato 
Botvikeno uostą ir jo tamsų vandenį, kurs tyliai 
tekšlena į stovinčius išilgai krantinės laivus ir val
tis. Veik visų apylinkės kaimų žmonės rinkdavosi 
tenai. Gražiais vasaros vakarais tai buvo mėgiama 
pramoga — rinktis prieplaukoje ir stebėti ateinan
čius laivus ir lipančius krantan keleivius. Vyrai 
susirinkdavo prie žibalo statinių, sėdėdami ir stovė
dami rūkydavo savo pypkes, kalbėdavosi apie ūkio 
reikalus ir, retkarčiais, apie politiką. Moterys sėdė
davo aukštame suole prie Nordkvisto druskos san
dėlio ir šnekučiuodavo apie kambarines gėles, rank
darbius, arba apie kiaušinių ir sviesto kainas. Jau
nimas slankiojo visur, daugiausia sėdėdavo prie
plaukos gale, kur vaikinai mėgindavo savo vikrumą 
vaikštinėdami kabančia lenta. Jų juokavimai ir 
tauškalai toli buvo girdėti nakties tyloje. Pavienės 
įsimylėjusių porelės tyliai, nežymiai atsiskirdavo 
nuo kitų ir susėsdavo toliau krante, tarp uolų at
plaišų.

Mintyse visa tai matė Katryna. Kelis vakarus 
■ir ji buvo tenai nuėjusi, nes ji buvo atidi ir smalsi 
moteris, norėjusi pažinti vietinius papročius ir žmo
nes. šiaurėje ji neturėjo progos jų matyti. Bet grei
tai ji metė tą pramogą. Prieplaukoje, kaip ir kitur, 
visi jos šalinosi ir ji vėl būdavo viena. Jei ją pa
liktų ramią, leistų jai tyliai sėdėti, ant akmens prie 
pat vandens ir klausytis vyrų kalbos, ji būtų labai 
patenkinta. Bet Katryna negalėjo pakelti įžūlių 
žvilgčiojimų ir žodžių, kurie būdavo į ją mėtomi. 
Jos buvimas visuomet primindavo žmonėms Johaną 
ir sukeldavo pašaipų bei pajuokos. Todėl ji mieliau 
likdavo namie, savo mažoje trobelėje.

Garlaivis trumpai sušvilpė tris kartus: dabar 
jis atsitraukia nuo prieplaukos ir eina į Turku. 
Nordkvisto krautuvės tarnautojas susideda savo pre
kes vežiman, o paštininkas pasiima maišą su laiš
kais. Tinginiavę ūkininkai išsiskirsto po namus. Da
bar vaikėzų gauja bus jau priėjusi ponios namą, ir 
Storby išdykėliai graibsto obuolius nuo pastoriaus 
našlės medžių. Dabar jie jau bus... Katrynos min
tys išsiblaškė. Bet ji dar nespėjo visai užsnūsti, 
kai jau vėl atsikvošėjo. Iš pakalnės pasigirdo žings
niai. Jai dar gerai nesusivokus, kas čia, jau kažin 
kas beldėsi j duris.

(Bus daugiau)
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10-sis įstatas
■ w

Per ilgus skautavimo metus 
man teko matyti visą eilę skau
tų, bandančių vienaip ar kitaip 
sulaužyti kurį nors įstatų. Kar
tais tas daroma iš valios silpnu
mo, kartais sąlygoms taip nema
loniai susidėjus, kartais iš neįsi> 
gyvenimo j skautybės dvasių, tra
dicijas ir įstatus.

Kaip kad visados būna, sulau
žęs įstatų skautas ar skautė sten
giasi savo klaidų pataisyti ir atei
tyje būti geresniu. Taip jau yra 
gyvenime. Mes nesame tobuli, 
suklumpanti ir keliamės.

Esu ne kartų ir anksčiau rašęs, 
kad skautybės pasisekimo prie
žastis glūdi įžodyje, kur kiekvie
nu mūsų pasižadam STENGTIS 
pildyti skautų įstatus ir stengtis 
kasdien vis tobulėti ugdant savy
je pilnutinį žmogų.

Bet paskutiniuoju laiku su ap
gailestavimu tenka pastebėti, kad 
dešimtojo įstato laužymu prade
da įsigauti į skautų tarpų alko
holio naudojimo formoje. Tiesiog 
susidaro vaizdu, kad kai kurie 
broliai be mažiausio sąžinės grau
žimo nusikalsta 10-jam įstatui ir 
tuo laužo ir griauna vieną iš gra
žiausių ir kilniausių lietuviškos 
skautybės tradicijų: UNIFOR
MUOTAS SKAUTAS BET KU
RIOSE SĄLYGOSE NEVARTO
JA ALKOHOLIO.

Si tradicija yra tipiška lietu
viškai skautybei. Gerai atsimenu, 
kaip 1948 m. Pan-Pacific Jambo
ree metu a.a. v.s. B. Dainutis 
atsisakė gerti alkoholį priėmimo 
metu. Ir kaip jo vardas ir visų 
mūsų lietuvių skautų kitataučių 
akyse pakilo dėl šito tradicijos 
laikymo.

Norėdami išsaugoti savo skau- 
tybę, tapti pilnutiniais skautais, 
išgyventi skautybę, kaip ji turi 
būti išgyventa, mes turime steng
tis pildyti VISUS skautų įstatus 
pilnai, tikrai, netaikydami sau 
jokių lengvatų, ypač ten, kur 
vienu ar kitu būd laužomi musų 
skautiški principai.

Rajono Vadija jau kuris laikas 
su susirūpinimu stebi šio nema
lonaus reikalo plėtojimąsi. Savo 
paskutiniame posėdyje Rajono 
Vadija pasmerkė alkoholio nau
dojimų skautų tarpe ir priėmė 
nutarimą ateityje griežtai kovo
ti su alkoholio naudojimu, o ypač 
imtis visų galimų priemonių (iki 
pašalinimo iš sąjungos ir apie 
tai paskelbiant lietuviškoje spau
doje (prieš tuos, kurie šj žalin
gų paprotį bandytų brukti jauni
mui.

Mieli sesės ir broliai, naikin
kime pikta pasaulyje, bet pir
miausiai nariuose savyse. kad 
kasitien tobulėtume skaisčia šir
dim ir giedriu veidu Dievo, Tė
vynės ir Artimo tarnyboje.

V. s. V. Neverauskas

Sielą Dievui, sirdi skautėms

Šių metų liepos 25 dienų po 
sunkios ilgos ligos Clevelando 
klinikoje mirė v.s. dr. Dominika 
Kesiūnaitė.

Mums visoms skautėms, kurios 
ją pažinojome, šis mirties pa
skelbimas lyg graudaus varpo 
garsas pasiekė giliai mūsų širdis, 
ir taip norėjosi sušukti: kodėl 
Domute, taip anksti iš mūsų tar
po pasitraukei? Tu dar taip bu
vai mums reikalinga.

Visi keliaujame tuo pačiu gy
venimo keliu, tik ne visi palieka
me vienodai įmintus mūsų žings
nių pėdsakus.

Vieni žmonės praeina per gy
venimą pilku, vienodu žingsniu ir 
iškeliauja iš jo nepalikę nė žy
mės, kad ir jų čia kadaise gy
venta.

Kiti savo būdo taurumu, ener
gija, pasišventimu ir nuveiktais 
darbais užbrėžia tokius gilius 
pėdsakus, kurie, ir palikus jiems

LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS
Redaguoja v.s. Antanas Krausas, 4 Grandview Ave, Maribymong, Vic. Tel. FU 8382

Jei šiandieną Vytautas Didy
sis atsikeltų iš savo kapo ir per
žengęs marias ateitų pas mus, 
kokiais veidais mes jį sutiktu
me?

Vieni iš mūsų, prisiminę jo 
didžius darbus, iš tolo žiūrėtu
me, bijodami, kad arčiau priė
ję, jo didingumo šešėlyje nepa
matytame savo paties menku
mo.

Kiti, dar iš tolo pamatę, bėg
tume nusigandę į šalį, kad kar
tais jis nepasakytų mums tie
sos žodžio.

Treti praeitume pro šalį, tik
riausiai nė nepažinę, nes gal ir 
negirdėjom apie jį, arba jau ir

VYTAUTAS DIDYSIS PRIE JUODŲJŲ JŪRŲ

STOVYKLA
Sakoma, kad kiekvieno skauto 

veiklos metai yra padalinti į dvi 
dalis, iš kurių pirmoji yra 50 
savaičių pasiruošimo ir nekan
traus laukimo, o antroji dalis 
yra dvi savaitės išmoktų žinių 
praktiškas panaudojimas vasaros 
stovykloje, kur gražiame gamtos 
prieglobstyje, be patogumų, be 
liuksuso, be televizijos ir be tė
velių rūpestingos globos, sava
rankiškai, žaviai ir maloniai pra
leidžiamas laikas.

šį pasaulį, dar ilgai ilgai byloja, 
kad tai buvo ne eilinis žmogus, 
kad tai buvo asmenybė.

šių pastarųjų netekimas palie
ka gilų skausmą širdyse tų, ku
rie juos pažinojo iš jų nuveiktų 
darbų.

Prie pastarųjų priklauso ir a.a. 
v.s. dr. Domininką Kesiūnaitė.

A.a. Domutė įsijungė į skau
čių organizaciją nuo pat jaunų 
dienų. Būdama veikli, tiesi ir 
energinga, ji nuoširdžiai vykdė 
visus skaučių įstatus, ir jų įta
koje susiformavo visos jos gero
sios būdo savybės. Ji buvo skau
tė pilna to žodžio prasme: kupi
na energijos, kilnių idėjų, giliai 
tikinti, visada geroje nuotaikos 
ir nuoširdaus ryžto padėti ki
tiems jų nelaimėse.

Pasirinkusi gydytojos profesi
ją, dar geriau galėjo vykdyti 
skaučių įstatus gyvenime — pa
dėti artimui.

Gyvenk Tėvynei
pamiršom, kas jis yra buvęs.

Bet mūsų tarpe atsirastų ir 
tokių, kurie su džiaugsmu bėg
tume pasitikti senelio, prisiliesti 
jo drabužio, pajusti Tėvynės 
dulkių kvapą ant jo batų ir pa
siguosti jam. Pasiguosti Vytau
tui Didžiajam, kaip jau virš 500 
metų nelaimių metu lietuvių 
tauta jam guodžiasi.

Ir ką jis mums pasakytų? 
Pažvelgęs į skautišką ženkliuką 
ir paklausęs, ką jis reiškia, se
nelis pasiteirautų, kodėl taip ne
daug mūsų atėjo jo pasitikti?

Australijos lietuvių skautų gy
venime pačios populiariausios 
yrą metinės atskirų tuntų sto
vyklos arba kas antrus metus 
įvykstančioji rajoninė stovykla. 
Be šių didžiųjų stovyklų yra or
ganizuojamos ir mažesnio pobū
džio stovyklos, kur dalyvauja ar
ba atskira skautų draugovė arba 
tik pavienė skautų skiltis. Mažiau 
pasitaiko girdėti organizuojamų 
taip vadinamų “atsiskyrėlių” 
skautų stovyklų, kur tik keli

Ji buvo ne eilinis žmogus ir ne 
eilinė skautė. Kaip gydytoja, jį 
nestovėjo vietoje, bet visokiais 
būdais ir priemonėmis siekė pa
gilinti savo žinias ir tobulėti sa
vo profesijoje.

Kaip skautė, ji vykdė visus 
skaučių įstatus gyvenime, ir mū
sų organizacijai ji atidavė visą 
savo širdį, laiką ir darbą.

Įstojusi į skaučių organizaciją 
eiline skaute, būdama tauraus 
bei geri būdo, ji greitai tapo va
dove ir visą laiką buvo vadovau
jančių eilėse.

Eidama Vyriausios Skautinin- 
kės pareigas jau šioje šalyje ji 
daug įdėjo sielos ir darbo, kol 
apjungė visame pasaulyje išblaš
kytas skautes į stiprią ir vienin
gą Lietuvos Skaučių Seseriją.

Jos nuveikti darbai skaučių 
organizacijoje dar ilgai primins 
mums mūsų pareigą tėvynei, ku
riai ji nenuilstamai dirbo ir au
kojosi.

Kad jai netaip sunku būtų il
sėtis svetimoje šalyje, mes įdėjo
me į jos karstą Lietuvos Žemės 
žiupsnelį, kuris jai buvo padova
notas už jos didžią meilę tėvy
nei.

Ilsėkis, Domute, ramybėje. Tu 
atlikai visa, ką žmoniškasis as
muo šioje žemėje galėjo padaryti. 
Tu buvai ištikima Dievui, Tėvy
nei ir artimui, tokia Tu visada 
ir liksi su mumis.

v.s. Izabelė Jonaitienė 

Ragintų mus surinkti brolius ir 
seses į kuo didesnį būrį, nepa
liekant nė vieno svetimuose še
šėliuose. Prašytų stengtis grą
žinti tautai ir tuos, kurie nuo jo 
bėga, ir tuos, kurie jo nežino, 
ir tuos kurie jį pamiršo...

Pabuvęs mūsų tarpe, senelis 
vėl pasuktų Vilniaus Katedros 
linkui. Ir jam tolstant ir’nyks
tant šiaurės akiratyje, mūsų au
syse skambėtų paskutiniai atsi
sveikinimo žodžiai: “Gyvenk 
Tėvynei”...

V. s. V. Nevarauskas.

skautai, susitarę savo tarpe pra
vestų trumpalaikę, kelių dienų 
stovyklėlę. Tokios trumpalaikės 
ir tik kelių skautų stovyklėlės bu
vo gana populiarios prieškariniais 
metais Lietuvoje, kur krašto pa
žinimo ir skautavimo populiarini
mo tikslu buvo keliaujama nu
matytu maršrutu prisilaikant šū
kio: “dvi dienas keliauju ir dvi 
dienas stovyklauju, bet visą laiką 
skautauju.”

Manau neapsiriksiu pasakęs, 
kad Australijos lietuvių skautų 
gyvenime pirmųjų penkiasdešimt 
savaičių laikotarpis metuose pra
eina lėtai, be didelio užsidegimo 
ir su vidutiniu darbingumu ir tik 
paskutiniųjų 2-jų savaičių bėgy
je pilnai -atgyja skautiškoji veik
la, nes beveik visi skautai išjun
gia savo privatų gyvenimą, už
miršta mokyklą, universitetą, 
namus ir darbovietę ir su ver
dančia širdimi, susirinkę reika
lingus reikmenis įsijungia į tik
rąjį skautavimą — į s t o vy
ki a v i m ą . Stovykla jaunuo
liui — tai visai kitas pasaulis. 
Tai vieta, kur Dievo sukurtame 
gamtos grožio kampelyje jam su
darytos sąlygos sutikti panašų j 
save draugą ir bendraujant su ki
tais, kad ir trumpam laikotar
piui, jam duodama progos įsiren
gti ir gyventi paprasčiausiai su
prantamu būdu. Stovyklos gyve
nimas kiekvienam skautui padeda 
įsigyti žinių, kurios kasdieniniam 
gyvenime jam yra neprieinamos. 
Čia jis pagal savo supratimą ir 
sugebėjimą įsitaiso sau guolį, pa-

STOVYKLOS REIKALAIS
AUSTRALIJOS RAJONO LIETUVIŲ SKAUTŲ 1965-iii 

METŲ STOVYKLOS VIRŠININKO
ĮSAKYMAS N r. 1.

5 1.
1965-jų metų Australijos lie

tuvių skautų Rajoninė Stovykla 
įvyksta Melbourne.

Stovyklos vieta — WONGA 
PARK (24 mylios nuo Melb. 
miesto centro.)

Stovyklos laikas — Sausio 
mėnesio 2-12 d.d.

8 2.
Rajoninė Stovykla bus suda

ryta iš šių pastovyklių:
a. Skaučių, b. vilkiukų, c. 

skautų, d. skautų vyčių, e. jū
rų skautų ir f. stovyklos Stabo 
pastovy  klės.

Visų vietovių skautai ir skau
tės, pagal amžių ir laipsnį bus 
paskirti į jungtines, aukščiau iš
vardintas pastovykles. Kiekvie
noje pastoyyklėje, vienos vieto
vės skautai bus laikomi vienoje 
vietoje savo viršininkų priežiū
roje..

Kiekvienos vietovės skautai, 
savo ribose, pagal savo sugebė
jimus, įsirengs ir tinkamai pa
puoš stovyklavimo vietą.

§ 3.
Visų vietovių skautų vadovy

bės iki š.m. lapkričio mėn. 30- 
tos dienos raštu praneša stovy
klos viršininkui:
a. — pavardę, laipsnį ir užima
mas pareigas vietos kontingen
to vadovo,

b. — sąrašą skautų ir skau
čių atvykstančių į Rajoninę Sto
vyklą, nurodant jų laipsnį ir 
užimamas pareigas.

c. — atvykimo datą ir laiką 
ir kokiom priemonėm numatę 
atvykti į Melboumą,

d. — kiek: numato atsivežti 
palapinių ir jų dydį.

§ 4
Atvykus į Rajoninę Stovyklą 

organizuotai prisistatyti stovy
klos viršininkui, patiekiant Tun
to arba Vietininkijos lydraštį.

§ 5
Atvykus į Rajoninę Stovyklą, 

išskyrus vietos kontingento va- 

tikrina savo meniškus sugebėji
mus, gražinant savo gyvenamą 
aplinkumą, bando pritapti prie 
kitų, idant išlaikius draugiškus 
santykius, dalinasi su kitu savo 
džiaugsmu ir bėdomis, mokinasi 
iš kitų to, ko pats nežino ir pa
deda kitam išmokti jam žinomus 
dalykus, bando neatsilikti nuo 
kitų bendruose užsiėmimuose, 
valgo viską ką jam duoda, nes 
nėra pasirinkimo arba pats turi 
gaminti valgį tokį, kad pats galė
tų valgyti ir kad kitam būtų ska
nu.

Stovykla nėra beprasmiai laiko 
leidimo, tinginiavimo bei poilsio 
vieta. Stovyklos gyvenimas nėra 
lengvas, bet toks skirtingas pa
lyginus su kasdienišku gyvenimu, 
kad nejučiomis ir su malonumu 
kiekvienas darbas yra atliekamas, 
ir kas namuose atrodė sunku ir 
neįmanoma, stovykloje būna pa
prasta ir galima.

Dažnai pasitaiko, kad tėvai na
muose neleidžia savo vaikui lies
ti kirvio, idant nesusižeistų ar
ba piršto nenusikirstų, tuo tarpu 
stovykloje skautui kirvis yra toks 
paprastas įrankis, lyg jį! ,būtų 
kasdieną anksčiau naudojęs. Daž
nai tėveliai skundžiasi, kad jų 
vaikas namuose ne viską valgo 
ir dažnai būna be apetito, tuo 
tarpu stovykloje nėra patiekalo, 
kurio vaikai nevalgytų arba ku
rio nesuvalgytų. Namuose vaikai 
kartais skundžiasi, kad kieta pa
talinė arba pagalvė, tuo tarpu 
stovykloje, kad ir gulima ant 
šiaudų, šieno arba primityviai 

dovą, visi kiti vadai nustoja va
dovavimo galios.

Įvairių laipsnių skautai ir 
skautės, pagal reikalą, susitarus 
su kontingento vadovais, bus 
skiriami įvairioms pareigoms 
eiti.

5 6.
Visi skautai ir skautės atvy

ksta į Rajoninę Stovyklą pilnoje 
skautų uniformoje.

(pas ) Leonas Baltrūnas • 
Stovyklos Viršininkas.

1964 m. spalio mėn. 14 d. 
Melbourne.

NEIGIAMYBES 
SKAUTŲ 

STOVYKLOSE
Dainai pasitaiko, kad gražų ir 

malonu sotvyklavimą sutrukdo kai 
kurių tautiečių išsišokimai arba, 
kaip jie vadina, “skautiški papro
čiai”. Ne kartą teko patirti, kad 
buvę skautai mėgsta neprašyti at
silankyti į skautų stovyklą ir ypa
tingai nakties metu “nuleisti’ 
palapines. Skaitau, kad toks pala
pinių nuleidimas neturi nieko ben
dro su skautiškais papročiais ir 
yra nepateisinamas elgesys sauva
liaujančių asmenų, kurie visai ne
respektuoja skautų ramaus ir gra
žaus gyvenimo. Palapinių “nuleidi
mas”, yra ne tik kad nepateisina
mas elgesys, bet yra ir smarkiai 
pavojingas, nes gali sunkiai su
žeisti bemiegančius skautus, juos 
bereikalingai įbauginti, išgąsdinti 
ir padaryti nemažai nuostolių su
gadinant skautiškąjį inventorių.

Naktiniai užpuolimai, jeigu jie 
yra atliekami kultūringai ir su 
stovyklos vadovybės žinia, yra sto
vyklinio gyvenimo paįvairinimas. 
Bet, deja, dažniausiai tokie užpuo
limai būna blogai organizuojami 
ir todėl nepateisinami.

Svečių lankymasis į stovyklą 
yra programinis skautų stovyklos 
dalykas ir todėl pageidautina, kad 
tėveliai, pažįstami ir visi kiti lan
kytų stovyklą tik programoje nu
matytu laiku. Svečių lankymasis 
ne programoje numatytu laiku ap
sunkina skautų stovyklavimą, o tė
velių ir pažįstamųjų rūpestingu
mas pristatant į stovyklą papildo
mo maisto ir ypatingai saldumynų 
yra nepageidautinas reiškinys, nes 
tai sutrukdo normalią skautų mi
tybą.

Skautai, kurie numato atvykti į 
stovyklą tik keliom dienom ir nau
dotis svečio teisėmis, turėtų tai iš 
anksto pranešti stovyklos vadovy
bei, kad būtų pakankamai laiko pa
rūpinti svečiui vietos, neapsunki
nant stovykloje esamų skautų.

LJB.

padarytos lovos, miegama kietai 
ir gerai be nusiskundimų. Neiš
vardinsiu čia visų ypatybių, ku
rios yra tokios skirtingos stovyk
liniame gyvenime, bet galiu už
tikrinti, kad vaikai mėgsta laiks 
nuo laiko atsisakyti moderniškų 
patogumų, perdėtos tėvelių glo
bos, amžinai jiems teikiamų nu
rodymų net ir žinomuose daly
kuose ir jie mėgsta išreikšti savo 
viduje nešiojamas vertybes, ku
rių namuose jie neturi progos iš
kelti.

Šiais metais didžioji rajoninė 
skautų stovykla įvyksta Melbour
ne pašonėje, kurią organizuoja 
Melbourne “Džiugo” Tuntas. At
rodo, kad vieta yra parinkta 
Wonga Park rajone, kur prie 
Yarros upės vingiuotų krantų 
lietuviai skautai jau anksčiau 
buvo stovyklavę.-

šiuo mažu straipsneliu noriu 
priminti visiems Australijos lie
tuviams skautams, kad jau lai
kas pradėti ruoštis šiai didžiajai 
rajoninei stovyklai, kad nereik
tų kūliaversčiais skubintis vykti 
į šią busimąją jaunimo stovykla
vietę, kur kiekvienam bus suteik
ta teisė pareikšti savo asmenines 
vertybes ir jas palyginti su kitų 
skautų sugebėjimais. Ypatingai 
prašau jau dabar pradėti moky
tis naujų lietuviškų dainų ir ruo
šti bei kurti gražius vaidinimus, 
kad mūsų laužų programa būtų 
įdomiai turininga ir prasmingai 
sąmoninga.

Sk. v. Leonas Baltrūnas
A ’ -
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BUDĖK !

DŽIUGO TUNTE
SKILTININKŲ KURSAI MELBOURNE

Neperseniausiai Melbourne pa
sibaigė 10 savaičių užsitęsę skil- 
tininkų kursai, kuriuos sumaniai 
ir tvarkingai pravedė “Džiugo” 
Tunto jūrų paskautininkis Alek
sandras Gabas. Sąryšyje su šiais 
kursais, kuriuos baigė net 8 skau
tės ir T skautai, “Džiugo*’ Tunto 
skilčių skautavimas turėtų smar
kiai suaktyvėti, nes 11 patyrusių 
lektorių savo turimomis žiniomis 
švietė šiuos jaunuolius, o pasku- 
tiniomis kursų dienomis, suruoš
toje dviejų parų stovykloje Gem
brooke, kursų dalyviai turėjo 
įrodyti praktiškai, ką yra išmokę 
ir ar yra pasiruošę skilties vado
vavimui.

Malonu buvo matyti tokį. gra
žų būrį sveikai nuaugusių skau
čių ir skautų, pasiruošusių tar
nauti artimo labui ir pasiryžusių 
vadovauti jaunimui, prisilaikant 
skautiškojo gyvenimo principų. 
Jų sumanumas keliauti prisilai
kant kelio ženklais, mokėjimas 
naudotis kompasu ir laisvumas 
naudotis Morzės abėcėle įrodė, 
kad neveltui šie jaunuoliai leido 
savo laiką. Stovyklos pašonėje 
buvo rasti Lietuvos “Puntuko” 
dydžio akmenys, kurie buvo pa
naudoti pavakariniams žaidi
mams, kurių metu skautės įrodė 
savo pranašumą vėliavą vagiant. 
Vakare prie laužo teko gardžiuo
tis įmantriai iškeptomis medžio
klinėmis dešromis ir teko apgai
lestauti, kad užėjęs lietus sutruk
dė skautiškai iškepti bulves. Prie 
balanų šviesos buvo pravedami 
įvairūs kambariniai žaidimai, kur 
sesės skautės įrodė savo geresnį 
žinojimą pasaulio valstybių sos
tinių, upių pavadinimų ir įrodė 
geresnį sugebėjimą bendroje 
orientacijoje. Užtat, be brolių 
skautų, sesės būtų nuėjusios mie
goti be vakarienės, nes tik bro
liai parodė savo nagingumą ug
nies kūrenime ir tik jų dėka visi 
sočiai pavalgė vakarienę, nuska
laudami sausąjį maistą šilta ka
vute. Prieš užmiegant dar ilgai 
girdėjosi įvairių liaudies dainų 
garsai, kurie tęsėsi iki nesupran
tamoji pasąmonės ramybė sal
džiai užliūliavo būsimuosius skil- 
tininkus.

Turint galvoje, kad skiltis yra 
pagrindinis vienetas skautiško
sios programos vykdyme, laukti

TUNTO SUEIGA
Rugpjūčio mėn. 9 d. Lietuvių 

Namuose po pietų įvyko “Vil
niaus” Tunto sueiga. Joje sužino
jome, kad brolis B. Žalys dėl 
sveikatos pasitraukė iš Rajono 
Vadeivos pareigų. Jam linkime 
sveikatos ir sėkmingai užbaigus 
studijas vėl įsijungti į gyvą skau
tišką -veiklą. Naujam broliui Du- 
daičiui perėmus Rajono Vadeivos 
pareigas linkime geros sėkmės 
nelengvame darbe. Sueigon apsi
lankė ir svečias v.s. A. Krausas 
iš Melbourne. Jis pabuvojo su 
mumis sueigos metu ir savo žo
dyje į mus pabrėžė, kad yra rei
kšminga būti principiniu skautu, 
ne tik dėvint uniformą bei lan
kant sueigas, bet svarbiausia gy
venti skautiška dvasia ir jos ide
alų siekti visada, visur, per visą 
savo gyvenimą.

na, kad šie jaunieji skiltininkai 
dės visas pastangas išsikovoti sau 
teisę gauti grupę jaunuolių, ku
riems vadovaujant galės išban
dyti savo skautiškuosius, pedago
ginius skautavimo gabumus. Šia 
proga norisi pakartoti skautų są
jūdžio įkūrėjo Lordo Baden Po- 
wellio skiltininkams išreikštas 
mintis:

“Jūs, skiltininkai, lavinkite pa
tys savo skilties skautus, nes jūs 
galite prieiti prie kiekvieno 
skilties berniuko ir jį geriausiai 
pažindamas galite jį padaryti ge
ru vyru. Turite stengtis traktuo
ti visus savo skilties skautus vie
nodai, nes nebus jokios naudos, 
jeigu tik vienas kitas jūsų skilties 
skautas bus išprusęs, o visi kiti 
bus niekam tikę. Atsimink, kad 
tavo skilties skautai seka kiek
vieną tavo žingsnį ir klauso kiek
vieną tavo žodį, todėl stenkis bū
ti geru pavyzdžiu kaip savo vei
ksmu, taip ir savo kalba. Įrody
kite, kad mokate vykdyti įsaky
mus, neatsižvelgiant, ar jie būtų 
duoti žodžiu ar raštu ir ar kas 
nors jus stebi vykdant įsakymą, 
ar ne. Dėkite pastangų įsigyti 
galimai daugiau specialybių žen
klų, nes tai iškels jūsų vertę 
skautų akyse ir jie bandys pasek
ti jūsų pėdomis. Būkite visados 
smagūs ir linksmi, nes nuo tai 
priklausys jūsų skilties nuotaika. 
Be to, visada prisiminkite, kad 
turite vesti savo skilties skau
tus, bet ne stumti ir prievartau
ti.”

Sveikindamas naujuosius skilti- 
ninkus, linkiu jiems ieškoti nau
jų kelių, kaip tinkamiau paveikti 
jaunuosius mūsų skautus, kad 
gražioji, skautiškoji jaunimo 
auklėjimo idėja rusentų kiekvie
no jaunuolio ir jaunuolės širdy
je.

Leonas Baltrūnas

VILNIAUS TUNTE VAIKU TEATRAS
Po to buvo pasidalinta žiniomis 

apie artėjantį skautų balių. Su
eigos užbaigai smagiai pasišokta 
ir padainuota daug gražių dainų. 
Dalyvavo apie 50 tunto narių. 
Tradicine giesme “Ateina Nak
tis” užbaigta sueiga.

J.V.P.M.

SKAUTŲ BALIUS

Jau visus metus lauktas skau
tų balius įvyko rugpjūčio 22 d. 
Lietuvių Namuose. įėjus prq 
priekines duris į aptamsintą salę, 
malonus pušų kvapas pasitinka 
mane. Visos salės sienos pušų ša
komis papuoštos. Nukreipiu savo 
žvilgsnį į lubas,, kur išvystu ant 
mopo skrendančią raganą, juodai 
apsirengusią ir su didele skrybė
le.

Žvelgiu toliau. Ant lubų kabo 
daugybė šikšnosparnių, o iš pušų 
matyti pelėdų stiklinės akys. To
lėliau juodi katinai vaikščioja už
rietę uodegas. Vytukas smagiai 
šoka paskęsdamas valso garsuo-
se. Ant scenos Juozas Songaila 
su savo kapela groja iš visos šir
dies ko tik širdis pageidauja: 
tvistą, tango ar kitą kurį šokį.

Stalai lūžta nuo maisto, net 
seilė bėga, o gražiosios sesės vi
lioja širdį. Jų pilna salė, jos 
grakščiai vaikšto ir šoka. Būda
mas dar nevisai nunokęs, nu
sprendžiau prisėsti jaunimo kam
bary. Atsisėdau prie gražiosios 
sesės ir stebiu, kas yra iš pažįs
tamų. Pamatau netikėtai vieną 
veidą: tai brolis Remigijus iš 
Melbourne, o kitam stalo gale 
Vanagėlis kuria poezijas ir jas 
skaito visiems. Vėliau sumaniau 
savo sustingusius kaulus paman
kštinti ir smagiai pasišokau. Po 
to užsukau į loterijos kampelį 
laimės išmėginti. Bet ji man čia 
nenusišypsojo. Mačiau ir Rajono 
Vadą linksmai bešokantį ir daug 
kitų pažįstamų, apie 160 asmenų 
atsilankė į šį smagų skautų ba
lių.

Atrodo, kad skautai turėjo ne
maža pelno, kuris pasitarnaus 
vykstant į Melbourną Rajoninėn 
Stovyklom

J.V.P.M.

RUGSĖJO 8-SIOS IŠKILMĖS

Rugsėjo mėn. 6 d. 10 vai. ryto 
uniformuoti skautai vyčiai pakė
lė vėliavas Lietuvių Namų vė
liavų aikštėje. Taip pat ir Lietu
vių Katalikų Centre įvyko vėlia
vų pakėlimas, dalyvaujant orga
nizacijoms su savo vėliavomis. 
Čia p. Pusdešris tarė trumpą žo
dį. Sugiedotas Tautos Himnas. 
Po to organizacijų atstovai padė
jo gėlių puokštes prie Lietuvos 
žemės Paminklo. Tautos Šventės 
intencija atnašautos šv. Mišios, 
dalyvauajnt organizacijoms su 
savo vėliavomis.

Tautos šventės minėjimas įvy-

Vaikų Teatras, kuris jau ke
linti metai sėkmingai dirba Ban- 
kstowno (Sydney) savaitgalio 
mokykloje, negali prilygti pro
fesionaliniam teatrui vaidybiniu 
atžvilgiu, bet mokomoji ir auk
lėjamoji jo reikšmė yra be galo 
didelė. Ypatingai reikšmingas 
Teatro darbas kalbos mokyme.

Kalba ir kultūra yra tautos 
gyvybės garantija. Ar mūsų vai
kai moka savo kalbų? Ar jie 
pažįsta lietuvišką kultūrą?

Deja, assimiliacijos procese 
jaunoji karta negauna pažinti

Iš pirmojo Bankstown mokyklos vaidinimo “Kalėdų senelio
belaukiant” 1956 m. Veikalėlį režisavo p. G. Kazokienė.

“AUŠROS” KRIKŠTYNOS
Canberros Apyl. Valdybos pa

stangomis suruoštos “Aušros” 
chorui krikštynos labai gražiai 
praėjo.

Krikštynų parengimas vyko- 
tokia tvarka: po pirmosios choro 
sudainuotos dainos “Leiskit į tė
vynę” (Vanagaičio) buvo skaito
mas krikšto aktas. Jo turinyš 
toks: 

ko 3 vai. popiet Lietuvių Na
muose. Pritaikytas šventei kal
bas pasakė p. M. Rudzenskas ir 
p. A. Pocius. Meninėj dalyj p. 
Vanagienė padeklamavo, choras 
“Lituania” padainavo keletą dai
nų ir p. Lapšienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė pašoko ke
letą šokių. Ypatingai nusisekė 
“Subatėlė”, kuri buvo šokama 
chorui palydint.

Minėjimas baigtas vėliavų nu
leidimu, kurį pravedė ramovėnai.

J.M. I «

TUNTO SUEIGA

Rugsėjo 13 d. įvyko “Vilniaus” 
Tunto sueiga Lietuvių Namų kie
me. Joje pasitarta spalio pra
džioje vykti į Naracoorto urvus. 
Visi tam šiltai pritarė. Po to įvy
ko konkursinis žaidimas iš Lietu
vos geografijos ir skautiškų ži
nių. Laimėtojai gavo dovanų: jau
nieji — knygutes paukštytėms ir 
vilkiukams, o vyresnieji — žen
klus.

Skautai vyčiai turėjo dar ats
kirą pasitarimą sąryšyje su ar
tėjančia iškyla. Sueigoje dalyva
vo apie 40 skautų-čių.

J.M. 

savo tautinės kultūros ir grei
tai užmiršta iš tėvų pramoktą 
kalbą. • O gimtosios kalbos ne
mokėjimas tai pirmas žingsnis 
prie, nutautėjimo. Lietuviškos 
kultūros vertybės yra menka
vertės jų nepažinusiam, sveti
mam krašte augančiam vaikui. 
Dėl to, dažnu atveju, vaikai, o 
ir suaugę, gėdinasi prisipažinti 
lietuviais esą, nariai mažos, ne
labai žinomos tautos.

Kaip toli nuėjęs savo kalbos 
nežinojimas mūsų bendruome
nėje, gali pasakyti savaitgalio

CHORO KRIKŠTO AKTAS
1964 m. Donelaičio m. spalio 

mėn. 17 d., Canberra
Australijos sostinės lietuvių 

choro dalpviai Canberros Liet. 
Klubo patalpose dalyvaujant 
Krašto Valdybos pirmininkui p. 
I. Jonaičiui, Canberros Apylinkės 
pirmininkui p. K. Labučiui, cho
ro vadovui p. P. Dariui, choro 
administratoriui p. A. Alytai ir 
Canberros visuomenei bei sve
čiams, norėdami sutvirtinti mūsų 
pastangas lietuvių liauides meno 
bujojimui, šį chorą per krikšto 
tėvus p. M. Martišienę ir A. Čei- 
či pavadiname “Aušros” vardu.

Pasirašė:
Krikšto vėvai A. Martišienė 

A. čeičys
Krašto Valdybos pirmininkas 

I. Jonaitis
Canberros Apyl. pirmininkas 

K. Labutis

Seka choro vadovo ir choro ad
ministratoriaus bei choristų pa
rašai.

Toliau sekė pati programa, ku
rią sudarė dainos, piano muzika 
(skambino M. Anučauskienė .ir 
G. Genytė).

Dainos: Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka — Bendoriaus,

Alynėlis — Jankaus,

Melodeklamacija: Tėviškė — 
K. Inčiūros, kurią chorui prita
riant deklamavo p. R. Genienė.

Už jūrų marių — Banaičio, 
Stikliukėlis — Karoso, 
Miškų gėlė ir Namo.
Choro pranešėja R. Jarašienė. 

Parengimų pranešėjas A. An- 
driuška. 

mokyklos mokytojai, Skautų S-' 
gos ir Vaikų Teatro vadovai. 
Jie su didžiausiu susirūpinimu 
seka lietuvių kalbos nykimą vai
kų tarpe.

Kol vaikas auga šeimoje, jis 
kalba lietuviškai. Pradėjus lan
kyti vaikų darželi ima kalbėti 
ir galvoti angliškai. Charakte
ringai pastebėjo viena ponia, 
pakviesta Vaikų Teatre mokyti 
vaikus kalbos vaidybai: “Kaip 
juos mokyti, kad jie visai nemo
ka lietuviškai?”

Vaikų Teatro ir savaitgalio 
mokyklos uždavinys ir yra mo
kyti, nes jie. nemoka! Mokyti 
žodžiu, sakiniu, ištisa pasaka!

Vaikų Teatras, aktyviai pa
naudodamas vaikams įgimtą no
rą žaisti ir vaidinti, moko juos 
lietuviškai kalbėti ir galvoti, su
pažindina su lietuviškos kultū
ros turtais, kaip dainos, tauto
saka ir šokiai, išmoko didžiuo
tis savo tėvų žemės kultūra.

Ar gali tėvams atrodyti, kad 
laikas, praleistas ruošiantis vai
dinimui, yra veltui gaišinamas?

Iš tikro vaikai, dirbantieji 
scenoj, turi didesnę naudą iš 
mokyklos, negu nedirbantieji. 
Turtinga veikaliuko kalba rei
kalauja išmokti daug nauįj žo
džių ir sudėtingų sakinių. Vie
šas kalbėjimas prieš publiką pa
reikalauja tobulinti akcentą, gy
vas sakinių panaudojimas vai
dyboje išmoko lietuviškai galvo
ti.

Vaikų Teatro grupę sudaro 
visi mokyklą lankantieji vaikai 
ir keliolka mokyklą baigusių, 
kurie tik dėl teatro palaiko ryšį 
su lietuviška mokykla. Jie visi 
išmoksta mintinai ilgą veikaliu- 
ko tekstą. Taip buvo praeity 
ruošiant “Batuotą Katiną” ir 
“Sigutę”, taip yra ir dabar in
tensyviai ruošiantis spektakliui 
“Pagrobtasis Karalaitis.”

Laikas, praleistas mokykloje, 
repeticijose, tai sunkaus darbo 
laikas, reikalaująs didelio atsi- 
dėjimo ir meilės lietuvių kalbai 
iš tėvų, mokytojų ir vaikų. ir 
tiktai geri rezultatai to darbo 
yra malonus atpildas visiems.

AVA.

Pirmoj programos daly krikšto 
tėvai chorui įteikė gražų albumą 
nuotraukoms su atitinkamu įrašu.

Kun. P. Butkus chorui įteikė 
giesmių knygą.

Toliau prasidėjo vaišės, 'ku
rioms įsisiūbavus krikšto tėvai 
choristus pakvietė prie šampano 
pripildytų stiklų ir buvo sugiedo
ta "Ilgiausių metų”.

Choristai ir jo vadovybė nuo
širdžiai dėkoja vietos apylinkės 
valdybai už parodytą gražią ini
ciatyvą suruošiant krikštynas, 
krikšto tėvams už visokeriopą pa
ramą bei dovaną tikėdamiesi pa
teisinti joje įrašą "Patekėjusi ne- 
užgęsk!”, kun. P. Butkui už gra
žią ir vertingą giesmių knygą, 
viešnioms ir svečiams, atvyku- 
siems iš Sydney, Melbourne ir iš 
artimesnių Canberros vietovių

Pirmiesiems gaidžiams pragy
dus svečiai ėmė skirstytis { na
mus.

a.

SKILTININKAI IŠK/l-AUJA
Viskas buvo brolio vadovo nu

matyta ir patvarkyta iš anksto — 
ką paimti, ką palikti namie. Be 
kitų dalykų pasiimti dar ilgas kel
nes, šliures, muilo, nedūžtančių 
lėkštę, tris bulves, pora kietai iš
virtų kiaušinių, pusę jardo me
džioklinės dešros ir sumuštinių 
pagal savo pilvo skonį ir reikala
vimą. Namie palikti transisto- 
rius, radiogramas ir tėvus.

Viskas buvo aišku. Bėdos tik bu
vo su ta puse jardo medžioklinės 
dešros. Krautuvininkas, matyt, nu
suko. Parnešus namie išmatavau, 
ir trūko dviejų inčų. Atsiminiau, 
kad visi kūnai nuo šilimos išsi
plečia, tai ir mano kabana turėtų 
prie laužo pailgėti ir atitikti va
dovo reikalavimams.

Barnia sąžine pasileidau į kelio
nę. Nebuvo jau taip toli: tik 40 
mylių nuo Melbourne. Galą pava

žiavau traukiniu, kitą autobusu ir 
štai po poros valandų su visais 
savo kroviniais ir gerais norais 
atsiradau Gembrooko gatvėse. Bu
vo mūsų dvylika. Gembrooke, kaip 
geras kaimo dėdė, mus pasitiko au
tomobilyje vienas didžiųjų brolių. 
Pamatęs, kad mūsų yra visas tu
zinas, didysis brolis, pasitaręs su 
vadovu, iškilmingai pareiškė: “Ati
duokit kuprines ir kitus krovinius, 
o patys bėkit nuosavom kojom. 
Kelią susirasit iš paliktų ženklų!”

Sumetė broliai ir sesės viską, 
ką tik .turėjo, į mašiną, kad ko
joms lengviau būtų. Kiti kvailučiai 
net pinigines paliko kuprinėse, 
pamiršę kad pakely galima suras
ti milkbarų. Aš tai bent susigrie
biau ir į kišenes prisikimšau sal
dainių ir sumuštinių. Ką gali ži
noti, kokie tie Gembrooko keliai ir 
į kokius šunkelius gali nuklysti. 

Jau kas bus, kas nebus, bet su 
pilnom kišenėm žemaitis Gembroo
ke nepražus!

Tuoj mūsų vadovas, užsimetęs 
gitarą ant nugaros ir nespėjęs 
busimiesiems vargšams skiltinin- 
kėliams pasakyti ta — ta, dingo su 
automobiliu. Paliko mums tik su
keltą dulkių debesį. Dingo ir mū
sų bulvės, ir pusjardžiai kaba- 
nos. “Vaje, vaje!” — kažkas ėmė 
dūsauti.

Bet geras skautas — skautė ne
gi stovės ir lauks tolimesnių žen
klų iš dangaus! Reikėjo jų pajieš- 
koti žemėje. Reikėjo gi susirasti 
buveinę, kuprines ir dešras. Pil
vai jau buvo pradėję murmėti ir 
prašyte prašėsi valgyti. Tat ir 
pasileidom į kelionę nuo vieno 
ženklo prie kito. Prabėgę 40 ženk
lų, pasiekėm kelionės galą, sura
dom vadovus, mašiną ir kuprines. 
Pasistiprinę kibom į darbą. Gem
brooke užbaigėm savo skiltininkų 
mokslus. Sarka

ŽEMĖS DREBĖJIMAI Paruoši Venų

PRIEŽASTYS ' — paduotieji 
brėžiniai —. diagramos parodo, 
kaip požeminių uolų virpėjimai 
sukelia žemės drebėjimus. Nr. 1 
matome, kad žemės paviršiaus 

plėtimasis verčia plyšinėti pože
mines uolas. Nr. 2 rodo gelmėse 
sutrūkimų padarinius. Nr. 3 ir 
Nr. 4 rodo žemės virpėjimus au- 
gštyn ir žemyn ir į šalis. Moksli

ninkai atradę tokias neteisingas 
linijas, bet dar negali pramaty
ti, ar tas iššauks žemės drebėji
mus.

(Bus daugiau)
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SPORTO NUOTRUPOS
SYDNEJAUS KOVIETĖS žie

mos krepšinio turnyre pasirodė 
truputį silpniau, negu kad pra
ėjusiam rudens turnyre, kur jos 
buvo laimėjusios Parramattos di- 
strikto meisterio vardą. Nors ir 
dabar jos išsimušė į finalus, bet 
ten suklupo ir pateko i antrą 
vietą. Tikimės, kad jos netrukus 
pasirodys šauniai Melbourne ir 
su jomis kitos komandos turės 
kietai skaitytis.

JAU KELINTI METAI Syd
ney “Kovo” metiniuose susirin
kimuose prieš valdybos rinkimus 
būna daug diskusijų ir gražių 
pageidavimų apie jaunių sporti
ninkų organizavimą. Ir beveik 
kasmet vis tikimasi iš naujų val
dybų jaunių suorganizavimo, 
tačiau vis ir vis atidedama ki
tiems metams. Gal būt, šiais me
tais šį'darbą nustelbė buv. Ame
rikos lietuvių krepšininkų gastro
lės, tačiau jau pats augščiausias 
laikas į šj darbą Sydnejuje su
kaupti visas turimas sportines 
jėgas.

KAIP TEKO NUGIRSTI, T. 
Bulionio pagamintas spalvotas 
filmas iš krepšininkų gastrolių 
ir įspūdžių Australijoje esąs la
bai jdomus, ypatingai Australijos 
lietuviams, kur daugiausia jie 
patys ir “vaidina”. Be australiš
kojo gyvenimo dar yra pridėtinis 
30 min. filmas iš Hamiltono (Ka
nadoje) lietuvių gyvenimo ir 
truputis meškeriojimo meno, čia 
ypatingai gražūs vaizdai, prime
ną Lietuvą.

J. BULIONIS iš Kanados, no
rėdamas atsidėkoti Australijos 
lietuviams sportininkams už jų 
gražų priėmimą, numatęs paskir
ti vieną taurę Melbourne žaidy
nių metu. Mūsų kanadietis bičiu
lis savo simpatijų mums nevynio- 
ja į žodžius!

PASKUTINĖMIS ŽINIOMIS iš 
Amerikos mūsų pažįstamas žur
nalistas P. Petrutis kaip nutilo 
Australijoje, tai vis dar nepra

I MURRAY’S I
HEALTH FOOD STORES

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

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

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

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

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

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.
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SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
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 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629.
CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

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

293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD

5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. 
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

93 Northumberland St., Wickham.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

94 Elizabeth St; Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

STORES,
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FOOD STORES,

FOOD
Tel.: 61-5180.

STORES,

byla Amerikoje. Kažin, ar tik jis 
nebus priverstas už ką nors pa- 
kutavoti?

ADELAIDĖJE SPAUDOS 
DARBUOTOJŲ susirinkimo, ku
riame dalyvavo vietiniai, Ameri
kos ir Kanados su krepšininkais 
atvykę žurnalistai, metu iškelta 
bendradarbiavimo mintis turi jau 
ir neblogų vaisių. Atskiri asme
nys neužmiršo savų pasižadėji
mų,. tik gaila, kad kaikurie re
daktoriai anapus vandenyno nori 
tik patys viską gauti, bet 
nenori nieko duoti.

SYDNEY “KOVO” KREPŠI
NINKAI nutarė, jog jiems ge
riausia neturėti jokio trenerio ir 
viso žaidimo meno mokintis pa
tiems. Gal ir gerai — mažiau va
dovų, mažiau ir galvos kvaršini- 
mų, nors treniravimosi metodas 
prašoka visus modernizmus šių 
laikų sporte.

NESENIAI TEKO NUGIRSTI 
komentarų apie paskutiniuosius 
spaudos ginčus tarp adelaidiškių. 
Kaikurių sydnejiškių nuomone 
reikalas esąs tas, kad šio ginčo 
asmuo, daugiausiai tikėjęsis gau
ti sidabrini ženkliuką ir jo ne
gavo. Ką padarysi — ne visų ke
lias sidabru klotas!

MELBOURNO SPORTO ŠVEN
TEI jau beveik esant čia pat, 
tikėkimės, kad mūsų sportininkai 
bus daug ko pasimokę iš Ameri
kos lietuvių krepšininkų ir gerai 
žinos, kad sportas su privačiomis 
partijėlėmis nelabai derinasi ir 
jau rytojaus diena parodo pasek
mes.

*
Australijos krepšinio rinktinė 

Tokio olimpijadoje išsikovojo 9- 
tą vietą, ką reikėtų laikyti mil
žiniška pažanga. Kad jie toki di
džiuli šuoli padarė krepšiny, be 
abejonės prisidėjo ir Amerikos 
lietuviai krepšininkai. Kažin, ar 
australai lietuviams pasakys ačiūv 
už tokį pastūmėjimą?

K
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“Padarėme viską, ką galėjome, 
ir viską, ko jūs norėjote”, pasa
kė F. Kriaučiūnas, grįžęs iš Ry
gos su Europos meisterio titulu. 
Gal ir neperdėsiu, pasinaudojęs 
šiais žodžiais. Iš 25 rungtynių 
Australijoje buvo laimėtos 24. 
Prie jų pridėję Pabaltiečių žai
dynes, Chicagos ir New Yorko 
rungtynes ir, pagaliau, Kanados 
olimpinę rinktinę, gausime 29' 
pergales ir vieną pralaimėjimą. 
Yra kuo pasidžiaugti bei pasidi
džiuoti. Gal tik Australija daug 
ką ir nepasakytų, skaitant, kad 
ten krepšinis jaunas ir pasauli
nėje plotmėje neturi vardo. Ta
čiau pergalė prieš Kanadą toms 
visoms pergalėms uždeda ants
paudą ir atitinkamą svorį. Bet 
gal pradėkim nuo

TABOR FARM.
Po Pabaltiečių žaidynių Cleve- 

lande krepšinio k-tas neturėjo di
desnio galvosūkio atrinkti 11 iš 
16 kandidatų. Centro pozicijoje 
Adzima vienbalsiai išstūmė Skil- 
nyką, o Jasinską kiti 4 puolikai. 
Gynime, savanoriškai atkritus 
Kamarauskui ir Butkai, automa
tiškai atsidaė durys Jankauskui 
ir Sedlickui. Tuo būdu 11 vyrų 
birželio 28 d. susirinko Tabor 
f ar moję pasiruošimui. Sąlygos 
ten buvo idealios: čia pat krep
šinio salė, karališkas maistas, vi
si vienoje vietoje, jokio arti mies
to, pakankamai poilsio. Dieno
tvarkė buvo tokia: 7:45 — 8 vai. 
mankšta, 10 — 11.30 vai. tech
niškas ir komandinis pasiruoši
mas, po piet nuo 3 vai. iki 4:30 
taktika ir susižaidimas. Tikslas 
buvo vienam su kitu susipažinti 
aikštėje ir už aikštės, susižaisti, 
išmokti keletą derinių, priprasti 
prie olimpinių taisyklių ir paga-

Didelis sporto entuziastas V. 
Valodka iš Pertho neseniai sugrį
žo iš bušo praradęs net kelias 
stonas svorio ir pradėjo karštai 
organizuoti Pertho lietuvių krep
šininkų komandą, kurią Žūt būt 
nori nuvežti į Sporto šventę Mel
bourne. Tai būtų Pertho lietuvių 
sportininkų istorinė išvyka.

Rima* Gailius

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

OLIMPINIAI
Ką jūs pasakytumėte apie tokios 

sudėties gimnastų komandą: Aris
totelis, Demostenas, Platonas, So
kratas, Kajus Julijus Cezaris? Vi
si šie senovės didieji žmonės pui
kiausiai rungtyniavo ant lygiagre
čių ir skersinio. O Pitagoras, prieš 
atrasdamas geometrijoje žinomą
sias “Pitagoro kelnes”, pagarsėjo 
kaip boksininkas. Amžininkų tei
gimu, didysis matematikas per 
olimpines žaidynes kovas papras
tai baigdavo nokautu.

Per I olimpines žaidynes 1896 
metais 100 kilometrų lenktynėse 
plentu dalyvavo tik 10 dviratinin
kų, iš kurių varžybas tebaigė du 
— prancūzas L. Flamanas ir grai
kas G. Koletis.

1896 metų olimpiados disko me
timo varžybose nugalėjo amerikie
tis Garet. Prieš išvykdamas iš 
Amerikos, jis net nežinojo, kaip 
vadinamas tas įrankis, kurį spor
tininkams pasiūlė Atėnuose. Ga
rėto diskas nuskriejo 29 metrus 15 
centimetrų.

1900 metų Paryžiaus olimpiada 
pagarsėjo dviem “rekordais”: savo 
trukme (daugiau kaip 6 mėnesiai) 
ir tuo, kad gausiausia buvo pačių 
prancūzų komanda — 745 žmonės. 
Abu “rekordai” išsilaikė iki šiol.

Olimpiados dienomis plevėsuoja 
baltos vėliavos su penkiais susipy
nusiais įvairių spalvų žiedais, ši 
olimpinė emblema simbolizuoja 
penkių žemynų — Europos (mė-

VYT. GRYBAUSKAS

Žvilgsnis atgal
IŠVYKOS l AUSTRALIJA AIKŠTĖS APYSKAITA

liau įgauti geriausią fizinę kon
diciją. Tap dirbant, dar prie to
kio karščio, prarasta energija ir 
svoris (jis buvo kasdien tikrina
mas) buvo kompensuojamas pui
kiu maistu ir geru poilsiu. Tuo 
būdu pasiekę puikią fizinę kon
diciją ir šiek tiek apšlifavę ko
mandinį žaidimą (jis gerai iš
dirbti reikia daugelio mėnesių), 
liepos 7 d. pakilome iš Chicagos 
geroje savijautoje ir su pasitikė
jimu.

GĄSDINANTI PRADŽIA

Po įspūdingo sutikimo Sydnė- 
jaus aerodrome sekančią dieną 
jau išsirikiavome mažoje ir sau
sakimšai prigrūstoje salėje. Sto
vėjome prieš pirmąjį egzaminą. 
Priešininku buvo sustiprinta Syd- 
nėjaus meisteris PARATELS. Iš 
pažiūrėjimo neatrodė baisiai, 
nors per apšilimą puikiai mėtė ir 
turėjo gerą greitį. Teisėjų švil
pukas juos paleido, kaip iš nar
vo. Jie užpleškino greitį, vieną 
po kito metimą ir kovą, kaip dėl 
tėvynės. Toje kovoje, ar tai bū
tų po lentomis dėl kamuolio, ar 
tai dėl pozicijos, ar tai būtų gi
nant, priemonės buvo nelabai 
svarbios. Atvirai kalbant, buvo 
naudojamos alkūnės, stūmimas, 
laikymas, nelegalus blokavimas ir 
t.t. Mūsų žaidimas buvo išmuš
tas iš vėžių; jokie deriniai nebe
buvo įmanomi. Įtaka kai kuriems 
paskiriems žaidikams buvo dar 
didesnė. Šilingas, ypač Jesevi- 
čius, per greitai prarasdavo šaltą 
kraują, ir tuojaus reikdavo išim
ti iš aikštės. Modestavičius visus 
savo veiksmus dvigubai paskubi
no ir pradėjo daryti klaidas. Če- 
kauskas dažnai pramesdavo iš po 
krepšio, bežiūrėdamas į užpakalį 
ir bijodamas, kad kas pilname 
greityje nepastumtų. Varnas ir 
Bazėnas turėjo skubinti metimus 
ir prarado jiems žinomą tikslu
mą. Nors laimėjome 30 taškų 
skirtumu, bet mūsų žaidimas bu
vo pakrikęs, skubotas, be geres
nio vaizdo. Tautiečiai kraipė 
galvas, o mus apėmė baimė. Juk 
čia tik viena iš silpnesnių ko
mandų. Kas bus, kai žaisime Mel
bourne ir Adelaidėje prieš geras 
komandas?

MARGUMAI
lynas žiedas), Azijos (geltonas), 
Afrikos (juodas), Australijos (ža
lias) ir Amerikos (raudonas) — 
sportininkų vieningumą. Pirmą 
kartą tokia vėliava buvo pakelta 
1914 metų birželio mėnesį, šven
čiant TOK’o dvidešimtmetį. O 
pradedant 1920 metų Antverpeno 
olimpiada, vėliava su penkiais 
žiedais tapo neatskiriama olimpi
nio ceremonialo dalimi.

Sportininkams — olimpiadų da
lyviams ne kartą buvo statomi pa
minklai. Visų įstabiausias — 
bokštas olimpiniame Helsinkio sta
dione. Jo aukštis (72 metrai 71 
centimetras) lygus suomių ieties 
metiko M. Jarvineno rekordui, kurį 
jis pasiekė per 1932 metų žaidynes.

Jauniausia olimpinė čempionė 
buvo amerikietė Gestring. Kai 
1936-ųjų metų olimpiadoje ji lai
mėjo šuolių į vandenį varžybas, jai 
tebuvo 13 metų.

Savo startukus 1936 metų olim
piados didvyris Ovens padovanojo 
berniukui negrui Herison Dilard. 
Suvenyro savininkas pats tapo 
1948 ir 1952 metų olimpiniu čem
pionu.,

XVII olimpiadoje aukščiausio 
ūgio dalyvis buvo krepšininkas Ja
nis Kruminš (218 centimetrų), o 
visų mažiausias — Italijos leng
viausio svorio sunkumų kilnotojas. 
Jo ūgis — 148 centimetrai. Bet 
užtat jo pavardė — Grandi, o tai 
reiškia "didysis".

Sekančios dvejos rungtynės 
prieš Sydnėjaus rinktinę ir prieš 
New South Wales valstijos rink
tinę — su 4 olimpinės komandos 
žaidikams, buvo truputį geresnės. 
Dalinai dėl to, kad pradėjom pri
prasti prie tokio žaidimo, dali
nai dėl to, kad žaidėme prieš ge
resnį priešininką. Laimėjome 96 
— 66 ir 82 — 58; gana užtikrin
tai, tačiau kovoti reikėjo kiek
vieną minutę. Mažiausią atoslūgį 
australai išnaudodavo su kaupu. 
Jie lygiai kovodavo, pasekmei 
esant apylygei ir mums vedant 
30 taškų skirtumu. Kaip ten be
būtų, šios pergalės patenkino 
Sydnėjaus lietuvius, kurie pradė
jo mumis tikėti. Prie tų laimėji
mų tuojaus pat pridėjome New
castle 61 — 46. Pergalė ypatin
gai sunki, bet tuo labiau malo
nesnė. Newcastle mus nustebino 
savo žaidimu. Komanda greita, 
puikiai mėto iš toli, puolimą re
mia daugumoje deriniais, daly
vaujant visiems penkiems žaidi
kams ir dažniausiai su dvigubais 
blokais. Laimei, buvo mūsų ge
riausios rungtynės ligšiol. O lai
mėti šį kartą ypatingai norėjome, 
nes buvime daugiau ar mažiau 
užgauti. Jau išvažiuojant Chica
go je girdėjome, kad ten ruošia
masi muš pamokyti ir kaip filipi
niečius pasiųsti namo. Tam ne
tikėjome, kol patys savo ausimis 
neišgirdome. Ir dar pas to mies
to burmistrą oficialiame priėmi
me! Eilė kalbėtojų gyrė savo ko
mandą, sakydami, kad tai stip
riausias vienetas ne tik Austra
lijoje, bet ir visame Pietų Paci- 
fike, kad Newcastle yra kapiny
nas visoms atvykstančioms ko
mandoms, kad jokia komanda, 
įskaitant amerikiečių karius, čia 
dar nėra laimėjusi ir kad mes 
neturėtume vilties. Tokie žodžiai, 
įskaitant spaudą, juos pačius pa
laidojo. Sukovojom labai ryžtin
gais o dominavimas prie lentų ir 
puikus gynimas tarė lemiamą žo
dį.

Canberroje ir Tasmanijos kai
muose rimtesnio pasipriešinimo 
nebuvo, nors visos komandos bu
vo sustiprintos olimpiniais žaidi- 
kais. Turėjome pakankamai pro
gos priprasti prie jų žaidimo ir 
pasimokinti, kaip išsilaisvinti iš 
per artimo ir kieto dengimo, ne
turint. kamuolio, kaip greičiau iš- 
pasuoti, kol nesi užkluptas, kaip 
nesinervuoti ir nesikarščiuoti 
gaunant, po lentomis iš mažesnio 
priešininko su alkūne j šonkau
lius, kaip pamiršti skųstis teisė
jui, nes tas tik numos ranka.

PRALAIMĖJIMAS IR

DŽIAUGSMO ASAROS

Maždaug ta linkme pakreipę 
savo žaidimą ir, atrodo, jau per
siorientavę, mes paskutines run
gtynes Tasmanijoje sužaidėme 
visai gerai ir pasiekėme pirmąją 
šimtinę. Žaisdami greit, kovoda
mi kietai (bet visada sportiškai), 
neatleisdami nei minutei, nebe
turėjom vargo nei kritiškų mo
mentų. Buvome gerame kelyje: 
taip bent išoriniai atrodė. Deja, 
nusileidę Melbourne, tą patį va
karą gavome stiprią Viktorijos 
valstijos rinktinę ir jai pralaimė
jome 67 — 58. Nemanau, kad 
tai atsitiko dėl fizinio nuovar
gio, nors tai ir buvo 9-tos rung
tim ės per 12 dienu, plus kelia
vimai beveik kasdien. Be Sedlic- 
ko ir Varno peršalimu, visi, at
rodė. jautėsi neblogiausiai. Esu 
įsitikinės, kad pralaimėjimo kal
tininkas buvo dvasinis nuovar
gis. Juk žmogus — ne mašina. 
Nuolatinis įtempimas ir nervų
‘A\WAWAVAWAVAVAWAW//AW>WAVAV >W.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* h* ii»imokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

VYTAUTAS GRYBAUSKAS, 
Amerikos Liet, krepšinio 

. rinktinės treneris

karas vėliau ar anksčiau priveda 
prie tam tikros krizės. Tos 4 die
nos Tasmanijoje — jų tikslo mes 
dar iki šiol neišsiaiškinome (ne
bent krepšinio populiarinimas 
australų tarpe) — tą moralinę 
tuštumą dar padidino. Ją paju
tome ne tik ten praleisdami tas 
tuščias ir nuobodžias 4 dienas, 
bet ypač aikštėse. Davenporto ir 
Burnie puikiose salėse po pora 
tūkstančių žiūrovų buvo liudinin
kai neblogo krepšinio, buvo liu
dininkai eilės gražių momentų, 
bei jų komandų skaudaus pralai
mėjimo. Tačiau net mums vedant 
20 ar 30 taškų skirtumu, jų ko
mandų kiekvienas taškas iššauk
davo žiūrovų riksmą ir plojimus, 
o tuo tarpu po mūsų gražesnio 
derinio ar metimo salėje viešpa
taudavo mirtina tyla. Tokia jų 
ignorancija, ar tiesiog nacišku- 
mas, buvo mums nemalonus. Mus 
privedė prie apatiškumo, prie pa
siilgimo salių su lietuviškomis 
širdimis, plakančiomis su kiek
vienu mūsų judesiu. Tokiame 
dvasiniame stovyje prieš puikią 
Viktorijos komandą mes nepajė
gėme susikoncentruoti, nepajėgė
me duoti įsakymo savo kojoms 
greičiau judėti, savo refleksams 
geriau veikti, neturėjome pasi
ryžimo ir entuziazmo. Dengdami 
žmogus žmogų, nespėjome sekti 
priešininko, ar laiku po blokavi
mo pasikeisti; dengdami zona, at
rodėme, kaip 5 stulpai. O puoli
me buvo dar blogiau: pasuotos 
pavėluotos ir netikslios, metimai 
katastrofiški. Juk antrojo kėlinio 
pradžioje per 9 min. nepadarė
me nė vieno metimo, o iš 16 kar
tų nepataikėme nė karto. Toks 
mūsų žaidimas betgi nei kiek ne
mažina Viktorijos pergalės. Ko
manda, vedama amerikiečio (bu
vusio profesionalo) Davalos, su
žaidė pasigėrėtinai. Prieš mūsų 
individualinį dengimą puikiai 
naudodami blokavimus ir kirti
mus, o prieš zoną greitas pasuo
les ir metimus šuolyje.

Tai buvo liūdnas vakaras Mel
bourne lietuviams. Nusiminimas 
ir net ašaros buvo matyti visų 

■veiduose. Gi Adelaidė persigando 
labiausiai, nes ten laukė dar ge
resnės komandos, kaip Viktorija. 
Mums tai gal net į gerą išėjo. 
Buvome prabudinti dvasiniai, pa
matėme, kad iš tikrųjų nešame 

'didesnę atsakomybę, nei galvojo
me, kad reikia pasiryžimo, va
lios, entuziazmo. Dėka ypatingi.} 
melburniškių pastangų mūsų mo
ralė buvo greitai atstatyta. Su
tvarkėme RENO 97 — 77. Net 
nebepykome; kad reikėjo anksti 
kelti, važiuoti į Geelongą, ten 
žaisti, sėdėti prie vaišių stalo ir 
grįžti atgal į Melbourną sun
kioms rungtynėms dar tą patį 
vakarą...

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BANKSTOWN

’NAMAI VIS DAR SVARBU
Spalio 25 d. įvyko Bankstown 

Liet. Namų narių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 60 atstovų 
ir buvo tariamasi dėl namų atei
ties. Susirinkime buvo padaryti 
namų valdybos pirm-ko p. M. Za
karo pranešimas, iždininko prista
tyta klausytojams finansinė namų 
padėtis, kuri, pasirodo, yra gana 
gera, ir revizijos komisijos per
skaitytas aktas, iš kurio paaiškėjo, 
kad visa piniginė atskaitomybė 
vykdoma tiksliai ir tvarkingai.

Susirinkime buvo svarstomi du 
pagrindiniai klausimai: 1) ar 
Bankstowno Liet. Namus sukti 
klubine kryptimi, ar juose telkti 
lietuvių kultūrinį centrą būtent, 
padaryti juos kultūros namais; 2) 
ką toliau daryti su namais — juos 
plėsti pristatant frontinį priestatą, 
ar pirkti šalia parduodamą kaimy
no namą su žeme.

Pirmuoju klausimu buvo gana 
gyvų diskusijų, bet prieita išvados, 
kad neturint bent šiuo metu ir da
bartinėse sąlygose galimybės gauti 
klubui leidimo, bazuotis namų kul
tūrine veikla. Toliau sekė, kad 
reikalingas ir namų praplėtimas 
su dviejų augštų frontiniu priesta
tu, kas sudarytų daug tinkamesnes 
sąlygas lietuviškai kultūrinei veik
lai. Turint tokį priestatą ir pati 
salė būtų patrauklesnė ir net gal 
pelningesnė, nes ja susidomėtų ir 
kiti, ne vien lietuviai. Toks pries
tatas kainuotų apie 7.000 ir gal 
daugiau svarų, žiūrint, koks tokio 
priestato projektas ir užsimojimai.

Buvo siūlyta už tuos pačius pini
gus nupirkti kaimyninį namą su 
žeme (namas mūrinis). Banks- 
town namai tada prasiplėštų tiek 
žeme, kurią būtų galima išnaudoti 
sporto aikštelėms ar kitokiems su
manymams, o namas jau dabar bū
tų panaudojamas aktualiems bend
ruomenės reikalams. Tačiau šis 
siūlymas buvo lengvai atmestas ir 
Namų Valdyba susirinkimo įgalio
ta rūpintis projektuojamu priesta
tu. Lėšų tam trūksta, bet galvo
jama pradžiai skolintis iš banko ir 
vėliau surinkti aukų keliu iš pačių 
lietuvių.

Susirinkimas užtruko gana ilgai. 
Jam pirmininkavo p. V. Ruša.

MELBOURNE
ATSTOVAI l KRAŠTO 
TARYBĄ MELBOURNE

Melbourno Apylinkės visuoti
niame susirinkime, įvykusiame 
spalio 18 d., slaptu balsavimu 
buvo išrinkti į ALB Krašto Ta
rybą šie apylinkės atstovai: J. 
Antanaitis, L. Barkus, A. Bikul- 
čius, J. Juška, A. Krausas, L. 
Malakūnas, J. Meiliūnas, A. Mi
kaila, J. Petrašiūnas, A. Pridot- 
kas, A. šeikis, B. Vanagas, E. 
žižienė ir A. Zubras.

Kandidatais paliko: T. Klup- 
šienė, A. Liubinas, J. Norman
tas ir K. Prašmutas.

Be to, susirinkime buvo gyvai 
diskutuota būsimo suvažiavimo, 
Meno Dienų ir einamieji apylin
kės reikalai. Pažymėtina, kad 
gautas iš nacionalistinės Kinijos 
radijo stoties pasiūlymas pabal- 
tiečiams kas antrą savaitę duoti 
transliacijų į Sibirą lietuvių, lat
vių ir estų kalbomis. Susirinki
mas pavedė apylinkės valdybai 
pasirūpinti tų transliacijų suor
ganizavimu.

PRANEŠIMAS 
APYLINKIŲ VALDYBOMS IR 

NAUJAI IŠRINKTIEMS 
KRAŠTO TARYBOS NARIAMS

Ig. Alekna

nu-

PRANEŠIMAS
MŪSŲ PASTOGĖS 
SKAITYTOJAMS

palaidų Mūsų Pastogės
nuo pat pirmųjų metų, 

yra eilės ir metų tvarka 
ir sukrauti pas p. Povilą

Yra 
merių 
kurie 
sudėti
Alekną 9 Hill Str., Cabramatta, 
N.S.W.

Žinome, yra skaitytojų, kurie 
Mūsų Pastogę komplektuoja. Jei
gu kieno komplektui trūksta kai-

kurių Mūsų Pastogės numerių, 
krepkitės į Mūsų Pastogės Admi
nistraciją arba tiesiog pas p. P. 
Alekną augščiau nurodytu adre
su, ir jeigu prašomų numerių 
bus, mielai jie bus persiųsti. Per
siuntimo išlaidoms pridėkite 5 d. 
pašto ženklą.

Patariama pasitikrinti dabar ir 
papildyti trūkstamus Mūsų Pas
togės komplektus, nes po trijų 
mėnesių jie bus atiduoti į maku
latūrą.

Kariuomenės Šventė
Sydnejuje

L. V. S-gos “Ramovės” Sydney 
skyriaus Valdyba lapkričio 21 d. 
7 vai. vakaro ruošia Kariuomenės 
šventės minėjimą.

ISkilmingo minėjimo programoje
1. A.P. Alekna atidarys minėji

mą ir tars atitinkamą žodį;
2. S. Narušis skaitys paskaitą 

— tema “Gen. Gyd. Nagius-Nage- 
vičius — Lietuvių tautos ugdyto
jas”;

3. Vieno veiksmo drama: “Mote
rys karo metu” Režisuoja A. Gri
nienė. Dekoracijas ruošia Alg. 
Plūkas;

4. Dainos choras, muz. K. Ka-

N.S.W. IV-ji DAINŲ ŠVENTE
ĮVYKSTA SYDNEJUJE LAPKRIČIO 7 D. AUBURN, FATHER O’RILEY

MEMORIAL HALL (KAMPAS PARK RD. IR MARY STR.)

šioje šventėje dalyvaus trys chorai: Canberros “Aušra”, Newcastle lietuvių cho
ras ir Sydney “Daina”.

Kviečiame visus Sydney ir artimesnių bei tolimesnių apylinkių lietuvius pasi
klausyti turtingos programos: trijų chorų, dainuojančių atskirai ir jungtinio choro. 
Salė erdvi — vietos visiems pakaks!

Po koncerto bendras visų pasilinksminimas grojant puikiai kapelai.

Pradžia lygiai 7 vai.

valiausko vadovaujamas, duos Ka
riuomenės šventei pritaikytų dainų 
koncertą;

5. Programos pranešėja — p-lė 
Dalia Grosaitė.

Savanoriai - kūrėjai kviečiami 
garbės svečiais.

Minėjimas jvyks Bankstown 
Liet. Namuose. Pradžia 7 vai.

L. V. S-gos “Ramovė”, Sydney 
skyriaus Valdyba maloniai kviečia 
Sydnėjaus ir kitų apylinkių tau
tiečius gausiai dalyvauti Kariuo
menės šventės minėjime, kur bus 
progos prisiminti anų Nepriklau
somybės atstatymo laikų dvasią, 
nepalaužiamą ryžtą bei pasiauko
jimą kovose dėl tėvynės laisvės.

Programai pasibaigus, vyks lin
ksmoji dalis. Grieš kontinentalinis 
orkestras. Veiks užkandžių ir gė
rimų bufetas.

Įėjimas suaugusiems 10 šil., mo
ksleiviams, bei studijuojančiam ir 
nedirbančiam jaunimui — Įėjimas 
laisvas.

Lapkričio 22 d. 11.30 vai., Lid- 
combe katalikų bažnyčioje Įvyks 
iškilmingos pamaldos, už žuvusius 
dėl tėvynės laisvės. Pamaldas lai
kys kun. P. Butkus ir giedos "Dai
nos” choras.
. Maloniai kviečiami visi lietuviai 
gausiai pamaldose dalyvauti pa
gerbiant kovojusius ir žuvusius už 
tėvynę.

Organizacijos kviečiamos pamal
dose dalyvauti organizuotai su vė
liavomis.

L.V.S-gos “Ramovės” Sydney 
Skyriaus Valdyba

PRANEŠIMAS SYDNEY 
RAMOVĖNAMS

L.V.S-gos “Ramovės” Sydney 
Skyriaus narių susirinkimas Įvyks 
lapkričio 15 d. tuoj po liet, pamal
dų Lidcombe bažnyčios salėje. Su
sirinkime bus aptarta bendrieji 
skyriaus reikalai, pranešimai ir 
skyriaus valdomų organų rinkimai.

Numatytasis susirinkimas lap
kričio 1 d. turėjo būti atšauktas, 
nes tuo laiku įvyko vėlinių apeigos.

Visi ramovėnai kviečiami susi
rinkime drausmingai dalyvauti.

Valdyba

Sydney Inžinierių ir Architektų 
Draugija lapkričio 15 d. tikisi gra
žaus oro, nes rengia savo pikniką 
Lane Cove National Parke.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Pranešama Sydnėjaus Liet. 

Mot. Soc. Globos D-gijos narėms 
ir prijaučiantiems draugijai, kad 
lapkričio mėn. 8 d. 1 vai. 30 min. 
Bankstowno “Dainavos” salėje 
teisininkė Gražina Biveinytė iš 
Canberros rodys spalvotą filmą 
su paaiškinimais iš savo kelionių 
po Europą. Tai bus nepaprastai 
įdomu suaugusiems, jaunimui ir 
vaikams.

Kviečiame nares bei prijaučian
čias atvykti su savo vyrais 
vaikais 
dai, o 
Įėjimas

ir 
atsinešant šio to užkan- 
kavą parūpins Draugija, 
visiems veltui.

Draugijos Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Lapkričio 14 d., šeštadienį, 

Bankstown Lietuvių Namuose 
Sporto Klubas Kovas rengia filmų 
vakarą. Bus rodomi du filmai: 
kanadiečio žurnalisto J. Bulionio 
paruoštas ir įkalbėtas spalvotas 
filmas jam beviešint Australijoje 
drauge su krepšininkais ir antras, 
gamintas Adelaidės T. V. stoties 
iš Amerikos lietuvių ir Pietų Aust
ralijos rinktinių rungtynių, kada 
Amerikos lietuviai minėtai rinkti
nei įkrėtė šimtinę. Po filmų bend
ras pobūvis su alučiu. Plačiau ki
tame numery.

*
IV-ji N.S.W. Dainų šventė jau 

ateinantį šeštadienį visiems gerai 
žinomoje Auburn salėje. Dalyvau
ja net trys chorai, kuriuos sydnė- 
jiškiai ketina pasitikti ne tik gau
siu atsilankymu, bet ir su gėlėmis. 

. Teko nugirsti, kad į šias nepapras
tas iškilmes suvažiuos lietuvių iš 
kitų apylinkių, kaip į kokius 
laidus.

tabų pavasario vakarą, kurin at
silankę svečiai galės gerti ir valgy
ti už dyką, o šoks už pinigus. Tai 
bankstowniškių ruošiama staigme
na visiems. Sako, bus demonstruo
jamos ultramoderniausios (!) ma
dos!

Ryšium su Amerikos lietuvių 
sportininkų iškyla į Australiją 
Amerikos lietuvių laikraščiai dau
geliu atvejų labai plačiai citavo 
Mūsų Pastogėje skelbtus pasisaky
mus, net kaikuriuos straipsnius 
ištisai persispausdindami. Net ir 
dabar, ypač Dirvoje, nuolat užtiksi 
straipsnių iš Australijos, komen
tuojančių krepšininkų iškylą, ne
skaitant įdomių E. Karpavičiaus ir 
kitų nuotraukų. Ku-ka

PAJIEŠKOJIMAS
Anglijoje gyvenąs Juozas Gu- 

dynas klausia Mūsų Pastogės 
skaitytojų, ar kas žino bei girdė
jo apie Vaclovą Ledą, kuris savu 
laiku gyveno Melbourne. Jis pats 
arba žinantieji apie jį prašomi 
rašyti šiuo adresu:

Juozas Gudynas, 181 Highbury 
Rd., Kings Heath, 14, Birming
ham, England.
►ąąęąąęąęoąąąąąąąomąąąi

"ŠVIESOS” PARENGIMAS 
IR POBŪVIS

Lapkričio 14 d. 6.30 vai. vak. 
latvių namuose 32 Parnell Str., 
Strathfield Įvyksta “Šviesos” 
Sambūrio organizuojamas disku
sijų vakaras. Bus nagrinėjama 
tema “Amerikos Jungtinių Vals
tybių užsienio politika nuo 1960 
metų”, šiuo klausimu kalbės Al
gis Janavičius ir Kęstas Ankus.

Klausimas gana įdomus ir ak
tualus, tad kviečiame visus švie
sos bičiulius ir suinteresuotuo
sius skaitlingai dalyvauti.

at-

Gri- 
su-

*
Vaikų Teatro pakviesta p. 

nienė, prityrusi grimuotoja, 
tiko nugrimuoti jaunuosius akto
rius spektakliui “Pagrobtasis Ka
ralaitis”, kuris numatomas su
vaidinti gruodžio pradžioje.

Puošniam, turtingam gardero
bui “Pagrobtasis Karalaitis” spe
ktakliui dalį reikalingų rūbų pa
aukojo Sydnėjaus ponios. Bali
niai, daugiau nebedėvimi rūbai; 
gera medžiaga siuvant reikalin
gus rūbus pasakos pastatymui.

Kaip teko nugirsti, Sydnejuje 
nuvyto Rožytės ir Bijūnėliai. Ko
ki naują gėlyną užves mūsų “dar
žininkas A. Plūkas, vis dar neži
nia.

Bevartydamas užjūrio lietuvių 
spaudą užtikau tokių pasisakymų: 
"piktinamės, kad pavergtos Lietu
vos sportininkai olimpijadose ar 
kitur pasauliui pristatomi kaip ru
sai”. Teisingai, ir man pikta. Bet 
kai sau tą patį principą taikome 
savindamiesi ir vadindami lietu
viais tokius kaip Dostojevskis, 
Kantas, ir visą eilę kitų, kuriuose 
tik mes įžiūrime lietuvius, tad vis
kas gerai. Aš pasakyčiau — kažin?

#
Po Sydnejų vaikščioja gandai, 

kad Bankstown Apyl. Valdyba lap
kričio 27 d. Dainavoje rengia nuos-

GINA SAVO TEISES
KAIP GRUZIJOS MOKYTOJOS KOVOJA UZ SAVO KALBĄ

Gruzijoje praeitą vasarą ketu
rios mokytojos sukėlė tikrą au
drą, kuri nuskambėjo net per vi
są Sov. Sąjungą.

Pasirodo, tos mokytojos pradė
jo visiškai nekaltą žaidimą. Jos 
nutarė pasikajbįėjimuose nemai-' 
syti negruziniškų žodžių, o kas 
iš to būrelio nusižengs tam nuta
rimui, tai turės mokėt nustatytą 
baudą. Žaidimas patiko. Susidarė 
lyg ir draugija ir pasivadino 
“Draugija kovoti už gruzinų kal
bos grynumą“. Susidarė taip pat 
pagrindo ir draugijiniam gyveni
mui palaikyti. Mat, beimant už 
negruziniškų žodžių vartojimą 
pokalbiuose baudas, susidarė pi
nigų, kuriuos nutarta panaudoti 
tos grupelės pobūviams ruošti. 
Visiems į tą draugijėlę susibūru- 
siems taip patiko tas žaidimas ir 
tie pobūviai, kad visi tik ir reiš
kė pageidavimą juo dažniau su
sirinkti; Dėl to pradėta pobū
viais švęsti to susibūrimėlio narių 
gimtadieniai — vardadieniai.

Deja, į visą reikalą Įsikišo par
tija, ir draugijėlės nariams teko 
nukentėti. Buvo pradėti šaukti 
susirinkimai, kuriuose pasisakyta 
ypač prieš tas mokytojas, nes jos 
tą reikalą pradėjo. Be to, atsa
kingas partijos pareigūnas iš
spausdino vietiniame laikraštyje 
straipsnj. Padėtis susidarė tokia 
sunki ir nebepakeliama, 
kytojos jau nebeiškentė 
šė “Izvestijoms” laišką 
skundė, jog su jomis
gai buvo pasielgta. Tame laiške 
įrodinėjo, kad jos, specialistės, 
pastebėjusios, kokia negryna kal-

kad mo- 
ir para- 
ir pasi- 
neteisin-

ba vedami pasikalbėjimai. Tai dėl 
to ir nutarusios, kad turi būti 
vartojami tik gruziniški žodžiai, 
o už maišomus negruziniškus mo
kėtina po kapeiką baudos. Bau
da už pakartotinį svetimų žo
džių vartojimą buvo padidinta 
iki 20 kapeikų.

Susidoroti su mokytojų laišku 
buvo pavesta specialiam “Izvesti- 
jų” bendradarbiui Zviaginui. Jis 
ir susidorojo.

Antra, Gruzijos komunistų par
tijos centro komitetas buvo pa
kaltinęs tas moteris, kad jos su- 
kūrusios slaptą nacionalistinę or
ganizaciją. Zviaginas tuo reikalu 
norėtų būti šiek tiek nuolaides
nis. Bet ir jis abejoja, ar tas 
žaidimas kalbos gryninimu yra 
toks jau nekaltas. Zvieginui pa
čiam tekę girdėti Batumo gatvė
je, kai vaikai stengėsi išlupti iš 
savo draugo 10 kapeikų, nes šis 
pavartojo rusišką žodį! Vadinas, 
žaidimas jau yra paplitęs ir apė
męs jaunimą. Todėl ir buvo šok
tas! pamokyti “kaltininkus”.

Visas reikalas, aišku, yra ru
siškojo imperializmo ■'prasiverži
mas. Net ir naujojoje partijos 
programije pasakyta, kad Sov. 
Sąjungos visos tautos ir kalbos 
turi artėti. Tautinės kalbos net 
visai turėsiančios išnykti. Jų vie
tą turėsianti užimti rusų kalba. 
Pasyvus ar aktyvus pasipriešini
mas tokiam rusinimo vyksmui ne
gali praeiti tylomis. Stengtis są
moningai išlaikyti ir dar tobulin
ti pasmerktąją sunaikinti savo 
gimtąją kalbą yra "nacionaliz
mas” ar “buržuazinis nacionaliz-

V. SIDZIKAUSKAS
EUROPOJE •

Lietuvos Laisvės Komiteto New 
Yorke pirmininkui V. Sidzikaus
kui lankantis Europoje, spalio 17 
d. jis turėjo pasitarimą su Vak. 
Vokietijos centrinių lietuvių orga
nizacijų atstovais. Stuttgarte įvy
kusiame posėdyje V. Sidzikauskas, 
palietęs tarptautinės politikos pa
dėtį, plačiau apsistojo ties JAV-se 
vykdomos Lietuvos laisvinimu be
sirūpinančių politinių ir visuome
ninių organizacijų konsolidacijos 
klausimu. Posėdyje dalyvavę vie
ningai pritarė lietuviškų pajėgų 
išeivijoje apsijungimui ir pareiškė 
nuomonę, kad jis paliestų ir Eu
ropoje veikiančias lietuvių organi
zacijas. Ta proga pasisakyta, kad 
JAV-se globaliniai veikiančios or
ganizacijos, kaip VLIKas ir PLB, 
dar nepasiūliusios tokio lietuviškų 
organizacijų Europoje apsijungimo 
veiklos gairių. Pabrėžta, kad Lie
tuvos laisvinimo akcijoje lietuviai 
Europoje turėtų sudaryti vienokį 
ar kitokį organą ar atstovybę.

V. Sidzikauskas dar lankėsi 
Muenchene, vėliau išvyko į Romą 
ir Paryžių, kur spalio pabaigoje 
įvyko Europos ACEN (PET) at
stovų ir Pabaltijo diplomatų po
sėdžiai. (E)
MWWWWWWW "A

KAPITONAS IR ADMIROLAS
— Mano šeimoje tvarka kaip 

laive — aš esu kapitonas. Tik vi
sa bėda, kad vedžiau admirolą...

mas”. Taigi toks dalykas yra nu
sižengimas prieš rusiškojo komu
nizmo planus, dėl to baustinas 
dalykas.

(Laikas)

EKSTRA PRANEŠIMAS
VISIEMS SPORTO KLUBAMS
Amerikos lietuvių krepšininkų 

viešėjimo metu Australijoje kana
dietis žurnalistas J. Bulionis pa
ruošė spalvotą filmą su Įkalbėji
mais iš visų vietovių, kur tik vyko 
rungtynės. Šis filmas truks apie 
dvi su puse valandos ir jau pake
liui į Australiją, šio filmo reika
lais Australijoje autorius pavedė 
rūpintis Sydney sporto klubo Kovo 
pirm-kui A. Šimaičiui ir Mūsų Pas
togės Sporto Skyriaus redaktoriui 
Antanui Laukaičiui.

Visi Australijos lietuvių sporto 
klubai ar atskirose vietovėse buvę 
svečių priėmimo komitetai, norin
tieji šį filmą parodyti savo vieto
vėse, prašomi kuo skubiausiai susi
rišti su Sporto Skyriaus redakto
rium A. Laukaičiu 38 Cheltenham 
Rd., Croydon, N. S. W„ kuris Įga
liotam žmogui duos smulkesnių nu
rodymų ir eilės tvarka galės šį įdo
mų filmą persiųsti numatyton 
vietovėn.

PARDUODAMA
Tautiniam kostiumui (moteriš

kam) medžiaga. Kreiptis: Miss 
Klemenis tel. FX 4862.

Tie Krašto Tarybos nariai, ku
rie vykdami į Tarybos suvažia
vimą Melbourne nėra numatę 
ar susitarę su savo pažįstamais 
apsigyvenimo reikalu, skubiai 
praneša apie tai savo apylinkių 
valdyboms, kurios iš savo pusės 
sudariusios tokių Tarybos narių, 
reikalingų nakvynės, sąrašus ne
delsiant prisiunčia Melbourne 
apylinkės pirmininkui p. J. Pele- 
nauskui 50 Hughes Cresc., Dan- 
denong, Vic. Šias žinias būtina 
suteikti Melbourne apylinkės val
dybai iki šio mėnesio pabaigos. 
Būtų tikslu, jeigu apylinkių val
dybos drauge paduotų ir tų Ta
rybos narių pavardes, kurie jau 
privačiai susitarę, kur bus Mel
bourne apsistoję. Melbourne 
Apyl. Valdybai, kaip Tarybos su
važiavimo šeimininkui, svarbu 
tai žinoti.

PATIKSLINIMAS
Liečiąs Sydney ramovėnų pas

kelbimą apie Dr. K. Jurgėlos kny
gą “1868 m. sukilimas”

Negavę žymesnio pritarimo nei 
iš organizacijų, nei iš pavienių vi
suomenininkų, į kuriuos “Kario” 
leidėjai kreipėsi, ir negalėdami su
tikti su autoriaus reikalavimu iš
leisti veikalą vienu stambiu tomu, 
“Kario” leidėjai apgailestaudami 
atsisako leisti Dr. K. Jurgėlos di
džiulį ir labai svarbų lietuviškam 
reikalui veikalą apie 1863-jų metų 
sukilimą. Tikima, jog veikalas vis- 
tiek išvys šviesą autoriui suradus 
pajėgesnį leidėją.

“Kario” atstovas Australijai

LIETUVIŲ BROLIJOS 
MELBOURNE SUSIRINKIMAS

Melbourno Lietuvių Brolijos me
tinis susirinkimas šaukiamas lap
kričio 15 d. (sekmadienį) 1.80 vai. 
p. p. 297 Hoddle Str., Collingwood, 
Vic. Į susirinkimą kviečiami da
lyvauti visi Brolijos nariai ir jai 
prijaučiantieji.

Brolijos Valdyba

MITYBA
IR VĖŽYS

Vokiečių žurnale “Krebsarzt" 
sugretinami 29 šalių mirtįngumo 
nuo vėžio rodikliai su tų kraštų 
gyventojų mitybos duomenimis. 
Kraštuose, kuriuose mažiausiai 
mirštama nuo vėžio, didesniąją 
suvartojamo maisto dalį sudaro 
angliavandeniai, mažesniąją — 
riebalai. Baltymų kiekiai nedaug 
tesiskiria, šalyje, kurioje mirtin
gumas nuo vėžio mažiausias (14,5 
atvejo 100 tūkst. gyventojų), gy
ventojų maisto sudėtyje anglia
vandenių yra 70,3 proc., baltymų 
— 16,5 proc., riebalų — 13,2 proc. 
Krašte, kuriame mirtingumo nuo 
vėžio rodikliai aukščiausi (206,8), 
atitinkami skaičiai — 55,5 proc., 
14,7 proc. ir 29,8 .proc.

Medicininė geografija teikia ir 
daugiau duomenų, iš kurių matyti, 
kad susirgimai vėžiu labai susiję 
su maistu. Tačiau įdomu, kad, 
pavyzdžiui, eskimai ta liga neser
ga, o juk jų maiste vyrauja ža
lia mėsa, žuvies taukai.

E.L.

SUNKU ĮTIKTI

Trys rusai kalbasi Sibiro ver
gų stovykloje:

Pirmasis rusas: aš esu pasmerk
tas 1964 m. rugsėjo mėn. už tai, 
kad nemėgau Kruščiovo.

Antrasis rusas: o aš buvau nu
teistas 1964 m. spalio mėn. už 
tai, kad mėgau Kruščiovą.

Trečiasis rusas: o aš pats esu 
Kruščiovas!
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