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ESAME VISI
KARIAI

Kasmet minime Lietuvos ka
riuomenės Šventę ir Šie minėjimai 
darosi vis populiaresni ir reikš- 
mingesni. Kaip ir dera, Kariuo
menės Šventės minėjimus rengia 
atsargos lietuviai kariai ramovė- 
nai, tačiau Si Šventė turėtų įsi
liepsnoti ir įsigalioti kaip viena 
iš didžiųjų tautinių Švenčių, kaip 
Vasario 16-ji arba rugsėjo 8-ji. 
Juk kariuomenė nėra kas nors 
atskiro Salia jautos, bet ji yra 
tautos dalis ir būtent tautos ir 
kraSto apsaugos ramstis. Jeigu 
kiti valstybės piliečiai grindžia 
kraSto gerovę savo darbu, auka, 
materialinėmis ar kultūrinėmis 
vertybėmis, tai kariai savo duo
klę kraštui ir tautai atiduoda gy
vybėmis.

Gal šiandie nebūtų kalbos 
apie lietuvių teises į nepriklau
somybę, jeigu toji nepriklauso
mybė nebūtų buvus iškovota ne
priklausomybės kovose savano
rių pagrindu greitomis sudary
tos kariuomenės pastangomis. 
Mūsų tautos korifėjai, kaip Ba
sanavičius, Kudirka, Vaižgantas 
ir kiti savo neatlyžtamoje poli
tinėje ir kultūrinėje kovoje tau
tą privedė prie Vasario 16-sios 
akto, bet kad tas aktas virstų 
faktu, reikėjo trejų metų kietos 
ir kruvinos kovos. Kitaip sakant, 
ką politikai ir tautos vadai ant 
popieriaus pasirašė, reikėjo ne
trukus tautos kariams savo ko
vomis, krauju ir gyvybėmis iš
pirkti. Ir tai buvo įvykdyta su 
didesnėm pasėkom, negu tikėjo
si palys to meto tautos vairuoto
jai ir net karo vadai.

Iškovojus Lietuvos nepriklau
somybę Uetuvos kariuomenė 
per tuos dvidešimt su viršum ne
priklausomybės metų atliko ir 
kitą nepaprastos svarbos užda
vinį. Tiesa, jos tiesioginis tiks
las nebuvo atšauktas — ji kaip 
ir pradžioje stovėjo krašto, tau
tos ir jos laisvės sargyboje, bet 
drauge atliko ir milžinišką kraš
te tautos sąmoninimo ir kultū
rinimo darbą. Po ilgų okupacijų 
ir perversmų krašte daug kas 
buvo apleista, ypač tamsoje net 
ir nepriklausomybės pradžioje 
glūdėjo lietuviškas kaimas. Nuo 
pat pradžios įvedus privalomą 
karinę tarnybą, kariuomenėn pa
teko visi priaugantys jauni vy
rai, kurie namie net paskaityti 
nemokėjo, o atitarnavę ir išėję į 
atsargą jie grįžo namo gerokai iš
treniruoti ne tik fiziškai, bet ir 
gražiai patriotiškai išauklėti, iš
mokyti skaityti ir rašyt, o kiti 
net įsigiję atitinkamas specialy
bes, kurias galėjo vėliau pritai
kinti ir civiliniame gyvenime, 
žodžiu, karo metu Lietuvos ka
riuomenė buvo tautos gynėja ir 
kovotoja už jos laisvę, gi taikos 
metu ji pasirodė kaip nepamai
noma tautos sąmoninimo ir švie 
timo mokykla.

Neturime čia nei nepriklau
somos savo valstybės, nei savos 
kariuomenės, bet gi kova už 
tautos laisvę nebėra atšaukta. 
Lietuvis niekad nėra kapitulia
vęs! Jau istorija moko, kad rei
kalui esant visa lietuvių tauta 
virsta viena karo stovykla neiš
skiriant nei vaikų, nei moterų. 
Šiandie ir esame tokioje padė
tyje, kad visi turime būti ka
riais, kariais už tautos išlikimą, 
kariais už laisvės atkovojimą. 
Nereikia laukti, kad į šią kariuo
menę kas nors mobilizuotų —

Juozas Mikštas

LIETUVOS KAREIVĖLIAMS

Gimto krašto laukais
Jūs žygiavot kadais,
Šaunūs Laisvės Kovų kareivėliai.
Spinduliuojančio ryžto džiaugsmingais veidais 
Kovon veržėtės, galvas iškėlę.

Kaip aušrinės žada,
Kaip ugnis, kaip audra,
Nemarios
Lietuvos
Kareivėliai,
Taikliu ginklu, drąsa ir širdim atvira
Tėviškėlę
Iš snaudulio kėlėt.

O šiandieną kur jūs?
Kas belanko kapus,
Kuriais gimdėte laisvę Tėvynei?
Ten ruduo jums dabar meta medžių lapus, 
O mes liūdim čia, jus prisiminę...

Bet kova -
Dar gyva,
Kol gyva Lietuva,
Kol bus gyvas bent vienas lietuvis,
Kuris tiki, kad vėl Lietuva
Bus laisva;
Tiki ja,
Ir svetur jai nežuvęs. '

Mieli Australijos lietuviai!
Kasmet lapkričio 23 d. švenčiame Lietuvos Kariuomenės atkūrimo šventę, kuri savo cha

rakteriu ir turiniu yra ir lietuvių visos tautos šventė. Šiandie kovoje už lietuvybę išeivijoje ir už 
pavergtos tautos laisvės iškovojimą esame visi be išimties kariai.

Šios šventės proga sveikiname visus Australijos lietuvius ragindami dar glaudesnėmis 
gretomis budėti mūsų idealų fronte. Ypač mūsų sveikinimai ir linkėjimai Kariuomenės šventės 
proga lietuviams kariams savanoriams ir kariams ramovėnams, kurie anksčiau ar vėliau ginklu 
gynė Lietuvą arba Lietuvos kariuomenėje tarnavo. Mūsų visų ryžtas už lietuvių tautos tęstinumą 
ir jos laisvę kasdien testiprėja!

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba

ji visa susideda iš savanorių, o 
ten, kur stoja savanoriai, perga
lė visados garantuota.

Šiandie pavienių balsų šau
ksmas už jaunimo lietuvišką au
klėjimą, už tautinio židinio — 
namų įsigijimą, už sąmoningu
mą bei aktyvumą lietuviškame 
gyvenime — vis tai sąžinės bal
sai tiems, kurie pasiduoda pato
gaus ir gero gyvenimo vilionei 
ir pagundai. Ypač reikia savano
rių, kurie kovotų prieš lietuvišką 
gyvenimą paraližuojantį vėžį — 
asimiliacija vistiek mus įveiks, 
tad ar verta priešintis? Šitoji 
abejonė daugeliui ir pakerta ran
kas ir jėgas. Norėtųsi atsakyti 
kantra klausimu: visi žinome, 
kad mirsime, bet kodėl darbuo
jamės ir stengiamės, lyg visai ne
mirtume? Vadinasi, pastangos 
priešintis prieš nutautėjimą ly
giai tos pačios ir tiek prasmin
gos, kiek stengimasis dirbti ir 
kurti, nors žinome, kad mirsi
me. Štai dėl ko norisi pabrėžti, 
kad mes šiandie gyvename karo 
stovykloje ir visi esame kovai už 
tauta angažuoti. Kas pasiduoda 
panikai, tas prilygsta savižudžiui, 
bet kas priešinasi, yra garantuo
tai tos pačios kovos dvasios sa
vanoris, kaip kad buvo lietuviai 
savanoriai atstatant Uetuvos ne
priklausomybę. Lygiai kaip ir 
1918 metais, taip ir dabar tėra 
du keliai — savanorių kelias už 
tautos ateiti ir dezertyro kelias. 
Šiandie pasyvumas lietuvybės 
atžvilgiu prilygsta dezertyravi
mui iš kovos fronto. Nesinorėtų 
tikėti, kad nors vienas sąmonin
gas lietuvis pasirinktų antrąjį 
kelią.

(v-k.)
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Kariuomenės šventė- 
Pasiryžimo šventė

Z. RAULINAITIS, NEW YORK, U.S.A.

Kai švenčiame Lietuvos Ne
priklausomybės šventę tai ne tik 
pagerbiame tuos didžius valsty
bės vyrus, kurie savo stipria va
lia ir lemtingais veiksmais nu
vedė tautą laisvės keliu, bet tuo 
pačiu, atsigaiviname ir nepri
klausomybės idėja, savu valsty
bingumo idealu. Tą dieną mes 
švenčiame tautos laisvės įsikūni
jimą.

O, kai minime Lietuvos ka
riuomenės atkūrimą, tai pager
biame didvyrius, kurie aukojo 
savo gyvybę ir sveikatą, kad 
mes laisvi būtume. Tai laisvės 
aukos šventė. Juk laisvė savai
me tautai iš dangaus nenukrin
ta:
Jos brangiais rubinais neįgysi, 
Nei už auksą, nei perlus nupirk

si,
Tik už ašaras, mirtį ir kančią,

“MES LIETUVOS KAREIVĖLIAI...”

J. KONGRESO REIKALAIS
Bankstowno Apylinkės Valdyba 

įteikė Centriniam Komitetui 
£26.8.2 aukų, surinktų per rugsė
jo 8-sios minėjimų.

Studentų ir Sambūrio “Šviesos” 
Sydnejaus skyriai gautų pelnų iš 
boheminio vakro — £10 perdavė 
Jaunimo Kongreso reikalams.

Didelis ačiū Bankstowno Apy
linkei, studentams ir sviesiečiams

ir visiems prisidėjusiems savo au
ka.

*
Primename, kad Jaunimo Kon

greso reikalams aukų vajus Syd- 
nejuje pradedamas gruodžio 4 d. 
Kviečiame visus lietuvius parem
ti jaunimų savo duosnia auka.

Jaunimo Kongreso 
Centrinis K-tas

Tik kovodamas laisvę atrasi!...
Dar neperseniai taip dainavo 

Lietuvos miškuose laisvės kovo
tojai, partizanai.

Tačiau, Kariuomenės šventė, 
kaip paprastai šis minėjimas yra 
vadinamas, turi dar vieną nepa
prastai svarbų aspektą. Ji yra 
kartu ir mūsų vilties šventė. 
Mat, šiandieną mes gaivinamės 
nemirštama viltimi,, kad ir vėl 
būsime laisvi.
Savas karys — tai laisvės sim
bolis. Sava kariuomenė — tai 
tautos laisvės užtikrintoja. Ne
veltui poetas rimuoja: “Tėvynė 
nežus, kareivis kol bus!”

Taigi kariuomenės atkūrimo 
minėjimas yra mūsų didžiosios 
vilties pareiškimas, kad ir vėl 
būsime laisvi, nes dėl laisvės 
esama pasiryžę kovoti ir auko
tis.

Nėra šiandieną pasaulyje val
stybės, kuri neturėtų savos ka
riuomenės. Tokių valstybių, ne
buvo ir praeityje ,bent laisvų ir 
nepriklausomų.

Net Liuksemburgas turi savą 
kariuomenę. Vatikano šveicarų 
gvardija, alebardomis ginkluota, 
tai tik paradinė šv. sosto kariuo
menės dalis, kita jos dalis yra 
ginkluota moderniais J.A.V. pa
rašiutininkų ginklais. Ir Monako 
kunigaikštija turi kariuomenę iš 
12 kareivių, su karo vadu kapi
tonu ir viena sena anuota. Tai 
tik suverenumo simbolis, be ku
rio, tačiau, nė viena laisva val-

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KURSAI
1966 m. sausio 9-14 d.d. Sydne- 

juje (tuoj po Australijos Jauni
mo Kongreso) įvyksta ALB Kra
što Kultūros Tarybos iniciatyva 
organizuojami Tautinių Šokių 
kursai. Kursams vadovaus Kraš
to Kult. Tarybos Taut. Šokių 
Sekcijos seniūnė p. Bronė Lap- 
šienė. Kursų administravimas pa
vestas Sydnejaus Tautinių šokių 
grupės vadovei p-lei Jūratei Reis-

stybė neapsieitų.
Kariuomenės vaidmuo Lietu

vos valstybės istorijoje yra ne
paprastas. Protinga ir gudri po
litika, ginkluotos jėgos remia
ma, viduramžiais sukūrė, prof. 
Pakšto žodžiais .ištisą Lietuvos 
imperiją, nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų.

Vokiečių istorikas Rhodė apia 
tai kalba taip:

“Lietuvos valstybės atsiradi
mas ir jos išaugimas į didžiulių 
plotų galybę Rytų Europos isto
rijoje yra vienkartinis fenomė- 
nas. Vos per pusantro šimtme
čio, kitų kultūrinių įtakų mažai 
tepaliesta, nedidelė stabmeldžių 
tauta užvaldė tokius plotus, kad 
savo apimtimi ji prilygo vėlesnių
jų viduramžių kitoms didžioms 
valstybėms. Tačiau, kas yra dar 
svarbiau, kad šita valstybė nebu
vo ant greitųjų kardu užkariauta 
ir todėl linkusi vėl greitai suby
rėti didvalstybė, sukurta kokio 
didžio užkariautojo, ar valdovo. 
Visiškai ne, šita valstybė išvys
tė visai savitą organizacinę for
mą, kuri, nežiūrint visų trūku
mų, pasirodė esanti stebėtinai 
patvari.”

Taip, kol Lietuvos politikas 
buvo kartu ir savo tautos gynė
jas, jos karys, Lietuvos didybė 
buvo užtikrinta. Tačiau, am
žiams slenkant, karinė idėja pra
dėjo blukti. O nuolat kylant ba
jorų luominėms privilegijoms, 
kai buvę Lietuvos politikai iš
virto tik menkais politikieriais, 
pradėjo kristi ir Lietuvos buvusi 
didi galybė, kol pagaliau ir lais
vės buvo netekta.

Ir tik po ilgos šimtmetinės 
vergijos, vėl pakilęs, jau beveik 
užmirštas jo karys, staiga, 1918 
-20 m. pasirodė dar esąs gaivus, 
nes gausių priešų supamas suge
bėjo iškovoti savo tautai laisvę 
ir bent dalį jos žemių.
Prieš pora metų miręs mūsų is

torikas kun. dr. J. Matusas, ra
šydamas apie Žalgirio mūšį, pa
brėžė, jog Lietuvos istorijoje jos 
kariuomenė suvaidino labai žy
mų vaidmenį. Iš viso, ta didžioji 
senoji Lietuva buvo cementuo
jama ir palaikoma labiausiai jos 
kariuomenės, kuri valstybėje bu
vo kartu ir kultūrinis faktorius: 
nes militariniš elementas prisi
dėjo ir dvasinei kultūrai ugdyti.

Nežiūrint visokeriopos žmoni
jos pažangos, pasaulio politinė 
istorija ir šiandien yra vis tebe
rašoma ginklų pagalba. Dar nie
kados von Klauzevitzo garsioji 
mintis, kad karas yra politikos 
tąsa tik vykdoma naudojant ki
tas priemones, nebūvi taip tei
singa kaip šiandien. Taip jau 
nuo amžių yra, kad istoriją kuria 
politikai ir kariai. Nes jie yra 
kelio į tautos laisvę ir į jos atei
tį tiesėjai. Mokslininkai priside
da tą kuriamą gyvenimą dary
dami lengvesnį, o menininkai- 
kūrėjai jį puošdami.

(Nukelta į psl. 2)

gytei.
Kursą vadovės adresas: B. Lap- 

šienė, 14 Leroy St, Glenunga, 
S. A. __

Kursą administratorės adresas:
J. Reisgytė 136 Mimosa Rd., 
Greenacre, N.S.W.
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KARIUOMENES ŠVENTĖ
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MŪSŲ PASTOGE 1965 m. lapkričio 22 d.

Vien tik žvilgterėję į mūsų 
istoriją matome, kokia nepapra
sta kūrybinė jėga slypėjo Lietu
vos karinėje idėjoje ir jos vyrų 
karinėje dvasioje. Todėl ir ne
nuostabu, kad mūsų priešai nie
ko tiek nebijo kaip tos karinės 
idėjos atgimimo ir karinės dva
sios įsiliepsnojimo Lietuvoje.

Žinome, kaip buvo palaidota 
Lietuvos nepriklausomybė: i 
ginklu ir karu, bet apgaule, suk
ta diplomatija ir melaginga poli
tika. Sovietai net nedrįso Pabal
tijo tris nedideles valstybes iš 
karto jėga likviduoti. Ne, kad 
išvengtų ginkluoto pasipriešini
mo, jų laisvės buvo užgesintos 
viena po kitos. Mat ir trys, kad 
ir nedidelės, valstybės, bet kartu 
eidamos, galėjo priešui uždegti 
per didelį gaisrą.

Atėmę Lietuvai laisvę, sovie
tai pirmoj eilėj šoko likviduoti 
jos kariuomenę. Įjungė ją pir
miausia kaip atskirą junginį į 
savo raudonąją armiją, tačiau 
vėliau net ir lietuviško junginio 
vardą panaikino, šiandien lietu
vis tarnauja svetimoje, kariuome
nėje, lyg vergas įrikiuotas į 
priešų eiles.

“Gedimino kalne priešo 
liava!” 
skundžiasi partizanas savo 
noje. Mat nėra Lietuvos kario, 
kims ten iškeltų lietuvišką vė
liavą.

Lietuvos karinė dvasia ryš
kiausiai iškilo partizanų kovose, 
kurios, anot inž. Miklovo, prieš 
keletą metų atvykusio iš Lietu
vos, buvo baisesnė kaip rusų- 
vokiečių karo fronto veiksmai 
Lietuvos žemėje II Pas. karo 
metu.

Ar ši, staiga vėl suliepsnojusi 
Lietuvos karinė dvasia, po pen- 
kerių metų Dievų sutemų ištiku- 

- šių mūsų kraštą 1939 m. pabai
goje, ar ji buvo pazityvi, ar rei
kalinga?

Su šiuo klausimu organiškai 
rišasi kitas klausimas, į kurį at
sakymo reikėtų jieškoti pirmiau.

Ar nepriklausoma Lietuva tu
rėjo priešintis sovietų okupaci
jai ar ne? šiuo klausimu dar ir 
šiandien nėra baigti ginčai ir nė
ra vieningos nuomonės. Tuo rei
kalu buvo savo laiku apsčiai pri
rašyta spaudoje. Tačiau, gal ne
tiek svarbūs yra mūsų pasisaky
mai kiek svarbu būtų žinotinas 
šiuo nepaprastai jautriu klausi-

mu galvojama ir kalbama Lietu
voje, už Geležinės Uždangos.

Čia į pagalbą ateina liudinin
kai iš Lietuvos, tas pats inž. Mi- 
klovas. Viena proga jis buvo už
klaustas ką tauta galvoja apie 
pasidavimą sovietams. Jo atsa
kymas, žinoma, dar nėra visos 
tautos pasisakymas, tačiau jis 
yra būdingas:

ne Jis atsakė paprastai ir tiesiai. 
Lietuvoje žmonės kaltina buvu
sią vyriausybę kad pasidavė so
vietams be kovos. Tokio kaltini
mo motyvai yra: 1. Vistiek lie
tuviams teko priešintis sovietams 
partizaniniu būdu, reiškia aukų 
reikėjo. Tik vieton gerai paruoš
tos ir aprūpintos, bei ginkluotos 
kariuomenės priešintis teko be
veik nuogomis rankomis laisvės 
kovotojams, kurių nuostoliai ir 
aukos buvo nepaprastai didelės. 
2. Nežinia kuo organizuotas pa
sipriešinimas, atseit, karas su 
sovietais būtų pasibaigęs. Parti
zanų karas, kaip žinome, sužlu
go. O tokia Suomija, kuri atvi
rai kariavo liko laisva. Pagaliau 
ką pasaulis žino apie heroišką 
lietuvių partizanų kovą? O kieksavo

vė-

dai

Melbourne skyrius įsisteigęs 
1953 m. birželio 21 d. kas met 
ruošia Lietuvos kariuomenės at
kūrimo (lapkričio 23 d.) minėji
mus su iškilmingom pamaldom už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės, die
nai pritaikintom paskaitom ir 
gražia menine dalimi. Dar būna 
mūsų tautos didvyrių Dariaus ir 
Girėno ir kitų žymiųjų karių na
minėj imai bei einamojo laiko ka- 

<ro strategijos ir karo vedimo prie
monių nagrinėjimai. Kasmetiniai 
“Ramovės” baliai, su menine pro
grama, visuomenės labai mėgia
mi sutraukia gausiai svečių. Pa
rengimų pajamų dalis skiriama 
lietuvių karo invalidų Vokietijoje 
šelpimo reikalui, šiam kilniam rei- 

— kalui gausiai aukoja ir artimo 
meilės kupini, geros širdies tau
tiečiai:

£50: L.V.S. “Ramovė” Mel
bourne;

£10: L. Socialinė Moterų D-ja, 
Melbourne;

£5: čižauskas S.;
£3: Bikulčius A.T., Kaniauskas 

V., Pridotkas A., Šalkūnas V.;
£2: Daugvila V., Janulaitis J., 

Leknius J., Mickis A., Norkūnas 
A., Pumputis V., Stulpinas P.;
■ £1.10.0: Ašmonas J., Baltokas 
K., Butkūnas N., Grachauskas K, 
Lastas A., kun. Vaseris P.;

£1: Arlauskas J., Barkus L., 
Baukus J., Budrevičius J., Būga

daug atgarsio pasaulyje rado at- ir Sibire laikomi drąsiais ir nar- 
vira suomių kova! Blogiausiu 
atveju, Lietuva gal būtų išsiko
vojusi sau satelito teises, bet ne 
Rusijos kolonijos. Na, ir paga
liau' 3- ias motyvas: Nebūtų 
buvęs reikalingas tas, tikrai bai
sus, partizanų karas ir gal būtų 
išvengta didžiųjų trėmimų.

Dabar galime grįžti ir prie 
pirmojo klausimo. Ar partizanų 
kova buvo pozityvi?

Liudininkų teigimu partiza
nų laisvės kovos buvo žiaurios 
ir nuostolingos gyvybėmis ir tur
tu, tačiau ne vien tik lietuviams, 
jos buvo labai nuostolingos ru
sams taip pat! Dėka tų kovų 
šiandien Lietuvoje yra tik apie 
10% rusų, kai Latvijoj ir Esti
joj, kur partizaninės kovos ne
buvo tiek išsiplėtę, rusų kolonis
tų yra kur kas daugiau.

1947-8 m. įkurti Lietuvos 
vakaruose, ir šiaurėje rusai kolo
nistai, partizanų veiksmų dėka 
išbėgiojo. Jų gyvena daugiau tik 
didesniuose miestuose, kaime 
gyventi jie bijo. Nežiūriūrint jau . .. ..
gerokai įsigyvenusios sovietų Dainų knygelėje, lyg ir nujaus- 
valdžios, kiekvienais metais 
prieš Vasario 16 d-, rusai kolo
nistai dreba, kad lietuviai gali 
sukilti. Po partizanų kovų lietu
vio vardas yra didesnėje pagar
boje rusuose, nes lietuviai, net

siais žmonėmis.
Pagaliau, tas partizanų karas 

gi nebuvo tyčios darbas, kieno 
nors sukurstytas, ne, jį iššaukė, 
pirmoj eilėj, patriotizmas oku
panto neapykanta, be to, ir gy
venimo būtinybė, reikalas apsi
saugoti nuo sovietų persekioji
mų, nuo ėmimo į rusų kariuo
menę ir, pagaliau, noras išvengti 
Sibiro. Šiandien Lietuvoje parti
zanai yra tebelaikomi tautos di
dvyriais, apie juos kuriamos dai
nos ir pasakojamos legendos.

Taigi, teigti, kad partizaninis 
sąjūdis nepriskirtinas į aktyvą, 
kaip kad, deja, daro Laisvės 
Kovų Dainų redaktorius savo 
žodyje knygos gale, yra visiškai 
nepriimtinas. Taip negalvoja nei 
tauta, nei patys partizanai. Jei 
tauta būtų pasmerkusi savo lais
vės kovotojus, tai šiandien jų 
neapdainuotų.

Laisvės kovotojai, partizanai, 
šiuo atveju, yra toliau prama- 
tantys už mūsų žymųjį poetą. 
Štai, toje pačioje Laisvės Kovų

Mirus ONAI BALTUTIENEI,

jos sūnus, dukteris ir gimines giliai užjaučiame

Melbourne) Apylinkės Valdyba

Motinai, seseriai, uošvei, anytai, mošai, tetulei, močiutei

ONAI BALTUTIENEI mirus,

giliai užjaučiame Baltučių, A. Balnionio, A. Mucenicko, 
A. Vingio šeimas.

J. ir S. Valiai

MARINA IR LAURIE COX’AI

NAUJOJ VAISTINĖJ

PENAHL HILL PHARMACY

136 PENDEL WAY, PENAHL HILL

(trečia stotis už Parramattos)

Šalia didžiulio vaistų pasirinkimo čia rasite ir specialias 
dovanas Kalėdoms: foto aparatai ir kiti foto reikmenys, par
fumerija, vaikams žaislai, ir daugybė kitokių prekių.

Duodama išsimokėjimui, lietuviams teikiame nuolaidą. 
Gyvendami vietoje pasitarnaujame ir po darbo valandų, 
šeštadieniais po pietų ir sekmadieniais.

Telefonas: 631 3688

Visi mielai laukiami ir ypač prieS Kalėdas!

MARINA IR LAURIE COX’AI

Ramovėnai Melbourne
Z., Matukevičienė A., Meiliūnas 
J., Mockevičius J., Mulokas J. 
(jun.), Normantas J., Oponavi- 
čius M., Pelenauskas J., Petkevi
čius V., Petraitis Jul., Ramanaus
kas A., Sakalauskas V., Savickas 
B., Stasytis A., Sutkevičius V., 
Šalkauskas P., Šimkus Alg., šni- 
ras J., šulienė J., Tarvidas L., 
Tvarijonas P., Tutlys J., Vacber- 
gas L., Vaičaitis S., Vaitiekūnas 
Al., Vasaris V., Vilulis P., Vin- 
grys B., Volkas L., 
Žitkevičius;

9 šil.: Pikelytė L.;
8 šil.: Balsys S., Česna K., Kal

vaitis V., Ušinskas B., Zabiela B.;
7 šil.: Kilčiauskas L.; 5 šil.: 

Bakšys J.; 4 šil.: Katinas P.
Už šias aukas sulaukta dėkin

gumo laiškų.
Paskutiniu laiku buvo sukviesti 

du skyriaus narių susirinkimai, 
kuriuose skaitytos aktualiom te

A. , Chmieliauskas L., Erminas S., 
Igaunis N., Jasaitis B., Jasiulaitis 
J., Jokubauskas A., Kalenauskas 
R., Kaplys J., Kazakevičius J., 
Kiaulėnas M., Klabvelnis L, Kli
mas A., Kuncaitis J., Kuzmickas 
Kl., Makšimas A., Makulis J., 
Miliauskas V., Mulokas J. (sen.), 
Nagulevičius E., Petraitis Juoz., 
Petraitis P., Petravičius Br., Pet
ruševičiaus S., Pranckūnas J., Ra
gauskas J., Ročius Alf., Savickas 
Vine., Serapinas J., Stankevičius 
V., Stučys J., šilinskas V., Tama
šauskas Sig., Tamošaitis S., Uk- 
nevičius A., Valonis P., Valys S., 
Vanagas B., Zajenčkauskas S., 
žiedas B.;

14 šil.: Mačiulaitis V., Pada- 
gas P.;

12 šil.: Vaičaitis P., Vailionis A.
10 šil.: Alekna L, Ališauskas 

V.; Aniulis A.V., Balčiūnas J., 
Baltrukonis V., Baltutis A., Bar- 
tuška V., Bieliauskas V., Butkus
B. , čižauskas Vine., Dagys J., De
rančius J., Erminas A., Gestautas 
L., Ivanauskas A., Jakutis V., Jo
kūbaitis Z., Juchnevičius D., Ju- 
nokas V., Kaladė A., Kaladė L., 
Kamarauskas R., Kasparaitis V., 
Keršulis P., Kliukas M., Kryžius su per kelioliką metų susigyven- 
Z., Lazauskas V., Liesins S., Lip- 
šys E., Maciejūnas, Marengolcas

dami, jog šią kovą pralaimės, 
laisvės kovotojai tačiau, nere
zignuoja — bet didžiais prana
šiškais žodžiais sako:
Žinok, kad kiekvienas lietuvis 
Tiktai kovoj sau laisvę ras!
Jei kovoj nelygioj mes visi pra

žūsim,
Už mūsų laisvę dulkės mūs ko

vos...
Tai pranašų žodžiai, perduo

dami tautai lyg koks testamen
tas.

Sovietinis okupantas bijo Lie
tuvos karinės idėjos suliepsnoji- 
mo pavergtame mūsų krašte. Jis 
bijo nemažiau jos ir tremtinių 
tarpe. Kam gi daugiausia tenka

sovietinės propagandos puolimų 
jei ne mūsų politikams ir buvu
siems Lietuvos kariams, išven
gusiems komunisto kulkos į pa
kaušį ar, geriausiu atveju, Sibi
ro. Štai praėjo 20 metų, kai ka
ras pasibaigė, o jie dar vis Lietu
voj siaučia jieškodami buvusių 
karių ar partizanų. Norėdami 
dar gyvus likusius ir tremtyje 
tebesančius įbauginti rengia cir
kinio pobūdžio teismus ir viešas 
egzekucijas.

Tačiau jie labai apsirinka. 
Neįbaugins jie tuo patriotų, o 
ypač buvusių karių. Anksčiau 
mjr. Impulevičiui, o kiek vėliau 
jau ir vysk. Brizgiui ir pik. I. 
Šlepečiui iškelti fantastiški ir 
nieku nepagrįsti kaltinimai, mū
sų akyse iškėlė juos tik dar di
desniais Lietuvos vyrais. O nuo

komunistinių budelių kritę Lie
tuvos kariai, jų apgailėtinuose 
cirkiniuose teismuose nuteisti, 
išsirikiuoja mūsų tautos kanki
nių ir didvyrių eilėsna. Jų krau
jas yra dar vis nenuostojanti te
kėti auka už mūsų visų laisvę.

Sovietinis okupantas įtūžęs 
įieško ir sučiupęs kovotojus už 
tautos laisvę su didžiausia nea
pykanta juos naikina, nes jis jų 
bijo. Neapykanta, kurią komu
nistai reiškia savo propagandi
niuose kaltinimuose, mjr. Impu
levičiui pik. Šlepečiui ir kt. ka
riams, yra kartu ir neapykanta 
visų Lietuvos karių esančių 
tremtyje, o tas reiškia taip pat 
ir jų baimę. Yra sakoma, kas ko 
nekenčia, tas to ir bijo.

(Pabaiga sek. M. P. Nr.)

SPAUDOJE

Keistas
“Pasaulio Lietuvio” Nr. 17 pa

skelbtas sydnejiškės p. A. Grinie
nės laiškas, kurį norėtume paci
tuoti ištisai:

“Perskaičius PL 9-tam numery 
“Kur yra PLB moterys”, neiš
kenčiu nepasveikinusi už tokių 
svarbių minčių iškėlimą. Mes tu
rime čia tik socialines moterų 
draugijėles, kuriose nediskutuo
jama jokiais kultūriniais ar lietu- nedidžiausia kliūtis, 
vybės klausimais... valandų va
landom kalba apie pinigus.

Čia Sydney, mes dėl tokios 
būklės sielojamės, svarstom įvai
riausias galimybes, prašom Kraš-

skundas
to Valdybą, kad leistų įsteigei 
Bendruomenės laikrašty moterų 
skyrių, nors ir neperiodini, bet 
niekas tam nepritaria.

Ar jūs galėtume duoti kokią 
gerą mintį ar pasiūlymą, kaip iš 
šios būklės išbristi, kaip ir kur 
mūsų energiją ir gerus norus nu
kreipti. Finansinė mūsų būklė, 
aišku, yra ribota, bet tai gal ir

Savo straipsnyje iškeltas 
mintis puoselėkite, nepaliaujamai 
belskitės ir, esu tikra, bus pasi
tarnauta moterų organizuotumui. 
Gal tada ir tam penktam pasaulio
žemyne bus galima “kakta sieną

mom paskaitos ir priimtos savi
šalpos kasos taisyklės, pagal ku
rias nariai, atsidūrę sunkioje ma
terialinėje būklėje, bus sušelpti 
iš tam tikslui narių įnašų.

Taip pat susirinkime iškelta 
mintis, kad:

1) Lietuvių Dienų Australijoje 
sąskrydžių metų būtų suruoštos 
eisenos prie Žuvusiems kariams 
paminklų iš organizuoto unifor
mose ir tautiniais rūbais pasipuo- 
šusio jaunimo ir visų sąskrydžio 
dalyvių ir padėti vainiką už Lie
tuvos žemėje tautos didvyrių

Zubras A., mirtimi padėjusius galvas 1945- 
1954 m. partizanus;

2) kasmetinėse Australijos 
lietuvių sporto varžybose pasi
gendama jaunųjų menininkų kon
certų su specialiai jaunimui pa
skaita;

3) birželio brutalių išvežimų į 
Sibirą iš Pabaltėe kraštų minėji
mai būtų ruošiami vietos gyven
tojams, kad šie pažintų komuniz
mo žiaurumus ir pavojų.

pramušti” ”.
Šitoks p. A. Grinienės laiškas 

“Pasaulio Lietuvyje” yra savo
tiškas skundas, kad čia, Australi
joje, lietuvės moterys neriasi iš 
kailio besiverždamos į lietuvišką 
veiklą, bet joms kažkas pastoja 
kelią, jo* dūsta nerasdamos gali
mybių ir net skundai Krašto Val-

PADEKA
Išvykdamas į Romą teologijos 

studijoms ir kartu atsiskirdamas

%gį

tais mielais brisbaniečiais, noriu 
išreikšti savo nuoširdžiausią pa
dėką:

Kun. S. Gaideliui už atlaikytas 
šv. Mišias mano intencija ir vi
siems pamaldų dalyviams už mal
das mano intencija.

A.L.B. Brisbanės apylinkės Val
dybai už suorganizuotas įspūdin
gas išleistuves. Išleistuvių pietų 
metu jautriais žodžiais atsisveiki
nusiems kun. S. Gaideliui, ben
druomenės pirmininkui p. V. Ra
čiūnui, skautų vietininkui p. V.

Stankūnui, sporto vadovui p. A. 
Mališauskui, studentų atstovui p. 
E. Sagačiui, bažnytinio komiteto 
atstovui p. J. Luckui ir p.p. P. 
Kviecinskui, F. Mališauskui, J. 
Platkauskui, Preimanui, K. Gudai
čiui, K. Stankūnui ir p. R. Plat- 
kauskienei. Visiems prisidėju- 
siems prie man įteiktos labai 
brangios dovanos. Taip pat mie
loms šeimininkėms už paruoštą 
vaišių stalą ir išleistuvinių pietų 
dalyviams.

Jūsų nuoširdumas visuomet pa- katei pastipus turtas pereina Ka- 
liks mano širdyje ir mano maldos lifomijos universitetui. Ta katė 
bei mintys bus visuomet su ju- neseniai padvėsė ir jos turtas pe- 
mis. K. Sakalavskaa rėjo universiteto žinion.

dybai nieko negelbsti. Nežiną 
esamos padėties kitų kraštų Pa
saulio Lietuvio skaitytojai tik
riausiai pagalvos, kad Australi
joje gal iš tikro moterys uždary
tos savotiškame gete, ar hareme, 
kur atimta joms bet kokia inicia
tyva ar pasireiškimas viešumoje.

Mūsų manymu, toks p. A. Gri
nienės skundas prilygintinas šau
ksmui žmogaus, kuris sėdi prie 
valgiais apkrauto stalo ir vaito
ja mirštąs badu, nes nežino, nuo 
ko pradėti valgyti. Norintiems 
dirbti to darbo yra begalės, ir 
kurios dirba, tos tikrai neklausia, 
ko griebtis ir kur savo energiją 
nukreipti. Niekas nepatikės, kad 
bendruomenės laikraštyje moterų 
skyriaus nebuvimas yra moterų 
veiklai užtvanka. Bendruomenės 
laikraštis yra visiems lietuviams
ir lietuvėms atviras ir pasiskaity
mui, ir bendradarbiavimui, ir ne 
tik “geriems norams” paskleisti, 
bet juo labiau geriems darbams 
atskleisti. Kas ryžtasi darbui, ta* 
randa kelią ir visuomeninėje vei
kloje, ir kultūriniuose rateliuose, 
ir spaudoje.

M.P. Red.

VASARIO 16-SIOS
GIMNAZIJOS REIKALU

Remiantis PLB Valdybos 1965 
rugsėjo 30 d. raštišku įgaliojimu, 
sudarytoji speciali Vasario 16- 
sios gimnazijai patikrinti komisi
ja, susidedanti iš inž. V. Adamka- 
vičiaus (JAV LB), dr. P. Karve
lio (Vokietijos LB) ir dr. P. Rad
vilos (Šveicarijos LB) 
kusi 1965 spalio 7 d. 
de, Vak. Vokietijoje, 
tikrinimą atliko ir 
darbą 1965 spalio 25

Komisijai vykdant 
davinį, reikalingas žinias ir doku
mentaciją teikė Vokietijos LB 
Krašto Valdyba, gimnazijos va
dovybė ir tarnautojai. Papildo
mai dokumentacijai surinkti Ko
misijos nariai buvo nuvykę į 
Hemsbacho miesto savivaldybę ir 
susipažino su gimnazijos turto 
nuosavybės dokumentais. Komisi
jos prašymu, buvo sukviesta ir 
posėdžiauta su gimnazijos moky
tojų taryba, švietimo Komisija,

pa- 
nusi-

LB-

susirin- 
Huettenfel- 
pavestą pa
baigė savo 
d.
pavestą už-

Vienas Kalifornijos turtuolis 
preš mirdamas užrašė apie pusę 
milijono dolerių savo katei, o

Vokietijos LB tarybos nariais bei 
Komisijos prašymu paskirai 
kviestais padėčiai vertinti 
manančiais asmenimis.

Komisija išsiaiškino Vok.
nei priklausančio turto padėti, 
patikrino naujų rūmų statybą ir 
atskaitomybę, ištyrė, kokiomis 
skolomis LB turtas šiuo metu ap
sunkintas, susipažino su gimnazi
jos mokslo lygiu ir auklėjimo pa
dėtimi. Turėtų pasitarimų metu 
Komisija galėjo išsiaiškinti su 
Katalikų Sielovados direktoriumi 
ir Evangelikų Senjorų Vokietijo
je jųjų vaidmenį Vasario 16-sios 
gimnazijis tvarkymo. Visuose ki
tuose posėdžiuose aptarta priemo
nės mokslui ir auklėjimui page
rinti. Sudarytas planas, kas turė
tų būt dar padalyta, kad Vasario 
16-sios gimnazija atliktų savo už
sibrėžtus uždavinius ir galėtų 
jaunimui užtikrinti reikiamą išsi
mokslinimą, auklėjimą ir sveika
tingumą.

Išsamų pranšeimą apie padėtį 
su pasiūlymais ir išvadomis Ko
misija įteiks PLB Valdybai.

Inž. V. Adamkavičiu* 
Dr. P. Karveli* 
Dr. P. Radvila

Huetenfeld, 1965.X.25d.
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1965 m. lapkričio 22 d.

1919 m. gegužės 18 d. vakare at
vykom j Kėdainius. Mūsų pulko 
vadas pik. Grigaliūnas — Glovac
kis neišskirstė mūsų nakvoti pas 
vietos gyventojus, bet įsakė mie
goti traukinio vagonuose geležin
kelio stotyje, nes tarp Panevėžio 
ir Kėdainių tykojo mus pulti divi
zijos stiprumo bolševikų telkinys, 
gavęs žinių apie mūsų atvykimų. 
Mūsų uždavinys buvo išvalyti šias 
apylinkes nuo plėšikaujančio prie
šo, ateiti į pagelbų narsiai veiku
siam Panevėžio savanorių batali- 
jonui.

Temstant Panevėžio batalijono 
vyrai atveda pas mus nusigandusį 
bolševikų karininkų, kuris mūsų 
nustebimui paaiškėjo esųs 3-čio 
raudonųjų korpo vyriausias polit- 
rukas (tada komisaru vadina
mas), išvykęs pats asmeniškai su 
keliais vyrais pasižvalgyti po apy
linkes. Jo štabas buvo Panevėžy
je. Paaiškėjo dar kitas įdomus 
dalykas: šio politruko pavardė bu
vo Vitkauskas (vėliau nelemtai 
pagarsėjusio gen. Vitkausko bro
lis). Tardomas pasisakė, kad jo 
divizija rengiasi pulti Kėdainius 
ir sunaikinti mūsų pulkų. Be to 
pasakė, kaip išdėstyta sovietų ka
riuomenė prie Nevėžio (nors, kaip 
vėliau matysim, jo žinios nebuvo 
visai tikslios), šį neatsargų lietu
vį priešo tarnyboje 2-ro pulko ka
ro teismas nubaudė mirtimi ir 
sprendimų tų pačių naktį įvykdė.

Išaušo graži, saulėta gegužės 19 
diena. Matomumas puikus, po 
pusryčių išžygiavom Nevėžio kryp
timi; nuotaika gera, nors ir žino
jom kas mūsų laukia pakeliui. 
Trys bolševikų gerai ginkluoti pul
kai prieš mūsų vienų pulkų ir Pa
nevėžio batalijonų. Visų laikų 
ėjom kovos parengtyje. Su kul
kosvaidininkų būriu buvau pris
kirtas prie 3-čio batalijono, žygia
vom tykiai plaukiaiuiio Nevėžio 
krantu Panevėžio kryptimi, kitos 
pulko dalys slinko ta pačia kryp
timi antruoju upės krantu.

Artinomės į Velžių kaimų bei to 
paties vardo dvarų ir senoviškų 
pilį. Čia buvo Panevėžio — Kėdai
nių plento medinis tiltas per Ne
vėžį. Upės krantuose tiesėsi ly
gios, žolingos pievos, vietomis žėlė 
jau apsilapavę žemi krūmokšniai 
— gera priedanga užsimaskavi- 
mui. Velžių kaimo ir dvaro sodus 
bei pastatus nuo šios pievos skyrė 
aukšta akmeninė ir vietomis virbi- 
nė tvora.

Mūsų žvalgai pastebėjo priešo 
judėjimų anapus tvoros. Bolševi
kai buvo taip gerai užsimaskavę 
su savo sunkiaisiais kulkosvai
džiais ir kitais pabūklais (turėjo 
taip pat patrankų), jog mūsų 
žvalgai vos nepateko nelaisvėn 
(jų 3 buvo užmušti). Būdami tris 
kartus pajėgesni už mus žmonėmis 
ir turėję daug laiko įsitvirtinti,

LAUK IŠ LIETUVOS!
(SAVANORIO PRISIMINIMAI) 

ATSARGOS VIRŠILA L. VASILIŪNAS

Šių atsiminimų autorius gi
mė 1900 m. Grušlaukėje, Kre
tingos apskrityje. 1919 m. pra
džioje, pasklidus gandams, jog 
Kretingoje įsteigta lietuvių ko
mendantūra, nuvyko tenai su 
draugais įsirašyti savanoriais, 
bet, patekę į vokiečių žandarų 
rankas, žiauriai sumušami ir 
grąžinami namo. Tų pačių me
tų vasario mėn. pėsčias vėl iške
liauja ieškoti ryšio su savanorių 
organizatoriais kuriuos tesuran- 
da Mažeikiuose, iš kur pasiun
čiamas į £ pulką Kaune, paski
riamas kulkosvaidininkų kuo-

pon, po trumpo apmokymo daly
vauja kautynėse su bolševikais, 
lenkais ir bermontininkais prie 
Panevėžio, Kalkūnų, Radviliš
kio, Širvintų, Giedraičių, Vil
niaus. Kautynėse sužeis
tas, apdovanotas už nar
stomą aukščiausiu žymeniu — 
Vyties kryžium, pasitraukia į 
atsargą viršilos laipsnyje, daly
vauja šaulių organizacijoje kaip 
karinio apmokymo instrukto
rius, tarnauja policijoje. Dabar 
gyvena Adelaidėje, veiklus ra- 
movėnų narys.

buvo žmonių sutiktas išskėstomis 
rankomis, vaišinamas. Vakarais 
susirinkdavo jaunimas, dainos ne
nutildavo iki vidurnakčio, mergai
tės puošdavo savanorių kepures 
gėlėmis, nuotaika nepaprastai pa
kili. Jautėme, kad esame tikri sa
vo krašto išlaisvintojai, ir tatai 
mums įkvėpė drųsos pulti daug 
stipresnį, bet visų neapkenčiamų 
priešų.

Apylinkių laukai, tik dar nese
niai išsivadavę iš žiemos, dar vie
tomis buvo įžliugę, keliai purvini, 
žliugsėjo balose vanduo, bet oras 
pasitaikė gražus, giedojo viever
siai, žaliavo pievos. Pirmas bata-

J. RAINIS

NEI KALNŲ AUKŠTYBES

Nei kalnų aukštybės,
Nei gilios jūros
Stojo skersai mūsų kelio,
Gynė eit bendrai.

Žemė mūsų lygi,
Upės mūsų ramios —
Smulkūs ginčai, smulkūs barniai
Gynė eit bendrai.

Širdys lygiai jautė,
Protai lygiai tarė,
Mūsų gyslų bendras kraujas
Liepė eit bendrai.

Tikri mūsų broliai,
Mūsų širdžiai brangūs,
Griaukim tvorą, kur mus skiria, 
Ženkime, bendrai.

Vertė E. Skujenieks •

bolševikai su pasitikėjimu greit tuosius 
atidengė ugnį į mūsų žvalgus ir 
Nevėžio paupiu žygiuojančią ka
riuomenę, sutratėjo kulkosvai
džiai, suriaumojo patranka (ji tik
tai vienų sviedinį tepaleido, ir tų 
netaiklų). Mes paskubomis už
ėmėm pozicijas, įtvirtinom sun-

bei sužeistuosius, ėmė 
trauktis Subačiaus kryptim, kur 
turėjo kitų karinę bazę. Lietuvių 
pusėje užmuštų — 3, sužeistų — 7. 
Bolševikai besitraukdami paliko 
visų savo turtų, kurį buvo sugrobs- 
tę iš vietos gyventojų. Arklius, 
vežimus mūsiškiai grųžino teisė-

kiuosius kulkosvaidžius ir taip pat tiems jų savininkams. Bėgančio 
atvėrėm ugnį į priešų, kuris ban- priešo įkandin žygiavo 3-čias ba- 
gomis ėmė pulti. Paupyje ir pie- talijonas, neleisdamas jam persi- 
voje, kur buvo medžių ir duburių, tvarkyti į kautynių rikiuotę. 1 — 
pasirinkom gerus šaudymo lizdus. 2, o taip pat ir Panevėžio batali- 
Mano kulkosvaidis — didysis jonas nužygiavo išvalytu keliu į 
Maksimas sklandžiai veikė: buvau Panevėžį, kur nerado jokio pasi- 
patogiai prisidengęs, draugai nuo- priešinimo, nušalino bolševikų ko- 
lat keitė vandenį po įkaitusiu vam- mendantų (jis taip pat buvo lietu- 
zdžiu, sėjau švininius žirnius į 
priešo įsitvirtinimus ir puolančias 
voras. Per pusvalandį kietos ko
vos bolševikų puolimo karštis iš
blėso, jie persimetė į gynybų.

Praėjus dar kitam pusvalan
džiui, priešas ėmė trauktis iš savo 
pozicijų, silpnai beatsišaudydamas. 
Po to, palikę grobį, savo užmuš-

vis, nors tik kelius žodžius temo
kėjo lietuviškai), įvedė tvarkų.

3-čias batalijonas, žygiuodamas 
kaimus link Subačiaus, visurper

lijonas žygiavo iš paskos, o 2 ba- 
talijonas ir pulko štabas ėjo per 
Pajeslio dvarų, kaimus ir miškus 
paliai geležinkelio linijų taip pat 
Subačiaus kryptimi. Naktimis dar 
gerokai padrebėdavom nuo šalčio. 
Priešais leidom pėsčius ir raitus 
žvalgus, jiems labai puoširdžiai 
padėjo apylinkių ūkininkai, kurie 
trokšte troško nusikratyti raudo
naisiais banditais. Už trijų kilo
metrų iki Subačiaus žvalgai mums 
pranešė, kad bolševikai pastebėti 
dešinėje miestelio pusėje. Pagal 
pranešimus čia buvo irgi panašiai, 
kaip ir prie Velžių. Bolševikai ir 
šį kartų buvo įsikasę anapus tvo
ros, kuri skyrė miestelio ribas nuo 
plačių lauko ganyklų. Jie laukė, 
kol mūsų žvalgai pateks į spųstus 
ir jie tyliai juos likviduos be šū
vio. O po to puls mūsų voras.

Šiemet suėjo 100 metų nuo didžiojo latvių poeto . 
Janio Rainio mirties. Latvių nepriklausomybės sukakties 
proga skelbiame šį eilėraštį, kurį vertė Emilis Skujenieks, 
miręs šių metų pradžioje Amerikoje.

Užvirė mūšis, kokio iki tol nebu
vau regėjęs, jis tęsėsi 6 valandas, 
bolševikai turėjo dvi patrankas ir 
dukart daugiau kulkosvaidžių. Po

Vieno ketvirtadalio kilometro 
atstume užėmėm labai gerų vietų; 
visas batalijonas išsipylė kautynių 
tvarkoje, buvome dauboje prieš
kalniukų, kur jsikasėm žemėn, pa- kelių valandų žiaurios kovos bolše- 
togiai pasiruošę puikia atramų 
nepavojingai apšaudyti priešų. Aš 
taip pat įsikasiau su savo neatski
riamu sunkiuoju kulkosvaidžiu 
patogioje vietoje prieš kalnų, iš 
kur galėjau netrukdomas stebėti 
visus priešo judėjimus.
priešas buvo dešimt kartų pajė
gesnis už mus, rizikavome sparta 
ir paleidome savo kulkosvaidžius.

ANTANAS VAIČIULAITIS 
ANGLIŠKAI

Manyland Books leidykla Ame
rikoje, vadovaujama rašytojo St. 
Zobarsko, neseniai išleido Antano 
Vaičiulaičio novelių rinkinį “Noon 
at a Country Inn” (lietuviškai 
“Vidurdienis kaimo smuklėje”). 
Knyga 142 psl. kietais viršeliais. 
Kaina 3.95 dol.

Knyga yra labai puiki lietuvių 
literatūros reprezentantė. Anta
nas Vaičiulaitis yra vienas iš mū
sų pirmaujančių rašytoji} ir ne
abejotinai novelės meisteris. Jo 
noveles į anglų kalbų vertė Albi
nas Baranauskas, Danguolė Sea
ley ir Nola M. .Zobarskas. Labai 
palankų ir gražų įvadų į knygų ir 
lietuvių literatūrų parašė ameri
kietis rašytojas Clark Mills.

Kai kas iš 
pergale, bet 
kar. Lauri- 
savo batali-

Lietuvos nepriklausomybės kovų kariai savanoriai 1919 m. Nuotraukoje ketvir
tas iš kairės yra Šių atsiminimų autorius savanoris L. Vasiliūnas, gyvenąs Ade
laidėje.

ANTANAS ŠUKYS

KAUTYNĖS PRIE JEZNO
MEDINIAI IR TRYS GELEŽINIAI KRYŽIAI)

KARO ISTORIJA

vikai žūtbūtinai norėjo prasiveržti 
per mūsų pozicijas, bet, sutikę to
kį kietų pasipriešinimų, pasuko 
įstrižainiu nuo mūsų pozicijų ke
liu, sustiprindami ugnį ir mesda
mi visas savo jėgas.

Kadangi mūsų jau nebetikėjo 
pasklidus žiniai, kad 
naitis, atžygiavęs su 
jonu iš kitos Subačiaus pusės,
įkvėpė tokių panikų bolševikams, 
kad jie kito kelio neturėjo pabėgti 
kaip tik per mūsų pozicijas. Ka
dangi mūsų linijų jie negalėjo 
pralaužti, tai pasitraukė savo ke
liu, nusigandę apsupimo.
4 kulkosvaidžius, gurguolę, 
ves, užmuštus ir sužeistus 
traukė arčiau Dauguvos,
kitame krante jų maskolinė tėvynė 
buvo.

Tų pačių metų pabaigoje bolše
vikai 
kūnų, 
kolijų 
matė,
patinka.

Palikę 
virtu- 
pasi- 

kurios

galutinai sumušti prie Kal- 
išvyti per Dauguvų j Mas- 
ir Lietuva daugiau jų ne
galėjo tvarkytis, kaip jai

ŽUVO VYT. VALAITIS
Spalio 4 d. New Yorke auto 

katas+rofoje žuvo Amerikoje pa
garsėjus fotografas Vytautas Va
laitis būdamas vos 34 metų am
žiaus. Velionis plačiai reiškėsi 
kaip fotografas ir net kiek laiko 
dirbo kain foto žurnalistas žino
mame milijoninio tiražo žurnale 
“Newsweek”, bet neseniai iš ten
pasitraukė ir vertėsi kaip laisvas 
fotografas. Liko žmona ir trys 
mažamečiai vaikai.

(IŠTRAUKA IŠ KNYGOS “DU

Žiema buvo gana šalta, daug prisnigta. Apmo
kymas vyko visu greitumu, nepaisant, kad apran
ga buvo labai menka. Iš tikro apranga buvo tokia, 
kokių kas turėjo. Uniformų sudarė kepurė, dir
žas ir šovininės. Vasario mėnuo praėjo naujus 
savanorius priiminėjant ir sudarytuosius kariuo
menės dalinius apmokant. Iš rytų sklido aliarmuo
jančios žinios, kad bolševikai iš visų pusių artė
ja Kauno link. Taip pat pasiekė žinia, kad Lie
tuvos pavergėjai artėja į Kėdainius, Jieznu ir 
Ayltų.

Kovo mėnesį vieną dieną pradėta organizuoti 
rinktinė iš Kauno ir Aukštosios Panemunės įgu
lų puolančiam priešui atremti. Pagrindinė priešo 
vora slinko iš Vilniaus pro Trakus, Aukštadvarį 
ir pasiekė Jiezną. Į rinktinę buvo priimami tik tie 
savanoriai, kurie turėjo bent šiek tiek pakenčia
mus batus. Kurie dėvėjo klumpes ar dipkas, į rink
tinę nebuvo priimami, nors ir būtų buvę vieni pir
mųjų ir turėję daugiau karinio patyrimo ir išėję 
apmokymą.

Kareiviai veržte veržėsi į mūšį ir niekaip ne
galėjo suprasti, kad dėl blogos -avalynės neleidžia
ma eiti Lietuvos priešų mušti. Kurie pateko į rink
tinę, tie buvo labai patenkinti ir linksmi. Netrū
ko nemaža ir tokių atsitikmų, kai buvo mokama 
po keliasdešimt markių tam, kuris sutikdavo pasi
likti ir užleisti vietą nepriimtajam į rinktinę. Taip 
tai savanoriai veržėsi į mūšį su Lietuvos priešais 
bolševikais.

Kai rinktinė jau buvo sudaryta, visa unifor
muota, prieky griežiant pulko orkestrui, pražy
giavo kareivinių rajoną. Panemunės miesteliu pa
lydėjo tūkstantinė civilių ir karių minia, žygiuota 
ne per Šančius, bet Panemunės plentu pro Napo
leono kalną išeita į Aleksoto — Garliavos plentų.

Rinktinė buvo apginkluota 1888 metų vokiškais 
šautuvais, o kulkosvydžių visai neturėjo. Jai va

dovavo buvęs Krašto Apsaugos viceministeris ka
rininkas Zaskevičius. Jis turėjo rankinį kulkosvy
dį, ir tai buvo vienintelis sunkesnis ginklas rink
tinėje.

Rinktinė išžygiavo pro Garliavą ir pasiekė Prie
nus, o tuo tarpu Alytaus daliniai pasiekė Punią. 
Sekančios dienos rytų Prienų ir Punios rinktinės 
išžygiavo Jiezno kryptimi, kur buvo divizijos dy
džio pagrindinės bolševikų jėgos. Kautynės įvyko 
prie pat Jiezno, ir jos buvo labai kruvinos. Bolše
vikai giliu sniegu puolančius savanorius apšaudė 
keturiais kulkosvydžiais iš bažnyčios bokšto ir iš 
visų pastatų. Savanoriai puolė labai smarkiai ir 
drąsiai, leisdamiesi net iki durtuvų kautynių, bet 
Jiezno užimti neįstengė, nes nebuvo tinkamai ap
mokyti durtuvų kautynėms ir turėjo pasitraukti. 
Puolimas ir pasitraukimas davė didelių nuostolių: 
žuvo keletas karininkų ir daug kareivių. Nors tai 
buvo pirmos ir nepasisekusios tautynės, tačiau ka
reiviai nenustojo ūpo ir nepakriko. Rinktinė tvar
kingai pasitraukė atgal ir apsistojo postovio Birš
tone ir Prienuose. Dvi dienas pailsėjusi ir gavusi 
pastiprinimo keturias patrankas iš Kauno, išvyko 
vėl iš naujo pulti.

Rinktinė už Birštono išėjo į plentų ir sustojo. 
Tada pro rinktinę pravažiavo keturios vokiečių pa
trankos. Kareivių ūpas labai pakilo. Noras buvo ko 
greičiau atsikeršyti už aną dieną. Visų lūpos tų pa
tį kartojo: “Dabar tai jie gaus”. Patrankos va
žiavo priekyje, mes ėjome iš paskos.

Kai atžygiavome į Alytaus-Jezno plentą, pat
rankos užėmė poziciją pušynėlio priedangoje. Rink
tinė nužygiavo plentu iki Verbyliškių kaimo, į Verk
nės upės slėnį. Verknės paupiu išsidėstėme į vilnį. 
Kai viskas buvo sutvarkyta, išgirdome komandų: 
pirmyn. Kai tik iškopėme iš upės slėnio ir pasie
kėme aukštumų, trenkė pirmoji patrankų salvė.

šis puolmas bolševikams buvo visai netikėtas.

RUOŠIAMAS KARO
Lietuvių Veteranų Sąjungos 

“Ramovės”, Centro Valdyba Chi- 
cagoje ruošia Nepriklausomybės 
kovų istorijos išleidimą.

Karo istorijos paruošimui ir jos 
išleidimui — aukojo šie Sydnejaus 
Savanoriai — kūrėjai ir kariai —
ramovėnai:
1. Vacį. Šliogeris ........  £5.0.0
2. S. Narušis ..... T......... £5.0.0
3. K. Butkus ................. £5.0.0

ISTORIJOS IŠLEIDIMAS
4. V. Juzėnas ................ £2.0.0
5. V. Bižys .................... £2.0.0
6. A. Kutka .................. £2.0.0
7. A. Kazakevičius ...... £2.0.0
8. M. Petronis ............... £3.0.0
9. J. Garolis, senj.........  £2.0.0
10. A. Jablonskis ............ £2.0.0
11. J. Kapočius ............. £2.0.0
12. K. Jonušas .............. £2.0.0
13. Jp. Januškevičius .... £2.0.0
14. V. Miniotas .............. £1.0.0

15. P. Mikalauskas ..... £5.0.0
16. V. Simniškis .......... £1.0.0
17. V. Danta .............  £1.0.0
18. V. Šutas ................. £1.0.0
19. S. Pačėsa ............... £1.0.0
20. A. Alekna ............. £5.0.0
21. P. Grosas ................. £1.0.0

Viso £52.0.0
L.V. S-gos “Ramovės” Sydney 

skyriaus Valdyba mieliems cole- 
goms nuoširdžiai dėkoja.

Kai tik mūsų kuopos perėjo į puolimą ir artile
rija trenkė pirmąją šūvių salvę, bolševikai tuojau 
pat pakrito. Patrankų šūviai išvien aidėjo, ir ties 
Jieznu nuolat žybčiojo šrapnėliai ir sukosi vis nau
ji baltų dūmų kamuolėliai. Pėstininkai taip grei
tai ir smarkiai puolė, kad bolševikai paliko sandė
lius ir amuniciją, ir jų lėktuvas nespėjo pakilti ir 
buvo sveikas paimtas. Tai buvo pirmas šios rūšies 
karo grobis ir tuo pačiu pirmas Lietuvos aviacijos 
lėktuvas.

Sumušti bolševikai pasitraukė pro Stakliškes 
Trakų-Vilniaus kryptimi. Tai buvo pirmas skau
dus smūgis vyriausioms bolševikų pajėgoms, kurios 
norėjo užimti Kauną ir visų Lietuvą. Tuo ir pasi
baigė mūšis ties Jieznu. Tai , buvo pirmos didesnio 
masto kautynės, kuriose dalyvavo ir artilerijos 
baterija. Jaunai, vos besikuriančiai Lietuvos ka
riuomenei artilerijos dalyvavimas kautynėse turėjo 
nepaprastai didelės įtakos, nes pėstininkai nepa
prastai pasitikėjo jos parama kautynių lauke; to
kios paramos visada buvo laukiama su didžiausiu 
pasitenkinimu.

2 pėstininkų pulko I batalijonas pasiliko Jiez- 
no-Stakliškių rajone. 1 pėstininkų pulko kuopos 
grįžo į Alytų — savo buveinę. Taip pat iš Kauno 
ir Aukštosios Panemunės prikomandiruotieji grįžo 
į savo dalis.

Karužų mokykloje apmokymas buvo vykdomas

ypač rūpestingai, prikomandiruojant dar du kari- 
innkus, dėl to dabar jau buvo iš viso penki kari
ninkai.

Tada vokiečių kariuomenėje (Šančių įguloje) 
prasidėjo stiprus spartakininkų judėjimas. Sparta- 
kininkai, kaip komunistai, neapkentė Lietuvos ka
riuomenės, kuri kovojo prieš komunizmų. Dažnai 
tekdavo naktį visiems nemiegoti ir laukti užpuoli
mo. Dėl to tam tikra dalis mokyklos būdavo užė
musi pozicijas lauke, o dalis kitų pasiruošę lauk
davo salėje. Likusieji miegodavo lovose, bet pil
noje kautynių aprangoje, kad prireikus galėtų 
kiekvienu metu atsidurti tuoj reikiamose vietose.

Kovo mėnesį karužų mokyklai buvo išduota 
uniforma. Uniforma buvo vokiška. Tokių dėvėjo 
vokiečių kaizerio kariuomenės daliniai. Uniformų 
sudarė: pėstininkų švarkai su ilgomis kelnėmis ir 
kavalerijos milinės, kurios buvo apsiūtos geltonais 
apvadais. Ta pačia proga vokiečių 88 metų šautu
vai buvo pakeisti į 98 metų jų pėstininkų šautu
vus. Taip pat buvo išduoti du rusiški sunkieji Mak
simo kulkosvydžiai. Jautėmės labai gerai, gavę nau
jas uniformas ir naujų apginklavimų.

Dar prieš Velykas buvo įsteigta Karo mokyk
la. Iš Karužų mokyklos buvo perkelta į Karo mo
kyklų apie 30 karužų. Į Karo mokyklų buvo siū
loma pereiti visiems tiems, kurie buvo baigę ketu
rias gimnazijos klases. Kai kurie susilaikė.
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KAIP SU AKADEMIKAIS?
KO TRŪKSTA LIETUVIAMS AKADEMIKAMS AUSTRALIJOJE?

V. KAZOKO ŽODIS FILISTERIŲ BŪRELIO SURENGTAME VIEŠAME FORUME 
LAPKRIČIO 6 D. BANKSTOWNE.

Jau pats klausimo iškėlimas 
verčia pagalvoti kontraversiškai 
— ar jiems iš viso ko trūksta? 
Jeigu žvelgsime tik kaip į akade
mikus, mes jiems vargu ar pri
skaičiuosime kokių nors trūkumų, 
kurie galiotų kaip priekaištai, ar
ba, jeigu priimsime šio vakaro 
diskusijas kaip savotiškų teismą, 
juos kaltinti. Juk jie visi ne dy
kai gavo diplomus, turi aukštas 
specialybes savose srityse ir šio 
krašto sąlygose dirba atsakingo
se pareigose. Dar daugiau: dažnai 
mes savo akademikais visai pag
rįstai didžiuojamės, kad daugu
mas jų pirmauja prieš australų 
ar kitų tautybių akademikus tiek 
savo mokslo pažanga, tiek ir ver
žlumo. Visa eilė mūsų jaunųjų 
akademikų, baigę akademinį kur
są, nesusigundė pelninga prakti
ka, bet siekia aukštesnių mokslo 
laipsnių arba buvo pakviesti ir 
sutiko dėstyti aukštosiose mokyk
lose, kas liudija jų ir idealistinį 
nusiteikimą. Jeigu jiems kaip 
akademikams būtų galima ką pri
mesti, tai gal tik tos universa
lios akademinės dvasios trūkumą, 
apie kurią kalbėjo prieš mane 
mano kolega p. Karvelis.*) Bet 
čia nereikia užmiršti, kad šių die
nų akademikus nuo anos epochos 
skiria didelis tarpas: tarpas lai
ko, tarpas skirtingos mokyklos, 
tarpas ir net skirtingos kultūros. 
Todėl seno akademiko požiūris į 
dabarties akademiką neišvengia
mai atskleis skirtumų ir kaip tik 
pastarųjų nenaudai.

Tačiau čia susirinkome svars
tyti ne skirtingų mokyklų pro
blemos, ir ne aiškintis, kuo senos 
mokyklos auklėtinis akademikas 
pranašesnis už šių dienų akade
miką arba atvirkščiai, bet kelia
me klausimą, ko mes, kaip tau
ta, kaip bendruomenė ir pabrėž
tinai tauta ypatingose sąlygse, 
ko mes tikimės iš mūsų akademi
kų, ko' iš jų laukiam ir ko nesu
laukiam.

Lietuvoje
“M. K. ČIURLIONIS.

Mintys. Muzika. Tapyba” —taip 
pavadintą naują garsinį — spal
vinį filmą rodė Maskvos centri
niuose literatų rūmuose. Scenari
jaus autorius — atsidėjęs duome
nų apie Čiurlionį rinkėjas ir tyri
nėtojas Vytautas Liandzbergis. 
ReŽisorius —• Algirdas Dausa. 
Tekstas — daugiausia paties Čiur
lionio laiškų ištraukos, sugretintos 
su paveikslų nuotraukomis ir mu
zikos kompozicijų atranka. Vėliau 
(parengus lietuviškų įkalbėjimų?) 
filmas žadamas rodyti ir Lietuvoj.

(E)

MIRĖ FELIKSAS BUGAILIŠKIS

Feliksas Bugailiškis, teisininkas 
(ilgą laiką buvęs Šiaulių apygar
dos teismo pirmininkas) ir krašto
tyrininkas, Aušros mtfeiejaus 
Šiauliuose steigėjas, mirė Vilniuje, 
spalio 27 d., baigdamas 82 metus.

Viešai tai buvo pranešta tik po 
laidotuvių, Tiesos skelbimų skyriu
je. Bugailiškio laidotuvių metu lai
kraščiai buvo užimti spalio 28 d.

VANDENYNAI PARUOŠĖ VERUS

Vandenynų srovės yra šiltosios žemėlapy, paviršiaus srovės šiau- 1952 m. atsitiktinai užtikta ir 
ir šaltosios, paviršiaus ir gelmių, rėš pusrutuly teka laikrodžio ro- vandenyno gelmių srovė Ramiaja- 
Mokslininkai prileidžia, kad sro- dyklės kryptimi, gi pietų — prie- me vandenyne, kuri teka gana lė- 
vės apsprendžia klimatas. Srovių šinga kryptim. Mokslininkai nūs- tai. Gelmių srovės dažniausiai te- 
pažinimas svarbu navigacijai ir tatė ir priežastis: žemės sukimą- ka priešinga kryptimi paviršiaus 
žvejybai. Nustatyta, kaip matyti sis į rytus, vėjai ir saulės šiluma, srovėms.

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: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

Ir čia šio vakaro problema gau
nasi gana aštri: svarstymas perei
na į priekaištus ir priekaištai 
virsta kaltinimu!

Ne mūsų akademikams kaip to
kiems ko trūksta, bet mums Jų 
trūksta.

Sena svajonė — išplaukti į 
plačiuosius vandenis, kitaip sa
kant lietuviui akademikui išsiko
voti kitų pripažinimą, šiandie aiš
kiai realizuojasi. Deja, mūsų, 
tautos požiūriu, šitoji garbė tau
tai perbrangiai kainuoja: išplauk
dami į plačiuosius vandenis mūsų 
akademikai tuo pačiu palieka ta
vo tautą. Juk tauta negali būti 
gyva jų garbe, bet reikalinga ir 
jų tiesioginių darbų. Nesupraskit 
manęs klaidingai: daugiau tautai 
pasidarbuoja joje dirbdamas mo
kytojas, negu nutolęs nuo tautos 
garsus profesorius. Tai pa
brėždamas noriu pasakyti: ben
druomenė išleidžia daug akademi
kų, bet išleidusi juos ir praranda. 
Mūsų akademikams jų asmeninė 
karjera pasidarė vienintelis die
vas, kurį sekdami jie apleidžia sa
vo pareigas tautai, išduoda tautos 
idealus!

Sakydamas, kad mums trūksta 
akademikų šitai teigiu visai pa
grįstai. Kasmet vis daugiau ir 
daugiau lietuvių įgyja akademi
nius laipsnius, bet savo tarpe jų 
neturime. Bendruomenė išleidžia 
savo vaikus į šviesą, o pati palieka 
tamsoje. Tad visai nenuostabu, 
kad kaskart lietuviškas tautinis 
gyvenimas vis labiau merdi užuot 
akademikų šviesoje sužėrėjęs.

Tauta ir bendruomenė (šičia aš 
drįsčiau abi sąvokas sutapatinti) 
visados iš akademikų tikisi sau va
dovų, ugdytojų, kovotojų. Istorija, 
mūsų tautos istorija, liudija, kad 
mes mokame išlaikyti savo tautinį 
charakterį, bet nemokame sulaiky
ti savo tarpe savų inteligentų, 
šviesuolių, akademikų. Šimtme
čiais lietuviai kaimiečiai išlaikė 
lietuvybę, bet patys nežinojo, ką 

mirusio uolaus bolševikinio režimo 
rėmėjo, rašytojo Jono Šimkaus pa
gerbimais ir laidotuvėmis.

F. Bugailiškis po karo buvo į- 
trauktas į pagalbinį kraštotyros ir 
bibliografijos darbą, kurio neap
leido ir po 1956 metų, kai jam 
buvo išrūpinta vadinama respub
likinės reikšmės pensija. Kraštoty
rininkai buvo jį išrinkę savo drau
gijos garbės nariu. Bibliografijos 
darbuose F. Bugailiškis dalyvavo 
prie Knygų Rūmų, kurių direkto
rius yra. buvęs šiauliškis A. Ulpis.

Apie F. Bugailiškio mirtį ir lai
dotuves plačiau Lietuvoje nebuvo 
suskubta laiku sužinoti, tad laido
tuvėse dalyvavo tik Šiaulių Auš
ros muziejaus, kraštotyrininkų ir 
bibliografų atstovai.

Jau paleista rinkon vokiečių 
gamybos laikrodžiai, kurie paro
do kokia šiuo metu valanda yra 
įvairiose pasaulio vietose, kaip 
Europoj, New Yorke, Tokyo, Ma
skvoj, Havajuose ir Lt. Jų kaina 
— 100 vokiškų markių. 

su ja daryti — nebuvo, kas jiems 
vadovautų. Vyskupas Valančius, 
galima sakyti, buvo pirmas lietu
vis šviesuolis, kuris nepasidavė 
karjerai, o pasiliko su savo tauta. 
Ką jis prarado ir ką laimėjo, pa
lieku svarstyti kiekvienam, šian
die lietuvių bendruomenė pamažu 
grįžta į tuos laikus, kuriuos būtų 
galima apibūdinti vaizdingu posa
kiu: išėjo vaikas į ponus, išėjo ir 
iš lietuvių tautos.

Jeigu šiandie mūsų akademikui 
ką nors būtų galima primesti, tai 
tik trūkumą tautinio sąmoningu
mo, to sąmoningumo, kokio stokojo 
lietuviai inteligentai lenkmečio 
laikais. Kaip anksčiau mūsų inte
ligentus paviliojo polonizmas, taip 
šiandie amerikonizmas, australiz- 
mas ir visokie kitokie izmai, nors 
tarp jų lygiai galiotų ir lituaniz- 
mas.

Nutoldami nuo lietuviškų inte
resų mūsų akademikai ne tik kad 
palieka pačią bendruomenę Dievo 
valiai be vadovybės, bet drauge 
neigiamai veikia ir tuos, kurie 
šiandie nagais ir dantimis dar tos 
lietuvybės laikosi. Jeigu jie moky
tesni su lietuvybe nesiskaito, tai 
gal mes ir be reikalo už ją kovo
jam!

Pasižiūrėkime tik į praktišką 
gyvenimą. Organizacijų vadovy
bėse tų akademikų beveik ir nesi
mato. O logiškai ir praktiškai 
galvojant turėtų būti priešingai: 
šviesuomenė vadovautų o mes visi 
su užsidegimu jiems tik talkinin- 
kautumėm.

Kaip jau ne vienas skaitėt nese
niai “Mūsų Pastogėje” paskelbtą 
įdomią paralelę: prieš dešimtmetį 
buvo gausu įvairių kultūrinių pa
rengimų, šiandie paliko tik šokių 
vakarai ir baliai. Juk aukštesnio 
lygio parengimui surengti reika
lingas intelektas, bet kas daryti, 
kad tie intelektai pasitraukė į pa
šalį. Gal mūsų akademikai ir gė
disi eiti šiandie į tokius vakarus, 
bet kodėl jie patys nesiima inicia
tyvos surengti ko nors aukštesnio.

Mūsų spauda kasdien darosi vis 
blankesnė ir remiasi tik keliais 
spaudos idealistais, kurie jai au
kojasi. Kai pasižiūri į mūsų aka
demikų skaičių, galėtum pagalvo
ti, kad mes drąsiai galėtume lenk
tyniauti su prancūzais. Bet.. Kal
bėdami apie savus lietuviškus rei
kalus turėtumėm radikaliai iš kal
bos žodyno išbraukti žodį “bet”, 
bet mūsų akademikui sava spauda 
nuobodi ir dar laimė, kad bent ku
ris ją prenumeruoja ar paskaito. 
O ką jau kalbėti apie bendradar
biavimą. Akademikų turime aps
čiai. Skaitant per visą Australiją 
mes jų šimtais suskaičiuotume. Ir 
jeigu kiekvienas iš jų kartą per 
metus parašytų nors po vieną ra
šinį, jau mūsų spauda įgytų visai 
kitokį veidą, atgytų, pasidarytų 
ne tik įdomiu laikraščiu, bet ir au
toritetu. Čia nereikia laukti užsa
kymų: mūsų spauda leidžiama ide
alistiniu pagrindu, idealistai į ją 
rašo be specialių užsakymų. Bet 
atrodo, kad mūsų akademikai kaip 
lietuviai, yra beraščiai.

Pasaulyje išeina ir lietuviškų 
knygų ir ne po vieną, bet dešimti
mis į metus. Norėtųsi paklausti 
mūsų akademikų, kiek kas lietu
viškų knygų per metus perskaito, 
nekalbant jau apie jų įsigijimą.

Kiti remiasi priekaištu, kad esą 
mūsų knygos žemesnės vertės už 
kitų kūrybą ir nesą ko gaišti laiko, 
kai jo trūksta perskaityti ir pa
čias geriausias. Tas gali taip sa
kyti, kuris iš viso nesusipažinęs 
su savais, lietuviais autoriais. 
Kiekvieno akademiko pasididžiavi
mas yra jo biblioteka. Bet kiek jo 
asmenininėje bibliotekoje užtiksi 
lietuviškos lektūros, palieku tai 
atsakyti kiekvienam iš jų asmeniš
kai.

Kiti teisinasi, ypač jaunieji aka
demikai, kad nemoka skaityti ar 
rašyti lietuviškai. Aš atsakyčiau, 
kad gėda lietuviui akademikui lie
tuviškai nemokėti. Nesimokoma 
lietuviškai, kad nematoma čia 
praktiškos naudos. Bet gi gyveni
me reikia skirti naudą ir prasmę. 
Akademikui šios dvi sąvokos turė
tų būti labai aiškios. Kas viską 
grindžia nauda, su tuo nėra ko 
kalbėti nei apie idealus, nei apie 
lietuvybę. Kam rūpi lietuvybė, tas 
išmoks ir lietuviškai. Jeigu šito 
nesuprato vaikais būdami, tai 
lengva tai atitaisyti subrendus. 
Kalba, ypač inteligentui, nėra jau 
tokia nenugalima kliūtis. Tepasi- 
žiūri tokie į savo tėvus, kurie iš
moko svetimų kalbų ir netgi gerai 
jau senstelėję.

Tegu nebūsiu vienašališkai su
prastas: kalbėdamas apie lietuvį 
akademiką turėjau minty ne vien 
tuos, kurie čia baigė aukštąjį 
mokslą, bet ir visus lietuvius, ku
rie atvyko su diplomais, nesvarbu 
kur įgytais. Gaila, kad lietuviš
kame gyvenime ir aktyviame pasi
reiškime pasigendama ir senųjų, 
kurie atvykdami negalėjo prarasti 
tos universalios akademinės dva
sios, kaip kad teigė mano kolega p. 
Karvelis. Ir jų tik vienas kitas 
viešumon iškyla, bet vadovauti 
liet, gyvenimui nesiskubina. Gal 
dėl to, kad su laiku iškopo iš dar
bininko į baltarankių pozicijas, 
tad ir lietuvybė pasidarė neaktu
ali. Kol darbo sutarties buvome 
sukaustyti ir visi sulyginti, tada 
ir jie glaudėsi prie likimo draugų, 
bet vėliau, sąlygoms pagerėjus,,

Lietuviai
Pietų Amerikoje pagarsėjęs lie

tuvis dailininkas Jonas Rimša at
vyko į Jungtines Amerikos Vals
tybes, kur numato išbūti apie ket
vertą metų. Jam beviešint šiauri
nėje Amerikoje bus surengta visa 
eilė jo parodų.

PROF. DR. J. PUZINUI 
60 METŲ

Pasaulio “Liet. B-nės Kultūros 
Tarybos pirmininkui prof. Dr. Jo
nui Puzinui spalio 1 d. suėjo 60 
metų amžiaus. Lietuvoje jis dės
tė universitete archeologiją ir yra 
plačiai pagarsėjęs Lietuvos ir ry
tų Europos proistorės tyrinėtojas. 
Išeivijoje prof. Puzinas ypač daug 
darbuojasi lietuvių kultūrinėje ir 
visuomeninėje srityje.

KŪRYBINĖ STIPENDIJA
Ligi šiolei mes žinojome tik stu

dijoms stipendijas, bet neseniai 
Amerikoje atsirado kūrybinė sti
pendija. Ką tai reiškia?

Šviesos — Santaros Federacijos 
vienas iš tikslų yra lietuvių indi
vidualiosios kūrybos skatinimas 
ir ugdymas. Tą užsimojimą liu
dija “Metmenų” žurnalo leidimas, 
rengiami literatūros vakarai, kon
certai, dailės parodos. Eidama 
dar toliau, šį Federacija ryžosi 
dar didesniam žingsniui — įsteigti 
kūrybinę stipendiją, kurios tiks
las paremti kūrėją, kuris atsipa
laidavęs nuo pragyvenimo rūpes
čių ir materialiai paremiamas at
siduotų vien tik kūrybai. Pirmoji 
tokia kūrybos stipendija — 2.500 
dolerių paskirta rašytojui Mari
jui Katiliškiui.

Sumanymas tikrai originalus ir 
nepaprastai prasmingas. Reikia 
tikėtis, kad gavusieji tokias sti
pendijas neapvils savo mecenatų

| REIKALAUKITE VISOSE MAISTO
* KRAUTUVĖSE
I NEW FLAVOUR! NEW FOIL PACK!

'Continental' Flavour

Nesūdytas sviestas su europietiškų prieskoniu 
' naujame sidabriniam įpakavime

nuėjo lenkmečio bajorų ir ponų 
keliais.

Baigdamas noriu dar kartą pa
brėžti: mūsų akademikams nieko 
netrūksta, bet mums jų trūksta. Ir 
tai gal pats liūdniausias šio vaka
ro teigimas, ir tai ne mūsų, bet 
akademikų nenaudai. Tai panašu 
į Valančiaus alegorinį pasakojimą, 
kur tėvai kaimiečiai, išleidę į 
mokslus savo sūnų, kuris vėliau 
gana aukštai iškilo ir kai kartą 
tėvai išgirdę, kad jis jos su savo 
pulku per gimtąjį miestelį, senu
kai išėjo jo pasitikti. Bet šis savo 
išdidume nudavė jų nepažįstąs ir 
net savo kareiviams liepė rykštė
mis išplakti, kam maišosi po kojų. 
Aš manau, kad šita alegorija pa
sako daugiau, negu aš norėjau 
šiuo žodžiu išreikšti.

*) Žiūr. L. Karvelio pranešimą 
M.P. Nr. 45. Red.

Pasaulyje
ir lietuvių kultūrą praturtins ne 
vienu brandžiu veikalu.

Nenorėdama, kad Lietuvių Fon
do Amerikoje kapitalas gulėtų dy
kas banke tik iš mažo procento 
palūkanų ir aukotojams primygti
nai reikalaujant, Lietuvių Fondo 
Taryba nutarė dalį Fondo pinigų 
investuoti į didesnį pelną nešian- 
čias akcijas arba nekilnojamą tur
tą. Šiuo metu Liet. Fondan sudėta 
200.000 dol.

LIETUVIAI TARPT. ŠOKIŲ 
FESTIVALY

Rugsėjo 3 — 5 d. d. Berlyne įvy
ko tarptautinis tautinių šokių fes
tivalis, kuriame dalyvavo ir Vasa
rio 16 gimnazijos lietuvių taut, 
šokių grupė. Vienas pasirodymas 
rugsėjo 4 d. vakare buvo konkur
sinis, kur pirmą vietą laimėjo len
kų taut, šokių grupė, o antrą vietą 
laimėjo lietuviai, šokius sekė apie 
25.000 žiūrovų minia.

LIETUVIAMS SEKASI
Melbourne — Williamstown 

Town Hall patalpose spalio pa
baigoje įvyko merto paroda. Pa
rodoje buvo išstatyta 28 asmenų 
darbai: 96 paveikslai, 5 skulptū
ros, 4 medžio raižiniai ir 4 ke
ramikos darbai. Tą parodą orga
nizavo BETA SIGMA PHI. Dau
guma toje parodoje dalyvavusių 
menininkų, jaunos jėgos ir daug 
kam pirmas pasirodymas.

Parodą aplankius negalima ne
pažymėti p. Irenos, Jokubau*kie- 
nės darbų, turėjusių didelį pasi
sekimą. Iš jos išstatytų 8 paveiks
lų pardavė 7, kai tuo tarpu iš li
kusių 89 parduota tik kiti 7 pa
veikslai. žodžiu, Irena Jokubaus-

MELBOURNO 
LIET. NAMŲ VAJUS

Penktosios vajaus savaitės me
tu Melbourne Lietuvių Namams 
surinkta viso £733. Taigi, per vi
są vajaus laiką iki lapkričio 8 d. 
surinkta £4.119.

Šios savaitės metu savo anks
tyvesnius įnašus padidino: P. Mi- 
čiulis (£70) iki £220, J. Jasulai
tis iki £120, K. Kazlauskas iki 
£95, L. Balsys iki £100, S. Stro
pus iki £70, A. Zubras iki £67.10, 
P. Katinas iki £55.

Po £50 Melbourne Lietuvių 
Namams pirkti yra įmokėję: B. 
Adomąvičitnė, V. Adomavičius, 
V. Augustauskas, V. Augūnas, J. 
Balbata, K. Baltokas, K. Bredi- 
kytė, V. Birieta, S. ir J. Braziai, 
P. Dargis, J. Dagys, J. Kalnėnas, 
A. Klūpšas, P. Kelertas, V. La
zauskas, V. Liubinas, P. Marko
ms, O. Matulionytė, K. Mieldažys, 
K. Mackus, O.L. Plečkauskaitė, 
J. Pietas, A. Ramanauskas (iš 
Preston), J. Smilgevičius, P. Sun- 
gaila, P. Šalkauskas, A. Šimkus, 
P. Petraitis, S. ir I. Tamošaičiai, 
J. Kairiūkštienė, P. Valonis, Lie
tuvių Brolija (Draugija).

Teko nugirsti abejonių dėl pa
skelbtų sumų. Čia turiu paaiš
kinti, kad paskelbtos sumos yra 
įmokėtos, ne vien tik šio vajaus 
metu, bet nuo pat Melb. Liet. Na
mų kūrimosi pradžios. Į paskelb
tas sumas neįskaitytas įstojama
sis mokestis £5 ir sumokėtas na
rio mokestis.

Taip pat yra asmenų, kurie sa
kosi įmokėję £100, o paskelbta 
tik £95. Taip yra, kad iš įmokė
tos sumos atskaitytas įstojamasis 
mokestis £5.

Lietuvių Namų pirkimo pilnam 
depozitui trūksta dar kelių šim
tų, kuriuos tikimasi ateinančią 
savaitę gauti.

Tačiau, mieli autiečiai, turime 
atsiminti, kad įmokėjus sutartą 
depozitą liks skolos apie £14.000 
už ką reikės mokėti į metus apie 
£1000 procentų. Mums patiems 
reikės tą sumą sudėti ir ją iš
leisti — atiduoti svetimiesiems. 
Būtų geriau ir išmintingiau, kad 
visi pajustumėm pareigą tuojau 
pat šią sumą £14.000 sudėti ir 
visą skolą išmokėti. Tada liktų 
£1000 kasmet, kuriuos panaudotu
me namų remonto bei pagražini
mo reikalams. Tą sumą mes mel- 
burniečiai sudėti galime, tik rei
kia visų geros valios, noro ir pa
lyginamai mažos aukos.

Rimas Vėtra

kienė nunešė parodą. Kodėl? Ji 
savo paveikslams sugeba duoti 
nuotaikingą vienumą supinant 
kultivuotą natūralumą su neper- 
šistengtu modernizmu; moka pa
naudoti šviesos reiškinius duo
dant paveikslui gyli, vykusi švie
sos foną ir reikšmingą pagrindą. 
Pažymėtinas išlaikymas šviesos ir 
judesių santykių artina prie nau
jųjų sąjūdžių, bet perdaug ne- 
nutolsta nuo žmogui prigimto 
natūralaus grožio pamėgimo.

Irena Jokubauskienė per trum
pą laiką yra padariusi didelę pa
žangą paišymo technikoje ir iš
ryškėjus, kaip įgimtus gabumus 
turinti menininkė.

V. Viamantaa
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MŪSŲ PASTOGĖ1965 m. lapkričio 22 d.
E ”

PADEK MAN BŪTI GERU SKAUTU!
kad atleisti 
mes turime 
šio posakio

Kiekvienas jaunuolis, stodia- je nori būti geras, teisingas, to
mas į skautų organizaciją, gi- bulas ir nori eiti tikruoju gyve- 
liai savyje susikaupęs duoda nimo keliu. Kiek blogiau būna, 

"kai daromos klaidos nebūna lai
ku pastebimos, nes nesąmonin
gai padaryti nukrypimai prade
da kartotis ir prieinama iki to, 
kad jaunuolis arba jaunuolė ne
bejaučia sąžinės išmetinėjimų ir 
pradeda sąmoningai nebesilaiky- arba net dar rečiau susirenka 

ir

skautiškąjį įžodį, kurio metu jis 
pasižada stengtis tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui ir vyk
dyti skautų įstatus.

Įžodžio metu jaunuolis ma
no, kad jam nesunku bus lai
kytis šių garbingų tikslų ir pri
imdamas skautiškąjį kaklaraiš- ti gražiųjų skautų gyvenimo rei- skautai savo užsiėmimams 
tį, jis pradeda gyventi skautų kalavimų. Šis momentas jaunuo- būnant tokį trumpą laiką kartu, 
įstatų ir įsakymų rėmuose. lio gyvenime yra labai pavojin- sunku palenkti jaunuolį tinka-

Ne visi mes esame vienodai gas ir todėl mes, vyresnieji skau- mu gyvenimo keliu. Todėl būti- 
- ------ tų vadovai, turime labai budėti na, kad patys tėveliai

ir stengtis susekti pirmuosius, daugiau sektų savo vaikus ir tik- 
nesąmoningus nukrypimus idant rintų, ar jie gyvena pagal skau

tiškus įstatus ir įsakymus. Ge
rai žinau, kad kiekvienas tėvas 
ar motina nori, kad jo vaikas 
išaugtų doras ir geras žmogus 
ir žino, kad skautų organizacija 
padeda tėvams auklėti vaikus

vaikų — skautų gyvenimą ir el
gesį namuose, tikrinti bei sekti, 
kad šie skautai ir namuose gy
ventų pagal skautų reikalavimus. 
Paskutiniu laiku, privačiame gy
venime vis daugiau pradeda rei
kštis skautams nepriimtini tėve
lių pasisakymai, kad už pada
rytą eilinį darbelį žadama ap-

venimą. Sakome, 
yra žmoniška, ką 
prisipažinti ir turime 
laikytis, bet nežmoniška yra ne
pastebėti klaidos arba nedaryti ___ c_____ £______
pastangų klaidas iškelti viešu- mokėti kinu ar kuo nors pana- 
mon, kad jos daugiau nebe-sikar- “ ‘ ‘ ‘ "
totų. 

Dažniausiai kartą į savaitę

NAYTURA KAVINE

S

sutverti. Vieni tvirtai ir ilgai 
laikomės savo duoto žodžio, sa
vo įsipareigojimų ir stengiamės 
būti pavyzdžiu kitiems, luti gi, 
laikui bėgant, palinksta savo 
įsipareigojimuose ir, laiks nuo 
laiko, ar tai pamiršta, ar pra
deda paviršutiniškai laikytis 
garbingųjų skautų įstatymų ir 
įsakymų. Dar kiti mano, kad 
jie. turi laikytis duotojo įžodžio 
tik būdami skautų uniformoje 
arba atlikdami skautiškus užsiė
mimus. Čia mes susiduriame su 
nuoga gyvenimo praktika, kur 
skautas arba skautė yra reika
lingas atidaus sekimo ir net tik
rinimo. Nesame visi tobuli ir 
dažnai darome klaidų, ir todėl 
skautiškajame gyvenime labai 
svarbu yra laiku susekti klaidas, 
kad ir nesąmoningai daromas. 
Laiku susektas gyvenimo klai
das nesunku pataisyti ir lengva 
įtikinti skautą arba skautę, kad 
nukrypimai nuo skautiškųjų įs
tatymu arba įsakymų yra nusi
kaltimas ne prie kitus, bet nusi
kaltimas prieš savo paties duo- 
taii ižodį ir nesilaikymas duoto 
žodžio yra labai negarbingas 
reikalas. Laiku susekami nukry
pimai lengvai ištiesiami, nes 
kiekvienas jaunuolis giliai šircTy-

piktas pradas neturėtų progos 
pasireikšti tolimesniame jaunuo
lio veikime. Todėl kiekvienas 
vadovas skautiškajam gyvenime, 
pradedant skiltininku, įpareigo
tas nepraleisti nepastebėjus nei 
vieno nukrypimo, kuris gali tur- šiaja linkme, bet tėveliai turėtų 
ėti įtakos į tolimesnį skauto gy- atkreipti didesnį dėmesį į savo

ŠATRIJOS TUNTUI 15 M
Lapkričio 7 d. Geelong’e “Šat

rijos” skautų-skaučių tuntas at
šventė savo 15-kos metų veiklos 
sukaktį. Šventė pradėta Šv. Mi- 
šiomis, kurias šv. Jono bažnyčio
je už jaunimą atnašavo tunto Dva
sios Vadovas kun. dr. P. Bašins
kas. Jų metu įspūdingai giedojo 
Jaunimo Choras, kurio nariai be
maž visi skautai. Tikrai gilios 
minties tai dienai pritaikytą pa
mokslą girdėjo besimeldžiantieji. 
Bemaž visi tunto nariai bažnyčioje 
dalyvavo uniformuoti su tunto 
vėliava. Didelis skaičius priėmė 
Šv. Komuniją.

Tuojau po; pamaldų antroji 
šventės dalis perkelta į Lietuvių 
Namus. Čia po trumpos arbatėlės 
pradėta iškilminga sueiga. Tun
tui išsirikiavus, pagerbiama įneša-

i Kalėdiniai siuntiniai! Į1

MIELI TAUTIEČIAI, 
nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pa

siųsdami jiems dovanėlių Kalėdoms ir Naujiems Metams!
Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus šventi

nius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai prieinama ir koky
be sužavės gavėjus, štai jie: (kainos ANGLŲ svarais) g

KALĖDINIS P (rabangini.) I S
Angį, paltinė šilto veluro medž. 3 jardai; išeiginei vyr. arba it 

mot. eilutei vilnonė angį, medžiaga. 3į j; nepermatomo nailono — 
medž. suknelei — 4 j; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado 
dėžė — 1 sv.; kavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. 
— apatinukas ir kelnaitės; vyr. 
ir vyr. arba mot. škotiškos vilnos 
t imu ir muitu!

išeiginiai nailono marškiniai; 
nertinis tik už £33 tu patiun-

HKALĖDINIS S(taigmenini»)
Angį. viln. medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 j.; 

labai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 j.; 2 poros 
nailono kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis, vyr. išeiginiai 
nailono marškiniai ir šokolado dėžė 2 sv. tik už £25 »u muitu ir 
pasiuntimu!

š
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ma vėliava, giedamas Tautos 
Himnas. Tuntininkas s. A. Kar
pavičius trumpai nupasakojo tun
to istoriją, kurią papildė šio vie
neto įkūrėjas svečias džiūgietis s. 
V. Vaitkus, kartu perduodamas 
“Džiugo” tunto sveikinimus. Tun
tą ir jos narius sveikino Dvasios 
Vadovas kun. dr. P. Bašinskas, 
perskaityti gauti sveikinimai L. 
S.S. Australijos Rajono Vado v. 
s. V. Neverausko, L.S.S. Austra
lijos Rajono Vado įgaliotinio s. 
B. Žalio, L.S.B. Australijos Ra
jono Vadeivos ps. A. Dudaičio. 
Taip pat raštu tuntą sveikino 
"Aušros’ ’tunto tuntininkas ps. J. 
Zinkus. Skautė kandidatė M. Sa
vickaitė ir jaun. skautė kandida
tė D. Manikauskaitė davė įžo
džius.

Gan ilga ir įvairi buvo meninė 
sueigos dalis. Pradžioje skautai 
parodė, kaip nereikia statyti pa
lapinės. Jaunimo Choras, vado
vaujamas kun. dr. P. Bučinsko, 
padainavo keturias dainas. Tauti
nių šokių grupė, vadovaujama p.
L. Bungardos, pasigėrėtinai pašo
ko keturis šokius. Pasirodė ir miš
rus skautų “orkestras”, tik gai
la, kad neveikė garsiakalbis; Psl.
M. Manikauskaitė akordeonu pa
grojo maršą iš Fausto. Pralinks
mino žiūrovus gausus ir įvairus 
madų paradas. Sesė R. Mačiulytė, 
gelbstint trims išdykėlėms, pašo
ko baletą. Tikrai vykusiai pasi
rodė trys raganėlės (R. žvrib- 
lytė, A. Žvirblytė, R. Vaičekaus
kaitė). Pabaigoje s. A. Karpavi
čius r psl. M. Manikauskaitė pra
vedė dainas, kuriomis jie apkelia
vo Brisbane, Sydney, Melbourne 
ir Geelong. Programą pravedė 
s.v.sl. V. Mačiulis ir v.s.sl. A. An-

šaus, tuo tarpu visai užmiršta- | 
ma, kad skautų paprotys reika- ‘į* 
lauja, kad kiekvieną dieną turė- $ 
tų būti padarytas bent vienas * 
geras darbelis ir už tai neturi 
būti imamas joks atlyginimas. 
Tėveliai turėtų stengtis daboti, 
kad šis paprotys būtų vykdomas 
ir kad jų vaikas įprastų tai at
likti.

Paskutiniu laiku pradedame 
pasigesti kai kurių jaunimo man
dagumo taisyklių, ką kiekvienas 
skautas turėtų atsiminti, kaino 
savo penktąjį įstatymą. Ir čia 
norėtųsi prašyti tėvelių, kad pa
dėtų sekti savo vaikus ir tik
rintų ar jie pakankamai manda
gūs ir riteriški.

Iš šalies besiklausant vaikų 
kalbos, dažnai išgirstame žo
džių, kurių mes nenaudojame ir 
kurių nelabai norėtumėm, kad 
mūsų vaikai naudotų. Čia išky
la dešimtasis skautų įstatymas, 
kuris sako, kad skautas yra blai
vus i rskaistus savo mintyse, žo
džiuose ir veiksmuose. Ir vėl 
tenka čia prašyti tėvelių, kad jie 
pasektų savo vaikų kalbas ir 
draustų jiems naudoti netinka
mus ir nešvankius žodžius.

Pabaigoje noriu pareikšti, kad 
nepaprastai svarbu yra koordi
nuoti vaikų auklėjimą, nes nega
lima tikėtis, kad tik vieni skau
tų vadovai išauklės tobulą ir 
gerą jaunuolį. Skautai yra su
kūrę idealias taisykles jaunimo 
auklėjimui, bet toms taisyklėms 
vykdyti neužtenka vien skautų 
vadovų priežiūros ir todėl labai 
norėtųsi kad tėveliai parodytų 
daugiau noro bendradarbiauti

X
X X

X
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Geriausias kelias mineralus ir vitaminus pasisavinti yra 
šviežios sultys. ATEIKIT Į NYATURĄ, kur žinovai jums 
padės išsirinkti geriausią sunkų gamintoją. Taip pat sąžinin
gai atliekama ir sunkų gamintojų pataisymai.

AR JŪS ŽINOT?

NAYTURA yra pagarsėjusi savo skaniais valgiais, pil
nų grūdų duona, biskvitais ir pyragaičiais. Taip pat virimui 
naudojama tik daržovių alyva, nevalytas cukrus ir medus 
saldymui ir gryna vaisių ir daržovių sunka.

UŽKANDINE VEIKIA: nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Pietūs: 11,30 — 2 vai. popiet.

Taip pat gaunama priešpiečių ir popiečio arbata.

NAYTURA HEALTH FOOD STORES LTD.

300 LITTLE COLLINS STR., MELBOURNE, 
Tel. 63 4465
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KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

NAMO, NAMO... (2)
JUOZAS DONELA

Adene vis dėl to buvom sustoję. 
Per keletą valandų laivas gerokai 
pasunkėjo ne tik alyva, bet ir įvai
riais pirkiniais. Uostas laisvas nuo 
visokių muitų, tad daug kas tekai
nuoja apie trečdalį australiškos 
kainos. Nežinau, ką pasakys au
strališki muitininkai, bet žmonės 
visokias gėrybes vilko tiesiog glė
biais. Ką nors perkant renkia kie
tai derėtis. Į patį miestą, esantį a- 
tokiai nuo uosto,mums buvo patar
ta nevažiuoti, bet pačiame uoste 
krautuvių irgi kiek nori. Jokių de
monstracijų neteko matyti, bet an
glų kareiviai važinėja gatvėmis su 
lengvais automatiniais ginklais 
rankose.

Išplaukus iš Adeno laive pasi- 
su skautiškaia organizacija, nes girdo įvairiausios muzikos, radijai, 
tik tokiu būdu galime tikėtis, 
kad mūsų skautai bus principi
niai skautai.

ELBE

magnetofonai. Mačiau 
išsigandusi italą bear- 
radijuką. Krautuvėje 
puikiausiai, bet laive

patefonai, 
vieną kitą 
dant naują 
grojo kuo 
anei cypt, nors ir kaip tuos guzi- 
kus besukinėtum. Pro metalinį lai
vo kiautą radijo bangos nepajėgia 

driukonytė. Sueiga baigta tradici- prasizeržti, ir kol koks nors žino- 
ne “Ateina Naktis”. vag nepaaiškina, tai žmogus jau ir

Tikrai buvo graži jaunimo šven- panikoj.
tė, kokių retai būna Geelong’e. 
Gaila, kad senimas, šūkaudamas 
kaip išlaikyti jaunimą, taip ma
žai jų darbais, rūpesčiais, jų pa
čiu gyvenimu tesidomi. Į sueigą 
atsilankė tik maža dalelė tautiečių 
o jų galėjo būti kelis kartus dau
giau.

ALKA

Pusiaują praplaukėm lyjant 
Nepasirodė ir vandenynų valdovas 
Neptūnas. Oras dažnai debesuotas, 
esant netoli Fremantle atvėso ir 
net maudytis buvo peršalta. Ypa
tingų karščių nebuvo. Laivas kar
tais stipriau pasiūbuodavo ir to-

f 
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Sporto pabiros

kiais atvejais daugelio keleivių' vei
dai apsiniaukdavo ir prie stalų ma
tydavosi tuščių vietų. Keletą dienų 
ir aš jaučiausi nekaip.

Po ilgos kelionės Indijos vande
nynu Australijos krantai buvo la
bai laukiamas reginys. Ne dėl to, 
kad kelionė pabodo, bet vis tik ma
lonu grįžti namo.

Labai dar aiškiai tebestovi kelio
nės vaizdai ir pergyvenimai prieš 
aštuoniolika metų.

Ankstyvą rytmetį artėjam prie 
tų pačių Vakarų Australijos kran
tų. Kalvos, pilkai saulės nudegin
tos, skurdi augmenija. Svetimas 
kraštas, svetima kelba ir beveik 
jokio supratimo, kas laukia išli
pus ant kranto.

Tada dar mielai troškau, kad 
laivas plauktų dar nors kelias die
nas toliau, kad tik toliau nustū
mus artėjantį susitikimą su nauju 
ir svetimu gyvenimu. Supratimas, 
kad nuo čia tetulė UNRRA ar IRO 
jau nusiplaus rankas ir nebeglobos 
gerokai baidė. Iš kitos pusės gero
kai viliojo žingeidumas kuo grei
čiau pamatyt ir taip mažai žinomą 
kraštą.

Iš uosto pasiėmė pertiškiai p. p. 
Valiukėnai, su kuriais kartu plau
kėme iš Australijos j Ameriką. 
Jie grįžo prieš, porą mėnesių lėk
tuvu.

Turbūt, jau esu pasidaręs pu
siau patriotiškas naujas australas. 
Su pasididžiavimu stebėjau švarų 
Fremantle uostamiestį. Pradedant 
nauja moderniška krantine viskas 
atrodo tvarkinga, sava ir pažįsta
ma. Pats Perth miestas įsikūręs* 
apie penkioliką mylių nuo uosto. 
Už Adelaidę truputį mažesnis, bet 
labai gražus miestukas. Ypatingai 
dailūs naujieji priemiesčiai. Aero
dromo pastatai vieni iš naujausių 
ir moderniausių Australijoje. Lie
tuvių čia labai nedaug, bet jie gyv 
ir kruta.

Aprodę miestą ir apylinkes ir 
pavaišinę malonūs šeimininkai 
vakare mane vėl pristatė į laivą 
tolimesnei kelionei.

Plaukiant per taip vadinamą 
Great Australian Bight laivas siū
bavo smarkiau negu bet kur kitur. 
Oras vėsokas ir debesuotas. Po tri
jų dienų kelionės Melbournas ir 
tuo pačiu mano kelionės galas jau 
beveik užmatomas. Paskutinė die
na laive graži ir saulėta. Pusme
čio klajonės aplink pasaulį prabė
go kaip kelios dienos. Įspūdžiai 
pasiliks visam gyvenimui.

Grįžtu į “gimtinę” Adelaidę su 
džiaugsmu ir pasiilgimu. Visur 
gera, bet namuos geriausia!

Redakcijos pastaba, šia pastrai
pa ir baigiame spausdinti keliau
tojo aplink pasaulį Juozo Donė- 
los įspūdžius ir išgyvenimus. Kaip 
skaitytojai galėjo pastebėti, apra
šymų autorius buvo paprastas, ne
pretenzingas stebėtojas ir nuošir
dus pasakotojas. Ypatingai džiu
gina tas faktas, kad mūsų bendra
darbis p. J. Donela ištikimai savo 
įspūdžius rašė ir skaitytojus infor
mavo ne tiek apie save, kiek dau
giau pristatė kraštus ir žmones. 
Mūsų Pastogės Redakcija p. J. 
Donėlai nuoširdžiai skaitytojų var
du dėkoja ir tikisi, kad pradėtas 
plunksnos darbas nebus padėtas į 
šalį, bet kartas nuo karto mae jį

komanda sužinojo visuomenė, kilo ginčai. 
Stadiono vadovybė išreiškė nuo
monę, kad miesto valdžia, kuriai 
priklauso šis stadionas, turėtų jį 
uždaryti (stadione kasdien gali 
atsitikti katastrofa, kuri pareika
lautų daug aukų) ir gerokai pa
taisyti. Miesto valdžia, atvirkščiai, 
kaltina stadiono vadovybę, kad ji 
nesiėmė reikiamų priemonių — 
juk stadionui tvarkyti kasmet yra 
skiriama 200 milijonų kruzeirų!

Tuo tarpu mėgėjai jau nebeper
ka bilietų į kai kurias stadiono 
tribūnas. Jie sako, kad saugiau

TURTUOLIAI ANT SLIDŽIŲ
Anglijos kalnų slidinėjimo čem

pionatas įvyko Šveicarijoje. Ge
riausias vietas užėmusių gretose 
yra net du turtuoliai — Anglijoje 
gyvenantis Pakistano aristokra
tas, vienas turtingiausių pasauly
je žmonių Karim Aga-Chanas ir 
žinomojo Winstono anūkas. Kas 
privertė juos stoti ant slidžių — 
sunku suprasti. Tačiau tai, kodėl 
jie pateko į stipriausiųjų skaičių 
— paaiškinti lengva. Juk norint 
tapti geru kalųų slidininku, ge
riausia treniruotis Šveicarijoje. O 
tam reikia laiko ir pinigų. Visa 
tai turi ir Aga-Chanas, ir Chur
chill.

Susilpnėjusi “Variors’ 
rungtynes pralaimėjo. Susijaudi
nęs Čemberlens neatstojo nuo tei
sėjo ir po rungtynių. “Nusirami
no” čemberlens tik tada, kai JAV 
krepšinio asociacijos prezidentas 
jį ryžtingai nubaudė 150 dolerių 
bauda.
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g KALĖDINIS D(ovanini») III
8 Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — Si j.; medžiaga 
y šiltai, gražiai mot. suknelei — 4 j.; sunkaus itališko šilko medž. 
S'suknelei — 4 j.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. 

šokolado tik už £20 <u pasiuntimu ir muitu!
Be to tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius 

siuntinius V-3, 10i j. viln. kostiuminės medž. už £16.15.0; N-4, 
16 j.) keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž. už 
£15; P-3, 6 j. vilnonės medž. dviem paltams ir 3į j. vilnonės 
medž. išeiginiam kostiumui už £25; NMSK — 3 nertiniai, 3 iš- ... 
eig. marškiniai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 3i j. kostiu- Į: 
mui 
£10.

. “MARAKANA” GRIŪVA
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už £25; ir M-13, aukšto kaloriteto 22 Ibs. maisto siunt. už

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėrimus, ta
baką (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune ir Vilniuje 
esančių kooperatyvų.

Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų 
prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite adresuoti mums ir 
mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už £4.0.0., įskaitant mūsų 
patarnavimą, licenziją, draudimą ir supakavimą. Gi už čia ap
mokėtą muitą pateiksime oficialią sąskaičiukę. Prie tokių siun
tinių galime pridėti šį tą iš mūsų kataloginių angliškų pre
kių.

Siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD

tas

l 
V gi 
r

Atstovai Auatralijojei
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Qld.
St. Rečiūga, 58 Wehl- Str., Nth. Mount Gambier, S.A.

(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD.. LONDON. E. 2.
GREAT BRITAIN

Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garantuo- 
ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas!
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PENKI PELE
Laikoma, kad pasaulyje tėra tik 

vienas toks futbolininkas kaip Pe
le. Tačiau štai Anglijos, futbolo 
asociacijos treneris nutarė įrodyti 
priešingai. Jis pareiškė, jog “Ma
lio rinktinėje žaidžia penki futbo
lininkai, nė kiek neblogesni už bra
ziliškąją žvaigždę”. Endrius tai 
pasakė visiškai rimtai, ir net dar 
daugiau, būtent, — norint Malio 
komandai tapti viena pajėgiausių 
pasaulyje, jai tereikia tik... išmok
ti žaidimo derinių. Į tai galima 
pasakyti tik viena: na, ir pokšti
ninkas tas Endrius.

RYŽTINGA PRIEMONĖ
Per dviejų JAV krepšinio pro

fesionalų komandų — “Filadelfija 
Variors” ir “Los Angeles laikers” 
— rungtynes žinomasis U. čembe- 
riens gavo pastabą. Įžymusis žai
dėjas ėmė teisėjui reikšti savo ne
pasitenkinimą. Įpykęs teisėjas

Kaip žinoma, Rio de žaneiro 
,‘Marakano” stadionas yra di
džiausias pasaulyje. Jame telpa 
apie 200.000 žiūrovų. Stadionas 
pastatytas 1950 m., ruošiantis pa- bus stebėti rungtynes, namuose 
šaulio futbolo pirmenybėms. Ji — prie televizijos, 
statant, dirbta labai skubotai ir 
nelabai gerai. Į stadiono įrengimų buvo labai daug rašoma. Spauda 
cementinę apydangą prasiskverbė stadioną reklamavo kaip “nuosta- 
lietaus vanduo, kai kur netvirtai bų XX amžiaus įrenginį”. Dabar 
laikosi metalinės konstrukcijos. aiškėja, kad šis “nuostabus įren-

Kai apie blogą stadiono būklę ginys” toli gražu nėra tobulas...

Apie “Marakaną” savo laiku

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius 
švenčių proga degtine

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.

S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONĮ
752 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.
Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, SA.

y 
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS MELBOURNE

GEELONG
CHORAS DAINUOJA-

Aną dieną sutiktas tautietis aiš
kina, esą Geelonge neliko choro 
ir daina daugiau neskamės Lietu
vių Namuose. Mane gerokai nus
tebino, nes aš kaip tik ėjau namo 
iš choro repeticijos. Pasirodo, kad 
panašiai galvojančių, kaip mano 
sutiktasis, mieste yra ir daugiau.

Jau ne kartą šio laikraščio pus
lapiuose buvo rašyta apie Gee- 
lohgo chorą. ' Paskutiniu metu 
ypač pasklido kontraversinių kal
bų apie patį chorą. Net ir Lietu
vių Namuose kabojęs šūkis “Dai
na — prabočių kalba” taip pat 
kažkur tai dingo be žinios.

Nuotaika susidarė tokia, kad ir 
choristai kaip tos žydo bitės vie
nas po kito nyko, kol pagaliau be
paliko vos keletas.

Nežiūrint viso ko daina, nors 
gal ir ne visai pilnai, vistiek te
beskambėjo Geelonge. Ir pats 
chorvedys p. M. Kymantas darbe 
susižeidė koją ir turėjo atsigulti 
ligoninėje.

Lietuvių patarlė sako, kad nė
ra to blogo, kas neišeitų į gera. 
Taip ir su mūsų choru. Kaip tik 
persikėlė gyventi Geelongan anks
čiau buvęs chorvedys p. R. Zen
kevičius. Jis pradžioje sutiko cho
rą pamokyti keletos giesmių Kalė
dom ir dainų artėjančiai sporto 
šventei. Tuoj buvo suintensyvintos 
choro repeticijos ir tikimasi, kad 
choras savo įsipareigojimus pilnai

toliau Klubui vadovauti. Prie p. 
Skirkienės rūpestingai parengto 
vaišių stalo užkandžiaujant 
buvo jaukiai praleistos kelios 
landos.

dar 
va-

SKAUTŲ TĖVŲ IR 
RĖMĖJŲ VAKARAS

Lapkričio, 13 d. Bankstown 
navos salėje buvo Skautų Tėvų ir 
Rėmėjų surengtas jaukus ir nuo
taikingas Pavasario vakaras, ku
riame atsilankė gražus būrelis vy: 
resniųjų ir kiek jaunimo. Vakaro 
programa buvo tikrai patraukli, 
nes scenoje pasirodė tikrai labai 
seniai girdėtas “trio” — p.p. Dau- 
darienė, Asevičienė ir Bitinienė. 
Pianinu p.alydint p. B. Kiveriui 
jos nuotaikingai ir darniai padai
navo keletą maloniai nuteikiančių 
romansų. Sužavėti klausytojai tik
rai joms nepagailėjo katučių. Mo
derniško baleto vieną šokį pašoko 
p-lė L. Apinytė. Toliau sekė va
karo eigoje fantais gausi loterija 
ir jaukus bendras paslinksmini- 
mas. Buvusieji tikrai nesigailėjo 
tą vakarą kelias valandas pralei
dę jaukioje skautiškoje šeimoje, 
tik gaila, kad mūsų jaunimo tą 
vakarą buvo skystoka. Gal dauge
lį užlaikė mokslo metų pabaigos 
vargai ir rūpesčiai?

Dai-

taučių svečių. Atvykusioj! gausiai 
apdovanota gėlėmis, kukliom, bet 
prasmingom dovanėlėm, lietuviš
kom knygom ir pan.

R. Eskirtaitei linkėtina kuo 
greičiau susigyventi su jai dar ne
įprasta buities bei gamtos aplin
ka ir jaustis laimingai globoje sa
vo gerų tėvelių, kurie daug rūpi
nosi, kol ją čia atsikvietė. *.

J. Latrobietis

ADELAIDE
LIETUVIAI PIRMAUJA

Lapkričio 6 dieną Adelaidėje 
įvyko Pietų Australijos Gerųjų 
Kaimynų Tarybos metinė konfe
rencija, kurioje, be įvairių orga
nizacijų bei valdžios institucijų 
atstovų, dalyvavo taip pat ir įvai
rių tautybių atstovai.

Konferenciją atidarė P.A. gu
bernatoriaus atstovas, o garbės 
svečių tarpe buvo Adelaidės mies
to burmistras, imigracijos minis- 
teris ir visa eilė kitų žymių asme
nų. Konferencijos šūkis — “žvil
gsnis į ateitį”; tikslas — pasisem
ti naujų idėjų sprendžiant įvai
rias ir gausias gyvenimo proble
mas.

Konferencijos metu buvo išsta
tytos fotografijos tų imigrantų,

PRANEŠIMAS
Spalio 28 d., darbe staigiai mirė 

Stasys Varkulevičius, 44 metų am
žiaus. Velionis paliko žmoną, ku
ri yra ligonis psychiatrinėje ligo
ninėje, ir sūnų 15 metų amžiaus.

Kadangi velionis neturėjo gimi
nių, ir nepaliko jokių išteklių, pa
laidotas Sydney Lietuvių Moterų 
■Socialinės Globos Draugijos rū
pesčiu.

Lapkričio 2 d., po Šv. Mišių, lai
kytų kun. P. Martuzo, Lidcombe 
bažnyčioj^, velionis lydimas kuni
go, būrelio draugijos narių ir pri
jaučiančiųjų, palaidotas Lietuvių 
kapinėse, Rookwood.

Velionio žmona ir sūnus Petras, 
dabar yra S. L. M. S .G. D-jos 
globoje.

... S. L. M. S. G. D.
Valdyba

NEPAMIRŠKITE PASVEIKINTI SAVO ARTI
MŲJŲ, KLIJENTŲ, BENDRADARBIŲ SU 
ŠVENTĖMIS PER “MŪSŲ PASTOGĘ!

Naujasis chorvedys numato ne
pasitenkinti vien artimais įsiparei
gojimais, bet tuoj po Naujų Me
tų rimtai ruoštis ir Dainų Šven
tei, kuri ateinančių metų gale 
įvyks Sydnejuje. Baigiant norisi 
palinkėti naujajam chorvedžiui p. 
R. Zenkevičiui daug ištvermės, o 
choristams, kad jie savo chorve
džio neapviltų ir pasirodytų viso
je didybėje.

Choristas

SYDNEY
PAMINĖTA

MARIJA PEČKAUSKAITĖ
Lapkričio 14 d. p. p. Skirkų na

muose įvyko gana gausus Plunks
nos Klubo posėdis, kuris buvo skir
tas mirusios prieš 35-rius metus 
rašytojos ir pedagogės Marijos 
Pečkauskaitės — Šatrijos Raga
nos paminėjimui. Apie rašytoją 
išsamų referatą paskaitė pats na
mų šeimininkas p. A. Skirka. Ben
droje pokalbio eigoje klubo nariai 
dar pridėjo vieną kitą pastabą 
apie skaitytas jos knygas, vyres
nieji papasakodami po žiupsnelį 
prisiminimų iš pažinties su M. 
Pečkauskaite. Visą posėdžio eigą 
p. P. Alekna įrašė į magnetofoni
nę juostelę.

Posėdžio metu iškilo Klubo pir
mininko klausimas, bet visiems 
prašant dabartinis Klubo pirmi
ninkas p. A. Laukaitis sutiko ir

kurie yra pasižymėję savo kūrybi
niais sugebėjimais. Čia džiugu pa
žymėti, kad iš šešiolikos asmenų, 
kurių fotografijos buvo išstaty
tos, net penki buvo lietuviai, bū
tent:

Ieva Pocienė, Adelaidės Meno 
Mokyklos skulptūros mokytoja, 
sukūrusi daugelį aukštai įvertin
tų skulptūros dalykų; -

Jonas Vanagas, modernus pio
nierius, įkūręs Lobethalio istorinį 
muziejų, pavaizduojantį naujųjų 
ateivių įsikūrimą Lobethalio apy
linkėse;

Romas Arlauskas, šachmatinin
kas, laimėjęs pasaulio čempiono 
— didmeisterio vardą tarptautinė
se korespondencinu būdu žaidynė
se;

Pulgis Andriušis, rašytojas, ju- 
__ I _ „ , moristas, kurio devynios knygos 

guvi ir patraukli lietuvaitė, tu- išleistos Londone ir New Yorke 
rinti vidurinį išsilavinimą, prieš /r,~x—™ 
apleisdama Lietuvą, gyvenusi Vil
niuje. Dabar apsistojusi savo tėvų 
ūky, Salėj, skuba kibti į anglų 
kalbą ir labai norėtų pažinti kuo 
daugiau šiame krašte gyvenančių 
tautiečių, ypač iš jaunimo tarpo.

Lapkričio 13 d. p.p. Eskirtai 
savo dukters sutiktuvių ir kartu 
jos gimtadienio proga suruošė 
šaunią puotą, kurioje dalyvavo 
beveik visi Salės ir dalis Latrobe 
Valley lietuvių bei kviestų kita-

LATROBE VALLEY
' PO TIEKOS METŲ!

Spalio 25 d .nutūpęs lėktuvas 
Melbourno aerodrome atgabeno 
viešnią iš tolimosios šiaurės: šau
nią ir gražiai nuaugusią lietuvai
tę R. Eskirtaitę. Savo metu karo 
audra atplėšė nuo jos tėvus, nu- 
blokšdama juos į vakarus, o ji, 
dar būdama kūdikis, liko Lietu
voj, artimų giminių globoje. Ir 
štai dabar tėvai susilaukė jau 22 
metus turinčią dukrą. Tėvų džiau
gsmas neapsakomas! Ponia Es- 
kirtienė sako: “Aš ne vien tik 
džiaugiuosi, sulaukusi "savo duk
ters, bet ir stebiuosi, kaip mano 

_o__ ____„„ širdis išlaikė, po tiekos metų iš-
atrijos Raga- vydus savo dukrą”.

’ ’ ‘ R. Eskirtaitė yra draugiška,

“AUS ROS 
TUNTE

IŠKYLA I WOLLONGONGA

soje... Be to, daugumą iškylautojų 
sudaro “Lokių” skilties skautai, 
negi “Lokiai” tik dainoms sutver
ti. Kaip bebūtų, išsisukinėti ne
gražu. Kaip išėjo, taip, bet kelios 
dainos buvo sudainuotos, o kitoje 
sueigoje bus pasimokyta, tai kitą 
kartą kaip reikiant išeis. Dar žai
džiame “Žiedo dalinimą”. Viskas 
vyksta gerai, tik laikrodžio rodyk-

Spalio 31 d. gražus, saulėtas ry- }ės .atrodo, .šiandien greičiau šu
tas Sydnėjuj. Bankstowno gatve, kasi, kaip kitomis dienomis būnant 
maišeliu nešinas, skuba unifor- mokykloje. „ Dar nusifotografuo- 
muotas lietuvis skautas. Jo kryp
tis — Bankstowno lietuvių namai. 
Atvykęs čia randa kelis jau anks
čiau atvykusius skautus.

— Jau kalėjimas atvažiuoja — 
šaukia pirmiausiai pamatęs atva
žiuojantį K. Narbutą su savo IP 
EC mašina. Atidaromos “kalėji
mo” durys, į jį subėga linksmi 
skautai ir leidžiasi į Bass Hill pa
imti dar kitų “Gedimino” d-vės 
skautų.

Draugovę išleisti ’ atvykęs tunti- 
ninkas ps. J. Zinkus supažindina 
skautus su iškyloje dalyvaujančiu 
“Džiugo” tunto adjutantu s. v. v. 
si. E. Nagulevičium ir visiems lin
ki geros kelionės.

Jau saulei gerokai pakilus, sus
tojame National Parke. Kad išlai
kius lanksčius raumenis žaidžiame

jam ir 4.30 vai. sakome ačiū ir 
sudie maloniems šeimininkams. 
P. Gailiūnas priminė, kad durys 
jums į šiuos namus visuomet at
viros.

Iškylai vadovavo ką tik draugo
vę perėmęs s. v. v. si. čižauskas. 
Tokių iškylų yra užplanuota dau
giau.

N.

PADĖKA
“Gedimino” draugovei 

Bulli spalio 31 d. mus 
priėmusiems savo 
Gailiūnams, draugovės skautų ir 
savo vardu reiškiu nuoširdžią pa
dėką.

s.v.v.sl. V. Čižauskas
“Gedimino" D-vės Draugininkas

lankant 
gražiai 

/namuose p.

PRANEŠIMAS MELBOURNO 
ORGANIZACIJŲ VALDYBOMS

Lapkričio 28 d. sekmadienį) 
tuoj po pamaldų (1 vai. 30 min.) 
Dainos Sambūrio repeticijų pa
talpoje, 297 Hoddle str., Abbots
ford, kviečiamas visų Melbourno 
lietuviškų organizacijų pasitari
mas tikslu nustatyti sekantiems 
metams parengimų kalendorių. 
Visų organizacijų valdybų atsto
vus prašome pasitarime
dalyvauti.

Melbourno Apylinkė* Valdyba

CANBERROS 
LIETUVIŲ ŽINIAI

Gruodžio 4 d. (šeštadieno vaka
re) 7.30 vai. Canberros Lietuvių 
Klubo Komitetas savo patalpose 
rengia paskaitą sveikatos klausi
mais. Paskaitą skaitys svečias iš 
Sydnėjaus Dr. Gytis D a n t a 
tema “Nutukimo pavojai”.

Visus lietuvius, ypač besirūpi
nančius savo sveikata, kviečiame 
šitame parengime kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

Canberros Liet. Klubo 
Komitetas

PADĖKA
Jubiliejaus proga p.p. A. ir T. 

Bikulčiai parėmė “Mūsų Pastogę” 
£10 auka, už ką jiems reiškiame 
nuoširdžią padėką.

ALB Krašto Valdyba

Lapkričio 28 d. 15 vai. p.p. Žit
kevičių namuose 29 Ormond St, 
Moonee Ponds, įvyks Melbourno 
lietuvių blaivininkų susirinkimas, 
kur p. J. Normantas skaitys pas
kaitą “Palikime savo gyvenimo 
gerus pėdsakus”. Po susirinkimo 
blaivininkiškos vaišės.

Rinktis prie p. N. Butkūno lie
tuvių spaudos kiosko, iš kur atvy
kę su savo auto mašinomis nuveš 
be savų mašinų atvykusius. Tram
vajus iš Elizabeth St. Nr. 59,52 
ir 49, sustojimas 31.

Maloniai kviečiame ir svečius. 
Būtų malonu turėti svečių ir iš 
Geelongo.

Melb. Lietuviu Blaivybės 
Draugija

PADĖKA
Negalėjusiam dalyvauti mano 

įkurtuvėse p. M. Kymantui reiš
kiu nuoširdžią padėką už sukurtą 
dainą mano įkurtuvių proga. Tuo 
pačiu linkiu p. M. Kymantui kuo 
greičiausiai pasveikti.

A. Brazdžionienė

Liet, kariuomenes minėjimai

MELBOURNE
KARŠTA KOVA KILS

KESMINŲ KIEME
Melbourno lietuvių gyvenime 

jau penkiolika metų buvo visokių 
neramumų dėl vienokių ar kitokių 
priežaščių. Šiais metais, kaip ma
tyti, visi tie neramumai dingsta 
ir visi lietuviai vieningai perka 
bendrus Lietuvi Namus.

Deja, kai vieni susitaiko, tai 
kiti susiduria ir pradeda kovoti. 
Kas kovos ir už ką? O gi ateiti
ninkai prieš skautus tinklinio 
rungtynėse kovos dėl taurės. Ko
kia proga? Na, tokios progos Mel
bourne dar nėra buvę!

Melbourno jaunimas sujudo pa
gautas Jaunimo Kongreso idėjos. 
Susidarė Komitetas, kurios tiks
las surinkti lėšų, kad būtų galima 
ir iš Melbourno į Kongresą pa
siųsti šimtą atstovų! Pirmas kon
kretus Komiteto žygis bus suruoš-

(Pažymėtina, kad viena jo sėk
mingiausių knygų buvo išleista 
Adelaidėje “Australijos Lietuvio”, 
būtent, “Sudiev, kvietkeli”, kuri 
laimėjo stambiausią premiją. — 
Red.);

Vladas Morkys, išradėjas meta
lo srityje, kurio vėliausias išradi- ti visiems Melbourno ir apylinkių 
mas liečiąs plieno vamzdžius buvo lietuviams gegužynę.
paskelbtas “Technical Digest” 
žurnale.

Kaip žinome, lietuviai Adelaidė- 
i’e yra maža grupelė palyginus su 
:itomis imigrantų (tautybėmis, 

pav., du kartu mažiau negu lat
vių, penkis kartus negu lenkų ir 
t.t., gi pasižymėjusių asmenų tar
pe, kurių fotografijos buvo iška
bintos, lietuviai sudarė kuone treč
dalį.

Konferencijos metu visi tie as
menys buvo iššaukti vardais 
jiems įteiktos jų fotografijos.

(ALŽ) (ja)

ir

Gegužynė įvyks gruodžio 4 d., 
šeštadienį p.p. Kęsminų sode Mor
ningtone. Tai lietuviams gerai ži
noma vietelė netoli gražaus Mor- 
ningtono pajūrio. Visi — jauni, 
vidutiniški ir seni — kviečiami at
vykti, pasimaudyti jūroje, pasi
kaitinti saulėje, o vakare paval
gyti, pašokti, padainuoti. Bus 
įdomi programa, taip kad niekas 
nesigailės atvykęs.

Dalyvavimo auka — 4 šilingai. 
Visos aukos bus skiriamos Jau
nimo Kongreso reikalui.

Sekretorė

SYDNEY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS SYDNEJUJE 
L.V. S-gos “Ramovės” Sydney 

skyriaus Valdyba ruošia lapkričio 
28 d. iškilmingą Kariuomenės 
šventės minėjimą.

11.30 vai. iškilmingos pamaldos 
katalikų bažnyčioje, Lidcombe. 
Jaunimo organizacijos: sportinin
kai, skautai ir ateitininkai, prašo
mi dalyvauti pamaldose su vėlia
vomis.

1.30 vai., tuoj po pamaldų, prie 
bažnyčios — parapijos salėje įvyks 
iškilmingas Kariuomenės šventės 
minėjimas.

Minėjimo programoje".
1. Jaunimo organizacijų vėliavų 

įnešimas į minėjimo salę.
2. Prezidiumo sudarymas — 

kviečiami savanoriai — kūrėjai.
3. Minėjimo atidarymas — žodį 

tars Ramovės p-kas S. Narušis.
4. Kariuomenės šventei pritai

kintą paskaitą skaitys Leonardas 
Karvelis.

5. Koncertinę dalį atliks Dainos 
choras, muz. K. Kavaliausko va
dovaujamas.

Maloniai kviečiame mielus tau
tiečius ir įvairaus amžiaus jauni

mą gausiai dalyvauti iškilmingose 
pamaldose ir iškilmingame Ka
riuomenės šventės minėjime.

Savo gausiu dalyvavimu, pa
gerbsime tuos didvyrius, kurie au
kojo savo gyvybę už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę.

Kariuomenės šventė — Kariuo
menės 1918 m. atkūrimo minėji
mas yra mūsų vilties išreiškimas, 
atgauti laisvę ir nepriklausomybę 
lietuvių tautai.

Po iškilmingo minėjimo bus ka
vutė su užkandžiais.

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

LATROBE VALLEY
LIET. KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS
Lapkričio 27 d. 7 vai. vak. p. 

Juozo Lekniaus namuose, Morwel- 
ly, 104 Commercial Rd., įvyks 
Lapkričio 23 d. minėjimas, po ku
rio ten pat bus šeimyniškas pasi
linksminimas su vietos Liet. Mot 
Soc. Globos D-jos ruošiamais už
kandžiais, ir kitkuo, kas duos pro
gos smagiai praleisti keletą ma
lonių valandų. Visi vietos ir toli
mesni tautiečiai prašomi skaitlin
gai dalyvauti. .

Seniūnas

KIEK AS SUŽINOJAU!
Argentinoje gyventojai mėsa 

vadina tik jautieną. Užsimojus pa
kelti mėsos eksportą, Argentinoje 
suvaržytas jautienos suvartojimas 
vietinėse rinkose. Tad jei mėsinės 
lange išrašyta, kad šandie nėra 
mėsos, reiškia nėra jautienos, bet 
gali būti 
kiaulienos, 
produktų.

užtenkamai avienos, 
dešrų ir kitokių mėsos

Ateinanti savaitgalį (lapkričio 
27-28 d.d.) vyksta trijų dailinin
kų paroda 67 Oyster Bay Rd., 
Oyster Bay. čia bus galima pi
giai įsigyti puikių paveikslų, jų 
tarpe ir mūsų dail. Leono Urbo
no. Nepraleiskite retos progos.

*
Ar tik ne vietos lietuviai prisi

dėjo prie Geelongo miesto garso: 
net busimieji Britanijos karaliai 
numatomi treniruoti Geelonge.

Bankstowno Liet. Savaitgalio 
mokykla mokslo metų užbaigai in
tensyviai ruošiasi. Šalia įprastinių 
iškilmių numatoma pastatyti Čiur
lionytės veikalėlį'“Miško mokyk
lą”. Jį stato kaip tik šią mokyklą 
prieš kiek laiko užbaigusi Liuda 
Apinytė, kuri moko ir vaikelėliui 
pritaikintų ir jos pačios sukom-

sviediniu ir atsigaivinę šaltais 
vaisvandeniais leidžiamės į Wo- 
llongongą.

Artėjam prie Wollongongo ieš
kodami gražesnės sustojimui vie
tos (o jų čia nemažai) ir neuž
mirštam tuntininko priminimo 
sustoti Bulli ir pasveikinti nuo
širdžius skautų rėmėjus p. Gailiū- 
nus. Užsukom pas p. Gailiūnus 
tik valandėlei, bet iš malonių šei
mininkų' teišvažiavome po 4 vai. 
p. p. jų namuose ir toje apylinkėje 
praleidę visą dieną.

Skautams užduodamas darbelis. 
Iš akies sudaryti apylinkes žemė
lapį. Vieniems pavyksta geriau, 
kitiems blogiau, kaip ir visuomet 
pirmasis darbas, bet atlikti darbai 
gražinami draugininkui s. v. v. si. 
V. čižauskui.

Atgaivinti įkaitusius kūnus į 
pajūrį veža s. vytis Kęstas (Nar
butas) ir pats kaip “life saver” 
prižiūri prieš bangas besistaipan
čius skautus.

Grįžę skautai, rado ponios Gai- 
liūnienės paruoštus užkandžius. 
Toliau vėl skautiški užsiėmimai. 
Svečias s. v. v. sL Nagulevičius 
moko rikiuotės ir raporto.

■ Seimininkas prašo skautus pa
dainuoti. Nedrąsu, kad taip tam-

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Minima lapkričio 28 d. Tuntas 

pamaldose dalyvauja organizuo
tai. Po pamaldų, skautų rėmėjai 
įteiks visoms paukštytėms ir vi- 
sems vilkiukams jų ženklus (ką 
tik gautus iš J.A.V.). Pažymėtina, 
kad šie lietuviški jaunesniųjų 
skautų ženklai bus pirmieji Syd
nėjuje.

SKAUČIŲ VASARINĖ 
UNIFORMA

Gegužės mėn. L.S.S. Pirmija 
patvirtino skaučių ir jaun. skau
čių vasarinę uniformą.

Suknelė siuvama dengiamos 
spalvos, trumnomis rankovėmis, 
ilgis kiek aukščiau kelio. Prieky
je įsiuvamas 18 inčų užtrauktuvas 
(zip). Jaunesniųjų skaučių me
džiaga ta pati, tk truputį skirtin
gas suknelės pasiuvimas. Kakla
raiščiai ir kiti ženklai tie patys 
kaip ir dabar nešiojamos unifor
mos.

Tunto vadija jau parūpino riti
nį medžiagos, kuri parduodama 
5 šil. jardas. Medžiaga gauta ir

parduodama žymiai papiginta 
(paskirstymo bazės) kaina.

Uniforma lengvos medžiagos, 
patogi ir praktiška stovyklose.

SKAUČIŲ IŠKYLA
“Živilės” ir “Šešupės” draugo

vių skautės planuoja iškylą į pa
jūrį (greičiausiai Cronulla), kuri 
numatoma gruodžio 20 d. (pirmas 
atostogų pirmadienis). Apie tai 
skautėms bus pranešta smulkiau 
per draugoves.

AMERIKOS LAIKRAŠTIS 
APIE MUS

Čikagoje leidžiamas dienraštis 
“Naujienos” savo skyriuje: “Mūsų 
Skautija” red. ps. B. Vosylius) už- 
giria Sydnėjaus jaun. skaučių 
pratinimą aprašyti praėjusią suei
gą ar iškylą “Pėdsekiui”. Strai
psnio pabaigoje rašoma: “Būtų la
bai gera, kad šis pavyzdys prigytų 
visuose skautų-čių vienetuose vi
same pasaulyje: mūsų spauda pa
gyvėti^ pačių skautų aktualiais

ponuotų šokių. Mokslo metų už
baiga numatoma gruodžio 12 d. 
Pažymėtina ir tai, kad patys mo
kyklos mokiniai rūpinasi veikalo 
dekoracijom ir kostiumais.

*
Melburniškis inž. P. Petraitis 

šiuo metu su žmona 'mindžioja 
Japonijos žemę, į kur nuvyko tar
nybiniais reikalais. Kalėdoms ti
kisi vėl būti namie.

Norėtųsi pasidžiaugti, kad 
Spaudos Baliaus Kukutis susilau
kė didelio pritarimo skaitytojų 
tarpe ir dabar jau paaiškėjo, kad 
Kalėdinis Kukutis tikrai pasiro
dys. šalia to, jame sutiko bendra
darbiauti visa eilė mums žinomų 
vardų, kaip P. Andriušis, J. Bu- 
šodilgė, Gervazas Maukelė , Ma
tas Gailius ir kti. Reikia tikėtis, 
kad ir šį kartą Kukutis savo skai
tytojų neapvils. *

Lapkričio 14 d. adelaidiškiai 
Romas ir Renata Urmonai Ade
laidės lietuvius pavedžiojo po Af
riką, kur jie prieš kiek laiko pa
tys važinėjo ir pagyveno.

Ir Krašto Kultūros Tarybos p- 
kas p. K. Kavaliauskas išėjo į ra
šytojus: jis ką tik baigė ruošti 
spaudai matematikos vadovėlį N. 
S.W., o gal visos Australijos 
gimnazijoms.

#

Keista, kad niekas, kas matė, 
neparašė nei recenzijos, nei savo 
įspūdžių apie lenkų filmą “Kry
žiuočius”, kuris buvo rodomas 
Sydnejuje ir Melbourne ir dabar 
bus rodomas Adelaidėje. Kiek te
ko girdėt, eilė lietuvių taip pat 
veržiasi tą filmą pamatyti ir drau
ge paveiksluose susipažinti su 
Lietuvos istorija. Mano žiniomis, 
tai labai venašališkas filmas ir 
lietuvių ar Lietuvos istorijos nie
ko neparodo, o jeigu parodo, kiek, 
tai tik labai negatyviai.

*
Gruodžio 4 d. Adelaidės ben

druomenės savaitgalio mokykla 
rengia mokslo metų užbaigos iš
kilmes ir drauge bus pastatyta 
trijų veiksmų pasaka “Žirgonė ir 
Gailė”. / *

Gruodžio 5 d. ir Lidcombe liet, 
savaitgalio mokykla turės savo 
metų užbaigos iškilmes ir ta pro
ga bus statomas vaidinimas “Meš
kiukas Rudnosiukas”.

*

Lapkričio 18 d. lėktuvu Sydne- 
jų pasiekė aplink pasaulį apkelia
vęs adelaidiškis visuomenininkais) 
p. I. Taunys. Jo įspūdžių iš kelio
nės skaitėme ir “Mūsų Pastogė
je”.

*
Lapkričio 14 d. Sydney liet, in

žinierių draugija turėjo savo pir
mą šios vasaros iškylą — pikni
ką National Parke. Grįžtant be
veik visi iškylautojai dar susime
tė pas pakelėj gyvenantį Dr. L. 
Petrauską.

*
Maskva oficialiai paseklbė, kad 

gandras yra lietuvių nacionalinis 
paukštis. Numatoma išleisti paš
to ženklų su gandro atvaizdais.

Ku-ka

VISUR VISAIP
Baltijos kraštų ekonomistų ir 

geografų suvažiavimas Vilniuje 
tarėsi apie tų kraštų pramonės 
planavimą 1966-70 metų penkme
čiui. Dalyvavo planuotojai iš Mas
kvos ir Leningrado.

Baltijos kraštų pramonė pla
nuojama, kaip “stambaus šiaurės- 
vakarų ekonominio rajono” pramo
nė. Jau nustatyta, kad per 5 metus 
šio rajonopramonės gamyba turi 
padidėti 80%. Ekonomistai ir geo
grafai įpareigoti paruošti medža- 
gą busimajam kompartijos suva
žiavimui, kuris įvyks ateinantį pa
vasarį Maskvoj ir nustatys smul
kesnes direktyvas, kaip tas jau 
nustatytasis gamybos padidinimo 
uždavinys Baltijos kraštuose tu
rės būti vykdomas. (E)

— ★ —

Naujas tiltas Vilniuje per Nerį 
iš Antakalno į Kalvarijos pusę a- 
tidarytas lapkričio 3d. Tiltas gelž
betoninis, 100 metrų ilgumo, at- 
ermtas tik į upės krantus, atida
rant pagarbintas, kaip pirmas to
kios konstrukcijos tiltas “mūsų ša
lyje” Sovietų Sąjungoje). Tiltas 
suprojektuotas Leningrado inži
nierių. Iš šešiolikos atsakingųjų 
statybos vykdytojų dešimts buvo 
lietuviai. Statyba vyko beveik tre
jus metus. (E)

— * —

Vokietijoje tvirtinama, kad 
Hitleris turėjęs sūnų ir dukterį. 
Sūnus gyvenąs Austrijoj, bet kur 
duktė — nežinia.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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