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RlSKIM PRAEITI SU ATEITIM TAUTOS DVASIA NEPALAUŽTA
Čia ištisai spausdiname 

Newcastle Universiteto lekto
riaus P.A.Ivinskio M.A. pas
kaitą skaitytą Vasario 16-sios 
minėjime Sydnejuje.

Preligentas yra vidurinės 
kartos atstovas ir jo patiek
tos sugestijos jaunimo reika
lais yra labai vertingos. Jis 
pats, kaip psichologas, galėtų 
moksliniais tyrinėjimais prisi
dėti prie mūsų jaunimo tikres
nio pažinimo ir jaunesniosios 
kartos su senesniąja suarti
namo.

Red.
Algirdas Ivinskis

Mes šiandien susirinkome čia pa
minėti Vasario 16-sios dieną. Tai die
na kada musų tauta po ilgų kančių ir 
baisios okupacijos metų iškovojo sa
vo nepriklausomybę. Šiandien minime 
nepriklausomybės paskelbimo arba at
statymo 53-čiąją sukakti. Buvo laikai 
kada ši diena buvo su džiaugsmu ir su 
pasigerėjimu švenčiama - kad pagaliau 
po ilgų vergijos metų Lietuva at vertė 
naują istorijos lapą. Tai buvo ir yra 
labai zvmus ir ypating a į -;;ki*s į 
istorijoje. Žymus todėl, kad po ilgos 
okupacijos lietuviška dvasia išsilaikė. 
Ji išsilaikė per labai sunkias sąlygas, 
ir taipat yra žymi, kad atsirado grupė 
žmonių, kurie energingai kovojo numes
ti jungą, kuris buvo mūsų tautai uždė
tas. Taigi šis įvykis primena mums, 
kad mes esame pajėgus išlaikyti lie
tuvišką dvasią ir mokam kovoti ilgai 
ir kantriai. Šis faktas taip pat parodo 
mums ka mes galime atsiekti, jeigu 
mūsų visų jėgos yra skiriamos vienam 
tikslui - jeigu mes visi dirbam vienin
gai.

Išeivijoje' Vasario 16 dienos mi
nėjimai Įgavo skirtingą prasmę. Ši die
na yra pasidariusi gėd_ulo diena. Gedu - 
lo diena dėl to, kad musų nepriklauso
mybė tęsėsi tik 22 metus ir kad jau 31 
metai praėjo kaip mes savo nepriklau
somybės netekome. Pirmaisiais metais 
išeivijoje turėjome dar daug vilties, 
daugumas iš mūsų netikėjome, kad nau
jai uždėtas jungas galėtų ilgai tęstis. 
Daug mūsų brolių ir sesių kovojo, iš 
pradžių nepasidavė. Bet metams bėgant 
ir jų gretos sumažėjo, naujų jėgų neat
sirado ir aktyvi kova mūsų tėvynėje 
susilpnėjo. Galvojame, kad tada gal 
neužilgo, už metų už kitų ir ve! mes 
savo valstybę atgausim ir vėl savaran
kiškai mes tvarkysimės. Bet deja mūsų 
viltys, visi pranašavimai neišsipildė 
ir' štai metai po metų slenka ir musų 

ateitis vis dar lieka neaiški.
Taigi Vasario 16 diena tapo susi

kaupimo diena. Tai diena, per kurią 
bent vieną kartą metuose mes turėtume 
padaryti reviziją, turėtume pagalvoti 
apie mūsų padarytus darbus, apie musų 
pažangą tėvynės labui ir turėtume la
bai rimtai ir giliai apgalvoti mūsų da
bartinę padėti ir ieškoti naujų būdų ir 
metodų kaip toliau sėkmingai tęsti ko? 
va dėl nepriklausomybe’s atstatymo 
Lietuvoje. Visi, jauni ir seni, moterys 
ir vyrai, kurie yra susipratę lietuviai, 
turėtų jausti pareigą ir kiekvienas pa
gal savo galimybes turėtų tęst kovą, 
kad Įrodytų pasauliui kaip komunizmas 
nusikalto iš mūsų laisvę išplėšdamas.

Vasario 16 dienos įvykis turėtų 
priminti, kad lietuvių tauta yra patvari', 
kad lietuviai nepalūžta kovoje dėl lai
svės, ir net pojšimtmečių priespaudos 
jie sugeba iškovoti laisvę. Tai yra la

bai svarbus faktas kurio mes neturė
tume niekada užmiršti. Mes turime iš 
praeities pasisemti stiprybės, Vasario 
16 dienos įvykis turėtų mums duoti vil
ties, o taip pat ir jėgų kovoti visais ‘ 
būdais dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.

Laikui bėgant ir mūsų gretos ma
žėja ir retėja. Žmonės sensta ir tie.ku- 
rie buvo pasiruošę dirbti iš puola iš mū
sų eilių. Niekas negali^nustatyti kiek 
ilgai mes dar turėsime išeivijoje gyven
ti, niekas’ nežino kiek ilgai dar reikės 
mūsų kovą tęsti. Vis mažiau atsiranda 
žmonių, kurie turi energijos mūsų bend
ruomene je veikti ar vadovauti. Be or - 
ganizuotos bendruomenės veiklos bū
tų sunku išlaikyti lietuvybę ir dar sun
kiau kovoti dėl laisvės atstatymo Lie
tuvoje. Lietuviams bendruomenės vei
kla yra labai’svarbi ir visas pastangas 
turėtume dėti jos išlaikymui.

Dail. A, Valeškos vitražas Šv. Kazimieras. Iliustracija iš dr. Z. 
Ivinskio knygos Šv. Kazimieras.

Kadangi veteranų eilės mažėja, p 
kova dar nesibaigė ir nežinia kada ji 
baigsis, mums reikia labai rimtai susi
rūpinti kaip paruošti ir palikti Įpėdi
nius, kurie mūsų darbą galėtų toliau 
tęsti. Mūsų bendruomenės ateitis nėra 
kur kitur kaip tik jaunimo rankose ir dėl
to mes privalom atkreipti visą dėmesį 
i jaunimą, kad lietuvybės išlaikymas 
būtų užtikrintas, Daug buvo rašyta, daug 
kalbėta ir diskutuota apie jaunimo klau
simus, tačiau praktiškai nelabai daug 
kas atsiekta. Teisybė, yra branduolys 
jaunuolių kurie aktyv iai dalyvauja mu
sų bendruomenėj e, ne mažas skaičius 
taip pat priklauso ir lietuviškos organi
zacijos , bet taip pat yra dar dalis jauni
mo kurie mažai kur rodosi. Mūsų parei
ga yra • atrasti kelią kaip jaunimą pri
traukti, kaip jį suindominti su lietuviš
ka veikla,kad jie aktyviai Įsijungtų į 
mtisu eiles. Pastangos jau yra daromos 
kaip’ parodo tokie Įvykiai kaip jaunimo 
kongresai, jaunimo vakaras Melbourne- 
per Lietuvių Dienas, tai graži pradžia, 

(nukelta į 5 psl.)

Ryšium su Vasario 16-sios Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymo 
sukaktimi, Lietuvos Atstovas Vašing
tone J.Kajeckas iš JAV Valstybės Se
kretoriaus William P.Rogers gavo tokio 
turinio raštą:

Lietuvių tautai minint 53-ja Lie
tuvos nepriklausomybės sukakti, turiu 
didelį malonumą išreikšti Jums geriau
sius JAV Vyriausybės ir gyventojų li
nkėjimus.

Lietuvos istorija žymi ilgą kovą 
prieš svetimą įsivyravimą. Si kova 1918 
metais įsižiebė šviesia tautos nepri
klausomybės liepsna, Lietuvai užėmus 
jai prideramą vietą Europos tautų tar
pe. Toji liepsna buvo tragiškai užgesin
ta 22 metams praslinkus, Lietuva pri
evartos būdu Įjungus į Sovietų Sąjun-

MELBOURNO LIETUVIAI l

Atsiliepdama į Vengrų Bendruome
nės kvietimą boikotuoti Moomba festi
valio parengimus, Melbourne Liet. Ka
rių Veteranų Ramove savo specialiam 
posėdyje š.m. vasario 10 d. nutarė krei
ptis į Melbourno lietuvių visuomenę 
šiuo pareiškimu:

Mes protestuojame prieš nežmo
nišką rusų elgesį su Simu Kudirka ame
rikiečių laive ir jo mirtį Klaipėdos li
goninėje.

Mes protestuojame prieš rusų, teis
mo okupuotame Vilniuje žiaurų mirties 
sprendimą laisvės norėjusiam lietuviui 
Simokaičiui.

Mes. taip pat protestuojame prieš 
okupantų smurtą Vilniuje, nužudant lie
tuvį mokslininką Dr.Kazlauską už tai, 

gą. Nežiūrint to, lietuvių tautos dva
sia liko nepalaužta niekuomet nėra su
svyravusi jos viltis atstatyti tautos 
nepriklausomybę. Tas ryžtas ir patrio
tinė laikysena, kurie reiškėsi šio tik
slo siekiant, buvo paskata visiems, 
laisvę branginantiems.

Amerikos tauta supranta ir prita
ria lietuves tautos troškimui būti savo 
likimo tvarkytoja. JAV vyriausybė, vi
są laiką nepripažindama Lietuvos pri
verstinio įjungimo, pareiškia remianti 

Lietuvos laisvo apsisprendimo teisę.“

Pasirašė: William P.Rogers.

Ponui V.Neverauskui,
ALB Krašto Valdybos Pirmininkui.

Estų Draugijų Taryba Australijoj, , 
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 
Dienos proga, siunčia širdingiausius 
draugiškus sveikinimus bei geriausius 
linkėjimus visiems lietuviams gyven
antiems Australijoje.

Šiandien su didele meile ir išdidu
mu prisiminsite laisvą ir Nepriklauso
mą Lietuvą, jos garbingą praeitį ir kul
tūrinį palikimą, kuris yra taip brangus 
jums.

Aš galiu jus užtikrinti, kad mes 
estai, nuolatos dirbsime ieškodami ar
timesnių ir platesnių ryšių su jumis, 
siekdami tų pačių tikslų kaip ir Jus - 
atstatyti laisvą ir Nepriklausomą Lie
tuvą, Estiją ir Latviją.

Su pagarba
M.Hennoste,

Vice PirmininkasAdelaide

s******************

kad jis gerbdamas mokslininko vardą 
prieš vykdamas į Ameriką atsisakė ten 
šnipinėti ir vesti skaldomąjį darbą lie
tuvių išeivių tarpe.

To pasėkoje, mes gerbdami lietu
vio vardą negalime dalyvauti bet kokia
me Moomba festivalio parengime, fes
tivalio parade ir Maskvos cirke.

Festivalio rengėj ai paskyrė dide
les pinigines sumas pasikviesti Mas
kvos cirką, o to cirko vyriausią kluoną 
paskelbė net Moomba parado karaliumi.

Mūsų nužudytų brolių ir sesių Si
bire auka ir mūsų tautinė savigarba 
Įpareigoja kiekvieną dorą ir susipratu
sį lietuvį visiškai susilaikyti nuo da
lyvavimo bet kokiame to festivalio pa
rengime ir parade.

Mes prašome visus nesilankyti į 
cirką, nes būtu ųegražu linksmintis kar
tu su mūsų tautos žudikais.

Lietuvi, parodyk, kad tu, eini iš
vien su kovojančia tauta ir nenori tu
rėti ką nors bendro su mūsų tėvynės 
okupantais ir lietuvių tautos naikinto
jais.-

Lietuvių Karių Veteranų Ramove

Melbourne.

1



Redakto
riaus žodis
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ŠV. KAZIMIERAS

Iš visų, mūsų žymiųjų lietuvių vie
nas iš žymiausių yra Sv. Kazimieras. 
Jo įtaka mūsų tautai buvo ir tebera la
bai didelė. Šventasis mūsų tautoje yra 
labai populiarus; daug berniukų ir mer
gaičių yra krikštijami jo vardu; pakelė -

LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪ
SŲ GARBĖS REIKALAS.

Gerb. Redaktoriau,
Sveikinu Jus ir visus tuos, kurie 

prisidėjo prie MP laiškų skyriaus Įve
dimo. Ištikrųjų, yra vienintelis ryšys 
tarp bendruomenės narių pasikeisti nuo
monėmis, arčiau vienas kitą pažinti ir

Iš spaudos gerai pažįstu Algį Plū-i 
ką, kuris būdamas talentingas menin
inkas reiškiasi įvairiose srityse, be
veik joks parengimas be jo pagalbos 
neapseina, bet neteko girdėti, nei skai
tyti, kad jis keltų kokias pretenzijas 
del to, kad buvo nutylėtas, užmirštas,

se, Lietuvoje, stovėjo jo vardo koplytė 
lės, miestuose nemaža gražių bažnyčių 
pristatyta, o visuomeniniame gyvenime 
sukurta organizacijų, institucijų, net

reikalus teisingiau išspręsti. Pav., Kad 
ir toks poeto J.A.Juragio - Pareiškimas 
Nr.4 žmogus dar visai nepradėjo darbo 
ir iš darbo atsisakė, uzsigaudamas dėl

arba nepagerbtas. Jis man atrodo, kaip 
tautinė žvaigždė, šviečia, kad šviesus 
yra. Bendruomenė mato tokius kultū
rininkus, tokius menininkus ir juos g’er-

vienuolynų, apie jį kūrėsi tautoje legen
dos.

Ir išeivijoje jo vardas yra plačiai 
pasklidęs lietuvių tarpe. Štai kad ir Au
stralijoje: turėjome Šv.Kazimiero d-ja 
Sydnejuje, kuri vėliau persiorganizavo

Lietuvių Dienų nepilno aprašymo. Pa
našu Į komediją, dar uždangai nepaki
lus, vaidinimas užsibaigė.

Reikia skirti reportažus, kada jie 
yra bendri ir kada jie yra specialus 
tam vienam veikalui ar artistui skirti.

bia, žmones,-kurie dirba dėl aprašymų, 
dėl garbės yra dažniausiai tušti savo 
dvasioje ir darbuose.

Hobart, Tas. V.Milinkevicius
į ALK Kultūros d-ja ir kurios patronas 
tebėra Sv-Kazimieras. Ta proga ruo
šiamos Kaziuko muges. Adelaidėje tu
rime gražią Sv.Kazimiero koplyčią, 

apie kuria, sukasi visas lietuvių katali- 
ku gyvenimas. Ta pati galėtume pasa
kyti ir apie Amerikos lietuvių gyvenimą, 
ypač čia prisimintinos vienuolės Kazi- 
merietės, kurios sėkmingai dirba lie - 
tuvišką tautinį darba jaunimo tarpe.

Šv. Kazimieras yra skautų globė
jas, ir bendrai jaunimo, dėl savo do
rybių, kurias jaunas būdamas puoselė
jo ir ugdė. j

Dar daugiau S v.Kazimieras yra Lie
tuvos patronas, vienintelis oficialiai 
pripažintas lietuvis šventasis. Taigi 
Sv.Kazimieras yra mums didelis šven
tasis ir didelis lietuvis, kuris veikė 
ir tebeveikia mūsų tautą. ,

Kovo 4 d. švenčiame Sv.Kazimie-- 
ro dieną. Tą dieną visi lietuviai tikin
tieji turėtume nusilenkti tam didžia
jam mūsų tautos sūnui ir šventajam. 
Jiš gyvas tebėra mūsų tautos idealuo
se ir mūsų darbuose.

Negalima norėti, kad bendruose repor- 
tuose būtų visi smulkiai išvardyti ir 
jokiu nutylėjimų tenai nebūtų, arba jo
kių, gink Dieve, klaidų. Tokie reikala
vimai rodo neką kitą kaip tik aktoriaus
garbėtrošką.

APIE MUSU
Šio straipsnelio mintys yra diskusines 
Todėl lauksime iš skaitytojų ir ypač 
iš jaunimo atsiliepimų.

Red.
Del jaunimo priekaištu

N.Butkūnas
Praeita, sekmadienį (14.2.) Mel

bourne lietuvių namuose, minint vasa
rio 16 dieną, buvo pašventintas žuvu- 
siems dėl Lietuvos laisvės paminklas. 
Ta iškilminga proga jaunimo vardu svei
kintojas Juška, o vėliau ir savo gražio
je paskaitoje stud.Sarkis priminė seni
mui, kad jie nenorėtų girdėti apie jo
kius ginčus ir nesutarimus, kad jie no
rėtų mayti Savo tėvelius ir visą seni -

JAUNIMĄ
jos pranašumą ir naudingumą. Ir tokia 
teisę turime visi (jeigu tik nesame ku
ris pakvaišęs.). įrodinėjant savo nuomo
nes pranasuma, žinoma reikia kalbėti,į- 
rodinėti, reikia gal dėl to ir susijaudin
ti, susinervuoti. Tokio įkaitusio žmo
gaus kalba pašaliniam klausytojui gali 
atrodyti ginču, ar net barniu. Įsikarš
čiavęs žmogus kartais praranda savit
varda, ima nekultūringai kitaip galvo
jančius užgaulioti,, jo kalba virsta ti
krai nešvankiu barniu. Pirmininkaujan
tis tokiam kalbėtojui turi laikinai atim
ti kalbos laisvę, turi ji pasodinti ar iš
varyti iš patalpos. Tokiu-eis'kinių mes 
matome kartais ir rinktiniu parlamenta
rų susirinkimuose. Kaikurie tuo pikti-

Audrius Laurinaitis

JONUI ČERNIAUSKUI 50 METU

Š.m. vasario 6 d- p.J.Černiauskas atšven
tė savo pusšimtinį gimtadienį. Paminėti 
šio reikšmgo žmogaus gyvenimo Įvykio 
sugužėjo Jono draugai iš Wollongongo bei 
Sydnejaus. Prie tortingai apkrautų stalų, 
skambėjo juokas ir dainos. Sveikinimo 
žodį tarė p.M.Gailiūnas ir A.Paplauskas 
Jubilijantui palinkėta ilgiausių ir sėkmin
giausių metų.

Jonas Černiauskas gimė Pušaloto 
valsčiuj, Panevėžio apskrityje smulkaus 
ūkininko šeimoje. Baigęs dvi klases gim
nazijos, metė mokslus ir užsimojo tapti 
laikrodininku. Užsispirimas buvo toks di

delis. kad Jonas važinėjo 3 metus kas die
na 28 km. su dviračiu į Panevėžį, kad ta
pus laikrodininku, karo metu atsidūrė Vo - 
kietijoje - Uhtej. Čia susirado savo gy
venimo draugę vede ir atkeliavo i Aus
traliją. Australijoj apsigyveno Port Kem- 
bloj. Pradinės įsikūrimo dienos sunkios, 
kaip ir visiems, darbas geležies fabrike 
ir savos gūžtos susikūrimas - pirmieji rū
pesčiai. Praėjus keletai metu Jonas me
tą fabriką ir pradeda savistovų biznį, ati
darydamas jewellery bei laikrodžiu krau - 
tuvę Port Kembloj.

Jonas Černiauskas nuo pat pirmųjų 
dienų tapo aktyvus Wollongongo bendruo
menes narys. Keletą metų buvo jos pirmi
ninkas bei valdybos nariu. Be Jono neap
sieina nei vienas minėjimas nei parengi
mas, Jo gera ir duosni ranka siekia net 
Sydnejaus skautus, chorą, moterų draugi
ją bei kitas organizacijos. Černiauskai 
augina dvi dukras ir sūnų. Prieš keletą 
metų atsikvietė savo motiną is Lietuvos. 
Kuri šių metų yra mirus ir palaidota Ro
okwood liet, kapinėse. Jonas karo aud
rai einant neteko ir trijų savo brolių, iš 
kurių du žuvo fronto lauke.

Ilgiausių gražiausių ir sėkmingiausių 
metų linki Tau Jonai visa liet, bendruo
menė.

M.G.

mą gražiai ir sutartinai dirbant kultū
rinį ir politinį darbą.

Tokių kalbų iš jaunimo, o net ir 
iš senimo pusės teko labai daug kartų 
girdėti, tačiau niekad neteko girdėti 
kaip toks gražus sugyvenimas galimas 
būtų Įvykdyti. Man rodosi blogi yra tie 
gydytojai, kurie-tik nustato ligos diag
nozę bet neduoda vaistų ligai gydyti, 
neduoda net patarimo kaip liga gydyti. 
Atrodo, kad jaunimas tik tiek ir supran- 
ta, kad ginčytis yra negera, bet kodėl 
negera ir kaip tie ginčai galima būtų iš 
vengti - apie tai jie nepagalvoja ir ne
nori pagalvoti. w

Pabandykime į tą problemą, giliau 
pažvelgti.

Tarptautinėj teisėj yra jau pripažin
ti ir priimti tokie dėsniai - tikėjimo lais
vė, susirinkinų laisvė, kalbos laisvė 
ir t-t. Šitie dėsniai ir komunistinės Ru
sijos berods oficialiai yra pripažinti, 
tik jie ten nevykdomi ir faktinai žmo
nės tom laisvėm negali naudotis, Demo
kratiniuose kraštuose, kaip ir mūsų Au
stralijoje, žmonės tomis laisvėmis ga
li naudotis ir jie naudojasi. Taip ir mes 
galime be policijos kontrolės susirinkt 
savo bendruose namuose, iškelti įvai
riausius klausimus ir juos apsvarstyti, 
išdiskutuoti ir balsų dauguma priimti 
vykdymui, arba a tmest.S varstant kurį 
klausima , jeigu tik žmonės galvoja,pro-- 
tauja, tai paprastai turi ir savo nuomo - 
nę. Ir tų-nuomonių gali būti tiek, kiek- 
susirinkime dalyvauja žmonių. Tačiau 
kurio nuomonė yra geresnė? Ar susirin
kimo pirmininkas, ar organizacijos 
turi tai spręsti ir Įsakyti vykdyti vie
ną kurio nuomonę? Aišku ne! Kalbos 
laisvė nustotų savo reikšmės, jeigu pir 
mininkai ar viršininkai galėtų davinėti 
įsakymus vykdyti. Tokia tvarka viešpa
tavo Hitlerio nacizmo laikais ir dar te
beviešpatauja komunistiniuose kraštuo
se-Tokia tvarka mes biaurimės ir lai
kome neteisinga.

Demokratinėj santvarkoj mes turi
me teisę savo nuomonę ginti, Įrodinėti

naši, tačiau be reikalo, nes juk pati 
tvarka yra gera, beveik tobula, o ta ne 
tvarka Įvyksta tik dėl atskirų žmonių 
nesivaldymo ar nekultūringumo. Būtų 
juk žymiai blogiau jeigu pirmininkau
jantis Įėjęs paskaitytu kokius nuosta
tus ir be jokių kalbų pareilakautu bal
suoti už ir prieš. Ir tiesiog tragiška bu
tų, jeigu dar balsuojančius prieš, nak
čia policija surinktų ir sukištų į kalė
jimus ar ištremtų į Sibirą. Ar tokia tvar
ka mūsų jaunimas būtų patenkintas? 
Tur but ne. Tikriausiai ne/

Tai gal musų jaunimui patiktų, jei 
mūsų seniai susirinkę į . susirinkimą 
nieko negalvotų, tik ramiai sėdėtų, klau
sytų ir ką tik vadovaujantis bekalbėtų 
viską plojimais priimtų. Net jaigu tas 
vadovas (gal ir senas, žinomas veikė
jas) imtų ir pradėtu mus raginti pasida
ryti raudonais, lankytis i moratoriumus 
i taikos kongresus, remti triukšmaujan
čius, riaušes keliančius studentus irt.t. 
Nežinau, gal mažai galvojantys studen
tai, kurie aklai pasitiki kuriam raudo
nam profesoriui, taip ir daro. Gal kaip 
avelės seka paskui tą aviną, kad ir į 
bedugnę jis vestų, Deja mes, seniai, 
kurie esame daug daugiau pasaulio ne
dorybių matę, ir net ant savo kailio pa
tyrę, negalime būti tokie lengvabūdžiai 
Mes pajutę kur nors nešvarią kombina
ciją ar apgaulę, tuoj prieštaraujame. 
Ir tik nurimstame, jeigu iniciatorius 
įrodo kad jo siūlyme tikrai nieko blo
go nėra.

Šitokios kalbos ir Įrodinėjimai ne
reikia laikyti barniu ar nesutikimu. Tai 
yra tik paprastas aiškinimasis, dalykų 
apsvarstymas pasinaudojant paprasta, 
visiems žinoma demokratine teise. Aš, 
asmeniškai, tik džiaugiuose ir esu lai
mingas tokia padėtim, kur mes galime 
laisvai savo reikalus apsvarstyti, ap
tarti ir eiti prie balsavimo - siūlymą 
priimti, ar atmesti. Blogiau yra, jei 
kartais ir pas mus pirmininkaujantis ne 
leidžia visiems pasisakyti ir kaip nors 
varžo tą kalbos laisvę. Tokiems žmo-

" KĄ DIEVAS MYLI, TĄ PAŠAUKIA

PAS SAVE ANKSTI"

(A.A. Audriui Laurinaičiui atminti)
Jau metai praėjo, kai auto nelai

mės- pasėkoj, Sydnėjus turėjo atsisvei
kinti su Audrium, net nespėjusiu) su
laukti savo 19 metų gimtadienio. Toli 
per visatą į Tvėrėją nuaidėjo bažnyčių 
varpų aidai, maldų atodūsiai ir artimų
jų ašaros.

Lietuvių Bendruomenė neteko aiš
kiai apsisprendusio lietuvio, skautai 
savo buvusio draugininko, Tautinių Šo
kių Grupė savo šokėjo, N.S.W. Univer
sitetas gero studento, kuris I-mą me
dicinos kursą baigė su credits ir dis
tinctions, tėvai-vienintelio sūnaus.

Audriaus buvo visur pilna. Jis- 
kaip tas Vaižganto deimančiukas, vi
sur veržte veržėsi, sku„cjo, kad tik ne
pavėlavus. Visoj lietuviško jaunimo 
veikloj paliko savo pėdsakus, pasižy
mėdamas savo pareigingumu, o savo 
darbe siekė tobulumo. Jei reikėjo, tai 
sėdėjo prie knygos iki ryto aušros. Jis 
visa savo jaunyste mylėjo šį gyveni
mą ir kur tik lietuviškas jaunimas susi- 
rinkdavo-jis visada kartu ten būdavo.

Bet Viešpaties keliai yra nežino
mi. Kaip perkūnui trenkus iš giedro 
dangaus nutruko jo jaunas gyvenimas.

Ir štai, po metų, vėl susirenkame 
pagerbti jo atminimą.

Ilsėkis, Audriau, ramiai šioj Tavo 
žemėj po aukštų eukaliptų šešėliais jr 
ir lai Baltijos Gintaro Žemės undinės 
Tau džiaugsmo pasakas seka ir raibo-1- 
ji gegutė amžinosios jaunystės laimu
žę kukuoja. Tu pirmas, kaip visada, 
iš mūsų nuėjai į prabočių Dausas, o 
mes pasilikę prižadam užbaigti tuos 
darbus, kurių tu nespėjai užbaigti. Tad 
iki pasimatymo, Audriau, prisimindami 
ta žilos senovės išminties posakį: 
“Ką Dievas myli, tą pašaukia pas sa
ve anksti* *. Maryte,

nėms neturėtų būti leidžiama pirminin
kauti. Jie primena mums Hitlerio ir Sta
lino autokratinius laikus, - jie nepriau
gę prie demokratijos.

Taigi, jaunuoliai, sutarkime žiū
rėti į ginčus ne kaip į barnius, bet kaip 
į kultūringus disputus, kaip į demokra
tiniai pagrįstą mūsų kultūringumo ir bu
drumo pasireiškimą, o smerkime tik ne 
kultūringą įstatymų laužymą(violation) 
žmonių sumušimus, pagrobimus, namų 
padegimus, krautuvių langų daužymus 
ir plėšimus - dalykus, kurie vyksta net 
tokioj kultūringoj Amerikoj, Anglijoj 
ir kitur.

Mųs^Pąsįęgį ; 8į -į^ą^gsl^

2



POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

OSTPOLITIK EUROPOJE
Per pirmuosius 12 mėnesių vak. 

Vokietijos kanclerio portfelyje nuolat 
tos gulėjo neužbaigtos gaidos didžia
jai Ostpolitik operai. Po keliolikos vi
zitu i Varšuvą, vėliau i Maskvą, galiau
siai W.Brandt pasisekė pritaikyti or- 
kestraciją ir užbaigti sunkias operos 
natas.

Dažnėjančius vokiečių vizitus į 
rytus stebėjo ir dalinai pritarė Londo
no ir Paryžiaus politikai manydami, kad 
tik patys vokiečiai suderins overtiu- 
ras ir galbūt išspręs brolišką 25-rių 
metu, disonansą. Gi tarpe stebinčių po
litikų atsirado ir smalsuolių kurie vak. 
Vokietijos žygius pavadino “pralai
mėtu mūšiu ir besąlyginiu pasidavimu 
rytams.“ Žinoma ir pačiame Bundes
tage, t.y. vak. Vokietijos parlamente, 
kilo nemažai abejonių dėl nurašomų 
Vokietijos sričių lenkams, dėl pasira
šomų taikos sutarčiųcsu sovietais ir 
dėl sugestijų pripažinti rytų Vokietiją 
atskirą respublika ir atskira valstybe. 
Nors kanclerio parašai dar nėra priim
ti nei patvirtinti Bundestage, tačiau 
Willy Brandt tuo reikalu deda visas 
pastangas ir tuo pačiu smarkiai rizi
kuoja savo pavojingu posūkiu į rytus. 
Dėl to čia kyla klausimas: kas bus jei 
Bundestagas nepatvirtins kanclerio 
planų? Kaip Maskva reaguos jeigu ji 
Įtars sutarčių tvirtinimo atidėliojimą, 
delsimus ar statomus naujus politinius 
reikalavimus rytams? Tokiu atveju rei
ktų manyti, rytų - vakarų politinė pa
dėtis vėl sugris i nervų ir šaltojo karo 
veiksmus.

Sovietų diplomatai užsienyje po 
kelių burnų vodkos, jau spėjo išsitarti 
privačiai, kad vak. Vokietija bus nu
bausta, jeigu sutartys nebus tvirtinamos 
Bonnoje. Su tokiu nubaudimu matyt Krem
liaus galvojama nauji susisiekimo tru
kdymai Berlyne, nauji grąsinimai re- 
vans'istinei Vokietijai ir net galutinas 
kelio užkirtimas vokiečiams i. rytus. 
Kiti Ospolitikos stebėtojai sako, kad 
nebūtinai sovietiški išskaičiavimai 
turi baigtis baudomis. Jų argumentas 
remiasi tuomi, kad Maskva neapsieis 
be vokiečių dabartinėje sovietų smun
kančioj technikoj ir ekonomijoj - sri
tyse daugiausiai atsilikusiose nuo mo
dernaus pasaulio-

Ne taip seniai, prieš dešimt metų, 
sovietai paleido sputnikus i erdves." 
Savo triumfais erdvėje ir naujų ginklų 
vystymo pramonėje, sovietai stebino 
ir drauge'baugino pasaulį. Deja, Maska
vos triumfališki laimėjimai neilgai te
sėsi. Stoka iniciatyvos, stoka mokslin
inkams suteikiamos laisvės ir bendra
vimo su laisvuoju pasauliu, o be to 
amžina rėžimo kontrolė visose gyveni
mo srityse, davė neigiamus reiškinius. 
Galutiniame rezultate Sov. Sąjunga 
smarkiai atsiliko nuo pasaulio. Šian
dieną yra prileidžiama, jei Kremlius 
nesiims drastiškų reformų krašto vidu
je, jei nerodys geros valios gaunant 
esminių žinių iš technikoj pažengusio 
pasaulio, sovietija bus nustumta i an
traeiles valstybėms.

Vokiečiai žinodami :sovietiškus; 
trukumus bando prakišti Ospolitik pla
nus pro užpakalines duris. Tuo mano
ma artėti prie Vokietijos suvienijimo 
kad ir pakarpytos ar žemėlapyje paišo
mos vienos valstybės skirtingomis spal
vomis.

Kancleris Brandt sakosi, jog Ost
politik žygiais nesitiki nuversti Ber
lyno sienos, nei kitų drastiškų pasi
keitimų rytuose. Savo intencijomis jis 
siekia vieno pagrindinio tikslo: “Ben
dros kalbos ir žmoniškumui toleranci
jos.“

Nežinia kaip toliau vystysis ry
šiai su rytais, bet galima prileisti, jog 
syki sovietams davus nuolaidas Ber

lyne, Bundestagas gal ir rizikuos “Mas 
kvos - Bonnos taikos sutartimis * bei 
pripažinimu Ulbrichto režimą “teisėtu‘.‘

Prileidus, kad Bundestagas rati
fikuos kanclerio Brandt sutartis, išky
la ir pats svarbiausias klausimas: kas

Vilko seimo bankete Bismarko viešbutyje ęhicagoje kąlba latvis Robertas Briežė,, kuris matė, kaip buvo iš 
duotas jūrininkas Simas Kudirka. Nuotr. V. Noreikos

RyšĮumi su JAV Kongreso Atst. Rū
muose užsienio reikalų pakomisėje vyku
siais apklausinėjimais Simo Kudirkos iš
davimo klausimu, vieną svarbiausių liudi
jimu. pateikė 1970 m. lapkričio 23 d. įvy
kio liudininkas, latvis, New Bedford mie
sto juros maisto gamintojų sąjungos pir
mininkas, Robert M.Briežė. Jo pareiški
mas, padarytas gruodžio 8 d. Atst. Rū
muose, čia pateikiamas ištisai:

“Šiandien norėčiau pateikti trumpą 
pareiškimą, ryšium su lietuvio jurininko, 
Simo Kudirkos buvusiu bandymu pabėgti.

Lapkričio 23 d., maždaug 8.30 vai. 
ryta, JAV Pakraščių Sargybos laivas “Vi
gilant“ išplaukė susitikti su Sovietų.Są- 
jungos laivu-aprupintoju, “Sovietskaja

DAR APIE S. KUDIRKA
Litva.“ “Vigilant“ laive buvo penki ci
viliniai asmenys - Howard W.Nickerson, 
Jūros maisto prekybininkų sąjungos vyk
domasis direktorius New Bedforde, John 
Burt, New Bedfordo žvejų sąjungos uosto 
pareigūnas, William Gordon, Tautinės žve- 
jininkystes tarnybos sritinis direktorius, 
vienas vertėjas, kurio pavardė nežinoma 
ir aš.

Mes atsidūrėme “Vigilant“ laive ap
svarstyti žvejybos teisių ir, ypatingai, 
geltonuodegių menkių žvejojimo būdų.

Maždaug apie 10.30 vai- priešpiet 
minėti penki asmenys, lydimi “Vigilant“ 
laivo kapitono Eustis, Įlipome į sovietų 
laivą - aprūpintoją, nuleidusį inkarą ana 
pus Martha's Vineyard salos, ties Massa- 
chusets pakraščiais, JAV-bių teritoriniuo 
se vandenyse. Tarp 2 ir 2.30 val-popiet 

atsitiks -jei Ulbrichto rėžimas būtų pri
pažintas teisėtu?

Prieš kelis metus tokia hypotezė 
nebuvo net svarstoma. ■ Šiandieną jau 
rimtai kalbama apie rytų Vokietijos pri
pažinimą. Už metų ar kitų tai gali bū
ti Įvykęs faktas.

Staigus rytų Vokietijos rėžimo pri
pažinimas skaudžiai atsilie ptų Ulbrich 
to ekonomijoj. Pagal 1957 metų Euro
pos Ekonominės Bendruomenės sutar
ti Romoje , rytų Vokietijai suteiktos 
privilegijuotos teisės kuriomis, dėka 
brolių vakaruose, kas met sutaupomu 
130 milijonų dolerių mokant sumažin
tus eksporto ar tarptautinės prekybos 
mokesčius. R.Vokietijai tapus atskira 
valstybe, žinoma, tokios tesės butu 
atimtos. Visgi Ulbrichto vienintelis' 
tikslas sijasi su jo rėžimo teisėtumų 
nesvarbu už kokią kainą. Žiūrint Mas-’ 
kvos akimis, nepuolimo sutartys pas
kalytų amerikonų iškraustymų iš Euro
pos, o tada ir Brandtas ir B onna pri
klausytų sovietų malonei. 

kap. Eustis buvo iškviestas grįžti Į JAV 
laivą. Jo tikslas grįžti jo laivą mums 
nebuvo žinomas, tačiau aš jaučiau vykus 
kažkokiam Įtartinam dalykui. Apie 3.45v. 
popiet kp.Eustis grižo atgal į “Soviet- 
skąją Litvą“ laivą ir pietavo, tačiau ven
gė alkoholinių gėrimų. Apie 4 vai. popiet 
visi JAV atstovai ir kap.Eustis drauge 
su keliais rusais pareigūnais bei sve
čiais, grįžo į JAV Pakraščių Sargybos 
laivą “Vigilant“

Apie maždaug 6 vai. popiet JAV jūri
ninkas mane painformavo, kad laive yra 
atsiradęs pabėgėlis ir jis prašė' politine’s 
globos. Man nuvykus pas kapitoną Eustis 
šis man pasakė, jog pabėgėlis, tai lietu
vis ir kad jis prašo politinės globos.

Aš paaiškinau kapitonui, kad JAV 
Valst. departamentas nepripažįsta sovie
tų įvykdytos Lietuvos okupacijos ir kad 
Departamentas turi specialų skyrių Bal
tijos kraštų‘klausimams. Aš kapitonui Eu
stis ’dar nurodžiau, kad lietuvi pabėgėli į 
sovietų laivą sugražinus, jis arba netek
tų gyvybės arba būtų ištremtas į Sibirą. 
AS iam naaiškinau. kad aš pats 1944 me
tais pabėgau nuo sovietų ir žinojau kaip 
jie elgiasi su pabėgėliais.

Apie maždaug 11 vai. naktį kap.gųs- 
tis pranešė turįs iš viršininkų Įsakymus 
grąžinti lietuvi pabėgėli rusams. Tai iš
girdęs, prašiau kapitono Eustis išgelbėti 
pabėgėlio gyvybę ir palikti jį “Vigilant" 
laive. Kap.Eustis nurodė neturįs kito pa
sirinkimo, nes jis yra gavęs įsakymus. 
Tuo metu kap.Eustis verkė. Jis prasitarė 
kad įsakymai - nurodymai buvę iš Įstaigos 
Bostone.

Apie 11.30 vai naktį dar trys rusai i- 
lipo i “Vigilant" laivą - jų tikslas buvo 
išsigabenti Simą Kudirką. Šešiems rusam 
buvo leista nuvykti į patalpas, kur Simas 
Kudirka buvo laikomas. Kilo susirėmimas 
ir mes visi girdėjome šauksmus iš patal
pos, kur rusai buvo nuvykę išsigabenti 
Simą Kudirką. Durys laikomai buvo atida
rytos ir aš išgirdau šuaksmus “gelbėkit, 
gelbėkit“ ir pastebėjau, kaip sovietų lai
vo padėjėjas mušė Simą Kudirka. Jo vei
das buvo kruvinas ir* jo marškiniai suplė
šyti.

Simui Kudirkai kažin kokiu būdu pa
vyko pasprukti iš minėtos patalpos, jis 
atsidūrė ant denio ir vis šaukdamas “gel 
bėkit, gelbėkit“, išnyko viršutiniame de
nyje. Kažkas sušuko “jis nušoko, jis nu
šoko“ ir tuo metu “Vigilant" motorai pra 
dėjo veikti ir laivas atsipalaidavo nuo 
virvių, jų pritvirtinusių prie “Sovietskaja 
Litva* *.

Rusų jūrininkai toliau tebeieškojo 
Kudirkos JAV laive. Jie ji rado pasislė
pusi, ji sutramdė, surišo su virvėmis bei

antklodėmis ir ji z’iauriai sumuse’.
Vidurnaktį kažin kas Įsakė nuleisti 

JAV gelbėjimosi valtį ir keli JAV-jurinin- 
kai nulydėjo šešis rusus ir Simą Kudirka, 
i sovietu laiva.

Amerikiečių jurininkai sugrįžę pažy
mėjo, kad Simas Kudirka buvo žiaurai 
mušamas ir kad ji nugabenus i rusų laivą 
jis gale’jo būti be sąmone’s arba miręs. 
Jie pridūrė, kad jis kelis kartus buvo spar
domas.

Sovietu laivui pakėlus inkara, mes 
jį sekėme ligi jam išplaukiant iš JAV 
teritorinių vandenų, Musų laivui grįžtant 
atgal į uostą, kap.Eustis visų mūsų pra
šė šį įvykį laikyti paslapty. Grįžome i no.- 
stą3 vai. ryto.

Pakeliui į uostą, Kap.Eustis mums 
parodė daiktus, kuriuos lietuvis pabėgė
lis paliko, rusams jį išsigabenus. Tai jo 
žmonos nuotraukos, du žodynai ir kiti da
lykai.

ELTA
Remkime Tautos 

Fondą

Tautos Fondo išleista užklija

Aukodami Tauto* Fon
dui užtikrinsime Vliko 30-ties 
metų darbo tęstinumą. Dabar 
štai jų rūpesčių pagaminta tri
jų spalvų užklija. Jos dydis— 
du su puse colio ant trijų co
lių,.

Užklija?“Tautos Fondo rėmėjas 
Lietuvos laisvei”: Antroje pu
sėje nurodyta, kaip ženkliuką 
galima užklijuoti.

Ženkliuką — užkliją galima 
klijuoti ant bet kokio lygaus 
paviršiaus, labiausiai tinka ant 
automobilio lango. Tai bus 
ženklas, kad čia važiuoja lietu
vis ir kad jis yra Tautos Fon
do' rėmėjas.
Kreipkimės į TF Atstovybės Skyrius, 

arba pasiųskite savo auką Lithuanian 
Fund, 82 Victor Ave, Picnic Point, N.S 
W. 2213. T.F. Atstovybė.
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Nežinomojo Kareivio kapas 
Karo Muziejuje Kaune

16 Vasario Kaune 1920 metais

ATSIMINIMAI
V.Sliogeris

Nuo sios atmintinos dienos jau 
praslinko, praėjo, kaip kaleideskope 
net 50 metu. Daugelis tą dieną prisi
minti nebegali - išmirė. Tačiau gyvų
jų tarpe yra dar, kas ją prisimena, jų 
tarpe, esu ir aš.

Mūsų vidurinioji karta prisimena 
Vasario 16 dienos minėjimus Kaune 
bei kituose miestuose. 1930 - 1940 me
tais. Jaunoji čia suaugusi karta Vasa

rio 16 d. minėjimų Lietuvoje iš viso ;; 
nematė. Sukakties proga papasakosiu 
kaip gi buvo paminėta ta reikšmingoji 
diena 1920 metais.

Tai buvo tik antrųjų metų sukak
tis nuo Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo dienos ir tik pirmųjų metų su 
kaktis nuo FAKTINIO Lietuvos vals
tybes atsikūrimo po 123 metų Rusijos 
okupacijos. Tuo laiku dvejuose fron
tuose - su rusais ir lenkais - dar ėjo 
kautynės valstybės nepriklausomybei 
išlaikyti. Valstybės valdžia dar silpna, 
valdymo organai dar organizacinėje bū
klėje, o krašto gyventojai po I pas. ka
ro dar išvargę neatsigavę.1920 prad
žioje kariuomenės turėjom dar nedaug 
apytikriai apie 25.000 vyrų, maždaug 
dvi divizijas, patenkinamai anų laikų 
sąligomis aprengtų bei maitinamų ir 
silpnai ginkluotų; kaip ir nebuvo, tik 
užuomazga, aviacijos, ir permažai ar
tilerijos sunkiųjų kulkosvaidžių.

Aš, 1919 m. pabuvęs keletą mėne
sių kareiviu (18 metų jaunikaitis) fron
te, nuo 1920 m sausio m. 15 d.,buvau 
mokiniu - kariūnu Karo Mokykloj Kau
ne. Kaip atrodęs Kaunas 1920 metais. 

Tai daug blogiau kaip pav. Sydney Sur- 
sy Hills rajonas. Gyventojų buvo apie, 
60.000 - Namų virš 3 aukštų iš vis ne
buvo. Tur but didesnė dalis namų buvo 
mediniai vieno aukšto, net Laisvės, a- 
lėjoj. Gatvės akmenimis grįstos. Sa- 
lygatviai ir tik svarbesnėse gatvėse 
iš paklotų lentų, ne cementiniai; gat; 
vių apšvietimas tik pačiu pagrindinių 
žibalinėm lempom, o šalutinėse gatvė
se jokio. Krautuvės menkos ir su labai 
mažu kiekiu prekių. Mieste nei autobu
sų nei taxi, tik keletą menkais arkliais 
pakinkitų vežikų. Nuo geležinkelio sto
ties iki Rotušės aikštės važinėjo ar
kliu traukiamas tramvajus - “Konkė“. 
O nuo Aleksoto tilto pagal Nemuną, per 
Šančių priemestį iki A. Panemunė s kas 
2 valandas važinėjo siaurų bėgių gari
nis traukinėlis, kuris daug triukšmo kė
lė ir daug dūmų leido.

Gyventojų dauguma šnekėjo lenkiš
kai bei žydiškai rečiau rusiškai, lietu
viškai tekalbėjo kiemsargiai, tarnatės 
ir dauguma atkuriamos Lietuvos vals
tybės valdininkų bei kariai. Karo Mu- 
zėjaus aikštė buvo akmenimis grįstas 
gyvulių turgus. Toj vietoj kur buvo pas
tatytas vėliau Karo Muzėjus buvo dide
lis medinis pastatas - maniežas - joji- 
kla, kariams, ir prie Elektros stoties 
pastato nedidukė cerkvė - stačiatikių 
bažnytėlė.

Karo Mokykla buvo mieste Gedimi-
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no ir Duonelaičio gatvių kampe, kur vė
liau buvo Vidaus Reikalų Ministerija. 
Universiteto nebuvo, veikė kelios gim
nazijos. Stovėdamas sargyboj prie Karo 
Mokyklos vartų iš ryto anksti matyda
vai karves ir ožkas genamas Parodos 
gatve į kalną į Ąžuolyną - buvusia tuo
met ganykla. Tos ganyklos - Ąžuoly
no plote Karo Mokykla mokėsi rikiuo
tės ir kitus pratimus atliko.

Aplink Kauno miestą gana mažai 
karo paliesti stovėjo tvirtovės fortai 
bei kiti istiprinimai, trimis eilėmis ga-. 
na gražia tvora iš geležies stangų ap
tverta.

Kareivinės karo ir po-karo periode 
mažai sužalotos stovėjo ir jose buvo 
apgyvendintos mūsų naujai formuoja
mos - kuriamos karioumenės dalys apie 
dų pėstininkų pulkus bei nedideli kitu, 
ginklų rūsių bei tarnybų daliniai. Ka
riai buvo pagreitintai mokomi ruošiami 
tolimesnėms kautynėms.

Karo Mokykla tuomet apie 150 vy
rų buvo sparčiai mokoma ir tvarkoma 
geležinės drausmės dvasioje. Žiūrint 
iš tolimesnės perspektyvos labai daug 
laiko buvo gaišinama pėstininkų rikiuo
tei. Mušėm “koją“ bei “žąsies“ žing
sniu vaikščiojom kartais net valando
mis. Taigi ir buvę ir nebuvę prieš įsto
jant į Karo Mokyklą kareiviais, kariū
nai, daugumoj kūrėjai savanoriai, per 

mėnesi, laiko jau buvo rikiuotės tiek 
išmiklinti r “išmuštruoti“, kad atrodė 
ne ką blogiau už anglų gvardijos ka
rius parade, kuriuos dažnai matome te
levizijoj. Kariūnai buvom gana gerai 
parengti amerikoniška mundiruote, o 
ypač gerais stipriais pusbačiais, tik 
diržai buvo vokiški su užrašu ant sag
ties “Gott Mit Uns“ - Dievas su mumis. 
Kepures turėjom lietuviškas su Vyčiu, 
Kokardoj.

IŠKILMĖS

Kaip ir vėlybesniais laikais Vasa
rio 16 dienos iškilmės prasidėjo įgulos 
bažnyčioje buvusiame stačiatikių sobo
re - katedroj.

Nors ėjomįbažnyčia tačiau su šau
tuvais ir berods šoviniais šovinynuose. 
Prieš Įeinant į bažnyčia sustatę šau - 
tuvus “gubom“, palikom sargibinius 
ir rikiuotėj buvom nuvesti bažnyčion. 
Bažnyčion buvo atvesti ir dauguma Kau
ne stovėjusių karo dalinių, gal virš 2000 
vyrų. Karių dauguma nuoširdžiai mel
dėsi, ne šiaip sau sėdėjo bei žioplinė
jo kaip vėliau kartais pasitaikydavo. 
Mat nežinia, koks likimas laukia karei
vių rytoj, ėjo dar šioks toks stabilizuo
tame fronte karas.

Bažnyčioje buvo ir vyriausybės be 
karo vadovybės nariai su prezidentu 
A.Smetona priešakyje. Tik ponai be ei- 
linderių, o su žieminėm kepurėm ir kuk
liai apsivilkę.

Pamaldose buvo ir daug civilių žmo 
nių - bažnyčia pilnutėlė.

Po pamaldų (paėmus šautuvus') 
karo dalys žygiavo Laisvės alėja - Pre
zidento - Vilniaus gatvėmis į Rotušės 
aikštę paradui, ne į P.Vileišio aikštę 
kaip buvo vėlesniais laikais.

Keliems orkestrams grojant su Ka
ro Mokyklos karių voras priešakyje žy
giavom linksmai.Kaip “ilgam“ vyrui 
teko eiti pirmo skyriaus pirmoj eilėj; 
greta žygiavo Stasys Puodžius - Majo
ras (vokiečių konclagery nukankintas), 
o iš kitos pusės Ant.Sperauskas gen. 
St.Pik. jau miręs. Gyvenąs Adelaidėj 
Jonas Pyragius,Majoras, buvo II būrio 
būrininku, o gyvenas Sydney Jeronimas 
Garolis Majoras, žygiavo III būrio sudė
tyje. Kiek prisimenu buvo saulėta ne - 
šalta diena, vidurdieni kiek leido, snie
gas tirpo. Kariūnams gerai “mušant ko
ja“ vanduo tiško iki šalygatvių. Anuo
met pešt, rikiuotė buvo gražesnė. Ėjom 
skyrių voroj po 8 vyrus eilėj. Karius 
ypač Karo Mokykla ir orkestrą lydėjo 
vaikų ir Kauno gražuolių dideli būriai.

Savo karius mūsų Kauno gražuo
lės anuomet pagirdavo bei pašnekin
davo ne lietuviškai, o dažniausiai len
kiškai. Taip pav. sakydavo “To naši 
Junkiery“ (tai mūsų kariūnai) “Ladny 
Chlopcy“ (gražūs vyrai), “Ladnie Spi- 
•’waju“ (gražiai dainuoja), “Warty Gjze 
chu“ (verti grieko) ir malonų sypsinį 
pasiųsdavo priedui.

Visa kelia žygiavom “Gvardijos“ 
žingsniu orkestrui grojant ar mums dai- 
nuonat pakaitomis. Dainavom atrodo 
gerai, nes mūsų būrio dainos užvedėju 
buvo A.Kučingis, vėliau tapęs mūsų 
operos garsiu solistu. Kariūnu buvo ir 
Ivanauskas (vėliau operos dainininkas) 
vienas ir jaun. Karininkų buvo Oleka 
vėliau tapęs operos solistu, buvo ir 
kitų balsingu, vyrų-

Rotušės aikštėj kariuomenės da
lys išsirikiavo paradui. Pati Rotušė 
atrodė panašiai kaip ir vėlesniais lai
kais. Tačiau aikštės pastatai aplink 
su Jėzuitų bažnyčia atrodė labai pras
tai ypač iškrypusios nedažytos mažos 
krautuvėles.

Atvyko vyriausybės nariai su pre
zidentu A.Smetona priešakyje ir karių 
palyda . Karioumene’s Vadu buvo gen. 
Liatukas. Prezidentas pasakė kalbą. 
Po to orkestrui grojant karioumenės da
lys pražygiavo iškilme’s maršu pro vy
riausybes estradą.

Po parado kar. dalys su orkestrais 
ir dainomis grįžo į kareivines.

Valdžios atstovai bei svečiai dide-

MARGIO PILĖNAI ŽUVO. KAD MES 

GYVENTUME

Laisvė yra vienas iš brangiausių 
tautos turtų, puoselėjant savo žmonių 
gerovę. Tik laisvėje tauta gali pražy
dėti visu savo pilnumu. Juk mūsų tau - 
tos sūnus ir dukros laisvės kovų sūku
riuose 1918 metais, šukutė savo lais - 
va valstybę iš nieko, ir nors pergyven
dami visus gimdymo skausmus, per tuos 
22 laisvo gyvenimo metus, nuveikė mil
žiniškus darbus tiek ekonominiuose ,tiek 
socialiniuose, tiek kultūriniuose Lietu
vos dirvonuose, Įsirikiuodami į kitų tau
tų tarpą. Bet laisvės niekas veltui ne
duoda. Ją reikia išpirkti savo krauju. 
Visos tautos kovose už laisvę yra pa
dariusios heroiškų žygdarbių. Lietuviai 
nuo jų neatsiliko. Istorijos puslapiuose 
užtinkame daug mūsų bočių didžių žy
gių. Štai daugelis iš mūsų yra girdėjęs 
musų žinomo prof .Vl.Jurgučio pasako
jimus paįvairinant finansų mokslus. Kai 
jis mintimis nuklysdavo į savo gimtuo
sius Darbėnus, visada prisimindavo.mū- 
sų žemaičių istorinius žygdarbius. Štai. 
Švedų, karų metu, atsibastė švedai, už
ėmė Žemaitiją. Bet mūsų žemaičiai ne
nusiminė. Jie, susimirkčiojo vakare ir 
šaltu ginklu užbaigė nakties metu visų 
švedų dienas. Taip, kad saulei patekė
jus, Žemaitijoj neliko nei vieno švedo, 
ir kartu su saulės užtekėjimu, užtekė
jo vėl mūsų z'emaičiams laisve.

Bet čia noriu paminėti vieną hero- 
iškiausių lietuvių kovų, kurioms vasa
rio mėn. 25 dieną, sukanka 635 metai 
ir, kurias gražiai aprašė mūsų Tautos 
Patriarchas Dr.Jonas Basanavičius. 
Jis, betyrine’damas Lietuvos piliakal
nius ir pasinaudodamas vokišku Kry- 
zuocių kronikomis, aprašo Pilėnų pil - 
ies ir jos valdovo Margio žuvimą, žūt
būtinėje kovoj su kryžuočiais už savo 
tautos laisvę, ką romėnai puikiai išrei
škė šiuo posakiu:
“Dulce ėst patria mori.“

Tai atsitiko 25 d. vasario 1336 me 
tais , Gedimino (Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio) viešpatavimo pabaigoje, 
Užgiriniame trake, Trampų srityje, da'- 
bartiniame Vilkaviškio apskrityje.

Ten netoli kryžuočių sienos, sto - 
vėjo stipriai įrengta ir tvirta Pilėnų pi
lis. Visos tos srities ir pilies valdovu 
buvo paties Gedimino paskirtas garbin
gas, narsus ir stiprus vyras Margis.

Tuo laiku, kryžuočiu Magistras 
buvo Teodoras von Altenburg. Tas di
dysis lietuvių neprietelius, prisidengęs 
aukštais krikščionybės idealais ir su - 
kvietęs iš visos Europos daugybę gele
žimi apsikausčiusių kareivių, trokštan
čių lietuvių kraujo, įsiveržė į Lietuvos 
Trempų apylinkę. Vokiečiai kaip tik pa
rinko šią sritį, nes ji dar nebuvo išplėš
ta, tikėdamiesi daug grobio, ypač, kad 
pelkės ir upeliai buvo užšalę ir keliai 
puikiausi jų sunkiai apsišarvavusiems 
kariams. Mūsų prabočiai, vos išgirdę 
pavojaus signalą ir apsisaugodami de
gančiais stiebais, greitai iš visų apy
linkių susirinko į Pilėnu, pilį. Kryžuo- 

li ponai turėjo iškilminga posėdį mies* 
to teatre.

Šventes proga kariūnai gavom pa
gerintus pietus ne tik sriuba bet, vie
ton lašinių gabalo su žirnių koše, ti
krai didelį jautienos mėsos kotletą su 
bulvėm bei kopūstais ir vieton juodos 
duonos gabalo baltos duonos gabalą,o 
priedui net saldaus - vaisių kompoto, 
kurio galėjom valgyt i tiekkiek kam “lin
do“ - atsigriebėm.

Svarbus ypač dalykas šventės pro
ga kariūnai gavom “amnestiją“ - buvo 
dovanotos drausmės bausmessvalandos 
stovėti ramiai su šautuvu ant peties ir 
savaites, o kai kam net keli mėnesiai 
neišėjimo į miestą.

Po puikių pietų ir iš dangaus iš- 
kritusios amnestijos, laisvi nuo tarny
bos bei sargybos kariūnai visi gavom 
leidžiamus į miestą iki 12 val.nakties.

Tą laisvalaikį kiekvienas pralei
do pagal savo skonį. Tačiau ne taip, 
kaip vėlybesniais laikais:nei į “Metro 
polį“, nei į “Versalį“, nei i “Božegrai- 
ką“ man rodos niekas iš kariūnų nepa
teko - neturėjo pinigų.
čiai tuoj apgulė pilį. Apgulimas tęsėsi 
kelias dienas, o vokiečiai vis negali 
pilies paiimti. Mušis apie pilį vyksta 
dienomis ir naktimis. Lietuviai su did
žiausiu narsumu ir pasiryžimu ginasi 
nuo kryžuočių, gelbėdami savo dievus, 
laisvę, gyvybę, moteris bei kūdikius. 
Bet jiems, sako vokiečių istorikas J. 
Voigt, jau nešvietė laimės žvaigždelė! 
Vokiečiai su didžiausia galybe ir to 
meto moderniausiomis mašinomis-tara- 
nais sienas griauna ir triuškina. Paga
liau, su apie 600 degančių iečių užde
gą vidaus pilies trobesius ir puola vi
su smarkumu, tikėdamiesi didelio gro
bio. Lyg pragaras atsivėrė, kraujas lie
jasi ir sužeistų šauksmai nyksta kovos 
triukšme. Tarp mirtino triukšmo vien 
girdisi pilies gynė j o.Margio balsas) “Žū
va mūsų paskutinė apsigynimo viltis! 
Geriau per ugnį į Dangų patekti, nei į 
kryžiuočių rankas papulti!“ Lietuviai 
meta visa savo turtą į ugnį, visi ver - 
žiasi į degančias trobas ir ant laužo: 
kūdikiai, moterys, seniai, vyrai karei
viai, - visi liepsnose gyvybę baigia...

Pats Margis kerta kareivių galvas, 
kad jie gyvi vokiečiams netektų, o pa
baigęs šį baisingą darbą, savo vaike
lius ir žmoną kardu nugalabijęs, pats 
ant degančio laužo savo krutinę tuo pa
čiu kardu pervėrus, liepsnose garbingą 
dvasią išleidžia....

Tuo tarpu, jau kryžuočiai krykš
taudami vidim veržiasi grobti turtų. Per 
dūmus ir liepsnas mato tik ant liepsno
jančio laužo vieną senutę, kurį su did
eliu kirviu rankoje užsimoja paskuti- 
tiniam kareiviui galvą kirsdami-..

Dar valandelė-ir baisios liepsnos 
bei dūmų kamuoliai, į padanges risda
mies!, apsiautė šį visą traškantį laužą 
išgelbėdami lietuvius nuo kryžuočių 
kardo ir vergijos.

Taip žuvo Pilėnų pilyje 12.999 lie
tuvių, tarp kurių buvo keturi šimtai ka
reivių, pilies gynėjų.

Kryžuočiai ilgai rausėsi pelenuose, 
bet šituo neregėtu mūsų bočių narsumu 
taip buvo Įbauginti, jog tolyn į Lietuvą 
nedrįso keliauti ir tą pačią dieną, ke
letą arklių prie pilies nusitverę, namo 
išmovė.

Taigi šią dieną nulenkime galvas 
siems mūsų tautos karžygiams, kurie 
žuvo, kad mes gyventume.

Vėliau ju. eilės pasipildė knygne
šių keliuose, Nepriklausomybės kovų 
laukuose, miško brolių-partizanų girio
se.

Tad , nukreipkime savo vyzdį į mūsų 
pavergtą Tėvynę Lietuvą, karžygių ka
pus, bočių piliakalnius ir teduoda jie 
mums ryžtą bei stiprybę kovoj už mūsų 
tautos laisvę. j0<
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RIŠKIM PRAEITJ SU ATEITIM 

Atkelta iš I psl-
bet reikia daugiau'TntensyVios veiklos.

Klausimas yra, kodėl mums sunku 
pritraukti mūsų jaunimą? Priežasčių 
be abejo yra kelios. bet viena iš tų 
man atrodo yra gan aiški. Mes senes
nieji labai dažnai ignoruojam jaunimo 
mintis ir jų jausmus, mes esame linkę 
dogmatiškai nustatyti sąlygas, kuriose 
jie turi veikti. Kai kurie jaunuoliai tai 
priima ir kaip nors pritampa prie mūsų 
reikalavimų, bet yra dalis, kurie su mū
sų reikalavimais nesutinka. Kada tas 
įvyksta mes apkaltiname juos, kad jie 
nieko bendro nenori su lietuvybe turė
ti. Norėčiau jums duoti vienų pavyzdį 
Ne vieną kartą teko man girdėti priva
čiuose subuvimuose (kur ir jaunimo bu
vo) kaip senesnieji užpuolė mūsų jau
nimą, ar tai dėl jų apsirengimo, ar tai 
dėl jų ilgesnių plaukų,ar tai dėl “mo
demiškų“ idėjų. Jeigu jaunuolis ban
do savo nuomonę pareikšti, jam prime
nama, kad ką jis gali žinoti, jei jis nė
ra baigęs lietuviškos gimnazijos - jis 
gi nemoka lietuviškai galvoti. Jeigu 
jaunuolis pasiteisina, kad jis čia gim
naziją baigė, tai jam atsakoma, kad 
jis vistiek nieko negali žinoti nes ne 
ra mokslo baigęs Lietuvoje. Koki įs
pūdį gali mūsų janimas susidaryti? 
Ar yra nuostabu kad mūsų jaunimas 
vengia subuvimų - ar tai nėra mūsų pa
čių kaltė?

Nemaža dalis mūsų vyresniųjų žmo
nių, kurie mums suteikė gyvybę ir dar 
dabar mus globoja vis dar gyvena pra
eityje dažnai neatsižvelgdami į šiu'die- 
nu naujus reikalavimus. Mūsų senųjų 
tradicijų ir papročių pastovumas yra 
palikęs Lietuvoje, bet vis dar bandoma 
Įrodyti, kad jų užtenka ir mes neieško
me naujų atsakymų, kaip geriausių bū
du mes galėtume .išspręsti dabartinių 
dienų problemas. Šiandieną yra ypatin- 
gai svarbu pažiūrėti į gyvenimą kuris 
stato visai naujus reikalavimus-

Gyvenimas šiom dienom keičiasi, 
ir jis keičiasi taip greitai, kad beveik 
neįmanoma su viskuo gerai susipažin
ti. Mes gyvename dabar mokslo pasau
lyje. Ypatingai didelė pažanga yra tech
nologijoje. Čia vakarų pasaulyje mes 
vis ieškome ir randame naujesnių, ge
resnių metodų kaip pagerinti žmogaus 
sąlygas, kaip pasiekti mūsų tikslą eko
nomiškiau ir 1.1. Tai yra visai nauja 
era - klausymų statymo, naujų metodų 
ieškojimą, ką nors naujo, geresnio su
rasti - tai mokslo amžius. Ir štai mes , 
gyvendami šitoje aplinkoje, turėdami 
visas šias sąlygas ne tik kad mažai 
dėmesio kreipiam, bet atrodo, kad iš 
viso nesam suinteresuoti susipažinti 
su naujais metodais. Daugumui tai vis
kas svetima - ir būtų galima pasaky
ti nelietuviška. Tradicija yra geras da
lykas tik iki tam tikro taško, ir kai ku
riose srityse ji reikalinga. Tačiau ka
da tradicij a nutolsta nuo praktiško gy 
venimo, ji praranda visą prasmę ir ga
lutinai trukdo normaliam gyvenimui. 
Laikykime tradiciją savo vietoje, bet 
nepamirškime ir progreso. Mums yra rei
kalinga progresuoti, mums yra reika
linga nebijoti susipažinti su naujom 
idėjom, su naujais metodais, kurie ge
riau pritinka prie šių dienų gyvenimo. 
Pažiūre"kime į z’ydų tautą, kuri iš savo 
buvusiojo priešo pasimokino ir panau
dojo “Blizkrieg“ karo strategiją save 
naudai. Vien tik su praeitim mes nega 
lim progreso padaryti , nei tikrumoje 
galime mes realiai gyventi. Gyvenimas 
yra dynamiškas - jis nestovi vietoje- 
Taip jis keičiasi mūsų aplinkoje tap 
pat jis keičiasi ir Lietuvoje. Ir jei- 
gu mes tikimės išsilaikyti bent kurioje 
aplinkoje, mes turime su gyvenimu ju
dėti į priekį, mes turime išmokti pri
tapti prie dabartinių gyvenimo reikala
vimų. Bandykime sąmoningai ir atyd- 
žiai apsvarstyti naujas idėjas, respek- 
tuokim kitų nuomonę ir bukim toleran - 
tiški naujiems sumanimams bei pasiū
lymams. Mūsų parindinis tikslas turi 
būti surasti geriausi būdą, kuris bū
tų pritaikintas prie šių dienų gyveni
mo, kaip išsilaikyti lietuviškoje dva
sioje išeivijos sąlygose ir kaip geriau
siai tęsti kovą dėl Lietuvos atstatymo. 
Tai didelis užsimojimas - bet būtinai 
reikalingas. Jeigu mes šitokio pozity
vaus žingsnio nepadarysim, mūsų vei
kla, mūsų visos pastangos, neatneš 
daug vaisių.

•Norėčiau dar kartą grįžti prie jau
nimo klausimo , kuris man atrodo yra 
mums ypatingai svarbus. Aš norėčiau

paklausti, kaip dažnai esame mes at
siklausę jaunimo, kaip jie supranta 
lietuvybę - kas jį tokia yra? Kaip daž

nai mes leidžiam jiems pareikšti savo’i- 
dejas? Kaip dažnai pagalvojame, kad 
gal ir jie turi idėjų, kurios mums ga
lėtų būti naudingos. Tiesa, vienas ki
tas parašo i mūsų spaudą, savo nuomo - 
ne pareiškia, bet tokių yra mažai.

Daugumas žinome, kad jaunimas 
šiandien yra pasikeitęs ne tik išoriniai 
bet ir iš vidaus. Mūsų jaunimas turi 
daugiau progos arčiau susipažinti su 
aplinkos tradicijom ir tuo pačiu palai
kyti ryšį su lietuviškom tradicijom. To
dėl jie gyvena daug arčiau su šių die
nu gyvenimu. Taip pat mokslo atžvil
giu, naudojant naujus metodus, jaunuo
lis šiandieną žino daugiau, kaip kad 
jaunuolis žinojo, sakykim prieš 30 m. 
Kitas įdomus ir svarbus dėsnys yra tai, 
kad šiom dienom jaunimas yra skatina
mas nuo pat pradžios mokyklos orgina- 
lią galvoseną vystyti ir bendrus klau
simus nagrinėti. Tokioje atmosferoje 
užaugus jaunuolis, kada jis susiduria 
su lietuviškos bendruomenės veikla, 
atsiranda konflikto situacijoje. Čia jam 
vyresnieji nustato veikimo rėmus, pa
sako ką daryti ir kaip daryti ir mažai 
dėmesio kreipia į jo nuomonę. Leng
viausias būdas kaip išspręsti konflik
tą yra pasitraukimas iš konflikto si
tuacijos. Tą ne vienas ir padaro, ir mes 
tokiu būdu parandam nemažą dalį jau
nio.

tofan atrodo, kad atėjo laikas mums 
konkrečiai sužinoti ka jaunimas galvo
ja apie lietuvybės iš laikomą, , ka jie - 
galvoja kaip jie geriausiai galėtų pri
sidėti, ir ko jie iš mūsų tikisi ir reika
lauja. Ir vėl galėtume čia pasakyti, kad 
gi jaunimas gali šias temas lukštenti 
spaudoje. Taip, jie gali, ir kaip jau 
minėta, kaikuris tai daro. Bet gi nevi
si sugeba gerai rašyti, dar mažiau su
geba gi lietuviškai išsireikšti. Tad mes 
turėtume suteikti galimybes, kad nors 
kokių kitokių būdu jie nebijotų pasisa
kyti, ir kad galėtų pasidalinti savo min
timis su pagyvenusia karta. Tik tpkiu 
būdu mes galėtume gauti tikslų vaiz
dą, apie jų nuomones.

Mes gi turime savo bendruomenė
je žmonių su įvairiom specialybėm, 
socialogų, psichologų ir 1.1., kodėl ne
panaudoti jų talentų? Esu tikras, kad 
atsirastų grupė žmonių, kurie neatsisa
kytų pašvęsti kiek laiko šio klausimo 
nagrinėjimui. Esu taip pat tikras, kad 
ir pinigo surastume, kad atrasti atsa
kymus į šiuos svarbius klausimus. Tai 
kodėl nepanaudoti mūsų jėgas ir kodėl 
nepaieškoti geresnių metodų, kaip pri
traukti mūsų jaunimą, kaip geriau su
burti lietuvius - išlaikyti lietuvišką 
dvasią ir toliau sėkmingai tęsti mūsų 
kovą.

Mano konkretus pasiūlymas yra 
toks. Padaryti mokslo pagrindais ty
rinėjimo anketą, kurį liestų mums svar
bius lietuvių jaunimo klausimus ir tą 
anketą išdalinti mūsų jaunimui Austra
lijoje. Jaunimas atsakytų į ta. anketą 
slaptu būdu. Jų atsakymai duotų tik
slu vaizdą jaunimo galvosenos.

Jeigu mes tik kalbėsime, toliau 
akademiškai diskutuosime jaunimo klau
simus, tik rašysim ir dėjuosim - mūsų 
pažanga bus labai menka, ir mes ti
krai niekad nežinosim, ar mes savo 
tikslą siekiame geriausiu budu. Mes 
ilgai negalim laukti, laikas bėga, jis 
yra brangus. Mes esame atsakomingi 
už mūsų jaunąją kartą, nuo mūsų pri
klauso. kaip mes ją paruoš im tolime s - 
nei veiklai. Tad ir yra mūsų pareiga 
sužinoti tikrą dabartinę padėtį, suras
ti geriausius metodus mūsų lietuvybės 
išlaikymui. Nuo jaunimo gi priklausys 
ateities Lietuva.

VASRIO 16-toji PER PIETŲ

AUSTRALIJOS RADIJĄ

P.J.Lapšio - VLIK'o Įgaliotinio 
Australijoj - iniciatyva Adelaidės ir vi
sos Pietų Australijos lietuviai, turėjo 
retą malonumą išgirsti per valstybinę 
5CL radijo stotį, pusę valandos progra
mą skirtą vasario 16-jai paminėti.

Lietuvių draugas p.P.Wells, vedantis 
kontinentalinės programos pusvalandžius, 
antradienį, vasario 16 d. 6 vaL vakaro 
paskyrė visą laiką lietuviams. Si pro
grama yra labai populiari Pietų Austra
lijos klausytojų tarpe ir todėl tenka 
džiaugtis, jog savo tautinę šventę ir jos 
reikšmę gavome progos plačiau pasklei
sti.

Pradedant programą p.Weills keliais 
šiltais žodžiais apibūdino vasario 16 
reikšmę lietuviams, ypač pabrėždamas 
lietuvių kūrybingumą Čikagos lietuvių 
choro Įdainuotą “Lietuviais esame mes 
gimę“, po kurios į radijo klausytojus 
prabilo piJ.Lapšys lietuviškai kalbė
damas!

“Vasario 16-toji yra lietuvių tau
tos laisvės ir nepriklausomybės simb
olis. Vyresnioji išeivių karta su džiau
gsmu ir pasididžiavimu prisimena ne
priklausomybės kūribinguosius metus, 
kuriems pagrindą davė drąsus - tvirtas 
lietuvių patrijotų pasirįžimas. Šian
dien prisimenant šios džiaugsmingos 
šventės 53 - čią sukaktį, mus apima 
liūdesys, nes mūsų broliaiTėvynėje vis 
dar turi nešti žiaurią okupantų pries
paudą. Trokšdami greito Tėvynės išsi
laisvinimo, pasirįžkime jungtis bendram 
darbui su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu.Tegyvuoja laisva ir ne
priklausoma Lietuva“.

Likusi programos dalis buvo už
pildyta pagrojant šias dainas: “Linelį 
raunu“, “Lietuva mano šiaurės pašvai
stė“, “Tautos himnas“ ir “Laisvės 
daina“. Visų dainų pavadinimai buvo 
atitinkamai ir sakyčiau labai vykusiai, 
išversti į anglų kalbą. Įdomu, kad šių 
dainų įgrojimai buvo padaryti per Įvai
rius mūsų Lietuvių Dienų chorų pasi-

PERTHAS!

Pertho Jaunimas tik sugrįžęs is ke
lionės ir negavęs nei atsikvėpti turėjo 
vėl stoti į darbą.

21 d. sausio, susirinko repeticijoms. 
Ir ten jiems buvo padaryta maža staigme
na. Jaunimas savo globėjų buvo nuošir
džiai sutiktas, buvo jiems padėkota už 
jų įdėtą darbą ir gražų pasirodumą. Jie 
buvo truputį pavaišinti, kad atsigaivintų, 
nes jau lauke naujos programos, nauji 
pasirodymai. Šiais metais, kaip visuomet, 
Pertho miesto savivaldybė su kitom kul
tūrinėm organizacijom suruos’e", miesto par
ke kultūrinį pasirodymą, ten būna meno 
įvairių organizacijų pasirodymai, įvairūs 
išdirbiniai. Tautinių šokių greupė tame pa-

sirodyme dalyvavo.
Atidaryme, kur atidarė Fremantlės 

miesto burmistras ir kalbėjo dar kiti au
kšti pareigūnai. Po to jie sušoko tris tau
tinius šokius.

Jaunimo rėmėjas V.Valotka, vyks
tant i Lietuvių Dienas padovanojo pini
ginę dovaną, kad ištroškę galėtų atsigai
vinti, bet ten nuvykus, vėsino ir gaivino 
šaltas lietus. Tat ir dovana buvo parvež
ta atgal. Bet Pertho saulelei šildant, jau 
buvo .labai gerai turint kuo atsigaivinti.

Šiais metais yra labai pabranginta 
salės nuoma, bet tikimės ir čia išeis ge
rai pp.Stribinskas jau yra aukojęs keletą 
dorelių sale’s išlaikymui. Ir kiti visi pri
taria. Brangus! Jaunime! Puoškis ir dirb
ki Lietuvybės išlaikymui ir ateityj, o mes 
vyresnieji remsim ir padėsim, pakol mums 
jėgos leis. Bus užtikrints jums rytojus, 

rodymus. Kas buvo radijo klausytojams jei jus to sieksite, 
taip pat pasakyta, nurodant dainų šven. 
tės metus, vietą ir dainuojantį chorą.

Užbaigiant programą p.Wells dar 
kartą priminė klausytojams, kad vasa
rio 16 yra Lietuvos Nepriklausomy - 
bės šventė.

Mūsų, visų padėka priklauso p.J.. 
Lapšiui už gražią iniciatyvą. Tai yra 
labai sektinas pavyzdys lietuviams ir 
kįtose valstybėse kaip reikia skleisti 
Lietuvos byla.

Pertiškis

PATIKSLINIMAS
Vasario 16-sios proga priimtoje Sydne- 
jaus lietuvių rezoliucijoje per neapsi
žiūrėjimą buvo išleisti 1918-20 metų 
Nepriklausomybės Kovų karių pagerbi
mas. Už nemalonią klaidą atsiprašome.

VSN
Apyl.Valdyba

I MURRAY’S H.F. STORES 1
646 GEORGE STREET, SYDNEY —TEL: 26-1768

* informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius J
a į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir - 
S anksčiau nustatytomis sąlygomis. £
• .Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti “Sovietų 4f
# Rusijoje pasirinktinai“ arba "Sovietinėms-prekėms“. Smulkesnę Inforinaci- .41 
3 ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje.
2 Murray’s H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Bankstown, Parramatta, s 
S Cabramatta, Newcastle ir Sydney, N.S.W. S

BEGISTBUOTI
SYDNEY, N.S.W.:

CABRAMATTA:
CABRAMATTA

BANKSTOWN:
BANKSTOWN.

PARRAMATTA:

NEPAMIRŠKITE IŠSIIĮSTI 

"MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATOS ADRESU: 

BOX 4558, G.P.O., 

SYDNEY, N.S.W. 2001.

Parramatta.
NEWCASTLE, N.S.W.:

. 143 Cabramatta Road, -41 
Tel.: 728-7078. «

5 Kitchener Parade, S
Tel.: 709 8089 J

293.Church Street, 41 
Tel.: 635-9728. J

557 Hunter Street, NEWCASTLE. Tel.;

93 Northumberland Street, WICK
HAM, NEWCASTLE. Tel.: 61-5180.

MELBOURNE, VIC.: Mutual Arcade, 266 Flinders Street, 
Teld'63-7895.
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IV-ji Australijos Rajono stovykla, 
pavadinta “Nemuno“ vardu, Įvyko sau
sio 2-13 d.d., Wonga Parke, Victorijos va
lstybėje, Yarros upės krantuose, apie 25 
mylias nuo Melburno.

Sausio 2 d. rytą skautai pradėjo rink
tis Į stovyklą. Be vietinių Melburno “Džiu
go“ ir Geelongo “Šatrijos“ tuntu skautų, 
atvyko Sydnejaus “Aušros“ ir Adelai
dės “Vilniaus“ tuntų, skautai-tės. Tu
rėjome ir viešnią iš Amerikos - s.P.Kai- 
vaitienę (stovykloje sklido gandai, kad 
Seserijos VS nepasitikėdama austra - 
liokais skautais vyčiais ją, atsiuntė 
sesėms už “angelą sargą“...).

Atvykę stovyklon skautai-tės tuoj 
griebėsi pastogės statymo darbų ir ne
trukus, lietui “raginant“, čia išaugo 
palapinių miestas“ su “priemiesčiais 
kurie talpino apie 160-180 brolių ir se
sių.

Šio miesto “burmistrui,“ s.‘.Kar
pavičiui talkino jo pavaduotojas, s.v. 
v.sl.R.Cibas, stovyklos atjutantas -ps. 
H.Antanaitis,- ps.fil.kun.P.Dauknys , 
užsiėmimų-darbų vadovas ir stovyklos 
daktaras - j-b.v.vl.R.Šarkis, iždininkas 
-ps.V.Stasiliūnas. Kiti pareigūnai: sto
vyklos laikraščio - “Nemuno Gurgulių“ 
redaktoriai- - ps.fil.kun.EDauknys _ ir 
v.s.v.sl.U.Kazokaitė, ūkvedys - p.Čes- 
na, stovyklos virėja - p.Liubinienė.

“Priemiesčių“ - pastovyklių-vir- 
šininku pareigas ėjo: skaučių v.s.v.si. 
L.Apinytė, skautų .s.v.pl.G.Tamašaus- 
kas, sk.vyčių - s.v.sl.A.Baltrūnas, jū
rų skautų - j.b.sl.A.Gružauskas, vil
kiukų - ps.S.Dagytė.

Šausio 3 d. Įvyko oficialus stovy
klos atidarymas su gausiais sveikini
mais iš S-gos ir rajono pareigūnų.

Stovyklos tvarka ir vadovavimas 
greitai perejo į “trijulės“ rankas: sto
vyklos viršininko pavaduotojo, s.v.v. 
sl.R.Cibo, adjutanto - ps.H.Antanaičio 
ir užsiėmimų vadovo - j.b.v.vl.R.Sar- 
kio (vėliau skautu praminto “kankini-- 
mu vadovu- 
mų vadovu“). Jis pravedė labai Įdomią 
užsiėmimų programą, būtent: tarpsto- 
vyklines skilčių varžybas iš pirmosios 
pagalbos, mazgų, kelionės ženklų ir 
pionierijos, nakties žaidimų, tiltų sta
tymo per Yarros upę, “skraidančios 
lapės“ir visokių kitokių skautų “kan
kinimo“ ir gazdinančių Įrengimų.

Vieną dieną, Rimui Šarkiui nusi
bodus varinėti skautus-tęs virvėmis iš 
vieno medžio i kitą (“Swedish Walk“) 
ir iš vienos molduobes “vamzdžiu“ i, 
kitą (“Pipe-and-mud crawl“), jis nuvė- 
ždino skautus autobusais į Healesvil- 
le gamtos rezervatą, tikėdamasis, kad 

Stovyklo s vadovybė - iš kairės Į dešinę: J.B.Šarkis, Rajono vadas, s.A.Jakštas 
Stovyklos v-kas, s.A.Karpavičius, viešnia iš JAV. s.P.Kalvaitienė, s.D. Cizaus'- 
kienė, v.skl.L.Apynytė ir s.v.v.skl. R.Cibas
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jis išmoks iš beždžionių geresnio “šve- 
disko pasivaikščiojimo“, o iš dramblių 
- lindimo per adatos skylutę...
__ Stovyklos viršininkui, s. A.Karpa - 
vičiui susirgus ir išvykus namo, naujo- 
ju viršininku buvo paskirtas ps.V.Sta- 
siliunas, kuris tęsė tą pati, stovyklos 
režimą per “trijulę“ iki jos sėkmingo 
užbaigimo.

Labiausiai mėgstama stovyklos as
menybė buvo dvasios vadovas, geriau 
žinomas “stovyklos klebono“ vardu, 
ps.fil.kun.P.Dauknys, nes jo pamoks
lai - labai skautiški ir aiškus.

Be laužų, kurie.buvo Įdomiai pra
vedami s.v.v.sl.G.Žemkalnio, vieną 
vakarą buvo rodomas V Tautinės Sto
vyklos filmas, Dar kitą vakarą klausė
mės 3 GL Geelong*o radio stoties, p. 
Jomantienės paruošto, lietuviško, skau 
tams skirto pusvalandžio, dedikuoto a.a 
v.s.A.Krauso prisiminimui.

Sausio 5-6 d.d., stovyklos ribose, 
įvyko LSS Australijos Rajono Vadovų 
Suvažiavimas. Suvažiavimui pirminin
kavo s.v.v.sl.R.Cibas. Be reikalų ap
tarimo, antrosios dienos bėgyje buvo 
išklausyta s.J.Makulio paskaita - “Skau- 
tybė ir jaunieji vadovai“, sukėlusi gy
vų diskusijų. Suvažiavime dalyvavo 19 
vadovų iš visų, rajoninėje stovykloje 
dalyvavusių vienetų.

Sausio 7 d. vakare, po laužo, įvy
ko sk.vyėių sąskrydis, kuriame dalyva
vo 23 sk.£yciai. Sąskrydį pravedė sv. 
j.s.V.Vaitkus. Nauju rajono vyčių sky
riaus vedėju buvo išsūinktas s.v.p. R. 
Badauskas.

Suvažiavimo metu kalba s.J.Makulis. Prie stalo sekretoriai s.v.v.sl. R.Cibas
Foto ps.kun.P.Dauknioir v.s.sl.U.Kazokaitė.

Sausio 8 d. prisiminta Lordo R. 
Baden-Powell‘io mirties sukaktis. Ry
tinio vėliavos pakėlimo metu, nuleidus 
pusiau stiebo, perskaitytas B.P. pasku
tinis laiškas skautams-tems.

Pagaliau išaušo gražus, saulėtas 
sekmadienio rytas, kuris atnešė visų 
laukiamą “Svečių Dieną“ ir “Didįjį 
Laužą“. Visa stovykla atrodė tarytum 
didelis bičių avilys - juk reikia pasi
rodyti tėveliams ir svečiams, kaip skau
tai moka tvarkytis ir gražiai gyventi

gamtos prieglobstyje. 16.00 vai. skau
tai-tės, pilnose uniformuose, su vėlia
vomis, ir svečiais dalyvavo pamaldo
se, kurias laikė stovyklos dvasios va
dovas. Po pamaldų įvyko stovyklautoju 
paradas ir oficialioji dalis. Žodį tarė 
stovyklos viršininkas, ps.V.Stasiliu- 
nas ir Melburno LAB Apylinkės pirm
ininkas. Po to sekė įsakymai: pakėli
mai į laipsnius ir apdovanojimai žyme
nimis ir ordinais. Rajono vadas tarė 
užbaigiamąjį žodi. JĮ sekė skautininkų 
įžodis ir vėliavos nuleidimas.

Po vakarienės - Didysis Laužas, 

į kurį įsijungė ne tik visi skautai-tės, 
bet ir svečiai. Ponia Jomantiene lau
žo programą ir pasikalbėjimą su stovy
klos viršininku (anglų k.) Įrašė į mag
netofoninę juostą.

Per likusias 2 dienas buvo varžo
masi tarp tuntų dėl S.Narušio vardo per
einamojo skydo, laikomi patyrimų laip
snių ir specialybių egzaminai.

Prieš paskutinę dieną stovykloje 
įvyko teismas, kur kiekvienas skautas 
galėjo pasiskusti ir apkaltinti net savo 
viršininkus...

Pirmoje eilėje, kaip didžiausias 
nusikaltėlis, teisman buvo patrauktas 
stovyklos adjutantas, už kėlimą, rytais 
savo skardžiuoju trimitu ir užsiėmimų 
vadovas - už neleidimą skautams dy
kaduoniauti. Pirmajam už bausmę pas
kirta pusvalandžiui užsidaryti savo 
kambaryje ir smarkiai pūsti trimitą 
antrajam - pačiam “paragauti savo il
gųjų adatų (mat užsiėmimo vadovas bu
vo drauge ir stovyklos daktaras)...

Sausio 12 d., per vėliavos nulei
dimą susumuoti “Nemuno“ stovyklos 
varžybiniai rezultatai:

Lietuviškiausios skiltys: skaučių 
“Rūtų“ skiltis (“Šatrijos“ t.), skautų 
- “Vilkų“ skiltis (“Aušros“ t.).

Pavyzdingiausi stovyklautojai: pi. 
J.Mockūnasi, pl.J.Sakalauskas, sl.L.Pal
tanavičius ir sk.R.Tamošauskaitė.

Simo Narušio vardo pereinamąjį 
skydą laimėjo "Aušros“ tunto“Vilkų“ 
skiltis.

Išaušo paskutinis rytas “Nemuno“ 
stovykloje ir po pusryčių visi sujudo, 
sukruto palikti stovyklą tokią, kokią 
ją atrado: gražią ir švarią.

Netrukus atvyko autobusai, skau- 
tai-te's susikrovė savo bagažus, pas
paudė kaires jsavo draugams ir pažįs
tamiems ir išvyko atgal į savo vieto
ves ruoštis sekančiai rajoninei stovy
klai. s.A. J.
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$ 282.00 “Lėlės“ Loterijos išplatinti 
bilietai.

$ ’25.00 N.Butkūnas
$ 13.00 Geel.Mot.Draugijos rinkliava
$ 10.00 M.Pocius,N.Presnekovasz R.M 

Venckutės.
$ 8.00 p.Zonius.
$ 5.00 Kun.DauknysfAlf.Baltrūnas,

D.Bartkevičius, p. Juodeškie- 
nė, Ligeikis, A. Ališauskiene 
L.Padgurskis, J.Kairys. 
S.Eimutis.V.Plaškūnas 
A.Sodauskas.

$ 1.00 V.Gražulis
Anyl.Valdyba dėkoja aukotojams, Taip 

pat dėkoja p.Brazdžionienei kuri iš
platino už $68.00 loterijos bil.

E.Jomantienė Kul.Reik. Narė
REDAKCIJOS PRANEŠIMAS

MP išeina pirmadieniais, tačiau 
j tą laikrašti gali patekti tik toji termi
nuota medžiaga ir pranešimai , kurie 
yra gauti praeitos savaitės antradienį. 
Trumpi telefoniniai pranešimai gali 
būti priimti. dar trečiadienio rytą iki 
10 vai.

Atminkite, kad paštas ne visada 
reguliariai pristato laiškus, todėl pa
tartina terminuotą medžiagą išsiųsti 
ankščiau.

JPOPTA5
(atkelta iš, 7 psl.)

vendamas ir turėdamas svarbia apskri
ties gydytojo vieta N.Gvinėjoje, sporto 
neapleidžia ir pradeda, vėliau labai 
gerai pasirodydamas, žaisti golfą-Gri
žus į Sydneju nepamiršdamas golfo, 
atgaivina sklandymo sportą, įstoja Į 
klubą, išlaiko visus egzaminus su ypa
tingai gerais atžymėjimais, dalyvauja 
pirmenybėse ir šiandien yra jau ne tik 
sklandytojas, bet tenka, kur iškilimas 
yra labai ribotas, yra pakviestas būz 
ti mokyklos skalndymo instruktoriumi, 
kas ne tik jam, bet ir mums visiems 
lietuviams, ypatingai sportininkams su 
teikia tik pasididžiavimą.

Lietuviškame sportiniame gyveni
me pėr daug nepasireiškėi del laiko sto
kos, tačiau visuomet paprašytas pade
da, dalyvauja sportiniuose subuvimuo
se ir savo sportine dvasia visuomet 
buvo ir bus su lietuviais, kurių vardą 
prieš karą ir dabar plačiai garsino ir 
garsina.

Taip tai yra sportininko pavyzdys 
niekada nesenstantis, bet gyvenantis 
tuo kilniuoju sportiniu idealu, ko dau
gelis is mūsų galėtų tik pavydėti.

A.L - tis
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REDAKTORIUS ANTANAS IANKAITIS
18 Miller Ave..Aghfield,N.S.W.2131 

Tel. 798 o3o6

NESENSTAS SPORTININKAS

Gražus sekmadienio rytas. Anksti 
atsikėlęs, susitinku stotyje dr.L.Pet
rauską, kuris paėmęs mane X savo ma
šina, nusiveža i Camden* o aerodromą- 
Vasariškos saulės spinduliuose gra
žiai atsispindi lėktuvai ir tai truputi, 
kitokį lėktuvai negu paprastai mes ma
tome ore, Tai yra bemotoriniai - sklan
dytuvai. Leo, kaip ji vadina, aerodro
mo personalas, pažįsta visi, kur jis 
tik bepasisiuka. Su visais jis pasikal
ba, su visais jis draugiškas. Apžiūrė
jęs keletą lėktuvu angaruose, Liuką, 
kaip aš ir visi jo draugai jį vadina, iš
renka vieną dvivietį ilgasparnj ir sako 
man. “Su šiuo, Antanai ir mes paskrai- 
dysim, bet pirmą jį ištempiam i, lauką.“ 
Jis nėra visai sunkus ir gana lengvai 
pro kitus sklandytuvus jį išlaviruoiam 
į lauką,. “ O dabar, vyruti, reikia pati
krinti visus varžtus visus sujungimus, 
kad ore mes nesubyrėtume.“ Padedu ir 
aš su nepasitikėjimu liesdamas plona 
lėktuvo medžiagą ir gana primityviškai 
atrodančius sujungimus. “Nebijok, ne
bijok, Antanai, bus viskas tvarkoj, ne- 
nukrisim, besišypsodamas man pasako 
Liuką.

Po visų patikrinimų, apžiūrine'jimų, 
sklandytuvą nuvežus į startavimo vietą, 
įsėdau į jį ir plieniniu lynu prijungtam 
prie mažo vienmotorio lėktuvo, kurio 
pilotas, ženklais susirodęs su mano pi
lotu dr. Leonu Petrausku, pradeda mus 
tempti ir staiga jau mes ore. Iškilus 

iki 1000 ar daugiau pėdų, Liuką atka
bina mus laikiusį nuo lėktuvo lyną ir 
mes jau ore patys vieni. Pirmutinis jau
smas gana keistas, bet smagus. Prade
dam jau pagal oro srovę kilti patys auk
štyn ir kiekvieną padarytą pakilimo ju - 
dėsi tuoj pat galima matyti rodančiuose 
skaitliniuose. Po keletos apsisukimu, 
jausmas jau visai geras, namai apačioje 
maže’ja, o mes ratais sukamės ar tai au- 
štyn ar žemyn. Liuką man pasakoja ir 
aiškina visus vidujinius sklandytuvo 
Įrengimus, vairolazdžių naudojimo būdus 
visus apskaičiavimo laikrodžius, skait
liukus. Jausmas tikrai smagus,nesino
ri net žemyn leistis, Tačiau po geros 

Nidoje 1934 m- iš kairės: L.Petrauskas, maj.Pyragius ir Miliūnas.

valandėlės, mūsų sklandytuvas jau nu
čiuožia kaip ant ledo, atgal į nusileidi
mo taką ir dar pagautas tų aukštybių 
savijautos, pradedu klausinėti daktarą 
apie šį, čia mūsų tarpe dar mažai žino
mą sportą.

— Gal galite ką nors daugiau papa- 
šakoti apie sklandymą?

Sklandymo ar skriejimo esmė yra 
išnaudoti kylančio šilto oro energiją, 
nugalėti žemės traukos jėgą ir tuo bil
du kilti aukštyn vėliau pasirinkta kryp
tim leistis žemyn, tokiu būdu nugalint 
didelius nuotolius . Pasaulio rekordas 
(amerikonų) nuotoliui yra 700 mylių.į 
viršų buvo pakilta virš 44.000 pėdų, 
žinoma su deguonies aparatais. I - sis 
P. Karas labai sutrugdė sklandymo pa
žangą, tačiau tuo metu buvo labai daug 
pažengta aviacijoje, Nuo pirmojo skri
dimo 1903 m. kuris tęsėsi tik 12 sek. 
vėliau sklandytuvų, greitis 1921 metais 
su garsiąja Wasserkuppe ir su Klempe- 
ren skridimu “Mėlynojoj Pelytėj“ užsi
tęsė jau 13 min. ir 3 sek. ir buvo nus
krista 6 mylios. Šiandien sklandytuvo 
greitis siekia apie 100 myliu per vai.

— Kokios buvo sklandymo sąlygos 
Lietuvoj ir kada pats pradėjote sklan
dyti?

— Lietuvoj sklandymo pionierium 
galim laikyti aviacijos leitenantas Hei- 
drikį ir vėliau majorą Pyragių, Ltn.Hei- 
drikis buvo pirmasis Nidos sklandymo 
mokyklos viršininkas. Čia ir aš pradė
jau sklandyti ir 1934 metais praskėčiau 
savo sparnus. Prie sklandymo daug pri-

Sklandytuvas...

sidejo Aukštesniosios Technikos Moky
klos auklėtiniai, pastatę pirmuosius 
sklandytuvus. Vėliau atėjo aviacijos 
majoras Jonas Pyragius, kuris tais lai
kais atsiekė nepaptrastą skridimą su vo
kiškuoju Falke-atviru sklandytuvu, be 
instrumentų, audros debesyje , nuskri
dęs iš Nidos į Kretingos apskritį. To 
meto sąlygomis jo skridimą galima bu
vo lyginti “Atlanto Nugalėjimui, kas 
jį pastatė į tarptautinių sklandytojų ei
les. Būtų labai įdomu išgirsti majoro 
Pyragiaus atsiminimus. Veikusioje Ni
dos sklandymo mokykloje su pilnu iš
laikymu dienai kainuodavo 2 litai.

— Kokios yra sklandymo- sąlygos

Dr.Leo nas (Liuką) Petrauskas

Australijoje?
- Australijoje sklandymas prasi

dėjo prieškariniais metais, bet tikrasis 
vystymasis prasidėjo tik penktajame de 
šimtmetyje šio s'imtmečio. Jokiu būdu 
negalima lyginti prieškarinio sklandy
mo su dabartiniu, del nepaprastos tech
nikinės pažangos. Prieškarinis moko
masis sklandytuvas turėjo sklendimo 
kampą berods 1:12 tuo tarpu dabartinis 
siekia 1:42 - atseit kol sklandytuvas 
praranda vieną metrą, aukščio, tai jis 
nusklendžia 42 metrus į tolį. Išmesti- 
nėmis sąlygomis pasiekiama 44.000 pė
dų aukščio ir nuskriejama iki 660 my
lių. Dabartinis sklandytuvas atsiskyrė 
nuo starto ir yra išvelkamas velėniniu 
būdu su kabeliu ir lėktuvu, kas būda
vo ir ankščiau daug rečiau vartojama; 
Australijos sklandytojai pradėjo reik
štis tarptautinėse pirmenybėse tik be
rods pereitais metais Lenkijoj, deja 
del patyrimo stokos tose sąlygose jie 
gavo tik 36-tą vietą. Pirmenybėse rei
kia labai daug patyrimo navigacijoje 
ir technikos aukštame skriejime. Syd- 
nejuje veikia du pagrindiniai klubai tai

‘Southern Cross Gliding Club (austra
lų) ir Concordia (vokiečių) ir vietos pir
menybėse dalyvauja iki 60 sklandytu
vų. Pirmasis . otralų klubas yra daug 
turtingesnis, turi 2 savo motorinius lėk
tuvus su kuriais sklandytuvai yra išvel
kami į orą, ne. žemiau 400-600, pėdų nors 
patartina pradėti nuo 2000 pėdu, kur 
oro srovės pagauna jį ir jis gali pats 
tada sklandyti. Jie taip pat turi 8 sklan
dytuvus ir 2 pačius moderniškiausius 
“fibroglass“ su sklendimo kampu 1:38.

Sklandymas yra daug pigesnis spor
tas negu motoriniu skraidymas, kuris 
kainuoja 16 doLį valandą, kai sklan
dytuvo išvilkimas kainuoja 2.50 dol. 
ir po to 2 doL į valandą. Reikia skai
tyti, kad kol mokomasi,kainuoja apie 
3.50 per skridimą ir paprastai stengia
masi pakilti bent du kartus per dieną. 
Nario mokestis į metus yra apie 40.00 
dol. kai pats įstojimas ir yra 40.00 dol. 
Tas viskas yra jau ne taip sunku at
siekti, kai amžiaus -riba yra nuo 16 me
tų iki 70.

— Ar neįmanoma būtų sudaryti lie
tuvių grupę?

— Gaila, bet nedaug lietuvių yra 
dar susidomėję šiuo sportu. Buvo dar 
vienas mano žiniomis lietuvis sklan
dytojas, kuris tragiškai žuvo (ne skrai
dant) berods prieš keliolika mėnesiu 
ar tik ne Alice Springs. Daugiau aš ne
žinau. Jeigu atsirastų pakankamas skai
čius 6-8 žmones, galima būtų suorgani
zuoti skraidymo dieną lietuviško spor
to klubo vardu, taip kad sukruskime 

sparnuoti lietuviai ir jei vėliau kam pa
tiks galės pradėti intensyviai mokin - 
tis.

(Norintieji dalyvauti šioje lietu
viškoje skraidymo dienoje praneša ir 
užsirašo pas Sporto Skyriaus Redaktorių 
riu).

_ Be sklandymo ar dar kąnorsspor- 
tuojate?

— Be oro sporto į senatvę susido- 
mauj.u golfu, kuris taip pat reikalauja 
nemažai laiko ir darbo, kad kaip ir kiek 
vienoje sporto šakoje galėtum atsiekti 
truputį aukštesnio žaidimo lygio.

Su krepšiniu tai jau kone visai pa 
baigiau . Paskutinį kartą gyvas rung
tynes dėl darbo ir nuotolio mačiau tik 
Amerikos Lietuvių krepšininku vizito 
metu, kai pats žaidžiau tik su Kovo 
veteranais Bankstowne, nors dar ga
lėtume kada ir nors buvę veteranai su
organizuoti rungtynes prieš kokią nors 
Kovo komandą, tik, žinoma, veteranai 
prieš tai turėtų bent kondiciniai geriau 
pasiruošti, kad ir vėl kojų sausgyslės 
kam nors netruktų.

— Kokia įtaką sportas turėjo Jūsų 
gyvenime?

— Kai ir anksčiau, o dar daug dau
giau šiandien teigiamos sporto įtakos 
tiek į kūno tiek. ’r būdo auklėjimą ne
gali būti nei kalbos. Be to šitoki, sa
kyčiau, naudingas laiko praleidimas 
padeda išvengimui ieškojimo jaudinan
čių pramogų “thrills,“ kas yra labai 
svarbu jauninu a,is kraštutinumų ne
turinčiais laikais. Turime suprasti, jog 
ne kiekvienas jaunuolis ar jaunuolė 
yra linkę sportui, todėl ant tolygūs plot
mės galima statyti paskirų būrelių vei
kimą, chorus ir kita, nors laimingesni 
gali priklausyti ir keliuose.

Tikras sportininkas yra discipli-. 
nuotai asmenybė ir turi būtina paklusti 
tvarkai ir savo treneriui, kaip autorite
tui, neskaitant jau klubo vadovybės.. 
Jeigu sportininkas ir jaustųsi nuskriau 
stasar aplenktas parenkant žaidėjus į 
klubų ar kitas rinktines, tai jis turi be 
s kum c verkšlenimu tik vieną kelią 
— Įrodyti ^avo pranašumą darbu.

Baigiant aš noriu, bent Sydnejujė, 
prašyti jog sportininkai būtų vieningi, 
nes darbas ir draugiškumas, o ne be
reikalingi ginčai atneš gražias spor- 
nes pergales.

Nenorėdamas apie save daugiau 
kalbėti šį malonų pasikalbėjimą dr.L. 
Petrauskas pabaigė, kviesdamas suda
ryti lietuvių oro mėgėjų būrelį.

Nors ir kuklus bet šis nesenstant- 
tis daktaras sportininkas gali būti ir 
yra visam mūsų sportiniam jaunimui 
geriausias, tą1 tikrąją žodžio prasme, 
pavyzdys. Lietuvoje , pradėjęs sklan
dyti , jau gauna A,B ir C sklandymo spar- 
nūs, vėliau išpopuliarėjus krepšiniui 
persimeta į šią sporto šaką ir jau 1937 
metais su Lietuvos Krepšinio rinktine 
pirmąjį kartą Rygoje laimi Europos čem
piono vardą, ką vėliau su Lietuvos rin
ktine 1939 metais pakartoja ir Kaune. 
Vokietijoje jis žaidžia ir vadovauja 
Tuebingeno studentų “Vyties“ krep
šinio rinktinei, be krepšinio būdamas 
ir vienas iš mūsų gerųjų stalo tenisin
inkų. Australijoje, ilgus metus bėgy-

Nukel-ta į 4 psl,
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KRONIKA
ADELAIDĖ

Vasario 5 dieną. Lietuvių Namuo
se Adelaidėje p.G.Žemkalnis, kuris 
nesenai lankėsi Lietuvoje, savo spal
votomis nuotraukomis - skaidrėmis, nu
kėlė mus į tą kraštą - kurį - vieni pa
liko kiti niekad jo narnate. Tie, kurie 
ten gyveno, atėjo į šį skaidrių vakarą, 
tikėdamiesi pamatyti pažįstamas vie - 
tas kur gyveno, vaikščiojo, svajojo. 
Tikėdamiesi pamatyti vietas šimtus kar
tu išvaikščiotas, šimtus kartų matytas, 
bet į kurias nebuvo kreiptas dėmesys, 
bet kurios dabar yra tokios brangios, 
kaip brangi yra praeitis ir jaunystė. 
Stebėtina buvo matyti tiek daug jauni
mo, kurio kartais pasigęstame mūsų lie
tuviškuose parengimuose. Šį kartą, pa
matėme, kad sėkla nebuvo numesta į 
bergždžią dirvą, kad balsas nebuvo 
šauktas tyruose be reikalo, ši kartą 
pamatėme kokį derlių užauginome.

Tėvai namuose, mokytojai savait
galio mokyklose, chorai savo dainomis 
tautiniai šokiai, literatūros vakarai ir 
visi kiti lietuviški parengimai kaip la
šas po lašo Įdiegė mūsų jaunimui jei 
ne meilę tai bent norą pamatyti tą kraš
tą apie kurį tiek daug girdėjo.

Daug jaunimo dalyvavo šiame skai
drių vakare ir tas faktas šildė širdį gal 
daugiau negu lietuviški vaizdai ekrane. 
Duoklė nebuvo didelė - džiaugėsi tik 
tie,kurie gyveno Vilniuj arba Kaune.

Tik tie vaizdais ir mintimis vaikš
čiojo pažįstamomis gatvėmis, aikštėmis, 
užmiesčio miškeliais.

Tik tie atpažino Kauno užmiestį 
Kačerginę, Vilniaus - Trakus, Jeruzo- 
limą.

Labai krito į akis lietuviški kapai 
- Rasų Vilniuje, Pažaislio Kaune. Pa
minklų originalumas ir gėlių grožybė.

Atrodo, kad Lietuvoje gyvieji la
bai rūpinasi ir neužmiršta savo miru
siųjų.

Įdomus faktas - Smuikeliai iš pa
kelės koplytėlių surinkti ir laikomi 
privačiuose namuose kaip relikvija ir 
kaip liaudies meno atminimas.

P.Žemkalnis aiškino kiekvieną vai 
zdą su dideliu nuoširdumu ir laisvumu. 
Jo žodžiai papildė vaizdų prasmę, kar 
tais sukeldami juoką, kartais išspau- 
zdami ašarą.

Gaila, labai gaila, kad dauguma 
skaidrių buvo tokios tamsios, kad net 
paaiškinus negalima buvo atpažinti
vaizdo.

Ačiū organizatoriams - Adelaidės 
Valdybai ir P.Žemkalniui už tokį origi
nalų ir mielą va-kara,.

vale Neverauskiene

š.m. Kovo 6-7-8 dienomis prie Yallour- 
n‘o užtvankos ruošiama tradicinę trijų 
dienų gegužinė - stovykla su žvejyba, 
loterija ir kitomis linksmybėmis. Vi
sus tautiečius maloniai kviečiame at
silankyti. Gegužinė bus, kad ir blogam 
orui esant.

Latrobe Valley 
Seniūnija.

PAKEITIMAI TALKOJE

Šeštadieniais visiems bankams e- 
sant uždarytiems,patirta, kad TALKOS 
valdyba ruošiasi pakeisti Melbourne 
lietuvių bankelio darbo laiką. Iki šiol 
Talka buvo šeštadieniais nuo 2 iki 4 
vai.po pietų. Visoms vietos biznio įmo
nėms esant atidarytoms iki 12 vai., ma-- 
noma, kad ir mūsų tautiečiams, būnant 
mieste bus patogiau Talkoje turimus 
reikalus atlikti iki 12 vai.

Šiais motyvais, numatoma Talka 
laikyti atdara šeštadieniais nuo 10 vai. 
30 min. iki 12 vai. 30 min. 
Kreipiantys į Talką raštu, laiškus pra
šoma adresuoti: TALKA, Box4051 GPO 
Melbourne, 3001.

1b.

GEELONGAS

Vasario 14 d. erdviuose ir vai
singuose p.p. Jančausku namuose su

sirinko virš penkiasdešimt geelongiš- 
kių lietuvių pagerbti ir paklausyti pra
nešimo p.p.J. ir I.Gailių apie kelionę 
po Europą ir apsilankymą Vilniuje. Jie 
su sūnum Romualdu ir dukrele Birute, 
kelionėje išbuvo šešis su puse mėne
sius. Vokietijoje įsigijo automobilį. 
Aplankė daug Europos tautų, susitiko 
daug senų pažįstamų ir užmezgė daug 
naujų.pažinčių.

į Vilnių pateko lėktuvu iš Minsko, 
kur Juozas susitiko savo senutę moti
ną 78 metų, nematęs 26 metus ir dar 
penkiolika savo artimiausių giminaičių.

Ponia Gailienė Vokietijoje aplan
kė savo motiną ir gimines, nemačiusi 
20 metų.

Geelongo lietuvių tarpe pasižymė
jusį veikėją ir organizatorių Juozą Gai
liu,, laukia skaitlingas būrys vienmin
čių' kad susitelkti lietuviško darbo ba
ruose, o jo šiuo metu Geelonge yra daug.

Buvęs.
SYDNĖJUS-

Sekmadieni, kovo 21 d., sporto klu
bas “Kovas“ švente savo XX-čio su 
kaktį. Lidkombės bažnyčioje buvo atlai
kytos pamaldos. Kun.P.Butkus atlaikėšv 
mišias ir pasakė pamokslą. Sportininkai 
dalyvavo bažnyčioje su savo vėliava- 
gaila, kad paskui ją taip mažai sekė 
sportininkų.

Pamaldų metu giedojo Jaunimo 
Ansamblis, vadovaujamas p.Algio Plu
ko, modernišką ir originalią muziką. 
Čia tenka pasakyti, kad tiek žodžiai, 
tiek pati meliodija giesmių buvo pačių 
ansambliečių sukurta ir originali. An
samblį sudaro: Gr.Zigaitytė, D.Dulin- 
skaitė, D.Mickutė, D.Gečiauskas, Sa
dauskas, Bukevičius ir K.Kazokas: 
trys gitaros ir bubnas. Muzika nors ir 
buvo gerai išpildyta ir originali, mūsų 
pačių sukurta, tačiau jį artimesnė Afri
kai, kaip Lietuvai. Muzikiniu pajėgu
mu ir grožiu jų išpildymu reikia pasi
džiaugti ir pasveikinti Jaunimo Ansam
blį atėjusį į musų gyvenimą.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Šiomis dienomis su amerikiečių 

gydytoju, ekskursija lankėsi Sydnęjuje 
dr.Vincas ir dantų gydytoja Giedre Sir? 
menai. Nors jų lankymasis Sydnejuje 
buvo apribotas tik pora dienų, tačiau 
jie spėjo susitikti su lietuviais jau
nystės draugais. Jų atvažiavimo proga 
p.p. K. ir J.Bagdonavičiai surengė savo 
namuose p,p. Sirmenių senų bičiulių 
bei mokslo draugų susitikimą, kur pra
leista keletą nuotaikingų valandų be
sidalinant jaunystės prisiminimais bei 
Įspūdžiais iš JAV ir Australijos gyve
nimo.

Apsivedė A.Lingė. Sydnejiškiams gerai 
pažįstamas’Dainos"choro ilgametis cho
ristas šeštadienį (20 vasario) Lidkom - 
bes bažnyčioje, vedė p.R.Kaunienę , 
našlę, iš St.Mary's. Kun.P.Butkus su
jungė jaunuosius. 'Dainos" choras gra
žiai pagiedojo. Vestuves atbaliavojo 
su savo artimais prieteliais jaunosios 
namuose st.Mary's.

Linkime jaunajai lietuviškai porai lai
mingo gyvenimo.

*

Šeštadienį, 20 kovo, Mykolas Bogusas 
grįžo iš’ ligonine’s namo pagerėjusia 
sveikata.

Linkime sveikatos.
#

MELBOURNAS.

PABALTIETIS ĮSKILO į VICTORIJOS 
DLP VADOVYBĘ.

Latvis Alan Obolins, 44 m. yra 
naujas Democratic Labor Party prezi* 
dentas Victorijos valstijoje.

Obolins paskutinius du metus bu
vo DLP Viceprezidentas Victorijoj ir 
pereitą savaitgalį, Centrinio Partijos 
Komiteto buvo vienbalsiai išrinktas 
prezidentu.

PADĖKA

Man netikėtai susirgus ir atsigus 
ligoninėn, visiems mano prieteliams 
pažįstamiems ir visoms organizacijom:

Melbourne Soc.Gl.MoterųD-jai, Mel
bourne Kt.Moterų D-jai, “ Sambūris* 
choro valdybai, Parapijos choro vai
dybai Kun.Daukniui, p.Aukštikalniams 
p.Baltrukoniams, p.Baltrūnams, p.Bar- 
tuškoms, p.Čelnoms, p.Čipienei, p.Da- 
giams, p.Gudelienei, p.Jokubauskams, 
p.Kesminienei, p.Krasauskams, p.Kru- 
žams, p.Lynikams, p.Medeišienei, p. 
Meiliūnams, p.Nagiams, p.Samsonams, 
p.Sirickams, p JSodaičiams, p.Stankū- 
navičiams, p.Slamui, p.Sližiams, p. 
Smitams, p.Paragienei, p.Prašmutams, 
p.Rūteniui p.Vingriams - mane lankiu
sius ligoninėje,bei prisiuntusius svei
kinimo korteles, reiškiu širdingiausia 
Ačiū.

Ypatingas ačiū ir širdingiausia pa
dėka p.Seikiams daugiausia mane lan
kiusius ligoninėje ir priglaudusius sa
vo namuose sustiprėjimui. z _

Eleonora Balčiūniene

PADĖKA

A.A.Pulgiui Andriušiui mirus šir
dingai dėkoju visiems mieliems priete
liams lankiusiems jį sergantį namie, 
vėliau ligoninije.

Kunigui Kazlauskui už Sv.Mišias 
ir palydėjimą į kapus.
Lietuvių Moterų.Sekcijai; chorui “Li- 
tuania“; Ateitininkams, Sendraugiams, 
Sporto klubui “Vytis“-Adelaidės Apy
linkės Valdybai ir Adelaidės Lietuvių 
Sąjungai.

Visiems žodžiu ar raštu pareišku- 
siems mums užuojautą. Už gėles ir vai- 
nykus; visiems tarusiems atsisveikini
mo žodžius.

Visiems dalyvavusiems a.a. Pul- 
gio laidotuvėse.

Andriušienė ir vaikai.

,x Teko sužinoti, kad Adelaidea universi
tetą baigė Vytautas Straukas (Honors 
degree in political science) ir Augis 
Zamoiskis, įsigydamas inžinėriaus laip
snį.

Sveikiname!

Matrikuliacijos pažymėjimus ir vals. 
stipendijas studijuoti P.Australijos uni
versitetuose gave:
A.Juškevičius, A.Leonavičius, P.Ma
linauskas, Rima Staugaitė. Alfas Jau
nutis, baigęs Tech.High School (Gim
naziją), įstojo į Karo Aviacijos Mokyk
lą (RAAF) šešių metų kursui. Š.m. ko
vo mėn. Alfui sukaks 18 metų.
į Karo Mokyklą išvyko krepšininkas 
Kestutis Pauliukevičius.
Linkime sėkmės!

Praėjusia. savaite Jonas Morkūnas ir 
Johana Ziukelytė apsivedė Brisbane. 
Jaunoji šeima žada apsigyventi Ade
laidėje.

Linkime laimingo įsikūrimo.
*

Šiais metais prie abiturientų pagerbimo 
Melbourne daug prisidėjo Soc.Globos Mo
terų d-ja, pavaišindama juos vakariene ir 
apdovanodama knygomis.

Rimties valandėlei
MALDOS APAŠTALAVIMAS

Brisbane - Newcastle
- New Zealand

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI kovo mėnesiui MA nariams skyrė
sekančias intencijas:

BENDRĄJĄ _ Kad pavyktų dedamos 
pastangos pasauliečių 
dvasiniam paruošimui 
puoselėti.

MISIJŲ — Už krikščionių studen
tų gerbūvį arabų vals
tybėse.

Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI JĖZ 
AUS ŠIRDIE.

Kun.S.Gaidelis S.J.

Šį penktadienį praneša iš Vatikano 
City, kad dešimties kraštų, Romos Ka
talikų kunigai, galės dabar komunikan- 
tams įteikti Švenčiausią į rankas, vie
toj, kaip iki šiolei tiesiai į burną.

Vatikano kalbėtojas, prof.Federi
co Alessandrini, pranešė, kad Vatika
no Congregation for the Faith leido šį 
pakeitimą padaryti Vyskupų konferen
cijoms šiuose kraštuose:

Pietų Afrikoje, Australijoje, Bel
gijoje Kanadoj, Prancūzijoj, Vakarų 
Vokietijoj. Japonijoj, Jugoslavijoj ir 
Olandijoj. Tačiau vakar, kalbėtojas is 
St.Mary's Cathedral. Sydney, pareiškė, 
kad Australijoj Komunijos davimo prak
tika nebus keičiama.
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