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Įvykiai Karibų jūroje
nes iš čia ateina atviras pa
vojus ir pačiai Amerikai. 
JAV paskelbė atsišaukimą į 
neutralias valstybes pri
siųsti karinius dalinius Gre
nadoje tvarkos palaikymui 
ir būsimų rinkimų priežiū
rai. Australiją į šį kvietimą 
greičiausiai atsilieps neigia
mai.

Pačioje Grenadoje dar te
beveikia komunistų pasi
priešinimo židiniai, bet 
amerikiečiai jų nelaiko 
reikšmingais ir tikisi jie 
patys pasiduos atkirtus 
ginklų ir mitybos šaltinius.

Gaisrų 
pavojai

Artėja vasara ir sąryšyje 
su galimomis kaitromis at
kreipiamas dėmesys į gaisrų 
pavojų. Po 'eilės skaudžių 
pamokų is’ anksčiau NSW 

■ ^Isdiaįę. valstybiniu mastu 
įvesta lauke atviros ugnies 
drauda nuo spalio 1 d. iki 
kovo 31 d. Prasižengę su 
nurodytais nuostatais gali 
būti baudžiami nuo $ 1000 
pinigais arba 12 mėn. kalėji
mu. Gyventojai apie ugnies 
kūrenimo galimybes drau
džiamu laiku gali gauti in
formacijų vietinėje savival
dybėje arba policijoje. 
Įvykstančios oro permainos 
draudžiamu ugnies laiku gali 
būti išimties keliu švelnina
mos autoritetams leidus 
kurti laužus, deginti šiukšles 
ir pan., bet ir tai tik numa
tytomis sąlygomis.

Įvedus visuotinį ugnies 
draudimo laiką įstatymas 
draudžia kurti ugnį atvira
me ore, lauke naudoti atlie
kų deginimo krosnis, barbe
que deginant malkas, dujas 
ar elektrą. Visuotinio ugnies 
draudimo laikas galioja iš
tižą parą. Panašūs ugnies 
draudimo nuostatai galioja 
visoje Australijoje.

Norėdami ką nors deginti 
draudžiamu laiku turite 
gauti leidimą iš vietinės sa
vivaldybės. Ketindami de- 

’ ginti perspėkite kaimynus 
12 valandų iš anksto prieš 
kuriant ugnį.

Prieš daugiau kaip 20 me
tų Kuboje įsigalėjus komu
nistinei valdžiai Karibų jū
roje ir visoje Pietų Ameri
koje išsivystė su sovietų 
pagalba ginklais ir žmonė
mis aktyvi komunistinė 
veikla. Kuba pasidarė so
vietų marionetinė vyriausy
bė, kurios vardu sovietai 
kuria ir plečia revoliucinius 
židinius visoje Pietų Ameri
koje. Visiems žinoma, kad 
sovietų vadovybėje Kubos 
kariai perversmo veiksmus 
vykdo P. Amerikoje, Afri
koje, Azijoje.

Jau treji metai, kai EI 
Salvadore (Vid. Amerikoje) 
prokomunistiniai partizanai 
veda revoliucinę kovą prieš 
krašto vyriausybę. Revoliu
cinė ugnis permesta ir į gre
timas Vid. Amerikos res
publikas.

USA apsižiūrėjo, kad nie
ko neveikiant revoliucinėse 
liepsnose gali atsidurti ir 
visa ne tik vidurio, bet ir 
Pietų Amerika. Tiekdama 
ekonominę ir- naJitarkię pa-“ 
galbą EI Salvadorui JAV 
neabejotinai pasiryžo pasto
ti kelią prievarta nešamam 
komunizmui. Vykdant kari
nius manievrus Karibų jū
roje Amerika perėmė vid. ir 
Pietų Amerikos pakraščių 
kontrolę, per kur ateina 
maištininkams per Kubą 
siunčiami sovietiniai ginklai. 
Dar daugiau: komunistai 
perversmo keliu perėmė 
valdžią Grenados respubli
koj, Karibų jūros saloje 
Ijriešais Venecuelą, esančią 
abai patogioje strateginėje 

vietoje. Šį kartą JAV ne
svyravo: staigiu įsiveržimu 
aną savaitę užėmė Grenadą, 
pašalino revoliucinę valdžią 
ir ketindama Grenadoje pa
silikti tik tol, kol bus atsta
tyta demokratinė tvarka ir 
rinkimų keliu pastatyta vy
riausybė. Puolimo metu pa
imta daug Kubos karių be
laisviais, užtikta sandėliai 
sovietiniu ginklų, net sovie
tinis laivas su ginklais.

Sovietų propagandos 
klaidinamas pasaulis ameri
kiečių invazijos atveju pasi
juto staiga pasimetęs, bet 
Amerika, nesidairydama į 
kitus bei jų nuosprendžius 
ryžtingai ėmėsi šio žygio,

Bernardas Brazdžionis

ILGESYS

Vis man rodos, ten šaukia kažin kas, 
Vis man rodos, vadina vardu, - 
Ar svirtis kaip senelė palinkus, 
Ar sodybos prie Mūšos krantų, 
Ar piliakalnių lieknos pušelės, 
Ar pagojai, ar ji, Baltija, 
Ar pusnynuos šaltuos nesušalęs 
Tik skaudus ilgesys širdyje?..

Viktoras Petravičius Lietuva (grafika)

Draudžiamu laiku nemes
kite degančios nuorūkos ar 
degtuko. Naudojantis bar
beque įrengimais aplinka 
nuo ugnies židinio turi būti 
rūpestingai nuvalyta pu
santro metro aplinkui.

Deginant sodų ar daržų 
atliekas ar šiukšles rei

pasaulyje
Kanadoje baigiama pa

ruošti dail. Telesforo Va
liaus monografija angliškai 
ir lietuviškai. Leidinys bus 
gausiai iliustruotas dailinin
ko darbais. Iš anksto užsisa
kiusiems knygos kaina $ 38 
d., vėliau knygų rinkoje vei
kalas bus pardavinėjamas 
po $ 50. Užsakymus priima 
V. Čepaitienė, 6722 So. 
Campbell Ave., Chicago, BĮ. 
60629, U.S.A.

**♦
Spalio 30 d. Argentinoje 

įvyko po ilgų karinės dikta
tūros metų pirmi demokra
tiniai rinkimai. Rašant šias 
eilutes prezidentu bus iš
rinktas Dr. Raul Alfonsin.

Drauge 
buvo renkamas parlamentas 
ir savivaldybės atskirose 
vietovėse.

♦♦♦
Afganistano laisvės kovo

tojai vis daugiau paima so
vietų karo belaisvių, su ku

kia aplink deginimo vietą 
nuvalyti 4Vž metro nuo ug
niavietės ir degint tik nuo 7 
v.v. iki 7 v. ryto.

Kiekvienu atveju prieš 
kuriant ugnį draudžiamu 
laiku atviram ore būtina at
siklausti autoritetų ir laiky
tis jų nurodymų.

riais nežino ką daryti, nes 
partizaninėse sąlygose be
laisvius laikyti neįmanoma. 
Anksčiau laisvės kovotojai 
visus belaisvius sunaikinda
vo. Kiti kraštai nesiskubina 
jų priimti bijodami ’’susi
tepti” rankų.

*♦*
Amerikoje, San Francisco 

mieste pereitą mėn. suimtas 
elektronikos inžinierius už 
milijoną dolerių lenkų agen
tams pardavęs elektronines 
paslaptis, didžiai reikšmin
gas raketų srityje.

**♦
Ledinuotame vandenyje 

Ochotsko jūroje staigūs 
arktikos šalčiai ir audros už
klupo apie 50 sovietų laivų, 
kurie buvo įšalę ir grėsė būti 
ledų sutriuškinti. Pribuvę 
ledlaužiai laivus išlaisvino, 
bet vienas paskendęs, o 
kitas smarkiai apgadintas.

*♦*

Teatro 
Dienos

ALB Krašto Valdyba kar
tu su Sydnejaus teatru ’’At
žala” rengia Sydnejuje Te
atrų Dienas gruodžio 28-29 
d.d. Lietuvių Klube. Savo 
spektaklius duos Melbourno 
teatras *”Aušra” ir Sydne
jaus ’’Atžala”. Adelaidės te
atras ’’Vaidila” negalės da
lyvauti.

Gruodžio 28 d., trečiadie
nį, Aušra stato Keturakio 
trijų veiksmų komediją 
’’Teta iš Amerikos”. Reži
suoja E. Šidlauskas.

Gruodžio 29 d., ketvirta
dienį, teatras Atžala suvai
dins D. Sakalausko trijų 
veiksmų komediją ’’Pūkio 
E migai”. Režisiuoja J.

•ambrauskas. Komedija 
parašyta 1920 m. vaizduoja 
Lietuvos kaimo gyvenimą 
Latvijos pasienyje.

Po spektaklio bus bendra 
vakarienė artistams ir užsi- 
rašusiems svečiams.

Nepamirškite tų datų.

Šventei Rengti Komitetas

Turkijoje spalio 23 d. įvy
kęs stiprus žemės drebėji
mas nusinešė virš 500 gyvy
bių. Žemės drebėjimas įvy
ko plačiu ruožu Kaukazo pa
kraštyje.
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’’Aušros” metams baigiantis
PLB Valdybos pernykščių 

metų paskelbimu šie metai 
buvo skirti ’’Aušros” 100 
metų sukakties paminėji
mui. Vienur kitur atskirose 
kolonijose ši mūsų tautai di
di sukaktis paminėta spe
cialiomis akademijomis, pla
čiau rašyta spaudoje, išleisti 
atskiri leidiniai, net per
spausdintas ištisas "Aušros" 
komplektas, gal vienas kitas 
tautietis ir individualiai pa
galvojo apie "Aušrą” priei
damas atitinkamų išvadų, 
bet iš to didesnio ir akivaiz
daus sukrėtimo nesulaukta. 
Suprantamą niekad negali 
tikėtis, kad tas pats įvykis 
po šimto metų padarytų tokį 
patį įspūdį ir rezultatus, 
koks buvo įvykio metu. Štai 
ateinantieji metai pašvęsti 
šv. Kazimiero garbei jo 500 
metų progą bet būtų naivu 
laukti ir tikėtis, kad tokia 
proga staiga visi pasidarytų 
šventieji. Vis dėl to kiekvie
nas paminėjimas padaro įta
kos ir įneša savotiško vidu
jinio virpulio, kuris gali čia 
pat dingti, bet kitam net gali 
turėti lemiamos reikšmės.

Nekalbant apie visus 
kitus "Aušros"padarinius ar 
įnašus į tolimesnę lietuvių 
veiklą arba visos tautos 
istorinį posūkį, kur įvykių 
eigoje "Aušra" suvaidino 
lemtingą vaidmenį, visų pir
ma "Aušra" pradėjo lietu
viškos periodinės spaudos 
epochą ir tuo pačiu atvėrė ir 
paskleidė spaudos galybę.

Su laiku kiekvienas nau
jas įvykis ar istorinis posū
kis pasidaro kasdieniškas. 
Taip ir su vėliau sekusia

A.A.
JONUI NEVERAUSKUI

mirus, jo žmoną ir Mūsų Pastogės bendradarbę Valę, 
šeimą ir artimuosius skausme nuoširdžiai užjaučiame.

Mūsų Pastogės Redakcija

JONUI NEVERAUSKUI 
staiga mirus, jo brolį Vytautą ir visus artimuosius 
skausme nuoširdžiai užjaučiame.

Liet. Ko-op. Kredito Draugija
Talka

Netekus ryškaus kultūrininko ir teatro darbuotojo
' A.A.

JONO NEVERAUSKO
staiga mirusio Adelaidėje, gilią užuojautą reiškiame jo
žmonai, šeimai ir ypač Adelaidės lietuvių teatrui Vaidilai. ’

Sydnejaus Lietuvių Teatras ’’Atžala”

Režisoriui, lietuviško teatro darbuotojui
JONUI NEVERAUSKUI 

mirus, žmoną Valę, dukrą Juliją ir šeimą, brolį Vytautą ir 
šeimą ir visus artimuosius skausmo valandoje užjaučiame 
ir kartu liūdime.

ALT VAIDILA

z^ssMūsų Pastogė Nr. 44.1983, dsI. 2r,-..

spauda, kurios įvairių leidi
nių pridygo gausiai. Vieni 
tęsė pradėtą spaudos tauto
je misiją kiti pasitenkino 
tik kasdieniška įvykių re
gistracija, kiti apsiribojo tik 
siauros apimties uždarais 
rūpesčiais, kuo ir šiandie 
daugumoje grindžiama 
spauda. Galbūt tiesioginėje 
"Aušros” įtakoje ir dabarti
nė lietuvių spauda daugiau 
ar mažiau persunkta tauti
nėmis idėjomis, ko reika
lauja ir pats gyvenimasis 
laikas. Iš tikrųjų tautai 
esant tokioje išimtinoje ir 
net kritiškoje padėtyje netgi 
būtų spaudos nusikaltimas 
pasitenkinti vien informaci
ne puse neužkliudant ir ne
svarstant tautai
gyvybinių klausimų. Todėl 
visai nenuostabu, kad išei
vijos lietuvių spaudoje 
bendrinė informacija ir die
nos sensacijos sumažintos 
iki minimumo, o dėmesio 
centre statomi tautiniai rei
kalai prileidžiant, kad lietu
viai tiksliau ir greičiau in
formuojami gyvenamo 
krašto spaudos ir kad lietu
viškos spaudos leidėjai prie 
geriausių norų negali kon
kuruoti su vietine spauda. 
Todėl nori nenori tenka ap
siriboti tik savais reikalais 
arba skelbti tik tai, ko kitoje 
niekad nerasi. Nesuprasda
mi šito esminio skirtumo 
tarp gyvenamojo krašto ir 
lietuviškos spaudos veltui 
priekaištauja tie, nusiskųs- 
dami, kad mūsoji spauda 
ribojasi tik mūsų tautiniais 
reikalais ir "savu kiemu". 
Tai kasgi kitas rašys apie 

mus, mūsų veiklą, mūsų 
džiaugsmus ir rūpesčius, 
jeigu ne mes patys?! Paga
liau išeivijoje mūsų pagrin
dinis rūpestis išlaikyti savi
tarpinį ryšį, kelti ir skatinti' 
silpstantį tautinį sąmonin
gumą. O tas įmanoma tik 
per savą spaudą Jau vien 
tik šie uždaviniai verčia są
moningą lietuvį ne tik bran
ginti savą spaudą bet ją ir 
mylėti, net dėl jos aukotis, 
kaip kad savu laiku dėl jos 
aukojosi knygnešiai. Tiesa, 
ir šiandie tokių pasiauko
jančių idealistų nestokoja
me. Tai pirmiausia leidėjai, 
redaktoriai ir bendradarbiai 
taip pat neišleidžiant iš akių 
pačių skaitytojų, kuriais ir 
remiasi mūsų spauda. Betgi 
nestokojama tautiečių tarpe 
ir tokių, kurie dėl savo siau
rų ambicijų ne talkina spau
dai, bet netgi kliudo prie
kaištaudami, grasindami dėl 
būtų ir nebūtų dalykų, ieš
kodami priekabių, kurie 
šiandie yrą o rytoj jau bus 
visų pamiršti. O tačiau dėl 
tokių trupinėlių arba dėl įsi
vaizduoto ambicijos pažeidi
mo nedvejodama panaudoti 
kraštutinių priemonių prieš 
redaktorių ar bendradar
bius, tarsi tokiais ’’herojiš
kais žygiais” save įamžintų 
istorijoje ir tuo pasidarytų 
tautai negęstančiais švytu
riais.

Mūsų gyvenimas ir veikla

’ ° *D J * Paskutinei 
uždangai nusileidus

JONAS NEVERAUSKAS

Jonas Neverauskas

Nukrito uždanga, už- 
skleisdama paskutinį aktą — 
aktą gyvenimo. Atsisvei
kindami su Jonu Neveraus- 
ku, praskleiskime mirties 
užuolaidą ir pažvelkime į 
kelią, nužengtą per, be kelių 
dienų, 62 metus. Spalio 31 d. 
Jonas švęstų 62 m. amžiaus 
sukaktį.

Jonas Dzūkijos sūnus. 
Gimė 1921 m. spalio 31 d. 
Kalniškės kaime, Krosnos 
valščiuje. Pradžios ir dalį 
gimnazijos mokslo siekia 
Alytuje, o atgavus Vilnių, 
Neverauskų šeima persike
lia į Vilnių, kur Jonas baigia 
Vytauto Didžiojo gimnaziją. 
Stoja į Vilniaus universitetą, 
bet 1943 m. vokiečiai jį už
daro.

Jono, kaip ir mūsų visų, 
kurie palikome savo kraštą 
ir gyvename išeivijoje, ne
paliko gimtosios žemės ilge
sys. Jis lyg šešėlis sekioja 
per visas gyvenimo dienas. 
Jonas tą ilgesį jautriai išgy
veno, jo visas išeivijos gy
venimas paženklintas palik
to krašto meile; gimtosios 
Dzūkijos vaizdas neišbluko, 
nes Jonas dažnai apie jį kal
bėjo. Jo meilė lietuviškam 
žodžiui, plaukiančiam nuo 
scenos, lietuviškai dainai 
yra paminklas, kurį jis pats 
pasistatė. Tai nėra marmuro 
ar granito akmens pamink
las, bet širdies, meilės ir 
pastangų vaisius lietuviškos 
bendruomenės kultūrinėje ,.. ’. E• . • -i i • tyleię vaidui ir visuomenmeje veikloje. J 5

Jau nuo pirmų dienų, šia
me svetingame krašte, Jo-

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

meną ir kitas lietuvių
Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 

kultūrą, mokslą, švietimą, 
kultūrines apraiškas.

Fondą stiprinsime ir ji 
progomis jam aukosime,
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

susideda iš kasdieniškų 
smulkmenų, trupinėlių. Bet 
jie teturi tik tiek reikšmės, 
kiek žmogui drabužis. Todėl 
ir mūsų maži kivirčai, pra
moginiai vakarėliai, išvykos, 
subuvimai istorijos šviesoje 
tėra tik dulkės. Šiandie nie
kas neminėtų "Aušros", jei
gu Basanavičius ją leisda
mas būtų rėmęsis vien 
krikštynų, gimtadienių, bei 
pramoginių parengimų ap
rašymais. Spaudos galybė 
ne šiose smulkmenose ir 
gaila, kad daugelis jose ieš
ko esmės. (v.k.) 

nas pašventė savo laisvalai
kius kraštui, kuris taip 
tampriai ir giliai krūtinėje 
skaudžiu ilgesiu alsavo.
..Mokytojaudamas Bend
ruomenės mokykloje, moks
lo metų užbaigimo progo
mis, su pačiais jauniausiais 
statė ir režisavo vaidinimus, 
kuriuose buvo puoselėjama 
meilė tėvynei, kuriuose ryš
kiai pasirodė Jono scenos 
meno talentas. Nebeišsiva- 
davo Jonas iš teatro pinklių. 
Atsidėjo jam su dar didesniu 
užsidegimu. Vaidino, režisa
vo, ieškojo aktorių, per ku
riuos galėtų išlieti dramose 
sukauptą jėgą; kilo senovės 

rakalbo amžiais 
los...

Prieš septyniolika metų 
sušlubavo Jono sveikata. 

ugdysime, jei įvairiomis 
stosime jo nariais ir

A.L. Fondo Valdyba

Sunki širdies operacija grą
žino dalinai Jonui jėgas, bet 
Jonas žingsnio nesulėtino. 
Jis lygiai tokiu ryžtu ir pasi
aukojimu, nustumdamas 
medąaginę gyvenimo pusę, 
sielojosi lietuviško teatro 
veikla, nepamiršdamas ir 
dainos. Jis yra vienas iš ini
ciatorių subūręs vyrų oktetą 
’’Klajūnus”. Režisuoja ope
retę ’’Consilium Fakultatis”, 
dainuoja "Lituania” chore. 
Nelieka jis skolingas ir vi
suomeninei veiklai: dirba 
apylinkės ir Krašto valdy
bose, nors skundėsi, kad tai 
ne jo sritis; prašėsi atlei
džiamas, nes maža lieka 
laiko pamiltam teatrui.

Nors širdies dūžiai silpnė
jo, bet Jonas imasi didžiau

sio teatrinėje veikloje uždą-’ 
vinio - St. Santvaro "Žvejų” 
režisavimo. 1980 m. Lietu
vių Dienų metu Adelaidėje 
džiaugėsi netik Adelaidės, 
bet ir iš įvairių vietovių bei 
kontinentų atvykę lietuviai, 
stebėdami premjerą.

Nesustoja Jonas pailsėti, 
nors jaučia nuovargį ir ne
kartą užsimena, kad gal jau 
reikėtų pasitraukti, pailsėti, 
atgauti jėgas... bet teatras 
neatlaidus. Štai vėl Jonas 
planuoja šv. Kazimiero 500 
m. jubiliejaus proga pasta
tyti Pr. Pusdešrio oramą 
apie šv. Kazimierą. Deja, iš
vargusi širdis nebepajėgia 
žengti kartu ir spalio 23 d., 
sekmadienį, Jonas nebepa
bunda - mirties uždanga nu
sileidžia.

Jono kūnas spalio 26 d. 
gausios minios tautiečių pa
lydimas į amžiną poilsio vie
tą - Gentiniai kapmes. Grįžę 
šermenims į Lietuvių Na
mus Jono giminės, artimieji 
ir draugai (o Jonas buvo vi
siems adelaidiškiams gerai 
pažįstamas), vietoj gėlių pa
aukojo Austr. Liet. Fondui 
virš $ 500. Toks buvo Jono 
pageidavimas.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje. 
Tavo numylėta Dzūkija yra 
išdidi Tavo darbais!

V. Baltutis

Spalio 17 d. Muenchene, 
Vak. Vokietijoje mirė prel. 
Jonas Aviža, gimęs 1913 
metais. Jis ilgus metus dar* 
bavosi Vokietijos lietuvių 
sielovadoje, buvo Vatikano 
paskirtos tautinės delegatū- 
ros kancleriu 1946-48 m.

2



LIETUVIS KURIA NAUJĄ MIESTĄ
, RAŠO JURGIS JONAVIČIUS

LIETUVIŠKA OAZĖ NULLABOR DYKUMOJE

Spalio 11 d. suėjo 35 
metai, kai Australijos karo 
laivu ”HMAS Kanimbla” šį 
kontinentą iš Italijos pasie
kė nemaža lietuviu vyrų 
emigrantų grupė. Išsikėlusi 
Fremantle uoste prie 
Pertho, ji pabiro po visą Va
karų Australiją, o vėliau, 
atlikus darbo prievolę, tos 
grupės dauguma pasklido po 
visą Australiją.

Praėjus beveik dvidešim
čiai metų, vienas to grupės 
narys, panevėžietis Gedimi
nas Patupis, važinėdamas 
savo sunkvežimiu biznio 
reikalais tarp Pertho ir 
Adelaidės, susižavėjo vieto
ve, kuri vadinasi Eucla (ta
riama Jukla). Ilgame kelyje, 
važiuojant iš Vakarų Aus
tralijos į rytus, didžiulį plotą 
užimančioje Nullarbor 
plokštumoje. Eucla yra lyg 
vešli oazė Saharoje, vienin
telė vieta visoje dykumoje, 
išsidėsčiusi ant 100 metrų 
aukštumo pajūrio pakran
tės, nuo kurios atsiveria 
platus Didžiošios Australi
jos Įlankos (The Great Aus
tralian Bight) vaizdas. Prie 
pat vandens išsitiesusios 
nepaprastai gražios, balto 
smėlio kopos primena mūsų 
Kuršių Neringą.

Ilgoje, nuobodžioje kelio
nėje Nullarbor dykumos 
plentu pravažiuojančius tu
ristus Eucla nustebina savo 
ypatingu grožiu, priverčia 
keliautoją pristabdyti maši
ną ir, dažniausiai, pertraukti 
kelionę, kad pasigrožėjus iš 
Euclos atsiskleidžiančiais 

-• vaizdais. Gediminas, kuriai® 
ši vietovė labai patiko, gerai 
suvokė, jos komercinę vertę 
ir eventualaus turizmo po- 
tencijalą. Todėl 1967 m., ga
vęs Vak. Australijos vy
riausybės pritarimą, jis pa
siryžo atkurti Euclą, kurios 
vienintelis pastatas nuo 
1937 metų buvo pasenusi ir 
apšepusi užeiga pakelei
viams, kur galima buvo 
gauti puodelį arbatos ir iš 
ranka operuojamos pumpos 
nusipirkti benzino tolimes
nei kelionei.
Gediminas nutarė pastatyti 
moderniškų motelių komp
leksą su visais reikiamais 
pastatais ir įrengimais. Jo 
laukė milžiniškas darbas. 
Eucla yra toli nuo civilizaci

Prie Eucla kryžiaus. Priekyje iš k.: A. Pacevičius, A. Pa- 
tupienė, Mrs. Gurney, S. Pacevičienė. Antroje eilėje B. 
Jonavičienė, J. Jonavičius, G. Patupis, L. Radzevičienė; 
trečioje - A. Pranckūnas, V. Patupas, V. Marcinkevičius, 
kun. A. Savickas.

jos, tad vykdant užsimotą 
projektą, visą statybinę me
džiagą, įrengimus, aparatus, 
mašinas ir kiekvieną kitą 
reikalingą daiktą, nuo di
džiausio elektros generato
riaus iki mažytės vinelės - 
viską teko gabenti į Euclą 
šimtus, kartais tūkstančius 
kilometrų.

Kaip visose dykumose, 
taip ir Nullarbor plokštu
moje vanduo yra būtina są
lyga įsikūrimui. 12 km. nuo 
Euclos, vienoje uoloje, 150 
metrų po žeme yra nepap
rastai švaraus, krikštolinio 
vandens niekada neišsekan
tis ežeras. Nors jo vanduo 
sūrus, bet tinka praustis, 
todėl galėjo būti panaudotas 
motelyje ir visur kitur, kur 
nereikia gėlo vandens. Uo
loje tapo išgręžta skylė ir 
nuleidus į ežerą metalinį 
vamzdį su povandenine 
pompa, ištrauktas vanduo 
paviršiuje plastikos vamz
džiais buvo pradėtas pum
puoti į už 12 km. esantį Euc
los motelių kompleksą. At
sigerti, virimui ir indams 
plauti surenkamas į tankus 
lietaus vanduo nuo stogų, o 
reikalui esant (sausros
atveju) papildomas iš ežero 
pumpuojamu sūriu vande
niu, kuris prieš tai yra ”nu- 
druskinamas” t.y. išvalomas 
ir filtruojamas specialiomis 
mašinomis. Visi motelio bal
tiniai siunčiami skalbti į 
•Perthą (maždaug 1600 kilo
metrų).

Euclos kompleksas susi
deda iš 2 motelių, 2 restora
nų, baro, ’’Caravan Parko” ir 
benzino stoties. Pagrindinis 
motelis yra pavadintas 
’’Amber” (’’Gintaras”) var
du. Kompleksą aptarnauja 
elektros jėgainė (teikianti 
srovę taip pat ir Telecom 
transmisijos bokštui, Euclos' 
gatvių apšvietimui bei vi
siems kitiems Eucloje esan
tiems pastatams), minėta 
sūraus vandens ’’nudruski- 

•nimo” instaliacija, kanaliza
cijos sistema, eilė vandens 
jumpavimo stočių ir didžiu- 
iai šaldytuvai, kuriuose lai
komos moteliui reikalingos 
maisto atsargos ir kuriais 
taip pat naudojasi vietos 
žvejai, laikydami pagautą 
žuvį iki išsiunčiant į Perthą 
ar Melbourną.

Gediminui atkūrus Euclos 
vietovę, Vak. Australijos 
valdžia joje pastatė policijos 
stotį su dabokle, namus po
licininkams ir jų šeimoms, 
pirmosios pagalbos ambula
toriją, aptarnaujamą kvali
fikuotos med. sesers ir ga
ražą greitosios pagalbos 
mašinai. Taip pat atidarytas 
punktas kovai prieš iš Pietų 
Australijos į vakarus skren
dančius špokus, kurie V. 
Australijoje yra paskelbti 
kenksmingais ir naikintinais 
paukščiais.

Tokiu būdu, vietoje pa
kalnėje prie jūros smėlio 
baigiamų užpustyti senosios 
Euclos griuvėlių, energingo 
ir atkaklaus lietuvio dėka 
atgimė naujoji Eucla, o jos 
atstatytojo vardas plačiai 
pasklido visoje Nullarbor 
dykumoje, nuo Cedunos iki 
Kolgoorlie, ir nuo jūros iki 
geležinkelio linijos, per Nu
llarbor dykumą jungiančios 
Rytų ir Vakarų Australiją, 
Gediminas įsirikiavo į už
grūdintų Australijos pionie
rių kartą. Reikia džiaugtis, 
kad šis lietuvis, tapęs biz
nieriumi tų sąvokų niekad 
nesumaišė, per visą savo 
gyvenimą iki šiol išlikdamas 
pirmoje eilėje, lietuviu. Sa
vo žmonos Pajautos pade
damas, jis jau 15 metų ’’ka
raliauja” Eucloje, lietuviš
koje Nullarbor dykumos oa
zėje.

Spalio 7 d. į Euclą suva
žiavo Gedimino to paties 
transpoto draugai ir pažįs
tami, paminėti 35-kių metų 
atvykimo į Australiją su
kaktį. Kadangi pilnai apra
šyti linksmai Eucloje pra
leistą savaitgalį užimtų per 
daug vietos, paminėsiu tik 
porą iškilesnių momentų.

Šeštadienio rytas praleis

tas pajūryje, apžiūrint smė
lio baigiamą užpustyti isto
rinę telegrafo stotį, kuri 
prieš 100 metų buvo centri
nis senosios Euclos pastatas. 
Tuo metu Eucloje gyveno 
apie 70 žmonių, daugumoje 
telegrafistai ir jų šeimos bei 
vienas kitas amatininkas. 
Miestelyje buvo 4 gatvės ir 
smėlio jau užpustytos kapi
nės (kelios antkapių lentos 
laikomos Gemino įsteigtame 
senosios Euclos liekanų mu
ziejuje). Prie senosios Euc
los stovi ilgas tiltas (jetty) į 
jūrą, tarnavęs kaip prie
plauka laivams, kurie buvo 
pagrindinė transporto prie
monė aprūpinti senąją 
Euclą. Euclos telegrafo sto
tis veikė 50 metų (1877 - 
1927), kol jos nepakeitė mo
dernesnės ryšio priemonės, 
o jos griuvėsiai dabar su
traukia daug pravažiuojan
čių turistų, lygiai kaip ir til
tas, kuris virš 100 metų at
laikė didžiausias audras ir 
nuolatinį bangų trankymą. 
Nors jis yra gerokai jūros 
elementų nuniokotas, bet 
vis tebestovi liudydamas 
šios vietovės praeitį. Pasi
džiaugę puikiomis smėlio 
kopomis ir pabraidę pajūry
je, grįžome į ’’civilizaciją”, 
atsigaivinti ant kalno sto
vinčio naujosios Euclos 
’’Gintaro” motelio bare.

Po pietų keliavome į po
žeminį ežerą, iš kurio kaip 
minėta, į Euclą pumpuoja
mas vanduo. Važiuojant 
australišku bušu, staiga pri
važiuojama didelė duobė, 
kurios dugno akmeninėje 
sienoje yra plyšys įeitį į po
žemį. Pats įėjimas nedidelis, 
bet vos tik pradėjus eiti po 
žeme, olos lubos pradeda 
kilti aukštyn ir pati ola 

Mūsų kasdienybė
Kilometrus (ar mylias) čia šimtais skaičiuoja, 

o jeigu apie Šiaurę, Vakarus kas pagalvoja, 
tada, savaime, prideda dar vieną nulį.
Tikrai, atstumai - tarsi į mėnulį.

Čia žemės matas kvadratinės mylios, 
kur vien tiktai avelės baukščios, tylias.
(Ir jeigu jos priklauso kokiam ponui, 
jų priskaičiuosi — milijoną.)
Įsivaizduot sunku, neapima net protas, 
koks tuščias, koks didžiulis čia yra tas plotas!

Gyventojų du trečdaliai civilizaciją sau kuria, 
keliuose miestuose ankštokai susibūrę.
Juose tie židiniai kultūros, meno, mokslo 
bei triukšmo (jo dabar žmogus labiausiai trokšta). 
Kai šūkis: ’’Vis pirmyn, nes atsilikti — gėda!”, 
tai tuoj sklypų kaina kaip Londone — už pėdą. 
Madride jų pritrūko, tai ir čia pabrango.
Prireikė, laikui bėgant, lipti net į dangų — 
dangoraižiai išdygo. Jau beveik New — Yorkas.
(O pašalėje - daržas, auga žirniai, morkos...)

Taip vejasi pasaulį, pažangai nėr sienų. 
Bet tuoj gi atsiranda ir tokia problema — 
per daug automašinų. (Naujas vėl rekordas! 
Vos išminėt gali: ir Holdenas, ir Fordas...) 
Sausakimšai gatvėse. Ūpas krenta, smunka, 
kai metrą nuvažiuoti valanda užtrunka. 
Iš to iškyla ginčai: griaut namų tą eilę; 
komisiją reik šaukti (be to neapsieina).
Kaip išeitį surasti? — Štai jau kala lentą: 
’’Šioj vietoj projektuojam požeminį plentą.” 
Tiek pažengė į priekį, vietos net pritrūko... 
akis pradėjo graužti, akiniai aprūko...

Džiugiai čia savo balsą įjungiu į bendrą chorą: 
’’Jau (pustuščiam žemyne) turim užterštą,

pažangų orą!”
Julija

didėja, kol jos kampe priei
nama prie ežero. Šioje vie
toje lubos pasiekia jau geros 
katedros skliaudų aukštį. 
Ežerėlyje pūpso pumpavimo 
pumpa, o iš jos einantis 
vamzdis kyla stačiai į lubas 
ir dingsta skylėje, išlysda- 
mas žemės paviršiuje, van
dens pumpavimo stotyje. 
Čia vanduo surenkamas į 
didelį tanką ir stipria pompa 
varomas į naująją Euclą.

Tokių požeminių urvų ir 
ežerų Nullarbor dykumoje 
yra labai daug. Vienas iš jų, 
Euclos kaiminystėje esąs 
Cocklebiddy urvas, paskuti
niuoju laiku plačiai garsina
mas Australijos spaudoje ir 
televizijoje, kai prancūzų, o 
vėliau ir australų ’’aquanau- 
tai” sugebėjo nuplaukti po
žemyje esančiu vandeniu 
net 6 kilometrus. Kiek toli 
siekia Euclos ežeras, kol kas 
niekas dar nebandė išma
tuoti.

Kai kurie iš mūsų įšoko į 
vandenį paplaukioti prisimi
nimui, kad maudėsi Nullar
bor dykumos požemyje.

Vakare, po vaišių, Gedi
minas parodė filmą apie 
1972 metais jo suorganizuo
tą ekspediciją - kelionę iš 
Euclos tiesia kryptimi į 
Australijos vidurį iki Ayers 
Rock. Buvo įdomu žiūrėti, 
kiek pasiryžimo ir ištvermės 
įdėjo ekspedicijos dalyviai, 
kai teko keliauti terenu, kur 
žmogaus koja dar nebuvo 
įžengusi. Šis filmas prieš 
kiek metų buvo rodomas 
daugelyje Australijos kino 
teatrų, kaip kultūrinis prie
das.

Nukelta į 4 psl.
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Liet. Gydytojų Draugijai
20 metų

Spalio 30 d. Sydnejaus 
lietuvių Gydytojų Draugija 
atšventė savo 20 metų gy
vavimo ir veiklos sukaktį. 
Ta proga surengta pietūs 
visiems Draugijos nariams 
ir jų artimiesiems. Gyd. 
Draugijos pirmininkė Dr. 
G.E. Kazokienė savo žodyje 
peržvelgė Draugijos dvide
šimties metų veiklą ir at
skleidė Draugijos didelį 
įnašą į Bendruomenės gyve
nimą. Draugija savo užda
ruose subuvimuose svarstė 
savo profesinius reikalus 
lietuvybės ir bendruomenės 
šviesoje, nuolat parėmė ak
tyvias bendruomenėje vei
kiančias organizacijas, o 
Draugijos pavieniai nariai 
reikšmingai dalyvavo visoje 
bendruomenės veikloje. Ir 
šiuo metu Draugijos nariai 
yra aktyviai įsijungę į bend
ruomeninę veiklą: Dr. B. 
Vingilis du kartus jau vado
vavo Australijos Liet. Die
noms Rengti Sydnejuje ko
mitetui, dabartinis ALK 
Krašto Valdybos vicepirmi
ninkas, nevengia ir kitokių 
pareigų lietuviškoje visuo
menėje. Dr. K. Bagdonavi
čius aktyviai dalyvauja 
sporto veikloje ir šiuo metu

Jau keletą savaičių ėjo 
kalbos, sovietų Ukrainoje 
chemikalais užnuodyta 
Dniestro upės vandenys ir 
pakraščiai. Visu pakraščiu 
gyventojai paliko be van
dens.

SVEIKINAME
Ričardą Š1 i t e r į — sporto klubo Kovo Valdybos narį 

ir trenerį, sulaukusį 21-rių metų. Linkime geriausios 
ateities ir taip pat toliau sėkmingai darbuotis sporto
klube.

Sporto Klubo Kovo Valdyba ir 
sportininkai

Treji metai be L Aleknos’
NEUŽMIRŠTAMAS 
IGNAS ALEKNA

Laikui rutuliuojantis net 
stebėtina, kad jau praslinko 
treji metai nuo a.a. Igno 
Aleknos mirties, jis atsisky
rė iš mūsų tarpo 1980 m. 
lapkričio 19 d. Lietuvių 
Bendruomenė Melbourne ir 
kartu Australijoje neteko 
gabaus žurnalisto, suma
naus iniciatoriaus, daug 
darbo bei jėgų įdėjusio į 
mūsų, nors nedidelę, lietu
višką bendruomenę.

Ignas mėgo rašyti, tad 
savo straipsniais tarpinin
kavo ’’Mūsų Pastogėje”, 
"Tėviškės Aiduose”, ’’Pa
saulio Lietuvyje”, Clevelan- 
do ’’Dirvoje”. Kuriantis ir 
Eradedant susiformuoti 

ietuvių Bendruomenei
Melbourne, Ignas savo dar
bais bei nuoširdžiai pozity
viais patarimais padėjo pra- 
.minti pirmus, gana sunkius, 
žingsnius mūsų
lietuviškame veikime. Jis 
dėjo dideles pastangas per
kant Lietuvių Namus, ir ku
riantis Australijos Lietuvių 
Fondui, buvo dosnus ir nie
kad negailėjo dolerio lietu

yra'Krašto Valdyboje narys 
jaunimo ir sporto reikalams, 
Dr. I. Venclovas yra Aus
tralų - Lietuvių Žmogaus 
Teisėms Ginti Komiteto 
sekretorius, Dr. N. Grince- 
vičiūtė stipriai pasireiškia 
lietuvių sportinėje veikloje, 
keletą metų sėkmingai išbu
vus sp. klubo Kovo pirmi
ninke ir gražiai lietuvius 
sportininkus reprezentavusi 
šiais metais Amerikoje; Dr. 
G.E. Kazokienė plačiai reiš
kiasi bendruomenės kultū
rinėje veikloje ir spaudoje; 
Dr. Rūta Kavaliauskaitė- 
Gray yra Apylinkės Valdy
bos narė kultūriniams rei
kalams. žodžiu, Gydytojų 
Draugija niekad nebuvo ati
trūkusi nuo bendruomenės, 
o atskiri jos nariai nebuvo 
užsidarę tik savoje profesi
joje, bet tiesioginiai darba
vosi ir tebesidarbuoja bend
ruomenės raktinėse pozici
jose.

Ta pačia proga pasveikin
ta ir amžiumi vyriausia 
Draugijos narė Dr. K. Gu
meniukienė, peržengusi 80 
metų.

Vaišių metu buvo nuošir
džiai tarpusavy pabendrau

Dėmesio!
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos metinis su- 

širinkimas įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube 16 East 
Terrace Bankstowne lapkričio 13 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. (ne 2 vai., kaip buvo anksčiau skelbta).

Susirinkimo pradžia pakeista pageidaujant daliai Są
jungos narių ir Syd. Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos 
Valdybai.

Liet. B-nės Spaudos Sąjungos 
Komitetas 

----------------------------------------------------------------------------

vybės reikalams, aktyviai su 
toli pramatančiomis idėjo
mis dirbo Melbourne Apy
linkės Valdyboje, pradžioje 
Valdybos nariu, vėliau Val
dybos pirmininku.

A.a. Ignas savo ramiu, 
taikiu, beveik visuomet 
besišypsančiu veidu, 
maloniai pritraukdavo prie 
savęs daugelį vienminčių 
lietuvių, kurie su noru, jam 
prašant, visuomet talkinin
kavo. Neapsiriksiu pasaky
damas, kad Ignui artimiau
sias, bei mėgiamiausias dar
bas buvo spauda bei jos 
platinimas, jis jai buvo pasi
šventęs ir ilgas valandas 
praleisdavo rašydamas 
straipsnius apie lietuvybės 
išlaikymą, kultūrinę bei vi
suomeninę veiklą. Aprašy
damas minėjimus. Tautos 
šventes ir įvairių mūsų or
ganizacijų pasirodymus vi
suomet rasdavo ką nors 
paskatinančio ir paginančio 
parašyti. Nesvetima Ignui 
buvo ir mūsų teatrų mėgėjų 
bei chorų veikla, tad per te
atrų vaidinimus ir chorų 
koncertus jis, nors nebūda
mas kvalifikuotas kritikas, 
visuomet atrasdavo šiltų žo
džių...

Liet. Gydytojų. Draugijos nariai šiais metais Sydnejuje. Sėdi įš k.: H. Jaku- 
bovskienė, N. Grincevičiūtė-Wallis, I. Bagdonavičienė, B. Jarembauskienė, G. 
Kazokienė (pirm.), R. Kavaliauskaitė-Gray, K. Gumeniukienė, V. Barkuvienė. 
Stovi: V. Bernotas, B. Vingilis, K. Bagdonavičius, L Reisonienė, L Venclovas, 
O. Grudzinskienė, J. Miknius, L. Petrauskas, H. Lukše.

Nuotrauka J. Šarkausko

ta ir pasibičiuliauta. Šiuo 
metu Draugijai vadovauja 
pirm. DR. G.E. Kazokienė ir 
iždo bei administracinius 
reikalus tvarko Dr. R. Ka
valiauskaitė-Gray. Ilgiausių 
metų Syd. Gydytojų Drau
gijai!

Syd. Lietuvių Namuose
Netrukus prasidės taip 

vadinami prieškalėdiniai su
buvimai. Primename ir 
kviečiame šiuos savo kalėdi
nius subuvimus su savo 
įmonių ar įstaigų bendra
darbiais, kaimynais ar drau
gais praleisti klube. Turime 
tokias puikias patalpas ir 
patarnavimus. Kodėl jais 
nepasinaudoti? Tuo pačiu 
bus proga supažindinti ir ki
tus su mūsų lietuviška ap
linka, papročiais bei val
giais.

KALĖDŲ EGLUTĖ

Ir šiais metais klubo narių 
vaikučiams iki 12 metų am
žiaus įvyks kalėdų eglutė su 
Kalėdų seneliu ir kitomis 
pramogomis. Nemokamos 
kalėdinės dovanos mažie
siems. Jau dabar prašau re
gistruoti savo vaikučius, kad 
rengėjai galėtų laiku pasi
rūpinti tinkamomis kalėdi
nėmis dovanėlėmis. Prašau
registruotis klubo raštinėje.

A.a. Ignas buvo kažkaip 
neperskiriamai suaugęs su 
mūsų lietuviška veikla, daž
nai sielojosi ir rūpindamasis 
Lietuvos ateitimi. Igną no
rėtumėme priskirti prie retų 
Lietuvos patriotų, lurie 
dirbo lietuvybei pasišventę 
ne dėl asmeninės garbės, 
bet iš meilės Lietuvai.

R. Šemetas

Lietuvis kuria..
Atkelta iš 3 psl.

Sekmadienį kun. dr. A. 
Savickas aukojo pirmąsias 
Eucloje lietuviškas mišias, 
kuriose dalyvavome visi lie
tuviai, o taip pat ir seniausia 
Euclos gyventoja, 73 metų 
ponia Gurney, kuri būdama 
jauna, gyveno dabar jau 
smėlio užpustytoje senojoje 
Eucloje. Po mišių padarėme 
bendrą nuotrauką prie 
Euclos kryžiaus. Tą kryžių 
Gediminas pastatė 1969 
metais, kaip padėką už lai
mingai įvykdytą Euclos 
atstatymą. Kryžius yra 
maždaug 8 metrų aukščio, 
pastatytas and specialiai 
įruoštos aikštelės. Jo papė
dėje yra pritvirtinta pa

PASKOLŲ-AUKŲ VAJUS
Metiniame klubo narių 

susirinkime padarytas sa
vanoriškas įsipareigojimas 
skolinti klubui beprocenti- 
nes paskolas sumoje $ 250, 
be didelių raginimų, sėk
mingai vyksta. Vieni jau at
nešė savo įnašus, kiti dar ir 
papildomai skolina bei 
aukoja. Visiems jiems klubo 
valdybos nuoširdi padėka. 
Daug narių ir iš žodinių pa
sikalbėjimų, žada prisidėti 
prie šio vajaus. Maloniai 
kreipiamės į visus prisidėti 
prie šio vajaus ne tik žo
džiais, bet ir darbais. Patys 
atlikdami šį savanorišką įsi
pareigojimą, palengvinsite 
klubo valdybai, kurios 
nariai, ypač šiuo metu, turi 
daug visokių rūpesčių.

Aukos bei paskolos pri
imamos bet kokio dydžio. 
Pinigus ar čekius siųsti 
klubo (Lithuanian Club Ltd.) 
vardu ar kreiptis į bet kurį 
valdybos narį.

Sydnejaus Lietuvių Namų 
informacija

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE: 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

į — 1 i

minklinė lenta su įrašu: ’’Šis 
kryžius yra skiriamas vi
siems krikščionims ir tiems, 
kurie savo pastangomis at
kūrė naująją Euclą”. Pa
minklinė lenta papuošta iš 
šonų dviem Gedimino stul
pais, kuriuos iš karto atpa
žįsta kiekvienas įrašą skai
tąs lietuvis. Naktį kryžius 
apšviečiamas stipriais pro
žektoriais ir atrodo labai įs
pūdingai. Atvažiuojant 
tamsumoje plentu iš Vakarų 
Australijos pusės, jis tam
siame dangaus fone iš balto 
taškelio, važiuojant artyn, 
pamažu virsta dideliu kry
žiumi ir palieka keleiviams 
gilų įspūdį.

Sutemus susirinkome prie
kryžiaus, kur jį pašventino 
kun. Savickas. Trumpos, bet 
prasmingos apeigos, pa- 
šlakstant kryžių brolių Ge
dimino ir Vytauto Patupiu iš 
Lietuvos atvežtu šventintu 
vandeniu, sujaudino visus 
dalyvius. Po pašventinimo 
oavažiavome plentu kelis 

’’nmetrus į vakarus, išlipo
ma ir stebėjome iš tolo dan
guje šviečiantį kryžių. Po to, 
tamsios nakties tylumoje 
sudainavę ’’Lietuva brangi”, 
grįžome į Euclą. Čia susė
dom atsisveikinimo vaka
rienei, kurios metu buvo 
linksmai pabendrauta ir pa
sidalinta įspūdžiais. Sekan
čią dieną nuo pat ryto pra
dėjome skirstytis namo. 
Gaila buvo palikti Euclą, 
kurioje toli nuo didmiesčio 
triukšmo turėjome progos 
praleisti įdomų ir smagų sa
vaitgalį.

Visi išvykos dalyviai nuo
širdžiai dėkoja Pajautai ir 
Gediminui Patupiams už 
vaišingumą, linkėdami išlai
kyti gyvą lietuvišką oazę 
Nullarbor dykumoje.

Jurgis Jonavičius
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BALTIJOS TUNTE
ANTRAS METŲ 

KETVIRTIS TUNTE

’’Baltijos” tunto antrojo 
metų ketvirčio veikla buvo 
smarkiai paveikta įvykių 
Amerikoje, nes daugiau kaip 
pusė tunto vadovų buvo iš
vykę į Lietuvių Dienas. 
Tunto sekretorė, Audronė 
Kovalskienė, viešėjo JAV, 
jos vyras, Juras Kovalskis, 
buvo oficialus atstovas Pa
saulio Lietuvių seime. 
Skaučių d-vės draugininke 
Vida Howe, jos pavaduotoja 
Audronė Stepanienė ir 
vyčių vadovas Jonas Šlioge
ris, atstovavo australiečius 
Jaunimo Kongrese.

Nežiūrint to, tunto veikla 
buvo gana gyva: sueigos ir 
tautinių šokių repeticijos 
vyko kiekvieną pirmadienį, 
buvo suruoštos 3 iškylos ir 
vienas vakarėlis.

RAUDONŠLIPSIŲ 
IŠKYLA

Birželio 5 d. įvyko vilkiu
kų ir paukštyčių iškyla ne
toli Canberros esančiame 
pušyne ir apylinkės laukuo
se. Iškylos tikslas: susipa
žinti su gamta, išmokti at
pažinti gamtos reiškinius, 
orientuotis miške ir sekti 
kelionės ženklus.

Pirma iškylos dalis vyko 
atviroje vietovėje. Jaunie
siems buvo nurodytas koks 
nors gamtos reiškinys, kurį 
jie turėjo atpažinti ir grei
čiausiu laiku pasiekti. Taip 
buvo nukeliauta keletas 
kilometrų ir atrasta įdomių 
medžių, uolų ir upelių.

Kelias atgal ėjo per tankų 
pušyną. Viena skiltis, eida
ma pirma, dėjo kelionės 
ženklus, kita - sekė. 
Daugumas ženklų buvo sėk
mingai surasti.
”4WD” KELIONĖ

Liepos 3 d. ’Baltijos” tun
tas suruošė kelionę po Brin- 
dabellos kalnus, esančius 
netoli Canberros. Miškuoti 
kalnai čia yra išraižyti šun
kelių .kurie naudojami ugnia
gesių ir miško priežiūros 
reikalams. Daugumas jų yra 
neprieinami paprastoms 
mašinoms; jais galima 
keliauti tik su ’’four wheel 
drive” mašinom. Tik kai 
kurie iš miško kelių yra pa
žymėti ant smulkaus masto 
žemėlapių.

Kelionės tikslas buvo dvi-
gubas. Pirmas - žemėlapių 
skaitymo ir orientacijos 
pratimai. Pradžia buvo 
mažai žadanti: pavažiavus 
Eusvalandį mišku, skautai 

uvo paprašyti parodyti ant 
žemėlapio, kur jie randasi. 
Buvo tiek nuomonių, kiek 
skautų. Bet suradus pozici
ją, skautai atydžiai sekė ke
lio kryptį, topgrafiją, nuva
žiuotą atstumą ir, nuo to 
laiko, mašinų pozicija buvo 
tiksliai žinoma.

Antras iškylos tikslas 
buvo kiekvienam skautui - 
skautei pasigaminti sau pie
tus: kiekvienas turėjo susi
kurti atskirą lauželį ir pasi
gaminti dviejų patiekalų 
pietus iš atsivežtų šviežių 
prodoktų; konservai ar 
kitokie pagaminti patiekalai 
buvo uždrausti. Lauželius 
užkurti buvo sunku, nes 
miškas buvo labai drėgnas, 
bet po keleto: bandymų, 
pietūs buvo išvirti ir skaniai 
suvalgyti.

VAKARĖLIS

Liepos 30 d. buvo suruoš
tas vakarėlis (arba ’’disco”) 
"Baltijos” tunto skautams- 
tėms ir jų svečiams. Skau- 
tų-čių išrinkti vakaro ren
gėjai buvo skautai Andrius 
Daukus ir Dovydas Pember
- jų rankose buvo visas va
karo rengimas: muzika, 
šviesos, vakarienė, žaidimai, 
prizai, įėjimo kainos ir visos 
kitos detalės. Tunto vado
vybė prisidėjo tik tiek, kiek 
buvo rengėjų nurodyta.

Vakarėlis įvyko Lietuvių 
Klube: pagrindinėje salėje 
dalyvavo virš 40 vaikų, kai 
tėvai laiką leido gretimoje 
salėje. Vakaras ne tik kad 
linksmai praėjo, bet ir davė 
pelno - 23 centus.

Už gerai atliktą darbą, 
rengėjams tuntininkas iš
reiškė pagyrimą.

LOBIO IEŠKOJIMAS

Rugpiūčio 14 d. tunto 
skautai iškeliavo į pušyną 
netoli Canberros žaidimams
- ieškoti paslėpto ’’lobio”. 
Žaidimo tikslas - lavinti že
mėlapių skaitymą ir orien
taciją miške.

Tuntas buvo padalintas į 
dvi dalis - vilkiukus - paukš
tytes ir skautus-tes. Rau- 
donšlipsiams kursas buvo 
paruoštas iš anksto: įvairio
se miško vietose buvo 
paslėptos skardinės su nu
rodymais, kaip surasti 
sekančią skardinę.
Paskutinė skardino buvo 
prikrauta saldainių - tai ir 
buvo ’’lobis”.

Skautų Židinio vadovai Geelonge. Iš k.: A. Karpavičius (kancleris, A. Braže- 
lienė, S. Bungardienė ir L. Volodkaitė-Koszela (tėvūne).

Aušros Tunte
SPORTO ŠVENTĖ

Rugsėjo 25 d., Sydnejuje 
įvyko AASE (Australijos 
Egzilų Skautų S-gos) sporto 
karnavalas, kuriame varžėsi 
estų, latvių, lietuvių, rusų, 
ukrainiečių ir vengrų skau- 
tai-tės. Varžomasi buvo 
įvairiose amžiaus grupėse - 
pradedant žemiau 10 metų, 
baigiant 18 metų ir nenusta
tyto amžiaus grupėmis iš 
lengvosios atletikos dalykų: 
bėgime (50 m., 100 m. ir 400 
m.), šuolio į aukštį, šuolio į 
tolį, rutulio stūmimo, 50 m. 
ir 100 metrų estafečių. Jau
nesniesiems dar buvo įjung
ti kai kurie žaidimai: kiauši
nio nešimas šaukšte, triko
jės lenktynės ir kt.

Lietuviams skautams - 
skautėms šį kartą gerai se
kėsi - ir sesės ir broliai ’’iš

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

Vilkiukų skiltis konkura
vo prieš paukštytes - kurie 
suras daugiau nurodymų ir 
kurie suras ”lobį”. Vilkiukai 
surado daugiau skardinių su 
nurodymais, bet paukštytės 
pirmos rado ’’lobį’' ir suvalgė 
saldainius...

Geltonšlipsiams ’’lobio” 
ieškojimas buvo kitoks. Jis 
buvo išvežti užrištomis aki
mis ir paleisti, mažomis 
grupelėmis, miško vidury, 
su žemėlapiais ir kompasais. 
Ant žemėlapių buvo pažy
mėta ’’lobio ” vieta, bet 
jiems nebuvo pasakyta, kur 
jie patys randasi. Tikslas - 
rasti ’’lobį” ir grįžti į sto
vyklavietę.

Uždavinį beveik visi atli
ko labai gerai ir grįžo anks
čiau negu tikėtasi. Tiktai dvi 
skautukės paklydo ir reikėjo 
vykti jų ieškoti. Jos buvo 
greit surastos, o paklydimas 
įskaitytas į patyrimą.

Visiems grįžus į stovyk
lavietę, suruošta iešminė, 
drauge su tėvais.

R.D.

nešė” H-rą vietą. Kitos vie
tos: I-mą - vengrai, Hl-čią - 
latviai, IV-tą - ukrainiečiai, 
V-tą - rusai, Vl-tą - estai.

Iš lietuvių pasižymėjo šie 
broliai - sesės: A. Bieri, A. 
Cobb, K. Coxaite, M. Coxai- 
tė, A. Lašaitis, B. Migutė, D. 
Nagulevičius, V. Protaitė, L. 
Skirkaitė, D. Stasiūnaitytė, 
R. Stašionis, R. Venclovaitė 
ir kt.

PAVASARĖJANČIAME 
N.S.W-se

Nežinia, ar ekskursijos 
vadovai buvo taip užsakę, ar 
taip tik pasitaikė, bet oras 
spalio 1 d. buvo karališkas, 
ir XI-sios Sydnejaus Skautų 
Židinio ekskursijos dalyviai 
juo džiaugėsi nuo pat anks
tyvo ryto...

Pavasarinės ekskursijos

Australijos Rajone
SKAUTŲ ŽIDINYS 

GEELONGE

Rugpiūčio 14 d., Geelon- 
ge, Vic., įsisteigė Skautų Ži
dinys, į kurį įstojo visa eilė 
asmenų.

Rugsėjo 11 d. sueigoje 
priimtas Židinio statutas, 
nusistatytas nario mokestis 
ir išsirinkta židinio vadovy
bė, kurią sudaro tėvūne 
v.s.sl. Liucija Volodkaitė- 
Koszela, ir kancleris v.s. 
Algis Karpavičius.

Šiuo metu Židiniui pri
klauso virš 30 narių. Židinys 
veikia kaip atskiras viene
tas, tiesioginiai priklausąs 
LSS Australijos Rajono Va- 
dijai.

Spalio 23 d. Židinys, 
drauge su ’’Šatrijos” tuntu 
paminėjo Lietuviškosios 
Skautijos 65-metį.

A. Karpavičius

maršrutas šį kartą buvo 
Mittagong — Berrima 
Bowral. Vykstančių - pilnas 
autobusas. Kelionės vado
vas - v.s. Jonas Zinkus. Iš
vykta nuo Lietuvių Klubo 8 
vai. ryto. • .

Pirmas ’’pasiganymas” - 
Mittagonge, prie žilvičiais 
apaugusio istorinio ežerėlio, 
(gaila, kad nepasiėmėm 
keptuvių - ežeriukas buvo 
pilnas riebutėlaičių ančių... 
žmogus net gali pamiršti, 
kad skautas gamtos drau
gas!). Po trumpo kojų pa- 
mankštinimo,neužilgo pasie- 
kėihe West Berrimoje esantį 
"Cohuna” angoros ožkų ūkį, 
kur labai iškalbi savininkė 
išaiškino viską - o viską - 
apie šiuos gauruotus sutvė
rimus: kaip jas veisti, kaip 
kirpti, kaip verpti jų vilną... 
Kadangi beveik visi ekskur
santai buvo ekskursantės (9 
vyrai, 40 moterų), tai jos žo
džiai krito į derlingą dirvą - 
ne tik buvo atydžiai klauso-

MINĖJO LSS 65-METĮ

Spalio 16 d., Melbourne 
Lietuvių Namuose skautai 
akademikai suruošė mūsų 
skautijos 65 m. Jubiliejaus 
minėjimą. Jį pradėjo sky
riaus pirmininkas, ps.fil. 
Algimantas Žilinskas trum
pu žodžiu supažindindamas 
su skautų akademikų veikla. 
Paskaitą apie Skautijos 65 
m. veiklą skaitė rajono va
das s. Alb. Pocius. Antrą 
paskaitą - apie universitetus 
ir lietuvius studentus - skai
tė Aldona Butkutė.

Meninėje dalyje su daina 
ir gitara pasirodė fil. Loreta 
Čižauskaitė, fil. Andrius 
Vaitiekūnas paskaitė Igno 
Šeiniaus kūrybos, o Algis 
Šimkus - savo jumoristinės 
poezijos. Po minėjimo buvo 
kavutė.

Minėjimą pravedė And
rius Vaitiekūnas.

Alb. Pocius

ma, bet išbandomi verpimo 
aparatai, iščiupinėjama vil
na ir t.t. Kai kas iš vyriško
sios giminės net suabejojo - 
ar neužilgo neįsikurs netoli 
Lietuvių Klubo ir angoros 
ožkų farma (lietuviška, ži
noma!)?

Iš čia grįžome į patį - se
novinį - Berrimos miestelį, 
kurio parke papietavome, o 
vėliau apžiūrėjome ir patį 
miestuką, kurio pradžia sie
kia 19-jo šimtmečio pirmuo
sius metus, ir kuris, nukėlus 
gelžkelį kažkur tai į šalį, su
nyko, ir tik paskutiniais me
tais, pagyvėjus turizmui, 
pradeda vėl atsigauti. Ne
mažai išlikusių pastatų iš 
19-to šimtmečio vidurio - 
teismas, kalėjimas (dar te
benaudojamas nepilnamečių
nusikaltėlių auklėjimui), 
bažnyčios, viešbučiai... Šiuo 
metu kai kurie jų atnauji
nami, juose įrengiant resto
ranus, senienų krautuves, 
meno galerijas' (ypač įdomi 
’’The Barn” galerija).

Vėliau užsukome į Bowral 
tulpių festivalį. Nors šį ’’gė
lių šventė” tik šį savaitgalį 
atidaryta, tačiau ankstyvo 
pavasario įtakoje tulpės ir 
kitos gėlės buvo sužydėję 
ligi paskutinio žiedo.

Pasifotografavę, 
prisipirkę gėlių, prisižiūrėję 
škotų tautinių šokių ir ap
žiūrėję gėlynus, vėl sėdom į 
savo nepavargstantį auto
busą. Po trumpo stabtelėji
mo Mittagonge prie rank
darbių parodos, 5.45 vai. vėl 
atsiradome prie Lietuvių 
Klubo, Bankstowne, o iš čia - 
kas pailsėti į vėsias klubo 
patalpas, kas į mašinas ir - 
namo!

Dalyvis
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NETOLIMOS PRAEITIES NUOTRUPOS
J. KRUPAVIČIUS

(Tęsinys)

Sakykit, p. Stasa, į kokias 
duris tą naktį laužėtės ir 
kaip patekote į kiemą? Jokių 
raktų ir niekados, nesine- 
šiodavo gyd. Kauza, nes jis 
Eilnai galėjo naudotis skam- 

učių mygtukais. Už durų 
atrakinimus ir užrakinimus 
buvo griežtai atsakingas tik 
minimas p. Žilinskas ir dau
giau niekas. Kadangi prie
šingoje gatvės pusėje jau 
yra Kauno s.d. kalėjimas, tai 
ta Mickevičiaus gt. dalis bū
davo ypatingai gerai ap
šviečiama ir kad ten ’’tam
sioje kiemo tolumoje...” 
būtų, kas nors paslaptingai 
judėjęs, - nepatikima. Ma
nau, kad kalėjimo sargas iš 
bokštelio būtų tą tuojau su
tvarkęs.

Lavoninė buvo vidutinio 
dydžio kambarys (visai ne 
toks,kokį Tamsta aprašote) 
apšviestas tik viena pritvir
tinta lubose elektros lempu
te. Tik įžengus pro duris, 
ant dešinės sienos aiškiai 
matėsi pritvirtintas didelis 
medinis kryžius. Ant kairės 
sienos rėmuose po stiklu ka
bojo su lavonais ir lavonine 
susijusios taisyklės, virš ku
rių didelėmis raidėmis iška
ba: ’’Rūkyti griežtai drau
džiama”. Kita tokia pat iš
kaba buvo ir ant priešais 
duris buvusios sienos.

Čia pastebiu, kad Teismo 
medicinos rūmuose buvo 
rūkoma tik raštinėje ir nie
kur kitur. Tamstos p. Stasa, 
ta istorija, yra visiškai ne
patikima. Man su ten Tams
tos minimais asmenimis 
teko kartu dirbti daug metų 
Lietuvoje, bet tokius daly
kus apie juos skaitau tik 
Australijoje. Pažymiu, kad 
jau jeigu lavonas būdavo 
paveiktas smarkiai gedimo 
proceso, tai užsidėdavome 
ant nosių speciajas skareles. 
Tamstos pasakymas: ’’čia 
reikia rūkyti”, tiesiog žemi
na žmogaus asmenybę, nes 
ir lavonas, koks jis bebūtų, 
paigal ten pat ant sienos 
pakabintas taisykles, skai
tėsi buvęs žmogus ir dar 
gerbiant tą ant sienos ka- 
bantį’kryžių ir mirusį, - nie
kados, ten nebuvo rūkoma.

Tik Australijoje beskai
tydamas mūsų laikraštį su
žinojau, kad prof. Dr. Žilins
kas, pavaduodavo ats. pulk, 

•prof. Dr. Oželį. Abu buvo 
specialistai tik savo srityje 
ir toks atsitikimas man ne
girdėtas. Tvirtinu, kad jokie 
karstų apžiūrinėjimai, ati
darinėjimai, lavonų lietimai 
lavoninėje ir dar nakties ’ 
metu, Lietuvoje veikiančiais 
įstatymais buvo griežtai 
draudžiama. Be to, mūsų 
praktikuojamais įstatymais 
buvo reikalaujama, kad vi
sais atvejais lavonų apžiūri
nėjimuose privalėjo daly
vauti ir policijos atstovas ir 
tam kiek prisimenu, nieka
dos išimtys nebuvo daro
mos. Karstams, atvežtiems 
iš užsienio ir ten išsiunčia
miems, atidarinėti ir uždari
nėti buvo sudaryta susitari
mas su Amerikos lietuvių 
b-ve. Tik paskambinus tele
fonu jie tuojau prisiųsdavo 
savo mechaniką su cilinderiu 
deguonio ir įrankiais ir jis 
visa sutvarkydavo. Niekas 
kitas ir niekados tokį karstą, 
bent mano atminty, palietęs 
nebuvo.

Jau kaip ankščiau minėjau 
ant Dariaus ir Girėno kars
tų, kojų galuose, buvo pri

tvirtintos varinės lentelės 
su jų pavardėmis ir aiškiau
siai matėsi, kuriame buvo 
kuris, tai tas aprašytas 
karstų stumdymas, matavi
mas, darymas išgalvotų 
Brotokolų, kvietimas būti 

udininkais ir kitos nesąmo
nės, - buvo visiškai nereika
lingos. Todėl gal įstatymu ir 
yra tik dėl to ir draudžiama 
daryti lavonų apžiūrinėjimą 
naktį ir tas buvo rūmų tar
nautojams žinoma.

Sveikai pagalvojus, kam 
buvo išviso reikalingas tas 
Amerikos atstovybės suti
kimas, juk apžiūrinėjimas 
vyko mūsų teritorijoje. Kas 
prašė tą naktį posėdžiauti 
mūsų vyriausybę? Ar mums 
buvo skelbiamas karas? Pir
mą kartą savo ilgame gyve
nime girdžiu, kad Teismo 
medicinos rūmuose karsto 
atidarymui būtų buvęs pra
vedamas balsavimas!

Ir čia dabar priėjome prie 
tikro istorijos ’’perlo”. 
Tamsta rašote, kad: - Mūsų 
pagelbininkas jau stovėjo 
prie karsto šono su kirstuku 
ir plaktuku rankose. Dr. 
Kauza tiksliai narodė jam 
tašką, ties plačiausia karsto 
vieta, nuo kurios pradėti. 
"Reikėjo trijų platuko 
smūgių žalvario lakštui kirs
tuku pramušti. Pro prakaltą 
skylę švilpdamas veržėsi 
suspaustas troškus oras..." 
Sakykit, mielas p. Stasa, kas 
įer tikslas buvo tą naktį ir 
jūtinai, sugadinti tokį 
įrangų metalinį karstą, už 
;urį kiek vėliau mes turėjo
me vokiečiams sumokėti?

JUODOSIOS GYVATĖS TILTAS
KAZYS ALMĖNAS

Žemėlapyje jis. yra atžy
mėtas kaip ’’Bernard Cla
rence Hodges” tiltas. Gele
žinkelio kompanija pakrikš
tijo tiltą senatoriaus Hodges 
vardu, nes tik jam sumaniai 
padedant jie prieš gerą aš
tuoniasdešimt metų gavo tą 
ruožą žemės, kuriuo prave
dė du plieninius siūlus į 
Eačią Amerikos širdį. Gavo 

eveik nemokamai tą žemę. 
Bent valstybinis iždas tikrai 
iš to nepraturtėjo. Senato
riaus Hodges kišenė buvo, 
žinoma, visai kitas reikalas. 
Senatorius Hodges pasistatė 
rūmus su ružavo marmuro 
kolonomis, atvežtomis iš 
Italijos. Tais laikais marmu
rinės kolonos buvo labai 
madoj.

Ir jei žemėlapis pasitaikys 
ypač geras, gal bus pažymė
ta, kad ’’Bernard Clarence 
Hodges” tiltas savo sulydy
tus plieno griaučius laiko 
iškėlęs 403 pėdas viršum 
uolėto kanjono dugno, kas 
reikštų, kad jis yra penktas 
savo aukštumu visoj Ameri
koj.

Bet taip yra tik žemė
lapyje.

Mums jis buvo pats di
džiausias tiltas, pats aukš
čiausias visame pasaulyje, 
visame gyvenime tiltas.

Ir jis mums vadinosi 
’’Juodosios gyvatės tiltu”. 
Taip Arapahoe indėnai pra
minė tą gilų, stačių kampų 
kanjoną, viršum kurio jis 
stovėjo. Taip vadinosi 
upelis, kuris šniokštė ir 
daužėsi, beveik uždusdamas

(Iš mano prisiminimų)

Aš netikiu, kad būtų buvęs 
gyd. Kauzos toks protas, 
kad leistų norimus balza
muoti kūnus atiduoti vasa
ros nakties šilimai. Bendrai, 
jau jeigu pro tą prakaltą 
skylę būtų veržęsi toks dvo
kimas, kokį Tamsta aprašo
te, tai Dariaus ir Girėno kū
nai niekados nebūtų buvę 
balzamuoti.

Žinote, p. Stasa, žmogui, 
kuris tada buvo taip glau
džiai surištas su tuo įvykiu,

Vyt. Vosylius Gražioji Australija 
___________________________________________________ ;__________________—

giliai kanjono dugne, su
spaustas purvinai juodų, 
trupančių kanjono uolų.

Ir Juodosios gyvatės 
pavadinimas tiko jam. Tiko 
taip nepaprastai gerai, kad 
niekas net neužsimindavo 
apie sumanų, amžiną atilsį 
senatorių Hodges, palikusį 
.tiltui savo vardą.

♦ ♦ *
Pamačiau jį sėdintį ant 

sandėlinio vagono laiptų, kai 
ėjom vakarienės. Sėdėjo 
susimetęs į kuprą, atsirėmęs 
dešiniąja alkūne į kelius. Jo 
plaukai buvo dulkini ir su
kepę, reta, rusva barzda ne
padengė veido pilkumo. 
Nors buvo karšta, jis nešiojo 
Eisenhowerio tipo švarką, 
suveržtą per liemenį ir keis
tai išpūstą per krūtinę. Kai
riąja ranka laikė Stipriai ap
glėbęs tą švarko išpūtimą. 
Priėjęs artyn, pamačiau, 
kodėl taip yra. Iš už anties 
kyšojo šuniuko galva.

Šuniukas atrodė numurk- 
dytas ir nuskuręs, kaip kad 
kartais pasitaiko šuniukams, 
kurie patenka į šeimą su per 
daug mažų vaikų. Jo galvos 
plaukai buvo beveik nutrin
ti, abi akys biauriai traiška
nojo, ir kairiosios vokai buvo 
visiškai sulipę. Vyras laikė jį 
stipriai prispaudęs, lyg 
kokią brangią retenybę, ku
ria pasaulis kėsintųsi kiek
vienu momentu jam atimti.

Aš kiek sulėtinau žings
nius, nes pajutau pareigą 
pasakyti labas. Vyras pakėlė 
galvą, pažiūrėjo primerktom 
pavargusiom akim, lyg ban

skaitant tuos Tamstos 
prirašytus puslapius, kyla 
klausimas, kodėl mes 
darome tokį nusikaltimą 
savo ateinančioms kartoms? 
O žiūrėkit, kad ir šitą! 
Tamsta turėjote gerai pa
žinti tuos mūsų lakūnus ka
rininkus, kurie buvo paskirti 
ištirti katastrofą vietoje, 
pargabenti lėktuvo liekanas 
ir patikrinti, ar jis nebuvo 
S a šaut as. Sakykit, ar jie ne- 

uvo vieni iš geresnių ir žy
mesnių mūsų aviacijos pio
nierių? O jie kaip rašote, 
virš 3 savaites ten krapštėsi 
ir nieko ypatingo nerado, tik 
garbingas eilinis Vylius iš 

dė šyptelti, bet vėl susi- 
kniaupė, suniurnėdamas 
kažką šuniukui.

Prie stalo paklausiau Senį 
apie mūsų naująjį ateivį, nes 
Senis pažįsta visus, kurie 
trinasi apie geležinkelius 
nuo Maine iki Kalifornijos.

— A... tai Blowjack, — ta
rė jis. — Kodėl pavadintas 
Blowjacku, gerai nežinau. 
Gal todėl, kad jis lyg atpūs
tas atsiranta nežinia iš kur 
nei kaip ir taip pat prapuola.

— Jam netvarkoj čia, — 
Senis apsuka pirštu ratą 
apie smilkinį. — Kartais la
bai netvarkoje, dažniausiai 
tik truputį. Prieš dvejus 
metus jis irgi taip iš karto 
atsirado. Tada tiesėm 
bėgius Kolorade. Turėjo jis 
tada tokią apšepusią margą 
vištelę ir ją laikė po savo 
švarku. Tas pats švarkas 
buvo. Kai dirbdavom, tai 
vištelė jį taip ir sekiodavo, 
vis malėsi jo kojom. Per pie
tų pertrauką Blowjackas ei
davo jai sliekų...

-Dabar jis turi šuniuką.
— Mačiau. Jam vis ko 

nors reikia. Ant tos vištelės 
užmetė pabėgį vieną dieną 
ir ją nuspaudė. Sakė, kad 
netyčia, aš nežinau. Tada tai 
jam jau visai čia negerai pa
sidarė. Jis verkė dvi ar tris 
dienas po vagonu palindęs ir 
tą sutrintą vištelę apsikabi
nęs. Ana ir smirdėjo...

— O po to?..
• — Po to jis ėmė ir prany
ko. Taip pat, kaip atsirado. 
Pranyko ir tiek... Atsimenu, 
jis ir miegodavo su ta savo 
vištele. Tupėdavo ana ant 
lovos krašto... nu, ir žinai, 

rėmų ištraukė kulką. Iš 
Tamstos tolimesnio aprašy
mo skaitome, kad komisijai, 

',tas buvo pranešta. Tai kodėl 
ta komisija to neįrašė savo 
darbų protokole? Kodėl 
Tamsta tada, ar minimas 
kpt. Vylius, tada nereaga
vote ir raštu tai nepranešėte 
savo tiesioginiam viršinin
kui, arba net tiesiog Kar. 
Teismo prokurorui. Tada gal 
ir būtų buvęs patikimas 
Tamstos žodis, bet tik ne 
šiandien...

Tvirtai prisimenu, kad 
sekančią (liepos 21) dieną, 
apie 10 vai. ryto, man į įstai
gą paskambino gyd. V. 
Kauza ir pakvietė tuojau at
vykti į Medicinos rūmus. Ką 
aš ir padariau. Ten raštinėje 
jau radau aplink stalą sėdin
čius prof. Dr. K. Oželį, prof. 
Dr. J. Žilinską, gyd. V., 
Kauzą ir aviacijos v-ką gen. 
št. pulk. Pundzevičių. Ant 
vidurio stalo, iš p. Stasos 
aprašyto "tuščio voko”, kurį 
prie lėktuvo buvo įteikęs 
lėktuvo palydovas
gydytojas, aviacijos v-kui,, 
gulėjo išimti Dariaus ir Gi
rėno pasaii, fotografijos, do
leriai, žiedai ir visa kita, kas 
tik buvo prie jų rasta katas
trofos vietoje, ir jie juos ap
žiūrinėjo. O atsirėmęs prie 
sienos telefonu vokiškai su 
kuo tai patylomis kalbėjo 
Kar. Tsm. prok. gen. V. Vi- 
meris. Gyd. V. Kauza mane 
pastebėjęs tuojau pasisvei
kino ir garsiai juokomis pa
sakė: "O gerai, kad patį su- 

’ gavau! Dabar turėsi mus 
apginti. Žinai, Karmelitų 
klebonas žada mums gy
viems odas nulupti už kokį 
tai Dariaus ir Girėno karstų 
pavogimą.

Bus daugiau

kaip vištos kvepia... Geriau 
jau būtų, kad jis nepakliūtų į 
mūsų vagoną.

* * *
Senio pageidavimas neiš

sipildė, ir Blowjackas gavo 
lovą netoli užpakalinių durų, 
kad jis su tuo savo nutrintu 
šuniuku netrukdytų mums 
pokerio lošti. Ten jie abu ir 
miegodavo: Blowjackas
apsiklojęs net ir karščiau
siom naktim storu kareiviš
ku dekiu, šuniukas šalia jo, 
įknisęs galvą pusiau po pa
galve ir išvertęs savo išpūs
tą kaip balioną pilvuką. Dėl 
to tikrai neproporcingai di
delio ir visada, kaip būgnas, 
ištempto pilvo jis vyrų ir 
buvo pramintas Bamba. 
Blowjackas jo, tiesa, vardu 
nešaukdavo. Jie tarp savęs 
turėjo gilesnį, ne žmonių 
kalba pagrįstą supratimą. 
Supratimą žvilgsnių, prisi
lietimų ir keistų, daugiau 
jaučiamų, negu ištartų 
garsų. Net ir darbe Bamba 
nuolat trynėsi apie Blow- 
jacko kojas, pabėgėdamas 
tik labai trumpais tarpais į 
šalutinius krūmus. Blow
jackas tada ištardavo kažką 
tylaus ir neaiškaus. Bamba 
tuoj mesdavo atrastus triu
šio pėdsakus ir vamptelėjęs, 
vizgindamas nuostabiu 
greičiu savo striuką uodegi- 
kę, bėgdavo pas savo savi
ninką. Ir vienam kito visiš
kai užteko. Blowjackas ven
gė kitų vyrų, savo darbą at
likdavo ramiai, tyliai, 
neiškodamas progų simu
liuoti. gus

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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NEUŽDARYKIME DURŲ

Gerb. Redaktoriau,
Amerikos lietuviškoje 

spaudoje antrosios P.L. 
Sporto Žaidynės buvo pla
čiai aprašytos, gavo savo 
normą kritikos, tačiau susu
mavus paliko gerą įspūdį ir 
savo tikslą pasiekė. Šiuo 
metu jos jau praeityje, jau 
svarstomas klausimas, kur 
bus sekančios sporto žai
dynės.

Tačiau iš jūsų padangės 
ateinanti spauda ir įvairios 
žinios kelia nerimo ir rodo, 
kad "karas” vėl atgijo.

Prieš eilę metų mūsų 
sporto sąjunga pergyveno 
panašią krizę, todėl gerai ži
nome, kokia ji skaudi ir ne
maloni ir kiek žalinga visai 
sąjungai. Už tat, kaip paste
bėjote, pas mus jūsų klausi
mas nebuvo keliamas, ne 
daug kam žinomas. Neban
dėme ginti vienos ar kitos 
pusės, likome neutralūs, tik 
laukėme nekantriai taikos ir 
jūsų sportininkų.

Ir šiuo laišku negalvoju 
atsistoti vienoje ar kitoje 
tvoros pusėje, nes visi Aus
tralijos lietuviai sportininkai 
tuo pačiu ir visi lietuviai 
man vienodai brangūs ir 
prisiminimai iš kelionės po 
Australiją neužmirštami. Šį 
laišką rašau tik todėl, kad 
jūsų spaudos skiltyse buvo 
Eaminėta mano pavardė, dėl 

o norėčiau pridėti šiek tiek 
paaiškinimų ir komentarų.

"Draugo” dienraščio skil
tyse išreiškiau nepasitenki
nimą A. Laukaičiu ir jo laiš
ku, rašytu A. Bielskiui, mū
sų Sąjungos C.V. sekreto
riui. Jame jis skundėsi tos 
valdybos nepaslankumu or
ganizuojant jūsų sportinin
kų kelionę po Ameriką ir 
Kanadą. Čia, žinoma, buvo 
daug tiesos. Bet kai įsikarš
čiavęs pridėjo, kad buvusi 
Centro Valdyba po pirmųjų 
žaidynių jūsų sportininkų 

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 iki $ 10.000 12 %
Nuo $10.000 iki $20.000 13%
Nuo $ 20.000 ir daugiau 14 %

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekviena pilna kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
Dd 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA", Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

Toli atsiliksi
neskaitydamas 

Mūsų Pastogės!

kelionę puikiai suorganiza
vo, tai jau buvo neteisybė ir 
tiesioginis manęs užgavi- 
mas. Jis gerai žino, kad tą 
kelionę aš organizavau, nes 
buv. valdyba, persikrovusi 
darbais, atsisakė tą daryti. 
Nežinau, ar jis tai padarė 
sąmongai, ar ne, bet kai at
siprašė, reikalas buvo pa
mirštas.

Dėl p. A. Laukaičio 
straipsnių po šių žaidynių ir 
priekaištų Čikagos publikai 
čia niekas nieko blogo neį- 
skaitė. Čikagos publika ir 
kartu bendruomenės atsto
vai, perkrauti daugybe pa
rengimų ir darbų, susilaukė 
daug aštresnių priekaištų iš 
mūsų pačių.

Nesuprantamas ir be abe
jo smarkiai perdėtas mums 
atrodo jūsų pačių priekaiš
tas jūsų sportininkų ir va
dovų dėl pasirodymo ir el
gesio. Jokių nusiskundimų 
dėl jų neteko girdėti; mes 
jais džiaugėmės, statėm juos 
Pavyzdžiu mūsų sportinin- 

ams ir galvojame, kad jūs 
tikrai turite kuo didžiuotis. 
Ir dar daugiau: jūsų sporti
ninkų dalyvavimas tiek pir
mose, tiek ir šiose žaidynėse 
padarė jas visais atžvilgiais 
įdomesnes ir įspūdingesnes. 
Be jūsų tos žaidynės nustotų 
savo prasmės, neverta būtų 
įdėti tiek pastangų jas beor- 
ganizuojant.

Todėl mano pageidavimas 
ir linkėjimas yra:

Bereikalingais ir perdė
tais ginčais neuždarykite 
savo durų į sekančias žaidy
nes ir bendrai į mūsų tokį 
glaudų ir draugišką bendra
darbiavimą, ypač kai trečio
sios žaidynės turėtų būti 
Australijoje...

Su pagarba
Vyt. Grybauskas

Redakcijos pastaba. Ačiū už 
dėmesį ir pastabas. Tas ne
rėkia, kam neskauda. Ir pas 
mus savu laiku nesigirdėjo 
kokios nors krizės jūsų 

sporto sąjungoje. Čia niekas 
nepaneigia Australijos liet, 
sportininkų Amerikoje at- 
siekimų. , bet paliko neužly
gintas sportininkų išvykos 
vadovybės nesiskaitymas su 
bendruomene, dėl ko ir žaiz
da negyja. Kadaise V. Hugo 
savo knygoje ”1793-ji metai” 
aprašo, kad karo metu su 
anglais prancūzų karo laive 
užėjus audrai atitrūko viena 
patranka ir ridinėdama po 
denį sudaužė kitas. Gyvybę 
statydamas į pavojų jūri
ninkas tą patranką vėl priri
šo į vietą. Tardymo metu iš
aiškinus įvykio eigą, kur pa
aiškėjo, kad toji patranka 
buvusi to herojiško kareivio 
priežiūroje, paskelbtas toks 
sprendimas: už heroišką 
pastangas pririšiant atitrū
kusią patranką jūreivis ap
dovanojamas aukščiausiu 
medaliu, o už nerūpestingą 
priežiūrą ir apsileidimą - pa
karti! Mūsų bendruomenė 
nėra tokia radikali: ji įverti
na atsiekimus, bet ir tikisi iš 
sportininkų vadovybės bent 
parodyti bendruomenės at-

Minint pavergta Vilnių

1920 m. Lenkija sugalvojo 
Vilniaus užgrobimo aven- 
tiurą.

Tam tikslui maršalas J. 
Pilsudskis pasikvietė kelis 
generolus pasitarimui, jų 
tarpe buvo ir gen. Želigovs
kis, kilęs iš Vilniaus krašto.

Pilsudskis siūlė, jam ta
riamai sukilti, ir jam vado
vaujant užimti Vilnių ir po 
to visą Lietuvą, priskiriant 
ją prie Lenkijos kaip pro
vinciją, gal su tam tikra au
tonomija.

Gen. Želigovskiui atsisa- 
kinėjant tokiam negarbin- 
Eam žygiui, nes Lenkija su 

ietuva ką tik buvo pasira
šiusi Suvalkų Sutartį, ku
rioje Vilnius buvo pripažin
tas Lietuvai. Pilsudskis pa
matė, kad nei vienas gene
rolas nesiima klastingo žy
gio, nes tas neatitinka ka
riūno garbei.

Pilsudskis suprato, kad 
nerasiąs savanorio išdaviko 
kariūno, davė įsakymą gen. 
Želigovskiui, gen atsakė 
roskaz, klausau ir išėjo vyk
dyti gėdingo žygio. Tuomet 
Pilsudskis generolams ci
niškai pasakė: Maniau, kad 
turiu reikalą su žmogumi, o 
čia jis ”dupa wolova”. Gen. 
Želigovskis sutikę vadovauti 
susidūrė su štabo opozicija. 
Karininkai nesutiko savo 
garbės tepti su kažkokios 
rūšies jiems neaiškia, aven- 
tiura.

Gen. Želigovskis pamatęs, 
kad karininkai jo neklauso, 
tada jis kreipėsi į vyriausią 
štabą, kad jis negali savo 
autoritetu veikti.

Tada penktos armijos va
das gen. Sikorskis davė pa
rėdymą, taip vadinamai 
Benekainių grupei žygiuoti į 
Vilnių. Gen. Želigovskis 
puolė Vilnių su 4-mis pėsti
ninkų divizijomis ir dviem 
brigados kavalerijom. 

Lietuvos pajėgos buvo 
daug mažesnės, reikėjo ko
voti ne tik jėga, bet ir gud
rumu. Lietuvos tuometinis 
karo ministeris K. Žukas 
davė įsakymą leitenantui 
Balniui su batalijonu vyrų 
naktį prasiveržti į lenkų už
nugarį. Lietuvių batalijonas,

žvilgiu geros valios, o ne 
grasinimų teismais ir sta
tant ultimatyvinius reikalą-“ 
vimus. Labai pigus pasaky
mas - užmirškime, kai vie
niems toks užmiršimas pri
pažįsta laurus, gi kitai pusei 
palieka tik pažeminimas ir 
nusivylimas. Red.
Gerb. Redaktoriau,

perskaitęs Dr. A. Mau- 
ragio straipsnį (M.P. Nr. 42) 
"Mokslo piktnaudojimas” 
noriu tik pridėti, kad dėka 
mokytojos Jadvygos Buro- 
kienės, kuri dirba kaip bib
liotekininkė Sutherland mo
kykloje, ji ir atkreipė dėme
sį į tokio atlaso iškraipymą. 
Taip pat ji, nebijodama pa
sekmių, pirmoji pareiškė 
protestą leidyklai ir asme
niškai protestavo mokyklos 
administracijoje įsileidžiant 
tokį atlasą mokyklos biblio
tekoje. Būtų gerai, kad ir 
kiti tėvai stebėtų jaunimui 
skirtas mokyklines knygas 
ar kitokius rašinius, kur yra 
neteisingų faktų Lietuvos ir 
bendrai Pabaltijo atžvilgiu.

E. Lašaitis
Syd. Apyl. Valdybos 

narys kult, reikalams

netikėtai tamsoje susidūręs 
su Želigovskio štabu, sukėlė 
tokių paniką, kad gen. Želi
govskis davė įsakymą visai 
jo vadovaujamai kariuome
nei trauktis. Ir jis pats tik 
spėjo pasprukti. Lietuvių 
gen. Žukauskas įsakė priešą 
vyti. Puolimas vyko Gied
raičių ir Širvintų apylinkėse. 
Lenkai bėgo chaose, tik mū
sų nelaimei, įsikišo santar
vininkų komisija ir lietuvių 
žygis į Vilnių buvo sustab
dytas. Dėl santarvininkų 
komisijos įsikišimo Lietuva 
nustojo Vilniaus.

Užėmus Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, prieš lietuvius pra
sidėjo žiaurus okupacinis 
režimas. Lenkų valdžia, o 
ypatingai Vilniaus vaivada 
Bocianskis uždarė visas lie
tuvių mokyklas, už mažus 
nusikaltimus baudė didelė
mis administracinėmis bau
domis. Lukiškių kalėjime be 
teismo laikydavo ilgus mė
nesius tardydami, neleido 
lietuviams pirkti nekilnoja
mo turto. O bažnytinė 
hierarchija trukdė lietuviš
kai bažnyčiose melstis. •

Pav. Adutiškio bažnyčioje 
lietuviškai begiedant, būda
vo žirklėmis sukarpomos 
moterų suknelės, bet pasi
skundus, policija į tai nere
aguodavo. Apie visą lenkų 
terorą, ką mes, Vilniaus 
krašto lietuviai, pergyveno-'1 
me, reiktų ilgai kalbėti. Da
bar noriu patiekti porą pa
vyzdžių apie lenkus ir jų lai
kyseną tremtyje Vilniaus ir 
Lvovo klausimu.

1945 m. gegužės mėn. 
Churchillis kalbėdamas į 
anglų tautą karo užbaigimo 
proga, tarp kitko pasakė: 
Lenkai ir iš šio karo nieko 
neišmoko, nei visų savo 
blogų metodų, nei įpročių 
nepamiršo. Taip pat Ameri
koje 1953 m. gegužės 3 d.

Gerb. Redaktoriau,

"Mūsų Pastogės” Nr. 
42, skaitome A.L.B. Syd. 
Apyl. Valdybos pranešimą 
organizacijoms dalyvauti 
parengimų kalendoriaus su
daryme.

Per eilę metų atvyksta
me, registruojame tinkamas 
datas organizacijų parengi
mams, bet metų bėgyje ar 
visos organizacijos laikosi tų 
datų? Ne kartą S.L.M.S.G. 
D-jos Valdyba susidūrė su 
nemalonumais dėl kai kurių 
organizacijų nesilaikant mi
nėto parengimų kalendo
riaus. Kiekviena organizaci
ja rengiant bet kurį paren
gimą tikisi sulaukti pasise
kimo, bet kai būna pakarto
tini prasižengimai tenka pa
galvoti ar iš vis apsimoka 
registruotis! jei reikia 
rūpintis ar kita organizacija 
neužims draugijos nustaty
tos datos.

Patariu minėtom organi
zacijoms paimti iš mūsų 
draugijos pavyzdį, parengi
mų kalendorių paskelbus 
spaudoje, išsikirpti, ir val
dybų posėdžiuose po ranka 
laikytis. Tada bus išvengia
ma bereikalingo erzelio, ir 
be to parodysime viens ki
tam solidarumą ir pagarbą.

Jūsų
Ona Baužienė

Chicagos lenkai vežiojo di
delį plakatą, vaizduojantį 
busimąją Lenkiją su Vilniu
mi, Lvovu ir Rytprūsiais. -

Dabartinė Lenkijos vy
riausybė, Vilnių pripažįsta 
Lietuvai, tačiau ar tas pri
pažinimas galiotų, kada 
Lenkija pasijustų laisva? 
Tarptautiniai kalbant, Lie
tuvai tas pripažinimas yra 
dokumentalinis kozeris Lie
tuvos naudai.

Dabar pažvelkime į buvu
sius lenkų aventiuristus, 
vadus, kokio likimo jie susi
laukė. J. Pilsudskiui mirus, 
patys lenkai jam išplėšė šir
dį o pats palaidotas kaipo 
beširdis maršalas. Tokio at
sitikimo dar nebuvo istori
joje. Gen Sikorskis 2-ro karo 
pabaigoje malūnsparnio 
avarijoje žuvo virš ispaniško 
Gibraltaro, o Želigovskis už 
grobuonišką darbą gavęs 
Turgelių dvarą prie Mockū- 
nų medžiojo zuikius. Prasi
dėjus vokiečių - lenkų karui 
apleido dvarą, prisiartinęs 
prie Lietuvos sienos norėjo 
pereiti į Lietuvą, bet staiga 
sustojo galvodamas, kad 
Lietuva jį gali areštuoti ir 
perduoti teismui už grobuo
nišką darbą, pasukęs atgal ir 
per Rumuniją pabėgo į 
Angliją ir ten 1946 m. mirė. 
Kaip matome, padaryta 
skriauda savaime keršija.

Šiandie Vilnius nesi- 
vadina Wilno, bet Vilnius, ir 
Gedimino kalne plevėsuoja, 
nors okupuotos, bet Lietu
vos vėliava, bet ne plėšrusis 
lenkų erelis, kuriam buvo 
poniška karūna nuimta, pati 
Lenkija trypiama rusiško 
bato kaip Ukraina ir Lietu
va. Tikime, kad to paties li
kimo susilauks ir Rusija.

K. Prašmutas
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Informacija
AUKŲ REIKALU

Dažnai skaitome mūsų 
spaudoje apie skiriamas pi
nigines aukas organizaci- 
£ms, kas yra labai gražu, 

st atsiranda ir toliau žvel
giančių tautiečių, skiriančių 
aukų kitų kraštų lietuviškai 
veiklai. Jie taip pat stengiasi 
pasidarbuoti lietuviškai 
veiklai. Vienas tokių kraštų 
yra Lenkija. Ten gyvena 
mūsų brolių, kurie darbuo
jasi, leidžia lietuvišką spau
dą, kas ypatingai svarbu ir 
vertinga lietuvybei. Čia ir 
noriu paminėti tautietį p. A. 
Stasą, kuris per Syd. Apyl. 
Valdybą skyrė $ 100 norė
damas išlaikyti Dariaus ir 
Girėno paminklą Soldino 
miške. Jam didžiai dėkoja
me.

Būtų gražu, kad ir dau
giau tautiečių prisidėtų au
komis Lenkijos lietuvių rei
kalams. Pinigus galima per
siųsti per lenkų agentūrą 
Sydnejuje, kas gal būtų pi
giau ir palankiau, negu per 
banką.

E. Lašaitis

Jeigu norite pagyventi laisvų vandenyno erdvių nuotaikomis ir pajusti 
Sydney lietuvių gyvenimo pulsą, dalyvaukite SYDNEJAUS LIETUVIŲ

ŽVEJŲ KLUBO BALIUJE
lapkričio 12 d., šešt. Pradžia 7 vai. Syd. Lietuvių Klube.

Programoje: LINKSMIEJI BROLIAI, 
geriausia nuotaika, turtinga loterija, šokiai ir muzika 
ir visų bičiuliškas pabendravimas.

Ateikite ir įsitikinkite! Įėjimas tik $ 3 asmeniui. Bilietai prie įėjimo arba už
sakomi Syd. Liet. Klube. Užkandžiai ir gėrimai pagal pageidavimus vietoje.

Syd. Žvejų Klubo Valdyba

VISUR
LINKSMA VAKARIS

Ateinantį sekmadienį Sū
kurio linksmavakaris. Bus 
proga pasidžiaugti jaunais 
šokėjais ir drauge praleisti 
tikrai linksmą, lietuvišką 
vakarą.

Gal ne vienas iš vyresnių
jų prisimena linksmus su- 
bątvakarius, kur buvo šokta 
ir dainuota. Taip bus ir čia. 
Ypač laukiame jaunimo 
30-50 metų amžiaus (kur visi 
dingo!?) su savo ’’vaiku
čiais”.

"Jaunimui puiki proga 
prisiminti paprastus lietu
viškus šokius, kaip Suktinį, 
Kalvelį ir t.t. ir drauge pa
dainuoti.

Kviečiame prisidėti prie 
mūsų bandymo prisiminti ir 
išlaikyti lietuviškus šokius ir 
dainas, ne tik scenoje, bet ir 
mūsų gyvenime.

Jei šis lietuviškas vakaras 
pasiseks, darysime ir dau
giau.

Laukiame jūsų 
Sūkurio Valdyba

ŠAULIAI MELBOURNE

Spalio 9 d. - Vilniaus už
grobimo dieną Melbourne 
šauliai suruošė minėjimą. 
Atlaikytos pamaldos. Daly-

ATSIPRAŠOME

Maloniai atsiprašome p.p. 
Stan ir Patricia Šutus iš 
Geelongo dėl rašinio, tilpu
si© Mūsų Pastogės*Nr35, 7 
psl., kuriame buvo nepalan
kiai apie juos rašoma. ’ Red.

Mūsų Pastogė Nr. 44, 1983.11.7, psl. 8

1984 m. PARENGIMŲ 
SYDNEJUJE

KALENDORIAUS
REIKALU

Lapkričio 20 d., sekma
dienį, 2 vai. Sydnejaus Liet. 
Namuose Bankstowne šau
kiamas visų Sydnejaus lie
tuvių organizacijų atstovų 
posėdis sustatyti ateinan
tiems metams lietuvių pa
rengimų kalendorių. Malo
nėkite pasiųsti į posėdį savo 
atstovus su pramatytomis 
datomis savo parengimams.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 42 bu
vo paskelbta statutiniu keliu 
pasitraukusieji Melb. Liet. 
Klubo buv. Valdybos nariai 
ir nauja M.L. Klubo Valdy
ba. Pasitraukusių narių tar
pe nepaminėtas buv. Klubo 
pirm. p. Juozas Petrašiūnas. 
Suinteresuotus maloniai 
atsiprašome. Red.

VISAIP
vavo rikiuotėje atžygiavę 
uniformuoti šauliai su juodu 
kaspinu perrištomis vėlia
vomis. Vėliau'Liet. Namuo
se vyko pats minėjimas, kurį 
atidarė šaulių vadas S. Lip- 
čius. Susikaupimo minute 
pagerbti žuvę šauliai ir Lie
tuvos kariai, beginant Vilnių 
ir padėtas vainikas prie žu
vusioms paminklo. Paskaitą 
skaitė šaulys vilnietis K. 
Prašmutas (skaitykite jo žo
dį šiame M.P. Nr.)

Po minėjimo pravestas 
metinis šaulių susirinkimas:
padaryta metinė veiklos 
apyskaita ir aptarti eina
mieji reikalai. Sekė vaišės, 
kurias paruošė šaulių 
moterų sekcijos pirm. p. E. 
Lipčienė, už ką šauliai jai 
dėkingi.

MELBOURNO
LIETUVIŲ 

BIBLIOTEKOJE

Šaltinių Bibliotekoje gau
tos naujos knygos: L.K.B. 
Kronikos 6-tas tomas (204 
Lie). J. Kudirkos ir kitų iš 
lietuvių kultūros istorijos; 
Valstiečių verslai (914.7506 
KUD). Vinco Kuzmicko 
Kristijonas Donelaitis (920 
KUZ). K. Avižonio Rinkti
niai raštai II tomas; Valsty
binė Lietuvos santvarka
XVII amžiuje (947.5 AVI).

Aukojo Melbourne Lietu
vių Bibliotekai: $ 5 M. Kup
činskienė. Knygų J. Ašmo- 
nas, Alena Karazijienė. Vi
siems mūsų bibliotekos ge
radariams nuoširdus ačiū.

Bibliotekos vedėjas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE *
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414*

Šeštadienį, lapkričio 12 d., 
ŽVEJŲ KLUBO METINIS BALIUS

* Programoje ’’Linksmieji Broliai”,
■fc loterija ir kitos linksmybės.
K Pradžia 7 vai.
.g Įėjimas $ 3.

Sekmadienį, lapkričio 13 d., 
SŪKURIO LINKSMA VAKARIS .

* Programa * Loterija * Prizai ♦ 
Pradžia 6 vai.
Įėjimas $ 2.

PRANEŠIMAS

Canberroje Kariuomenės 
šventės minėjimas įvyks 
lapkričio 20 d., sekmadienį, 
šia tvarka:

Pamaldos St. Marys kop
lyčioje 11.30 vai. laikys kun. 
P. Mortuzas. Po pamaldų 1 
vai. Lietuvių Klube bus ofi
cialus minėjimas. Paskaitą 
skaitys p. V. Biveinis.

S.L.S.G. MOTERŲ DRAUGIJA
maloniai kviečia visus tautiečius į tradicinę

i e š m i n ę
lapkričio 13 d. Lietuvių Sodyboje Engadine

Atvykusius džiugins SŪKURIO šokėjai, kepsniai, 
kavutė ir t.t.

Pradžia 1 vai. Dalyvavę nesigailėsite!

PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią, 
skautišką padėką organiza
cijoms ir asmenims, pare-’ 
musiems Kaukių baliaus 
ruošą.

Už parūpintas premijas 
kaukėms: Tunto Skautų Tė
vų Komitetui (I-ma premija) 
- $ 100, Sydnejaus Skautų 
Židiniui (Il-ra premija) - $ 
50, Senam Skautui (III-čia 
premija) - $ 30.

Už kaukių baliaus didžio
sios loterijos fantus: p.p. A. 
Jakštui (2 paveikslai), R. 
Gaidžionytei (siuvinėtas pa
veikslas), E. Šliterienei 
(tortas), V. Narušienei 
(setas stiklų).

Nuoširdžiai dėkojame 
tuntą piniginiai parėmu- 
siems asmenims: p.p. V. 
Narušienei - $ 100, V. Sta
nevičienei - $ 50, D. ir D. 
Bieri - $ 50, Z. ir A. Stor- 
pirščiams - $ 10.

Mūsų broliška padėka taip 
pat vyr. broliams - sesėms 
židiniečiams, parūpinusiems 
kaukių baliui pyragus ir juos 
vėliau pardavinėjusiems, 
talkinusiems loterijų suruo
šime bei. pravedime, durų 
tarnybose ir t.t. Ačiū ir vi
siems fantų aukotojams bei

Meninėje programoje pa
sirodys Sydnejaus teatro 
grupė Atžala ir Canberros 
tautinių šokių grupė Audė
jėlė.

Po minėjimo seks tradici
niai skautų tėvų ruošti pie
tūs, nuplaunami klubo parū
pintu alučiu.

Sąryšy su minėjimu, da
lyviai taip pat turės progos 
apžiūrėti p. V. Biveinio pa
ruoštą nuotraukų parodą 
apie Lietuvos kariuomenę 
1918 - 1940 m.

Paroda bus atdara prieš ir 
po minėjimo.

Visi Canberros lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Ramovės vadovybė

NELIKIME SKOLINGI

MŪSŲ PASTOGEI 

vienaip ar kitaip prisidėju- 
siems prie kaultių baliaus 
suruošimo ar jo sėkmingo 
pravedimo.

’’Aušros” Tunto Vadija

Jaunuolis prisipažįsta 
mergaitei:

— Aš jus myliu...
— Tikrai? Bet kodėl 

mane? Juk yra tiek daug 
gražių mergaičių.

— Meilė yra akla...

mist Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY’ 

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W., 2200
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

SYDNEY RAMOVĖNAMS 
IR VISUOMENEI

Pranešame, kad šiais 
metais Lietuvos Kariuome
nės Atkūrimo Šventės mi
nėjimas, įvyks Lietuvių 
Klube šia tvarka:

1. Minėjimo išvakarėse 
lapkričio 19 d. (šeštadienį), 
įvyksta ramovėnų šokių va
karas. Programą atlieka 
patys ramovėnai. Veiks tur
tinga fantais loterija.

2. Lapkričio 20 d. (sekma
dienį), 11.30 vai. pamaldos 
Lidcombe bažnyčioje. Visi 
ramovėnai organizuotai ir su 
vėliava dalyvauja pamal
dose. Prašome prie minėji
mo prisidėti ir visas kitas 
organizacijas. Kariuomenės 
šventė - visų šventė.

3 vai. Lietuvių Klubo di
džiojoje salėje, įvyksta mi
nėjimas. Šiemet paskaitos 
nebus. Programa bus - lite
ratūrinės popietės pobūdžio, 
skaitant Kariuomenės At-
kūrimo Šventės tema 
jrozą ir poeziją. Iš vietinių 
iteratų su savo kūryba da- 
yvauja: poetė - rašytoja 
VI.M. Slavėnienė, poetas 
J.A. Jūragis ir poetas Br. 
Žalys. Ramovėnų - sukaktu
vininkų pagerbimas. Dai
nuos ramovėnų choras.

Prašome visus
ramovėnus ir visuomenę, 
šiame minėjime kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

Sydney ’’Ramovė” Valdyba

ATGAIVINTA
RAMOVĖNŲ VEIKLA

LKV S-gos Ramovės Per- 
tho skyriaus nariai, susi
rinkę liet, pensininkų klube 
nutarė atgaivinti skyriaus 
veiklą ir 1982 m. rugsėjo 12 
d. susirinkimo nutarimą at
šaukti. Pirmininku ir toliau 
palieka p. B. Steckis, kurio 
rūpesčiu bus surengtas Lie
tuvos kariuomenės šventės 
minėjimas ir tuo pačiu pa
minėta skyriaus 20 metų 
veiklos sukaktis.

A. Klimaitis

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200 •
Administracijos tel. 709 4846
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu į N. Zelandija $35
Oro paštu kitur $50

Printed by Rotor Press Ltd..
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