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JUNGTINES TAUTOS 
PASMERKĖ 
SOVIETUS

Jungtinių Tautų spec, sesijoj 
60 balsų prieš 10 ir 10 susilaikius, 
pasmerkta Sov. Sąjunga dėl jos 
nusikalstamų veiksmų Vengrijoj. 
Įrodyta, kad revoliucija kilo spon
taniškai. Jungtinės Tautos pri
ėmė rezoliuciją, kurioje--reikalau
jama: 1. Laisvų rinkimų Vengri
joj, 2. Atitraukimo sovietinių ka
linių pajėgų iš Vengrijos terito
rijos.

Jungtinės Tautos išrinko buv. 
Jungtinių Tautų visumos pirminin
ką, Siamo princą Wan, kuris įga
liotas tartis su Sov. Sąjungos ir 
Vengrijos vyriausybėmis dėl šios 
rezoliucijos įgyvendinimo.

Budapešto, taip pat ir kitų sa
telitinių kraštų delegatai labai 
aštriai pasisakė prieš šio klausimo 
svarstymą aplamai. Kadaro vyriau
sybė sako, kad Jungtinių Tautų 
delegatai nebus įsileidžiami į Ven
griją, nes tai būtų kišimasis į 
nepriklausomos Vengrijos vidaus 
reikalus. Sov. Sąjungos delegatas 
Sobolev nurodė, kad 5 valstybių 
spec, komitetas Vengrijos revoliu
cijos įvykiams aiškinti, buvęs ka
pitalistų įrankis.

Kaip benekėtų sobolevai, Krem
liui Vengrijos byla JT labai ne
malonus dalykas.

PERVERSMAS SIAME
Siamo karininkų ruoštas per

versmas .pasisekė. Ministeris pir- 
min. maršalas Pibul Songgram 
paspruko į užsienį^ Spėjama jis 
išvyko į Kombodią. Krašto vald
žia atsidūrė buv. krašto apsaugos 
ministeri'o maršalo Sarit Thanarat 
rankose.

Perversmas praėjo “gražiai” — 
be kraujo praliejimo. Nepatikimi 
laivyno ir aviacijos kariniai vadai, 
policijos viršininkas ir kiti augš- 
tieji pareigūnai areštuoti. Armi
jos tankai ir šarvuočiai dar tebe- 
patruliuoja gatvėse, bet krašto 
sostinėje Bankonge palyginti ra
mu ir gyvenimas eina normaliai.

Siamo užsienio politika, atrodo, 
nesikeis, nes maršalas Sarit eko
nomiškai priklauso nuo užsienio.

Bankonge šiomis dienomis įvy
ksta SEATO konferencija, kurioje 
dalyvauja ir Australijos atstovas. 
Siamas yra SEATO narys.

Molotovas
GAVO DARBO

Apie Molotovo paskyrimą sovie
tų ambasadorium Mongolijai žinią 
patvirtino ir sovietinė “Tass” ži
nių agentūra.

Skelbiama, kad Kaganovičius 
paskirtas administruoti Sverdlove, 
Uralo srityje, cemento fabriką.

Buv. užsienių reikalų min. še- 
pilovas paskirtas užkampiu, 1800 
mylių nuo Maskvos mokytoju.

NAUJAS JTO PIRMININKAS

Iš New Yorko pranešama, kad 
naujuoju Jungtinių Tautų Organi
zacijos pirmininku išrinktas Sir. 
Leslie Munro, naujazelandietis. 
Už jį atidavė 77 valstybių atsto
vai balsus, 3 susilaikė.

Praeitos sesijos pirmininku bu
vo Siamo princas Wan.

Praėjusioj JT sesijoj kom. Kini
jos priėmimo į Jungtines Tautas 
klausimas atidėtas ateičiai. Prieš 
priėmimą’ į JT labiausiai priešin
ga Amerika.

VAK, VOKIETIJA PO RINKIMU
LAIMĖJO ADENAUERIS. VAK. VOKIETIJOS POLITIKA NESIKEIS

Dr. Konrado Adeauerio vadojau- 
jama Vak. Vokieteijos krikščionių 
demokratų partija didele persvara 
laimėjo parlamento rinkimus, toli 
užpakalyje palikusi rimčiausią 
varžovą — socialdemokratų parti
ją. Krikščionių demokratų parti
jos laimėjimas, tačiau, kaip teigia 
politiniai stebėtojai, yra daugiau 
kanclerio dr. Adenauerio asmeni
nis nuopelnas ir jo asmeniškas 
laimėjimas.

Rinkimuose dalyvavo 13 partijų. 
Krikščionys demokratai parlamen
te dabar turi (iš 497) 270 vietų. 
Pereitoj kadencijoj turėjo 255. To
kiu būdu Adenauerio partija, tu
rėdama absoliutinę daugumą, gali 
valdyti pati viena, bet manoma, 
kad krikščionys demokratai suda
rys koaliciją su laisvųjų demokra

Dr. Konradas Adenaueris (dešinėj) Vak. Vokietijos kancle
ris — min. pirmininkas, sveikinasi su JAV-bių prezidentu 
Dwight D. Eisenhbweriu, susitikdami konferencijos Baltuosiuo
se Rūmuose, Vašingtone.

Šalia prezidento stovi James B. Connat, JAV-bių ambasado
rius Vakarų Vokietijai ir šalia kanclerio stovi JAV-bių užsienių 
reikalų ministeris John Foster Dulles.

Dr. K. Adenaueriui laimėjus Vak. Vokietijos parlamento 
rinkimus, jis pareiškė, kad jis ir toliau užsienio politikoj arti
mai bendradarbiaus su Vakarais, ypač palaikys draugiškus ry
šius su Amerika.

Izraelio Diplomatas Odesoj
Izraelio užsienių reikalų minis

terija paskelbė pranešimą, kaip 
šios valstybės ambasados Mask
voje tarnautojas, attashe Aliahu 
Chazan, buvo sulaikytas Odesoje, 
Sovietų Sąjungos slaptosios poli
cijos tardytas ir grąsinimais bei 
teroru mėginta padaryti Sovietų 
Sąjungos šnipu.

Aliahu Chazan iš Maskvos-nu
vykus atostogų į Odesą rugsėjo 
7 d., jį sulaikę M.G.B. pareigūnai 
ir nusigabenę į savo būstinę pra
dėjo grąsinti, kad jis daugiau ne- 
bepamatysiąs savo šeimos, jei jis 
nesutiks dirbti sovietiniam saugu
mui. Kada Izraelio diplomatas pa
prašė leisti susisiekti su savo am
basadorium, iš jo tebuvo tik pa
sijuokta. Jam buvo pasakyta, kad 
jo likimas priklauso nuo jo apsi
sprendimo ir palankaus atsakymo. 
Kitu atveju, jis paprasčjjgisiai pr&- 
nyksiąs iš, šio pasauiioBį jo dra
bužiai bus rasti pajūryj#) kaip ir 
visų skenduolių.

Po kelias dienas trukusio inten

syvaus apklausinėjimo ir grąsini- 
mij įsijungti į sovietinių šnipų 
tinklą, Chazanui atsisakius, rug
sėjo 11 d. jam buvo leista skristi 
atgal į Maskvą, prigrąsinus, kad 
įvykis pasiliktų paslaptyje, arba 
jis bus likviduotas. “M.G.B. ran
ka tamstą pasieks kiekvienoje pa
saulio vietoje”, —• išleisdami lais
vėn Chazaną prigrasino tardyto
jai.

Sugrįžęs į Maskvą jis apie įvykį, 
painformavo Izraelio ambasado
rių, kuris sudarė sąlygas Chaza
nui skubiai išvykti iš Sov. Sąjun
gos. Izraelio vyriausybė Maskvai 
įteikė griežtą protesto notą.

• Sov. Sąjungos užs. reik, minis- 
terio pavaduotojas Semionovas įs
pėjo Vak. Vokietiją, kad ji bus 
kalta dėl nesusitarimų su Sov. 
Sąjunga. Adenauerio reikalavimas 
grąžinti apie 100.000 vokiečių ka
ro belaisvių, esą, neįvykdomas da
lykas, nes visi Sov. Sąjungoje vo
kiečiai gyvena kaip privatūs as
menys.

tų partija, kuri šiame parlamente, 
turi 41 atstovą, Socialdemokratai 
pravedė 160 atstovų. Kitos parti
jos naujajame parlamente turi po 
keliolika arba kelis atstovus.

Rinkimuose dalyvavo rekordinis 
balsuotojų skaičius — 88% iš 
35.500.000 turinčių teisę balsuoti.

Dr. Konradas Adenaueris, 81 
metų amžiaus vyras, nepaprastos 
energijos ir ištvermės, kietas ir 
gabus politikas, yra aiškiai apsi
sprendęs už glaudžius ryšius su 
Vakarais. Po rinkimų jis spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad Vak. 
Vokietijos politika nesikeis. Jis 
nurodė, kad rinkimų rezultatai su
stiprins Vokietijos poziciją ir iki 
šiol vestą užsienio politiką. Dėl 
Vokietijos sujungimo Adenaueris 
pasakė, kad Vokietija tegalės bū-

ti sujungta tik Vakarų Sąjungi
ninkų sąlygomis. Jo vyriausybė 
pasiryžusi tesėti šiaurės Atlanto 
Sąjungai įsipareigojimus, kad Vo
kietija įsijungtų į šiaurės Atlan
to Sąjungą su numatytomis 12 di
vizijų.

Rytų Vokietijos laikraščiai ir 
radijas Adenauerio laimėjimą pa
sitiko labai piktais pareiškimais, 
vadindami jį diktatorium, kuris 
laimėjęs rinkimus savo “smogikų” 
pagalba.

Pasaulis, kaip vokiečiai, ta
čiau žino, kad Adenaueris yra 
nuoširdus demokratas ir kietas an- 
tikomunistas. Tai jis įrodęs per 
pastaruosius kelerius metus būda
mas kancleriu. Po šių rinkimų 
Adenaueris Vak. Vokietijos vyriau
sybės priešakyje stovės trečią ka
denciją, ateinančius ketverius me
tus. •

Vakarų valstybės Vokietijos 
rinkimų rezultatus sutiko su di
deliu pasitenkinimu.

Okupuoto} 
Lietuvoj

PANAIKINAMA APIE 3.000
“RAUDONŲJŲ KAMPELIŲ”

Jų vietoj atidaroma 278 apylinkių 
“kuRūro* namai”.

Vilniaus radijas rugpjūčio 18 d. 
pranešė, kad Lietuvoje panaikina
mi “raudonieji kampeliai”, kurie 
pastaraisiais keliais metais buvo 
vadinami “kaimo klubais” ir “klu- 
bais-skaityklomis”. Kultūros mi
nisterijos vyr. švietimo įstaigų 
valdybos klubinių įstaigų skyriaus 
inspektorė Gruodienė tuo klausi
mu painformavo, kad paskutiniais 
metais respublikoje veikę 3.142 
“kaimo klubai” ir “klubai-skaityk- 
los”. Jie savo laiku “aktyviai pa
dėję tarybinėms ir partinėms oi> 
ganizacijoms kolūkių statyboje, 
stiprindami kolūkių gamybą, auk
lėjant darbo žmones komunistine 
dvasia”. Ir be to paaiškinimo vi
siems iki šiol buvo aišku, kad tie 
raudonieji kampeliai pirmoje eilė
je buvo komunistinės propagandos 
taškai, o ne “poilsio kertelės”, 
kaip jas vartais vadindavo.

Apylinkinitj “kultūros namų” 
būsią atidaryta 278. Tokiu būdu 
kiekvienam rajonui teks po kelis. 
Paklausta, kodėl naikinami kaimo 
klubai, inspektorė Gruodienė pa
reiškė, kad “augant kolūkiečių 
kultūriniam lygiui, auga ir jų kul
tūriniai poreikiai. Klubas — skai
tykla jau jų patenkinti nebegali. 
Iš numatytų 278 “kultūros namų” 
iki šiol esą jau atidaryta apie 70. 
Visiems žinoma, kad žodis “kul
tūra” sovietuose perdėm piktnau- 
dojamas. Ir dabar kuriama ne kas 
kita kaip nauji bolševikinės pro
pagandos mazgai. E.

• Vengrų tautinės ūkininkų par
tijos vadas Istvan Bilbo, per tar
pininkus iš kalėjimo išsiuntė laiš
ką. Jis siūlo Vakarams neužmesti 
Vengrijos klausimo, kol rusai yra 
linkę tartis ,nes patys vieni ven
grai nepajėgs išsikovoti laisvę. Gi 
vakariečiai, per 10 metų žadinę 
viltis, sukilimo metu pasielgę 
“skandalingai”.

Vid. Rytuose
ĮTAMPA NEMAŽĖJA. PASIENIO 
INCIDENTAI IR GINKLAVIMO
SI VARŽYTYNĖS.

Vid. Rytuose padėtis tebėra 
įtempta. Ypač santykiai paaštrė
jo, kai pereitą savaitę Syrijos — 
Lebanono pasienyje per ginkluotą 
susikirtimą žuvo 11 žmonių. Le
banono pasienio policija susidūrė 
su ginkluotų syrijiečių būriu, už
puolusiu Lebanono kaimą. Kauty
nės truko apie valandą; Atvykus 
pastiprinimams, syriiječiai pasi
traukė.

Londono “Daily Mail” skelbia, 
kad spec, paruošti syrijiečių smo
giamieji daliniai turi tikslo vyk
dyti užpuolimus ir žudymus, at
likti sabotažo veiksmus ir jų pa
grindinis tikslas nuversti antiko
munistinę Lebanono vyriausybę.

Iš Irako pranešama, kad saugu
mo policija suėmė 5 slaptos orga
nizacijos vadus. Ši organizacija 
planuoja Irako vadovaujančių as
menų žudymus ir galutinis jos 
tikslas nuversti Irako vyriausybę. 
Kratos metu rasti dokumentai ro
do, kad ši organizacija turi glau
džius ryšius su Syrijos komunis
tiniu saugumo viršininku pik. Ha
mid Sera j.

Iš Kairo pranešama, kad Egip
to darbininkų federacija ragina 
vyriausybę apginkluoti egiptiečius 
savanorius “šventajam karui Syri- 
joje prieš kapitalistinius agreso
rius”. ši organizacija turi apie 
1,5 mil. narių.

Amerika ir toliau vykdo ginklų 
tiekimą Vakarams draugiškiems 
Rytų kraštams, kad atsvėrus So
vietų ginklo jėgą Syrijoj.

Izraelis pareiškė protestą JAV 
vyriausybei prieš ginklų tiekimą 
arabų valstybėms.

šiandien Vid. Rytai sėdi ant 
parako statinės, bet priklauso nuo 
Kremliaus, ar įskels kibirkštį.

KALTOS CIGARETĖS

Iš Stambulo pranešama, kad 
Turkijos slaptosios policijos agen
tai sulaikė lošimo namuose Sov. 
Sąjungos laivyno attashe kpt. Ale- 
xlandre Marlaguine, kai jam vie
nas turkas davė dėžę cigarečių. 
Sov. Sąjungos diplomatas dėl ci
garečių kovojo kojomis ir ranko
mis prieš slaptosios policijos pa
reigūnus. Išaiškinta, kad ant ciga- 
retinio popierio buvo surašytos 
slaptos žinios.

Slaptoji policija šiuos šnipus 
sekė keletą mėnesių.

• Reuteris iš Kuala Lumpur, Ma
lajų sostinės, praneša, kad naujai 
įsisteigusi nepriklausoma Malajų 
valstybė pasirašė gynybos paktą 
su Anglija, Australija ir N. Zelan
dija. Pagal sutartį visos šios val
stybės sutartinai kovos ir prieš 
komunizmą.

Nepriklausoma Malajų valstybė 
Jungtinių Tautų visumos suvažia
vime išrinkta Jungtinių Tautų 
Organizacijos nariu. Dabar JTO 
turi 82 narius valstybes.

• Naujasis Siamo vadas marša
las Sarit Thanarat pareiškė, kad 
naujasis Siamo režimas bus ištiki
mas, SEATO — Pietų — Rytu 
Azijos Tautų sąjungos — įsiparei
gojimams.

• Pereitą savaitę į Sydnėjaus 
uostą įplaukė 3 amerikiečių krei
seriai su 3000 karininkų ir jūri
ninkų. Laivus gali lankyti publi-

ALB Krašto Valdybos 
Pirmininkas Vyksta 

Newcastiin
ALB Newcastlio Apylinkės val

dybos pakviestas, š.m. rugsėjo 28 
d. į Newcastle vyksta ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas St. Kovals
kis. Jis čia Tautos šventės minėji
me skaitys paskaitą, kalbėsis or
ganizaciniais reikalais ir arčiau 
susipažins su Newcastlio lietuviais 
bei jų rūpesčiais.

Rugsėjo 8-ji Brisbanėj
Š.m. rugsėjo mėn. 7 d. Tautos 

šventės minėjiman susirinko tiek, 
kad jau seniai Brisbanėj matėsi 
toks būrys lietuvių.

Vyrų choras, vedamas P. Bud
rio, ii- moterų choras, vedamas K. 
Stankūno, padainavo po kelias dai
nas. Mažoji baletininkė V. Stan
kūnaitė pąšoko ir N. Mališauskai- 
tė padeklamavo.

Tai dienai žodį tarti buvo pa
kviestas J. Kriaučiūnas Savo per
skaitytoje paskaitoje J. Kriaučiū
nas iškėlė sumanymų ir išgirdome 
pabarimų patys sau, mūsų vado
vaujantiems organams ir buvusiai 
nepriklausomos mūsų valstybės 
vyriausybei. Na, pasižadėjome 
mokytis iš klaidų...

Po oficialiosios dalies įvyko 
įprastas pasilinksminimas su alu
čiu. (ū).

Jonas Mekas
— Premininkas

Lietuvių Akademinio Sambūrio 
Montrealyje, Kanadoje, valdyba 
praneša, kad Vinco Krėvės vardo 
literatūrinės premijos Jury komi
sija, susidedanti iš dr. H. Nagio 
— pirmininko, B. Pūkelevičiūtės, 
B. Ciplijauskaitės, J. Kardelio ir 
K. Veselkos, susirinkusi posėdžio 
1957 m. rugsėjo mėn. 4 d. Mont
realyje ir apsvarsčiusi visus 1955 
-56 m. išleistus ii- dar nepremijuo
tus lieteuvių grožinės literatūros 
kūrinius, nutarė, trimis balsais 
prieš du, antrąją Vinco Krėvės 
Vardo Literatūrinę Premiją skirti 
Jonui Mekui už jo idilių rinkinį 
“Semeniškių Idilėš”. Premijos įtei
kimo iškilmės įvyko rugsėjo mėn. 
21 d. Montrealyje.

Akad. Sambūris Vinco Krėvės 
Vardo Literatūros premiją yra nu
taręs skirti kiekvienais metais.

Alg. Dunda
LAIMĖJO G.M. HOLDENS 

STIPENDIJA

Adelaidiškis Algimantas Dun
da, Adelaidės Sshool of Mines me
chaninės inžinerijos studentas, lai
mėjo G.M. Holdens stipendiją, ku
ri įgalins jį dvejus metus toliau 
studijuoti inžineriją diplomui gau-. 
ti General Motors Institute, Flint, 
Mich. JAV-bėse.

Alg. Dunda, 27 metų amžiaus, 
vedęs, turi 8 mėn. amžiaus sūnų. 
A. Dunda jau išskrido iš Sydnė
jaus į JAV-bes. Jo žmona numa
to vykti kiek vėliau.

Ryšium su stipendijos paskyri
mu apie A. Dundą rašė P. Aust
ralijos laikraščiai ir įsidėjo jo 
nuotrauką.

• Karinis perversmas prieš Ku
bos prezidentą Batistą, jam išti
kimai žemyno armijai įveikus su
kilusius laivyno vyrus, sukilimas 
palaužtas. Prieš 24 metus Batista 
valdžią paėmė taip pat perversmo 
keliu.
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ANYKŠČIAI BARANAUSKO IR VIENUOLIO

Tai buvo prieš 25 metus, vasa
rą. Užsukau į Anykščius, j sve
čius pas rašytoją Vienuolį — Žu
kauską. Turėjo jis čia miestelyje 
vaistinę, gi kitoje pusėje švento
sios, vyskupo Antano Baranausko 
tėviškės sodyboje, ant upės kran
to buvo pasistatydinęs su salko- 
mis erdvų medinį namą. Sode te
bestovėjo menkutė klėtelė — svir
nelis, kur Vienuolis buvo įruošęs 
kuklų Baranausko muzėjėlį. čia 
tebestovėjo medinė sukrypusi lo
va, kur jaunasis Baranauskas mie
gojo, keletas rakandų, rankraščių. 
Vienuolis buvo “Anykščių šilelio“ 
autoriaus giminė, todėl su meile 
saugojo Baranausko jaunystės 
kukliąją pastogę ir visa, kas did
žiojo vyro jaunystę tėviškėje pri
minė.

Ak, ne tik svirnelis bylojo apie 
Baranauską — visi Anykščiai. Iš 
Vienuolio sodybos, ypač iš antrojo 
augšto pro langą žvelgei už mies
telio, kur baigėsi kapinės, matei 
miškų. Ten kairėje iš miestelio 
balnoja vieškelis, pasineria j miš
ką, bėga į Ukmergės plentą, kur 
kelas į Kauną, į Daugpilį, į Ru
sus. Tuo tad vieškeliu ir plentu 
važiavo Baranauskas į Peterburgą, 
diližonu ir dainavo savo graudų 
jaunuolišką atsisveikinimą: — Su
diev Anykščiams, sudiev Utenai, 
sudiev Lietuvos kalnams!

Šilas, šilelis! Ak gi, Baranaus
ko laikais jis buvo nukirsdintas 
— telikę buvo tik kelios apykrei
vės pušelės. Dabar jau viskas at- 
žėlę, juoduoja vėl senųjų laikų 
šilas. Pačiu šilo pakraščiu ramiai 
vingiuoja šventoji ir plukdo savo 
vandenį į Nerį, į Nemuną, į Balti
ją.

Gražiausia vasarą Lietuvoje pa
vakary. šeimininkas Antanas Vie
nuolis pakviečia pasivaikščioti pa
upiu, į Baranausko šilelį. Su mu
mis eina i rrašytojo sūnus Stasys. 
Ima palapinę, siūlo — nakvosime 
miške. Jo, mat, esama uolaus skau
to. Pasiūlymas mums patinka: gal 
ir mes girdėsime, kaip “lapas arba 
žiedels ant šakelių kraunas, kaip 
šakoms šnibžda medžių kalba šven
ta!“ Gal?

Na, ir šilas! Lieknos lieknutė
ms pušys ir-taip tanku jų! Tik 
vienoj kitoj vietoj skynimėlis, 
proretė, aikštelė. Ir vėl prisimena 
senojo Baranausko žodžiai: — 
Kalnai kelmuoti, pakalnės nupli
kę! Kalnai, kokie čia kalnai! Tik 
kalvos ir slėniai. Vėl išeinam į pa
kraštį, prie šventosios. Stasys pa. 
stato palapinę, talkinu jam. Sau
lė jau nusileido. Tyku tykutėllai. 
Tik kitoje upės pusėje mauroja 
namo genamos karvės, suloja šuo, 
iš kaminų dangun kyla dūmai. Su
sėdame. Rašytojas pirštu parodo 
kiton Anykščių pusėn — ten Niū
ronių kaimas. Tai Jono Biliūno 
tėviškė. Jis gi prašė:

— Kai numirsiu, man pakaskit 
Ant Šventosios upės kranto, 
Kad matytų kapas sodžių, 
Kūdikėlis kur užaugau!

Tylu. Nė vienas mūsų nepra
byla. Biliūnas tebeguli Zakopanė
je. Lenkuose. Neištęsėjom jo pra
šymo.

Nuo Šventosios kyla rūkas, ki
toj pusėj upės pravirksta armo
nika, pasigirsta daina. Tik ir ji 
Igesio daina. Galėtų armonika pa- 
siutpolkę groti, galėtų ir daina 
žygiui į Vilnių kviesti? Galėtų. 
Tik niekas, matyt, mums šį vaka
rą nenori ilgesingų svajų drumsti. 
Ir kaip su ta aplinkos dvasia deri
nasi pats Vienuolis! Ima būkštau- 
ti, ar iŠ šventosios rūko nepasi
rodys skenduolės Veronikos dva
sia, ar neužgirsi amžinojo smui
kininko dainos. — Užteks sėdėti, 
eime pasivaikščioti! — keldama
sis prataria senasis Vienuolis. Iš 
svajonių karalijos pažadintas ke
liuosi aš, keliasi Stasys. Stasys 
nori užkurti laužą. — Nereikia, 
uodų nėra, naktis šilta! — at
kalba tėvas.

Pro medžius pakyla mėnulis, 
žiūrėk, gražuolis! Kaip skuba pro 
dbeesėlius. Einamo Šventosios pa
kraščiu. Vienuolis aiškina mums,

ŠEŠĖLYJE
kodėl upė Šventąja vadinas. Se
nai tai nutikę. Tilto ten ties Any
kščiais nebuvo. Pavasarojo jau, 
bet ledas dar tebelaikė. Iš anapus 
upės prie mirštančio šaukėsi kuni
go. Rogėmis kėlėsi kunigas su 
švenčiausiuoju pas ligonį. Lūžo 
ledas, paniro rogės su arkliu, o 
kartu vežėjas ir kunigas su šven
čiausiu. Nuo to ir upė gavo šven
tosios vardą.

— O kaip su ligoniu? — klausia 
Stasys; — Ar jis pateko į dangų, 
jei be švenčiausiojo mirė?

Visi trys sutartinai leidom Die
vui pasigailėti vargšės velės, dėl 
kurios net pats kunigas paskendo. 
Apie visus šiuos nežemiškus rei
kalus kalbėjom taip realiai: nejau- 
tėm jokio skirtumo tarp padavi
mo, legendos ir kasdieninės tikro
vės. Tokią naktį ir tokioje vieto
je išnyksta praraja tarp šiapus 
ir anapus. Vėlė, paskendęs kuni
gas ir pats Dievas taip arti tavęs! 
čia pat kur nors — gal tylinčia
me Šile, gal ten virš šventosios 
plevena!

RAŠO
A. ZLBRAS

Prieiname tamsų juodą gūbrį. 
Lyg kalva, visa apaugusi medžiais. 
Pralendam pro tankynus. Dabar 
jau mėnulis kilstelėjęs augščiau, 
lyg tarp medžių šakų įstrigęs ste- 
bi žemę, mus. Prie pat šventosios 
kranto, tarp medžių ir krūmų vi
duryje tyvuliuoja vanduo, lyg ne
didelis ežerėlis.

— Esame prie Karalienės liū
no, — prabyla Vienuolis. — Žiū
rėkite, ten viduryje, matote, kaip 
vanduo juda, lyg verda!

— Atsisukęs lyg į mane, lyg į 
sūnų, klausia:

— Žinote, kodėl vanduo juda, 
verda?

Pirmas šoku aš:
— šaltininės kilmės liūnas. Iš 

dugno, iš dumblo veržiasi vanduo, 
todėl ir juda.

— Niekai! šis liūnas yra neiš
matuojamas, jokio čia dumblo nė
ra.

Ir toliau tęsia:
— Senais laikais, kai lietuviai 

dar Perkūną tebegarbino, čia prie 
šventosios buvo šventoji giria. Po 
plačiašakiais ąžuolais, ant kalne
lio buvo aukuras, kur ruseno Am
žinoji ugnis. Kurstą ją dievams 
pasišventusios vaidelutės, gi au
kas Perkūnui, Patrimpui, Laimai 
ir Žeminėlei atnašavo senas žy
nys. Kai kryžiuočiai su kardu atė
jo į Prūsus ir Latvius, prasiver
žė jie kartą ir iki Anykščių. Nu
siauta kraštą, o žmones suvarė į 
šventąją krikštyti. įsiveržę jie ir 
į Šventąją girią, išdraskė Amži
nąją ugnį, sugriovė dievų atnašų 
aukurą, žynio niekur nerado, bet 
vaidelutes sugavo ir vedė prie 
upės, kur jų kunigai pylė Joms 
ant galvų vandenį ir krikštijo. Tik 
viena vaidelutė, ji buvo pati gra
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žiausia, ją kryžiuočiai buvo nuta
rę paimti karo grobiui ir padaryti 
įrankiu savo žemų geidulių, ėmė 
ir pabėgo. Kryžiuočiai jos niekaip 
neglaėjo pavyti. Atbėgo ji štai 
čia, prie to ežerėlio, puolė į van
denį ir paskendo. Savižudės sie
los dangus nepriėmė. Ir taip ji čia 
liūno dugne gailiomis ašaromis 
apgaili savo nuodėmę ir verkia, o 
ašaros kyla į viršų; todėl ir van
duo juda, todėl, atrodo, liūnas 
verda. Kartais naktį mėnesienoje 
vedelutė išeina ant kranto, bet 
ašaros nenustoja jai byrėti iš akių 
ir rasa krinta ant žibučių, ant 
žiedų. Savo ašaras ji šluostosi 
geltonomis kasomis. Nuliūsta visi, 
kas tik mato jos skausmą. Todėl 
ir gluosniai nukarę šakas čia au
ga, todėl ir beržai svyruonėliai.

Tyla. Nuliūdome ir mes. Ne
prieštarauju nei aš, nei Stasys, 
šilo pašonėje, prie Karalienės liū
no jūs viskam tikite, kas neže
miška, neįprasta, negirdėta.

Artinasi dvylikė. Paliekame Ka
ralienės liūną, paliekame verkti 
vaidelutę, verkti gluosnius, ber
žus. Brendame šilo pakraščiu per 
žolę, kertame vieškelį tą, kuris 
veda i Uteną, į Kauną, į Rusus. 
Ssame prie Puntuko akmens. Tai 
didžiausias akmuo Lietuvoje. Mė
nulis dabar jau augštai danguje, 
taip šviesu, kad net raštą įkirs
tam. Tikrai didžiulis akmuo. Vie
nuolis paaiškina, kad antra tiek 
akmens žemėje įsiraususlo esama. 
Iš vieno šono įkalniau, iš ten len
gva užlipti ant paties akmens. 
Sulipame visi trys. Vienuolis pa
žiūri laikrodžio, čia laukiame pir
mųjų gaidžių. Girioje — šilelyje 
šiuo metu pilna dvasių, o čia prie 
akmens saugu dabar. Susėdame 
ant akmens. Netolimai, gal Sla
vėnuose, pragysta gaidžiai.

Dabar aš jums papasakosiu, kaip 
šis akmuo čia atsirado, — atsisto
jęs ir visu ūgiu išsitiesęs taria 
Vienuolis. Mudu su Stasiu nujau
čiam šiurpulingus dalykus, palie
kam besėdį. Vienuolis man pasi
rodo tas senųjų laikų žynys, ku
rio nepagavo kryžiuočiai.

— Matote šiuos randus akme
nyje!

Tikrai matome gilius įrėžimus, 
jų keli. Dabar jau su savo mo
kyklinėmis žiniomis neskubu nei 
aš: palieku ledynų laikus ir rie
dulius knygoms.

— Kai statė Anykščiuose baž
nyčią, tai velnias labai niršo ir 
kartą naktį nešė šį akmenį: norė
jo įpusėtus mūrus sugriauti. Tik 
sugydo gaidys, ir velnio monai
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pasibaigė. Akmuo ėmė slysti jam 
iš nagų. Nenoromis nelabasis iš
leido akmenį: dar bandė nagais
sulaikyti. Todėl ir tie penkių na
gų įdrėskiai akmenyje.

Pragydus gaidžiams, baimės 
jokios, nors ir tiek šiurpių dalykų 
girdėjus. Nusileidę nuo akmens, 
pamažu žygiuojam per šilą prie 
šventosios, prie mūsų palapinės. 
Stasys nuėjo miego į palapinę, o 
mudu prakalbėjome iki rytui. Min
timis nuskridom į Gruziją prakeik
tų vienuolių prisiminti, kurie ak
menimis išvirto, atsiradom prie 
Kistynėlės upelio Amžinojo smui
kininko paklausyti.

I r visa, tai buvo prieš 25 metus, 
šiandien Vienuolis po žeme, Aust
ralijoje po eukaliptais Lietuvos 
medžių šešėlio ilgimės mes, dievai, 
žino, kas su Stasiu — gyvas jis ar 
miręs.

XXX
Ir kaip viskas susiklosto. Plie

ninis gruzinas atsiuntė vyrus iš 
Rytų su nauju tikėjimu. Vėl jieš- 
kojo Lietuvoje žynių, vaidelučių. 
žynį Antaną Vienuolį surado, jo 
Stasį sūnų, tada studentą Serovo 
tarnai pagavo, išvežė į tolimą šal
tą kraštą. Išvežė daugelį kitų. Tan
kais atpleškėjo kryžiuočių vaikai
čiai iš pajūrių. Rytams Vakarą 
įveikus, Vienuolis liko saugoti 
Anykščių šilelio.

Rašė Vienuolis ir naujiesiems 
bosams, porino apie laimingą gy
venimą kolūkiuose, tik man tų pa
sakų skaityti neteko. Tai ir gerai. 
Todėl aš Vienuolį matau tokį, ko
kį Jį pažinau, kokį Jį pažino Ne? 
priklausoma Lietuva. Pažinom gi 
tada mes jį iŠ Kaukazo legendų, 
iš Lietuvos nepriklausomybės ka
rų vaizdų, sutikom jį lydint Vy
tautą kryžkeliais, sutikom Italuose 
lietuvaitę viešnią iš šiaurės. Su
sargdino jis dvarininką vėžiu, bet 
tik todėl, kad šis lietuviškos dva
sios buvo nutolęs. Prietarai ir žmo
nių tamsumas nustūmė į ežerą gy
venimo kelyje paklydusią Veroni
ką. Ak gi, gyvenimas margas, 
marga ir Vienuolio knyga.

Jei kas Vienuolį laiko biliūniš- 
kais keliais ėjusį, tai mums atro
do, nemato jo dvasios bendrumo 
su “Anykščių šilelio*’ baranauskiš- 
ku romantizmu. Vienuolio kūryba 
yra ilgo amžiaus dvasios virpėji
mų apipavidalinmas, o todėl nuo* 
taikos ir literatūrinių tradicijų 
požiūriu įvairi. Sunkiai duodasi 
sukemšama į aiškius realizmo, ro
mantizmo ar sentimentalizmo rė
mus.

Gaila kaikurių klaidžiojimų Vie
nuolio senatvėje. Klaidžiojo ir Ba
ranauskas. O visdėlto Anykščiai 
liks Baranausko, Biliūno ir Vie
nuolio šešėlyje. Kiti Lietuvos mies
tai jiems gali pavydėti.

KITI APIE MUS
“Frankturter Neue Presse’’ rugp. i “Neue Zūrcher Zeitung“ 212 nr. 

15 d. atsispausdino straipsnį “Wil- cituoja Amerikos senatoriaus E. 
na tramt von Freiheit“, kuriame Kefauerio pasisakymą, kuriuo kri- 
pažymi, kad Pabaltijo kraštai nuo ūkuojamas prezidentas Elsenho- 
Vakarų Europos yra atskirti gele- weris ir užsienio reikalų ministe- 
žine uždanga bemaž aklinai. Tik ris Dulles už neveikią Vengrijos 
pastaruoju laiku vienam kitam už- įvykių metu. Senatorius dabar sta-
sieniečiul buvę galima Lietuvą ap- to klausimą, kas būtų, jei ateityje
lankyti. Paminėjęs prieškarinės 
Lietuvos pastangas atgauti savo 
sostinę Vilnių, laikraštis t.k. pa
stebi: “šiandien lietuvių tautinis 
sapnas yra išsipildęs. Bet nauji 
sapnai judina jų sielas, nes Lie
tuvos respublika, tiesa, atgavo sa
vo sostinę Vilnių, bet ji pati jau 
nebėra nepriklausoma“. Ne visai 
tiksliai nušvietęs Vilniaus lenkų 
padėtį, laikraštis stebisi tuo fak
tu, kad pavykę Vilniaus lietuvių 
skaičių iš 15.000 padidinti iki 
100.000. Bet kartu pastebi laik
raštis, į Vilnių atsikraustę ir de
šimtys tūkstančių rusų, gudų, ir
ukrainiečių. Iš žydų bendruomenės 
belikę tik dešimtadalis, ir apie 
moslimus mažai esą girdėti, nors 
jų mečetė Vilniuje tebėra išlikusi.

— Straipsnį rugp. 17 d. atsi
spausdino ir “Ludwigsburger 
Kreiszeitung“.

“Bulletin de« Presse — und In- 
formationsamtes der Bundesregic- 
rung“ 158 nr. cituoja JAV jung
tinių profesinių sąjungų (AFL— 
CIO) valdybos pareiškimą, kuriuo 
laisvieji Vakarai įspėjami nesiduo
ti suvedžiojami Chruščevo ir Žu
kovo, kurių tikslas esąs siekti pa
saulį užvaldyti. Besikaitaliojanti 
Chruščevo politika nerodanti nei 
mažiausios žymės, kad Kremlius 
imtų sutikti Pabaltijo ir kitoms 
tautoms grąžinti nepriklausomybę 
ir žmogaus teises.

“Le Journalist? Libre“, Paryžiu
je išeinančiame Laisvųjų Centro 
ir Rytų Europos, Pabaltijo ir Bal
kanų valstybių žurnalistų unijos 
organo š.m. liepos mėn. numeryje 
tilpo min. Eduardo Turausko strai
psnis antrašte “Les rčalitčs Li- 
thuaniennes“ (Lietuviškoji tikro
vė), kuriame suglaustai apžvel
giamos dabartinės politinės ir ūki
nės gyvenimo sąlygos okupuoto
je Lietuvoje. Straipsnyje atžymi
ma paskutinioji chruščevinė “de
centralizacijos“ reforma ir jos iš
šaukti šešių vadinamosios “konsti
tucijos“ straipsnių pakeitimai. To
liau pabrėžiama, kad vis tik lais
vės vėjelis yra padvelkęs ir Lie
tuvoje, kad savo laiškuose Lietu
vos žmonės drąsiau ir atviriau pa
vaizduoja tą neapsakomą skurdą, 
į kurį komunistų siautėjimas- yra 
nugramzdinęs milžinišką tautos 
daugumą. Pabaigoje parodoma, 
kad, nepaisant didžio skurdo ir 
vargo, tautinė sąmonė tebėra gy
va.

NAUJOJI KLASE
ŽYMUS KOMUNISTŲ IDEOLOGAS ATSIMETA NUO 

KOMUNIZMO

Vienas žymiausių komunizmo 
ideologų, Jugoslavijos diktatoriaus 
Tito artimiausias bendradarbis, 
Milovanas Djilas, parašė knygą, 
kuri šiomis dienomis Amerikoje 
išėjo antrašte “The new class” 
(Naujoji klasė). Tos knygos rank
raštis buvo slaptai išneštas iš ka
lėjimo, kuriame Djilas atlieka tri
jų metų bausmę už kenkimą Ju
goslavijos valstybei. Djilas jau 
anksčiau buvo parašęs straipsnį 
užsienio spaudai, iSdėstydamas sa
vo apsivylimą komunizmu.

Djilas savo naujoje knygoje pa
teikia komunistinės sistemos ana- 
lyzę ir prieina išvados, kad komu
nizmui bus lemta žlugti.

“Istorija komunizmui daug ką 
atleis. Gal komunistus pateisins 
ir dėl įvairių brutalių metodų, ku
riuos Jie vartojo gindamiesi nuo 
tikrų ar įsivaizduotų presų. Bet 
kad jie negailestingai sukaustė 
bet kokį galvojimą,* nusmelkė bet 
kurią skirtingą mintį, vien tik sa
vo interesų žiūrėdami — to istori
ja jiems niekad neatleis, už tai 
juos prikals prie istorijos gėdos 
stulpo“, rašo Djilas savo knygoje.

Komunizmas išauginęs naują 
klasę, kuri mauksi įmonių krau- 

sukiltų kitas kuris nors satelitas. 
Jei Vengrijos įvykių dienomis bu
vę pasiteisinama, kad Vakarų 
pasaulis tų įvykių buvęs užklup
tas nepasiruošęs, tai ateityje toks 
pasiteisinimas jau būsiąs nevieto
je- Tad ir esąs klausimas, ką da
rytų Vakarai, jei Vokietijos so
vietinėje zonoje, Rumunijoje, ar 
Bulgarijoje, ar Lenkijoje, ar Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje komu
nistinio jungo prispaustieji žmo
nės bandytų tos naštos nusikra
tyti? Laikraštis pastebi, Amerikos 
senatorius pagrįstai reikalauja, 
kad Vakarai jau dabar nedelsiant
išsiaiškintų, ką reiktų tokiu atve
ju daryti. Ypač šiaurės Atlanto 
sąjunga turėtų apsispręsti, kaip 
reiktų veikti. Senatoriaus nuomo
ne, NATO turėtų paskelbti, kad 
jai priklausančios valstybės naujai 
susidarius tautines vyriausybes 
pripažins ir kad NATO turi turė
ti teisę duoti karinę pagalbą, kai 
jos reikalautų laisvos vyriausybės. 
Kefauer taip pat įspėja nesibijoti 
perdaug pavojaus, kad kurio nors 
satelito konfliktas su pavergėju 
galėtų iššaukti visuotinį karą. E»

★ Panevėžio cukraus fabrikas 
rugpjūčio 25 d. baigė perdirbti 
į cukrų gautas iš Kubos cukrines 
nendres. Fabrikas pagaminęs 
93.000 centnerių cukraus daugiau, 
kaip pereitais metais per tą patį 
laiką- Spalio 1 d. fabrikas pradės 
vėl veikti, kai prasidės cukrinių 
runkelių perdirbimo sezonas.
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juje ir penėjosi apgautųjų masių 
vergų darbu, teigia Djilas. *Komu- 
nizmas yra sukūręs rafinuočiausią 
tironiją ir brutaliausi Išnaudoji
mą, kurie bet kada yra egzistavę. 
Tai yra jungas, po kuriuo kraują 
ir prakaitą lieja visi jo valdomi 
sluogsniai.” Kitoje knygos vieto
je Djilas rašo: “Komunizmas ta
rės panaikinsiąs klases, bet pats 
išsigimė į vienos klasės viešpata
vimą, į despotizmą“. Komunistai 
pasidarę išnaudotojų klase. Kiek
vienas komunistinis režimas nesą 
kas kita, kaip nuolatinis pilietinis 
karas tarp valdžios ir piliečių. Kai 
piliečių kantrybė išsibaigia, susi
duriama su tokiais reiškiniais kaip 
Lenkijoje, Vengrijoje. Pasaulio ko
munizmo, arba tariamo “socialis
tinio lagerio“ vieningumas esą tik 
fikcija. Djilo nuomone, įvykių rai
da būsianti tokia, kad komunizmo 
viešpatavimui prieis galas. Komu
nistinė klasė pati sau duobę ka
santi.

Savaime aišku, kad Titui tos 
knygos pasirodymas labai nepatin
ka. Jai dar nepasirodžius, Tit<» 
oficiozas “Borba” knygos autorių 
pavadino demoralizuotu žmogumi, 
kuris išdavęs savo pasaulėžvalgą 
ir savo kraštą.

2
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TAUTINE SĄMONE
JOS IŠRYŠKĖJIMAS ISTORIJOS BĖGYJE

Lietuviai, kaip ir daugumas Eu- tartis su Voluinės kunigaikštija; 
ropos tautų, priklauso indoeuro- ta proga lietuviams atstovauja 21 
piečių arba arijų šeimai, šios šei- • kunigaikštis. 1236 m. yra įvykęs 
mos tautų protėvynės moksliniu- ■ 
kai j ieško pietryčių Europoje, grei
čiausiai stepių rajone. Laikui bė
gant, indoeuropiečiai iš savo pro
tėvynės ribų yra ėmę plisti ir 
skleistis. Vakarinė šaka paplito 
pietinėje, centrinėje ir vakarinėje 
Europoje, šiaurėje pasiekdama 
Skandinavijos pusiausalį ir Islan
dijos salą. Rytinė šaka padniep- 
rlui pasiekė Baltijos jūrą (tai mū
sų protėviai — baltai arba ais
čiai) ; slavai paplito maždaug 
šiandien gyvenamuose plotuose; 
trečioji atšaka per Kaukazą yra 
įsikūrusi Azijos kontinente — 
Irane ir Indijoje.
Baltai bei aisčiai, įsikūrę tarp 
Dauguvos ir Vyslos, pirmiausia 
yra suskilę į vakarinius ir ryti
nius baltus: pirmieji — senieji 
prūsai, antrieji — lietuviai ir lat
viai. Lietuvių — latvių skilimas 
yra pasibaigęs apie X š. p. Kr. 
Iš pradžių lietuviai yra gyvenę 
šeimomis, mažai teturėdami tarp- j 
šeiminių reikalų. Visa, kas gyve
nimui buvo reikalinga, pasirūpin
davo patys: medžiodavo, žvejoda
vo, bet kartu dirbdavo žemę jr 
veisdavosi gyvulių, .šeima tat bu
vo organizuotas ūkinio ir apsigy-| 
nimo vienetas, šeimos galva buvo) 
vyriausias ir išmintingiausias šei
mos narys. Vedybos vykdavo šei
mos ribose, ir naujavedžiai įsikur-’ 
davo šeimai priklausomame plote. 
Šeimos galva vadindavosi vieš
pačiu — kaimo, kiemo valdo
vas (sudėtinis žodis —• vieš ir 
pats: viešė — kaimas, viešnagė; __________ ,_____ , . ......... ......
pats — vyras, valdovas.) Atsira- 1 numo spekuliuoti — spėlioti apie 
dus reikalui gintis nuo svetimų-j gimimą, augimą ir mirtį žvaigž- 
jų, kitaip kalbančių, ta pačia kai- • džių, panašių į mūsų saulę. Ka
ba kalbančios šeimos ėmė ben- dangi žmogus, ypač rašto, palygi- 
drauti gynybos reikalui, o vėliau nūs, yra jaunas žemėje, kad pa
ir puolimo. Atsirado genties bei' stebėtų senėjimų bent kokios žvai- 
kilties sąmonė. Narsiausias vieš-Į gždės, jis turi pasitenkinti mate- 
patsį iškilo į karo vadus, o tuo pa- ----- x—.-~x
čiu ir praturtėjo. Pasižymėjus, jo ' 
vadovybės paklusdavo jau ir kitais 
kartais, jo ir vaikai pragarsėjo. 
Tai ii’ yra pradžia kunigo, 
kunigaikščio institucijai. Kunigo 
vardą esame gavę per gotus ir 
skandinavus, kuris savo keliu yra 
atėjęs iš romėnų tikrinio daikta
vardžio Ceasar, tariamo Kezar. 
Iš viešpačių turime ir vėlyvesnįjį 
bajoro vardą, kuris yra į mū
sų kalbą atėjęs per rusus ir gu
dus, kurie vėl šį žodį yra pasisa
vinę iš mongolų-turkų prokalbės, 
iš šaknies bai — turtas, didikas; 
turkiškai bajar reiškia valdovo 
pranašų karininką.
Svarbiausias giminių jungimosi 
stumeklis buvo reikalas gintis nuo ____ _____________ _
priešų. Apie tą patį laiką kaimy- vienos ten 
nystėje atsiranda pavojingi, orga. Spektroskopas taip pat gali 
nizuoti politiniai vienetai: šiaurės statyti žvaigždės artėjimo ar ta
rytuose X š. susikūrė gudų Po- limo greitį į mus.
locko kunigaikštija, pietryčiuose,1 Radijo astronomija, mokslas tik 
kaimynystėje jotvingių — Volui-' kelių metų amžiaus, yra gaudy
nės kunigaikštija, pietuose susior
ganizavo lenkai, kur stipriausia 
buvo Mozūrų kunigaikštija. XIII 
š. pradžioje (1202 m.) šiaurėje 
koją įžengę vokiečiai, ir įkūrė ka- 
lavininkų ordeno (Kristaus karių 
brolijos) Livonijos valstybę. Piet
ryčiuose 1230 m. įsikūrė Mozūri- 
jos kunigaikščio kviestas vokiečių 
kryžiuočių Mergelės Marijos orde- 
nas, kuris vėliau užkariavimo ke
liu įkūrė mūsų vakarinių giminai- 
čių žemėse Prūsijos valstybę. Si
tų; nedraugiškų valstybių susikū
rimas vertė ir lietuvius susijungti 
į vieną politinį junginį. Jau 1219 
m. lietuvių kunigaikščiai veikia 
vieningai — sudaryta taikos su-

pirmas didelės apimties mūšis, ži
nomas istorijoje Saulės mūšio var
du — lietuviai atrėmė pirmąjį 
prieš juos vestąjį kryžiaus karą. 
Jei lietuviai tuo metu galėjo su
mušti modernų europinę karinę jė
gų, tai jie turėjo būti jau susior
ganizavę, bendrumo sąmonė turė
jo būti jaučiama jų gentyse. Kas 
yra buvę pirmieji Lietuvos valdo
vai, tikslių žinių nėra. Istorijoje 
tikrai žinomas yra karalius Min
daugas. Mindaugas tat lai
komas Lietuvos tėvu, nes jo dau
giausia padaryta lietuvių gyvena
moms žemėms apjungti.
Lietuvos istorijoje yra ir antrasis 
tautinės sąmonės išryškėjihio lai
kotarpis — tai yra vykę XIX s. 
antroje pusėje. Tuo metu sutinka
me naują reiškinį, kuris skiriasi 
nuo senųjų, didžiųjų kunigaikščių 
laikų. Senaisiais laikais, jaučia
me, daugiau būta žemių priklau
somybės sąmonės, didžiojo kuni
gaikščio valdomų plotų suprati
mas — tai valstybinė sąmonė. 
Naujaisiais laikais išryškėja tau
tinė sąmonė, lietuvio sąvoka. Dėl 
unijos su lenkais mūsų tautinė 
sąmonė buvo labai nukentėjusi. 
Bajorija ir dvasiški j a buvo sulen

ki kėjusi ar tiesiog lenkai, valstie
čiai buvo beraščiai tamsūs žmonėsŽVAIGŽDĖS GIMIMAS

Mokslininkai, atrodo, turi malo- 

matinėmis teorijomis apie žvaigž
džių evoliuciją-išsivyatymą.

Susidarant bent kokių astrofizi- 
nę teoriją, pirmiausia reikia tiks
lių stebėjimų, šie yra daromi nau
dojant teleskopus, spektroskopus 
ir, pagaliau, fotoelektrinius įren
gimus — aparatus ir radijo astro
nomiją.

Stebėtina, kiek žinių galima 
gauti šiomis priemonėmis. Stebint 
pav. teleskopu žvaigždės aplinkų, 
gali būti išmatuota jos šviesumas 
ir pozicija žvaigždynų erdvėje. 
Nustatoma artimesnių žvaigždžių 
•atstumai.

Spektroskopas tik patiekia žinių 
apie esamas medžiagas žvaigždėje, 
bet naudojant drauge su fotoelekt- 
riniu aparatu, nusako kiekius-kiek- 

i esančios medžiagos.
i nu- 

mas-klausymasis radijo impulssų iš 
erdvės. Tai įgalina mus “matyti" 
—įžvelgti pro erdvę, pro kurią 
optinės priemonės nepajėgia pra
siveržti. Kažkurios žvaigždės ir jų 
miglos skleidžia radijo bangas, 
kurios yra pagaunamos žemėje 
kaip triukšmo išsiveržimai..

Naudojant šiuos davinius, kokių 
išvadų galima daryti apie žvaigž
dės gyvenimų?

Stebint dangų giedrų naktį, 
erdvė tarp žvaigždžių atrodo lyg 
tuštuma. Bet dabartiniai atradi
mai teigia, kad ši tuštuma iš tik
rųjų yra užpildyta labai skysto
mis/ vadinamomis tarpžvaigždinė, 
mis dujomis, kurios susideda iŠ

ir tautybės sąvokos beveik nenu
vokė. Paklausti, kas esą, dažniau
siai atsakydavo esą katalikai. Ki
to tikėjimo savo tautiečius nelai
kydavo lietuviais.
Tautinės sąmonės išryškėjimas 
prasideda Žemaičiuose: susivokta 
lietuvybę esant skirtingų nuo len
kiškumo ir katalikybės, imta gar
sinti senoji praeitis, lietuvių kal
ba, griebtasi lietuviškai rašyti, 
šio darbo šulai yra Poška, Stane
vičius, Daukantas, Valančius ir 
kiti. Vėliau sužiba Basanavičiaus 
ir Kudirkos vardai — jau suval
kiečių. Jiems plunksna gerai tal
kina taip pat suvalkietis Pietaris, 
darbu Prūsų lietuvis Jankus. Juos 
seka Maironis. Geriausias pavyz
dys lietuviškam atgimimui yra 
Vincas Kudirka. Jis buvo visiškai 
sulenkėjęs, pasidavęs svetimųjų 
įtakai. Tik paskaitęs “Aušrų", su
siprato esąs lietuvis ir* pasidarė 
tautinio atgimimo svarbiausiasis 
ramstis — ąžuolas. Giliausią vagų 
tautinio pabudimo bare yra išvarę 
mūsų pirmieji laikraščiai — tai 
“A u š r ą” ir “V a r p a s". 
Daugelis garsių vyrų ir moterų 
yra talkinę tautinės sąmonės iš
ryškinimui; jų visų vardų sumi
nėti neįmanoma. Svarbu tai, kad 
jų pagelba lietuvių tautinė sąmo
nė išryškėjo taip, kad 1918 m. va
sario 16 d. lietuviai įstengė pa
sauliui paskelbti atkursiu nepri
klausomą, tautinę valstybę.

Valančius ir

Davis Bitė.

(D. Bitė šiuo metu studijuoja 
Melbourne technikos koledže. 
Jis yra baigęs M. Lituanistinius 
kursus. Red.).

daugelio mūsų žemėje žinomų ele
mentų ir dar daugiau mums neži
nomų; dominuoja vandenilis — 
1000 kartų daugiau vandenilio, 
negu visų kitų elementų drauge. 
Su šiomis tarpžvaigždinėmis du
jomis yra susimaišę dulkių debe
sys, sušidedą iš smulkių dalelių 
amoniako, metano, anglies dvi
deginio ir kt. šie debesys yra pa
kankamai tiršti, kad užstotų vaiz
dų ir sutrukdytų stebėjimus. Yra 
tikima, kad dėka šių debesų mes 
tematome tik šimtųjų dalį žvaigž
džių, esančių mūsų galakse — 
Paukščių Take (angį. Milky Way).

Tarpžvaigždinės dujos ir dulkės 
užima tokį begalinį tūrį, kad pa
lyginant su pačių žvaigždžių tū
riu, dujos sudaro 99%, o žvaigž
dės su savo satelitais ir planeto
mis vos 1%.

Kadangi tokia didelė mūsų ga- 
lakso dalis susideda iš dujų, iš 
kurių dauguma yra vandenilis, 
kurio mes nematome, ir jis, bet ne 
žvaigždžių medžiaga kontroliuoja 
mūsų galaksą, todėl ir vandenilis 
turi kontroliuoti žvaigždžių gimi- 
mą-atsiradimą. Jis taip pat nusta-, 
to jų augimų ir judėjimų erdvėje.

Kaip tai visa atsitinka?
Paimkime galaksų pavyzdžiu. 

Paukščių Takas susideda iš bega
linio dujų ir dulkių disko su ke
liais bilionais žvaigždžių, įskai
tant mūsų saulę ir jos planetas. 
Šis diskas sukasi erdvėje kaip ra
tas. Betkurios žvaigždės judesys 
susidaro iš apytikslio apskritimo 
pavidalo orbitos apie šio milžiniš
ko rato stebulę.

Mūsų saulė ir jos palydovai — 
planetos yra apie du trečdaliai 
nuo šio rato vidurio. Mes sukamės 
aplink tų ratų apie 1.000.000 my
lių greičiu per valandų. Šio rato 
dydį galima įsivaizduoti iš to, kad 
šiuo nutrūktagalvišku greičiu 
skrendant mums trunka apie 300 
milionų metų.apskristi vienų kar
tų aplink.

MOŠŲ PABTOGS

Veidai Ir žmonės

Jonas Nagulevičius
— KŪRĖJAS — SAVANORIS —

Daugelis jaunuolių manom, kad 
anksčiau žmonės ramiai praleisda
vo amžių. Kai tėvai, nepareikšda- 
mi priežasčių, atkalbinėja mus 
nuo dažnų išeigų, mes atkertam, 
jog laikai pasikeitė ir gyvenimas 
vykstąs greitesniu tempu. Tėvų 
priežastys mums lieka neaiškios, 
tačiau mūsų priekaištas pasirodo 
netikslus. Paprašykim juos papa
sakoti apie jaunų dienų laikus ir 
tik tuomet spręskim.

Jie jaunystėje yra pergyvenę 
Pirmąjį Pasaulinį karą ir atgims
tančios Lietuvos laikotarpį, šie 
įvykiai jų jaunystę yra nužymėję 
nuotykiais ir pavojais.

Mano prašomas, kūrėjas — sa
vanoris Jonas Nagulevičius suti
ko papasakoti apie savo jaunąsias 
dienaš.

•
Jonas Nagulevičius, gimęs Kė

dainių apskrityje, Surviliškiu vals
čiuje, baigė realinę gimnaziją. Tuo 
laiku vyko Pirmasis Pasaulinis 
karas. Frontui artėjant prie Kė
dainių, Nagulevičių šeima pasi
traukė Rusijon. Tais pačiais me
tais Jonas Nagulevičius buvo pa
imtas rusų kariuomenėn. Jis atsi
dūrė mokomoj kuopoj. Iš ten buvo 
pasiųstas į pėstininkų pulką, o 
kiek vėliau į karo mokyklą. Ke
letas mėnesių prieš baigiant karo 
mokyklą, J.N. susirgo (pakartoti
nai) plaučių uždegimu. Jis nutrau
kė mokymąsi ir gydėsi Maskvoje. 
Pasveikęs buvo pasiųstas Rygos 
frontam čia jis buvo apdovano
tas Šv. Jurgio ketvirtojo laipsnio

ŠIAM “JAUNIMO KVIESLIUI” 
MEDŽIAGĄ PARŪPINO ALGIS 
KAZLAUSKAS. UŽ GRAŽIĄ 
TALKĄ NUOŠIRDUS AČIŪ.

“M.P.” Red.

Kad įsivaizduotume kaip žvai
gždės atsiranda, pavyzdžiui imki
me milžinišką tarpžvaigždinių du
jų masę, kuri yra disko pavidalo 
ir sukasi aplink savo centrinę ašį. 
Matematiškai — tai yra gravitaci
niai nepastovi plokštuma. Tai reiš
kia, kad bent koks nereguliaru
mas toje masėje turi tendenciją 
— palinkimą plisti. Kai keli ato
mai sueina arti vienas kita, jie 
veikia kaip vienetas. Prisijungda
mi kitus atomus jie, skriedami to
lyn, sudaro debesį (Tokių debesų 
ir dabar matoma tarpžvaigždinėje 
erdvėje).

Laikui bėgant debesys sukreka 
į kamuolį. Tirštėjimo procesas 
vyksta toliau. Ir taip atomai susi
glaudžia — priartėja vienas prie 
kito. Padidėjus vieno atomo vei
kimui į kitą, kyla debesio tempe
ratūra. Pakankamai augštai tem
peratūrai esant, debesys pradeda 
žėrėti ir pasidaro matomas. Ato
mų “susiglaudinimui” didėjant — 
kyla ir temperatūra, kol pasiekia 
atominės reakcijos temperatūros 
laipsnio.

Trumpai, nesivarginant formu
lėmis ir skąičiais, priminsime, kad 
jau 1939 m. labaratoriniais tyri
mais H.A. Bethe (iš Cornell) įro
dė, kad pakėlus temperatūrą iki 
15 milionų laipsnių, vandenilio 
atomas tampa helijumi, jei ang
lies ir atomo esama drauge.

Pana. ..wjant Bethes apskaičiavi
mus mūsų žvaigždės augimo pro
blemai, aiškėja ,kad temperatūra 
turi pakilti tiek, kad prasidėtų 
atominis kitimas — skilimas vi
duje ir gamintųsi energiją, kurią 
žvaigždė praranda savo paviršiu
mi.

Išspinduliuota energija yra pa
pildoma atominės reakcijos, kuri 
vyksta viduje. Taip atsiranda iš- 
silyginimas: pagaminta viduje 
energija yra išspinduliuojama pa
viršiumi. žvaigždė nustoja trauku
sis, ir mes tada turim naują žvai
gždę.

ParuoS* Arūnas Staugaitii.

kryžiumi. Fronte buvo sužeistas. 
Gydėsi Rygos ligoninėje, vėliau 
buvo pervežtas į Petrapilio ligoni
nę. Kiek pasitaisęs, jis aplankė 
savo tetą Archangelske, Baltosios 
jūros pakrantėse. Iš čia nuvyko į 
Maskvą, o visai pasveikęs vėl grį
žo į Rygos frontą, kur 1917 m. 
pateko nelaisvėn. Buvo nuvežtas 
Liepojaus belaisvių stovyklom Gy
venimo sąlygos čia buvo labai blo
gos. Pasitaikius progai, Jonas Na
gulevičius su kitu belaisviu pasi
sakė moką vokiečių kalbą. Juodu 
buvo perkelti į Strelkovo stovyklą, 
Poznanės apygardoje, šioje sto
vykloje gyveno aipe 20.000 be
laisvių.

Mokantiems vokiečių kalbą, tai
gi ir Jonui Nagulevičiui buvo su
teikta eilė lengvatų. Jie gyveno 
atskirai — šalia stovyklos. Turėjo 
pažymėjimus, su kuriais galėjo 
laisvai vaikščioti. Pasinaudodami 
šiais pažymėjimais, J.N. su drau
gu pabėgo. Turėdami žemėlapį ir 
komposą, jie tolokai nukeliavo. Ir 
visdėlto juodu atsitiktinai sugavo 
vokiečių ždfadaras. Jie dar mėgino 
pasprukti, bet akylus žandaras 
atgręžė į juos ginklą ir nuvarė at
gal į stovyklą.

Pakeliui jie nakvojo keliose ma
žesnėse stovyklose, bet visą la’iką 
stropiai saugomi. Strelkovo sto- 
vyklon grąžinti turėjo atlikti žiau
rias bausmes.

Po to jie buvo išgabenti į Su- 
gan, Silezijon. šioje stovykloje 
rado lietuvių, latvių, estų, gruzi
nų ir kitų. Atgabentuosius pasky
rė į lietuvių grupę. Joje buvo apie 
300 lietuvių. Jų barakai buvo erd
vūs ir gražiai atrodė. Tuo laiku, 
kuomet šie belaisviai visi liūdnai 
leido dienas vokiečių stovykloje, 
Lietuvos Brastoje vyko derybos

ESU PILIETIS
Eduardas Nagulevičius giminių 

būrelyje atšventė 21-rių metų am
žiaus gimtadienį. Ta proga jis ga
vo dovanų: rankinį laikrodį, kny
gą “Akademinė Skautija”, elekt
rinį barzdaskutį ir nešiojamą ra
diją.

Eduardas dirba vienoje Melbour
ne kailių prekybos firmoje. Yra 
jis aktyvus skautas, pasiekęs aus
tralų skautininko laipsnio; šiuo 
metu vadovauja Kung. Margio 
draugovei Taip pat lanko Melbour
ne Lituanistinių Kursų žurnalis
tikos skyrių.

Dvidešimt vienerių metų am
žiaus sukaktis yra reikšminga mū
sų gyvenime, šiam amžiui suka
kus tampi pilnateisiu bendruome
nės nariu — pagal mūsų bendruo
menės statutą gaunama teisė bal
suoti. Taip pat Australijoje gau
nama rinkimo į parlamentą tei
sė. Balsuojant, nors ir netiesiogiš- 
kai, dalyvaujama krašto valdyme.

Pasiekus 21-rius metus, neberei
kalinga tėvų sutikimo vesti bei 
tekėti. Tų metų turima teisės pa
veldėti turtą.

★

Primityviosios bendruomenės tu
ri panašią šventę — tai yra įve
dimo (iniciation) šventė. Papras
tai tai būna anksčiau, dar prieš 
21-sius metus, ši šventė sutampa 
su lytiniu subrendimu. Anksčiau 
subręstama šiltuose kraštuose,- vė
liau šaltuose. Berniukų įvedimo 
apeigose dalyvauja tik vyrai, mer
gaičių — tik moterys. Pačios apei
gos užsitęsia kelias savaites. Įve
dimo apeigos dažnai skausmingos.

Afrikos negrų Masal genties 
apeigose daromi gilūs pailgi pjū
viai kaktoje. Tai palieka žymius 
randus, kurie liudija berniuką 
esant įvesdintą. Kaikur esama api
pjaustymo papročio. Nors skaus
mingos apeigos, tačiau niekas ne
sipriešina ir neparodo skausmo, 
nes kandidatas žino, jog tai gar
bingas dalykas, ir jo padėtis ben
druomenėje pakis. Po įvesdinimo 

dėl karo paliaubų tarp vokiečių 
ir rusų.

Stovykloje belaisviai gaudavo 
vokišką laikraštį, kurį vienas ge
riau kalbą mokąs versdavo, žinios 
visus domino, nes paliaubose buvo 
sprendžiamas ir jų likimas.

Paliaubų derybos baigėsi teigia
mai, ir belaisviams buvo leista 
grįžti namo. Lietuvon sugrįžę, su
vargę ir išalkę, pamatę languose 
dešras ir duoną, vos ištvėrė langų 
neišdaužę.

Tačiau namo sugrįžus Jonui 
Nagulevičiui neteko ilgai ilsėtis
— jam ir vėl teko griebtis ginklo. 
Lietuva paskelbus savo nepriklau
somybę, turėjo ją ginklu apginti. 
Jonas Nagulevičius 1919 metų 
sausio mėn. pradžioje įstojo į Lie
tuvos kariuomenę. Jį paskyrė į 
vyriausiąjį štabą, kuris vėliau bu
vo perkrikštytas generaliniu šta
bu.

J. Nagulevičius buvo pakeltas 
į leitenantus ir ėjo gen. štabo ri
kiuotės skyriaus adjutanto parei
gas. Vėliau Itn. J. Nagulevičius 
buvo paskirtas į 4-tos pėstininkų 
divizijos štabą, o iš ten į II pėst. 
Vilniaus pulką. Karinę tarnybą 
baigė 1923 m., būdamas U pulko 
ryšių kuopos vadas.

Pasitraukęs į atsargą, finansų 
ministerio buvo paskirtas Kauno
— Trakų srities mokesčių inspek
toriaus padėjėju. Vėliau tapo ins
pektorium ir dirbo įvairiose aps
krityse iki 44-tų metų.

Jonas Nagulevičius buvo apdo
vanotas Kūrėjo — Savanoriaus ir 
Nepriklausomybės medaliais.

Antrojo Pasaulinio karo audra 
Joną Nagulevičių su šeima atbloš
kė į Australiją, čia, Melbourne, 
gyvena jis su savo žmona, ište
kėjusia dukterimi, dviem sūnum, 
šiuo metu jo dienas džiugina 3 
sveiki ir guvūs vaikaičiai. Nors 
syeikata Jono Nagulevičiaus ir la
bai pašlijusi, bet jis gyvai besido
mi, pasauline politika ir lietuvių 
bendruomeniniu gyvenimu.

A. Kazlauskas.

vyrai priimami į karius; jiems 
jieškoma žmonos, mergaitėms gi 
vyro.

Įvedamosios apeigos turi apeigi
nę religinę* prasmę.

Skautų vyčių įžodžio apeigos 
yra senųjų lytinio subrendimo 
įvedimo apeigų atgarsis.

Algis.
— x —

Atžalynas Kalnuose
Melbourno tautinių šokių “At

žalyno” grupė vieną pavasario 
šeštadienį nuvyko į Dona Buang 
kalną, apie 10 mylių nuo Melbour
no, aplankyti sniego. Dalyvavo 
apie 20 šokėjų.

Šokėjus vežė jų pažįstami ir 
juos remiantieji savo autais.

šiltai dienai pasitaikius, neužte
ko sniego slidinėjimui. Nusivyli
mą tačiau išblaškė kovos sniego 
gniūžtėmis. Sutikome gausią aus
tralų jaunimo grupę, kuriai sutei- 
kėm sniego krikštą. Tikriausiai, 
jie tokių išmonių dar nebuvo iš
gyvenę. Vėliau, pakartotinai vėl 
juos sutikus, pasirodė, kad mūsų 
krikštavaikiai pamoką išmoko — 
matėm juos bandant savo moky
tojus’ išprausti. Bandė jie su mumis 
susikibti. Nedrąsiai, žinoma: mes 
gi buvom jų to meno mokytojai. 
Apie 9 vai. grįžom į Melboumą. 
Kol pasiekėm priemiesčius, gero
kai inaktėjo. Ne vieno namiškiai 
susirūpinę laukė: daugelis juk sa
vo sūnelius ir dukreles pirmą kar
tą buvo išleidę į sniego “mūšius”.

A.K.

JAUNIŲ VAIDINIMAS

Melbourno Lituanistiniai Kursai 
repetuoja Čiurlionienės “Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiusių”. 
Kursų mokytoja ■ ir vaidybos va
dovė G. Gasiūnienė buvo susirgu
si, padaryta operacija, todėl buvo 
sutrukęs pasiruošimas. Kitą šeš
tadienį p. G. GasiūnienĄ vėl imsis 
darbo. Vaidinimas, tikimasi, įvyks 
spalio mėn. Karmelitų salėje, Mid. 
die Park.

3
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STOVYKLAVIETĖS BEJIEŠKANT!..,

Vieta būtų tinkama, kad ne tos 
privažiavimo kliūtys — susidarys 
sunkumų su maisto pristatymu. 
Tačiau ūkininkas sutinka, kad mes 
virtuvę Įsirengtume šioje upelio 
pusėje, kur yra privažiavimas. Per 
upelj yra apardytas lieptas. Pa
taisius būtų galima naudotis. Jei 
nesurasim geresnės vietos — 
nusprendžiam — reikia naudotis 
pasiūlymu. Padėkoję atsisveiki
nam.

VID. RYTAI

SAUDI ARABIJA

(REPORTAŽAS)

šiais metais tiek skautukų, tiek 
jų vadovų tarpe yra statomas 
klausimas: kur stovyklausime? 
Praėjusių metų sydnėjiškių sto
vykla Inglebume, palikusi malo
nių ir liūdnų atsiminimų, dalinai 
yra atsibodusi. Todėl ir norma š. 
m. stovyklą įrengti naujoje vie
toje.

Sakoma, kad Australija didelė 
ir vietos yra daug. Praktiškai, 
tačiau, kaip matysime iš tolimes
nės jvykių eigos, yra kitaip — su
rasti stovyklai tinkamą vietą yra 
didelė problema.

Jau nuo š.m. pradžios buvo da
romos iškylos j apylinkes — va
žinėta mašinomis ir traukiniais, 
stengiantis surasti vėtą, kuri bū
tų ne per toli nuo stoties, turėtų 
geriamo vandens išteklius ir pato
gią, saugią maudyklę bei gražų 
miškelj. Bet tinkamos vietos ne
rasta.

Aną sekmadieni, kai tuntinin- 
kas buvo laisvesnis, keli skautai 
vyčiai suorganizavo transportą — 
seną mašiną ir ankstų rytą leido
si kelionėn, tvirtai nusistatę šį 
kartą surasti šių metų stovyklai 
vietą. “Ekspedicijoje” dalyvavo 
“Aušros” Tunto tunt. v.s. V. Ki- 
šonas, ps. R. J ase iškiš, s.v.v.sl. 
A. Garolis, s.v. A. Janavičius ir 
a.v. V. čižauskas. Kelionės marš
rutas: Hawkesbury upės pakraš
čiai, nuo Richmondo iki Spring- 
woodo.

nelaukdami pasisiūlėm padėti. 
Žmogus nudžiugo ir nukulniavo i 
farmą atnešti maišų. Gaisrų gesi
nime jau turėjome patyrimo iš 
praėjusių metų stovyklos. Vėjas 
nebuvo stiprus, bet vistik varė 
liepsną gilyn į mišką. Kiek toliau 
mišką kertąs kelias apkritęs sau
somis šakomis ir medžiais, šoko
me juos graibstyti. Nuvalius ke
lią buvo atgabenti ir maišai. Ug
nis degė 300-400 jardų pločių. Su
kauptomis jėgomis ir skautiška 
technika mes ją vis tik užgesinom. 
Ūkininkas nuoširdžiai padėkojo ir 
paklausė, kokiu reikalu mes čia 
apsilankėm. Mes tuojau paaiški- 
nom, po tokio “gero darbelio” tikė
jomės, kad mūsų reikalai tuojau 
išsispręs palankia prasme. Tačiau 
labai nusivylėm. Žmogelis paaiš
kino, kad jis tą žemę| pirko tik 
prieš pusantro mėnesiu ir visur 
esąs išdėstęs nuodus, kurių nuo
dingumas trunka apie 9 mėn., to
dėl labai atsiprašąs, bet mūsų rei
kalui pagelbėti negalįs. Ką pada
rysi — negali, tai negali! Teirau
jamės, kaip su kaimynais? Toj 
vietoj kur mes buvome, vilties 
maža — kaimynas mažažemis vos 
40 akrų. Patarė kreiptis į sekantį, 
tas turįs 400 akrų, tikrai leis. Pa
dėkoję už žinias, grįžtam prie 
mašinos, ir, kadangi jau netoli 
pietų metas, traukiame lauk su
muštinius. Žiūrime, ūkininkas at
siveja mus su savo mašina, įsiso-

I

KLASTINGAS KELIAS

Rytas pasitaikė gražus, oras 
šiltas. Pravažiavus Richmondą pa
sukom dešin<» Hawkesbury upės 
pakrante. Sustojome maždaug 3$ 
mylios nuo Richmondo. Vienoj pu
sėj kelio stovi keli barakai ir gra
žiai įrengtos sporto aikštės — 
1MCA sveikatos namai. Upės pu
sėje — aptverti ūkiai. Nuspren
dėm, tad, pasidairyti po tuos ūkius. 
Visur prie vartų didžiuliai užra
šai: “Trespassers will be prose
cuted". I tai, tačiau, perdaug ne- 
kreipėm dėmesio, ir perlipę tvorą

dinęs dar ir savo žmoną. Sako: 
“Vyručiai, pas mane kairėj pusėj 
šito upelio irgi yra keliolika akrų 
žemės. Ir prieina prie upės. Ap
žiūrėkite, gal jums bus tinkama 
— ten Jau pavojaus nėra — gali
te stovyklauti”. Nudžiugę net pa
miršome sumuštinius, šokom ap
žiūrėti nurodytą vietą: miškas gra
žus, tik į jį įvažiuoti negalima dėl 
jį kertančio upelio. Prie pat upės 
lyguma. Upės krantas toj vietoj 
kokių 10-15 pėdų augščio. Kiek 
dešiniau — žemesnis priėjimas 
prie gražaus smėlėto paplūdimio.

TURTUOLIS IR JO BULIAI

Užsukame pas turtuolį, kurs 
turi 400 akrų. Matome, išbėga 
žmogus ir tekinas, persigandęs 
bėga per kiemą mus pasitikti. “Ne
jaugi, ir čia žmogų nelaimė ištiko, 
kad bėga į mus su ištiestomis ran
komis prašyti pagalbos,” — susi
rūpinusiu veidu prabilo mūsų di
dysis Algis. Pribėgęs žmogėnas 
sustoja prie brolio Vyto, šaukda
mas, kad tas nusivilktų savo rau
doną megstuką. Vytas susijaudinęs 
mauna per galvą megstuką ir gal
voja: “Na, kurie čia šunes!” — 
ir pats parausta it vyšnia. Išsi- i 
gaudęs ūkininkas nebesitenkina 
megstuku — prašo, kad ir visas 
Vytas kuo skubiausiai eitų į ma
šiną. Jam pasišalnus paaiškino, 
kad laikąs daug bulių, kurie pa
matę raudoną spalvą puola. Po 
paaiškinimo buvome užklausti, ko
kiu reikalu atsilankėm. Papasako
jom savo bėdas, žmogus manda
giai atsiprašė, pareikšdamas kad 
jis net australams skautams ne
leidęs stovyklauti jo žemėje — 
dėl piktų bulių. Važiuokite dar 
toliau pas kitą kaimyną, tas tu
rįs 1.000 akrų. Gavę pavardę ir 
nurodymus, kaip jį surasti, padė
koję ir stengdamies “nenurausti", 
kuo skubiausiai išvažiavom, nes 
tikrai bijojom bulių.

ŽODIS APIE MAŠINĄ

Tolimesnėje kelionėje nuotykių 
nebeturėjom. Dar buvome užsukę 
į 4 vietas, bet visur gavome atsa
kymą, kad jų žemėje stovyklauti 
negalima.

Dar turėčiau paminėti, kad se
noji mašina traukė į kalnus, kaip 
garinis traukinys, virindama van
denį ir jieškodama didžiausiuose 
Australijos plotuose vietelės, kur 
mūsų skautai galėtų pasistatyti 
porai savaičių palapinių miestą.

N Genys.

Arabija — trapecinės, formos 
vakarų Azijos pusiasalis. Vaka
ruose ją supa Raudonoji jūra, pie
tuose — Arabų jūra, Indijos van
denynas, rytuose — Persų įlanka, 
šiaurėje — žemės sienos su Iraku 
ir Jordanija. Arabijos plotas 
3.142.000 k v. km. Klimatas, išsky
rus kalnuotąją Jemeno dalį, konti- 
nentiškas, sausas, vasaros labai 
karštos. Visą vidurinės Arabijos 
dykumą sudaro 1.200.000 kv. km. 
Tik 4 procentai viso Arabijos plo
to tinka ūkininkauti. Nėra upių 
Geologinė struktūra labai panaši 
į Egipto. Augmenija primena Sa- 
harą. Lietingesnėse vietose augi
nama kavos, ryžių, kviečių, med
vilnės, bananų, įvairių vaisių. Tik 
kalnuotųjų pakraščių kloniai ap2 
augę amžinai žaluojančiais miš
kais. Oazėse gausu datulių palmių 
su puikiais vaisiais. Gyvulija: liū
tas, leopardas .hiena, šakalas, ga
zelė, strausas, arklys, avis, kup
ranugaris ir kL Gyventojai dau
giausiai arabai semitų kilmės, vie
tomis susimaišę su negrais.

Senovėj kultūros gyvenime rei
škėsi vidurinės ir šiaurinės Ara
bijos gyventojai. Didžiuma bastū- 
nai-klajokliai, ir jų neįstengė pa
vergti nei asiriečiai su babilonie
čiais, nei egiptiečiai su persais. 
624 m. Mahometas — Islamo įs- 
tegėjas įkūrė didžiąją Arabų vals
tybę; surinkęs bastūnų gimines, 
jis sudarė didelę jėgą, žmonijos 
istorijoje suvaidinusią savo vaid
menį. Tada arabai peržengė savo 
sienas ir kardu bei ugnimi įkūrė 
tris galingas valstybes. Tačiau 
1258 m. nuo mongolų antplūdžio 
krito Azijos arabų valstybė — 
Bagdado kalifatas. Ispanijoje jie 
kiek ilgiau laikėsi per 700 m., iš 
kur tik 1492 m. buvo išstumti į 
Afriką. Vėliau arabai susiskaldę 
į visą eilę mažų valstybėlių ir pa
teko po turkų sultonų valdžia, 
kurie Arabiją valdė iki 1925 m., 
kai tada prieš metus sukilęs Ibn 
Saud užėmė Meką ir Mediną ir 
Arabija išsikovojo nepriklausomy
bę.

Arabai beveik išimtinai yra Ma
hometo paskelbtosios Islamo reli
gijos išpažintojai. Islamas arabų 
kalba reiškia atsidavimą Dievo va-

O ir popierius į Europą atėjo ara
bų tarpininkavimo dėka.

Arabai ..turi savo mahometoniš- 
kąjį kalendorių, šie — 1957 me
tai — Jiems yra 1377 m. nuo Hed- 
žros — Mahometo bėgimo iš Me
kos. Kiekvienas arabas pagal Ko
raną, gali turėti haremo 4 žmo
nas ir be skaičiaus konkubinų. 
Taip pat labai legnvos skyrybos.

Saudi Arabija šiuo metu turi 
apie 7 milionus gyventojų. Beveik ( 
visi jie mahometonai. Politiškai 
kraštas turi absoliutinę monarchi
ją, valdant karaliui Ibn Saud. Ne 
seniai pats karalius lankėsi JAV. 
Pamažu jis darosi kiek sukalba
mesnis su Vakarais. Nors už naf
tą gauna milžiniškus pinigus, bet 
kraštas to beveik nejaučia. Visas 
valstybės pajamas sudaro 10 pro
centų nuo naftos produkcijos, mui
tai ir Mekos maldininkų aukos. Tų 
visų pinigų trečioji dalis eina ka
rališkajam dvarui išlakyti, kitas 
trečdalis į JAV ir užsenio bankus, 
kaip karališkosios giminės nuosa
vybė, o likusi trečioji dalis ski
riama krašto reikalams, bet ir tai 
papirkinėti klajoklių giminėms ir 
t.t Valstybės biudžeto sąmatos 
nesudarinėjamos, todėl ir neskel
biamos. Sunku nuspręsti, kur bai
giasi karališkojo dvaro ir praside
da valstybės administracijos tvar
kymas!

Antrojo pasaulinio karo metu 
Saudi Arabija išliko neutrali, bet 
ten vyko ir tebevyksta ekonomi
nės varžybos tarp JAV ir D. Bri- 

I tani jos dėl naftos eksplotavimo. 
| Kariniu atžvilgiu stipriausios ara
bų valstybės yra Egiptas, Irakas 
ir Jordanija. Ten yra britų apmo
kytos kariuomenės. Apie Saudi 
Arabiją negalima pasakyti, kad ji 
turėtų kariuomenę moderniąja to 
žodžio prasme.

Anglų ekonomistas Clare Hul- 
lingworth savo knygoje “The 
Arabs and the West” (London, 
1952, p. 285) rašų, kad Saudi Ara
bijos turtai, kurie slypi jos žemė
je, dar tebėra galutinai neištirti, 
tačiau užsieniečiai tyrinėtojai iš
teklius, kurie veda į tolimesnį kon
taktą su Vakarais. Naftos Šaltinių 
ra f i neri jose su arabais darbinin

kais beduiniais yra didelių sunku
mų, nes jie, įpratę į klajoklių gy
venimą, greit dingsta iš darbo, 
nieko net nepranešę. Sovietai savo 
komunistine gudriai apgalvota 
propaganda skverbiasi į arabų pa
saulį, ir arabų vadai lengvai, nai
viai ir kvailai pasiduoda tai pro
pagandai, kaip rašo tas pats au
torius. E. L.

LIETUVOS VAKARŲ 
STUDIJŲ KOMISIJA

jau paruošė spaudai pirmąją kny
gą apie etnografines Lietuvos Va
karų problemas. Knygoje tilps 
sekančios studijos: dr. M. Gimbu
tienės — Mažosios Lietuvos pr»»- 
istorė; inž. J. Gimbuto — Mažo
sios Lietuvos kaimo architektūra; 
J. Lingio — Studja apie arklą Pa
baltijyje dr. J. Balio — Mažo
sios Lietuvos tautosaka; prof. J. 
Žilevičiaus — Mažosios Lietuvos 
giesmės, dainos ir muzikiniai in
strumentai. Leidinį spausdinti ta
riamasi su Liet. Enciklopedijos 
spaustuve Bostone.

ORO KELIU | LIETUVĄ

Šiuo keliu pasinaudojo balionė
lis, kurį paleido iš Anglijos Tarp
tautinio Muzikos Festivalio Komi
tetas Llangolleno kaime, šiaurės 
Valijoje, (Llangollen Internatio
nal Musical Eisteddfod), praneš
damas pasauliui apie įvykstančių 
čia š.m. liepos 9-14 d. dainų ir jo
kių šventę.

Balionėlis buvo rastas Kauno 
srityje, Ariogalos rajone, Betyga
los apylinkėje, Dlržionių kaime. 
Apie tai Elsteddfodo Komitetui 
pranešė iš Lietuvos radėjas Anta
nas Staškevičius (Jono s.). Jo pra
nešimas rašytas paprastame po
pieriaus lape, matyt, išplėšto iš 
mokinio sąsiuvinio.

• Čekoslovakijos komunistų par
tijos laikraštis “Rude Pravo” ra
šo, kad čekų jaunimas nestoja i 
kom. partiją. Partijos susenėjimo 
pavyzdžiu nurodo Perbudice rajo
ną, kur 26 procentai partiečių yra 
vyresni kaip 60 metų mažiaus, o 
jaunesnių kaip 26 metų ten parti 
joje tesą tik 2.9 procentų.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

ėjome upės Ink, dairydamiesi, ar 
nepamatysime tinkamos stovyklai 
vietos, ir tik vėliau klausim savi
ninko leidimo jos įrengimui, {ėjom 
į mišką — traktorių didžiulės vė
žės, o ten, kur iškirsti medžiai, 
supiltos milžiniškos krūvos že
mių. Drąsiai žengiame pirmyn — 
trys pirma, du iš paskos. Tik stai
ga priešaky ėjusieji panyra iki ke
lių į labai klastingai atrodantį 
purvą. Bet sukaupę visas jėgas 
išsikrapšto lauk, palikdami dumb
lyne batus. Išrepečkojus ir su
meškeriojus trūkstamas garderobo 
dalis, laimingai pasiekiam upės

M. LUCAS & Co.
Builders & Contractors (Reg.)

(SAV. M. LUKAUSKAS)

56 Yarrara Rd., Pennant Hills, N.S.W.

Norėdami įsigyti geros vertės namą, kreipkitės tik į Lucas & Co. 
Statome ant savo ir Jūsų sklypų. Užtikrintai skubus ir tik geras 
darbas, geriausios medžiagos.
Darome planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname paskolas, 
šiuo metu turime keletą paskolų mūriniams, mediniams bei fibro 
namams, kuriomis norintieji pasinaudoti prašomi paskubėti.
Kreiptis asmeniškai arba skambinti telef. WJ 2272 iki 9 vai. ryto 
arba po 6 vai. vak. (2 min. nuo stoties).

liai. Religinis mokslas pagrįstas 
Koranu ir papildytas padavimų, 
vadinamų Runomis. Tai yra griež
tai monoteistinė religija, pripažįs
tanti veną augsčiausią Esybę — 
Alachą: “Yra tik vienas Dievas 
Alachas ir Mahometas jo prana
šas”. Savo pasekėjams uždeda 4
pareigas: maldą 5 kartus per die
ną, pasninką devintąjį — Rama
dano — mėnesį, bent kartą gyve
nime kelionę į Meką ir aukas me
četei. Tai yra penki islamiškojo ti
kėjimu pagrindimai stulpai. Prie
šingai Krikščionybei, islamas ne
turi dvasiškių luomo ir jo hierar-

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen SL, St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

pakraštį. Apsiplovę susėdom prie 
upės kranto ir grožimės vaizdais. 
Nusprendėm, kad vieta tinkama 
stovyklai — netoliese gražus miš
kelis, upės pakrašty, plati, graži 
aikštė žaidimams. Iš aikštės ma
tosi ūkio pastatai. Nužygiuojam 
pre namo — tuščia. Matyt, žmo
nės išėję į darbus, ar išvykę mies
tan. Nusprendėm pasiteirauti pas 
kitą ūkininką, kurio trobos matėsi 
už puamylio. Grįžę į kelią, važia
vome į tą ūkį. Prie vartų iškabinta 
lenta su grąsinimais. Sakom, vis- 
vien eisim ir pažiūrėsim!

- KALĖDOS ČIA PAT!DĖMESIO PRISIMINKITE 
SAVO ARTIMUOSIUS!

KAS BOSITE MOŠŲ JUBILĖJINTS KLIENTAS? 
Netrukus mes išsiųsime 25.000-ąjj siuntinį į Europą.

Šia proga mes ruošiame £ 20 vertės siuntinį, laisvą nuo mokesčio, 
kurį padovanosime tam laimingajam mūsų klientui, kuris prisius už
sakymą ir pas mus bus užregistruotas sąraše Nr. 25.000.
VYRIAUSIA BŪSTINĖ: O D R A

6a Elizabeth St., Melbourne.

GESINAME GAISRĄ

įėjus pro vartus pamatėm*, pro 
medžius rūkstančius dūmus — va
dinasi žmonių esama. Paėjus dar 
toliau — matom apie degantį 
miškų šokinėjantį žmogų. Priėjom 
arčiau, pasisvekinom. Žmogus at
sako “labas” ir dar kelis gražius 
keiksmažodžius prideda. Klausiam, 
kas atsitiko. “Na, matot, — sako, 
— norėjau toje aikštelėje nude
ginti žolę. Iš ryto padegiau — ne
norėjo degti, o dabar, kai užside
gė, tai peramotė į miškų ir nebe
galių sustabdyti!...” Mes nieko

DARBO VALANDOS: 9 v. r. — 6 v. p.p. M tad.: 8.30 v. r. — 1 v.p:p: 
TELEFONAS: MF 6178

SENIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA. SIUNTINIAI | RUSIJĄ, 
UKRAINĄ. LIETUVĄ, LATVIJĄ IR ESTIJĄ.

MES SIUNČIAME: VAISTUS, MAISTĄ, DRABUŽIUS, AVALYNEI 
ODĄ — PAPRASTU IR ORO PAŠTU.

Gavėjas nieko neprimoka. Visas išlaidas apmoka siuntėjas.
100% garantija dėl tvarkingo užsakymų išpildymo ir pristatymo.

Visų prekių pavyzdžius galite apžiūrėti mūsų įstaigoje.
MOŠŲ ATSTOVAI:

Geelong, Vic. 210 Ryrie St. Tel. X 3885.
E. Newborough, Vic. 65 Western Ave.
Adelaide, S.A. 24 Wright St.
Bri.bane, Q’Land. 140 Junction Rd., Clayfield.
Hobart, Tas. 1 Third Ave., Springfield.

WWVWWWW^mVWVWWWVWVVWWWWWWVWM

chijos, kuri Islamą vienytų ir va
dovautų jam. Todėl iš pat prad
žios Islamas neišsilaikė vieningas 
ir yra suskilęs į įvairias sekteles. 
Atgydamas nacionalizmas padeda 
nuveikti sektines skirtybes ir ug
do ar8v’xkojo pasaulio vienybę, 
pasireiškiančią Arabų Lyga (1945 
m.), kuri ypačiai vieningai veikia 
prieš Izraelio valstybę.

Architektūros paminkluose vy
rauja maldos namai — mečetės. 
Jų kampuose dažniausiai iškyla 
minaretai — augšti liekni bokštai 
su galerijomis aplink, iš kur šau
kiama maldai. Islamo pasekėjų 
šiuo metu yra apie 300 milionų.

Ne tk kad visos arabų valsty
bės turi bendrą Islamo religiją, 
bet kartu ir bendrą kalbą. Klasi
nė Korano kalba vartojama mo
kyklose ir viešajame gyvenime. 
Šnekamoji arabų kalba įvairuoja 
tarmėmis, bet vis tiek susitikę Si
rijos, Irako ar Maroko arabai sa
vo tarpe gal susikalbėti ir vienas 
kitą suprasti. Arabiškai šiendieną 
kalba apie 50 mil. žmonių. Jau se
novėje daug arabiškų žodžių per
ėjo į Europos kalbas, pvz., algeb
ra, almanachas, admirolas, alko
holis, zenitas ir kt. Arabiškai ra
šoma iš dešinės į kairę. Dabarti
nius vadinamuosius arabų skait
menis gavome iš indų per arabus.
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MELBOVRNO NAMAI
Iš Melbourne L.N. Klubo Susirinkimo

Melbourne Lietuvių Namų Klubas 
rugsėjo 15 d. turėjo visuotiną na
rių susirinkimą. Susirinkimas bu
vo darbingas — be ginčių, visų 
balsais patvirtintos apyskaitos, 
piimtas darbo planas ateičiai, 
sklandžiai išrinkta taryba, klubo 
teismas Ir revizijos komisija. 
Reiškinys geras, kad šia proga 
nebuvo įprastinių atsisakinėjimų, 
issibraukimų — beveik visi kandi
datavo, kas buvo siūlomi. Pasiti
kėjimą senosios tarybos darbui 
rodo ir tai, kad beveik visi jos 
nariai, kurie kandidatavo, buvo 
išrinkti ir naujam dvimečiui. Bu
vo balsų, ne tiek kaltinančių, kiek 
skatinančių — pagreitinti namų 
įsigijimą. Jei negalima iš karto 
įsigyti objektas, kuris atatiktų 
visiems reikalams bei norams, ei- 
tina tad laipsniškai.
Susirinkimo proga būta ir mažo 
incidento. Melbourne apyl. ben
druomenės valdybai, kuri taip pat 
yra klubo dalininkas, turi 30 įna
šų, atstovauti atvyko jos pirmi
ninkas, kuris pats nėra fizinis 
klubo narys. Taryba jo atstovavi
mo nepriėmė. Laikykime tai ma
žu incidentu. Buvo nuomonių, kad 
organizacijoms — juridiniam as
meniui atstovaujančiam pareigū
nui negali būti taikomas, įstatų 
paragrafas 15, kuriuo aptariamas 
įgaliojimas, perleidimas savo ats
tovavimo teisių. Tuo paragrafu 
pasakyta: “Narys gali įgalioti ras. 
tu kitą narį jam atstovauti narių 
susirinkime”. Jei kuriai organiza
cijai, kuri yra klubo dalininkas, 
valdybos įgaliojimu atstovauja 
bet kuris valdybos narys, jis tie
siog atstovauja juridiniam klubo 
nariui, o ne iš kito nario gavęs 
įgaliojimą, šiame atsitikime tik 
tada būtų įgaliojimas, jei viena 
lietuviška organizacija, kuri yra 
juridinio asmens teisėmis klubo 
narys, įgaliotų kitą lietuvišką or
ganizaciją, žinoma, tada tik tokia, 
kuri pati yra juridinio asmens tei
sėmis klubo narys.
Žinoma, pagrindo turėjo ir ti<*» 
kurie apgailestavo, kad bendruo
menės apylinkės v-bos pirminin
kas neturi nė vieno įnašo namų 
reikalui, kad organizacijai atsto
vaująs fizinis asmuo, kuris pats 
nėra fizinis klubo narys, negalėtų 
būti renkamas nei dienos pirmi
ninku, nei į valdomuosius orga
nus. Visi tačiau šios rūšies sam
protavimai nekeičia teisinio reika
lo ir neišsprendžia juridinio as
mens praktiško reiškimosi klubo 
gyvenime, jo mandato reikalo.
Teisiškai taip klausimui stovint, 
paliekant šį kartą visai nuošalėje 
asmenį, dėl kurio šis įstatų pa
ragrafo aiškinimas kilo, atrodo, 
klubo taryba neturėjo pati imtis 
įstatų aiškintojo pareigų. Pagal 
įstatų par. 55 ir par. 57, ypač jei 
jau kilo susidūrimas dėl manda
to tarp klubo nario ir tarybos, 
reikalas priklauso išspręsti visu 
rimtumu klubo teismui. Vienas 
klubo narių ir pasiūlė reikalą pa
vesti išaiškinti klubo teismui. Ta
rybos nariams siūlant, reikalą ta
čiau sprendė susirinkimas. Ir vis- 
dėlto klubo orumui išlaikyti ir 
tradicijoms susidaryti, be klubo 
teismo sprendimo, susirinkimas 
neturėjo skubėti imtis balsavimu 
klausimo spręsti. Tokie balsavimai 
yra skubus dalykas, sprendžiama 
nuotaikai pagavus, šios rūšies 
sprendimai ne kartą palieka ne
pageidautinų pėdsakų. Teismui 
pasisakius, tarybai persvarsčius, 
iš kalno reikalą darbotvarkėn įra
šius, buvo galima klausimas ati
duoti, jau kaip trečiajai instituci
jai, spręsti susirinkimui, šiuo at
veju turėjome aiškų įstatų aiški
nimo reikalą. Organizacijų manda
to reikalu tarybos sprendimas lai
kytinas tat jaunojo mūsų mel- 
bourniškio lietuvių klubo gyveni
mo istorijoje precedentinis.
Tikėkime, kad nei suminėtas inci
dentas nei precedentas (šiuos tarp
tautinius terminus naudoju tik to
dėl, kad jie iškilo pačiam susirin
kime) nepaliks jokių pėdsakų toli
mesniam klubo gyvenimui, o atei
tyje būsim atsargesni su paskubų 
sprendimais. Gyvenime gi vis kas 
nors įvyksta. Ateičiai, tikime, su

silauksime, kad ir bendruomenės 
pirmininkas bus pats savo asme
niu tikras klubo narys. Pagaliau 
ir pats mūsų suminėtas inciden
tas nebuvo tikras incidentas, nes 
klubo susirinkime apylinkės val
dybai atstovauti atsirado kitas 
valdybos narys, kuris pats buvo 
fizinis klubo narys ir buvo išrink
tas j klubo tarybą. Jei bendruo
menės pirmininkas būtų dar prieš 
susirinkimą tarybai raštu įteikęs 
jam asmeniškai surašytą manda
tą, tada gal ir taryba kitaip būtų 
pažiūrėjusi į reikalą. Tarybai gi 
jo mandatą atmetus, bendruome
nės apylinkės valdybos pirminin
kas būtų galėjęs čia pat kreiptis 
į teismo narius, kurie, paskubo
mis, tikriausiai, nebūtų sprendę, 
bet susirinkimui būtų pasiūlę ko
kių nors pereinamų pasiūlymų. 
Ateičiai reikia tokius dalykus iš
vengti ir iš kalno išsiaiškinti. Nė
ra gerai, kai susirinkimai dėl for
malių dalykų perilgai užsitęsia. Ir 
šis susirinkimas galėjo būti trum
pesnis, jei nebūtų skaitoma labai 
jau išplėstos apyskaitos, tie pa
tys dalykai nebūtų kartojami revi
zijos protokole, būtų pagreitintas 
balsų skaičiavimas.
Visa tačiau paliekant nuošaly, pa
grindinio dalyko Melbourne Lie
tuvių Klubui reikia — tai įsika
binti objekto, kur matytųsi lietu
viškų namų pradžia, kurie būtų 
visų vietos lietuvių namai, o tada 
vėl kiltų entuziazmas, vėl pagyvė
tų susidomėjimas vėl plauktų pi
nigai.

Nemo.

DĖMESIO!
Neužmirškite švenčiu ir kiekviena 

proga įsigyti 
LIETUVIŠKO KRUPNIKO 

(Honey Liqeur) 
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS. 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybes ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

oreliu etiketėje.
Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu 
telefonu ar asmeniškai kreiptis:

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants

81 Hillcrest Avenue, Hurstville 
tel. LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.

Sydnėjuje
“KOVAS" — A REZERVO 

MEISTERIS

“Kovo” stalo tenisininkai V. 
Binkis, E. Bernotas ir R. Liniaus- 
kas, po gana ilgokai užtrukusių 
trijų ratų kovos, laimėjo 1957 me
tų Sydnėjaus stalo teniso “A” re
zervo klasėje pirmąją vietą. Di
džiajame finale koviečiai susitiko 

I su australų “Terra” ir po gana 
I lengvos kovos, laimėjo 10:0. šios 
1 rungtynės nebuvo įdomios, nes 
i kovieČių žaidimo klasė buvo kur 
1 kas augštesnė. Laimėjusi “Kovo” 
komanda gavo specialius ženklus.

! Žvelgiant į pavienius Kovo žai- 
! dėjus, negalima būtų rasti dide- 
i lįo žaidimo skirtumo tarp jų. V.
Binkis, turėdamas daugiausiai žai
dimo praktikos, rungtynių metu 
yra pats nuosekliausias komandos 
žaidėjas, mokąs tinkamai susikau
pti ir pavojinguose momentuose 
pelnyti komandai taškus. Jo žaidi
mas gražus ir žiūrovą patraukian
tis, tik ar naujai pakeistoji kempi- 
ninė raketė pakėlė jo žaidimo ly
gį, sunku pasakyti. “Dvynukai” 
Bernotas su Liniausku, pirmieji 
pradėję naudoti kempinines rake
tes ir lietuvių pirmenybių metu 
įvarę daug baimės meisteriui Sir- 
jatavičiui, pradeda žaidime nusis
tovėti ir įsisąmoninti, jog rungty- 

I nių metu yra svarbu ne tik paro
dyti gražų žaidimą, bet ir pasiek
ti laimėjimą.

Sveikinant koviečius su jų gra
žiu. laimėjimu, tenka jiems tik pa
linkėti daug sėkmės būsimoje Gee- 
longo Šventėje.

1957 METŲ TURNYRAS

Sydnėjaus “Kovo” stalo tenisu 
vadovas skelbia, jog šių metų Syd. 
nejaus lietuvių stalo teniso vyrų 
ir moterų turnyrai prasidės rug
sėjo mėn. 30 dieną (pirmadienį) 
Cam perdo wno bažnyčios salėje.

Norintieji šiame turnyre daly
vauti prašomi registruotis iki rug
sėjo mėn. 26 dienos pas sekcijos 
vadovą J. Adicką.

VASAROS KREPŠINIO 
TURNYRAS

“Kovo” krepšinio rinktinė yra 
užregistruota vasaros pirmeny
bėms City of Sydney “A” klasės 
lygoje ir netrukus pradės rungty
niauti ši Sydnėjaus lyga yra vie
na iš stipriausių ir joje žaidžia 
pačios geriausios australų, ame
rikonų komandos.

Adelaidėje
“VYTIES” SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 8 d. įvyko “Vyties“

O.1PQPTAW
Redaguoja Antanas Laukaitis.

Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

klubo visuotinis susirinkimas, ku
rį atidarė klubo pirmininkas J. 
Jaunutis. Susirinkimui pirminin
kauti buvo pakviestsas J. Kalvai
tis ir sekretoriauti Marcinkevi
čius.

Klubo valdybos pranešimą pa
darė pirmininkas J. Jaunutis ir 
apgailestavo, kad į susirinkimą at
silankė vos keletas aktyviųjų 
sportininkų bei narių. Nežiūrint 
to, buvo svarstoma klubo einamie
ji reikalai ir pasiruošimas VIII-jai 
sporto šventei Geelonge. Buvo pri
eita nuomonės, jog į šią šventę 
reikia siųsti stipriausias savo jė
gas ir dalyvauti visose šakose. 
Yra numatyta siųsti ir jaunių ber
niukų krepšiniokomandą.

Susirinkimas truko apie dvi va
landas ir praėjo jaukioje ir spor
tiškoje nuotaikoje.

Edas.

“VYTIS” — “PORT ADELAIDE” 
80:35 (37:13)

Esant gana silpniems priešinin
kams, šios rungtynės nebuvo per 
daug įdomios, nors vytiečiai iš
vystė didelį žaidimo greitį ir pa
rodė gražių prasiveržimų. Taškai: 
Ignatavičius 30, Klimaitis 25, Pet- 
kūnas 14, Visockis 6, Petruška 3, 
Gurskis 2.

“VYTIES” JAUNIŲ I — 
UNIVERSITETAS 44:42 (15:16)

šias rungtynes “Vyties” jauniai 
žaidė nepilnu sąstatu ir laimėjimą 
pasiekė tik po pratęsimo. Visi žai

dėjai aikštėje pasirodė ir sukovo- 
jo labai gerai. Taškai: L. Urmo
nas 17, Snarskis 12, R. Urmonas 
9, Rakauskas 4, Dunda 2. Martin- 
kus nors ir nepadarė metimo, bet 
sužaidė labai gražiai.

JAUNIŲ II — “CHRYSLER” 
43:41 (22:20)

Priešo komanda yra viena iš 
pirmaujančių šiame turnyre ir mū
sų jaunimas buvo kietas ir atkak
lus varžovas aikštėje. Vytiečiai 
šiose rungtynėse parodė labai gra
žų žaidimą, ypatingai antram 
puslaiky. Jie, savo gražiais deri
niais, tiksliais kamuolio perdavi
mais, sužlugdė priešininkų zoninį 
dengimą ir tuo žaidimo vadovavi
mą turėjo savo rankose. Prieš 
rungtynių pabaigą vytiečių pusėje 
pasireiškė aiškiai matomas nuo
vargis, ką priešas išnaudojo ir 
rungtynių rezultatą sušvelnino. 
Taškai: Gumbys 20, M. Statnickas 
17, Kalibatas 4, Andriušis 2. G. 
Statnickas ir Gudelis buvo labai 
geri gynime.

“VYTIES” MOTERŲ II (jaunės)
— “CHRYSLER” 18:11 (10:6)

Jaunosios vytietės labai gražiai 
ir kovingai sužaidė šias rungtynes. 
Ypatingai geros buvo gynikės, pa
sižymėjusios savo puikiu dengimu, 
nors puolimas taip pat stengėsi 
išnaudoti visas pasitaikiusias pro
gas. Taškai: Pečiulytė 12, šiukš- 
terytė 4, Andriusevičiūtė 2.

B.N.

PASAULIO FUTBOLO PIRMENYBES
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Jūsų pinigai

yra saugus

BANK OF 
NEW SOUTH WALES

ISTEIGTAME 1817 M.

TURTAS VIRŠIJA £500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komerci
nis bankas teikia draugišką ir paslaugų patar
navimą virš 1.000 skyriuose bei agentūrose 
kiekvienoje Australijos valstybėje, N. Zėlandi- 
joje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Londone.

Rašyk ar atsilankyk artimiausiame 
Skyriuje ir paprašyk brošiūros 
“A Complete Banking Service” 

Jus maloniai priims

(Bendras Ir Taupmenų Skyriai)

BANK OF
NEW SOUTH WALES

(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES WITH LIMITED LIABILITY)

BANK OF NEW SOUTH WALES 
SAVINGS BANK 

LIMITED 
(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES)
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š.m. kovo mėnesį prasidėję pa
saulinės futbolo pirmenybės tęsis 
15 mėnesių, žaidžiama įvairiose 
pasaulio valstybėse, šiose pirme
nybėse dalyvauja 53 valstybės ir 
finalinės rungtynės, po kurių pa
aiškės pasaulio futbolo nugalėto
jas, įvyks* 1958 m. birželio mėn. 
29 d. Švedijoj, Stokholmo “Ro- 
sund” stadione.

Visos komandos, išskyrus FVR 
(Fed. Vokietijos Respublika) ir 
Švediją, yra suskirstytos į 14 gru
pių. Po tarpusavio susitikimų, bus 
išaiškinta 14 finalistų ir prie jų 
prijungta FVR (1954 metų čem
pionas) ir Švedijos (čempionato 
rengėjas) rinktinės.

Visų valstybių rinktinės susi
tiks po du kartus ir viso bus 55 
preliminarinės rungtynės, šiose* 
pirmenybėse, priešingai olimpinių 
žaidynių taisyklėm^, gali Jcartu 
su mėgėjų komandomis žaisti ir 
profesionalų rinktinės. Taip pat 
yra leista savų valstybių rinkti
nėse dalyvauti ir tiems žaidėjams, 
kurie šiuo metu žaidžia užsienio
klubuose, šis klausimas buvo ypa
tingai svarbus Švedijai, nes eilę 
jos geriausių futbolininkų yra nu
pirkę įvairūs Italijos klubai. Taip 
pat Prancūziją galės atstovauti 
vienas geriausių Europos puolėjų 
R. Kopa, šiuo metu žaidžiantis 
Ispanijos profesionalų komando

se.
Pirmoje grupėje Danijos rink

tinės pralaimėjimas Airijai 1:2 ir 
Anglijai 2:5, grupės nugalėtojų 
favoritais pastato Angliją ir Airi
ją. Antrosios grupės favoritas 
Prancūzija jau nugalėjo Belgiją 
6;3 ir Portugaliją 1:0. Kitose gru
pėse Austrija nugalėjo Liuksem
burgą 7:0 ir 4:1, Ispanija sužaidė 
lygiąsias su P. Airija po 2, Suda
nas laimėjo prieš Syriją 1:0, Tur
kija laimėjo prieš Egiptą 4:0, Ang
lija nugalS.'i Škotiją 2:1, Indija 
nugalėjo Malajus 5:0, Kosta Ri
ka — Gvatemalą 2:1.

Preliminarinės rungtynės vyks
ta kiekvieną savaitę be pertrau
kos, ir tęsis iki N. Metų. Gruod
žio mėn. pabaigoje bus sužaistos 
paskutinės rungtynės tarp Italijos 
ir Portugalijos rinktinių, šešioli
ka finalistų pradės žaisti 1958 
metų birželio 8 d. Finalinių rung
tynių rengėjais pretendavo net 
dvylika Švedijos miestų. Ir jie vi-

si patenkinti, nes šešiolika ko
mandų burtų keliu bus suskirsty
ta į keturias grupes, o atskirų gru
pių susitikimai dviem ratais vyks 
tuose miestuose. Švedijos sostinė
je bus tik dvejos rungtynės, tai 
vienos iš pusfinalių ir finalinės.

XXX

Be pasaulinio futbolo turnyro 
Šiais metais vyko ir daugiau svar
bių futbolo varžybų. Liepos mėn. 
Madride, Ispanijoj, stebint 150.000 
žiūrovų įvyko antrojo Europos tau
rės futbolo turnyro finalinės run
gtynės tarp praėjusių metų nuga
lėtojo Madrido “Real” ir praėju
sių metų Italijos čempiono “Fio- 
rantinos”. šias rungtynes laimė
jo ispanai 2:0, o tuo pačiu ir tau
rę antrąjį kartą.

XXX

Tarptautinį jaunių futbolo tur
nyrą laimėjo Austrijos jauniai, 
finale įveikę Ispanijos jaunių vie
nuolikę 3:2. Pusfinaliuose austrai

būvu nugalėję prancūzus 3:2 ir 
ispanai italus 3:0. Jaunių futbolo 
čempionas buvo išaiškintas pirmą 
kartą, nes iki Šiol būdavo išaiški
nama tik pogrupių nugalėtojai.

XXX
įvykusio Pietų Amerikos futbo

lo turnyro nugalėtoju tapo Argen
tinos rinktinė, po to kai ilgą laiką 
pirmavę Brazilijos futbolininkai 
pralaimėjo Uragvajaus rinktinei 
rezultatu 2:3. Šio turnyro laimė
tojas — Argentina pralaimėjo tik 
Peru rinktinei 1:2. Turnyrui pasi
baigus, vietomis pasiskirstė se
kančiai: 1. Argentina, 2. Brazili
ja, 3. Uragvajus, 4. Peru, 5. Ko
lumbija, 6. Čilė ir 7. Ekvadoras.

XXX

Tarptautinės futbolo fqdeaiaci- 
jos (FIFA) skelbimu, 1955-siais 
metais buvo išsiuntinėta 92 val
stybėms anketos su įvairiais klau
simais. Buvo gauti atsakymai iš 
89 kraštų. Susumavus atsakymus, 
pasirodė, kad 1955 metais buvo 
121.826 futbolo komandos, įvyko 
448.606 rungtynės, kuriose star
tavo 9.112.826 futbolininkai, iš jų 
6.5 mllionai pilnamečiai ir daugiau 
kaip 2,5 mil. jauniai arba vaikai. 
Futbolas, išskyrus tik krepšinį, 
kurį 77-se valstybėse žaidžia apie 
30 milionų krepšininkų, yra pats 
populiariausias žaidimas pasauly
je.

SPORTAS LIETUVOJE
— 1957-jų metų Lietuvos lauko 

teniso pirmenybėse laimėjo: Mo
terų grupėje Sližytė, įveikusi vi
sas savo varžoves. Antrą vietą lai
mėjo Baltrūnienė, sunkioje pus- 
baigitiinėje kovoje įveikusi stiprią 
varžovę Levenienę. Vyrų grupėje 
laimėjo R. Liubertas, baigmėje 
įveikęs jaunąjį vilnietį Baliūną, 
kuris be laimėtojo yra vienas iš
kiliausių tenisininkų Lietuvoje.

— žinomasis Lietuvos bėgikas 
Jonas Pipynė Varšuvoje pastatė 
naują Sov. Sąjungos ir Lietuvos 
rekordą, nubėgdamas 1500 metrų 
per 3.43,4. Tai yra trečias šio se
zono rezultatas pasaulyje.

— Stalo teniso rungtynes Vil
nius — Talinas laimėjo vilniečiai 
5:1.

— Lietuvos J. Likaitis yra pa
kviestas į Sov. Sąjungos gimnastų 
rinktinę, kuri yra viena iš geriau
sių pasaulyje.

— Pirmą kartą Lietuvos leng- 
vaatletai nugalėjo latvių rinktinę 
rezultatu 121,5 prieš latvių 107,5 
taško. Lietuvos atstovai užėmė 12 
pirmųjų vietų ir latviai 9. Tai bu
vo pirmoji Lietuvos lengvaatletų 
pergalė prieš latvius per visą Lie
tuvos sporto istoriją, šios pirme
nybės vyko Kaune.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI I TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.

Į; SKUBĖKITE II! ;Į
■! KALĖDINIUS DOVANŲ SIUNTINIUS ;!

■Į SIŲSKITE DABAR!!!

:■ Siuskite Siuntinius
I PIGIAUSIU KELIU! į
Ji Mes esame VIENINTELĖ autorizuota agentūra Australijoje, ij 
• Į galinti siųsti ij
S SIUNTINIUS TIESIOG JŪSŲ GIMINĖMS I LIETUVĄ. į

TIESIOGINIS KELIAS YRA į
GREIČIAUSIAS KELIAS. į

Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už *■ 
siuntinį Jūsų giminėms į USSR: tai kaštuoja tik £1.0.7 11 ava-. J» 
rų siuntiniui. Ji
Supirkite prekes kur Jums patinka, pirkite ką norite ir atneš- JI 
kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo kvitus ij 
(maksimalus svoris 11 svarų). «J
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus bu- J Į 
mokate vietoje ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka. Ji 
Mes garantuojame, kad siuntinys saugiai pasieks adresatą per Ji 
2-3 mėnesius. Ji
NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRAŽUVĘS PER 11 METŲ. %

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES I;
91 Darlinghurst Rd., Kings Cross, Sydney. 5

TEL. FA 5195 J;
V.V.W.V.V.W.'.W.V.V.'.V.W.VAV.VW.V.V.WZ.-,'

5
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Htau PASTOGĖ
z SYDNSJUS
MELBOURNO DAINORIUS 
GIRDĖSIME SYDNĖJUJE?

Patirta, kad į Sydnėjų gali at
vykti Melbourne Dainos Mylėtojų 
Sambūris. Koncerto suruošimu, 
greičiausiai^ rūpinsis ALB Sydnė- 
jaus Apylinkės valdyba, talkau- 
jant “Dainos” chorui ir visiems 
lietuviškos dainos mylėtojams syd- 
nėjiškiams.

"KOVO” NARIŲ RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 29 d., sekmadieni, tuoj 
po pamaldų lietuviams, Camper- 
downo parapijos salėje jvyks “Ko
vo” sporto klubo narių — rėmėjų 
susirinkimas, kuriame pranešimą 
padarys Australijos Lietuvių Fi
zinio ir Sporto Auklėjimo Valdy
bos narys Leonardas Karvelis.

SEKTINI PAVYZDŽIAI

Bass Hill lietuviai, švęsdami 
šeimynines šventes, neužmiršta ir 
bendruomeninių reikalų. Jau įsi
galėjo paprotys, kad tokiom pro
gom pravedamos mezliavos, šį 
kartą p.p. Genių namuose, bešven- 
čiant Broniaus vardadienį, Banks- 
towno lietuvių namams buvo su
mesta £ 7.

Ta pačia proga patikslinama, 
kad p.p. Bielkų namuose, bešven- 
čiant Elvyros vardadienį, Banks- 
towno 1«et. namams buvo surinkta 
£ 18.15.0, bet ne £ 15.18.0, kaip 
“M.P.” klaidingai buvo paskelb
ta. (š).

"ATŽALOS” SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 14 d., Herne Bay 
įvyko Sydnėjaus lietuvių “At
žalos” teatro narių susirinkimas, 
kuriame buvo susipažinta su “Vi
suomenės veikėjų” pastatymo apy
skaita ir teatro reikalais aplamai. 
Visuomenės veikėjų spektaklis 
pelno davė apie £ 50, “Atžalynas” 
ir “Mokyklos draugai” — apie £ 
45. “Atžala” savo įnašais remia 
Sydnėjaus ir Bankstowno lietuvių 
namų įsigijimą, prisideda, reika
lui esant, prie kitų kultūrinių rei
kalų darbu ir lėšomis. Turimi pi
nigai numatoma sunaudoti būti
nam teatriniam inventoriui įsigy
ti.

Po susirinkimo pašnekėslai vy
ko prię kavos.

PLUNKSNOS KLUBO 

pirmininkas praneša, kad klubo 
sueiga įvyks spalio 5 d. 6 vai., 
šeštadienį, V. Skrinskos namuose, 
7 Lemnos St., Homebush. (Trau
kiniu važiuojama iki Nth. Strath- 
fleld stoties, nuo kur 2 min. pės
čiam).

APIE ELEKTRONINIUS 
SMEGENIS

Sydnėjaus lietuviai studentai 
rugsėjo 14 d. surengė studijų va
karų. Išklausius įdomaus inž. Z. 
Budrikio referato apie elektroni
nius smegenis, šitokių smegenų 
funkcionavimo akivaizdų paveiks
lą patiekė studentai R. Daukus, I. 
Venclova, R. Stakauskas ir V. 
Šliogeris.
Tai buvo gerai pavykęs komiškas 
vaidinimas, sukėlęs juoko audrą.

A. KRAUSAS

P.L.S.S. Australijos vadas, L.K. 
F. Australijos Valdybos narys, 
pereitos savaitės gale atvyko į 
Sydnėjų.

K. Gaidamavičius, 
skaudžiai susižeidęs galvą darbo
vietėje, dar tebeguli ligoninėje.

NAUJA DOVANINIŲ 
SIUNTIMŲ AGENTŪRA

S. Narušis Narvee atidaro į Lie
tuvą ir kitus už “geležinės uždan
gos” kraštus dovaninių siuntinių 
agentūrą. Siųs per Švediją.

i Religinė Informacija 
PAMALDOS

Rugsėjo 29 d. pamaldos St. Ma
rys lietuviams 9 vai. St. Marys 
parapijos bažnyčioje. Tuojau po 
pamaldų sekmadienio mokykla lie
tuvių vaikučiams.

Rugsėjo 29 d. po lietuviškų pa
maldų Camperdowne ruošiamų iš
pažinčiai ir Komunijai lietuvių 
vaikučių bendra pamoka — repe
ticija. Visiems dalyvauti. Pirmoji 
Komunija numatoma spalio 13 d., 
sekmadienį.

Spalio 6 d. pamaldos Bankstow- 
ne St. Brendans bažn. 11 vai.

Išpažintys šeštadienio vakare 
5 vai. 30 min. toje pat bažnyčioje.

ARTĖJA ROŽANČIAUS MĖNUO
Ir šiais metais Bass Hillio lie

tuviai per visą spalio mėn. ruošia
si kalbėti rožančių (p. Mickų na
muose, Horton St.). Pradžia spa
lio 1 d., antradieni, 7 vai. vak.

Raginama ir kitose kolonijose 
bendrai ir paskirose šeimose per 
visą spalio mėn. kalbėti rožančių.

K.P.B.

“T.A.” Naujas 
Redaktorius

Kun. dr. P. Bačinskas atsisakė 
iš Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos “Tėviškės Aidų” laik
raščio redaktoriaus pareigų. Nau
juoju redaktoriumi pakviestas Br. 
Zumeris.

Kun. Kungys Adelaidėje
Kun. dr. P. Jatuliui išvykus į 

Romą, Adelaidės lietuvių kapelio
nu paskirtas kun. J. Kungys, ik
šiol buv. Geelongo lietuvių kape
lionas. Kun. J. Kungys jau persi
kėlė į Adelaidę ir pradėjo eiti 
pareigas.

XXX

Pajieškojimai
* Nikodemas Butkus pajieško- 

mas artimųjų iš Lietuvos. Kreip
tis į “M.P.” Red.

* Janinai Morkūnaitei — Vai- 
čaitienei, kilusiai iš Kauno, yra 
žinių iš Lietuvos. Rašyti: S. Sa
vickienė, 13 Mayne Str., Sunshine,. 
W. 20, Vic.

* Jono Grudzinsko ir šeimos 
pajieško Donatas Anužis. 2005 
Whistler Ave. Baltimore 30, Md. 
U.S.A.

ELŽBIETĄ BUČYTĘ

ir

E. VYGANDĄ UOGĄ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą svei
kina ir laimingo gyvenimo linki

ALB Newcastlio
Apylinkės Valdyba.

PER ŠVEDIJĄ ARČIAU — PER 

■Gift Parcel Service 

PIGIAU!
SEKITE TOLIMESNIUS MŪSŲ 

SKELBIMUS

S. NARUŠIS, SYDNEY.

PER TAZAB LONDONE
GALITE PASIŲSTI

rankines ir kojines

SIUVAMAS MAŠINAS
Muitai sumokami Londone

Tazab & Co. Limited, 22 Rolad Gdns, London, S.W.7.

MELBOURNAS
SKAUČIŲ SURUOŠTAS 

VAKARAS

Melbourne vylesniųjų skaučių 
draugovė šv. Mykolo salėje, North 
Melbourne, rugsėjo 14 d. suruošė 
vakarą su įdomia programa.

Pirmoje programos dalyje gir
dėjome eiliuotus pranešimus ir 
kupletus. Kupletai buvo sudainuo
ti pagal pažįstamas meliodijas. 
Apdainuoti buvo sveteliai, nepa
miršta ir savęs. Malonu buvo gir
dėti darnus, balsingas derinėlis. 
Visi gražūs, jauni balsai. Pabrėž
ti tenka K. Brėdikytės balsas.

Matėme scenos vaizdelį “Lai
kas ir mados”. Pasirodo, moterys 
madų vaikydavęs! net ir akmens 
amžiuje. Tų laikų moterį pavaiz
davo Irena Verbylaitė. Ji užsime
tusi kailį, bet madingai, šias die
nas pavaizdavo Birutė Antanaity
tė. Jos visi judesiai buvo madin
gai manikeniški — scenos reikalui 
tikrai vykę. Ateities madas spėda
mos skautės, labai nustebino žiū
rovus vėl išleisdamos i sceną mo
terį su kailiu.

Teko ir viengungiams, kurie be- 
lakstydami paskui svetimtautes, 
baruose ir arklių lenktynėse skun
džiasi nesą lietuvaičių. Scenos ap
švietimas ir šviesos suteikė žiū
rovams skautiško laužo įspūdžio.

Antroje programos dalyje ma
tėm Stasio Cižausko vieno veiksmo 
komedijėlę “Ponas daktaras Skam
butis”.

Padėkos žodį Skautams Remti 
komiteto vardu tarė J. Antanai
tis.. Sekė šokiai, grojo italų kape
la. Į vakarą atsilankė apie 200 
svečių. Surinkta apie £ 47, išlai
dų turėta apie £ 30.

Vakaras buvo tikrai vykęs. Ten
ka tačiau pastebėti, kad kupletų 
dalyje geresnio įspūdžio būtų pa
siekta, jei žiūrovai nebūtų matę 
vaidyles laikant rankose tekstus. 
Pranešėja Birutė Pranaitytė.

Kupletų tekstai vykusiai suei
liuoti buvo Stasio Cižausko. Pro
gramai puikiai'vadovavo vyr. skau
čių vadovė Danutė Lazutkaitė — 
čižauskienė.

Algis Kazlauskas.

NAMŲ DAR NETURIME

Šio laikraščio Nr. 36 buvo ra
šyta, kad Melbourne lietuvių klu
bas užpirko Richmdndo priemies
tyje namus. Pasirodo, kad buvo 
duoti rankpinigiai ir tikrai sude
rėti namai. Vietinė miesto savi
valdybė tačiau atsisakė leisti tuo
se namuose įruošti viešo naudoji
mo salę, ir klubo tarybai todėl te
ko pirkinio atsisakyti.

PADĖKA

Ponas JONAS DAUNYS, Mel- 
bourno Soc. GI. Mot. Draugijai 
paaukojo £ 50. J. Daunys nese* 
niai gavo kompensaciją už kojos 
sužeidimą katastrofoje ir nepamir
šo Draugijos, atsidėkodamas jai 
šia auka už jo moralinį ir mate
rialinį parėmimą ligos metu. J. 
Daunio dovana padės Draugijai 
tęsti savo užsibrėžtą darbą — 
remti ir šelpti vargan patekusius

Draugijos vardu nuoširdžiai dė
kojame.

D. Žilinskienė.
Draugijos Komiteto Pirmininkė.

PRANEŠIMAI
PAGERBIMAS

ALB Adelaidės Apylinkės val
dyba, visoms Adelaidėje veikian
čioms lietuviškoms organizacijoms 
pritariant, š.m. rugsėjo mėn. 29 
d. (sekmadienį) ruošia literatūros 
premininko Pulgio Andriušio 50 
metų amžiaus ir 25 metų litera
tūrinio darbo sukaktuvių pagerbi
mą, kuris susidės iš dviejų dalių:

Viešo akto, kuris įvyks Flinders 
Hall, Flinders Street, pradžia 4 
vai. p.p. Akte kviečiama dalyvauti 
visa Adelaidės lietuvių bendruo
menė. Yra numatyta įdomi ir įvai
ri programa;

Uždaras pobūvis, kuris įvyks 
pas p.p. Vasiliauskų namuose. No
rintieji dalyvauti užsirašo per sa
vo organizacijos arba Apylinkės 
valdybos narius.

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba.

SOLIDARUMO MOKESTIS

Adelaidiškiai solidarumo mokes
tį ir aukas Bendruomenės reika
lams gali įmokėti pas Apylinkės 
valdybos narius.

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba.

“ŠVIESOS” PARENGIMAS 
CANBERROJE

Rugsėjo mėn. 28 d. 7 vai. 30 
min. vakare C.W.A. patalpose 
įvyks Sambūrio “šviesa” parengi
mas, kurio metu bus skaitoma S. 
Neries poema “Eglė žalčių kara
lienė”. Po parengimo — arbatėlė.

G.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS

Tautos šventės minėjimas įvyks 
rugsėjo 28 dieną, Government 
Transport salėje, Hamiltone.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS KOVAS, 
š.m. rugsėjo mėn. 28 d., šeštadienį,

NEWTOWNO MASONIC HALL

Station St., Newtown, rengia Sydnėjaus sportininkų ir narių-rėmėjų, 
bei sporto bičiulių susipažinimo

ŠOKIU VASARA.
< ... <

Gros gera latvių kapela ir veiks puikus bufetas. Pradžia 7 vai. vak.
Sporto Klubo Kovo Valdyba.

WAW.W.VAVMV.V.'AV.^W.V.y.^WASV.V.V.VW, 

^COSMOSTRADING GO.
į SAV. A. VAITIEKŪNAS Į;

Nelaukite paskutinės dienos — atneškite ar atsiųskite siuntinius Ji 
jau dabar! Ji

SIUNČIAME I LIETUVĄ BEI RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ į
SUDARYTUS SIUNTINIUS. į
(pakavimą atliekame patys. «J

Jūsų supirktų prekių siuntinio svoris padidintas iki 22 lbs. 5 
Persiuntimo išlaidos tos pačios. Ji

APMUITUOJAME VIETOJE IR PILNAI APDRAUDŽIAME. į
Prie siuntinio nebūtina pridėti prekių kainų kvitus. įj

Vartoti daiktai nebesiunčiami. «•
ADRESATAS GAUNA SIUNTINĮ PER 3 MĖNESIUS NIEKU J

NEPRIMOKĖDAMAS 5
Laukiame Jūsų su siuntiniais bet kuriuo laiku ir savaitgaliais: Ji 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325. <
(Važiuoti iš Elizabeth St., Essendon tramvajum, iki

44 sustojimo Glass St.) >J
TAIP PAT: 300 Little Collins St., Melbourne, C.l. Tel.: MF 2370 į 

Vai.: 11 ryto — 5.30 vak., šeštadieniais 9 ryto — 12. į 
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA RUGSĖJO 20 D. SIUNTI- į 
MUS IŠSIŲSTUS ŠIUO LAIVU GAUS GRUODŽIO M. GALE. į

SKYRIAI: ;Į
Sydnėjuje ■;

1. A. MAURAGIS, 18 Crinan St, Hurlstone Park, N.S.W. ■!
Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak. į 
Sekmadieniais ir ne darbo valandomis vakarais kreiptis: !j 
82 Victor Ave., Picnic Point. IJ

S 2. J. STATKUS, “Rūta” Delicatessen, 92 Brommfield St., Cab- Ji 
S ramatta, N.S.W. Tel. UB 3498. Vai.: 7 ryto — 7 vakaro, kiek- j! 
j! vieną dieną. . j!
;! Adelaidėje ;!
!■ J. LAPŠYS, 28 Grange Rd., Hindemarshe, S.A. ("Findon" auto- ;i 
į buBas, 12 sustojimas.) Valandos: darbo dienomis nuo 6 iki 9 vai.; J, 
Ji šeštadieniais nuo ryto 9 vai, iki vakaro 7 vai. j!

Į; dantenoje į;
j! A. CEICYS, 11 Davenport Street, Ainslie, Canberra, ACT. «J 
•J Vai.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais: nuo 5 vai. vak. — 8 v.v. .J 
• J šeštadieniais nuo 12 vai. — 5 vai. v. arba iš anksto susitarus. J J 

:■ Ballarate ;■
i; P.V. JEKABSON’S, 77 Bridge Street, Ballarat, Vic. Tel.: B 5866 į

Pi*adžia 6 vai. vakaro. Progra
moje: paskaita, tautiniai šokiai, 
scenos vaizdeliai, choras. Po pro
gramos pasilinksminimas — šo
kiai. Alus bus gaunamas vietoje, 
užkandžius prašome atsinešti.

Kviečiame visus kuo skaitlin- 
giau dalyvauti.

ALB Newcastlio Apylinkės 
Valdyba.

PIRMOJI PAVASARIO 
IŠKYLA IR GEGUŽINĖ

Spalio 6 d., sekmadienį, gražia
me Thirroul apylinkės miškelyje, 
A.L. Katalikų Kultūros draugija 
ruošia pirmąją iškylą — geguži
nę.

Vyksime nuosavomis mašinomis 
ir traukiniais iš Sydnėjaus Centr. 
stoties, 9,34 vai. ryto iki Austin- 
mer stoties (bilietų kaina su su
grįžimu 12 fiil. 6 p. II klase). Sto
tyje pasitiks budintis ir nurodys 
iškylos vietą.

Gegužinė prasidės 2 vai. p.p. ir 
tęsis iki vakaro.

Kviečiame visus gamtos mylėto
jus nepraleisti geros progos atsi
gaivinti gražiais jūros ir kalnų 
vaizdais, pabuvoti savųjų tarpe. 
Lietuviška daina, tautiniai žaidi
mai ir šokiai tikrai visus nuteiks 
gerai. Bufete bus alutis ir užkan
džiai.

Pakvietimai niekam nebus siun
čiami nes vietos visiems užteks.

A.L. Kat. Kult. Draugija.

POLITKALINIŲ SUSIRINKIMAS

Buv. Politinių Kalinių Sąjun
gos Australijos Skyrius kviečia 
visuotinį — metinį narių susirin
kimą. Visi buv. politiniai kaliniai 
prašomi dalyvauti.

Susirinkimas įvyks š.m. rugsėjo

mėn. 29 d., sekmadienį) tuoj po 
pamaldų lietuviams 1 vai. p.p. 
Camperdown parapijos salėje.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas, 2. Valdybos pirminin
ko pranešimas, 3. Revizijos komi
sijos pranešimas, 4. Skyriaus val
dybos rinkimai, 5. Revizijos ko
misijos rinkimai, 6. Einamieji rei
kalai, 7. Susirinkimo uždarymas.

Buv. Pulitinių Kalinių S-gos 
Australijos Skyriaus Valdyba.

Lietuviški Vaizdai Filme
Gerųjų Kaimynų įstaigai tarpi

ninkaujant, Akivaizdinio mokymo 
skyriaus prie Pietų Australijos 
švietimo departamento (Visual Aid 
Sec. Dept, of Education) sutiko 
pagaminti filminių juostų su nuo
traukomis iš Lietuvos ir kitų kraš
tų gyvenimo bei gamtovaizdžių. 
Filmai bus išsiuntinėti visų Aus
tralijos valstybių švietimo vado
vybėms ir Pietų Australjos valdi
nėms mokykloms. Jų tikslas — 
per geografijos pamokas duoti 
vaikams vaizdų supratimą apie 
kalbamus kraštus. Prie kiekvieno 
paveikslo paaiškinantis įrašas ang
lų kalba, o taip pat kartu su fil
mu siunčiama trumpa apžvalga, 
skirta mokytojo informacijai. Pa
veikslų apie 45, t.y., kad filmas 
su mokytojo paaiškinimais užimtų 
nedaugiau vienos pamokos laiko.

Lietuvių Kultūros Fondo Ade
laidės skyriaus valdyba ėmėsi pa
ruošti pora šitokių filmų. Vienas 
jų, pavadintas: “Lietuva, kraštas 
ir žmonės”, 48 paveikslų, jau pa
gamintas. Antrasis: “Lietuva am
žių bėgyje”, taip pat paruoštas, 
bet bus gaminamas kiek vėliau.

Norintieji šiuos filmus įsigyti, 
užsisako juos per L.K. Fondo Ade
laidės skyriaus valdybą (kaina po 
2 šil.) šiuo adresu: L. Martinkus, 
4 Cardiff Str., Woodville West, 
S.A.

Filmams nuotraukas parinko Ir 
įvadus ruošiant daug padėjo p. 
P. Pusdešris. Prie galutinės re
dakcijos ir išleidimo daug prisidė
jo ir Bendruomenės atstovas prie 
Gerųjų Kaimynų įstaigos p. Juo
zas Lapšys. L.K.F. Adelaidės sky
riaus valdyba p.p. Pusdešriui ir 
Lapšiui už pagalbą nuoširdžiai dė
koja.

L.K.F. Adelaidės Skyr. Valdyba

PADĖKA

“Vilniaus” tunto tuntininkas ir 
vadovybė nuoširdžiai dėkoja Ade
laidės Skautų Tėvų Komiteto pir
mininkui p. A. Maželiui ir nariams 
p. Straukienei ir p. Dičiūnui už 
surengimą puikiai pasisekusio 
“skautoramos” baliaus. Taip pat 
dėkoja p. Kanui, p. Maziliauskui, 
Adelaidės moterų sekcijai ir vi
soms ponioms prisidėjusioms prie 
baliaus pasisekimo.

Skautiškas ačiū.

NAMELIAI MANO MIELI, 
MAN VISUR PATOGU, 
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI

MĖS, 
KAIP PO JŪSŲ STOGU —

KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO 1 

75252525252525Ė52S25Ė525252525ZS
Steponas Sarakula

AUGŠTAI KVALIFIKUOTAS 
SIUVĖJAS PATENKINS VISUS 

JŪSŲ REIKALAVIMUS.
Rankų darbas atliekamas europie
čių specialistų priežiūroj.
Čia pat labai pigiai parduodamos 
medžiagos pasiuntimui jūsų gimi
nėms į “anapus”.

S. SARAKULA.
15 Park St., Sydney, City, 

(pirmas aug.tas). 
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