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SOCIALISTAI

UŽ PAVERGTAS TAUTAS
Baigiamoje rezoliucijoje pasisakė už tautų apsi

sprendimo teisę. Lietuvos vėliava Hamburgo gatvėse.
Netik Vidurio ir Rytų Europos 

Unija, bet ir Socialistų Internacio
nalas, posėdžiavęs tame pačiame 
Hamburge nuo liepos 14 iki 17 d., 
aiškiai pasisakė už pavergtųjų tau
tų laisvę.

Kongreso rezoliucijos III—je 
dalyje tuo klausimu pasisakyta ši
taip:

“Kongresą* naujai patvirtina sa
vo solidarumu su tomis Europos 
tautomis, kurios šiandien valdo
mos svetimų diktatūrinių režimų 
— komunistinių ar fašistinių. Kon
gresas kartoja savo įsitikinimą, kad 
tos tautos turi teisę j laisvę ir ap
sisprendimą“.

Rezoliucijos IV—je dalyje dar 
pabrėžiamas solidarumas su to
mis Azijos, Vidurinių Rytų, Afri
kos ir Lotynų Amerikos tautomis, 
kurios stengiasi jgyti pagrindines 
teises ir demokratines laisves. 
Rezoliucija baigiama žodžiais: 
“Kapitalizmas išnaudoja. Komu
nizmas pavergia. Tik demokrati
nis socializmas gali žmones išlais
vinti".

Papildomose rezoliucijose pasi
sakyta už laisvų Suezo kanalo su
sisiekimų •— ir Izraelio laivams — 
už Maltos salos gyventojų laisvo 
apsisprendimo teisę ir prieš Fran
ko Ispanijos priėmimų j bendras 
Europos institucijas (kol ispanų 
liaudis tebekovojanti už politinę 
laisvę ir demokratijų).

Iš paties kongreso papildomai 
dar praneština, kad Socialistų In
ternacionalui dabar priklauso 38 
įvairių tautų socialistinės partijos 
ir grupės, kurios turi apie 10 mili
jonų tikrų narių ir apie 63 milijo
nus rinkikų, balsuojančių demo
kratiniuose rinkimuose už socialis
tų kandidatus. Tai pranešė Inter
nacionalo p—kas A. Andersen sa
vo įžanginėje kalboje. Jis prisimi
nė ir Rytų Europos kraštus, kur 
komunistiniai režimai neleidžia 
tautoms pačioms apsispręsti, nors 
vis kalba apie demokratijų ir socia
lizmų. Komunistai nevengiu net 
savo kariuomenę prieš darbo žmo
nes panaudoti. Tautų pastangos at
gauti nepriklausomybę, demokra
tines laisves ir Jungtinių Tautų

SOVIETAI PUOSELĖJA ANTISEMITIZMĄ?
“Lvovskaja Pravda” atvirai pa

sisakė prieš Sovietų Sąjungoje gy
venančių žydų maldas už Izraelį. 
Tokios maldos esu ne kas kita, 
kaip politinės demonstracijos. Gir
di, “Izraelis šiuo metu yra paklus
nus britų, amerikiečių ir prancū
zų imperialistų tarnas”.

Visiems žinoma, kad Maskva sa
vo laiku palaikė Izraelio pusę prieš 
arabų valstybes. Bet pastarais 
keliais metais Kremlius vis dau
giau atsisuko prieš Izraelį, patai
kaudamas arabų kraštams. Kai 
arabų valstybės ėmė jaudintis dėl 
sustiprėjusios žydų emigracijos iš 
komunistų valdomų kraštų J Izrae
lį, Maskva tųjų emigracijų apstab- 
dė ir neseniai paskelbė, kad dides
nio skaičiaus žydų nė nemananti 
j Izraelį išleisti.

Vokiečių žurnalas “Der Spiegei” 
liepos 16 d. laidoje pranešė, kad 
žydų religinės pamaldos truk
domos ypač Ukrainoje. Char
kovo apygardoje uždaryta 20 
žydų parapijų ir konfiskuo
tos jų “toros” (šventieji raš

garantuotas žmogaus teises ten 
esą skandinamos kraujuje. Tibe
tas esųs naujas pavyzdys, kaip 
praktikuojama komunistinė “koeg
zistencija”.

“Mes tų įvykių ir pamokų neuž
miršimo. Mes pareiškiame solida
rumą su pavergtosiomis tautomis. 
Mes gerbiame draugus, kurie tęsia 
kovą už demokratinį socializmą ir 
nuoširdžiai sveikiname kongrese 
dalyvaujančius egzilinių partijų 
atstovus... Šiemet sueina 10 metų 
nuo jsisteigimo Vidurio ir Rytų 
Europos Socialistų Unijos. Tai ne 
džiaugsmo, o gėdos, teroro ir ko
munistinės priespaudos jubiliejus. 
Jei mūsų partijos tuose kraštuose 
ir persekiojamos, tai demokratinio 
socializmo idėja juose tebėra gy
va ir natūraliai vis naujai pasi
reikš. Jei nebūtų karinės pajėgos, 
komunistinė diktatūra tuose kraš
tuose jau būtų seniai sugriuvusi”.

Iš kitų kalbėtojų verta paminė
ti Vokietijos socialistų vado Ollen- 
hauerio reikalavimų, svarstant eu
ropines problemas neužmiršti ir 
Rytųzbei Vidurio Europos tautų.

O. Pollak (Austrija) t.k. pareiš
kė, kad demokratinio socializmo 
pažiūra atskiro žmogaus ir tautų 
laisvė yra nesųlygojamas žmonių 
sugyvenimo pagrindas. Komunisti
nis režimas satelitiniuose kraštuo
se yra ne kas kita kaip svetimųjų 
viešpatavimas. Liesdamas progra
mines gaires (Rytų Europos tautų 
ateities klausimais), kalbėtojas ci
tavo kai kurių pabaltiečių socia
listų pareiškimus. Daugelyje kraš
tų esu pastebima bendra žymė: 
Kova prieš svetimų valdžių, pas
tangos išsilaisvinti.

Kongreso metu Lietuvos social
demokratų atstovai J. Glemža ir 
J. Vilčinskas turėjo progos susitik
ti su eile tarptautiniai žinomų so
cialistinių politikų, atnaujinti se
nas ir sudaryti naujas pažintis, 
panaudojant progų supažindinti ki
tų tautų atstovus su pavergtosios 
Lietuvos ir jos darbo žmonių pa
dėtim. Kongreso dienomis Ham
burgo gatvėse plėvėsavo ir Lietu
vos vėliava.

E. I.

tai). Kai kuriuose Ukrainos mies
tuose uždrausta žydams kepti ri
tualinę duonų. Toks patvarkyda
mas veikius ir Kuibyševe bei Ros
tove. Vinicoje, Krime ir kai ku
riose Gudijos vietovėse uždarytos 
sinagogos, arba neleista sinagogų 
atstatyti, žydų surinktas aukas si
nagogoms statyti ir kitiems kulto 
reikalams sukauptas lėšas sovieti
nės įstaigos Krime konfiskavo. 
Sovietai tas žinias paneigia.

★ Skelbia liaudies ūkio gamybos 
rezutatus 1969 m. pirmame pus
metyje. Vilniaus radijas ir spauda 
skelbia, kad pramonės gamybos 
planas tame pusmetyje esųs įvyk
dytas 108%, bet palyginus su pe
reitų metų pirmuoju pusmečiu ga
mybos apimtis padidėjusi 18%. Iš 
didesnių miestų, gamybos padidėji
me pirmaujanti Klaipėda (114%), 
po jos seka Panevėžys (109%), 
Vilnius ir Šiauliai (po 107%) ir 
Kaunas (106%). Darbo našumas 
padidėjęs 10%. Palyginus su 1958 
metais, žemės ūkio kultūrų pasė
lių plotai padidėję 103.000 ha.

VĖL NAUJOS VILTYS LIŪLIUOJA PASAULI
Jau rugsėjo 15 d. Chruščiovas bus Amerikoj. Prieš tai Eisenhoveris tar

sis su sąjungininkais Europoj. Ar Chruščiovas panorės matyti Amerikos kąri- 
nę galybę? Spėliojimai dėl ateities.

Gyvenant dinaminiame amžiu
je, būna staigmenų ir netikėtu
mų. Ženevos konferencijai vyks
tant, kai kuris nors susitarimas su 
sovietais atrodė visai neįmanomas, 
niekas nedrįso tvirtinti, kad štai 
po keleto savaičių bolševikinio pa
saulio įžūlusis diktatorius Chruš
čiovas jau sėdės Amerikos Bal
tuosiuose Rūmuose ir kalbėsis su 
prez. Eisenhoveriu.

Dabar gi ši galimybė jau virto 
realybe ir pasaulis vėl daro spėlio
jimus, išvadas ir pranašystes, ko 
pasieks dviejų galybių vadai ir 
kokį sprendimų jie padarys, nuo 
kurio gali esminiai pasikeisti da
bartinė politinė įtampa.

Prez. Eisenhoveris eilinės spau
dos konferencijos suteiktame pa
sikalbėjime pareiškė žurnalistams, 
kad toks susitikimas su Chruščio
vu jau jo buvęs aptartas ir su ve
lioniu F. Dulles. Dabar gi, kai jis 
pamatęs, kad Ženevos konferenci
ja atsidūrusi akligatvyje, jis norįs 
su pačiu Chruščiovu išsiaiškinti 
padėtį, kad parengtų dirvų naujai 
konferencijai, kuri gal būsianti 
sėkmingesnė Berlyno klausimu ar 
kitais politiniais klausimais aps
kritai. Eisenhoveris griežtai panei
gė, kad jis manąs keisti užsienio 
politikos .kokių buvo nustatęs F. 
Dulles, kryptį.

Dėl viršūnių konferencijos Ei
senhoveris liekąs senojo savo nu
sistatymo: ji negalėsianti įvykti.

INŽINIERIŲ DĖMESIUI
Dipl. inž. K. Krulikas — Lie

tuvių Inž. ir Architektų Metraščio 
redaktorius — nerimsta ir sieloja
si dėl užsimoto uždavinio — (iš
leisti metraštį) išpildymo. Darbas 
jau eina į pabaigų, tačiau dar 
trūksta pinigų. Štai ką jis rašo:

“Trūkstant dar daug lėšų jau 
beveik paregtam veikalui išleisti, 
norint pagreitinti ir taip jau užsi
tęsusį darbų patiekti mieliems Ko
legoms, o taip pat susirinkus daug 
svarbios istorinės bei inžinierių ir 
jų organizacijų kultūrinės bei or
ganizacinės veiklos medžiagos — 
ALIAS-gos Centro Valdyba š.m. 
vasario 13 d. posėdy nutarė vei
kalų išleisti dviem tomai*. Pirma
sis tomas apims svarbiųjų istorinę 
liet, inžinierių veiklų, t.y. laisvės 
kovotojus, pradedant 1792 m. bai
giant 1959, aukštuosius technikos 
mokslus Lietuvoj pradedant Vil
niaus Akademija 1579 m., baigiant 
Kauno Politechnikos Institutu 
(okupuotoje Lietuvoje), inžinierių 
kūrybinį įnašų Lietuvos Vyriau
sybės darbuose, kariškoj techni
koj, susisiekime, pramonėj, žemės 
ūkyje, statyboj ir lietuviškoj ar
chitektūroj. Taip pat čia bus de
dama technikiniai periodiniai ir 
neperiodiniai leidiniai iki šių lai
kų; Liet, inžinierių ir architektų, 
technikų ir studentų technikų 
centrinės organizacijos ir jų veik
la (1905-1959).

Antrame tome tilps Inž. ir Ar
chitektų organizacijų veikla pas
kiruose skyriuose, paskirose vals
tybėse, virš 1000 liet. inž. ir arch, 
profesinė ir kultūrinė veikla (gyv. 
visame pasauly), mirusieji ir žu
vusieji inžinieriai 1941-1959 metų 
laikotarpyje, lietuvių ir liet, inži
nierių išradimai, išleistieji leidi
niai — knygos, bendroji techniki
nė kronika ir kita. « 

jei užsienių reikalų ministerių 
konferencija, kuri savo darbus at
naujinsianti lapkričio mėn., nera- 
sianti kelio realiam susitarimui.

Apie šį politini momentą Ame
rikos spaudoj labai daug rašoma. 
Ir garsieji žurnalistai įsijungė į 
netolimos ateities svarstymų gran
dį.

AIsop (NYHT) pastebi:
“...šis kraštas (Amerika) ir 

vakariniai sąjungininkai yra leidi
mosi kelyje per paskutinius šeše
rius metus, o ypatingai nuo 1956. 
Pagrindinė Vakarų leidimosi prie
žastis yra gerai žinoma. Preziden
tas visą laiką atsisakinėjo imtis 
priemonių, kad būtų išlaikytas pa
saulio karinių jėgų balansas. To
kiu būdu jėgų balansas griežtai 
pasisuko Kremliaus naudai.

čia yra pagrindinė priežastis, 
kodėl Chruščiovas šiandien gali 
savo nusistatymų nekeisti, o lauk
ti, kad Vakarai juos keistų. Pirma 
viršūnių konferencija sovietų bu
vo apmokėta Austrijos išlaisvini
mo kaina, mano Alsopas, o naujai 
konferencijai nebenori nieko su
mokėti.

W. Lippmann aiškina, kad Chruš
čiovas esųs kietas dėl Berlyno, 
nes tiki, jog laikas dirba jo nau
dai. Lippmann taip pat pritaria: 
gal geriau, kad viršūnių konfe
rencijos dabar ir nebūtų. Tačiau 
nebus išvengta ir toliau aukštie

Už šiuos abu tomu nustatyta 
prenumerata 5 USA dol., užsisa
kant iš anksto. Kurie iki šiol yra 
įmokėję 3 dol., gaus pirmąjį to
mų, o už antrųjj reikės pridėti po 
2 dol. Veikalų išspausdinus, ne
užsisakiusieji iš anksto, t-y. ne
įmokėjusiems 3 dol. už vieną to
mą, arba 5 dol. už abu, kaina 
kiekvieno tomo bus nemažesnė 5 
dol. Veikalo pirmasis tomas jau 
įpusėtas rinkti ir tikimasi jį turė
ti 15 metų liet, inžinierių veiklos 
išeivijoj sukakčiai paminėti, t.y. 
ateinančių metų pradžioj.

Kaip matote lėšos yra labai rei
kalingos ir šiuo kartu mielų Ko
legų nuoširdžiai prašau į bendrą 
talką del vi*iem* mum* bendro 
kultūriniai — istorinio darbo.”

Taigi kas norėtų paremti ir iš 
anksto užsisakyti “Liet Inž. ir 
Archit. Metraštį” maloniai prašom 
kreiptis ir siųsti pinigus betarpiai 
K. Krulikui, 93-11 114 Str., Rich
mond Hill 18, N.Y., U.S.A, arba 
B. Daukui — 273 Cooper Rd., 
Yagoona, N.S.W., J. Riaubai — 
9 Harrow Str., Brighton Gdns, 
S.A. ir K. Mieldažiui — 4 Como 
P-de, Maribymong, Victoria.

Pastarieji, surinkę pinigus, per
siųs metraščio redaktoriui.

Mieli Inžinieriai ir Architektai, 
gyvenantieji Australijoj ir nepri
klausą Inž. r Arch. Dr-joms, la
bai prašomi atsiliepti, suteikiant 
trumpą savo biografiją (nors pa
vardę, vardų, kokį ir kur mokslą 
baigęs ir dabartinį adresą), jei to 
nesate dar atlikę. Draugijos na
riais pasirūpina Valdybos. Atsilie
pimus t.y. žinias prašom siųsti su
minėtiems inžinieriams arba tie
siog Metraščio redaktoriui — dipl. 
inž. K. Krulikui.

Kolegos Inžinieriai ir Architek
tai, Jūsų atsiliepimai papildys 

siem pareigūnam kalbėtis, aiškin
tis be propagandinių prakalbų.

D. Lawrence kitame straipsny 
griežtai pasisako prieš viršūnių 
konferencijų wtokiose aplinkybėse 
kaip dabar ir ragina griįžti prie 
šaltojo karo. Stebisi, kad dabar
tiniu metu Amerikos propaganda 
beveik sustabdyta į anapus už
dangos. Dar kartą grįžta prie rei
kalo atsiremti tame šaltajame ka
re pavergtais kraštais, nors jie 
šios konferencijos metu buvo už
miršti.

Prieš pasimatant su Chruščiovu, 
Eisenhoveris dar šio mėnesio pa
baigoje vyksta j Europą, kur tar
sis su Dr. Adenaueriu, De Gaulle 
ir McMillanu.

Dr. Adenaueris dabar atostogau
ja savo vasarvietėje. Aplankiu
siems jį laikraštininkams jis pa
reiškė, kad pasimatymas Eisenho- 
verio ir Chruščiovo gali atnešti 
“laimingų ateitį pasauliui", nors 
pasitarimo rezultatus svarstyti ir 
išvadas daryti esą dar peranksty- 
va.

Amerikoj vyrauja įsitikinimas, 
o ir pats Eisenhoveris pareiškė, 
kad Chruščiovui būsią rodoma 
amerikietinės karinės bazės, jog 
jis pats galėtų susidaryti nuomonę 
apie Amerikos karinę galybę. Gal 
ši priemonė galėsianti jį atšaldy
ti, įsitikinus, kad sovietai dar 
labai toli nuo Vakarų...

MASKVA SAUDO NOTOMIS
4

Maskvos notos Skandinavijos 
vyriausybėms Chruščiovo kelionės 
atidėjimo reikalu nėra visoms vie
nodos.

“AFP” ir “NZZ” žiniomis, nota 
š v d i j a i yra gana ilga. Mi
nima visa eilė faktų, kurie rodą 
nedraugiškas Sovietams nuotaikas 
Švedijoje. Antisovietiniam komite
tui, kuris ruošėsi Stockholme prieš 
Chruščiovą demonstruoti, priklau
sę net tokie asmens, kaip buv. Šve
dijos vyr. kariuomenės vadas 
Jung, “Dagens Nyheter” vyr. re
daktorius Tsingsten ir eilė kitų žy
mių asmenų. Išvardijami taip pat 
kai kurie "nedraugiški” partijų 
vadai, švedų spauda vedanti prieš 
Sovietų Sąjungą sistemingą kam
panijų, o švedų žinių agentūra 
“TT” visa paskleidžia po pasaulį. 
Notoje minimos ir Švedijoje vei
kiančios "emigrantų grupės” (su
prask: lietuviai, latviai, estai), ku
rios palaikančios ryšius su antiso- 
vietinėmis organizacijomis kituo
se Vakarų kraštuose. Esą nuosta
bu, sakoma notoje, kad švedų vy
riausybė iki šiol nesiėmus! priemo
nių prieš šiuos antisovietinius pa
sireiškimus. Notoje pabrėžiama, 
kad net Švedijos socialdemokratų 
spauda dalyvaujanti toje kampa
nijoje. Dėl visų tų priežasčių bū
sią geriau, jei Chruščiovo kelionė 
bus atidėta vėlesniam laikui.

Kremliaus nota N o r v e g i- 
j a i esanti šiek tiek bespalviškes- 
nė, negu kitoms Skandinavijos 
valstybėms. “Nedraugiškumu” So
vietams, kaltinami norvegų lai- 

metraštj bei padidins liet. inž. ir 
arch, skaičių vakarų pasauly. Taip 
pat Jūsų pavardės bus įamžintos 
istoriniame dokumente.

6.8.59 Inž. B. Dauku.

ŠIS BEI TAS
* Paminklas latvių generolui 

Bangerskiui, mirusiam Oldenbur- 
ge prieš metus, pastatytas “Dau
guvos vanagų” organizacijos lėšo
mis už 1400 DM. — “Dauguvos va
nagų" visuotinis sąskrydis įvyko 
Ludwigsburge rugpjūčio 1—2 die
nomis.

> Sunku atsikviesti j Vakarus 
tuos, kurie patys nesiprašo išvykti. 
“Latvijos" pranešimu, Australijos 
prof, sąjungų p-kas buvo nusivo
žęs į Maskva sąrašą latvių ir kitų 
tautų žmonių, kurie Australijoje 
gyvenančių artimųjų yra kviečia
mi persikelti iš Pabaltijo j Austra
liją. Tačiau Maskvoje paaiškėję, 
kad iš 600 sąraše sužymėtų asme
nų tik 325 patys prašosi persikelti, 
o 275 nepareiškę noro vykti į Va
karus.

* 720 agentų, dirbusių Vokieti
jos sovietinės zonos įstaigų nau
dai, išaiškinta trijų mėnesių laiko
tarpyje Vakarų Berlyne ir Vakarų 
Vokietijoje. Dalis patys atvyko i 
Fed. Vok. įstaigas ir prisipažino 
dirbę Rytams.

A “Free Europe lenkiško* trans
liacijos yra nereikšmingos”, prane
šė JAV ambasadorius Varšuvoje, 
Beam, JAV užs. reik, ministerijai. 
Kaip rašo "Frankfurter Allegemei- 
ne” liepos 21 d., transliacijos nete
kusios populiarumo, nes jose pasi
taiką daug netikslumų, iš ko susi
darąs netikras vaizdas apie šių die
nų Lenkiją.

* Latviai rūpinasi suorganizuo
ti transliacija* iš Romos (valsty
binio radijo). Lietuvių transliaci
jos veikia jau iš seniau.

kraščiai “Verdene Gang”, “Mor- 
genbladet” ir kiti.

Danijai skirtoje Krem
liaus notoje kaltinami antisovieti- 
niais pasireiškimais ir dešinieji, ir 
agrarai ir — socialdemokratai, žo
džiu visų pakraipų grupės, be to 
dar “emigrantai” ir "fašistiniai 
elementai". Danuose šypseną su
kėlė, kad Maskva savo notoje kaip 
nedraugiškus Chruščvui politikus 
išvardijo netik buvusį užsienio rei
kalų ministerį Kraft, bet ir “agra- 
rietį” Buhl. Niekas ūkininkų par
tijoje tokios pavardės nežino. Ga
limas dalykas, Maskva turėjo gal
voje pirmąjį po karo ministerj pir- 
miniką (socialdemokratą) Vilhel
mą Buhl, kuris tačiau yra miręs 
jau 1954 metais... Kaip šitas prieš 
5 metus miręs politikas galėjo pa
kenkti Chruščiovo kelionei 1968 
metais, danams taip ir liko 
neaišku.

★ Gigantiška, bet ne pirmoji. 
Kėdainiuose šiemet pradėta staty
ti stambi chemijos pramonės įmo
nė — superfosfato fabrikas. įmo
nė apims 40 ha plotą. Kaip prane
šė Vilniaus radijas liepos 18 d., 
įmonės dalis pradės veikti 1961 
metais, pradedant gaminti sieros 
rūkštj. Antroji įmonės linija bū
sianti paleista 1962 metais, tada 
jau gamins superfosfatą. Be to bus 
gaminamas kalkių fosfatas ir kai 
kurie kiti produktai. — Sovietinė 
propaganda Kėdainių superfosfa
to fabriką vadina "pirmąją tos rū
šies įmone respublikoje”, ir apibū
dina ją kaip "gigantišką". Gal ji 
ir bus gigantiška, tačiau ji nebus* 
pirmoji. Prieškarinėje Lietuvoje 
(prie Klaipėdos) veikė gana stam
bus superfosfato fabrikas, kuris 
pagamindavo didelius kiekius su
perfosfato (pvz. 1937 metais apie 
42.000 tonų), 3, 2 mil. litų vertės).

1
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10-JI PASAULINĖ SKAUTU DŽIAMBORĖ
LAGŪNOJ — FILIPINUOSE

RAŠO: A. DUDAITIS, “AUSROS” TUNTO TUNTININKAS

Po oficialaus atidarymo ir svei
kinimų maj. gen. D.C. Spray 
(Tarpt Skautų Biuro Direktorius) 
pakėlė 10-sios Džiamborės vėlia
vų, kuri plevėsavo iki pat pabai
gos.

Ir laike atidarymo iškilmių abi
pus didžiosios tribūnos matėsi vi
sa eilė ginkluotų kareivių, abie
juose jos šonuose stovėjo po ka
riškų sunkvežimi, kuriuose buvo 
uždengti kulkosvaidžiai. Ar jie 
buvo uždengti nuo žmonių akių, 
ar nuo lietaus — sunku pasaky
ti. Vėliau išsikalbėjus su filipinie
čiais paaiškėjo, kad Makiling kal
nuose, kur vyko Džiamborė, dar 
ir dabar yra užsilikusių įvairaus 
plauko banditų.

Besikalbant su vienu filipinų 
armijos karininku, kuris šioje sto
vykloje dėvėjo skautiškų unifor
mų, visai nebūdamas skautu, pasi
rodė, kad panašių asmenų čia bu
vo ne vienas. Kariškiai, saugumo 
policijos valdininkai bei valstybi
nių įstaigų tarnautojai buvo ver
buojami šion stovyklon saugumui 
bei bendrai tvarkai palaikyti ir 
įvairiems administraciniams dar
bams atlikti. Keistai visa tai atro
dė, bet šiame krašte tatai buvo 
būtina. Tvarka bei saugumas čia 
yra sunkiai išlaikomi.

Išaušo sekmadienio (liepos 19 
d.) rytas. Išklausėme šv. Mišias, 
kurias laikė J.E. Manilos Arkivys
kupas Rufino J. Santos, gi pa
mokslų sakė Lipos Vyskupas Ale
jandro Olalia. Po mišių baigėme 
įsirengti parodėlę bei apsitvarkyti 
ir pasiruošti aplink palapines.

Jei mes manėme, kad vakar die
nos lankytojų skaičius (150.000) 
buvo labai didelis, tai labai sukly
dome. šį sekmadieni buvome už
klupti apie š milijono svečių iš 
įvairių Filipinų krašto vietovių.

(Tęsinys iš “M.P.” 32 Nr.)

Ši Džiamborė buvo tarsi ben
dra visos filipiniečių tautos šven- 
'tė ir pasididžiavimas, kad jų tau
tai buvo suteikta garbė surengti 
šį pasaulinį skautų subuvimų. At
rodė, kad visa dešimts Džiambo
rės dienų buvo jų švenčiama, nes 
kiekvienų dienų turėjome gausybę 
lankytojų. Jauteisi lyg patekęs į 
skubančių minių vienoje iš pasau
lio didmiesčio gatvių: visur maišė
si pėsčiųjų būriai, o automobiliais 
važiuojantiems beveik neįmanoma 
buvo pro šių minių prasiveržti.

Mūsų pastovyklė ir parodėlė 
taip pat buvo gražaus būrio sve
čių aplankyta, žmonės domėjosi 
viskuo. Rankos paskaudo nuo au
tografų pasirašinėjimo. Ir kur tik 
nesirašėme: ir ant specialių auto
grafams knygučių, ir ant žurnalų 
ar laikraščių, ir ant kepurių ar 
skrybėlių, ir ant patefono plokšte
lių, ir ant vėduoklių ar skarelių 
— žodžiu kur tik rašytis buvo 
įmanoma. Manau, kad gal net kai- 
kurios menkesnės Holywoodo 
žvaigždės būtų mums pavydėju- 
sios... Taip pat tekdavo ir su 
kiekvienu lankytoju pasikalbėti, 
paaiškinti apie save bei savo kraš
tų, apie savo skautiškąjį veikimų. 
Ko ne visa diena tekdavo iškal
bėti. Jausdavai, kaip vakare kaž
koks kartėlis gerklėje užkliūdavo, 
burna išdžiūdavo ir balsas prikitn- 
davo. Stovyklos metu išdalinome 
atsivežtus leidinius apie Lietuvę 
bei Lietuvių Skautų Sujungę; apie 
3000 egz. informacinių leidinėlių 
“LITHUANIA” ir “INTRODUC
ING LITHUANIA” ir apie 350 
egz. leidinėlių apie lietuviškąjį 
skautavimę “White Badge”. Visa 
tai padėjo supažindinti šio krašto 
gyventojus su mūsų Tauta, jos is
torija bei kultūra, lietuvišku skau- 
tavimu bei mūsų Tėvynės dabarti

ne padėtimi. ,
Štai prieš save turiu mūsų pa- 

stovyklės svečių knygų, kurioje 
pasirašė per 500 asmenų, su ku
riais teko plačiau man ar kitiems 
mūsų vieneto nariams išsikalbėti. 
Tatai įvairių profesijų bei išsila
vinimo žmonės, kurie parodė dau
giau, negu visi kiti, susidomėjimo 
mūsų likimu, šį jų susidomėjimų 
norėčiau pavaizduoti mažu pa
vyzdžiu. Baigiantis stovyklai ir be
baigiant dalinti savo informaci
nius leidinėlius, prieina prie ma
nęs du vyrai ir paprašo, ar nega
lėtų gauti leidinėlio apie mūsų 
skautavimę tremtyje. Turėdamas 
rankose, berods, tik tris “White 
Badge” egzempliorius, mandagiai 
atsiprašiau, sakydamas, kad šiuos 
paskutiniuosius palikau kitų tau
tų skautų vadovams susipažinti, 
paminėdamas, kad, gal būt, gausiu 
daugiau sekančių dienų, šį mažę 
įvykį buvau jau beužmirštęs, kai 
kitos dienos vidurdienį vėl priėjo 
tie patys vyrai ir paklausė, ar ne
su gavęs žadėtų leidinių. Kę gi 
turėjau daryti? šypsodamasis ati
daviau ir paskutiniuosius.

Taip pat įdomų pasikalbėjimų 
turėjau ir su vienu Pakistano žur
nalistu, kuris, berods, vadinosi 
Sadiq Quaraishi. Pastebėjau jį 
dairantis aplink parodėlę, bevar
tant mūsų knygas ir vis besišyp
sant. Ant rankovės nešiojo 
“PRESS” užrašę. Priėjau ir už
klausiau, ar negalėčiau kuo padė
ti. Dar daugiau jis nusišypsojo ir 
paklausė, ar viskas tiesa, kas šiose 
knygose rašoma: jis esęs daug ir 
kitko girdėjęs, tai dabar nešinęs 
kuo tikėti. Pasigriebęs pluoštų sa
vų leidinėlių, pasivedžiau jį į šalį 
ir gerokų pusvalandį abudu pasi
kalbėjome. Apdovanotas mūsų 
spausdinais, jis išėjo. Ar jis pa

keitė savo turėtų prieš čia įeinant 
galvosenų, sunku pasakyti. Paslap
tinga šypsena jo veidų žymėjo ir 
išeinant.

Šių dešimties dienų laikotarpy
je buvome foto reporterių, foto
grafuojami, du kartus turėjome 
pasikalbėjimus su radijo reporte
riais, vienų kartų (liepos 23 d.) 
teko net dainuoti lietuviškas dai
nas per DZRM — Manilos radijo 
stotį. Užmiršę savo lietuviškų kuk
lumų, sudainavome “šėriau žirge
lį”, “Bijūnėlį” ir “Nusileido sau
lužėlė”. Nors mūsų balsai ir nebu
vo per geriausi, bet traukėme ne
sibijodami. Vėliau šį mūsų daina
vimų teko mums patiems išgirsti 
perduodant per radijų. Ne taip 
jau blogai pavyko, nes manėme 
daug blogiau atlikę.

Taip pat turėjome platesnius 
pasikalbėjimus su “Pacific Stars 
& Stripes”, “The Associated 
Press”, “Voice of America” bei 
kitais reporteriais.

Mažiausiai susidomėjimo mūsų 
padėtimi susilaukėme iš skautiš
kųjų vienetų, atstovaujančiųjų bri
tiškuosius kraštus: pačių Angliję, 
Kanadę, Naujųjų Zelandiją, Aus
traliją bei kitas Britų Dominijas. 
Jautėsi savotiškas šaltumas mūsų 
atžvilgiu. Net ir mūsų visų eg- 
zilų skautų rengtoje arbatėlėje 
(liepos 23 d.) kitų kraštų vienetų 
vadovams pagerbti nei vienas iš 
jų nedalyvavo. Gi visos kitos tau
tos, ypatingai Azijos žemyno, pa
rodė mums daug simpatijos bei su
sidomėjimo.

Dalyvaujant tokiam gausiam 
tautų mišiniui, ir laužų pasirody
mai buvo labai įvairūs. Pirmąsias 
tris dienas išimtinai matėme fili
pinų bei Azijos tautų pasirody
mus. Tatai tikrai buvo įdomu ir 
verta pamatyti. Visi jie parodė 
savo tautinius šokius, dainas, mu
zikų. Tai buvo ne eiliniai skautų 
laužai, kuriuose šalia tautinio me
no tenka matyti ir daug skautiš
kų pokštų, čia gi buvo grynai de
monstruojama savos tautinės dai
nos, šokiai. Muzika buvo išpildy
ta originaliais tautiniais instru
mentais. Daugumas šokių buvo 
lengvo charakterio, o judesiai at
liekami išimtinai rankomis. Dainos 
labai meliodingos, lengvos, su me
lancholišku atspalviu. Muzika iš
pildoma styginiais instrumentais, 
šie ansambliai čia “Rondalla” va
dinami. Vakare, girdint šių švel
nių muzikę ir dainas, žvelgiant 
pro palmių šakas į tolumoje pas
kendusį ežerų “Laguna the Bay”, 
nejučiomis paskęsti svajonėse,

NAUJI VARIKLIAI RAKETOMS
Skelbiama, kad amerikiečiai da

ro bandymus su atominiais varik
liais, kurie galės iškelti į erdvę 
50-ties tonų satelitų. Rusų Sputni- 
kas IH-čiasis tesvėrė tik pusantros 
tonos.

Spėjama, kad bandymai dar tu
rės būti vykdomi mažiausiai dve
jus metus. Bet ne vėliau kaip iki 
1966 metų tokių raketų raketą bus 
galima nušauti iki Jupiterio plane, 
tos, kuri yra 390 milionų mylių 
nuo mūsų žemės. Mėnulis, j kurį 
jau dabar bandoma paleisti rake
tas su skystu kuru, tėra tik 240 
tūkstančių mylių nuo mūsų.

Šokiai 
šeštadienio vakarą, rugpjūčio 1 

d., Lietuvių Namuose “Džiugo” 
tunto skautės suruošė pasišokimą. 
Atsilankė nemažas jaunimo būre
lis. Tie, kurie nešoko, žiūrėjo te
leviziją, kiti vaišinosi skaučių su
ruoštąja kavute.

Laikytina, kad vakaras pasise
kė, nes jo dalyviai skirstėsi pa
tenkinti, reikšdami norą panašių 
vakarų dažniau susilaukti.

K.

Švenčia Dešimtmeti
“Džiugo” tuntas ruošia iškilmin

gų sueigą, kad atžymėtų Rugsėjo 
8-tęjų ir drauge atšvęstų savo de
šimtmečio sukaktį.

Šiai ypatingai tunto sukakčiai 
paįvairinti yra atsiųsdinta filmą 
iš Adelaidės, kurioje rodoma Aus
tralijos lietuvių gyvenimo ištrau
kos. Filmą bus rodoma rugsėjo 
12 d., šeštadienį, 6 vai. Lietuvių 
Namuose, Thornbury.

Sekmadienį, rug. 13 d. 1 vai., 
Šv. Jono bažnytinėje salėje įvyks 
iškilminga tunto sueiga. Sueigos 
metu bus šventinama “Dariaus ir 
Girėno” vardo vyčių būrelio vėlia
va. Linksmųjų sueigos dalį žada
ma užpildyti įmantriais pasirody
mais.

I sueigų ir filmų kviečiami tė
vai ir bičiuliai. Ypatingai norėtųsi 
pamatyt daugiau lietuviško jau
nimo.

A.

prisimeni panašias šiltas ir ramias 
vasaros naktis, tarsi girdi aidų tų 
dainų, kurios taip maloniai skam
bėdavo Lietuvos kaime...

(Bus daugiau)

Projekto pavadinimas yra Kla
jūnas. Bandymai vyksta Atominės 
Energijos komisijos priežiūroje 
Nevados dykumoje, kur spalio mė
nesį vyko atominių bombų bandy
mai. Nevados valstybė yra vakari
nėje šio krašto dalyje, prisišlieju
si prie Kalifornijos.

Motoru yra radioaktyvu*
Bandomas motoras išspinduliuo

ja daug radioaktyvios medžiagos, 
kuri atsiranda skylant urano ato
mui. Kadangi radioaktyvumas ken
kia žmogaus organizmui, motoras 
yra užmontuotas ant geležinkelio 
vagono, kuris yra traukiamas ra
dijo bangomis vairuojamo garve
žio. Arti jo žmogaus nebūna.

Po kiekvieno motoro bandymo 
reikia laukti keletą dienų, kol ra
dioaktyvumas išeina iš motoro ir 
iš garvežio su vagonu. Didžiausia 
neišspręsta problema ir yra, kaip 
geriau izoliuoti variklį nuo spindu
liavimo. Taip pat svarbu rasti 
4.000 F laipsnių karščiui atsparią 
medžiagų reaktoriaus statybai, ku
riame vyksta urano atomo skili
mas.

Net pat* urana* tirpsta
Prie tokios augštos temperatū

ros pradeda tirpti net kaip dega
moji medžiaga naudojamas ura
nas, kuris chemiškai yra vienas iš 
metalų. Kad būtų padarytas at
sparesnis karščiui, uranas jungia
mas su grynangliu, ir tokiu būdų 
pagamintas urano karbidas jau 
gali būti naudojamas kaip raketos 
kuras. Iš to tik matyti, kiek viso
kių kliūčių tyrinėtojai turi nuga
lėti.

Paprasta raketa yra degamos 
medžiagos pripildytas cilindras. 
Kurui degant, viduje susidaro du
jų spaudimas, kuris, išsprukdamas 
pro vienų galę, stumia raketų j 
priešinga pusę.

Urano varikliui neužtenka
Atominiame variklyje uranas 

skildamas pagamina tiktai karštį, 
bet dar reikia dujų, kurios, verž- 
damosioa lauk, varytų raketų. Tam 
tikslui yra naudojamas vandeni
lis, nors galima būtų naudoti ir 
vandens garus.

Kadangi vandenilis yra labai 
lengvas ir užima daug vietos ir ka
dangi atominį reaktorių reikia ge
rai izoliuoti, raketa bus milžiniško 
dydžio ir svers virš 200 tonų.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

J. TURGENEVAS

TRIUMFUOJANČIOS
MEILĖS DAINA

(Tęsiny* ii "M.P.” 32 Nr.)

Vidury kambario, ant persų kili
mo, padėjęs galvą ant auksu austo 
priegalvio, apdengtas plačia rau
dona, juodais lamstais skara, gu
lėjo Mucijus, ištiesęs visus sąna
rius. Jo veidas, gelsvas, kaip vaš
kas, užmerktomis akimis ir pamė
lynavusiais vokais, žiūrėjo į lubas; 
nebuvo justi kvėpavimo: atrodė 
negyvas. Prie jo kojų, irgi apsi
siautęs raudona skara, ant kelių 
klūpojo malajietis. Kairėje ranko
je jis laikė nežinomo, panašaus į 
papartį, augalo šakų ir, pasilenkęs 
priekin, neatsigręždamas žiūrėjo į 
savo ponų. Nedidelis žibintas, įs
meigtas į grindis, degė žalsva Ug
nele ir tik vienas švietė kambary. 
Liepsna nesiblaškė ir nedūmijo... 
Fabijui įėjus malajietis nė nepa- 
sijudino, tik pakėlė akis — ir vėl 
jas įmeigė į Mucijų. Protarpais jis 
pakeldavo ir vėl nuleisdavo šakelę, 
papurtindavo jų ore — ir nebylės 
jo lūpos iš lėto prasižiodavo ir ju
dėdavo, lyg tardamos begarsius 
žodžius. Tarp malajiečio ir Muci- 
jaus gulėjo ant grindų durklas, 
kuriuo Fabijus buvo sužeidęs savo 
draugų: malajietis sykį sudavė ta 
šaka į kruvinas jo ašmenis. Pras
linko minutė... kita... Fabijus pri
siartino prie malajiečio ir nusilen
kęs pusbalsiu tarė:: mirė? — ma
lajietis nuleido galvų ir, Ištraukęs 
iš po skaros dešinę rankų, parodė 
įsakmiai į duris. Fabijus buvo be
sikėsinus pakartoti savo klausimų, 
bet įsakanti ranka pakartojo tų 
judesį, ir Fabijus išėjo laukan, 
piktindamasis ir stebėdamasis, bet 

vis dėlto paklusdamas.
Jis rado Valerijų vis tebemie

gančią, dar labiau nusiraminusiu 
veidu. Jis nenusirengė, atsisėdo 
prie lango, parimo ant rankos ir 
Vėl nugrimzdo į tas dūmas. Pate
kėjusi saulė užtiko jį toj pačioj 
vietoj. Valerija tebemiegojo.

11.

Fabijus norėjo sulaukti jos pa
budimo ir paskui išvykti į Ferra- 
rų; tik staiga kažin kas pasibeldė į 
miegamojo duris. Fabijus išėjo ir 
pamatė savo senų rūmų prievaiz
dų Antonijų. — Sinjore, — pradė
jo senis: — malajietis ką tik man 
pareiškė, kad sinjoras Mucijus ap
sirgo ir nori su visais daiktais per
sikraustyti j miestų; todėl prašo 
tamstų duoti žmonių padėt sukraut 
daiktus, o vidurdieny nusiųsti ke
lis arklius ir palydovus. Ar tamsta 
leisi? — Tatai malajietis tau pas
kelbė? — paklausė Fabijus: — Ko
kiu būdu? Jis juk nebylys. — štai, 
sinjore, raštelis, kuriame visa tai 
jis surašė mūsų kalba — labai 
taisyklingai. — Tai Mucijus, tu 
sakai, serga? — Taip, labai ser
ga — net matyt jo negalima. 
— Ar nereikia gydytojo pakvies
ti? — Ne. Malajietis neleidžia. — 
Ir tatai malajietis parašė? — Taip, 
jis. — Fabijus patylėjo. — Na, ką 
gi, sutvarkyk tų reikalų, — prata
rė jis pagaliau. — Antonio išėjo.

Fabijus dvejodamas pasižiūrėjo 
tarno įkandin. — Tai, matyt, ne
užmuštas? — dingtelėjo jam... ir 
jis neežinojo, ar reikia džiautis ar 

gailėtis. — Serga? Bet prieš kelias 
valandas juk jis matė negyvų!

Fabijus grįžo pas Valerijų. Ji 
jau buvo pabudusi ir pakėlė galvų. 
Juodu pasikeitė ilgu, reikšmingu 
žvilgsniu. — Jo jau nebėra? — 
staiga paklausė Valerija. — Fa
bijus krūptelėjo. — Kaip... nėra?
— Argi tu... — Ar jis išvyko?
— pertraukė ji. Fabijui kažkas 
nuslinko nuo širdies. — Dar ne, 
bet šiandien jis išvyksta. — Ir aš 
jo niekados, niekados nepamaty
siu? — Ne. — Ir tie sapnai nepasi
kartos? — Ne. — Valerija vėl 
džiugiai atsiduso: laiminga šypse
na pasirodė jos lūpose. Ištiesė vy
rui abi rankas. — Ir mes niekados 
daugiau apie jį nekalbėsim, ar gir
di, niekados, mano mielas? Aš iš 
to kambario neišeisiu, kol jis ne
išvyks. Dabar atsiųsk man mano 
tarnaites... palauk: paimk šį daik
tų! — ji parodė jam perlų karo
lius, kurie gulėjo ant naktinio sta
lelio, tuos karolius, kuriuos buvo 
jai padovanojęs Mucijus. — įmesk 
juos į patį giliausių mūsų šulinį. 
Apkabink mane — aš tavo Valeri
ja. Neik pas mane, kol... tas ne
išvažiuos. — Fabijus paėmė karo
lius — perlai atrodė jam apsi
traukė ir išpildė savo žmonos įsa
kymą. Paskui ėmė slankioti po 
sodą, iš tolo vis žiūrėdamas j pa
viljoną, prie kurio trūsė tarnai, 
kraudami daiktus. Jie nešė juos, 
kinkė arklius... bet jų tarpe mala
jiečio nebuvo. Nenugalimas jaus
mas traukte traukė Fabijų dar 
kartų pažiūrėti, kas darosi pavil
jone. Jis atsiminė, kad užpakalinėj 
jo pusėj yra slaptos durys, pro ku
rias galima įeiti į kambarį, kur 
rytų gulėjo Mucijus. — Jis prise
lino prie durų, rado jas neuždaras 
ir, praskleidęs sunkių užuolaidų, 
metė nedrąsų žvilgsnį.

12.

Mucijaus ant kilimo jau nebu

vo. Aptaisytas kelioniniu apsiaus
tu, jis sėdėjo kėdėje, bet atrodė 
toks pat lavonas, kokį matė anąsyk 
Fabijus. Suakmenėjusi galva buvo 
atsilošus į krėslo atlašų, ir išties
tos rankos nejudėdamos geltonavo 
ant kelių. Krūtinė nealsavo, šalia 
krėslo, ant grindų, išklotų sudžiu- 
vusiomis žolėmis, stovėjo kelios 
paplokščios lėkštės su tamsiu skys
timu, skleidžiančiu stiprų, beveik 
troškinamų kvapų, muskuso kvapų. 
Aplink kiekvienų lėkštę susiran
gius, retkarčiais spindėdama auk
sinėmis akelėmis, gulėjo varinės 
spalvos gyvatėlė; o priešais Muci
jų, už dviejų žingsnių, stovėjo 
aukštas malajietis, apsisiautęs 
parčine, marga chlamida, apsijuo
sęs tigro uodega, o ant galvos už
sidėjęs aukštų tiarų. Jis visų laiką 
judėjo: čia dievobaimingai lenkėsi 
ir tarytum meldėsi, čia vėl išsities
davo, net atsistodavo ant pirštų 
galų, čia ritmingai, plačiais mos
tais skėtriojo rankomis, čia atkak
liai tiesdavo jas į Mucijaus pusę 
ir, rodėsi, grųsino arba įsakinėjo, 
raukė antakius ir trypė kojomis. 
Visi tie judesiai, matyt nelengvai 
jam sekėsi, net kankino: alsavo 
jis sunkiai, ir prakaito lašai riedė
jo jam per veidų. Staiga jis ap
mirė ir, traukęs krūtinėn oro, su
raukęs kaktų, ištempė ir patraukė 
j save suspaustas rankas, kuriose 
tarytum laikė vadžias... ir neapsa
komai nusigandęs Fabijus pamatė, 
kad Mucijaus galva nuslinko nuo 
kėdės atlašų ir pritapo prie mala
jiečio rankų... Malajietis nuleido 
rankas — ir Mucijaus galva sun
kiai nukrito atgal; malajietis pa
kartojo savo judesius — ir paklus
ni galva padarė tų pat. Tamsus 
skystimas lėkštėje sukunkuliavo, 
lėkštės suskambėjo plonu skambė
jimu, ir varinės gyvatės, kaip ban
gos rangydamosi, sujudo aplink 
savo lėkštes. Tada malajietis žen
gė žingsnį pirmyn, aukštai pakė

lęs antakius ir išplėtęs akis, papur
tė Mucijaus galvų... ir lavono vo
kai suvirpėjo, nesklandžiai atsivė
rė ir iš po jų pasirodė blankūs, 
kaip švinas, vyzdžiai. Išdidžiu tri
umfu ir džiaugsmu, beveik piktu 
džiaugsmu, nušvito malajiečio vei
das; jis plačiai prasižiojo, ir iš 
gerklės gilumos sunkiai išsiveržė 
ilgai praskambėjęs klyksmas... Mu
cijaus lūpos irgi prasižiojo, ir ta
rytum atsakymas j nežmoniškų 
balsę, suvirpėjo jose silpnas deja
vimas...

Bet čia Fabijus ilgiau nebega
lėjo ištverti: jam pasirodė, kad da
lyvauja kažkokiuose velniškuose 
burtuose! Jis irgi sušuko ir pasi
leido be atodairos bėgt namo, grei
čiau namo, melsdamasis ir žegno- 
damasis.

Trims valandoms praslinkus, 
Antonijo atėjo pranešti, kad vis
kas paruošta, daiktai sudėti ir sen
joras Mucijus pasirengęs išvažiuo
ti. Nieko tarnui neatsakęs, Fabi
jus išėjo j terasų, iš kurios galima 
buvo matyti pavilijoną. Prie jo sto
vėjo keli pakinkyti arkliai; prie pat 
prieangio buvo privestas stiprus, 
juodas žirgas su plačiu balnu, pri
taikytu sėdėt dviem žmonėm, čia 
pat stovėjo tarnai be kepurių ir 
ginkluoti palydovai. Pavilijono du
rys atsidarė ir vėl paprastais savo 
drabužiais apsitaisiusio malajiečio 
palaikomas pasirodė Mucijus. Vei
das jo buvo negyvas ir rankos ka
bojo, lyg lavono, bet jis ėjo... taip, 
jis žengė ir, pasodintas ant arklio, 
laikėsi tiesiai, ir apgraibomis su
rado pavadžius. Malajietis įkišo 
jam kojas į balno kilpas, pate šoko 
į balnų iš užpakalio, apkabino jo 
liemenį — ir vilkstinė sujudo. 
Arkliai ėjo žingine, o kai pasuko 
ties namais, Fabijui pasirodė, jog 
tamsiame Mucijaus veide švyste
lėjo dvi baltos dėmelės... Nejaugi 

jis į jį atkreipė savo vyzdžius? 
Vienas tik malajietis jam nusilen
kė... pašiepiamai, kaip visada.

Ar matė visa tai Valerija? Jos 
langų užuolaidos buvo uždengtos... 
bet gal būt jinai stovėjo už jų.

14
Apie pietus ji atėjo į valgomąjį 

ir buvo labai tyli ir lipšni; tačiau 
vis dar skundėsi esanti pailsusi. 
Bet nebebuvo jau joje nei neri
mo, nei pirmesnės nuolatinės nuos
tabos ir slaptos baimės, ir kai, ki
tą dieną po Mucijaus išvažiavimo, 
Fabijus vėl pradėjo piešti jos port
retų, jis rado jos veido bruožuose 
tų švelnių išraiškų, kurios staigus 
dingimas buvo taip sudrumstęs jo 
sielą... ir teptukas drobėje slinko 
lengvai ir tikrai.

Juodu vėl gyvenvo ramius lai
kus. Mucijus jiems išnyko, tary 
tum jo ir būti nebuvo. Ir Fabijus, 
ir Valerija, lyg būtų susitarę, nė 
vienu žodžiu jo neminėjo, nė nesi- 
teiravo apie ištikusį jį likimų: jis, 
tiesa, ir visiems liko paslaptim. 
Mucijus tikrai dingo, lyg prasme
go į žemę. Fabijui sykį pasirodė, 
kad jis privalo papasakot Valeri
jai, kas iš tikrųjų buvo atsitikę tų 
nelemtą naktį... bet ji, tur būt įs
pėjo jo norą ir užgniaužė kvapų, 
jos akys prisimerkė, tarytum, lauk
damas smūgio... Ir Fabijus jų su
prato: jis nesudavė jai to smūgio.

Vienų puikių rudens dieną Fa
bijus baigė tapyt savo Cecilijos 
atvaizdą; Valerija sėdėjo prie var
gonų, ir jos pirštai slankiojo kla
višais... Netikėtai, prieš jos valių, 
Po pirštais pradėjo skambėti ta tri
umfuojančios meilės daina, kurių 
kadaise griežė Mucijus — ir tų pa
čių valandėlę, pirma sykį po ves
tuvių, pajuto ji savo įsčiuje naujos, 
gimstančios gyvybės virpėjimą... 
Valerija krūptelėjo, sustojo...

Ką tai reiškia? Nejaugi...
Šiuo žodžiu baigėsi rankraštis.

2
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BALSAS IŠ TĖVIŠKĖS
Viena* melburniiki* šio laikraš

čio skaitytoja* gauna i* Lietuve* 
jdomių laiškų *u eilėraščiai*. Rašo 
jo dukterėčia. Gavėja* dalį šio* 
medxiago* davė Jaunimo Kvieslio 
redakcijai ir leido atspausdinti. 
Mes negalime patikrinti šių eilė
raščių originalumo, bet kiekvienu 
atveju tai yra balsas iš tėviškė*. 
Suprantama, kad mes negalime 
spausti tikrosios autorė* pavardė*. 
Red.

Jūs patyrėt daug nuotykių, bet 
Tėvynė tebevilioja kaip šiltas ir 
jaukus namų židinys, kurio nie
kas negali pakeisti. Aš, žinoma, 
norėčiau pamatyti kraštus, kur 
auga palmės ir kiti atogrąžiniai 
augalai, nors Lietuvos medžiai 
patys gražiausi ir žaliausi. Bet 
žmogus toks jau yra: nori viską 
žinoti, viską pamatyti ir vistiek 
miršta, žinodamas tik labai ne
daug. Ne visų keliai vienodi: vie

Kas pasaulio pažint, kas sau laimės jieškot,
O kas vargo audrų genami,
Kaip tie paukščiai, kad vos tik pradėję lakiot, 
Mano broliai išsklido toli.

Neišsinešė jie nei dangaus, nei laukų:
Tiktai sielvartu gilų krūtinėj,
Tiktai rankšluostį kraičio gelsvųjų linų, 
Tiktai meilę karščiausią Tėvynei.

Gera, kad netenka varžytis dėl nieku. Pasilieku su savo nuomone 
nuomonių. Pagaliau, negi laiške 1 ir be ginčų. Myliu ir užjaučiu 
viską pasakysi — jau ir taip ma- tuos, kurie visą gyvenimą svajo
ne laiškai kilometriniai. Pyktis tik- ja apie gerus namučius ir kurie 
rai netektų, nes aš nesipykstu su | miršta nesušilę juose. O aš:

Gimiau aš ir augau kaimely;
Liepinionys vadinosi jis.
Kelios trobos, mažyčiai sklypeliai
Ir dabar akyse tebestovi dar vis.

Ir regiu, rodos, mamą, tėvelį, 
Sesę, brolį ir pirmąsias viltis, 
Matau gimtąjį savo kaimelį, 
Vos tik naktį užmerkiu akis.

Ir jaučiu: mielos rankos kaip gyvos 
Sapne glosto plaukus taip švelniai, 
Žydi soduose kvapios alyvos, 
Skleidžia žiedus balti jazminai.

Atleiskit, jei parašiau ką netin- tą už viską jums dėkoju. Atsisvei- 
kama. Ir dienos ir mintys pilnos kinsiu:
žiaurių klaidų. Baigdama dar kar-

Pasveikinimas Broliams
Aš sveikinu jus, mano broliai lietuviai, 
Nuo Nemuno vingio ir kranto Neries, 
Nuo Šventosios, nuo Dubysos ir Jūros, 
Iš garsiosios praeitim mūsų bočių šalies.

Jeigu mielas berželis prie tėvo seklyčios,
Jei brangūs akmenėliai iš tėvo laukų, 
Negali nemylėt didelių ir mažyčių 
Savo gimtojo krašto upelių, miškų.

Tegul nuneša vėjas pavasario kvapą, 
Šaltinėlių čiurlenimą, paukščių dainas!
Tegul nuneša šnaresį pirmojo lapo
Mūsų žemėje papuošusio gluosnio rankas!

Tu slepies nuo kaitros vešlių palmių pavėsy,
Aš gi spindulį saulės kiekvieną seku;
Bet žinau, kad šiandien tu jusi ir girdėsi 
Gaivią šilumą pirkios, gaudimą laukų.

»
V- Nei bekraštis vanduo, nei keliai tolimiausi 

Neatskirs niekada mūsų meilės karštos;
Nuo gimtųjų laukų, nuo Tėvynės brangiosios 
Teneatplėšia rankos manos ir tavos.

Aš ant gintaro kranto stoviu ir dairausi
Ir žinau: šita žemė ir šitas dangus
Tiktai mano ir tavo, o broli toliausias,
Tiktai tų, kam lietuviškas žodis brangus!

ni pasirenka sunkesnį, kiti leng
vesnį, o tikrumoje, turbūt, visi 
keliai ilgi ir sunkūs. Niekada ne
gali žinoti visko, kaip negalima 
nueiti keliais j visas puses tuo pa
čiu metu. Bet siekimas užsibrėž
to tikslo sudaro pačią didžiausią 
laimę.

x

Man labai norėtųsi, kad niekas, 
kas vertas vadintis lietuvio vardu, 
nepamirštų tos žemės, kur augo 
jei ne jis, tai jo tėvai ar seneliai. 
Kiekvienas, kas turi bent kiek pro
to ir širdies, tas turi žinoti, kas 
tai yra Tėvynė. Visa širdimi ne
pakenčiu tų, kurie šito nemoka 
branginti. Man atrodo, kad Tėvy
nė visiems vienodai brangi ir mie
la. Ir jokie nuotoliai, jokios gy
venimo sąlygos to nepakeičia. Nie
kas negali smerkti tų, kurie išvy
ko į kitus kraštus ar tai vargo ar 
kitokių aplinkybių verčiami. Aš 
sakau:

AŠ DRAUDŽIU
PARUOŠĖ

KAROLIS KAZLAUSKAS

— Aš draudžiu! — sakydavo 
man griežtas tėvukas.

— Bet kodėl? — klausdavau.

KAROLIS KAZLAUSKAS 
šio “J.K.” redaktorius

Atsakymas kad ir būdavo, tai 
visdėlto man likdavo taip pat ne
aišku, kaip ir anksčiau. Atsimenu 
norą pasisavinti tėvuko mažą pei
liuką, kuris man atrodė visų sva
jonių išsipildymas. Dabar žinau, 
kad tokiam vaikui, koks aš tada 
buvau, negalėjo jis būti duotas. 
Jis galėjo būti pavojingas man, 
juo galėjau sužeisti žaidimų drau
gus. Tėvukas tačiau man to tada 
neišaiškino. Iš viso, perretai būda
vo man priežastis išaiškinta ir 
perdažnai likdavo mano vaikiškas 
teiraujantis protas be patenkina
mo atsakymo.

Ar šiandien yra daug tėvelių, 
kurie yra pasiryžę išaiškinti vai
kams, kodėl koks nors daiktas ar 
išvyka turi būti atsakyta bei už
drausta? Būdavo savaitgalių, kada 
visi išvažiuodavom žuvauti. Vie
nos tokios išvykos metu tėvelis 
mane nuvarė nuo gana stataus ir 
slidaus kranto sakydamas, kad 
man toje vietoje pavojinga žu
vauti. Tokio pasakymo man neuž
teko. Aš tokio didelio pavojaus 
niekaip negalėjau įžvelgti, o toje 
vietoje kaip tik mačiau daug be- 
plaukiojančių žuvelių. Pavojų ir 
žuveles apsvarstęs, kada tėvelis 
nuėjo sliekų pasirinkti, aš visdėl
to nusėlinau prie uždrausto kran
to. Mečiau meškerę, paslydau ir 
gerai išsimaudžiau dumblyne. Lai
mė, kad ten negilu buvo: šiaip ga
lėjo būti ir tragiška. Viskas taip 
atsitiko tik dėl to, kad tėvelis 
man nebuvo gerai išaiškinęs, koks 
ten pavojus iš tikrųjų grėsė.

Man dabar atrodo, kad aš su sa
vo tėvais būčiau daug geriau sugy
venęs ir jų klausęs, jei būtų jie 
kalbėję su manim lyg su kokiu ar
timu lygiu draugu, o ne kaip šei
mininkai su tarnu.

Dabar jau esu gerokai paaugęs 
ir skaitausi prie jaunimo, tai ra
šysiu daugiau, kaip jis jaučia. 
Jaunuoliai, visi žino, yra linkę už
sispirti, tėvų pasipriešinimą pa
laužti. Bet sąmoningesni tėvai ži
no ir tą, kad jei tik jie mums pa
rodys pasitikėjimo, tai jis visuo
met bus ir įvertintas.

Iš tikrųjų, šiandieniniam jauni
mui niekas kažko ypatingo ir ne
gali prikišti. Jis nori būti savaran
kiškas, yra linkęs skubėti, pasku
bomis viską atlikti, (dėlto galbūt, 
kaltas ir gyvenamojo laiko tempas 
ir miesto aplinka), bet ar jis daug 
kuo skiriasi nuo praeitų kartų jau
nimo, tai jau kitas klausimas. Juk 
tos savybės būdingos kiekvienos 
kartos jaunuoliui, pasiekusiam tam 
tikro amžiaus. Išmintis, kaip ir ži
las plaukas, auga tik su metais — 
jos, kaip kokios košės, samčiu

Rankos krumpliai triukšmingai 
barbena j išorines dviejų augštų 
namo duris. Pirmasis Arūnas. Jis 
pasipuošęs ką tik iš po lygintuvo 
ištrauktais marškiniais ir gerai {dė
vėtomis “džyns". Jo šviesūs plau
kai spindi, akys žiba. Jauti, kad 
nauja logika nepasitikinti idėja vėl 
kunkuliuoja jo smegenų narveliuo
se. Pasigirsta iš namo vidaus laip
tais tauškėjimas. Durys palengvė
le prasiveria ir iš jų plyšio pasiro
do chalatas. Balsas:

JAUNIEJI MELBURNO ŽURNALISTAI 
PAMOKOS METU

Iš kairės: Romas Grigalius, Antanas Fišeris, mokyt.
A. Zubras, Karolis Kazlauskas ir Arūnas žižys.

Nuotraukoje trūksta: būrelio seniūno Algio Kazlausko 
ir Kazio Zdanavičiaus.

— Taip, tu ir vėl laiku atvykai!
Trinkteli durys Arūno užnuga

ryje, ir jiedu jau lipa laiptais į 
kamberėlį antrajam augšte. Neuž
ilgo renkasi ir kiti. Tvirtai ir pa
sitikinčiu žingsniu j kambarį įžen
gia Antanas. Jo draugiška šypsena 
siekia ausų. Jis traukia pirštinę 
nuo dešinės ir energingai, euro
piniu papročiu patampo kitiems už 
rankų. Pasirodo ir Kazys. Jis nese
nai redakcijon įstojęs. Sakosi pa
vėlavo — mat, kelio dar gerai ne
pažįsta. Pasibeldžia Karolis. įeina 

neįdrėbsi. Niekam tad nereikėtų iš 
jaunimo ir perdaug norėti. Jauni
mas natūraliai nori išeiti j pasau
lį, aplankyti įdomias vietas, sutik
ti įdomių žmonių. Ne paskutinėje 
vietoje yra noras pasiausti, pasi
linksminti. Uždrausti mums šitaip 
daryti be logiškų priežasčių yra 
tas pat, kaip sau prašytis nemalo
numų, iššaukti vaikų opoziciją. 
Uždraudimas kur nors eiti ar ką 
nors daryti, gerai to neišaiškinus, 
paaugusio jaunuolio nesustabdys 
nuo darymo to, ką jis nori. Jis 
gali to nedaryti tuojau, bet 
padarys vėliau ir kai tėvai to visai 
net nesužinos. Jei tėvai man už
draustų eiti j kurią nors šokių sa
lę ir neišaiškintų, kodėl neleidžia, 
ji tuojau man pasidarytų paslap
tinga ir labai įdomi. Kada nors, 
pasitaikius progai, aš tikriausiai 
nueičiau pasižiūrėti, kas ten dedasi. 
Galbūt, ten nieko blogo ir nėra, 
bet jei būtų, lai jau ir įkliūčiau. 
Tada, tikriausiai, aš suprasčiau, 
kad daug geriau būtų buvę ne
ėjus ir, galbūt, net pakaltinčiau tė
vus, kodėl jie man visų aplinkybių 
neeišaiškino. Tik per draugiškus 
pasikalbėjimus ir paaiškinimus 
mes galime būti tėvų peveikti pa
sirinkti teisingą ir išmintingą ke
lią, kad užaugtumėm panašūs 
jiems.

Susipratę lietuviai tėvai taip 
pat nori, kad jų vaikai mokytųsi 
lietuvių kalbos, domėtųsi lietuvių 
vargais ir džiaugmais. Jie nori, 
kad mums būtų artima viskas, kas 
jiems yra artima. Norėti nori, bet 
tik ne visada daro ką nors tam tik
slui. Ir štai kas atsitinka, kada jie 
neišaiškina pilnai, kodėl mums lie
tuvybė yra taip svarbu. Jų sūnūs 
ir dukterys nuklysta į tą jūrą, ku
rioje jie gyvena. Juk mums visur 
aiškinama, kad mes turime asimi
liuotis, mes viliote viliojami. Tad 
tėvų pareiga kasdien atvesti jauni
mą atgal į lietuvišką šeimą. Nepa
likite mums patiems eiti lietuvy
bės keliu, nes jis pilnas pavojų: 
ir geriausias tėvų vaikas paklys, 
žinome, esate pavargę, o visdėlto 
raskite laiko lietuviškam reikalui. 
Padeda jums lietuviškos mokyklos, 
o ar visi tuo pasinaudojai? 

rimtai nusiteikęs, su išeigine eilu
te ir pasirišęs kaklaraištį. Tik vė
liau paaiškėjo taip neįprasta Ka
roliui pasidabinimo priežastis: tą 
vakarą lietuvių namuose, mat, 
ruošiamas pasišokimas. Pagaliau 
įsmunka ir Algis. Vargšui prisės
ti telikusi medinė kėdutė. Kieta! 
Tai bent atkentės už pavėlavimą.

Balsų garsai jau pildo kamba
rėlį. Ginčai karštėja, ir kartkartė
mis pakilę tonai prasiveržia ir j 
gatvę. Vienų temos didelės ir kil

nios, su ilgais išvedžiojimais, lak
sto kartu su debesėliais, kiti aktua
liau nusiteikę ginčijasi dėl pasku
tiniųjų Little Abner išdaigų. Pasi
girsta balsas nuo sosto. Nepail
stančiai jis reikalauja tylos. Ne
noromis triukšmas mažėja. Tik 
retkarčiais girdisi prasiverži
mai. Balsas net pykteli dėl 
nenustojančių kalbų. Pagaliau vi
si atsikreipia j brolį Albertą, kuris 
atrodo karingoj nuotaikoj. Jis pra
veda apybraižos temą. Tvirtina 
taip pat, kad gerbiamoji “Jauni
mo Kvieslio” redakcija nėsanti dar 
pilnai įsisąmoninusi nosinių verty
bėmis ir jų pritaikymu. Ne visi 
linkę su šia tema daug laiko gai
šti, tačiau su faktais sunku gin
čytis, ir narsiausieji nosinių prie
šai rezignuoja ir atšilošia kėdėse. 
Slenka laikas, saulutė rieda dan
gumi, o jos šviesūs spinduliai pra
siskverbia pro langą ir pasiekia 
rimtai klausančio Karolio primerk
tas akis. Nosinių tėma artėja galo, 
ir uolesnieji griebiasi užsirašyti 
išvadų:

— Nosines žodžių šaknyse ne
šioja balsės a, e, i, ir u ten, kur 
jos kaitaliojasi savo giminėje su 
an, en, in, un. Pagal kilmę nosinė
mis puošiasi žodžiai tąsa, tęsinys, 
tįsti; grąža, gręžti, grąžtas ir pa
našūs. Jų ir giminėse šiandien ne
beužtinkame — n, bet seniau šie 
žodžiai jį yra turėję, o senovę 
mes linkę pagerbti jei nieku kitu, 
tai bent nosine, žodžiai pūva, 
griūva, lyja, gresia niekad — n 
nėra turėję, jų ilgumas yra garsi
nio pobūdžio ir žymimas atatinka
mais ilgumo ženklais. Ar suprato
te?

— Supratom.
— Tai baigėm. O dabar Arūnas 

paskaitys rašinį “Logika gaidžių 
muzikoje". Arūno kakta susitrau
kė, lūpos pradėjo virpėti, plaukai 
pasišiaušė. Aišku visiems — pre
legentas jaudinasi. Pagelbon at
skubėjo trys didieji — Sokratas, 
Platonas ir Aristotelis. Gaidžius 
pažino visi trys, bet logikos juos 
išmokyti tepavykę tik Aristoteliui. 
Iš gaidų giedoti gaidžius tepavy
kę išmokyti dieviškajam Bethove
nui su Bacho pagelba. Gaidas j 
matematines formules suvedęs 
Einšteinas, padedamas ponios 
Currie.

Tai visa buvo rezultatas ilgų 
mėnesių darbo; paruošta labai 
kruopščiai. Kolegos įtemptai klau
sėsi. Prelegentas artėjo rašinio 
pabaigos. Visiems tai buvo aišku, 
nes Arūnas iš aplankų pasiėmė 
paskutinį lapą. Staiga kolegų au
sis pasiekė visus pribloškianti iš
vada:

— Rytinė gaidžių harmonija ne 
žmonėms darbaA kelti, o tik jų 
pačių gerklėms pramankštinti!

Kilo sąmišis, pasigirdo protes

tų balsai. Išdidžiai pakilo stipriau
siasis mūsų visų Antanas ir viešai 
pasmerkė: “Tai visiškai nerimta 
ir neaktualu!" Toliau jis pylė jau 
įkaitusius žodžius, palietė žinomus 
politikus ir karo vadus: Aleksan
drą Makedonietį, Cezarį, Cezarą 
Borgią, Bismarką, Churchillj, Hit
lerį, Charlj Chapliną, Machiavelli, 
MacMillaną, Dany Kaye ir kitus. 
Rėmėsi Antanas žmogiška ir ant
žmogiška patirtimi ir pavyzdžiais. 
Pabaigė jis šiais reikšmingais žo
džiais:

— Gaidžiai yra karo vadai ir jie 
gieda taip, kaip politikai įsako, 
o ne harmonijas groja. Tai negin
čijama tiesa! Aš baigiau. Dėkoju!

Vėl kilo sąmišis. Ir vėl balsai 
daužėsi j visas keturias kambario 
sienas. Brolis Albertas, pagaliau 
nebegalėdamas pakęsti tokio karš
takošių elgesio, griebėsi drastiš
kų priemonių — jis pasiūlė kavos 
ir sausainių. Ir nuostabu: prie
šai kapituliavo. Rimta tyla apval
dė kambarį. Tesigirdėjo skysčių 
gurkšlenimas ir sausainių traškė
jimas. Bepiistydamas kavą Karo
lis (su eilute, mat, ir baltais 
marškiniais, tat ir tiko j kelne
rius), dar mėgino pradėti ginčą, 
tačiau nepasisekė išjudinti pilvus 
besotinančių kolegų. Kai sausai
nių nebliko ir visi apysotūs pasi
jautė, tai ir vėl ankstyvesnioji te
ma atgijo, šį kartą tačiau civili
zuotai kautasi.

Brolio Alberto deleguotas kole
ga Kazys, atsisėdęs minkštoje kė
dėje, tvirtai laikė karštuolius ran
kose. Perveriančia akimi jis žvel
gė j nerymaujančius: į kietai pa
sodintą Algį ir j ranką kilnojantį 
Karolį. Tuo pat metu Antanas pa
kartotinai drožė pamokymą Arū
nui dėl jo harmonizuojančių gai
džių. įsigalėjus tvarkai, pasibaigė 
ir įdomumas.

Karolis, paskirtas sekančio “Jau
nimo Kvieslio” redaktoriumi, barė
si su pritinginčiais kolegomis. Al
gis kažką bambėjo apie egzaminų 
grėsmę, Kazys anatomijoje pasi
metęs, o Arūnas, kaip ir visuomet, 
labai j namus skubąs. Atrodo, kad 
vien Antanas ir brolis Albertas 
težada savo dalis nedelsiant atpil- 
M.

Algis dar kartą apėjo jieškoda- 
mas sausainių ar šiaip likučių. Ne
radęs prisiminė, kad namie vaka
rienė šąla. Redakcijos kolektyvas 
subruzdęs padėkojo broliui Alber
tui ir išriedėjo j tamsą.

Dariaus ir Girėno žygio 
sukakties minėjimas

Melburno Liet. Aero Klubas 
1959 m. rugpjūčio 2 d. šv. Jono 
bažnyčios mažojoj salėj surengė 
Dariaus — Girėno tragiškojo žu
vimo sukakties minėjimą.

Minėjimą pradėjo Aero Klubo 
pirmininkas lakūnas Vyt. Tamo
šaitis. Anksčiau numatytą platų 
pranešimą, prelegentas dėl negau
saus dalyvių skaičiaus gerokai su
trumpino. Jis pažymėjo, kad Aero 
Klubas įsisteigė prieš du metus, o 
pirmaisiais steigėjais tebuvę tik 
4 lakūnai, šiuo metu Klubas jau 
paaugęs iki 20 narių, kurių tarpe 
esą 6 lakūnai. Netrukus Klubas 
manąs pirktis lėktuvą, kad galėtų 
skraidyti kasdieną, kai šiuo metu 
jo nariai teturi galimybės paskrai
dyti tik savaitgaliais.

Pranešime buvo priminta, kad 
liet, lakūnai A. Vaitkūnas ir R. 
Urbonas gavo Royal Victoria Aero 
Klubo skirtus prizus už konkursi
nį nusileidimą tarp tam tikrų taš
kų. šia proga pirmininkas pasvei
kino laimėtojus ir įteikė jiems 
gražią chromo taurę.

Po oficialiosios minėjimo dalies 
Karolis Kazlauskas paskaitė kele
tą laiškų ir eilėraščių, .gautų iš 
Lietuvos, kuriuos parašė jauna 
poetė Saulutė Normantaitė. Ypač 
šiltai susirinkusiųjų buvo sutiktas 
eilėraštis — “Sveikinimas bro
liams”.

Būtų gera, kad vis dėlto j pana
šius minėjimus lankytųsi daugiau 
mūsų tautiečių, kas sudarytų gra
žesnį įspūdį ir suteiktų geresnės 
nuotaikos rengėjams.

K.
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RAŠO: A. ZUBRAS

ANTANAS FIŠERIS žemėje ir nėra ko jieško, nes to-

DIEVIŠKOJI IR ŽMOGIŠKOJI MEILĖ kia tėra dieviškoji meilė. Dieviš
kosios meilės tik atspindį žemėje 
galima rasti, bet jos šaltinis yra

Mėgstąs pajuokauti žmogus vadina
mas humoristu, gi pats juoka
vimas humoru. Dažnai lietuviai 
nereikalingai pasaka— jumoristas, 
jumoras. Toks tarimas yra atėjęs 
i mūsų kalbą per rusus ir todėl ne
vartotinas. Sakytina tat humoras, 
kildintinas tiesiai ii lotynų kalbos 
humor, kuris turi tą pačią reikšmę 
kaip ir greta vartojamas umor. 
Abu tie lotyniški žodžiai pirmine 
prasme reiškia drėgmę, skystį, sul
tis. Romėnų anatomai ir psicholo
gai tikėjo žmogaus kūną turint to
kias gyvybės sultis, kurios esan
čios geros nuotaikos bei linksmu
mo priežastis. Naujaisiais laikais, 
XVIII amžiuje, humor žodis gauna 
šiandieninę prasmę — geraširdiš
kas pajuokavimas, pasišaipymas 
dėl žmogiškų individualių ar visuo
meninių silpnybių, apskritai dėl 
dvasinės menkystės. Humoristas 
pasijuokia ir iš didelių bei rimtų 
dalykų, nes ir juose galima įžvelg
ti praeinamumas, kintamumas, 
kyšteli žmogiška silpnybė ar nerei
kalingas ir esmei nereikšmingas 
priedas, šypsomės iš tyrinėtojo 
gamtininko, kurio ir miegamajam 
kambaryje pilna eksperimentavi
mui varlių, juokiamės iš mokslinin
ko, kai jis savo laboratorijoje pa
miršta laiką ir pavėluoja į paskai
tas. Profesorius kalbininkas E. 
Fraenkel Hamburge po šio karo 
buvo tiek nuo gyvenimo atitolęs, 
kad vienas pasiklysdavo mieste, 
jokių ūkiškų reikalų negalėdavo 
sutvarkyti, nes nuėjęs pamiršdavo, 
ko atėjęs. Paskaitoms į unversite- 
tą turėdavo jį lydėti žmona. Moks
linius dalykus ir datas tačiau ge
riausiai prisimindavo ir niekad ne- 
užmesdavo laiškų, kuriuose būda
vo parašoma paaiškinti kokių nors 
kalbinių dalykų. Kaune šaipėmės 
iš vieno profesoriaus, kuris gra
žiausiu laiku nešdavosi skėtį ir 
portfelyje kaliošus. Kauniškiai 
dažnai pasišaipydavo iš prof. Vac
lovo Biržiškos, kuris buvo univer
siteto bibliotekos direktorius ir 
skaitė humanitarams lietuviškos 
knygos istoriją. Mat jis, kai suras
davo kokį seną rankraštį ar knygą, 
kai bibliotekoje išknisdavo kokio 
nors prieš kelis šimtus metų gyve
nusio menkučio rašeivos pavardę, 
tai taip tuo džiaugdavosi, kad vi
siems pasakodavo ir girdavosi, lyg 
didžiausią lobį atidengęs. Filmose 
šaipomės iš negrų kilčių vadų pa
puošalų ir amuletų, o jiems tai vis
kas labai svarbu, nes surišta su jų 
primityviu tikėjimu, yra tai žen
klai jų dvasinės ir žemiškos val
džios. Jaunimas dažnai pasišaipo 
iš senesnių žmonių tradicijų, o se
nimą tai riša su praeitimi, su jų 
gimtuoju kraštu. Iš visų tokių ir 
panašių reiškinių humoristas pa
juokauja, tačiau jis įžvelgia ir gi
liau, o todėl jis paties reikalo ne
kritikuoja, negriauna, o tik šiaip 
•'per dantį patraukia”.

Humoras turi gilų ryšį su filo
sofiniu nusiteikimu. Sugebėjimas 
atskirti, kas svarbu ir nesvarbu, 
kas esminga ir atsitiktina, yra jau 
filosofavimo pradžia. ‘‘Humoristas 
visad skelbia metafiziką" sako 
vokiečių filosofas Vischer. Ir tai 
teisinga, jei prisimename, kad me
tafizika jieško tarp gausybės kin
tamų ir praeinamų reiškinių tikro
vėje įžvelgti tai, kas išlieka, kas 
yra jos pagrindas. Kas tuo žvilgs
niu į gyvenimą žiūri, tas yra filo
sofas, gi kas tokį požiūrį įvelka į 
komišką literatūrinę formą, tas yra 
humoristas, tik kartu ir filosofas. 
Galima net kalbėti apie humoris
tinę pasaulėžiūrą. O tai bus tada, 
kai mes šypsosimės iš tų, kurie 
tiek daug rūpinasi turtus krauda- 
miesi, valdžios siekdami. Humoris
tinės pasaulėžiūros žmogus mano, 
kad gyvenimas yra pertrumpas 
tiek daug pastangų skirti, kad vis
kas yra paženklinta praeinamumo 
ženklu — ir garbė, ir garsas, ir 
turtas. Ar tokia pasaulėžiūra yra 
teisinga? Tokio klausimo mes nesi- 
imam atsakyti. Kad tokia pasaulė
žiūra gyvenimo visumai yra ne
naudinga, nes toks nusiteikimas 
neprasmingą daro lenktyniavimą, 
jėgų įtempimą, tai tikras dalykas. 
Be to nebūtų pažangos, neturėtu
mėm milijonierių, bet ir kai kurių 
menininkų. Palikdami tad nuošalė
je pasaulėžiūrinį, pagal filosofą 
Hoeffding “didįjį humorą”, turi
me iškelti kasdieninį humorą, ku
ris nėra tačiau nei mažas nei ne
reikšmingas, nes labai daug pade
da kasdieniniam geram sugyveni
mui.

Psichologo akimis žiūrint, hu
moras kyla iš didelio savęs nusi- 
galėjimo, susivaldymo, iš sugebė
jimo pakilti augščiau kasdienybės, 
iš sugebėjimo įveikti gyvenimo ne- 
prasmingumus ir atsitikinumus, iš 
sugebėjimo nepalūžti ir nesiduoti 
įveikti žmonių piktumui ir niekšiš
kumui. Humoras yra taip pat prie
monė save tinkamai įvertinti: ne
pervertinti ir neniekinti savęs. Jei 
apie kurį nors žmogų sakome, kad 
jis neturi humoro nuovokos, tai tuo 
pačiu pasakome, kad jis stokoja 
kultūros. Bet tuo sakiniu labai 
dažnai dengiasi ir tie, kurie skau
džiu įžeidžiančiu juoku įgelia bei 
paniekina kitą ir susilaukia reaga
vimo. Tikrai humoristiškai juokau
ti reikia taip pat būti didelės kul
tūros ir takto žmogumi.

Literatūroje mes sutinkame 
trumpus pajuokavimo vaizdelius, 
kuriuos vadiname humoreskomis. 
Tos rūšies pavyzdžiais galime imti 
Horacijaus sermones — lengvi, 
eiliuoti šnekučiavimai apie žmogiš
kas silpnybes bei paikybes. Mūsų 
Valančius yra sukūręs nepamirš
tamą humoreską “Malūnininkas ir 
sūnus”. Eiliuotų humoreskinių 
skirsnelių apstu Donelaičio “Me
tuose". šitas žanras labai dėkin

gas laikraštininkui: juo džiaugiasi 
redaktorius’, žavisi skatytojai.

Išbaigtesnis humoristinis kūri
nys yra feljetonas. Pats žodis yra 
prancūzų kalbos — feuilleton (la
pelis). šiandien feljetonu vadina
me lengvo nuotaikingo stiliaus hu
moristinį kūrinį, paprastai skiria
mą laikraščiams. Kalba jo vaiz
dinga ir gyva: naudojama priešin
gumai, antitezės, perdėjimai, hi
perbolės; perpinta šiaip liaudies 
sąmojais ir priežodžiais. Turinys 
gali būti labai įvairus: pašiepiamos 
kokios nors visuomeninės ydos bei 
silpnybės, valdžios korupcija bei 
politinės intrygos, pasijuokiama iš 
vadovaujančių asmenų, pašiepiama 
literatūrinis manierizmas ar aps
kritai meno nenatūralumas bei 
maivimasis. Feljetonas gali būti 
rašomas ir eiliuota kalba, tačiau 
dažniausiai sutinkame neeiliuotą, 
šios rūšies kūrinys jau aiškiai pri
skirtinas prie grožinės literatūros, 
ir jo humoras yra šiaip sau pajuo
kaujantis, bet nekandus. Mūsų li
teratūroje daug feljetoninių ra
šinėlių yra sukūręs Kudirka savo 
“Tėvynės varpuose”. Naujaisiais 
laikais garsėjo eiliuotais feljeto
nais Tilvytis. Gabūs feljetonistai 
buvo: A. Gricius — Pivoša ir L. 
Janušytė. Gausiausiai tačiau to 
žanro kūrybos yra davęs Pulgis 
Andriušis, kurio feljetonų pilna 
buvo nepriklausomos Lietuvos 
spauda. Adelaidėje gyvendamas, 
Pulgis sukūrė feljetoninį romaną 
“Tipelį”, nors šiaip jau retai spau
doje jis bepasirodo. Ir jį, kaip ir 
daugelį kitų menininkų, palaužė 
pabėgėlio dalis. Feljetonistui rei
kia kunkuliuojančio visuomeninio 
gyvenimo, o tokį Pulgis teturėjo 
laisvoj Lietuvoj. Negi geras fel
jetonistas rašys apie parapines pa
maivas! I australišką gyvenimą 
Pulgis nėra įaugęs — jis yra jam 
svetimas, todėl ir jo feljetonisto 
plunksna tyli. Amerikoje gyvena 
ir tebekuria gabus feljetoninio po
būdžio eilėraščių rašytojas Anta
nas Gustaitis.

Šioje vietoje minėtina ir satyra. 
Pats žodis yra graikų kalbos — 
Satyras graikų sąmonėje buvo miš
kų dievas su ožio kojomis ir uode
ga, šiaip jau Bacho palydovas. Kal
boje dabar Satyras yra simbolis 
gyvuliškai gašlaus žmogaus. Lite
ratūroje satyra vadina aštriai ge
liantį, griaunančiai kritikuojantį 
kūrinį, kur pliekiamos visuomeni
nio gyvenimo piktybės, įsikerėju- 
sios politinėse, ekonominėse, kul
tūrinėse bei religinėse gyvenimo 
sferose. Satyra tačiau gali naiki
nančiai pliekti ir parazitinius in
dividus, įsisiurbusius j visuomeninį 
kūną. Lietuvių kalba geriausias 
satyras yra sukūręs Vincas Kudir
ka, kuriose nukenčia okupantų ru
sų valdininkai, prisiplakėliai len
kai, pinigo garbintojai žydai ir į- 
vairūs rusų pakalikai lietuviai —

Dievas yra meilė. Sakydami kad 
Dievas yra meilė, mes tačiau dar 
neduodame logiško meilės apibrė
žimo. šitoks apibrėžimas yra la
bai sunkus, o gal ir visai negali
mas. Pabandykime meilę suprasti 
iš josios požymių. Kai Dievo Sū
nus užgimė žmogum, Jis tai darė, 
kad mus mylėjo. Iš meilės per 
mirtį ant kryžiaus Jis mus atpir
ko. Pirmasis tat meilės požymis 
yra pasiaukoji mas. 
Atiduoti savo gyvybę už draugus 
yra didžiausias meilės pasireiški
mas. Dievo meilė žmogui buvo to
kia, nes Jis vienintelį savo Sūnų 
paaukojo ant kryžiaus, kad mus 
atpirktų iš nuodėmės. Antruoju 
meilės požymiu laikome susi
vienijimą. Dievas įstei
gė šv. Komuniją, kad mes galė
tumėm su Juo susivienyti ir Jis 
su mumis. Tretysis požymis — 
bendras pasinau
dojimas. Dievas įkūrė 
savo Bažnyčią, kad mes visuomet 
turėtumėm Dievo žodžio mokyklą. 
Bažnyčia yra visuotina ir prieina
ma visiems.

Tarp Dievo ir žmogaus pagrin-

imtųsi iš dieviškosios meilės. Jei 
Dievas mus taip myli, tai ir mes 
vienas kitą turime mylėti, gerb
ti, vienas kitą artimu laikyti. Die
vas yra aiškiai įsakęs, kad mes 
mylėtumėm ne tik draugus, bet ir 
priešus, kad kiekvienas žmogus 
yra mūsų artimas.

Dieviškos kilmės yra ir vyro 
meilė moteriai, moters meilė vy
rui, bet ji nėra lygi dieviškai mei
lei, nes nėra tobula, žmogus ne
veda moters, kuri jam nepatinka 
— veda, rodos, didžiai mylėdamas. 
Nekalbėsim apie atsitikimus, kai 
vedama dėl turto, dėl mokslo ar 
luomo prakilnumo. Tais motyvais 
vedybos retai yra meile pagrįstos. 
Bet ir didžiausios meilės vedybo
se yra kūniškumo pagrindas, o jis 
praeinantis, apgaulingas. Kai žmo
gus veda gražuolę, tai jis myli 
jos plaukus, akis, nosį, jos lūpas, 
jos kūną. Ir kaip dažnai pasitai
ko, kad gražiame kūne slepiasi la
bai biauri siela, o ir vėl — tik 
kelių dešimties metų tereikia, kad 
gražuolė ar gražuolis pasensta, ir 
visas kūniškasis patrauklumas 
dingsta. Tikros ir tobulos meilės

ne kūniškas, o dvasiškas. Dažnai 
pasitaiko, kad 18 ar 10 metų jau
nuoliai yra taip įsimylėję, kad bū
tinai siekia vedybų. Tai dažniau
siai būna tik momento kvailystė, 
tik apakimas. Jaunuolis, kol jis 
nėra pradėjęs dirbti, kol jis nėra 
pradėjęs savarankiškai gyventi, 
kol nėra giliai apsvarstęs vedybi
nio gyvenimo tikrovės, vedyboms 
netinka ir tikrosios, šeimos patva
rumui reikalingos, meilės nepažįs
ta. Vedybiniam gyvenimui jaunuo
lis turėtų būti sulaukęs 25, o mer
gaitė bent 21 metus. Vedybų vis
dėlto nereikia atidėti iki 40 ar 
60 metų. Iš tikrųjų, tai Dievas 
nėra pasakęs, kiek metų turėtų 
būti jaunieji prieš vesdami. Šiuo- 
klausimu kalba Bažnyčia ir mūsų 
žmogiškas protas bei patirtis.

Esminis meilės pagrindas yra 
teisybė. Kuo ilgiau mes žmogų 
pažįstame, kuo giliau mes jį ana
lizuojame, tuo laimingesnis bus 
mūsų pasirinkimas, tuo patvares
nis bus šeimyninis gyvenimas. 
Jieškokime, kad ir mūsų žmogiš
koje meilėje reikštųsi dieviškosios 
meilės požymiai.

LIETUVIŠKOS VAIŠES
Nuo seno lietuviai garsėjo savo 

vaišingumu. Niekad iš mūsų tėvų 
sodybų neišeidavo nepavalgidintas 
pavargėlis, niekad nebūdavo atsa
kyta nakvynės pakeleiviui. Lietu
viškas priežodis sako: “Svečias j 
namus — Dievas į namus", šiaip 
jau lauktas ar kviestas svečias vi
sad buvo sodinamas garbingiausia- 
me stalo gale — krikštastaUje, gi 
toje vietoje suolas vadinamas buvo 
krikštasuole. Tiesa, ten sėsdavo 
ir kūmai, parvežę pakrikštiję sūnų 
ar dukrą, bet yra dar senesnė 
reikšmė tos garbingosios vietos. 
Tai dievų kampas, tai mirusiųjų 
sentėvių kampas, čia šeimininkas 
seniau nupildavo žemėn pirmuo
sius gėrimų lašus, numesdavo val
gių trupinius — tai dievams, tai 
sentėvių vėlėms. Kriščionybės lai
kais tame trobos kampe, garbin
goje Užustalėje, kabojo kryžius, 
kitur Jis būdavo pasatytas ant ma
žos lentynėlės. Laiki ui bėgant tro
ba išplito: atsirado greta šeimyni
nės dar ir seklyčia, kamara, o ki
tur ir alkieriukas. Svečias, papras
tai, būdavo kviečiamas į seklyčią, 
kur būdavo stalas, apdengtas mar
ga, namuose austa, staltiese, aps
tatytas kėdėmis.

Ir svetimuose kraštuose gyven
dami lietuviai, stengiasi išlaikyti

savo atsineštinius vaišių papročius. 
Dabar, tiesa, nenulašinama die
vams, nenumetama jiems ir tru
piniai, bet svečias visad mielai su
tinkamas, didesniais būriais susi
renkama vardinėms, gimtadie 
niams, krikštynoms bei vestuvėms. 
Tik mūsų jaunimas dabar tokias 
vaišes ima partijomis vadinti. Tai 
jau visai nevykęs pasakymas. Kai 
kalbi lietuviškai ir kvieti lietuvį, 
sakyk: “Ateik šeštadienį! Ruošiu 
gimtadienio pobūvį”. Kai kviestas 
esi penktai valandai, tai tą valan
dą ir ateik. Leista pavėluoti 15 - 
20 minučių, bet ne ilgiau. Jei kas 
sutrukdo ir pavėluosi, tai iš kalno 
pranešk ir atsiprašyk. Svečius da
bar kviečiame j svetainę ir sodina
me ant minkštųjų kėdžių ir minkš
tasuolio — ant fotelio ir sofos. Ta 
proga pavaišiname gaivinančiu gė
rimu. Vėliau pakviečiame į valgo
mąjį, o į svetainę sugrįžtame pa
šokti. Skirstantis pavaišiname ka
va ar arbata. Padavus kavą, čia 
jau anglų paprotys, svečiai supran
ta, kad laikas skirstytis.

Vasarą savaitgaliais lietuviai da
bar mėgsta susirinkti kiemo sode
lyje. Jaunimas ant žolynėlio pašo
ka net ir pačius naujoviškiausius 
šokius. Nusiklausę anglų, lietuviai 
tokius pobūvius čia vadina “Gar

den Party”. Turime labai gražų 
lietuvišką žodį pasilinkminimui 
gamtoje — gužinė. į tos tat rūšies 
pobūvį kviesdamas sakyk: "Kvie
čiu pas save į gūžiną f” Gūžinės 
lietuviai suruošdavo gojelyje bei 
miškelyje. Ten būdavo šokama, 
žaidžiama, slapstomas: tarp krūmų 
ir pasislėpusiųjų "jleškoma. Tokio 
masto gužinių, greičiausiai, nesu
rengsite, bet ir mažesnį pobūvį 
gamtoje ramia širdimi vadinkite 
gužine, didžiuodamiesi savo kalbi
niais senaisiais turtais.

Kai sumanote autu išvykti į 
miškus ir ten pievutėje vaišinatės, 
pašokate, tai tokį įvykį vadinate 
išvyka bei iškyla, o patį tos rūšies 
pobūvį vadinate gegužine, bet ne 
anglišku žodžiu picnic. Palikite tat 
party, garden party, picnic anglų 
kalbai, o lietuviškai ruoškite po
būvius, gūžinės, gegužines, išvy
kas bei iškylas. Tegu ten skamba 
lietuviška daina, tegu ten būna 
sočiai užkąsti. Gal suaugę paban
dysite išgerti stiklelį bei taurelę, 
bet visdėlto nieku būdu j rankas 
neimkite gudiškos čierkos — pali
kite ją gudams. Dabokite, kad lie
tuviški pobūviai neišvirstų lauki
niais bliovimais, kurie visai netei
singai norima dar daina vadinti. 
Kas lietuviškai daroma ir dar tarp 
svetimųjų, turi būti daroma kul
tūringai.

A. ZUBRAS

dinis skirtumas yra nelygu
mas. Viskas, ką Dievas daro, 
yra geriausia ir tobula, bet ką 
žmogus daro, yra menkniekis ir 
pilna klaidų. Meilė tarp žmonių 
turi būti tokia, kad ji įkvėpimo

valsčių vardiniai ponai.
Ilgiausią ir geriausią pasaulinės 

literatūros satyrą yra parašęs is
panų rašytojas Cervantes — Don 
Quixote. Didelio masto meninin
kas be sarkazmo, be botago, bet 
plastiniais vaizdais ir sultingu žo
džiu pasijuokė iš savo laiko su- 
menkėjusio riterių romano. Ir pa
sijuokė taip, kad šlamštinė tos 
rūšies literatūra nebeišdrįso bepa
sirodyti, o pats Don Quxote — 
taurusis naivusis riteris liko ide
alizmo simboliu. Tegu jis ir be 
sėkmės, tegu ir visuomenės pa
juoktas, bet visdėlto koks simpa
tingas, palyginus su materializ
mo atstovu Sancho Pansa.

Humoristinis dramos veikalas 
vadinamas komedija, žo
dis graikų kilmės: komodia — 
linksmos išgertuvės. Komedijai 
budinga juoką sukeliančios situa
cijos, juokingi tipai ir charakte
riai. Komiškai veikia ir naivumas. 
Žmogus ir šiaip gyvenime atrodo 
komiškas, kuris nukrypsta nuo 
normos, nuo įprastos elgsenos. 
Juoką sukelia ir išorinės savybės: 
perilgas kaklas bei rankos, atlėpę 
ausys, pasišiaušę plaukai. Komiš
kos situacijos susidaro, kai neįpra
tęs išstumiamas viešai kalbai, kai 
žmogus atsiranda draugijoj, ku
rios elgesio taisyklės jam sveti
mos. Komiška yra tada, kai, paly
ginus, dėl menko dalyko veikėjai 
deda daug pastangų, šitoje vieto
je tarp komiškumo ir tragiškumo 
ribą suvokia tik skaitytojas bei 
žiūrovas —patys sutinkamieji vei
kėjai jos yra pasimetę. Toks yra 
ir mūsų šių dienų realusis gyve
nimas, kai supainiojus vertybes, 
pametus saiką, dėl smulkmenų ke
liama daug triukšmo, o svarbiems 
dalykams užmerkiamos akys. Visai 
tat gyvenimui atatinkant garsusis 
norvegų dramaturgas H. Ibsenas 
sugriovė įprastinę literatūroje 
pertvarą tarp tragedijos ir kome
dijos. Tegu žiūrovas ir teatre ne
bežino, kur reikia juoktis, o kur 
verkti.

Senuose graikuose žymiausias 
komedijos rašytojas buvo Aristo- 
fanas, romėnuose Plautas. Naujes- 
niaisiais laikais italuose geriausią 
komediją, laikoma, parašęs Ma- 
chiavelis; prancūzuose klasinės ko
medijos kūrėjas yra Moljeras. 
Anglų Šekspyras yra ne tik tra
gedijas kūręs, bet taip pat ir ko
medijas: Linksmosios Vindsoro kū
mutės, Daug triukšmo dėl nieko 
ir kt. Mūsų pirmąją komediją 
(atspaustą 1895 m.) Ameriką pir
tyje parašė J. Vilkutaltis — Ke
turakis. Paskutiniu laiku gerų ko
medijų yra sukūręs P. Vaičiūnas.

Apskritai, lietuviai humoro li
teratūroje maža teturi. Gal ir lie
tuvių būdas sunkokas, o gal gy
venimo sąlygos juoką išvaiko? O 
visdėlto, ir sveika ir naudinga 
juoktis kad ir per ašaras. Juokia
masi ne vien tik kai linksma, bet 
ir liūdesiui išsklaidyti.

ARŪNAS ŽI2YS

GIMIMO DIENA
Artėjant mūsų mokytojo Mr. 

Louis gimimo dienai, visi tarėmės, 
kaip ją atšvęsti. Mano pasiūlymas 
buvo atmestas. Papasakosiu todėl, 
kas būtų atsitikę, jei anas mano 
projektas būtų įvykdytas.

Šiandien klasėje nepaprasta ty-
■ la. Visi susijaudinę laukia anglų 
kalbos mokytojo. Šis žmogelis sens-

■ telėjęs ir praplikęs. Jo girgždan
tis balsas jau daug metų terori
zuoja šeštos klasės mokinius. 
Šiandien jo gimimo diena. Mano 
siūlomas, klasės seniūnas mokyto
jui suorganizavo staigmeną. Moki
niai nusiėmė mėlynąsias unifor
mas ir užsivilko ryškias spalvotas 
pižamas. Seniūno pižama buvo iš
marginta ypatingai įdomiai — ha- 
vajiečių pavyzdžiu. Staiga signa
las. Mokytojas ateina! Mokinys, 
arčiausiai prie durų, griebia virvę, 
kurios galas pririštas prie kibiro, 
pastatyto viršuj durų. Seniūnas 
sukomanduoja: “Nesikarščiuok! 
žiūrėk, kad pataikytum. Jau! ” 
Klasė vienu balsu: “Sveikinam jus, 
Mr. Luois, gimimo dienos proga! ”

Mokytojas stabteli. Vanduo nuo 
viršaus liejasi ant jo seno mėlyno 
švarko, o kibiras krenta tiesiai ant 
galvos. Klasė nutyla. Mokytojas, 
bandydamas nusiimti kibirą: “Kas 
čia dabar? Mokinys, kuris tai pa
darė, ateis pas mane po pamokos. 
Duosiu darbo". Kibiras tvirtai lai
kosi ant mokytojaus plikės. Nete
kęs kantrybės, mokytojas į jį su
duoda delnu. Kibiras skardžiai su- 
aidi. Mokytojas nepasiduodamas, 
dusliai iš po kibiro: “Jei jūs ma
not, kad nebus pamokos, tai ap
sirinka t. Išsiimkit Jepson logikos 
tekstus!”

Besigraibydamas Mr. Louis pri
artėja prie savo staliuko. Įnirtęs 
murma: “Nosį spaudžia. Nesvarbu
— pamoka tęsis!” Klasė dūksta, 
kaip niekada anksčiau. Mr. Louis 
po kibiro nieko negirdi ir diktuoja 
apie analogiją. Padiktavęs paslap
tingai viduriniu pirštu pabarškina 
į kibirą ir klausia: "Peter, ar pa
ruošei namų darbą?” Petras negir
di, nes su kažkuo mušasi. Bet ir 
atsakymas nesvarbu, nes Mr. Luois 
per kibirą nieko negirdi. Mokyto
jas, pripratęs braukyti plikę, turi 
pasistenkti piktai braukydamas 
per kibiro dugną. “Neatsakai? E, 
gerai: ateik po pamokos!” Mr. 
Luois diktuoja toliau. Ir mokiniai 
laiko negaišta — krauna suolus į 
kampą. Suolų krūva siekia lubas. 
Gimimo dienos šventimas įsisiū
buoja. Klasės mėgiamiausias moki
nys “profesorius” įjungia savo pa
tefoną, ir visi pradeda šokti rock 
and roll. Dreba visas kambarys. 
Vieni, užsilipę ant suolų krūvos, 
verčia juos žemėn, kiti juos vėl at
gal krauna. Daugiausia tačiau 
triukšmo kelia šokėjai. Silpnesnie
ji, jau pailsę, gulinėja pasieniais
— čiulpia ledus, gurkšnoja cocą— 
eolą. Mr. Louis vis dar tebekalba 
apie logišką minčių dėstymo tvar
ką, kartkartėmis bando nesėkmin
gai juokauti. Jaunimas siaučia to

liau, bet... Mr. Louis nebegali iš
tverti po kibiru, o ir šlapios kel
nės, prilipusios prie blauzdų, jį 
žudo. Staiga trenkia kibiruotą gal
vą j stalą, ir kibiras nurieda tarš
kėdamas. “Ach!” — surinka Mr. 
Louis baisiai, nulipdamas nuo ka
tedros ant coca—cola bonkų ir be
veik pargriūdamas išbąla kaip po
pierius. Mr. Louis drebančiu balsu 
prataria: “Tai štai kaip jūs elgė
tės, kai mano nugara atgręžta, tai 
yra, kai kibiras man ant galvos! 
John, ateik čia! Aš noriu su tavim 
pasikalbėti. Jūs kiti, sustumkit at
gal suolus ir sumeskit bonkas į ki
birą!” Seniūnas, nervingai tampy
damas pižamos raištį: “Taip, Sir!" 
Mokytojas: “Ką reiškia šitoks el
gesys? Be to, tavo pižama nesko
ninga. Iki šiol visad pasižymėjai 
geru skoniu!”

Seniūnas, nuleidęs galvą: "Tai 
jūsų gimimo dienos proga. Klasė 
norėjo parodyti jums savo prisi
rišimą!” Mokytojas suminkštėja: 
“Gal ir perskubiai tave bariau, 
John! vadinas, jūs tiek daug pas
tangų padėjot, ruošdamiesi tik 
mano gimimo dienai!” Seniūnas 
pradžiugęs: “Taip, Sir! Net muzi
ką dėl jūsų grojom, tik jūs ar ne
girdėjot, ar nesiklausėt!” Mokyto
jas sau pusbalsiai murma: “Ką aš 
daryčiau be tų vaikų! Jų širdys 
geros!” O garsiai prideda: “Na, 
gerai, John! Šį kartą bus pamiršta. 
Tik išgręžkit švarką — šaltoka!” 
Seniūnas atsidusdamas: “Gerai, 
Sir!”

Greitai vėl sustatomi suolai ir 
užsivelkama uniformos. Mokyto
jas: "Uniformuoti atrodo daug 
geriau. Taip aš visada sakiau. O 
dabar diktuosiu toliau”.

Mielas skaitytojau, turbūt, klau
si, kodėl nė vienas kitų mokytojų, 
girdėdami šį triukšmą, neįsiterpė ? 
Teisybė. Ir aš pats stebėjausi, kol 
sužinojau. O priežastis tai tokia: 
kiti mokytojai Mr. Louis, mat, 
privengė, nes jis su jais nebuvo 
pėsčias. Trys drąsiausieji tačiau 
nutarė, kad laikas mūsų klasėje 
dūkimą sustabdyti. Jie pamažu 
slinko laiptais, tarp jų ir rektorius. 
Tačiau rektorius bailiai: "Gal grįž
kim atgal?” Karingai nusiteikęs 
mūsų kolidžo sporto vadovas: 
“Negalima pakęsti tokio triukšmo 
garbingoje mokslo įstaigoje!” Che
mijos mokytojas sarkastiškai pa
laiko rektorių: “Gal leiskim jiems 
truputi pajuokauti! Tegu, jauni!”

Taip besiginčydami jie priėjo 
prie klasės durų. Tuo laiku sus
kambėjo skambutis. Visi trys mūsų 
“nedraugai" skubiai nusirito laip
tais atgal. Taip ir baigėsi garsioji 
anglų kalbos pamoka, kai šven
tėm Mr. Louis vardadienį.

LIETUVI,
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI | PAŠTĄ
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Adelaidėje
VYTIS II — TORRENS 48-45

Antras puslaikis šių rungtynių 
buvo žaista labai prastai ir nuo 
pralaimėjimo teišgelbėjo per pir
mą puslaikį pelnyti taškai.

VYTIS III (jauniai) — STURT 
44-33 (21-16)

Jauniai ir šiuo sykiu sukovojo 
labai kovingai, nors gero koman
dinio žaidimo ir ypatingai gyni
mo — nebuvo. Taškai: Daugalis 
15, Ružinskas 14, Kalibatas 6, 
Stankevičius 5 ir Zablovskis 4.

perduodavo kamuolius puolėjoms. 
Baudų tepramesta apie porą. Me
timai gi krito iš visų padėčių ir 
pozicijų. Jeigu šios komandos žai
dėjos ir ateityje žais bei treniruo
sis su noru ir užsispyrimu, tai tik
rai iškils į aukšto lygio žaidėjas. 
Taškai: Andriušytė 35, D. Radze
vičiūtė 26, L. Radzevičiūtė 17 ir 
Pažėra 4. 
rai žaidė 
Baškutė.

Taškų nepelnė, bet ge- 
šulcaitė, Visockienė ir

ŠACHMATAI

VYTIS MERGAIČIŲ I — NORTH
29-37 (10-22)

Pralaimėta buvo per pirmą pus
laikį. Antrame puslaikyje buvo 
gerai ir drąsiai kovota ir šis pus
lankis laimėtas. Nors priešas būna 
ir labai stiprus, bet jei neišsigąs
tame ir drąsiai kovojama, galima 
pasiekti laimėjimą ir prieš pajė
gesnę komandą. Taškai: O. Keler- 
taitė 9, Kitienė su M. Keiertaite 
po 8, Pečiulytė ir Prima po 2. 
Antroji mergaičių komanda turė
jo laisvą savaitę ir rungtynių ne
turėjo.

Žinomas šachmatininkas Arlaus
kas davė simultaną, kuriame da
lyvavo 13 žaidėjų — lentų. Simul
tanas baigtas 12 — 1 Arlausko 
naudai. Vieną partiją garbingai 
iškovojo A. Markevičius. Po var
žybų šahmatininkai Moterų Sek
cijos buvo pavaišinti kava, už ką 
Joms priklauso nuoširdus ačiū, 
šahmatininkai, vadovaujami ener
gingo vadovo A. Pociaus, šiais me
tais yra labai veiklūs: dalyvauja 
pirmenybėse ir žaidžia turnyrą 
tarp savęs. Ligi šiol pirmenybių 
lentelėje jie stovi pirmoje vietoje. 
Praėjusias pirmenybių varžybas 
žaidė su Port ir laimėjo 4 — 1 taš
kų rezultatu.

KELERTAITĖS

SPORTINĖS NAUJIENOS
> STASYS DARGINAVIČIUS 

su žmona laimingai pasiekė Čika
gą ir ten apsigyveno savo uošvių 
bute. Mūsų žinomąjį krepšininką 
Čikagoje pasitiko vietinio didžiau
sio lietuvių sporto klubo “Neris" 
pirminnkas, buvęs Scheinfeldo 
“Kovo” krepšininkas A. Laurinai
tis, kuris jį supažindino su lietu
viškuoju sportiniu gyvenimu pa
dėdamas žengti pirmuosius žings-

LOTERIJA
Vyties Sporto Klubas rengia lo

teriją, leisdamas vertingą, puikų, 
nešiojamą radijo aparatą. Norė
tume visus matyti dalyvaujant šio
je loterijoje, kurios tikslas sutelk
ti lėšų Jubijielinės x-sios Sporto 
šventės surengimui, šios šventės 
geras pravedimas turėtų būti visų 
Adelaidiškių reikalas ir rūpestis. 
Jei visi tautiečiai parodys nors 
trupučiuką supratimo ir pritarimo 
šiam reikalui, tai tuo pačiu atliks 
didelį darbą savam jaunimui.

B.N.

VYTIS — STURT 54-65 (24-28)

Sturt komandoje žaidžia net 
trys Pietų Australijos krepšinio 
rinktinės žaidėjai ir visi turi augš- 
tą ūgį. Atsižvelgiant į tai, visi 
tikėjosi Sturt komandą laimint 
triuškinančiu rezultatu. Vytiečiai 
prieš šią stiprią komandą sukovo- 
jo nuostabiai gerai ir tik prieš 
pat rungtynių galą priešas keliais 
laimingais ilgais metimais pasiekė 
laimėjimą. Vytiečiai naudojo zoni
nį gynim,ą kuris veikė labai ge
rai. Už metimą buvo atsakoma me
timu ir rezultatas svyravo čia i 
vieną čia į antrą pusę. Rungty
nės buvo aukšto lygio ir Vytiečiai 
parodė gerą komandini žaidimą. 
Taškai: Ignatavičius 18, Gumbys 
12, Lapšys 11, Petkūnas 9 ir Ur
monas 4. Anksčiau Lapšiui trūk
davo kietumo ir veržlumo, dabar 
gi jau antras rungtynes iš eilės 
Lapšys sužaidė kovingai ir labai 
gerai.

PASISEKIMAS 
pakviesta treni- 

Australijos mer-

KONKURSO LAIMĖTOJAS
X-čio Jubiliejinės Sporto šven

tės Ženkliuko Konkursą laimėjo 
Adelaidiškis lauko teniso žaidėjas 
teisininkas S. Čibiras. Greitu laiku 
bus pradėta tartis dėl pačio ženk
lelio gamybos. Visiems dalyvavu
siems šiame konkurse A.L.S.K. 
“Vytis” V-ba taria nuošidų ačiū.

Reikalinga pastebėti, jog nei 
vienas mūsų dailininkas nemalonė
jo šiam konkursui atsiųsti savo 
projektų. Konkurso laimėtojui do
vana greičiausia bus įteikta Spor
to šventės metu.M. Kelertaitė, 

ruotėms į Pietų 
gaičių krepšinio rinktinę, pasirodė 
labai puikiai. Iš pakviestų 27 mer
gaičių po pirmų treniruočių buvo 
“nubyrinta” 11. Likusioje šešiuo- 
liktukėje Marytė laikosi gana stip
riai. Po trijų savaičių bus atrink
tas galutinis dešimtukas, kuris bus 
treniruojamas Australijos pirme
nybėms. Vytiečiai linki ir nori Ma
rytę matyti galutiniam dešimtuke. 
Tačiau jei ir nepatektų J dešimtu
ką, visi džiaugiasi, matydami Ma
rytę tarpe geriausių šešiolikos Pie
tų Australijos krepšininkių ir nori 
matyti jos drauges pasekant jos 
pėdomis.

PŪKINĖS KALDROS

už-
sa-

nius svetimame krašte. Pirmieji 
Dargio įspūdžiai Amerikoje yra 
geri. Jį nustebino Čikagos didu
mas, taip pat ir gausumas įvai
riausių susisiekimo priemonių, ke
liančių begalinį triukšmą. Iki šiol 
yra matęs tik Lituanicos jaunių 
ir vyrų futbolo komandas žaid
žiant, kurios žaidžia gerai, ypatin
gai jauniai, kurie galėtų lygintis 
su bent kuria Australijos jaunių 
komanda. Dargis ir toliau žada 
duoti savo įspūdžius iš Amerikos 
lietuvių ir sporto gyvenimo, kurie 
tilps Sporto Skyriuje.

* J. MAŠČINSKAS ir V. KOŽE- 
NIAUSKAS, žinomieji Sydnėjaus 
lietuvių šachmatininkai sėkmingai 
dalyvauja Sydnėjaus miesto šach
matų turnyre. Po 11 sužaistų ra
tų, liko dar trys, abu lietuviai yra 
pirmaujančių grupėje. J. Maščins- 
kas turi surinkęs 7 taškus, kai V. 
Koženiauskas — 6. turnyre su 9 
taškais pirmauja žinomas Sydnė
jaus šachmatininkas Purdy.

* AMERIKOJE IŠĖJO “SPOR
TAS”, naujai persiorganizavęs 
laisvojo pasaulio lietuvių sporto 
laikraštis. Pirmasis numeris yra 
patrauklus tiek savo išore, tiek ir 
turiniu. Laikraštis turi 16 pusla
pių ir jo kaina Amerikoje 50 cen
tų. Leidžiamas New Yorke. Re
daktorius — vienas žymiausių lie
tuvių sporto žurnalistų Kęstutis 
čerkeliūnas.

* B. ZALAGAITYTĖ — KA- 
LAD1ENĖ, pasaulio moterų ieties 
mėtymo meisterė, ir J. PIPYNĖ 
š.m. liepos 18-19 dienomis Phila- 
delfijoje, J.A.V-se atstovaus Sov. 
Sąjungos lengv. atletikos rinktinę 
susitikime su J.A.V-bių rinktine.

* AMERIKOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO RINKTINĖS išvyki
mo j Pietų Ameriką proga buvo

Mielus sportininkus
ELENA ir KĘSTUTI JACIUN8KIUS, 

susilaukus dvynukų sūnų, nuoširdžiai sveikina, linkė
dami naujagimiams laimingos ateities ir tėvams sėkmės 
gyvenime

A.L.S.K. “Vyti.'’ V-bs ir Sportininkai

išleistas puikus ispanų kalba lei
dinys apie Lietuvą, jos žmones, 
kultūrinius laimėjimus, okupaci
nius žiaurumus ir sportinį gyve
nimą. šį leidinį lietuviai krepšinin
kai įteiks Argentinos, Brazilijos, 
Urugvajaus, Kolumbijos ir Vene- 
cuelos aukštiesiems vyriausybės ir 
sporto pareigūnams, lygiai kaip 
ir jį platins visų rungtynių metu.

1939 m. liepos mėn. lietuviai 
dalyvavo pasaulio šaudymo pir
menybėse Lucerne, Šveicarijoje, 
kur automatinių pistoletų varžy
bose lietuviai laimėjo antrą vietą, 
pataikydami iš 270 galimų — 268 
taškus. Pažymėtina jog 1937 m. 
Helsinkyje šiose varžybose lietu
viai laimėjo taip pat antrą vietą. 
Individualinėse — lietuvis J. Mi
liauskas laimėjo trečią vietą, kai 
A. Jelenskas 4-tą vietą. Lietuvą 
šiose varžybose atstovavo dar ir 
V. N akutis.

Sportinių terminų žodynas. 
Okupuotoje Lietuvoje Valstybinė 
Politinės ir Mokslinės Literatūros 
leidykla išleido "Sportinių termi
nų žodyną” (1959 m., Vilnius).

Žodynas turi 340 puslapių, ku
rių didesnė dalis (270) yra pašvęs
ta visų Lietuvoje kultivuojamų 
sporto šakų pagrindiniams termi
nams su atitikmenimis rusų kalbo
je. čia prie pagrindinių terminų, 
abėcėlės tvarka frazeologijos pavi
dalu yra duoti sudėtiniai bei pa
vyzdžiai. žodyno pabaigoje pateik
ta abėcėliškai surašyta pagrindi
nių terminų rodyklė lietuvių ir ru
sų kalbomis.

Leidinio puslapiuose šalia popu-

larių bei plačiai jau anksčiau pra
dėtų naudoti terminų, randame ir 
eilę naujadarų, čia užtinkamas 
aistruolis (sporto entuziastas), 
įgūdis, krūvis (taip pat fizinis krū
vis, fiziologimis-, maksimalus-, pa- 
makos-, treneruotės- ), prizinin
kas, savikontrolė, stovėsena, tre- 
neruotumas, žymūnas, matuoklė, 
šoksnis (t p. rutulio stūmimo 
šoksmis, trišuolio ir kt.).

Kaikurie sudėtiniai terminai žo
dyne yra paduoti daugelyje for
mų.

Prie šio žodyno sudarymo dau
giausia prisidėjo Kauno Kūno Kul
tūros instituto dėstytojai, o atski
rų sporto šakų terminologiją padė
jo paruošti tų sporto šakų specia
listai.

Įvairenybės
it Ekskursija į olimpiadą, kuri 

įvyks 1960 m. Romoj, organizuo
jama Čikagoj. Numatoma aplan
kyti ir kitos Europos valstybės. 
Kadangi Roma tikisi nepaprastai 
daug svečių iš viso pasaulio, tai 
todėl jau dabar užsisakomi vieš
bučiai.

ė- Kan. Zenonui Ignatavičiui, 
Rio de Janeiro dvasiškos akade
mijos profesoriui šiemet sukanka 
25 metai kunigystės, šį sidabrinį 
jubilėjų Rio lietuviai iškilmingai 
paminėjo.

* J. Narkevičius, neseniai su 
šeima iš Australijos atvykęs j Los 
Angeles gyventi, nusipirko gra
žius namus, j kuriuos jau persikė
lė gyventi

VYTIS mergaičių II (jaunės)
— CHRYSLER 82 —19 (32 — 11)

Jaunių mergaičių komanda vi
sus labai nustebino, pasiekdama 
rekordini taškų skaičių. Žinant 
priešininkių silpnumą ir mūsų puo
lėjų pajėgumą, galima buvo tikė
tis didelės taškų persvaros, tačiau 
ne tiek triuškinančios. Skaičiuo
jant žaistą laiką kas 25 sekundės 
mūsų jaunės darė po metimą. Kaip 
mergaitėms ir dar jaunėms, tai la
bai daug. Jei būtų buvę leista žais
ti pirmam penketukui, būtų leng
vai pasiekta šimtinė. Gynėjos žai
dė taip pat labai gerai ir vikriai

S STEPONAS
SARAKULA 8 

£’ Augštai kvalifikuotas siuvėjas^ 
patenkins visus jūsų reikalavi-V 

fį mus. Rankų darbas atliekamas# 
Ž europiečių specialistų priežiū-j* 
groję.
V čia pat labai pingiai parduo-U 
# damos medžiagos pasiuntimui# 
s jūsų giminėms į “anapus”. $ 
I® S. SARAKULA,

15 Park Str., Sydney, City, t: 
(Pirma* augitas), tel. MA 4533^

.'AVA’AV.W-W.Wa'.W,;

į J. Strautins |

306 The Causeway
MELBOURNE

! X X X !
! SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ J

5-TH FLOOR

38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.
Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

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

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

ROSE

HANSA TRADING CO. -.v.

JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ
Sporto šventės varžyboms 

sakyta Forestville Krepšinio 
lė. šioje salėje yra trys žaidimo
aikštės. Į pagrindinę aikštę įdė
tos naujos puikios medinės grin
dys. žiūrovams įtaisytos tribū
nos, galinčios sutalpinti didelį jų 
skaičių. Krepšinio lentos yra stik
linės. Tinklinis ir stalo tenisas bus 
žaidžiamas toje pačioje salėje. 
Lauko tenisui bus stengiamasi gau
ti aikštės kiek galima arčiau šios 
salės, šachmatai bus greičiausia 
žaidžiama Lietuvių Namuose.

B.N.

GENERAL MERCHANTS & INTERNATIONAL 
PARCEL SERVICE

MELBOURNE — 387 Lit. Bourke st., Tel. MU 4811.
GEELONG — V. Bindokas, 38 Walsgott st., Nth. Geelong, Vic.
MOE — 13 Moore st., Moe, Vic.

• Persiunčiame jūsų pačių sudarytus siuntinius į Sovietų 
Sąjungą ir kitus Europos kraštus.

• Priimame vaistų, maisto ir kitokių prekių užsakymus
GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS, ŽEMIAUSI PERSIUNTIMO MOKESČIAI

RUGSĖJO 5 D. IR RUGSĖJO 25 D. IŠSIŲSIME PASKUTINIUS 
KALĖDINIUS TRANSPORTUS.

P.S. Pareikalavus siunčiame pilnus apmuitavimo katalogus, pagal kuriuos patys ga
lėsite apskaičiuoti visas persiuntimo išlaidas.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

COSMOS TRADING CO
SEKANČIAI SIUNTAISEKANČIAI SIUNTAI Į LIETUVĄ SIUNTINIUS PRIIMAME . 

f IKI RUGPJŪČIO MĖN. 18 D. SIUNTINIAI PASIEKS ADRE- 
įj SATUS LAPKRIČIO MĖN. VIDURY. 
’♦! Jūsų siuntinys gali būti apdraustas iki £ 100.- vertės! 
;»! Laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt. pigiomis kainomis. 
£ IŠPARDAVIMAS ŽIEMOS SEZONUI: 
>*: Paltinė medžiaga 21/- už jardą (kainoje muitas įskaitytas).

Pusvilnonė kostiuminė medžiaga 17/3 už jardą (kainoje muitas į 
įskaitytas).

■J Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
io kelio stotį prekine važta:
i 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325.
>Jj Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas). >: 

Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadieniais
£ ir šeštadieniais).

SKYRIAI:
į Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W 
į Tel. LL 5549.
*: Adelaidėje: J. Lapiys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.

Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
*< Brisbaneje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld 

Tel. 7 5827.
* Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland 
X Launčestene: J. Krutulis, 41 William 
[I; Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINI, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BOTŲ DVIGUBA.

31 yd. vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos mote
riškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba moteriškam), 4 yd. 
šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplin medžiagos vyriškiems marškiniams, 1 pora 
vyriškų pusbačių ir 1 pora moteriškų batelių.

Tokio siuntinio kaina, {skaičius muitą ir visus persiuntimo mokesčius, siun
čiant per Baltic Stores yra tik £ 30.0.0. (angliškų).

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus.
Siuntinyje bus tik angliškos vilnonės medžiagos.

KADANGI NEĮMANOMA IŠVARDINTI DAUG PREKIŲ IR PARODYTI, KAD 
SIUNČIANT PER BALTIC STORES YRA PIGIAU, DUODAME TIK KELETĄ 
PAVYZDŽIŲ.

Geriausia vokiška raudona jpylams medžiaga 1 yd........................ ..............
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain)

geriausios vilnos 1 yd. ..................................................................................... ;
Vyriški pusbačiai oxford ................................................................................. ;
I visas kainas muitas jau įskaičiuotas.

VAISTŲ KAINOS PAS MUS YRA MAŽESNĖS KAIP VAISTINĖSE.
Pav. 250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 

jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £ 7.15.0.
Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjas nieko nerizikuoje, nes už kiekvieno siunti
nio pristatymą atsako BALTIC STORES.

VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 
PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS I LIETUVA.

17/6.

£ 
£

3.0.0.
2.5.0.

5
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GALIME TURĖTI SAVAS 
KAPINES

Savanoriai kūrėjai pernai savo 
metiniame susirinkime vienbalsiai 
nutarė įsigyti savas bendras kapi
nes, kur būtų laidojami tik lietu
viai, kur būtų galima pasistatyti 
lietuvišką paminklą, kad atatinka
momis progomis visi lietuviai galė
tų susirinkti kaip j kokią švento
vę ir su tautiniu susikaupimu pri
simintų savo tėvynę bei pagerbtų 
žuvusius už Lietuvos laisvę. Tas 
pats susirinkimas įgaliojo mane 
rūpintis šiuo reikalu, šiam kilniam 
tikslui mielai pritarė ir Sydnėjaus 
lietuviai veteranai Ramovėnai, ir 
Krašto. Valdybos atstovai, ir pa
vieniai asmenys. Liko tiktai dary
ti žygius tatai įgyvendinti.

Daug kartų teko man lankytis 
Sydnėjaus kapinynų administraci
joj, pakol pavyko išsiaiškinti, kad 
galime turėtų savas tautines ka
pines. Pagaliau NORTHERN SU
BURBS GENERAL CEMETERY 
TRUST CITY OFFICE, 62 Marga
ret Street, Sydney, š.m. liepos 9 
d. raštu man pranešė, kad jie su
tinka parduoti lietuviams “AUST
RALIAN LITHUANIAN COM
MUNITY” vardu 200 vietų Rydės 
kapinėse, kurios yra labai gražio
je vietoje prie pat National Park. 
Jau daugelis sydnėjiškių ir lietu
vių kapelionas kun. P. Butkus ap
lankė ir apžiūrėjo tą vietą ir vi
siems patiko. Be to, mudu abu su 
kun. Butkum buvome nuvykę į 
minėtą įstaigą, kur tos įstaigos 
reikalų vedėjas smulkmeniškai iš
aiškino visas kapinių įsigijimo są
lygas.

Dabar aš skaitau savo įsiparei
gojimą jau atlikęs ir šį reikalą 
perdaviau į Savanorių Kūrėjų ir 
Veteranų Ramovėnų rankas toli
mesniam vykdymui.

Baigdamas turiu pabrėžti, kad 
tatai yra vienintėlė ir paskutinė 
galimybė įsigyti savas kapines, nes 
daugiau tokių progų , nebus. Juk 
gerai atsimename, kai pirma ma
nęs ir kunigas ir visuomenės ats
tovai buvo taip pat darę žygių, bet 
nesėkmingų. Taigi atrodytų, kad 
šios galimybės neturėtume išleisti 
iš savo rankų, ypač kad ir kainą, 
perkant visą sklypą — 200 kapų, 
iš karto, dar kartą sumažino. Te
reikėtų sumokėti tik £ 1000.0.0, 
atseit — vieno kapo vieta tekaš- 
tuotų tik £ 5.

Juozą* Kapočių*

I K. Kavaliausko, o pamokslą sakys 
svečias kun. St Gaidelis, S.J.

Prieš pamaldas nuo 11 vai. 30 
min. išpažinty*, kurių klauiy* ir 
•večia* kun. St. Gaideli* S.J.

Visus nuoširdžiai kviečiu daly
vauti šiose pamaldose už Tėvynę, 
o ypač pasinaudoti proga atlikti 
išpažinčiai, nes dabar, kun. Pal
tanavičiui išvykus į savo gimtinę
— Škotiją, svečią lietuvį kunigą 
turėsime tik prieš Kalėdas.

z Kito* pamaldos
Rugpjūčio 23 d. pamaldos Went 

Worthville Karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min.

Rugpjūčio 23 d. Wollongong 
lietuviams pamaldos W. Katedroj 
5 vai. po pietų.

Rugpjūčio 30 d. St. Mary’s lie
tuviams pamaldos St. Mary’s para
pijos bažn. 10 vai.

Rugpjūčio 23 d. Camperdowne 
12 vai. šv. Mišios už a.a. Wilhel- 
miną E. Jonaitienę (metų sukak
tyje nuo jos mirimo). Po pamaldų 
paminklo šventinimas Rookwood 
kapinėse. K.P.B.

PRANEŠIMAS
š.m. rugpjūčio 23 d. (sekmadie

nį) 4 v.p.p. LIETUVOS KŪRĖJŲ
— SAVANORIŲ SYDNĖJAUS 
SKYRIUS Sydnėjaus Liet. Na
muose Redferne šaukia visų Syd
nėjaus ir apylinkių organizacijų 
atstovų ir pavienių asmenų PASI
TARIMĄ.

Svarbiausias pasitarimo tikslas
— savų lietuviškų kapinių įsigiji
mas. Sklypas šiam tikslui, kaip 
matėme iš “M.P.”, kūr. savanorio 
Juozo Kapočiaus rūpesčiu jau yra 
gautas, tačiau reikalingos lėšos 
depozitui, kad jis būtų galima iš
pirkti.

Kadangi klausimas yra svarbus 
ir aktualus, tai tikimasi, jog j pa
sitarimą bus deleguoti visų orga
nizacijų atstovai, o taip pat atsi
lankys ir gausus būrys šiuo rei
kalu suinteresuotų pavienių tau
tiečių. Skyriau* Valdyba

PAPILDYMAI VALDYBOJE
Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Glo

bos Draugijos Valdyba papildyta 
įvedant naujas pareigas.

Valdybos narė K. Narbutienė 
nuo šiol bus Sydnėjaus Liet. Na
muose laikomos valgyklos virtu
vės vedėja, o narė p. Olšauskienė
— valdybos vicepirmininkė.

M.P.I.

MELBURNAS
Šviesėja Namai

Melburno Lietuvių namai puo
šiasi. P. P. K u d i r k a ir p. 
J. Cirvinskas jau išdažė 
karidorių ir du kambarius. Spor
tininkų ir lituanistų — skautų 
kambariai margi kaip geniai. Jau
nimui spalvos patinka, nes esą 
naujoviška.

Naujoji klubo taryba, vadovau
jama p. A. Vingio, planuo
ja įruošti didesnę patalpą šokiams. 
Vasarą kieme būsią suruošiamos 
gūžinės.

MELBURNO LIETUVIŲ NAMŲ 
BALIUS

Nameliai mano brangūs, 
Man visur patogu, 
Bet niekur nėr tiek laimės, 
Kiek po jūsų stogu.

Melburno Lietuvių Klubo nau
joji taryba, norėdama, kad visi 
Melburno lietuviai rastų malonią 
pastogę Lietuvių Namuose, ryžta
si daryti visus tuo reikalu gali
mus namų pagerinimo žygius. Ta
čiau visi užsibrėžti darbai galės 
būti atlikti, jei Taryba turės pa
kankamai tam reikalui lėšų.

Visi žinome, kad rengiami ba
liai ne tik duoda malonią progą 
pabendrauti su tautiečiais ir už
miršti kasdieninius rūpesčius, bet 
palieka keletą svarų pelno jų ren
gėjams.

Taigi Melburno Lietuvių Klubo 
Taryba kviečia visus Melburno lie
tuvius į Lietuvių Namų Balių, ku
ris įvyks š.m. spalio 9 d. Rich
mond Town Hall. Jau dabar Ta
ryba pasiskirstė baliaus rengimo 

Mielus kolegas graduantus
IRENĄ 2ILYTĘ 

ir
IRVĮ REISONĄ

sveikinam Vedybų proga
Sydnėjaus Studentai

Mielą
IRENĄ ŽILYTĘ 

ir
IRVĮ REISONĄ, 

sukūrusius LIETUVIŠKĄ SEIMĄ, nuoširdžiai 
sveikina ir laimingo šeimyninio gyvenimo linki

Grosų šeima

darbams, kad visiems atvykusioms 
tautiečiams suteikti) tikrai malo
nią ir smagią nuotaiką.

Klubo Taryba, turėdama gal
voje, kad baliui pasiruošti, t.y. 
susitarti su draugais, balini rūbą 
pasisiūti ir t.t. reikia laiko, jau 
dabar iš anksto apie tai painfor
muoja.

Melburno Lietuvių Namai — 
visų tautiečių namai! Taigi ir ba
liuj visi dalyvausimi

IGA.

BANKSTOWNAS
ARCHYVUI REMTI VAKARAS 

PAVYKO

A.L.K. Kult. D-jos suruoštas 
koncertas — vakaras Australijos 
Lietuvių Archyvui paremti Ban-' 
kstowno Liet Namuose praėjo tik
rai gražioje ir kultūringoje nuo
taikoje. Po A.L.K.K. D-jos pirm. 
Dr. A. Mauragio atidaromojo žo
džio — sveikinimo, D-jos kviesti
niai svečiai — menininkai atliko 
gerai paruoštą programą. Čia p. 
Bernotienė, akomp. p-lei I. Vil- 
nonytei, padainavo solo St. Šim
kaus “Oi greičiau, greičiau”, Ka- 
vecko “Na, tai kas?” ir Valsą iš 
Leharo operetės “Linksmoji naš
lė”. P-lė Aid. Bernotaitė su įsi
jautimu padeklamavo Maironio ba
ladę "Čičinskas”. “Dainos" cho
ras, vad. p. K. Kavaliausko, su
dainavo J. Stankūno “Per klausu
čių ulytėlę”, St. Šimkaus “Vaka
rinę dainą” ir “Tykus buvo va
karėlis”. Gausiais plojimais publi
ka pakartoti išsiprašė A. Račiū
no "Atvažiavo meška”. Daininin
kai ir pianistė apdovanoti gėlė
mis.

Vakaro dalyviai linksminosi to
liau šokių muzikos garsuose. Vie
nur kitur suskardeno ir daina. Gi 
Australijos Liet. Archyvas šia sa
vo bičiulių parama galės dar dau
giau išplėsti ir patobulinti savo 
veiklą.

Ž.

Pranešu mūsų artimiesiems, draugams bei pažįstamiems, 
kad mano mielos žmonos

a-a. VILHELMINOS JONAITIENĖS

metinėms paminėti š.m. rugpjūčio mėn. 23 d. 12 vai. Camper
down bažnyčioje bus atlaikytos šv. Mišios.

Tuoj po pamaldų bus vykstama į Rookwood kapines pa
minklo pašventinimui.

Iz Jonaitis

ADELAIDĖS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

STEIGĖJĄ IR NENUILSTANTĮ JOS PIRMININKĄ

VACLOVĄ RAGINĮ.

jo tėveliui Lietuvoje mirus, 

giliai užjaučia

A.L. S-GOS VALDYBA

Mieliems Prieteliams

V. RAGINIUI ir PONIAI,

jo tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

L. ir E. Martinkai

Mielą bičiulį, “Mūsų Pastogės” bendradarbį VACLOVĄ 
RAGINĮ, jo tėvui Lietuvoje mirus, giliai užjaučia

J. Vėteikis,
“M.P.” redaktorius

Pajieskojimai
* Paj ieškomas Adolfas Maksi

mas, kilęs iš Jasieškių km., N. 
Radviliškio vi., Biržų apsk. ir

Inž. Andrius Gasiūnas kilęs iš 
Šiaulių miesto, žinantieji arba jie 
patys prašomi rašyti. Stasys Kubi
liūnas, Rua Camacam 625, V. Ana- 
stacii — Lapa, Sao Paulo, Brazil.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS. 
^***#^***r**<*******************

P.p. ŠIMBORAMS ir BEITELIAMS, 

mylimam tėveliui ir uošviui mirus, nuoširdžiai 
užjaučia

O.O. Motuzai

Pranešimas
METINIS SUSIRINKIMAS

Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus 
skyriaus'metinis susirinkimas įvyks 
rugpjūčio mėn. 29 d. 19 vai. v. 
Centriniuose Lietuvių Namuose, 
Redferne.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. M. Ber

notienei, p. Ir. Vilnonytei, p. A. 
Bernotaitei, p. K. Kavaliauskui ir 
visiems choristams už atlikimą me
ninės dalies ALK Kultūros Drau
gijos suruoštame vakare.

Jūsų prisidėjimas prie vakaro 
pasisekimo mus įgalins tinkamai 
sutvarkyti A.L. Archyvą.

A.L.K. Kultūros D-ja

YPATINGOS PAMALDOS 
ST. MARY’S KATEDROJ

Kardinolas G.P. AGAGIANIAN, 
Pro-Prefect Tikėjimo Platinimo 
Kongregacijos, atvykęs iš Romos, 
š.m, rugsėjo mėn. 5 d., šeštadie
nį, 10 vai. ryte St. Mary’s Kated
roj laikys pamaldas už kenčian
čią Bažnyčią komunistų kraštuo
se (“Church of Silence”) ir pasa
kys pamokslą.

Sydney arkivyskupas — kardi
nolas kviečia mus lietuvius skait
lingai ir organizuotai tose pamal
dose dalyvauti su savo ženklais, 
vėliavomis, o ypač kuo daugiau 
savo tautiniuose rūbuose.

Po pamaldų Gerb. Svečias no
rės arčiau susitikti su tautiečiais, 
atstovaujančiais savo kenčiančius 
brolius.

Manau, kad visi suprantame, kiek 
šis reprezentacinis dalyvavimas 
yra mums lietuviams ir Lietuvai 
svarbus ir todėl jau iš anksto pra
šau ruošti savo gražiuosius tauti
nius rūbus, o taip pat ir paskirti 
šią valandą — kitą atstovavimui 
ir maldai už mūsų kenčiančią tau
tą ir Bažnyčią.

Kun. P. Butkus 
Sydnėjaus Lietuvių Kapelionas

PAMALDOS UŽ TĖVYNĘ

Tautos šventės pamaldos ir mi
nėjimas šiais metais įvyks rugsėjo 
mėn. 13 d., sekmadienį, St. Be
nedict’s bažnyčioj ir salėj Broad
way (prie Abercrombie St.).

Iškilmingos pamaldos už Tėvy
nę 12 vai. 45 min., kuriose lotyniš
kas mišias ir lietuviškas giesmes 
išpildys “Dainos” choras, ved. muz.

«>
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TAUTOS ŠVENTĖS PROGA
TRADICINIS “MŪSŲ PASTOGĖS” DEŠIMTMEČIO

SPAUDOS BALIUS
įvyks š.m. RUGSĖJO 5 D. (ŠEŠTAD.), 7 V.V.

POLICE BOY’S CLUB SALĖJE, 15 ERSKLNEVILLE RD, 
NEWTOWN, SYDNEY.

Pasirinktoji salė tikrai graži ir didelė, nesenai išplėsta ir perdažyta.

BUFETĄ, KAIP KASMET, LAIKYS SYDNĖJAUS MOTERŲ SOC. GL. DRAUGIJA.

Gros mums gerai pažįstama linksmoji Spaudos Baliaus muzikos 
kapfela.
TARP KITA KO, ŠIAIS METAIS BUS TIKRAI ĮDOMIŲ 
STAIGMENŲ: VĖL PASIRODYS “JOSŲ PASTOGĖ”, O PRO
GRAMĄ IŠPILDYS VISAI NAUJOS MENINĖS JĖGOS.

Visi Spaudos Baliaus malonumai tekainuoja tik 1 sv.
Kadangi Spaudos Baliun vyksta visi lietuviai, tai jau dabar laikas užsisakyti vietas 
ir įsigyti kvietimus, nes kas pirmesnis — tas geresnis.

Kvietimu reikalu skambinti telefonais:
Inž. I. Jonaiti* — UL6453, inž. Adomėnas 86 5431, V. Simniškis —- MX 2120, B. Sta- 
šioni* — YX9062, M. Petronis — UJ 5727 ir J. Veteiki* UB 3680.

Be to, Spaudos Baliaus pakvietimus ir staliukus galima užsisakyti: pa* E. Stasį 
kiekvieną sekmadienį spaudo* kioske prie Camperdowno bažnyčios; Pr. Sakalauską 
(jo kirpykloje) Chapel Rd., Bankstowne — tel. UL4289; P. Grosą — tel. YB 5415 
ir J. Statkų — Cabramattos delikatesų krautuvėj "Rūta”, tel. UB 3498.

t RENGĖJAI

Š.M. RUGPJŪČIO MĖN. 22 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 V.V. H
| METINIS 8

SKAUTŲ BIČIULIŲ

8
VAKARAS

PASILINKSMINIMAS
ĮVYKS BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Meninėje programoje: n
Skautininko A. Plūko vadovaujamas oktetas ir skautės E. Ky- h 
mantaitės baletas.
Pelnas skiriamas Sydnėjaus skautų stovyklavietės maudymosi *.* 
baseino įrengimui. 8
Maloniai kviečiame apsilankyti visu* skautų bičiulius, skautus, 8 
jų tėvelius ir skautų rėmėjus.

SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS S

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
t REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.
? 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.

PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.
X IŠRŪPINAME PASKOLAS.
X Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.

Printed by Minti* Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniškis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland,
Sydney, N.S.W,
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