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RUGSĖJO 
AŠTUNTOJI

RAŠO: INŽ. IZ. JONAITIS

1430 m. rugsėjo 8 d. Vytautas 
Didysis, vienas iš gabiausių Lietu
vos politikų, karo vadų ir suma
niausių mūsų tautos reikalų tvar
kytojų, buvo juridiškai karūnuo
tas Lietuvos karalium. Lietuva jo 
metu pasiekė savo didybės viršū
nės. Tačiau nelengvas buvo ir 
Vytauto Didžiojo kelias: kad ap
gintų savo tėvų žemę, jis paauko
jo savo šeimų, apsikrikštijo iš 
reikalo — norėdamas apsiginti 
nuo tariamų kryžiaus karių — 
kryžiuočių. Tikėdamas šviesesne 
Lietuvos ateitim ir norėdamas vi
sas jėgas sukoncentruoti vienam 
priešui (o jų buvo keli), jis ne
kartų žemaičius perleidinėjo kry
žiuočiams, tačiau sustiprėjęs, vėl 
juos atsiimdavo. Tas Vytauto 
Didžiojo apsukrumas ne visada 
istorikų buvo palankiai vertina
mas. Bet turint galvoje V.D. mei
lę savai tautai ir jo norą — ap
saugoti ją nuo sunaikinimo, rei
kia vis dėlto pripažinti jo didžiu
lį pasitarnavimą Lietuvai.

Lietuvis — daugiau liūdnas ir 
susimąstęs, rečiau linksmas. Tau
tos praeitis išraižė lietuvio vei
dą, nes ne daug būta šviesių die
nų. šviesiausia ir reikšmingiau
sia akimirka, tai 1430 m. Rugsėjo 
Aštuntoji. Tatai — Lietuvos val
stybės triumfo diena.

Minėjom tą sukaktį Lietuvoje 
gal iškilmingiau, bet dabar, esant 
po svetimu dangumi, tos šventės 
reikšmė dar padidėja. Taigi ir 
švęskim ją su pakeltom galvom, 
turėdami ateičiai viltį — ir vie
ningai.

Palaikykime jaunoje kartoje 
lietuvybės bei tautinės kultūros 
tęstinumą. Mokykimės iš žydų, 
kurie per tūkstančius metų, pra
radę savo valstybę, neišmainė sa
vo kalbos, tradicijų ir religijos. 
Pasaulis stebėjosi žydų tautos są
moningumu ir pagaliau įvertino 
jos pastangas: šiandien jie ir vėl 
turi Izraėlį.

Lietuvių tautos istorijos kelias 
nebuvo rožėmis klotas. Tauta net 
150 metų išbuvo pavergta: buvo 
žudoma, tremiama, uždrausta net 
savoji spauda. Tačiau mes nepra
radom savo tautinės sąmonės, sa
vo kalbos, tradicijų bei kitų kul
tūrinių vertybių. Knygas spaudė
me slaptai, su rizika jas gabeno
me į kraštą ir platinome. Nors 
neskaitlingi lietuviai inteligentai, 
gyvendami Amerikoje, Šveicari
joje, Vokietijoje ir kitur, dėjo 
visas galimas pastangas, kad grei
čiau. atkurtų Lietuvos nepriklau
somybę.

čia gi mes esame susiorganiza
vę, turime lietuvių bendruomenę 
ir jos ribose veikiančias organi
zacijas. Atrodo, ar bereiktų ge
resnių sąlygų, kad suklestėtų tas 
žydiškasis gyvastingumas?

Tačiau mes vis dar nepasimo- 
kėm iš praeities klaidų. Dėl as
meninių ar politinių išskaičiavi
mų, mes kartais nesuderiname sa
vojo darbo, nors bendruomenės 
veikloje turėtų reikštis vispusiškas 
ir besąlyginis atsidavimas lietu
vių tautos reikalams.

Yra dar organizacijų bei pa
vienių asmenų, kurie nutolsta nuo 
vienybės kelio ir nepilną duoklę 
atiduoda bendruomenės tikslams. 
Kur kryžiuojasi interesai, ten 
prašytume mūsų visuomenirfinkus, 
kunigus, mokytojus, menininkus, 
žurnalistus nedaryti sprendimų, 
kenkiančių bendriems bendruome
nės reikalams. Šios negerovės
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vienu iš pavyzdžių palaikykime 
įsigijimą dviejų ar daugiau ben
druomenės namų vienoje apylin
kėje. Nebloga, kad tų namų dau
giau būtų, tačiau blogiau, kai su
siskaldymas mažina pajėgumą ir 
nesugebam vienų gražių bei pato
gių namų turėti. Dar blogiau, kai 
tie namai skaldo bendruomenės 
vienybę.

Rugsėjo Aštuntoji tebūnie mū
sų bendruomenės tautinio solida
rumo, džiaugsmo ir susikaupimo 
diena kilnesniems ateities žy
giams. Prisiminkime ir šioje že
mėje bei Vokietijoje esantį lietu
vį ligonį, alkstantį, vargstantį, 
vienišą senelį. Tebūnie jie pa
guosti, aplankyti, sušelpti. Prisi
minkime ir tą brolį bei sesę Sibi
re ar Lietuvoje, kuris būtinas šil
tesnio žodžio ar paramos. Bent 
dalį savo laiko, savo lėšų auko
kime visuomeniniams reikalams 
bei šalpai. Burkime jėgas kovai 
su okupantais, padėkime ir su
teikime vilties Lietuvoje liku
siems. Įneškime į bendruomenės 
gyvenimą kiekvienas nors mažą 
savo širdies dalį, kas visuomeni
ne veikla, kas geru darbu. Tene-

AKTUALIJOS IR PROTESTAI
LIETUVOS SEIMŲ ATSTOVAI PROTESTUOJA

Laisvajame pasaulyje besirandą 
Lietuvos Steigiamojo Seimo ir 
kitų demokratinių seimų 34 atsto
vai pasiuntė laisvųjų valstybių 
parlamentarams, dalyvaujantiems 
rugpjūčio 25 prasidėjusioje Tarp
parlamentinės Unijos konferenci
joje Varšuvoje memorandumą. 
Memerandumas primena, kaip 
Lietuvoje atsirado vadinamas 
augščiausias sovietas, kurio dele
gatai pretenduoja toje konferen
cijoje atstovauti Lietuvos žmo

PEV .SEIMO MEMORANDUMAS 
DEL TARPTAUTINĖS UNIJOS

Rugpjūčio 20 d. Pavergtųjų Euro
pos Vastybių Seimas įteikė laisvo
jo pasaulio parlamentų delega
tams Tarpparlamentinės Unijos 
konferencijoje savo memorandu
mą, kuriame griežtai protestuoja 
prieš dalyvavimą toje konferenci
joje sovietinės diktatūros vadina
mų parlamentarų iš Centro ir Ry
tų Europos kraštų. Memorandu
mas primena, kad sovietinės dik
tatūros “parlamentarų" dalyvavi
mas tarpparlamentinėje unijoje 
prieštarauja šios unijos pagrindi
niam tikslui: ugdyti demokrati
nes institucijas ir skatinti taiką ir 
tarptautinį bendradarbiavi m ą.

Nušvietęs vadinamos sovietinės 
demokratijos metodus ir sovieti
nių rinkimų apgaulingumą, PEV 
seimo memorandumas prašo lais
vojo pasaulio parlamentarus Var
šuvos konferencijoje atsiminti 
šių metų birželyje Londone vyku
sio Atlanto Kongreso perspėjimą 
sovietų pavergtųjų valstybių at
žvilgiu, kad pasaulio atstovai 
niekada nedarytų pareiškimų ar 
veiksmų, kurie tiesiogiai, ar ne
tiesiogiai reikštų komunistinio re

lieka nė vieno pasyvaus. Talkon 
ženkime visi!

šie metai pavergtom tautom 
nėra iš geriausių. Netekom tie
saus ir atkaklaus kovotojo už tau
tų ir žmonijos laisvę. Su F. Dul
les mirtimi netekom ir didžiojo 
Lietuvos draugo bei Lietuvos lais
vinimo bylos širdingo rėmėjo. 
Net ir Austr. min. pirm. B. Men
zies, buvęs aiškus kovotojas už 
žmonijos laisvę, pakrypo į Britų 
nuolaidų politiką. Pasikeitimas vi
zitais tarp Amerikos prezidento ir 
Chruščiovo gali kartais taip pat 
įslysti į nuolaidų vėžes. Vakarai 
vėl pagerbia brutalumą, ciniz
mą, nors ir netiesiogiai pritarda
mi tautų ir žmonių naikinimui. 
Tai juodoji dėmė, kuri temdo 
mūsų šios dienos linksmąją nuo
taiką. ..

Tačiau tikėkime, kad lietuvių 
tautos gyvastingumas ir tautinė 
sąmonė išgyvens ir šią žiauriąją 
vergiją, jei aktingai prisidėsime 
ir mes, gyvenantieji laisvame pa
saulyje prie tos kovos, kurią ve
da mūsų broliai Lietuvoje. Jei ne
prarasime vilties, tai Laisvė bus 
tikrai atgauta!

nėms. Memorandumas protestuoja 
prieš Sovietų Sąjungos pavartotą 
Lietuvos atžvilgiu neišprovokuotą 
agresiją, kurios pasekmėje yra 
užgrobtos Lietuvos žmonių teisės. 
Memorandumas griežtai paneigia 
vadinamo LTSR augščiausio so
vieto delegatams teisę atstovauti 
Lietuvai, pažymėdamas, kad kiek
viena tauta turi teisę turėti val
džią laisvu savo pasirinkimu, o 
ne svetimos valstybės jėga pasta
tytas marionetes.

žimo pripažinimą tuose kraštuose. 
Memorandumo išvados atsišaukia 
į laisvojo pasaulio parlamentarus, 
kad jie Varšuvos konferencijoje 
patvirtintų visoms tautoms teisę 
laisvai pasirinkti sau valdžią ir 
kad jie deklaruotų:

(a) kad tik valstybinės nepri
klausomybės ii' demokratinių lai
svių atstatymas sovietų paverg
toms Europos tautoms šią tarptau- 
tautinę įtampos europinę zoną ga
li paversti taikos zona;

(b) kad, tik pašalinus sovietinę 
kariuomenę ir policiją, tarptauti
nėje priežiūroje pravesti laisvi 
demokratiniai rinkimai lig šiol so
vietinėje vergijoje esančiuose Eu
ropos kraštuose gali atstatyti pa
mintas žmonių taisės ir laisves.

PEV Seimo pirmininkas S. Kor- 
bonskis aplankė JAV kongresma- 
nus ir senatorius, kurie dalyvauja 
tarpparlamentinės unijos konfe
rencijoje Varšuvoje ir atkreipė jų 
dėmesį į sovietų siekimus tarppar
lamentinės unijos konferencijoje.

SOVIETŲ — NACIŲ 
SĄMOKSLO SUKAKTIS

, Rugpjūčio 23 suėjo 20 metų

LIETUVIŲ TAUTOS DUKROS ŠVENČIA RUGSĖJO AŠTUNTĄJĄ.

Stalino — Hitlerio slaptam susi
tarimui pasidalinti Baltijos valsty
bes, Lenkiją ir Rumuniją. Tos su
kakties proga PEV Seimas primi
nė jos padarinius, kurie atnešė 
II-jį pasaulinį karą ir 100 mil. 
europiečių sovietinę vergiją. PEV 
seimas taip pat įspėja laisvąjį pa
saulį, kad sovietiniai taikos šūkiai 
anaiptol nereiškia, kad yra pasi
keitę ir sovietų siekimai pasau
liui susovietinti. Kaip 1939 sovie
tai, sąmokslaudami su naciais, pas
tūmėjo pasaulį į karą, taip ir 1969, 
laikydami sovietinėje vargijoje 
trečdalį pasaulio, sovietai laiko 
pasaulį nuolatinėje karo baimėje.

Į LIETUVĄ ATVYKO ANTROJI 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

TURISTŲ GRUPĖ
Rugpiflčio 6 d. ji buvo sutikta 

Vilniaus aerodrome. Sutiko juos 
eilė pareigūnų. Tautiniais drabu
žiais apsirengusios mergaitės at
vykusios įteikė gėlių. Turistų gru
pėje yra 18 asmenų. Grupei vado
vauja Jonas Juška. Joje dalyvau
ja Irena Babarškaitė, Jonas Bene- 
keraitis, Petronėlė Gasperienė, 
Antanas Gorys, Aldona Jakienė, 
Jonas Kaškaitis, Motiejus Klimas, 
Karolis Krasnickas, Jonas La
zauskas, Juozas Mažeika, Barbo

ra Maisilionytė-Džaski, Juozas 
Nainys, Eleonora Mairon-Sauser, 
Olga Šimkienė, Julija Urmonienė, 
Jonas Vaznys ir Marija Vitkiene. 
Vadovas Juška iš Lietuvos esąs 
išvykęs prieš 50 metų, dar caro 
laikais, šioji grupė, kaip ir pir
moji grupė, Lietuvoje išbus vieną 
mėnesį. Vilniuje apsižiūrėję išva
žinėjo į provinciją.

BALTŲ VALDYBOS 
POSĖDIS — MITINGAS

Kaip žinome, Amerikoj gyveną 
tremtiniai Chruščiovo atvykimo 
proga ruošia masines demonstraci
jas ir mitingus, protestuodami, 
kad laisvajin kraštan įsileidžia
mas vyriausias Nepr. Europos Val
stybių pavergėjas.

Sydnėjaus Baltų Taryba šiuo 
tikslu š.m. rugsėjo 20 d. (sekma
dienį) 4 v.v. Sydnėjaus Estų Na
muose ruošia visų pabaltiečių ir 
kitų emigrantų mitingą. Be kita 
ko, ta proga kalbės Pabaltijo tau
tų bendruomenių pirmininkai ar 
įgaliotiniai.

Tikimasi, kad ir lietuviai gau
siai mitinge dalyvaus, pademon
struodami savo solidarumą kovoje 
dėl Europos, o tuo pačiu ir Lie
tuvos išlaisvinimo.

JAU NUSAVINTA
“Mūsų Pastogėje” (Nr. 34-540

— 1959.8.21) tilpo Los Angeles 
Lietuvių Katalikų Organizacijų 
Komiteto Šv. Kazimiero parapi
jos lietuviškoms teisėms apsaugo
ti protestas dėl dvasinės vadovy
bės pasikėsinimo nusavinti Los 
Angeles lietuvių lėšomis pastaty
tą bažnyčią ir jos turtą kitų rei
kalams.

Kaip praneša “Dirva” (Nr. 50
— 1959.6.29), ir bažnyčia ir jos 
turtas jau nusavintas.

RIAS (Berlin) radijas pranešė, 
kad viceprezidentas Nixonas 
rugp. 5 d. viešai kreipėsi į Ameri
koje gyvenančius vengrus, pabal- 
tiečius, ukrainiečius ir kt. prašy
damas jų susilaikyti nuo žygių, 
kuriais būtų trukdomas Chruščio
vo vizitas.

“Frankfurter Allgemeine” Va
šingtono korespondentas rugp. 
12 d. pranešė, Eisenhoweris savo _ 
kelionėje į Europą duosiąs patiki
nimų, kad būsimuose viršūnių su
sitikimuose nenumatomos jokios 
dvišalės sutartys su Sovietų Są
junga ir joks status quo pripaži
nimas Vidurio Europoje.
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GYVENIMAS IR DAINA
Lietuvio gyvenime daina yra 

ištikima i rneatskiriama palydovė 
visuose jo darbuose. Be dainos 
negalima įsivaizduoti jo gyveni
mo: Joje jis visą širdį išlieja, jo 
je jis džiaugsmą dainuoja, joje 
jis liūdėsi — skausmą išrauda.

Dainuodama motina migdė sa
vo vaikeli; dainą dainuodama ža
dino ji ankstų ryteli piemenėlio 
— vargdienėlio vargeliui vargti.

Dainą dainuodamas smeigė ar
tojas žagrelę i juodą žemelę, dai
navo pustydamas plieno dalgelę.

Daina skambėjo rūtytėlę sėjant, 
šienelį grėbiant ar šelmio berne
lio belaukiant.

Daina ir tik daina lydėjo, kai 
sumainė aukso žiedą, kai nupūtė 
vainikėlį...

Rauda raudojo atsisveikinant 
su savo tėtušėliu, motinėle, sū
naitėliu, kurio liūdną likimą pra
nešė tik atlėkęs'juodas varnas...

Tos dainos, dainuotos mūsų tė
vų, senelių, prosenelių, yra bran
gus palikimas, kuris kartų kar
tomis perduotas dabarčiai. Sis jų 
palikimas — tai visos tautos pas
tatyta' paminklas, kurį vertiname 
ne tik mes patys, vertina jj ir 
svetimieji. Jis primena mums tą 
idilišką mūsų kaimo praeities bui
tį, kurioje lietuvis gyveno, dirbo, 
kentėjo ir mylėjo. Vieni ta pra
eitimi žavimės, kiti garbiname, 
treti iš jos stiprybės semiamės.

Gyvenimas nestovi vietoje: jis 
keičia išores ir vidines formas. 
Nestovi vietoje ir daina, šiame 
tautos palikime — paminkle ran
dame senų ir jau nebedainuojamų 
dainų, kurių ir autorių nežinome. 
Sakome jas sukūrus tauta — liau
dis. Randame ir naujų, dar dabar 
mėgiamų dainuoti dainų, kaiku- 
rių dar ir autoriai gyvi, o kiti 
nors ir mirę, bet dar žinomi. Tu
rime ir tokių dainų, kurios su da-- 
bartinės vyresniosios kartos lietu

Pirmosios dienos
(NETOLIMOS PRAEITIES IŠGYVENIMŲ 

NUOTRUPOS) 
RAŠO: MANTAS

(Tęsiny* i* ‘‘M.P. Nr. 35)

Siektelėjo ranka čia pat augan
čios paplūdimio vikšvažolės ir 
ėmė kutenti jos pažastis, po kak
lu. ši gynėsi rankomis. Pagaliau 
pagriebė jo gauruotos krutinės 
plaukų pluoštelj ir ėmė rauti. Im
tynės baigėsi abiem besivoliojant 
susikibus palaidam, baltam smėly. 
Staiga išsivadavusi, Nina pašoko, 
pagriebė mus abu už rankų ir siū
lė eiti pasimaudyti. -

— Bet kad tu, Albinai, ir mad- 
nas! — Tariau aš, pažvelgęs į jj. 
— Tai juk tik trikampėlis vietoj 
Adomo figos įąpo.

— Tai Ninos skonis, žinai, aš 
visados einu su mada.

— Bet tai neliaudiškat Tu gi 
dabar žadi karjeros siekti, čia 
Jakštaitis pradėjo kvatotis ir pa
sispardydamas, susikibęs su savo 
Nina, puolė j vandenį. Aš nuse
kiau paskui juos. Dar besimau
dant, pradėjo rodytis debesėliai, 
akimirkoms pridengdami saulę. 
Sugrįžome i krantą nudžiūti. Kil
stelėjęs vėjelis. Saulė pakrypo po
piečio. Ėmėm rengtis eiti namo.

— Ką gi tu šiandien vakarą vei
ki?

Truktelėjau pečiais. Jokio ypa
tingo plano neturėjau.

— Tai ateik į jachtklubą.
Sutarėm. Jakštaitis su Nina pa

traukė i Mickevičiaus gatvę, o aš 
pasukau stoties link j savo vieš
butį. Buvau sustojęs trečios rū
šies užeigos namuose. Reikia tau
pyti, esu bedarbis. Dievas vienas 
težino, kada ir kaip pasiseks įsi
taisyti

Stabteliu ties karmelitais. Iš 
bažnyčios laiptais antele krypuo
ja generolo Gašlūno žmona. Ap
siverkusi. Buvusi pasimelsti. Vy
ras dingęs, ji nieko nežinanti. Kol 
kas tebegyvenanti su sūnumi sa
vo namuose Šančiuose. Girdėju
si, kad namai būsią nacionalizuo
ti. Kažin, kaip jų namai? Visdėl- 
to esą dviejų augštų. Kaip ji gy
vensianti? Sūnus dar nebaigęs 
mokslo. Ji daugiau jam padėti ne
begalėsianti. Visą laiką moteris 
Šluosto skepetaite akis. Skepetai

viais drauge išeis iš gyvųjų tar
po.

Kodėl tatai vyksta, kodėl dar 
nesenai taip mėgiamos dainuo
ti dainos pradedamos užmiršti ir 
terandamos tik storose knygose 
surašytos?

Atrodo, šito nesunku suprasti. 
Daina yra tampriai siejama su 
žmogaus buitimi, pergyvenimais, 
jausmais. Motina migdo vaikelį ir 
dainuoja lopšinę, jaunuolis žirgą 
balnoja ir dainuoja apie žirgą 
juodbėrėlį, sesuo darželyje dai
nuoja apie bijūnėlį žalią, raudo
ną žiedelį... Išnykus būdingam 
buities elementui, daina nustoja 
savo prasmės, ir, kaip nesukelian
ti daugiau emocinių jausmų, da
rosi lyg ir nebesuprantama, todėl 
ir nebedainuojama.

Žvilgterėkim i dabartį ir pada
rykime palyginimą su praeitim.

Mūsų protėviai žirgelį balnojo, 
pas mergelę jojo... Dabar jau
nuolis fordą, holdeną ar volksva- 
geną išpurinęs važiuoja.

Tėvų širdelė geidė naktigonėn 
joti, o mūsų vaikai renkasi prie 
skautų laužo, kur pasirodymai, 
dažnu atveju, turi tarptautinį po
būdi — atsineštinį iš svetur.

Mūsų tėvai, o retkarčiais ir mes 
patys ‘‘Noriu miego saldaus mie
go” ar kitokį “ratuką” šokom, 
žiuži mušėm, o mūsų vaikai — 
rock-n-roll ar ką kitą betrypiant 
temato, na, ir patys to pabando.

Šie palyginimai rodyte rodo, ko
dėl mūsų jaunimas nebenori dai
nuoti apie rūteles, žirgelius, auk
so pasagėles, kodėl jie neranda 
to pasitenkinimo — žavesio chorų 
koncertuose, o paklausti dėl dai
nuotų dainų, dažnai numykia, 
nenorėdami klausiančiojo širdies 
užgauti.

Neturėdami pakankamai (o gal 
visai) savų lietuviškų dainų, ati
tinkančių dabarčiai, jie įieško pa

tė gerokai pajuodavusi.
Grįžtu į savo palėpę. Kambarė

lis mažas, geležinė lova su augštu 
spiruokliniu matracu. Prie lango 
senas apiplukęs stalelis, pakrypu
si kėdė. Ir visdėlto malonu pasto
gėje, malonu, kad yra kur išsities
ti. Kambarys prišildytas skardi
nio stogo. Drybsau savo susimo- 
kėtoj lovoj. Kaip bus toliau, po 
mėnesio, metų? Kur gyvens Ga- 
siūnienė? Jai bloga. Vyras dingo? 
Areštavo? Negi jis būtų toks 
kvailas! Generolas Gasiūnas ge
rai žinomas raudoniesiems iš Ne
priklausomybės kovų. Jei pagavo, 
gyvo nebepaleis. Tas Jakštaitis. 
Geras latrelis ir mergišius. Dar 
gimnazistu garsėjo. Dėl to ir iš 
gimnazijos buvo pašalintas. Da
bar pasidarys liaudies žmogus. 
Jakštaičio motina vėtyta ir mėty
ta. Juk Albinas man kartą pasa
kojosi, kad jis ne Jakštaičio sū
nus. Kas su Jakštaičiu atsitiko? 
Turbūt mirė. Dar Klaipėdoje gir
dėjau, kad Jakštaitienė ištekėjo už 
turtuolio Daukšos. Graži boba! 
Kaip jai einasi su tuo seniu?. Vi
sad smaili buvo prie jaunų. Ot, 
dabar tau ir turtai! Pames senį.

Mano visai nepastebėta, kaip 
užmigta. Saulė jau visai leidžia
si. Persirengiu vakarine eilute. 
Einu į jachklubą. Tarp žmonių 
ramiau. Tegu ir su Jakštaičiu ir 
su jo Nina. Raumeningas, įdegęs 
valtininkas perkelia į Nemuno sa
lą. Einu tekeliu, o jo abiejose pu
sėse žilvyčių krūmokšniai. Iš tolo 
jau girdisi muzika. Grojo ji per
nai ir užpernai. Tik tada buvu
siems žmonėms, o dabar liaudžiai. 
Bet Jakštaitis ir jo draugai čia 
buvo ir pernai ir užpernai. Juos 
rasiu ir šį vakarą. Dar nenoriu ei
ti j vidų, kur muzika, kur šoka, 
kur linksminasi. Man nė kiek ne
linksma. Pasuku paplūdimiu pas
roviui. Atsisėdu po didesniu žil
vyčių krūmokšniu. Nemuno kitoj 
pusėj šviesos, šviesos ir visoj 
Aleksoto pašlaitėj. Nuo Vytauto 
tilto jos atsispindi ir vandenyje. 
Ten vaižgantinė Vytauto bažny

kaitalų, griebdamiesi verstinių ar
ba tiesiog svetimųjų. Nėra ko 
stebėtis, kad jaunimo pobūviuo
se mieliau dainuojama apie čigo
nus, plėšikus ir t.t. Tos dainos 
jiems artimesnės, jos išmoktos 
prie liepsnojančių laužų, jos turi 
dabarčiai būdingą tempą ir ritmą.

Nenorėčiau sutikti su tuo šia
me pat laikraštyje kiek anksčiau 
padarytu priekaištu jaunimui, 
kad gražias liaudies dainas pa
keitė kitomis. Ne jaunimas, bet 
gyvenimas jas keitė, keičia ir dar 
keis. Argi mes galime ir turime 
teisę reikalauti, kad dabarties 
jaunuolis dainuotų tą pat, ką dai
navo proseneliai? Argi nebeturi
me kūrėjų — menininkų, kurie 
pajėgtų duoti naujų lietuviškų, 
dabarčiai atitinkančių dainų? Ar
gi lietuviška kūrybinė galia būtų 
taip išsekusi? Netikiu, nes prisi
minę netolimą praeitį matome, 
kiek (gražių dainų buvo sukurta 
(pav. Pajūriais — pamariais il
ki tos).

Tikėtis reikia, kad ir dabar mū
sų muzikai taip pat turi sukūrę, 
bet tik jų kūryba neišvydusi die
nos šviesos. Reikėtų, kad tuo su
sidomėtų mūsų centrinė bendruo
menės vadovybė, (kartu su visų 
kraštų valdybomis) t.y. imtųsi 
žygių išleisti naujus dainų rinki
nius.

Kad paskatintų naujas dainas 
ir kitus muzikinius veikalus kur
ti, turėtų būti įsteigta (valstybės 
mastu) bendruomeninė ar kurio 
mecenato remiama premija ar 
premijos, kuriomis būtų atžymėti 
kūrėjai — muzikai už geriausiai 
įvertintus jų kūrinius, panašiai, 
kaip yra skiriamos literatūrinės 
premijos.

Jaunuomenė laukia naujų lietu
viškų dainų!

Kęstuti* Daumantas 

čia, greta jėzuitai. Viskas kaip se
niau. Kaunas vietoje, kiekvienas 
pastatas toj pačioj vietoj. Net ir 
tos pačios lemputės mirguliuoja. 
Ir visdėlto taip daug naujo, tiek 
pakaitų! Ir vėl ta liaudis! Lai
kraštininkas, mokytojas, gydyto
jas, inžinierius, policininkas — 
liaudis tai ar ne? Anksčiau visi 
buvo lietuviai, bent Lietuvos pi
liečiai. Vieniem, tiesa, geriau klo
josi, kitiem blogiau. Tebūnie ge
riau dabar namų savininko kiem
sargiui, tegu pasidaro ūkininko 
bernas lygus žemės savininkas. 
Taip būtų teisinga. Bet ir namų 
savininkas, ir ūkininkas, ir buvęs 
policininkas nori gyventi, nori 
valgyti. Kur gi dėtis buvusiam 
kino teatro savininkui, kai jam 
atima namą ir išmeta į gatvę? 
Jam niekur neduoda darbo — tai 
buvęs buožė, kapitalistas. Prisi
menu Turgenevo lieką žmogų. 
Jis liekas buvo, nes niekur pats 
gyvenime negalėjo pritapti. Da
bar atsiranda naujas liekas žmo
gus, kurio niekur nepriima, nors 
ir kaip jis norėtų pritapti. Man 
darosi aišku, kad liekas žmogus 
tai rusų atradimas, kur daug 
žmonių, kur milijonai, kur šim
tai ir tūkstančiai neskaičiuojami. 
Liekas žmogus valkiosis, bus naš
ta giminėms, pažįstamiems, pa
galiau liaudžiai, kol jis nepad- 
vės, kol jo neuždarys į kalė
jimą, kol neišveš kur nors, kur 
vežė Muravjovas, kur rusai vežė 
prieš jį ir po jo. Ar ir tu petekai 
į lieko žmogaus kategoriją? Nu
krečia šiurpas. Atsikeliu ir einu-. 
Užsuksiu visdėlto į jachtklubą.

Jakštaitis prie manęA prišoko 
tik įėjus. Mes nebūsią vieni. Gri
gą aš pažįstąs, o antrasis būsiąs 
staigmena. Tai raudonosios armi
jos majoras.

— čia mano draugas Juozas, 
kurio jau valandą laukėme. Pra
šau susipažinti.

Kreipdamas į majorą, Jakštai
tis lyg jam vienam pabrėžė:— 
Tai gabus žurnalistas. Gal būsi
ma žvaigždė!

ši paskutinioji pastaba mane 
nemaloniai paveikė, ir jau gailė
jausi atėjęs. Mačiau, ir Grigas 
sumišo ir lyg su užuojauta pa
žvelgė j mane. Vienas tik Jakštai
tis liko tas pats nerūpestingas, 
mandagus. Jis nurodinėjo vietas 
naujai persėsti. Mane pasodino 
greta majoro. Taip man ir liko
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Antrasis Labai Svarbus
PRANEŠIMAS.

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti, kad jai pasisekė 
sudaryti sąlygas patenkinti visuomenės pageidavimui siųsti didesnius standartinius 
siuntinius, ir tam reikalui ji paskyrė 50.000 jardų EKSPORTINĖS RŪŠIES VIL
NONIŲ MEDŽIAGŲ labai dailiais dvigubais ruoželiais ir lygių šitokių naujų ir 
ypač patrauklių spalvų: melsvos, tamsiai rusvos ir pilkšvos. Visos tos medžiagos 
turi įrašus “Made in England".

Nuo 1959 m. rugpiūčio 1 d. mes siūlome tas medžiagas sudarinėti šito
kiems keturiems papildomiems standartiniams siuntiniams:

1) Siuntinys Nr. 28:
16ž jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS 

ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.
Svori* 17 svarų. Kaina £ 19.19.0.

2) Siuntinys Nr. 29:
161 jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS 

ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams;
10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svori* 21 ivara*. Kaina £ 23.9.0.

MEDŽIAGOS,

MEDŽIAGOS,

3) Siuntinys Nr. 30:
32J jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS 

ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų.
Svori* 34 svarai. Kaina £ 39.11.0.

MEDŽIAGO;

MEDŽIAGOS,

iš;

4) Siuntinys Nr. 31:
32J jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS 

ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų;
20 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svori* 42 įvarai. Kaina £ 43.15.0.
Į šių siuntinių kaina* įskaityti visi su pasiuntimu susiję mokesčiai. ■
Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių Prekybos Bendro

vė, nepaisydama tai, jog NAUUJŲJŲ medžiagų rūšis yra žymiai aukštesnė ir kai
na brangesnė, lietuvių gerui yra nusprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti vi- . 
siems tiems 30 skirtingų standartinių siuntinių, NEPAKELDAMA JŲ KAINOS.

Mūsų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar jis būtų 
Lietuvių Prekybos Bendrovės, ar kurios nors kitos firmos klijentas.

Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems klijentams, kurie dėl 
ko nors nepajėgia tuojau padaryti tai, gavę £ 1.0.0 už bet kurį norimąjį standar
tinį siuntinį, galutino užsakymo mes lauksime 3 mėnesius.

Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ EKSPORTINĖS 
ROSIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžius, 30 skirtingų standartinių siuntinių 
kainoraštį (siuntinius sudaro kostiumų ir paltų medžiagos, pamušalas, batai, megzti
niai ir kt.) 
aptarta:

1.
2.
3.
4.

A.pie 600 rūšių įvairių angliškų medžiagų;
Didelis pasirinkimas gatavų drabužių moterims, vyrams ir vaikams;
Įvairių rūšių odos;x
Gatava avalynė; .

5. Laikrodžiai;
6. Foto aparatai;
7. HOHNER akordeonai — 20 skirtingų modelių, kurių kainos įvairuoja 

pradedant nuo £ 13.10.0.
8. SINGER siuvamosios mašinos, rankinės ir kojinės;
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, kuri yra pritaikyta 

visų rūšių siūlams, ĮSKAITANT IR NAMIE VERPTUOSIUS;
10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: lietuvių, latvių, 

estų rusų, ukrainiečių ir anglų;
11. Vaistai, gaminti Anglijoje, J.A.V., Vokietijoje, švidijoje, Šveicarijoje, 

Prancūzijoje ir TSRS.
Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus pagal bet kuria kalba sura

šytus ir iš Lietuvos atsiųstus receptus.

MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsi

me kitą siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokėti čia, dėl to gavėjas Lietuvoje jau nebetu

rės nieko primokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, kokios užsakomos remiantis pavyz-

Cuuftis
Mūsų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS PIGIAUSIOS PASAULYJE, 

jos pigiausios ir lieka, dėl to siūlome visiems lietuviams, kurio iki šiol užsakinėdavo 
siuntinius per kitas firmas, tuojau pat

1. parašyti mums ir, VISAI NIEKUO NEĮSIPAREIGOJANT, paprašyti NE
MOKAMAI prisiųsti katalogą, pavyzdžių ir kitokių informacijų;

2. palyginti mūsų kainas ir prekių rūšis prieš užsakant kur nors siuntinį,
TADA jūs patys įsitikinsite, kad užsakydami per mus SUTAUPOTE NEMA

ŽA PINIGŲ.
Specialias nuolaidas taikome visoms labdaros ir šalpos organizacijoms.
Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti Lietuvių Prekybos Bendrovės 

vadovybei.

Lithuanian Trading 
Company
1A, HUNT STREET

LONDON, W. 11 GREAT BRITAIN

paslaptis, ar atidengimas mano
sios profesijos rusui buvo Jakš
taičio spontaniškas, neapgalvotas 
išsišokimas, ar turėjo kurią nors 
gilesnę prasmę.

Nina ėmėsi šeimininkės parei
gų. Jai talkavo Grigas. — Man, 
kaip paprastai, — nusijuokė Gri
gas, — muštinį su svogūnais. To 
paties panoro ir majoras Ovsen- 
ko. Mudu su Jakštaičiu ir Nina 
pasirinkome vieniškąjį šnicelį. 
Žinoma, nebuvo pamirštas ir gra
finas. ,

— Aš tikiu, jums daug teko 
kentėti nuo smetoninkų. Liaudies 
fronto žurnalistui sunku kapita

ir naują lietuvių kalba išspausdintąjį bendrinį katalogą, kuriame yra

listiniuose kraštuose! — kreipėsi 
į mane majoras. Dabar jau aš vi
sai rimtai žvilgterėjau į Jakštaitį. 
Negi šis apie mane jau anksčiau 
buvo kalbėjęs majorui ir paruo
šęs susitikimą su komunistinės 
santvarkos kovūnu? Jakštaitis ta
čiau, atrodė, visai negirdėjęs ma
joro žodžių ir kažką labai links- 
maus pasakojo Ninai.

— Majore, jūs apsirikote. Aš 
buvęs žurnalistas, tai yra esu bu
vęs redaktorius smetoniniais lai
kais. Dabar tai liekas žmogus.

Mačiau, kad mano paaiškini
mas nepadarė gero įspūdžio ru
sui.

S

I s
f
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—■ A, tai aš apsirikau. Na, nieko! 
Jūs jaunas žmogus, galėsite pri
sitaikinti. Žinokite, kelio atgal 
nėra. Kas nežygiuos pirmyn, tas 
bus sumaltas negailestingo gyve
nimo malūno. Išvaduota Lietuvos 
liaudis valdžios iš rankų nebepa
leis.

Ir čia Jakštaitis:
— Tikrą teisybę pasakėte, drauge 
majore! Labai gerai, kad mano 
bičiulis tai girdi iš Tamstos. Ma
no žodžiai jam tokio įspūdžio ne
darytų. Majore, tikėkite: jis nėra 
liaudies priešas. Aš gerai jį pa
žįstu!

(Bus daugiau)

2
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VYTAUTAS DIDYSIS
L I E T U V O S I R ČEKŲ K A R A L I U S . 

ŽMOGUS, KURS NEĮVEIKĖ TIK LIKIMO.

Trakuose, senojoj pilyje prie 
gražiojo Galvės ežero, 1350 me
tais Kęstučiui kunigaikštienė Bi
rutė pagimdė sūnų Vytautą. Ge- 
diminaičiai Algirdas ir Kęstutis 
valdė Lietuvą ir plačias gudų že
mes bendravaldystės (condomi
nium) teisėmis, nors pirmasis sė
dėjo didžiojo kunigaikščio Vil
niaus soste, o antrasis buvo Tra
kų kunigaikštis, įskaitant Žemai
tiją, Gardino, Brastos ir kitas sri
tis. Algirdui mirus, Kęstučio san
tykiai pašlijo su jo sūnumi Jo
gaila. Daugiausia Jogailos brolio 
Skirgailos pastangomis, sulaužant 
garbės pažadą, Kęstutis su Vy
tautu 1382 m. buvo įvylioti į spąs
tus ir vėliau uždaryti Krėvos 
tvirtovės kalėjime. Kęstutis čia 
buvo rastaas pasmaugtas, o Vy
tautui padėjo pabėgti jo žmona 
kunigaikštienė Ona, Eišiškių val
dovo Sudimanto sesuo. Benamis 
Vytautas pabėgo į Moraviją, ku
rios kunigaikštis buvo vedęs Vy
tauto seserį Danutę.

Vytautas dabar visiškai bejė
gis. Kęstučio valdytas žemes su 
Trakais Jogaila atidavęs valdyti 
broliui Skirgailai. Tačiau jau
1384 m. Vytautas atgauna bent 
dalį tėvo valdytų žemių. Jogailai
1385 m. išvykus į Lenkus, Vy
tautas, išleisdamas savo dukterį 
už Maskvos didž. kunig. Vosy
liaus, užsitikrina taiką Rytuose. 
Su pagelba kryžiuočių Vytautas 
privertė 1392 m. Jogailą Astravas 
sutartimi atšaukti Skirgailą ir sa
ve pripažinti vieninteliu Lietuvos 
ir jai priklausomų žemių valdo
vu. Nuo 1395 m. Vytautas titu
luojasi didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu. Skirgailai jis pavedė 
valdyti Kievą ir jo žemes.

Dabar Vytauto akys nukrypo 
į rusų žemes, bet ten tikrieji 
krašto šeimininkai buvo mongo
lai totoriai. Iš popiežiaus Boni
faco IX gavęs palaiminimų, 1399 
m. paskelbė totoriams kryžiaus 
karų, kuriam talkavo daugelio 
katalikiškų kraštų riteriai. Rug
pjūčio 12 d. ties Vorsklos upe 
Vytauto vadovaujamas kryžiaus 
karas sužlugo. Iš 50 mūšyje da
lyvavusių kunigaikščių žuvo 20. 
Vytautas gavo bėgti. Bet ir šiuo 
pralaimėjimu Vytautas laimėjo, 
nes totoriai niekad nebeišdrįso 
pakelti ginklo prieš jį, gi suskilę 
ir susivaidiję tarp savęs, pasida
rė net jo sąjungininkai. Pats Vy

ANTANAS FIŠERIS

ŠYKŠTUOLIS
Tamsi naktis, lynoja. Sena pa

niurusi pilis baimingai riogso prie 
dviejų upelių sankryžos. Keliauto
jas su kuprine ant pečių jieško 
nakvynės, jieško pastogės nuo 
lietaus ir kylančio vėjo. Pilis jį 
taip vilioja, bet kartu ir baugina 
—- net šaltas prakaitas jį išmuša. 
Pagaliau, suėmęs save į nagų, jis 
žengia į apgriuvusią pilį. Jis eina 
per upės tiltų ir artinasi prie svei
kiausiai išlikusios pilies dalies. 
Dairydamasis kieme, jis pamatu 
šviesą vienam grūvėsių lange. Pri
siartina prie lango, prisiglaudžia 
prie išklebusio rėmo ir vogčiomis 
pažvelgia j vidų. Jis mato keistų 
reginį, žmogus, atrodo kad žmo
gus, parkritęs ant žemės meldžia
si. Apsisiautęs jis romėnų toga, 
kurios, deja, tik skudurai. Kampe 
ant variu apkaustytos dėžės stovi 
žvakė, greta išsipūtęs maišas. Kaž
kaip keistai aiktelėjęs, žmogus 
pašoka ir griebia maišų. Priglau
dęs jį prie krūtinės, ima šokinė
ti, bėgioti po savo landynę. Api
bėgęs porą kartų, jis maišą pade

tautas pragarsėjo pasaulyje, už
tvėrus kelią mongolams veržtis į 
Vakarus. Totorių carus Vytautas 
dabar sodindavo j sostą, kurių vai
nikavimo apeigas atlikdavo Vil
niuje. Ir taip Vytautas užvaldė 
visą Smolensko žemę, Doneco ba
seiną, pasiekė Okos upę. Didžio
sios Lietuvos kunigaikštystės sie
nos ėjo pačios Maskvos pakluo
nėmis. Buvo Vytautas beužimąs 
ir Maskvą, tik mažametį Maskvos 
kunigaikštį Vosylių 11, sūnų Vy
tauto dukters Sofijos, išgelbėjo 
motinos prašymas ir užtarimas.

Vakaruose Lietuvos senų laikų 
priešas buvo šv. Mergelės Mari
jos vokiškasai kryžiuočių ordenas. 
1410 m. liepos 15 d. Vytautas, 
jau kaikuris laikas išvien eidamas 
su lenkais ir su Jogaila, suvaidi
na svarbiausią karo vado vaidme
nį ties Žalgiriu (Tannenbergu) 
prūsų žemėje, sumušdamas vokie
čių kryžiuočius. Po to jau orde- j 
nas niekad nebebuvo pavojingas 
Lietuvai ir Lenkijai. Nors žemai
čius faktiškai Vytautas valdė jau 
nuo 1410 m., tačiau tik 1422 m. 
vadinamąja Melno taika kryžiuo
čiai buvo priversti atsisakyti sa
vo pretenzijų dėl Žemaitijos, že
maičiai grįžo visiems laikams Lie
tuvai. Ta pačia Melno taika Vy
tautas atsiėmė anksčiau ordeno 
užvaldytą Suvalkijos dalį.

Kas kitiems nepavyko religinė
je srityje, tai pavyko Vytautui. 
Daugelį metų žemaičius valdęs 
šv. Mergelės Marijos kryžiuočių 
ordenas negalėjo jų pakrikštyti. 
Dar žemaičiams oficialiai pri
klausant kryžiuočiams, 1413 m. 
atvykęs čia Vytautas, pravedė že
maičių krikštą. Gudiškosios Lie
tuvos valstybės sritys buvo sta
čiatikių tikėjimo. Vytautas jautė 
ptivojų valstybei dėl religinio pa
sidalinimo. Jam pavyko lietuviš
kuosius gudus stačiatikius ati
traukti nuo Maskvos metropolito, 
pasodinant Kijeve Lietuvos sta
čiatikių metropolitą Cemblaką. 
Vytauto idėja buvo Cemblako 
Konstancos bažnytiniame suvažia
vime iškeltasai stačiatikių ir ka
talikų bažnyčių sujungimas — 
bažnytinė unija. Tas reikalas vė
liau sėkmingai buvo vykdomas. 
Tai uždavinys, kurio popiežius 
Jonas XXIII imasi šiandien ir 
skelbia savo pontifikato vyriausiu 
uždaviniu.

. 1420 m. Vytautas, čekų kvie

da ant žemės prieš žvakę ir atri
ša jį. Lyg ir ko bijodamas, apžiū
ri visų savo landynę ir pamažu ki
ša rankų j maišų. Ištraukia auksi
nį pinigų, jį pavarto, priglaudžia 
prie lūpų ir pabučiavęs padeda 
ant maišo. Ir vėl kiša rankų j mai
šų. Dabar ant jo delno žvakės 
šviesoje sužvilga daug auksinių 
pinigų, pilna sauja. Kelias minu
tes žmogus nušvitusiomis akimis 
godžiai ryja aukso blizgesį, jo 
rankos dreba, jis visas virpa. Stai
ga, lyg ko išsigandęs, supila auk
sų atgal į maišų. Jo rankose likęs 
tik vienas didelis, apvalus auksi
nis pinigas. Jis bučiuoja jį, pake
lia pamaldžiai abiem rankom į 
žvakės šviesą, jo veidas švitėto 
švyti. Jis šnybžda: "Dėl tavęs aš 
užmušiau brolį. Dėl tavęs aš dir
bau, dėl tavęs badavau. Šiandien 
aš turiu tave, daug tokių kaip tu. 
Mano auksinis dieve, išmokyk ma
ne dar daugiau tave mylėti, dar 
taupesniam būti! Staiga žmogus 
pašoka, pinigą kietai apgniaužęs 
abiem rankom, ima suktis ratan,

čiamas, sutiko priimti čekų ka
raliaus karūną. Pats tačiau į če
kus nenuvyko, o valdė juos pel 
savo vietininkų Žygimantą Kari- 
butaitj, kuris 1422 m. atvyko j 
Prahą. Dėl įvairių vokiečių ir len
kų intrygų, dėl pastangų (ypač 
vysk. Z. Olesnickio) apšaukti jį 
heretiku, Vytautas 1423 m. at
šaukė iš Prahos savo vietininką 
ir atsisakė vykti į čekus karū- 

1 nuotis. Jis juokdamasis aiškino, 
kad nenorįs eiti Jogailos pėdomis, 
kuris, pasišovęs svetimą kraštą 
valdyti, savo neteko, čekai tačiau 
laiko Vytautą buvus jų karaliumi. 
Žygimantas Kaributaitis po to pa
siskelbė Čekijos karaliumi ir ko
vojo su čekais prieš vokiečius. 
Tik vokiečiams atsigavus, jis bu
vo paimtas nelaisvėn ir buvo pri
verstas grįžti į Lietuvą.

Savo gyvenimo pabaigoje Vy
tautas šventosios Romos impera- 

I toriaus Zigmanto 1429 m. Lucko 
suvažiavimo metu buvo pažadėtas 
Lietuvos karališkojo vainiko. Len
kams visaip priešinantis, visdėlto 
1430 metais gautas ir popiežiaus 
pritarimas Vytauto karaliaus ka
rūnavimui. Rugsėjo 8 d. Vilniuje 
turėjo įvykti karūnavimo apeigos, 
bet lenkams imantis smurto prie
monių, karūna laiku neatvyko. Tų 
pačių metų spalių 27 d. Vytautas 
mirė savo gimtinėje, Trakų pily
je. Mirdamas pavedė valstybę Jo
gailai.

Vytautas savo gyvenime įveikė 
sunkiausias kliūtis ir iškilo j gar
siausių Europos valdovų eiles. 
Vieno dalyko neįveikė Vytautas 
— tai istorinio atsitiktinumo. 
Dievas nedavė jam vyriškosios 
lyties įpėdinio. Kai jo mylimoji 
žmona Ona 1418 m. mirė, tai jis, 
jau būdamas 68 metų, vedė jau
nutę Alšėnų kunigaikštytę Julijo
nų. Bet ir iš tos santuokos ne
susilaukė įpėdinio Lietuvos sos
tui. O daug kitaip būtų pakry
pęs Lietuvos likimas, jei Vytau
tas būtų turėjęs vyriškį įpėdinį. 
Vytautas būtų nugalėjęs visus 
sunkumus karaliaus karūnai užsi
dėti, jei ne jo senyvas amžius ir 
neviltis dėl įpėdinio. Pagal ano 
meto paprotinę valstybinę teisę 
Vytautas žinojo, kad Lietuvos 
teisėtu valdovu po jo mirties tu
rės būti Jogaila ir jo sūnus. Nuo
monė, kad Vytautas turėjęs du 
sūnus ir kryžiuočiai juos nužudę, 
istorikų paneigiama. A.Z.

šokinėti ir dabar jau garsiau: "Aš 
n^su kaip kiti! Aš tavęs iš rankų 
nepaleidžiu. Nebūtų man laimės 
žemėje, jei tavęs neturėčiau. Aš 
tave myliu, tave garbinu, tau au
kojuos! Aš viską tau atiduodu — 
savo sielų, savo brolius, savo sese
ris!”

Keleivis, pasislėpęs už lango, 
išplėstomis akimis visų laikų sekė 
šių keistą pilies šmėklos — šyk
štuolio maldą. Pamažu ištraukia 
jis durtuvų ir, nutaikęs jį šyk
štuoliui į sprandą, viena akymir- 
ka išmuša langų ir stipriu užsimo
jimu meta į jį. šykštuolis krenta 
ant žemės, rankomis sugriebia 
maišų ir sugniūžta ant jo. Kraujo 
srovė pasilieja ant pinigų. Mir
štančio lūpomis jis šnabžda: "O 
aukse, gelbėkis nuo plėšiko! Nuo 
žmogaus, kuris tavęs negerbs!” 
Paskutinieji mirštančiojo žodžiai: 
“Prakeikiu tų, kas tave palies!”

Keleivis įšoka pro langų ir pa
griebia aukso maišų. Užsimeta 
ant peties, vienu šuoliu jau jis ir 
bėga per tiltų. Tik staiga tiltas 
sugirgžda, susvyruoja ir pasine
ria į vandenį, o su juo ir žmogžu
dys su aukso maišu. Iškyla iš van
dens ir, vis dar maišų tebelaiky
damas rankose, prakalba: "Tavęs

MOSV PASTOGE

ALGIS KAZLAUSKASPASIRYŽIMAS VISKĄ NUGALI
Psichologai tvirtina, kad įveik

ti kliūtims, iškilti gyvenime p a- 
s i r y ž. i m a s ir nepalūžtama 
valia turi didesnės reikš
mės, kaip inteligencija ir intelek
tas. Kas kantriai siekiąs tikslo, 
tas pranešąs ir savo gabesnius ko
legas.

Išsimokslinimas Lietuvoje turė
jo didesnės reikšmės kaip Aus
tralijoje. Gal taip yra dėl to, kad 
ir paprastą darbą dirbant, bent 
šiuo metu, galima gerai ir lengvai 
pragyventi be jokių didelių rū
pesčių. Tačiau mokslas pirmoj ei
lėj duoda dvasinių turtų, o tik 
antroj eilėj per jį pasiekiama ir 
medžiaginių gerybių. Protų pa
mankštinęs, apsišvietęs jauti pil
nesnį gyvenimą, nors ir gatvę 
šluotum. Ateitis ir Australijoje 
gali pasidaryti sunkesnė, o turint 
profesiją, visad bus saugiau.

Apie ypatingą dviejų brolių 
pasiryžimą siekti mokslo anų die
ną papasakojo man tėvas. Man tai 
pasirodė žavu ir verta su kitais 
šia įdomia istorija pasidalinti. Tai 
kelias dviejų Lietuvos kaimo be
turčių.

Raudėnuose, Telšių apskrityje, 
mažame nameliuke gyveno našlė 
su dviem sūnum. Uždirbti duonai 
sau ir vaikams nebuvo lengva. 
Tiesa, prie nameliuko buvo ir dar- 
žiukas, kuriame našlė užsiaugin
davo šiek tiek daržovių, bet jis 
buvo permažas jai su vaikais pra
misti. Teko moteriškai jieškotis 
uždarbio kitur. Jos apylinkėje 
nebuvo nei fabrikų nei kitokių 
įmonių, kur būtų buvę galima re
guliariai uždarbiauti. Kaip ir ki
tiems kaimų bežemiams, teko jai 
medžiotis pragyvenimui įvairiais 
keliais: tai ji baltinius daugiau 
pasiturintiems išskalbė, tai linus 
ar vilnas suverpė, tai kojines ar 
pirštines numezgė. Už šiuos pa
tarnavimus jai įvairiai apmokėda
vo. Dažniausiai ūkininkas miltais 
ar bulvėmis, ar kitais ūkio pro
duktais atsiteisdavo, o tik labai 
retai ji gaudavo pinigų, su ku
riais galėdavo būtinas, tik krau-

ONA VYTAUTIENĖ
Kunigaikštienė Ona buvo labai 

veikli ir protinga moteris, turė
jusi didelės įtakos savo vyrui ir 
jo patarėjams. Jų gerbė užsienio 
pasiuntiniai ir valdovai. Kryžiuo
čiai dažnai jai atsiųsdavo brangių 
dovanų, norėdami įsigyti jos pa
lankumo. Kunigaikštienė dalyvavo 
drauge su Vytautu svarbiuose pa
sitarimuose, keliaudavo su juo į 

aš ilgėjausi visas savo dienas. Ir 
kai tu patekai j mano rankas, tu 
neleidi savim pasidžiaugti. Bet ir 
niekas kitas tenesidžiaugs tavim!” 
Žmogus pasineria, dar kartų kil
steli ir vėl pasineria. Ant van
dens pasirodo burbulai. Upės 
dumblas pagavo žmogžudį ir pri
glaudė šykštuolio auksų.

Po kiek laiko žmonės surado 
nudurtų senų šykštuolį ir tuščių 
lobių dėžę. Niekas, niekas nesu
žinojo aukso paslapties, niekas jo 
nesurado, nors žudiko lavonų vie
nų dienų upė ir išmetė atokiai 
nuo senosios pilies. 

tuvėse gaunamas prekes, kaip 
druską ir muilą, nusipirkti. Sa
vo kukliame ūkelyje penėjo ji 
ir paršiuką.

Vyresnysis sūnus Juozas, bai
gęs pradinę mokyklą, veržėsi mo
kytis toliau. Nors sąlygos ir ne
palankios, jis stojo į Telšių gini-

Algi* 
Kazlauskas,

20 m., šio J.K. 
redaktorius.

Šiemet ketina 
baigti Melburno 

Techniko* 
koledže 

inžinerijų.

nazijų. Motina, kiek pajėgdama, 
padėjo sūnui. Juozas gerai mo
kėsi ir neužilgo pradėjo verstis 
korepeticijomis. Jaunesnysis sū
nus Bronius, neturėdamas jau vi
sai galimybės stoti gimnazijon, 
piemenavo pas kaimynų ūkininką. 
Tekdavo ir jam, nors ir iš labai 
mažo piemens atlyginimo, parem
ti Juozų.

šitaip versdamasis, Juozas bai
gė penkias klases ir tikėjosi iš
tęsti iki brandos pažymėjimo. Ta
čiau ištiko jį nelaimė.. Tuo metu 
Lietuvoje, kaip ir kituose Euro
pos kraštuose, smarkiai kunkulia
vo politinis veikimas. Juozas ak
tyviai prisidėjo prie partijos, ku
ri buvo priešinga esamai vyriau
sybei. Dėl to jis buvo pašalintas 
iš gimnazijos. Nenusimindamas 
ir laiko negaišdamas, jis stojo j 
jūrininkus ir pusantrų metų išbu
vo prekybiniuose laivuose. Šiuo 
darbu jis tačiau nebuvo paten
kintas ir tebesvajojo apie moks, 
lų.

Pasiturinčiai šeimai Telšiuose, 
kuri augino ir mokslino savo gau
sų vaikų būrį, prireikė korepeti
toriaus. Šie jau iš anksčiau paži
no Juozų. Jie parsikvietė jį ir 
pasiūlė jam kambarį ir išlaiky
mą už padėjimą mokytis jų vai
kams. Juozui šis pasiūlymas buvo 
visiškai netikėtas, ir pareigų mie
lai ėmėsi. Įtakingai miesto šeimai 
remiant, bet ir vyriausybėje žmo
nėms pasikeitus, Juozas mėgino 
vėl įstoti į gimnaziją. Jo tačiau 
nebepriėmė dėl peraugusio am
žiaus. Tai nenuvylė jo: Juozas 
įstojo į mpkytojų seminarijos 
pirmąjį kursą, kur nebuvo apri
botas amžius. Kadangi jis buvo 
baigęs jau penktąją klasę, o pir
mam seminarijos kursui tereikė
jo keturių klasių, tai Juozas už 

užsienius, lankydamasi pas kry
žiuočius, Krokuvoje ir Mozavijo- 
je pas Jogailos seserį Aleksandrą. 
Ji dalinosi su savo didžiuoju vyru 
garbe, jo laime ir nelaime. Uoli 
katalikė, sąmoninga krikščione, 
nepraleisdavo progos aplankyti 
šventųjų vietų ir globojo Bažny
čių bei dvasiškius. Kunigaikštienė 
Ona gerbė mokslų ir brangino 
knygas, galimas daiktas, pati net 
mokėjo skaityti. Tai labai retas 
reiškinys viduramžiais, kad mote
ris, net ir kunigaikštienė ar kara
lienė, mokėtų skaityti ir vertin
tų mokslų. Savo išsilavinimu ji 
galėjo prilygti labiausiai išsimo
kslinusioms tų laikų moterims. O 
kryžiuočių pranešimu, ji ir Jo
gailos sesuo Aleksandra buvusios 
puošniausios moterys tada rytų 
Europoje: niekas tokių brangių 
drabužių daugybės kaip jos netu
rėję. Kai kunigaikštienė Ona lan
kėsi 1400 m. Marienburge, kry
žiuočiai jų labai iškilmingai pri
iminėjo.

V. Sruogienė, Lietuvos Istorija.
Chicago, 1956. 

pusės metų be didelio sunkumo 
peršoko į antrąjį kursą. Po metų 
jis gavo pusę valstybinės stipen
dijos — 75 litus mėnesiui.

Bronius gi tebetarnavo Raudė
nuose pas tų patį ūkininkų. Tik 
jis, dabar jau paūgėjęs, buvo pa
kilęs j pusbernius. Bronius turė
jo nemažesni patraukimą moky
tis kaip Juozas, todėl savo laisva
laikius praleisdavo vienas pats 
mokydamasis iš knygų. Padėdavo 
jam kiek atostogų metu Juozas.

Bet Juozui ir vėl nauji sunku
mai. Visa mokytojų seminarija iš 
Telšių persikėlė į Plungę. Teko 
jų pasekti ir Juozui, bet prarado 
nemokamą butų ir maistų, ką bu
vo turėjęs Telšiuose. Su 75 litų 
stipendija mėnesiui buvo beveik 
neįmanoma išsiversti. Teko Bru
niui ir vėl remti Juozų, kol tasai 
baigė seminariją. Įsigijęs mokyto
jo profesiją, Juozas neliko paten
kintas. Nors tatai ir užtikrino 
jam neblogų pragyvenimą, tačiau 
Juozui to neužteko: jo noras bu
vo studijuoti medicinų ir pasida
ryti gydytoju. Jis žinojo, kad iš
buvus universitete bent pusę me
tų, buvo galima laimėti valstybi
nę stipendiją. Nesiskaičiavo jis 
su tuo, kad už pusės metų stipen
dijos buvo duodamos tik ypatin
gais atvejais ir tik studentams, 
parodžiusiems išimtinų gabumų. 
Ir taip Juozas, susikrapštęs šiek 
tiek pinigų, nuvyko j Kaunu ir 
įstojo j medicinos fakultetą. Pla
navo mat jis su savo kukliomis 
santaupomis ir menka brolio pa
rama šiaip taip pragyventi pusę 
metų. Brolis tuo metu jau buvo 
bernas pas tų patį ūkininką.

Prasidėjus universitete paskai
toms, po poros savaičių, mano 
tėvas sutiko Juozų Laisvės alėjo
je. šis buvo labai nusiminęs ir 
papasakojo, kad sugriuvę visi jo 
planai. Iš Broniaus nebegalįs ti
kėtis jokios paramos, nes jis pats 
atvykęs į Kaunu. Iš spaudos mat 
Bronius sužinojęs, kad su ketu
rių gimnazijos klasių pažymėji
mu mokiniai priimami j augėles
niųjų technikos mokyklų. Neturin
tieji lėšų, priimami nemokamai 
gyventi bendrabutyje ir duoda
mas išlaikymas. Tie, žinoma, nie
ko nemoka ir už mokslą. Visą 
tai sužinojęs Bronius ir jausda
masis pajėgus, atvyko j Kauną; 
visai gimnazijoj nebuvęs, išlaikė 
keturių klasių pažymėjimui egza
minus ir įstojo į technikos mo
kyklų. Broliui Juozui jis džiaugs
mingai pranešė apie savo pasi
sekimų ir patarė pačiam rūpintis 
savimi.

Kas dabar daryti? Juozas gali 
gauti pradinės mokyklos mokyto
jo vietų, bet jau pavėluota, mo
kslo metai prasidėję. Atsipeikėjęs 
kuo skubiausiai jis kreipėsi tie
siog į švietimo ministrų prof. 
Tonkūnų, prašydamas mokytojo 
darbo kur nors Kaune. Taip jis 
tikėjosi nors vakarais lankyti 
universitetą. Kaune ir net šiaip 
didesniuose miestuose visos vie
tos tačiau jau buvo užimtos, ir 
Juozas tegavo darbų Tauragės 
apskrityje, besikuriančioje kaimo 
mokykloje. Taip ten išmokytojavo 
tuos metus. Dirbant mokykloje 
apie savo paties mokslų nebuvo 
laiko net pagalvoti, nes besiku
riančioje mokykloje apsčiai dar
bo visiems. Visdėlto per tuos me
tus jis šiek tiek susitaupė, pasi
siūdino pirmą savo gyvenime iš
eiginę eilutę ir kitus mokslo me
tus atvažiavo j Kauną studijuoti 
medicinos. Po pusmečio gavo pu
sę valstybinės stipendijos ir sėk
mingai baigė gydytojo mokslus. 
Bronius gi baigė Kauno augėles
niųjų technikos mokyklų, o vėliau 
ir universitetą. Taip abu skur
džios našlės vaikai pasiekė augš- 
čiausio mokslo laipsnio — univer
siteto diplomų. Tenka tikėti, kad 
pasiryžimas ir valia įveikia visas 
kliūtis.

★ Dainavo* ansambli* iš Čika
gos vyksta į Detroitą ne š.m. lap
kričio 7, kaip buvo anksčiau 
skelbta, bet 1960 sausio 30. Dai- 
naviečiai vyks su inscenizuotom 
“Vestuvėm”, kurių premjera pir
ma bus Čikagoje.

* Venezuelo* lietuviai parėmė 
Balfą. Iki šiol Balfų rėmė tik 
Amerikos ir Kanados lietuviai. 
Dabar pirmą kartą parėmė Vene
suelos lietuviai. Buvo padaryta 
rinkliava, kuriai vadovavo Jonas 
Stanevičius. Aukos rinktos pen
kiose apylinkėse. Surinkta apie 
300 dol.
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MELBURNO LITUANISTINIAI KURSAI
KURSANTAI APIE SAVE

M. Lituanistiniai kursai pradė
jo dirbti 1952 m. rugpjūčio mė
nesį. Tėvai, atvykę į Australiją, 
norėjo, kad jų vaikai neužmirštų 
gimtosios kalbos, kad pažintų sa
vo tautos istoriją ir literatūrą. 
Rūpinosi, rūpinosi, kol p. A. Zub
ras pradėjo pirmuosius savaitga
linius lituanistinius kursus Aus
tralijoje. Jo buvo paruošta ir to
kiems kursams programa, kurią 
patvirtino Kultūros Fondas ir at- 
spaudė. Iš tėvų pusės Melburno 
Lituanistinių kursų pradinis orga
nizatorius buvo p. V. Salkūnas, 
kuris daug metų buvo jų reikalų 
vedėjas ir juos atsidėjusiai rė
mė. Pradžios lietuvių savaitgalio 
mokykla Melburne veikė jau anks
čiau šv. Jono bažnytinėse patal
pose. Jų pradininkas buvo p. J. 
Makulis.

Dabar kursuose yra apie 40 
lankytojų, ir juose dirba 8 moky
tojai. Ponia E. žižienė yra kur
sų vedėja. Lankytojai sudalinti į 
dvi grupes — vyresniųjų ir jau
nesniųjų. Vyresnieji kursus lan
ko ketvirtus metus, ir ateinančios 
Vasario Šešioliktosios šventės 
proga bus įteikti baigusiems pa
žymėjimai. Prie kursų veikia dar 
parengiamoji jaunių klasė.

Pamokos būna šeštadieniais 
Lietuvių namuose, Thornbury. Jos 
prasideda antrą valandą po pietų 
ir tęsiasi iki ketvirtos valandos 
su kelių minučių protarpiu apie 
trečią valandą.

Kursuose mokomės lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos, geogra
fijos, literatūros ir lietuviškų dai
nų. Vyresniojo grupėje p. A. Vin
gis moko istorijos, p. J. švedas 
ir p. D. Švedienė — lietuvių kal
bos, p. E. žižienė — literatūros, 
p. Vaebergas — dainavimo ir p. 
K. Klupšas — grožinio skaitymo 
ir deklamacijos. Jaunesnę grupę 
moko p. N. Butkus, p. K. Klup
šas, p. Vaebergas ir p. Pumpu
tienė.

Kartą per mėnesį, šeštadieni, 
vyresnieji kursantai rengia šo
kius, kuriuose dalyvauja skautai 
ir buvę kursų mokiniai.

Prie Lietuvių namų yra sporto 
aikštė, kurioje prieš ir po pamo
kų kursantai žaidžia įvairius žai
dimus. Taip pat yra ir knygy
nas, iš kurio galima pasiskolinti 
lietuviškų knygų.

A.R.
*

Jau septyneri metai, kaip Mel
burne veikia Lituanistiniai kur
sai. Per tuos septynerius metus 
eilė mokytojų aukojo ir tebeau- 
koja savo laiką ir jėgas, kad iš
laikytų lietuvių kalbą ir dvasią 
gyvą mūsų jaunime.

Nors gal taip ir neatrodo, tai 
labai sunkus darbas. Mes visi lan
kom angliškas mokyklas. Penkias 
dienas savaitėj girdim ir naudo
jam tik anglų kalbą. Iš visos sa
vaitės lietuvių kalbos mokymuisi 
skiriam tik dvi trumpas valandas. 
Ne visi ir tas dvi valandas noriai 
skiria. O mokytojai turi keliauti 
iš tolimesnių miesto pakraščių, 
kelionei dažnai paskirdami dau
giau laiko, negu pačioms pamo
koms. Atvažiavę mokytojai sten
giasi pamokas padaryti kuo įdo
mesnes, kad tik mes pamiltame ir 
mokytumėmės savo gimtos kal
bos.

Ir mums, jaunimui, nėra taip 
jau lengva mokytis lietuviškai. 
Mes jau ir galvoti pripratom ang
liškai, kasdien tik angliškai be
kalbėdami. Visdėlto, ir tarp mū
sų yra takių, kurie kiekvieną šeš
tadienį kursus lanko, kad tik dau
giau lietuviškai išmoktų. Jie nori 
kuo daugiau sužinoti apie Lietu
vos praeitį ir dabartį, apie raš
tus ir rašytojus. Jie nori išlaiky
ti savo tėvelių kalbą, kuri yra 
ir jų pačių brangiausias turtas.

G.K.
★

Kiekvieną šeštadieni su pisto- 
lietais, atremtais į nugarą, vai
kai būna nuvaromi į Thornburiš- 
kius Lietuvių namus. Tėvai net 
šnipus išsiunčia, kad patikrintų, 
ar vaikai tikrai ten nueina. Prie 
namų vaikus perima slaptoji poli
cija ir įveda i vidų. Prie durų 
stovi sargybos su automatiniais 
šautuvais, kad kuris nepabėgtų. 
Užrištom akim jie nuvedami i 
kambarį, kur įvairūs mokytojai 

priversti juos mokyti lietuviškai. 
Nežinau, kas atsitinka tiems, ku
rie nenori mokytis, nes iš jų iki 
šiol nei vienas namo negrįžo. Už 
gėlių ir paveikslų yra paslėpti 
mikrofonai, ir kitam kambary 
kažkas klausosi, ar mes nesukal- 
bam angliškai.

Po pirmos pamokos gaunam dvi 
minutes pertraukos, per kurią, 
jei norim, galim atsigerti van
dens. Tada prasideda antra pamo
ka. Mokoma lietuvių kalbos, isto
rijos, rašytojų. Viskas lietuvių, 
viskas lietuviškai.

Viršuje: Melburno lituanistinių kursų vyr. grupės dalis pamokos 
metu. Stovi mokyt. J, švedas.
Apačioje: Dalis Melburno kursantų. Mokytojai iš kairės — N. 
Butkus, D. Švedienė, E. žižienė, (vedėja) ir J. švedas. Trūksta 
nuotraukoje: K. Klupšo, I. Pumputienės, I, Vacbergo ir A. Vingio.

Kieme yra krepšinio aikštė, 
aplink kurią vaikšto sargybiniai 
su pikčiausiais šunimis. Ant sto
go pastatytas kulkosvaidis, prie 
kurio taip pat stovi sargybinis.

Kartą per mėnesį įvyksta pobū
viai, kuriuose vėl pirmiausia kal
bama lietuviškomis temomis, šiaip 
jau paprastais šeštadieniais, apie 
penktą valandą, vaikai būna slap
tosios policijos išlydimi namo. Vi
si linksmi, kad dar vieną šešta
dienį išgyveno.

Tokių lietuviškai besimokančių 
vergų yra per trisdešimt. Jie pa
dalinti į dvi klases ir dar į slap
tai veikiančių, nematomų žurna
listų grupę.

Kursuose yra ir knygynas, pil
nas lietuviškų knygų, iš kurio 
kursantai turi perskaityti bent 
tris per savaitę.

J,M.
★

Thornburio Lietuvių namuose 
Lituanistiniai kursai turi savo 
naujai išdažytą kambarį. Jame 
yra du stalai, gražios margos kė
dės, spinta, radijas ir lenta, ku
ri visuomet skersai ir išilgai pri
rašyta. Jos nuvalymui, paprastai, 
naudojam nosines, pirštines ar 
skepetaites, nes specialus skudu
ras dažniausiai nesurandamai pa
slėptas. Mūsų kambarys labai 
tvarkingas, kai mūsų jame nėra.

Iš astuonių mokytojų kiekvie
nas mus kitaip moko ta tvarko: 
vieni griežti ta nuobodūs, kiti be 
galo entuziastiški ir linksmi. Kai 
jų tiek daug, tai ir mums nei vie
nas nespėja nusibosti.

Po pamokų mokiniai nesiskubi
na išsiskirstyti: arba susėdę įbe
da akis į televiziją, ar bėgioja 
aikštėje su sviediniu.

Mėnesiniuose pobūviuose, šalia 
moderniškų šokių ir “Noriu mie
go” sušokama, ir lietuvišką dai 
nelę sudainuojame.

Malonu kas savaitę susitikti su 
savo lietuviais draugais, paben
drauti, gimtosios kalbos mokėji
mą patobulinti ir apie gimtinę 
vis daugiau išgirsti.

LV.

★
.Kai man tėvai liepė pirmą kar

tą važiuoti į Lituanistinius kur
sus, labai nenorėjau. Mat labai 
toli reikia važinėti, ir, iš viso, 
kursai man nepatiko. Dabar, kai 
pripratau, tai tik ir laukiu šeš
tadienio. Deja, visa mūsų vyres
nioji grupė šįmet kursus jau ža
dame baigti. Bus egzaminai iš vi
sų dalykų. Jei išlaikysim, tai jau 
gausim baigimo pažymėjimus ir 
išsiskirstysime. O gal pasistengti 
ir neišlaikyti?

Metų gale, tikriau sakant — 

ateinančių metų pradžioj, vasa
rio mėnesį, žada būti iškilmingos 
baigiančių kursantų išleistuvės su 
pobūviu, vaidinimu ir kitokiais 
pasirodymais.

N.A.
★

Prieš kelias savaites atvažiavo 
didelis sunkvežimis ir į Lietuvių 
namus atgabeno visą didžiąją 
biblioteką. Tai dabar ta kursantai 
skaitys dar daugiau lietuviškų 
knygų.

' N.A.
★

Tie dažytojai, dažytojai! Kad 
jau išmargino mūsų kambarį — 
kurį laiką tiesiog akys skaudėjo. 
O dabar pripratom, ir gražu. Ki
taip ta nesinorėtų.

N.A.
*

Vienas eilinių šeštadienių. Be 
penkiolikos minučių antra. Jau 
du mokiniai atėję. Arvydas ir An
tanas pliekia ping-pongą.

— Kažin, gal mokytojas pavė
luos? — šneka ateinančios Rasa 
ta Nijolė: — galėtumėm turnyrų 
surengti.

Penkios minutės iki antros vi
sos mergaitės susirinkusios, o ber
niukų vis dar tik du. Mokytojas, 
deja, nesivėluoja. Antrą — visi 
j klasę. Rašysim diktantą. Visi 
ima jieškoti pieštukų — neranda 
nei vienas.

— Na, kokie gi jūs mokiniai, 
kad ateinat be pieštuko ir be po
pieriaus, — sako mokytojas, iš
imdamas iš savo kišenės visą ko
lekciją pieštukų, o iš portfelio 
glėbį popieriaus lakštelių.

Rašom, vargstam, taisom, aiš
kinam, diskutuojam.

Staiga vienam stalo gale gar
siai sušunka:

— Trečia valanda! Protarpis! 
Valio!

Visi subruzda, keliasi.
— Palaukit, palaukit! — rami

na mokytojas: — pabaikim nors 
sakinį.

Per protarpį kaikurie mauna į 
krautuvę: saldainių ar kramtomos

A. ZUBRAS BANKSTOWNE
Rugpjūčio 16 d., prieš prade

dant antrąją pamoką Lituanisti
niuose kursuose Bankstowne, į p. 
V. Šliogerio klasę atėjo p. J. Ve- 
teikis su svečiu iš Melburno — 
p. A. Zubru. J. J. Veteikis mus 
supažindino su p. A. Zubru, kaip 
šios rūšies kursų pradininku Aus
tralijoje. Visiems buvo staigme
na pamačius netikėtą svečią. A. 
Zubras trumpai priminė, kodėl 
mums lituanistiniai kursai reika
lingi. Papasakojo apie kiniečių 
Mandariną, kuris skaitė save per 
tūkstantį metų amžiaus. Manda
rinas sugėdino baltąjį žmogų, ku
ris pasisakė esąs tik penkiasdešim
ties metų. Žmogus nėra vien tik 
kūnas, bet kūno ii- dvasios jungi
nys. Dvasios amžius skirtingas — 
priklauso nuo jos istorinio akira
čio. Skirtingas ir jos turinys, nes 
kiekvieno žmogaus skirtingos dva
sinės akys. Kiniečių mandarinas 
žinojo apie savo sentėvių gimi
nes, jų gyventas apylinkes grįž
tant tūkstantį metų į praeitį. 
Taip ir mes turėtumėm žinoti ne 
vien tik apie tėvelius, bet ir apie 
sentėvius, apie lietuvių visą gimi
nę, kaip jie kalbėjo, ką darė, ko 
atsiekė. Kuo mes daugiau žino
sim, tuo labiau tautiškai subren
dusiais galėsim save laikyti, galė
sim sakyti, kad mes esame tiek 
amžių seni. Jų mes neturėtumėm 
sakyti, kad esame tik 16 ar 26 
metų, bet tiek, kiek mes žinom 
apie tėvelių kraštą, kiek mūsų 
tauta siekia praeitin. Tik pames
tinukai nieko nežino apie savo 
praeitį ir sentėvius. Lietuva pa
sirodo istorijoje XI š., bet tautos 
praeitis siekią tūkstančius metų. 
Jei ne istorija, tai archeologija 
nuveda mus į tuos laikus.

Ilgai p. A. Zubras nepasiliko 
ir leido p. V. Šliogeriui pradėti 
savo istorijos pamokų apie Lietu
vos valstybės atgimimą.

Sv. Svogūnaitis.

gumos, kiti prie ping-pongo, tre
ti — į aikštę.

Po protarpio vėl klasėj.
— Dana, o ką gi tu ten kram

tai?
— Gumą...
— Tučtuojau išsiimk! — Ne

gražu.
Vėl dirbam. Kažkas pasibeldžia.

{eina Raimundas, pavėlavęs net 
antrai pamokai.

— O kur gi tu buvai?
— A, nugi pasivėlavau...
— Taip jau matosi. Sėsk.
Ir vėl mokomės. Ketvirtis po 

ketvirtos mokytojas atsisveikina 
ir išeina. Mes gi viens per kitą 
maunam per duris — į televizijos 
kambarį. Futbolo rungtynių pra
džios, deja, jau nebematom. Ir 
taip tu man sutrukdyk! Tai vis 
tie mokytojai...

J.P.
*

Patekus į Lietuvių namus, mū
sų pirmas žingsnis yra prie stalo 
teniso. Kartais šiaip šnekučiuoja
mės ir dalinamės savaitės įvykiais. 
Tada bandome kuo ilgiau užtęsti, 
kad pamoka būtų trumpesnė, ži
noma, kada nors reikia pradėti.

Mokytojai keičiasi taip, kad 
kiekvienam tenka dėstyti kas tre
čią savaitę. Kiekvienas mokytojas 
turi savotišką mokymo būdą, ir 
mes jau žinome, kaip laikytis jų 
atžvilgių.

Mums yra liepta per melus per
skaityti 10 lietuviškų knygų it 
parašyti santraukas, šitai nėra 
taip lengvas uždavinys. Mokantis 
australiškose mokyklose, reikia 
daug skaityti angliškai. Būdami 
tačiau geri lietuviai, stengiamės 
viskam laiko surasti.

Populiariausia ir linksmiausia 
mūsų programos dalis yra mėne
siniai šokiai, į kuriuos ateina ir 
ne kursantų būrelis.

Atrodo, kad šie kursai yra 
mums visiems naudingi ir reika
lingi. Jie riša mus arčiau vienų 
su kitu ir padeda lietuviškumą 
išlaikyti. J.D.

A- Lietuvaitė vėliavų iškilmėse. 
Tarptautinės parodos proga cent
rinėje Čikagos gatvėje — State 
Street — iškeltos tautų vėliavos. 
Tose iškilmėse dalyvavo kiekvie
nos tautos gražiosios mergaitės, 
parinktos specialiai šios parodos 
iškilmėms. Tarp 21 tokių parink
tųjų buvo ir lietuvaitė Irena Vy- 
tauskaitė, apsirengusi tautiniu 
kostiumu. Jų visų paveikslus įsi
dėjo Čikagos Tribūne.

BALSAS IŠ TĖVIŠKĖS
18 SAULUTES normantaites laiškųMOTULĖ GAMTA

Kvepėjo laukuose pribrendę rugiai, 
Drugeliai darželiuose skraidė.
Dubysa prie Nemuno glaudės tyliai, 
Jos vandenys sūkurį žaidė.

Kalbėjo su uosiu berželis dailus
' Ir ąžuolas — girių karalius.

Kalbėjos lazdynas ir alksnis kuklus, 
Mylėjosi pušys prie kelio.

“O, vasara, vasara!" — džiaugės žiedai: 
“Kaip gera žaliuot ir žydėti;
Kaip gera, kaip gera, kad leidi nūnai
Mums motiną gamtą mylėti!”

Ir skleidės žiedai, ir kaskart vis labiau 
Kvepėjo, žydėjo, žaliavo.
Ir kėlė ramunė į saulę augščiau 
Veidelį išbalusį savo.

Vosilkos rugiuos, radastėlė, čiobrys, 
Kukli našlaitėlė prie kelio
Taip džiugina širdį ta traukia akis, 
Tiek laimės jaunatviškos kelia.

Tai močios gamtos rūpestinga ranka 
Taip dailiai laukus padabino.
Užtat Nemunėlis ilgiausia ranka 
Jos kaklą švelniai apkabino.

Žiedeliai margi jai ant pievų žalių 
Išaudė kilimą gėlėtą, 
O vasara atnešė jį ant pečių 
Motulei brangiai numylėtai.

Naktis — karalaitė gražiausių sapnų 
Ateina su žvaigždėm ant delnų.
Ji neša motulei šilkų mėlynų, -
O priedo ir poilsį brangų.

Balta ramunėlė užmerkia akis, 
Berželiai liepas apkabina.
Užgimsta krūtinėj gražiausia viltis 
Ir skausmą širdy nuramina.

Nutyla, užminga motulė gamta;
Naktis tik bevaikėte iš lėto 
Ir bijo, kad žemėn nebtatų rasa, 

Kad nendrių šilkai nešlamėtų.

Svetimieji apie Vytautą
Lietuvos galios viršūnė buvo pa

siekta valdant Vytautui (1388- 
1430). Jam įsiviešpataujant, to
torių galybė buvo pradėjusi smuk
ti. Visi stepių žemdirbiai kaimy
nai, pradedant Maskva ai- Riaza- 
ne iki Moldavijos ir Valakijos, 
naudojosi proga pasistūmėti ste
pių link. Vytauto Lietuva buvo 
nepalyginamai stipriausia visų šių 
pajėgų ta jos sienos su stepių 
sritimi ilgiausios. Lietuvos laimė
jimai buvo milžiniško masto. To
torių princai ir miškingieji rajo
nai pripažino lietuvių viršenybę. 
Į Krimą buvo įeita, totoriai ir 
žydai karaimai atgabenti namo ir 
apgyvendinti prie Trakų ir kito
se vietose, kur vis jie tebesuda
ro mažas, bet uždaras bendruo
menes. Neįveikiamas Vytauto žen
gimas į Rytus buvo sustabdytas, 
Tamerlanui sumušus jo armiją 
1399 m. ties Vorksla. Bet stepė 
ir Juodosios jūres pakraščiai tarp 
Dniepro ir Dniestro liko lietuviš
ki ir net pradėjo rodyti ženklus 
ūkinės pažangos. Pirmaisiais me
tais XV š., pirmą kartą nuo sky
lu laikų, grūdų kroviniai buvo 
plukdomi iš Odesos į Konstanti
nopolį. Tuo pačiu metu lietuvių 
ekspansija tęsėsi į rusų žemes; 
Naugardui ir Tvcriui buvo pade
dama prieš Maskvą. Taip pat šiau
rėje ir vakaruose sėkmingai buvo 
pastota kelias “Drang nach Os- 
ten” vokiečių kryžiuočiams Prūsi
joje ta Livonijoje (mūšis ties 
Gruenwaldu ar Tannenbergu 
1410 m.).

D.S. Mirtky, Russia, 
London, 1952.

★

1410 metų liepos mėnesį Vytau
tas vedė didžiules sudėtines pajė
gas lenkų, lietuvių ukrainiečių 
ta kiek totorių, taip pat samdinių 
iš Čekijos ir Silezijos. Peržengęs 
Prūsijos sieną, žygiavo į Marien
burgą. Jis buvo patiktas kryžiuo
čių ordeno armijos — 83.000 sa

vanorių ir samdinių tarp Tennen- 
bergo ta Gruenwaldo. Liepos 15 
d. prasidėjo mūšis, paliekant 
100.000 nukautų karo lauke, tarp 
jų ir didįjį magistrą Ulrich von 
Jungingen. Po šių milžiniškų sker
dynių, kas buvo likę ordeno jė
gų, ėmė bėgti. Penkiasdešimt ta 
viena jų vėliavų atiteko priešui.

A. Bilmanis, A. Hbtorii of 
Latvia, Princeton, 1951.

IMPERATORIAUS ZIGMANTO 
IR KARALIAUS JOGAILOS 
PASIKALBĖJIMAS LUCKE

Zigmantas:
— Klausyk, mielas broli, juk 

kai aš ir tu blizgame puikiais 
vainikais, didelė skriauda ir ne
teisybė mūsų bendram broliui 
Aleksandrui Vytautui, kad jis ne
turi karališkosios garbės. Pano
rėk sutikti su tuo, parodyk jam 
savo palankumą ta leisk, kad per 
mane, kuris, kaip Romos kara
lius, turiu tą galią, kad jis būtų 
paaskelbtas nauju karaliumi ta 
taptų lygus man ir tau. Tegu vai
nikas puošia ne tik tavo galvų, 
bet ir tavo tėvynę Lietuvą.

Jogaila:
— Mieliausias broli, aš myliu 

kunigaikštį Aleksandrą Vytautą, 
linkiu jam visokios garbės ta sėk
mės; ne tik karališkuoju, bet ir 
imperatoriškuoju vainiku papuoš
tą norėčiau jį matyti. Patsai mie
lai atsisakyčiau Lenkų karalystės 
ta ant jo galvos uždėčiau savąjį 
vainiką.

Kai lenkų didikai, esantieji kar
tu su Jogaila ėmė dėl to smar
kiai ginčytis, tai Vytautas ramiai 
ir oriai juos sustabdė ir nusišyp
sojęs tarė:

— Jei taip, tai aš panaudosiu 
kitas priemones savo tikslui pa
siekti.
J. Dingoti, Daieje Pobkie, IV <.
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AMERIKOS LIET
SPORTININKŲ LAIMĖJIMAI
NUGALĖJO IS EILĖS KOLUMBIJOS, ARGENTINOS, URUG- 

VAJAUS IR BRAZILIJOS KREPŠININKŲ KOMANDAS. — IŠ
GARSINO LIETUVIŲ VARDĄ VISOJE LOTYNŲ AMERIKOJE.

šiaurės Amerikos lietuvių krep- neniažesnius moralinius laimėj!** 
šininkų rinktinė, remiama lietu- mus. Kaipo sportininkai buvo 
vių visuomenės, atliko laimingą * drausmingi, džentelmeniški, labai 
- ■ • ---- . . — I —i—.-.- r.--j įurie dienraščiai

tad ir parašė, kad tokiems sve
čiams geriau pralaimėti, negu 
prieš menkesnius laimėti. Monte- 
vidiečiai, esą, iš jų daug ką galė
ję pasimokyti. Net ir komunisti
nis dienraštis pripažino, kad sve
čių pergalė buvo teisinga...

Kaipo lietuviai, svečiai taip pat 
padarė geriausių įspūdį. Vietos 
tautiečiai juos buvo pasikvietę j 
savo pastoges, j priėmimus Lietu
vos Pasiuntinybėje, Lietuvių Kul
tūros draugijoje ir parapijos salė
je. Svečia: iš šiaurės visuose su
sitikimuose su savo tautiečiais 
parodė tikrą lietuviškų nuoširdu
mą, gražų išsilavinimą ir gerų 
nuotaiką. Jų kalbos ir dainos bus 
atmintinos.

Mūsų krepšininkų pagerbimui 
koktelis Lietuvos Pasiuntinybėje 
buvo įspūdingas svečių supažindi
nimas su kolonijos lietuvių atsto
vais, jaunimu, su Lietuvos drau
gais urugvajiečiais ir dienraščių 
atstovais, kurie išnaudojo progų 
spaudos konferencijai.

Jaukios vaišės buvo L. ir A. 
Grišonų ir Ed. Jusiaus namuose. 
Kultūros draugijos patalpose bu
vo taip pat parengimas, kur sve
čiai dar plačiau susipažino su lie-

žygį į Vidurio ir Pietų Ameriką, malonūs. Kai 
skindama netik sportininkų nuga
lėtojų laurus, bet ir išgarsindama 
lietuvių bei Lietuvos vardą.

Rinktinei vadovavo jos trene
ris V. Grybauskas. Kiti komandos 
nariai: A. Varnas, A. Radvilas, 
J. Skaisgiris, K. Germanas, R. Dir
venis, A. švelnys, R. Valaitis, 
W. Kamarauskas, D. Grabauskas.

Pirmas kraštas, kuriame lietu
viai krepšininkai laimingai pasi
rodė, buvo Kolumbija, čia lietu
viai turėjo tris rungtynes su pa
čiomis geriausiomis krašto ko
mandomis ir jas visas “padėjo ant 
menčių”. Medelyno universiteto 
rinktinę lietuviai liepos 11 d. nu
galėjo santykiu 70:39, Antiosijos 
universiteto komandų 66:37 ir ge
riausių sostinės Bogotos komandų 
81:68 (liepos 13 d.)

Laimingas etapas buvo Urugva
jus. Apie sportinius susitikimus 
tame krašte, priėmimus oficia
liose įstaigose praneša “Eltos In
formacijų bendrabarbis iš Urug
vajaus, paryškindamas ir lietuvių 
bei Lietuvos vardui užpelnytų kre
ditų:

LIETUVIŲ KREPŠININKŲ LAI
MĖJIMAI URUGVAJUJE

Šiaurės Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinės laimėjimai Monte
video mieste buvo gražūs visais 
atžvilgiais. Liepos 25 ir 26 dieno
mis tarptautiniame krepšinio tur
nyre laimėjo visus susitikimus ir 
tuo pačiu jiems atiteko miesto 
savivaldybės ir Lietuvos ministe- 
rio skirtos taurės. Techniškos 
rungtynių pasėkos: su Montevi
deo lietuvių “Vyčiu” 72:55 ir su 
montevidiečių — urgv a j i e č i ų 
rinktine 80:70. Pažymėtina, kad 
Urugvajuje krepšinio sportas yra 
aukštos klasės ir Montvideos rink
tinėje žaidė net šeši iš valstybi
nės rinktinės. Todėl šis lietuvių 
laimėjimas sportiniuose sluok
sniuose sukėlė didelį susidomėji
mų, plačius ir labai palankius 
spaudos komentarus. Visa spauda 
pabrėžė ypač gerų Jono Valaičio 
techninį kamuolio valdymui pava
dindama Valaitį geriausiu žaidė
ju) ir Alg. Varno tikslų metimų 
iš tolo, žaizdaina su urugvajie
čiais, amerikiečių lietuvių rinkti
nė parodė puikų susižaidimų, visų 
laikų* vesdama greitį, taip pat 
urugvajiečius prašoko fizinėmis 
savybėmis.

Bet su sportinėm pergalėm iš 
Montevideos svečiai išsivežė ir

tuvių kolonijos jaunimu. Pagrin
dinis bankietas — pietūs svečių 
garbei buvo parapijos salėje, da
lyvaujant aukštiems Lietuvos 
draugams urugvajiečiams ir šim
tams lietuvių, norėjusių svečius 
pamatyti ir išgirsti. Vaišėms įsi
siūbavus, visa eilė kalbėtojų, min. 
Dr. K. Graužiniui pradedant, pa
sakė jautrių kalbų, džiaugdamie
si lietuvių laimėjimais, juos svei
kindami ir jiems dėkodami, iš 
svečių šiltai ir turiningai pasisakė 
rinktinės organizatoriai ir vadovai 
A. Adamkevičius ir P. Petrutis. 
Publika jiems visiems sudainavo 
“Ilgiausių metų". Iš urugvajiečių 
pažymėtinos savivaldybės vicepre
zidento Figeli ir žinomo Lietuvos 
bičiulio Martinez Bersetche ug
ningos kalbos, kuriose jie prisi
minė ir pavergtos Lietuvos padė
ti-

Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės atstovai atskirai ir visi 
kartu atliko eilę oficialių vizitų, 
kaip pvz. miesto savivaldybėje, 
kur įteikė Čikagos burmistro ofi
cialų raštą, JAV ambasadoje, ir 
kitur. Prie Urugvajaus laisvės ko
vų didvyrio Artigas paminklo pa
dėjo gražų vainikų. Montevideos 
savivaldybės vecprez. Figeli iš sa
vo pusės jiems pagerbti buvo su
rengęs pietus, o JAV atstovus 
Henry Heyt savo rezidencijoje di
delį amerikietišką koktelį. Kolo
nijos lietuviai ir ypatingai mūsų 
pasiuntinybė svečiams padėjo vi
sur ir viskuo, tad irgi jaučiasi 
prie svečių misijos sėkmingumo 
prisidėję.

Mūsų krepšininkų geras pasiro
dymas sudarė progą gražiai pri
minti Lietuvos ir lietuvių vardą. 
Svečiai išskrisdami į Porte Ale- 
gro, Braziliją, išsinešė jau šešetą 
taurių, gerą nuotaiką ir paliko sa
vo broliams prie La Platos švie
sių atsiminimų.

Argentinoje ir Brazilijoje Ame
rikos lietuviai krepšininkai taip 
pat gražiai pasirodė, garsindami 
lietuvių sportininkų sugebėjimus 
ir Lietuvos vardų. “Argentinos 
Lietuvių Balsas” ir kita spauda

Adelaidėje
VYTIS I — GLENELG 

61-39 (34-16) .....
Ignatavičiui susižeidus ir Lap- 

šiui išvykus j Sydnėjų, Vytiečiai 
žaidė ne pilno sąstato, bet rung
tynes laimėjo lengvai.

Taškai: M. Statnickas 18, Pet- 
kūnas 16, Urmonas 12, Gumbys 
10 ir Jacinuskis 5.

VYTIS II — NORTH 
32-39 (11-11)

Antroji komanda sužaidė pras
tai ir pralaimėjo. Prie pralaimė
jimo prisidėjo Visockio nebuvi
mas per šias rungtynes. Taškai: 
Alkevičius 13, Milonas 8, Merū- 
nas 5, Rakauskas, Gudelis ir Py
ragius po 2.

VYTIS III (jauniai) —
TUBEMAKERS 40-45 (25-21)
Jauniai antrą puslaikį sužaidė 

silpnokai, be to, teisėjai leido la
bai. žiauriai žaisti, kas mūsiškius 
privertė pralaimėti. Taškai: Dau- 
galis 14, Zablovskis 11, Rudzins- 
kas 8, Kalibatas 5 ir Rudzens- 
kas 2.

VYTIS MERGAIČIŲ I —
STURT 36-41 (16-20)

Mergaitės žaidė nepilno sąsta
to, bet sužaidė gana gerai, ypa
tingai antrų puslaikį. Karingai 
ir gerai sužaidė O. Kelertaitė. 
nors ir kitos žaidėjos rodė gerų 
pastangų. Taškai: O. Kelertaitė 
18, M. Kelertaitė 10 ir Kitienė 8.

plačiai aprašė parengimus Bue
nos Airėse ryšium su lietuvių 
krepšininkų lankymus:. Pažymė
tina, kad vaišėse ir Argentinoje ir 
kitur dalyvavo be kitų ir JAV at
stovybių atstovai, lietuviams reng
dami ir patys priėmimus, nes 
krepšininkai šioje kelionėje buvo 
netik lietuvių, bet ir Amerikos 
“ambasadoriai".

VYTIS MERGAIČIŲ II (jauni.) 
— WEST (38-28 (16-7)

Jaunės laimėjimų pasiekė ne- 
persunkiausiai, nors labai gero 
žaidimo neišvystė. Taškai: D. 
Radzevičiūtė 17, L. Radzevičiūtė 
10, Andriušytė 9 ir Ludbarzs 2.

VYTIS — 1 NORTH 
61-54 (23-22)

Padarius Vyties pirmosios ko
mandos krepšinio žaidėjų pakeiti
mus ir komandos pertvarkymų 
jaunimo naudai, kaip Valdybos 
taip ir trenerio adresu teko ižgir- 
sti daug kritikos ir nepasitenkini
mo. šių rungtynių užtikrintas lai
mėjimas įrodė, jog pakeitimai bu
vo padaryti protingai ir laikui bė
gant (kaip ir buvo numatyta) bu
vo atsiekti rezultatai.

Norint ką nors pasiekti, negali
ma apsiriboti viena diena, reika
linga žiūrėti toliau j ateitį. Po 
operacijos visada pradžioje jau
čiamasi silpnai. Laikui bėgant 
operacija pasiteisina. North ko
manda yra pirmaujanti australų 
komanda Pietų Australijoje, šia
me turnyre ji taip pat stovi pir
moje vietoje varžybų lentelėje. 
Vytiečiai pirmų ir antrą varžybų 
ratų žaidė silpnokai ir nepasto
viai, daugiausia dėl to, kad retai 
išeidavo pilnu sųstatu, be to, buvo 
nesusižaidę. Trečiame rate jau ei
nama be pralaimėjimų ir Vytie
čiai stebina visus savo puikiu žai
dimu. šiuo sykiu visi tikėjosi

■ North pergalės, bet kas pažįsta 
Vyties komandų geriau laukė kie
tos kovos ir netgi laimėjimo. Tik
rai Vytiečiai šį kartų neapvylė ir 
žaidė beveik be klaidų. Pradžioje 
priešas buvo užmetęs taškus, Vy
tiečiai greitai išlygino ir toliau 
visų žaidimų vedė su kelių taškų 
persvara. Prieš pačių pabaigų 
priešas panaudojo didelį spaudi
mų ir spartų, kas jiems padėjo 
rezultatą sušvelninti iki trijų taš

kų skirtumo. Pora klaidų priešo 
puolime, ir Statnickas su Lapšiu 
padaro porų metimų, kas užtikri
na pergalę. Vytiečiams daugumo
je naudojant zoninį gynimų, šį 
priešui buvo staigmena individu
alinis gynimas. Po susižeidimo, Ig
natavičius žaidė pirmą kartą. Ma
tėsi, kad jį visdėlto trukdo. Taš
kai: Ignatavičius 20, Lapšys 18 
(visi antrame puslaikyje), Petkū- 
nas 13, M. Statnickas su Gumbiu 
po 4 ir Jaciunskis 2.

VYTIS II — WEST 
49-32 (25-20)

Antroji komanda žaidė iš "dū
sios” ir pelnytai laimėjo. A. Morfi
nas buvo labai pavojingas po 
krepšiu, šį laimėjimų atsiekti, gal 
būt, padėjo pavojus iškristi iš ket
veriukės. Taškai: Merūnas 27, Vi
sockis 11, Rakauskas su G. Stat- 
nicku po 4, Milonas 2 ir Alkevi
čius 1.

VYTIS III (Jauniai) — 
CHRYSLER 21-54 (8-26)

Prieš pirmaujančių komandą 
jauniai, žaisdami nepilno sąstato, 
nepajėgė parodyti stipresnio pa
sipriešinimo ir pralaimėjo, šios 
rungtynės buvo paskutinės žiemos 
turnyre. Mūsų jauniams teko pa
sitenkinti šešta vieta, kas, atsi
žvelgiant į tai, jog retai buvo 
žaidžiama pilnu sųstatu, yra ga
na gerai. Taškai: Daugaila 10, 
Kalibatas 7 ir Rudzinskas 4.

VYTIS MERGAIČIŲ I 
VIKINGS 20-45 (8-28)

Su Pietų Australijos žaidėjų 
komanda Vytietės sužaidė gana 
gerai, ypatingai antrų puslaikį. 
Reikalinga pažymėti, jog mūsų 
mergaitės šį sykį žaidė be Kitie- 
nės ir Ignatavičienės, kas nusvė
rė mūsų nenaudai. Taškai: M. 
Kelertaitė 12 ir O. Kelertaitė 8.

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

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

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

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

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

g

HANSA TRADING CO. Sav. V. ir A. Aniuliai

GENERAL MERCHANTS & INTERNATIONAL 
PARCEL SERVICE

MELBOURNE — 387 Lit. Bourke st., Tel. MU 4811.
j GEELONG — V. Bindokas, 38 Walsgott st., Nth. Geelong, Vic.

MOE — 13 Moore st., Moe, Vic.

• Persiunčiame jūsų pačių sudarytus siuntinius i Sovietų
Sąjungą ir kitus Europos kraštus. 'tS

• 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.

8

8

STEPONAS 
SARAKULA

$ Augštai kvalifikuotas siuvėjas^ 
|| patenkins visus jūsų reikalavi-Ų 
g mus. Rankų darbas atliekamas^ 
K europiečių specialistų priežiū-g 
§ roję.
8 čia pat labai pingiai parduo-,-, 
n damos medžiagos pasiuntimui|| 
S jūsų giminėms į “anapus”.
j? S. SARAKULA,
8 15 Park Str., Sydney, City. K 
it (Pirmas augatas), tel. MA 4533 v
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
Australia.

PHONE FA 5195

SKUBĖKI SKUBĖKI SKUBĖKI

SIŲSK JAU DABAR KALĖDINIUS 
SIUNTINIUS

i

:<:
ž

i

x

J. Stiautins
5-TH FLOOR

x x x
SIUNTINIAI 1 LIETUVA į

awawawavawa'a.'

306 The Causeway 
MELBOURNE

AGENTS:
SYDNEY, N.S.W.: M. <£• N. Paltie, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: Cental Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eieas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.

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

3i 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, Iškaičius muitų 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..................................................................................  j
Vyriški pusbačiai oxford ........................................................................... ;
Į vizas 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 nerizikuoja, nes uš kiekvieno siunti
nio pristatymų 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.

i 
i

3.0.0.
2.5.0.
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ftOSU PASTOGĖ
ADELAIDĖ

LIETUVIO MOKESTIS

Adelaidės Apylinkės Valdyba 
prašo visus dirbančius lietuvius 
susimokėti šių metų lietuvio mo
kestį (10 šil.), kuris priimamas 
bažnyčios salėje kiekvienų sekma
dienį.

Valdyba

LIETUVIŲ NAMŲ VAJUS 
PRATĘSIAMAS DAR VIENAM 

MĖNESIUI
Kadangi dėl nenumatytų aplin

kybių kaikurių rajonų talkininkai 
nespėjo per liepos ir rugpiūčio 
mėnesius aplankyti visų, tuose ra
jonuose gyvenančių, lietuvių, tai 
Adelaidės Lietuvių S-gos Valdyba 
nutarė Lietuvių Namų vajų pra
tęsti dar ir rugsėjo mėn., sutei
kiant progos visiems lietuviams 
prisidėti savo aukomis prie taip 
svarbaus lietuviško reikalo.

Adelaidė* Lietuvių S-goa 
Valdyba

CANBERRA
PADĖKA

Canberros Lietuvių Mot. Soc. 
Globos D-jai ir visiems, lankiu
siems mane ligoninėje ir už lin
kėjimus man greičiau pasveikti 
bei dovanėles naujagimiui, savo 
ir vyro vardu tariu Jums širdin
gų ačiū.

S. Budzinsuskienė

MINĖJIMAS IR SUSIRINKIMAS
Kaip minėta, Canberros Apyl. 

Valdyba š.m. rugsėjo 13 d. 4 v.v. 
Good Neighbour Council salėje 
— Riverside rengia Tautos šven
tės minėjimų.

Po minėjimo įvyks Moterų Soc. 
Globos D-jos visuotinas metinis 
susirinkimas, kuriame bus renka
ma nauja draugijos valdyba. Po 
to bus tradicinė arbatėlė su Po
nių paruoštais užkandžiais.

VISUOTINAS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ STUDENTŲ

SUVAŽIAVIMAS ....
Pranešame, kad ketvirtasis Aus 

tralijos lietuvių studentų suvažia
vimas šaukiamas š.m. gruodžio 
mėn. 28-30 dienomis Canberroje. 
Darbotvarkė bus paskelbta vėliau.

Nors dar liko trys mėnesiai ligi 
suvažiavimo, tačiau prašome vi
sus kolegas studentus jau dabar 
ruoštis. Tie studentai, kurie stu
dijuoja universitetuose, kur nėra 
studentų sąjungos skyrių, prašo
mi pranešti savo adresus Valdy
bai, kad galėtume tiesioginiai in
formuoti apie pasiruošimus suva
žiavimui. Visais reikalais rašyti 
šiuo adresu: V. Martišius, 17 Ab
bott circuit, Yarralumla, A.C.T. 
Tel. U 8823.

A.L.S.S. Canberros Skyriau* 
Valdyba

MELBURNAS
LIETUVIŲ NAMUOSE

Melburno Lietuvių Klubo Tary
ba paskutiniame savo posėdyje 
nutarė Lietuvių Namus atremon
tuoti — pertvarkyti. Po remon
to, numatoma, galės lengvai tilp
ti prie stalų per 150 asmenų ir 
dar bus palikta nemaža patalpa 
šokiams, šis pertvarkymas bus 
vykdomas inžinierių — architek
tų planais ir priežiūra. Planus 
patvirtinus, tuojau numatoma 
pradėti vykdyti talkos būdu Lie
tuvių Namų remontų. Remontui 
medžiaga jau pradėta gabenti į 
vietų.

Antras šiuo metu M.L. Klubo 
Tarybos greitos ateities darbas 
—• tinkamai pasiruošti metiniam 
Lietuvių Namų baliui, kuris įvyks 
š.m. spalio 9 d. (penkatadienį) 
Richmond Town Hall. Tarybos 
noras, kad visi Melburno lietuviai 
rastų baliuje tikrai malonių ir 
linksmų svečiavimosi nuotaikų. 
Vietas prie stalų jau dabar ga
lima užsakyti pas Klubo iždinin
kų Ignų Aleknų (telef. XB 2155) 
arba pas J. čirvinskų.

A.

MOKYKLŲ GYDYTOJAI

Dr. V. Didžys ir dr. I. Kaunas 
paskirti Viktorijos mokyklų gydy
tojais. Be miesto, jų rajonui pri
klauso ir kaikurios provincijos 
sritys. Abu gydytojai savo darbu 
yra patenkinti, nors pradžioje ir 
tenka susidurti su kaikuriomis 
naujenybėmis.

B. ZABIELA NESUPASAVO

Jis prašo redakcijų patikslinti 
M.P. nr. 34 apie jį tilpusių žinutę 
“Zabiela veiklos žmogus”. Sene
lių namų idėjos jis neatsisakęs, tik 
jos įgyvendinimas ne nuo jo vie
no priklauso.

SYDNEJUS
ATŽYMĖKIME 

TAUTOS ŠVENTĘ

Dai- kartų primename, kad š. 
m. rugsėjo 13 d. (sekmadienį) 
Sydnėjaus Apyl. Valdyba rengia 
iškilmingą Tautos šventės minė
jimų.

Minėjimas pradedamas 12,30 
pamaldomis St. Benedicts (Broad
way) bažnyčioje, po ko tos pa
čios bažnyčios salėje bus iškil
mingas minėjimo aktas su meni
ne dalimi. Paskaitų skaitys rašyt. 
Pulgis Andriušis.

šventė bus baigta Sydnėjaus 
Liet. Namuose Redferne bičiuliš
kam pobūvyje, kur A. Plūkas 
akordeonu išpildys keletą muzi
kos kūrinių.

DAR TAUTINIŲ KAPINIŲ 
REIKALU

Tautinėms kapinėms įsigyti ko
mitetas informuoja, kad Rok- 
woodo kapinyne esanti rasta vie
ta, kurioje būtų galima nusipirk
ti lietuviams 1.000 ar ir daugiau 
paskirų kapų vienoje vietoje. Esą 
galima susitarti, kad šių vietų re
zervuotų lietuvių reikalams be 
jokio depozito neribotam laikui. 
Mirus mūsų tautiečiui kapas te- 
kaštuotų tik 5 sv.

Daromos pastangos šių vietų 
įsigyti.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Lie

tuvių Namai” visuotino metinio 
narių susirinkimo, įvykstančio 
1959 m. rugsėjo 27 d., 2 vai. p.p., 
20 Botany Rd., Alexandria at
naujintuose Lietuvių Namuose —

DARBOTVARKĖ.
1. Susirinkimo atidarymas; 2. 

Mandatų Komisijos sudėties pa
skelbimas; 3. Susirinkimo prezi
diumo sudarymas; 4. Mandatų 
Komisijos pranešimas ir atpalai
davimas jo nuo pareigų; 5. Bal
sams skaičiuoti komisijos rinki
mas; 6. Sydnėjaus Lietuvių Klu
bo “Lietuvių Namai” Tarybos 
metinės apyskaitos pateikimas: a. 
Tarybos Pirmininko pranešimas,
b. Tarybos iždininko pranešimas,
c. Revizijos Komisijos praneši
mas; 7. Diskusijos dėl patiektos 
apyskaitos; 8. Apyskaitos įverti
nimas; 9. Sydnėjaus Lietuvių Na
mų Tarybos papildomų kandidatų 
rinkimai; 10. Einamieji reikalai: 
pageidavimai, sumanymai bei pa
klausimai ir 11. Susirinkimo už
darymas.

Turint galvoje svarstomų klau
simų svarbų, kiekvieno nario da
lyvavimas susirinkime yra p r i- 
valomas. Remiantis įsta
tų 33 paragr. laiku reikalingam 
kvorumui nesusirinkus, valandų 
vėliau susirinkimas bus pradėtas 
ir bus laikomas teisėtu, neatsi
žvelgiant j dalyvių skaičių.

Klubo narys, negalėdamas da
lyvauti susirinkime, įstatų 14 par. 
remiantis gali raštu įgalioti kitų 
narį dalyvauti susirinkime jam 
priklausomo balso teise.

Po susirinkimo — arbatėlė.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
“Lietuvių Namai” Taryba

“ATŽALOS” TEATRAS
VAIDINS NAUJĄ VEIKALĄ

Teko patirti, kad Sydnėjaus 
Lie- Teatras “Atžala” baigia re
petuoti K. Winter’io 4 veiksmų 
dramų “šviesi valanda".

Spektaklis įvyks spalio 10 d. 
Bankstowno Liet. Namuose.

M.P.I.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,
maloniai prašau kelių eilučių 

vietos Tamstos redaguojamame 
laikraštyje, kad galėčiau viešai iš
reikšti pasigerėjimų ir žavesį A. 
Pluko vadovaujamo “Rožyčių” 
okteto dainomis ir jų skambesiu.

Pirmų kartų jas išgirdau Skau
tų Bičiulių vakare Bankstowno 
Liet. Namuose. Manau, kad ir 
kiti jų klausydami tikrai ir nuo
širdžiai džiaugėsi. Linkint pasi
sekimo ir asmeninės laimės dai- 
noriams ir jų vadovui, norėtųsi 
šį puikų oktetų girdėti dar daug, 
daug kartų.

Su pagarba
A. Sejonas

Adelaidės Lietuvių Sąjungos Pirmininkų
V. RAGINI,

jo tėveliui Lietuvoje mirus, giliai užjaučia
Adelaidė* Lietuvių Bendruomenė*
Moterų Sekcijos Valdyba

Velionio šeimų, Vengrų Bendruomenę ir Jos Vadovybę, 
žymiajam laisvės kovotojui,

buv. Vengrų Bendruomenės pirm. Australijoj
DR. LASZLO MEGAY mirus,

nuoširdžiai užjaučia
A.L.B-nė* Krašto Valdyba

Nuoširdi padėka 
geradariams!

(Ištraukos iš laišku, kuriuose dėkojama Melburno 
Liet, Moterų Soc. Globos Draugijai už pasiųstas 
pinigines aukas)

(Tęsiny* iš “M.P.” 35 Nr.)
Po to, kai padėkojau valdžiai,

vokiečių tautai ir vokiečių bažny
tinei Caritas organizacijai už iš-
gyventų laikų ir St. Hedwigs- 
Stiftui už atidarymų -vartų j šiuos 
puikius rūmus, vardan dėkingumo 
Varelio prieglaudos lietuvių var
du įteikiau 3 medžio drožinius 
(mano padirbti ir dovanoti). Re
liginiai tautinį drožinį, papuoš
tų lietuviška ir vokiška vėliavėlė
mis, kuriame buvo išplautas įra
šas "LIETUVA TĖVYNĖ MŪSŲ”! 
ir apatinėje dalyje “LIETUVI, 
NENUSTOK TIKĖJĘS į TĖVY
NĖS LAISVĘ IR DĖL JOS AU
KOKIS” taip pat įteikiau. Priė
męs drožinį, Caritas direktorius 
p. Watermann, pasiteiravęs apie 
drožinio reikšmę ir įrašus, pasi
džiaugęs juo ir prasmingu įrašu, 
gausiom aukštų svečių, dalyvavu
sių iškilmėse, katutėm palydint, 
direktorius drožinį perdavė sese
lei viršininkei, paprašydamas, kad 
būtų rasta šiuose lietuvių namuo
se tinkama vieta, ir kol nors 
vienas lietuvis čia gyvens, jis turi 
čia ir likti. Seselei viršininkei 
įteiktas popieriui pjauti peilis 
(medžio drožinys), perjuostas lie
tuviškų motyvų juosta. Juokauda
mas paprašiau, kad šiuo peiliu ji
nai, kaip vyriausia šeimininkė, at-

riektų mum sočiai kasdieninės 
duonutės ir kad iki mirties mums 
jos netrūktų, kas salėje sukėlė 
gardaus juoko. Caritas direktoriui 
įteikdamas iš medžio išskaptuota 
Vytį, paprašiau, kad leistų iška 
binti vadinamuose lietuviškuose 
namuose. Direktorius, priėmęs 
Vytį, nurodė vietų salės centre 
jam iškabinti ir perdavė seselei 
viršininkei. Tokiu būdu įvyko na
mo pašventinimas ir įkurtuvės. 
Visa eilė kalbėjusių vokiečių pa
reiškė lietuviams užuojautų dėl 
mūsų tėvynės tragedijos — ir 
simpatijų.

Klimatinės sąlygos čia yra ge
resnės, negu buvo durpynuos ap
suptame Varely. Namas pastaty
tas prie pat miesto sausame pu
šyne. Vechta su nedidele apylin
ke, kaip kokia sala, yra grynai 
katalikiškas kraštas. Vechtoje yra 
bent keli vyrų ir moterų vienuo
lynai. Seselės vienuolės vadovau
ja daugeliui labdaros ir kultūros 
įstaigų (senelių prieglaudos, vai
kų prieglauda, vaikų darželiai, 
ligoninė ir mergaičių žemės ūkio 
mokykla). Vienuoliai globoja Pe
dagoginį Institutą, gimnaziją ir 
kt. Pakelėse, kaip ir Lietuvoje, 
nemažai kryžių pristatyta. Baž
nyčiose ir jų globojamose įstai
gose labai daug matyti religinių

skulptūrų, daugumoje medžio 
drožinių. Pagaliau užteks, nes per 
daug būsiu prirašęs apie mūsų 
naująją tėvynę, nusibos skaityti. 
Lieku su padėka, sveikinimais ir 
nuoširdžia pagarba.

čia Vasario 16-tosios gimnazi
jos padėka ir ištrauka iš jos Di
rektoriaus laiško už pasiųstų 50 
svarų sumų:

— “Nuoširdžiai dėkojame 
Melburno ir Apylinkės lietuvėms 
moterims ir Socialinės Globos Mo
terų Draugijai už tokią žymių pa
ramų mūsų globojamiems, netur
tingiems ir sergantiems moki
niams sušelpti. Mes džiaugiamės, 
kad tautiečių parama galime duo
ti pastogę, globą ir mokslų gra
žiam lietuvių jaunimo būriui. 
Nors gyvename paskendę kartais 
skolose už būtino vartojimo ir 
maisto produktus, tautiečių pa
rama stengiamės duoti vaikučiams 
gerų pastogę, gerą maistą ir to
dėl bendra mūsų vaikučių sveika
ta yra nebloga ir didesnių susir
gimų beveik nepasitaiko. Tiesa, 
gripo, anginos ir pan. epidemijos 
nepralenkia ir mūsų mokyklos, 
bet iki šiol pas mus lengvai ir 
greit buvo nugalimos. Vienam, 
kitam mokiniui pasitaiko susirgti 
geltlige ir kai kurie iš mokinių 
jau iš namų yra parsivežu palin
kimų į kurių ligų. Bet tai reti 
atsitikimai, kurių tokioje didelėje 
pusantro šimto žmonių šeimoje 
neišvengsi. Bet tos šeimos ir tė
vai, kurių vaikučiai yra mūsų 
globoje, dažnai yra ne tik ne
turtingi, bet ir chroniški ligoniai, 
invalidai, senatvės, ligų arba dau- 
giavaaikės šeimos vargų spau
džiami. Mūsų vokiečių įstaigoms 
pateiktomis paskutinėmis žinio
mis 28 mūsų mokiniai yra be tė
vo, 14 mokinių tėvai yra tbc. li
goniai, 12 mokinių tėvai serga 
širdies liga ir yra nedarbingi, 7 
mokinių tėvai invalidai ir 21 mo

kinio tėvai serga kitomis sunkio
mis chroniškomis ligomis. Nors 
mes prašome tėvų prisidėti labai 
nedidelėmis sumomis prie vaikų 
išlaikymo, pvz. už skalbimą arba 
knygų ir mokslo priemonių pirki
mui ir pan., kartais tėvai negali 
skirti iš savo pašalpų nė mūsų pra
šomų kuklių sumų. Todėl Tams
tų parama yra brangi ir prasmin
ga. Tamstų Draugija yra jau daug 
davusi lietuvių jaunimui ir; kiek 
mums žinoma, iš viso skurstan
čiai lietuvių bendruomenei. Ma
lonu mums stebėti tokią ištver
mingų ir sėkmingą Tamstų Drau
gijos veiklą, nes, dėja, Australi
joje mes patys turime ir liūdnų 
patyrimų, kai praktiškai visi gim
nazijos rėmėjų būreliai, keletą 
metų gerai veikę Australijoje, su- 
silikvidavo. Tad Tamstų parama 
šiek tiek atstovautų būrelių para
mą. — Su visokeriopa laisvojo 
pasaulio lietuvių visuomenės pa
rama po Velykų pradėjome de
šimtuosius mokslo metus ir jau 
juos gerokai trečdaliu esame iš
dirbę. Tamstų palankumų ir pa
ramų mūsų jaunimui ir tremties 
mokyklai prašome ir toliau išlai
kyti, padedant mums globoti lie
tuvių jaunimą. Už tamstų aukas, 
pasišventimą ir gerus linkėjimus 
dar kartą didelis ačiū.”

Tai tik dalis tų laiškų, kuriuo
se tautiečiai dėkoja už Jūsų gerų 
širdį.-Kiek liko nieko negavusių, 
nes suma buvo juk tikrai nedide
lė, kad galėtų jų dar į mažes
nes daleles padalyti. Argi mes 
tikrai negalime ateity sumesti 
dvigubai ir trigubai?! Daug ran
kų laukia ištiestų — dėja, Soc. 
Globbs Moterų D-jos "aruodai” 
vėl tušti — ir* nuo Jūsų geros va
lios, geros širdies priklauso jų 
pripildymas.

AČIŪ VISIEMS!
Soc. Globo* Moterų D-ja

MelburneMielą klubo narį
ČESLOVĄ VALODKĄ 

ir
ANDRIANĄ VAN MOORST

vedybų proga sveikina ir daug laimės linki
Geelongo Lietuvių Sp. Klubą*

“Vyti.”

ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA -
š.m. rug*ėjo 19 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

;■ LIET. NAMUOSE RUOŠIA "

POBŪVI' ::
:: PAGERBTI ADELAIDĖS MOTERŲ SEKCIJĄ. ”

Pobūvio meninę programą išpildys sol. p.p. Gučiuvienė ;; 
■ ’ ir Vasiliauskienė, pianistė p. D. Oldham ir rašytojas Pulgis - ■ 
;; Andriušis. ' ■

Visi bendruomenės nariai yra kviečiami tame pobūvyje-- 
;; dalyvauti ir prašomi registruotis pas Valdybos narius ir pla- j’ 
;; tintojus iki š.m. rugsėjo 13 d. “

■ LIETUVIŠKAS KELIAVIMO IR TURIZMO ; 
BIURAS

! ATSTOVAUJAM DIDŽIĄSIAS ORO IR LAIVININKYSTĖS J
[ BENDROVES. Į

VELTUI PATARIAME IR UŽSAKOME VIETAS ■
LAIVUOSE IR LĖKTUVUOSE. I

SYKIU — DOKUMENTŲ VERTIMO BIURAS 
(pripaž. JAV konsulato)

HISPANO —AMERICAN
TRAVEL BUREAU
23 MCKILLOP ST., MELBOURNE

(Tarp Lt. Collin* St. ir Bourke St. netoli Queen St.)

TELEF. 67 — 3888

KUR BEKELIAUTUMĖT, KREIPKITĖS PAS MUS.
Sav. A. ŽILINSKAS

8 I
I

SYDNĖJAUS SP. KLUBAS “KOVAS’

š.m. rugsėjo 12 d. (šeštadienį) 7 v.v.
BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMUOSE

rengia I
ŠOKIU VAKARĄ

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.: WJ2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

JUMS

Gros spaudas Baliaus Kapela.
Bu* visiškai naujo* ataigmeno* ir labai gera* bufete*.
Kadangi sportininkai savo pobūvį tik pirmą kartą ruošia šj 

Bankstowne, tai tikisi, kad gausūs tautiečių būriai apsilankys, g 
norėdami pamatyti sportininkų jaunimo prašmatnybes. ••

VALDYBA į!

g

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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SATYRA * LAISVA KRITIKA * HUMORAS * SAVIKRITIKA 
NEPERIODINIS MOŠŲ PASTOGĖS PRIEDAS ------------------N R. 4

VIENINTELIS PASAULYJE!
10 METŲ RAŠYMO! SUKAKTUVES!

(PANAŠU I VEDAMĄJĮ)
Taigi, brangiausias skaitytojau! Vėl sukaktuvės, žinote, reiškia, aš jokių savo sukaktuvių 

nešvenčiu; o žinote, beveik kiekvienų dienų kas nors sukanka. Laikai, reiškia, tokie viršvalandin- 
gi... Taigi, nešvenčiu.

O dabar štai, Mūsų Pastogė, reiškia, už šventė. Sako dešimties metų sukaktį.
Švęsti mums kartu, ar nešvęsti?
Mes, stovėdami už taikų ir tiesų, visada buvome opozicijoje prieš tendencingų ir iškraipytą 

spaudų, šį kartų, tačiau 
mes būsime nuolankūs 
(kadangi naudojamės jų 
spaustuve ir pinigais) ir 
solidarizuosime savo po
pierinei kolegai. Mūsų 
Pastogei. Taigi — švęsi
me.

Tačiau ir švęsdami 
mes liksime taikingi, ob
jektyvūs ir, be abejo, 
teisingi. Nevengsime kri
tikos ir demaskavimo.

Mūsų Pastogė sako
si einanti jau dešimti 
metų. Mums žinoma, kad 
yra laikraščių, kurie iš
silaikė dvidešimts metų 
ir net daugiau. O štai 
Amerikoje išeinantis 
“Draugas" švyti jau 50 
metų, (žiūrėk Liet. En- 
eiklop. Raidė D). Taigi, 
joks M. Pastogės rekor
das. Mūsų visuomenė iš
lepinta sensacijų; tokie 
dalykai neintriguoja. 
Tuomi, anaiptol, mes vis 
dėlto nesikratome pro
gos švęsti...

5 (Tęsinys 2 psl.)
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Tautiečiams turtėjant ir kylant socialinei ne
lygybei, bendruomenės laikraštis turėtų tenkinti 
tų bendruomenės dalį, kuri grupuojasi lygiųjų pu
sėje. To, deja, M. Pastogėje nėra. Laikraščio pus
lapiai vis tebėra užimti namų statytojų, susirinki
mų, minėjimų, skautų ir rinkliavų reikalais. Spor
to sritis visai apleista ir įterpta tarp skelbimų. 
Tik su revizoriaus tikslumu vartydamas kiekvienų 
puslapį, šen . ar ten atrandi numestų sviedinukų, 
arba Adelaidėje išmestų ir Sydnėjuje sugautų ne
santaikų kamuolį. Teisingai sportininkas B. Ne- 
meika Laukaičio Pastogėje rašė, kad mes sporto 
srityje nuo kultūringų tautų esame atsilikę my
lių — myliomis. Suprantama, čia eina reikalas 
apie ilgų nuotolių bėgimus.

Džiugu, tačiau, kad kultūrinėje ir visuome
ninėje veikloje sportininkai visai neatsilikę. Kaip 
žinoma, kultūrinė veikla net ir atsilikusiuose kraš
tuose gula, beveik išimtinai, ant sportininkų pe
čių (ne ant galvų, kaip kad kai kurie sportininkai 
mano). Dėl atsilikimo Jūsų Pastogė susilaiko nuo 
receptų, iki negaus tikslių davinių, kiek mylių at
silikę.

Taip pat ir išvežimus į Čikagos skerdyklas ar 
Los Angeles miškus, kurie mūsų bendruomenę 
karts nuo karto nusiaubia, M. Pastogė peršyks- 
čiai pamini. Iš Melburno išvežti Raulinaičiai, iš 
Adelaidės Rukšlelės, iš Sydnėjaus Vaičaitis... Ne
laimingiesiems neorganizuojama jokia pagalba, jo
kių rinkliavų...

M. Pastogė perdažnai primininėja kažkokias 
neapmokėtas skolas už pusmečius ar metų ketvir
čius. Reikėtų susiprasti, kad tautiečių skolos yra 
jų privatus dalykas. Taigi, nereikėtų įkyrėti ir 
taip begėdiškai demonstruoti materializmų.

M. Pastogėje nepakankamai atsispindi Mel
burno veiklos vaizdas. Nauji, reiškia, veiklos me
todai, nepakankamai apviešinami. Trūksta savi- 
kritikos. Jokių planavimų. Jūsų Pastogė, būdama, 
reiškia, objektyvi, mato ir neslepia šiek tiek pozity
vaus poreiškio savo kolegoje M. Pastogėje.

štai, po dešimties metų skaitymo, šiandien 
kiekvienas gerai įsisųmonino, kur pirkti pūkines 
kaldras. Čia neginčytinas M. Pastogės nuopelnas 
buitinės informacijos srityje. Iš tikrųjų, skelbimai 
suteikia plačias galimybes patekti į lygiųjų luomų. 
Kiekvienas iš Adelaidės ar iš Pertho, kas tik turi 
atliekamų pinigų, važiuoja į Sydnėjų pas M. LU
CAS & Co., kur gali gauti vilų už kelis parašus. 
Tik iš M. Pastogės sužinom, kad optikas priešais 
Melburno Town Hall gali aprūpinti akiniais vi
sus, kurie dėl savo darbelių gėdisi be jų žiūrėti 
į brolį lietuvį. Unrinį žiponėlį atnaujinti už pri
einamų kainų galima Sydnėjuje pas Steponų Sa- 
rakulų.

Taigi $e visi dalykai darosi galimi tik M. 
Pastogės dėka. Jūsų Pastogė ne be pavydo tai pri
pažįsta.
2

ANTANAS GUSTAITIS • ;

PARAŠAS ANT 

PATRIOTO KAPO

Tarp lopšio ir karsto taurelėm stukseno. 
Užgimęs užaugo, užaugęs paseno.
Daug matė, girdėjo, kalbėjo, galvojo, 
Daugiausia gi — plojo, kai kitas kovojo. 
O priešų Tėvynės taip baisiai nemėgo, 
Kad bėgo, ir bėgo, ir bėgo, ir bėgo. 
Pabėgęs kentėjo, kentėjo, kentėjo, 
Kol jau neiškentęs per jūras atėjo. 
Atėjęs čia narsiai ant kranto sustojo, 
Kų buvo pasakęs, kartojo, kartojo.
Vis veržės į Vilnių, į protėvių pilį, — 
Ir galvų paguldė už automobilį.

Baigdami linkime M. Pastogei ateityje stip
rinti savo stipriąsias savybes ii- mažinti silpnąsias.

Mes gi tuo tarpu grįšime į ... pūkines kal
dras.

Iki sekančių švenčių!
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M. PASTOGĖS š.m. liepos 31 d. numeryje 
tilpo straipsnis — pasiūlymas įsteigti medalį “UŽ 
LIETUVYBĘ”, kuriuo turėtų būti apdovanojami 
visuomenės veikėjai ir kultūrininkai. Straipsnio 
autorius, slapyvarde JU-RA, vertais medalio pir
moje vietoje siūlo sportininkus ir toliau kitus. 

Nesuklysime spėdami, kad šis pasiūlymas ne kul
tūrininko, o greičiausiai sportininko.

Jūsų Pastogė, būdama jautri, pirmoji atsilie
pia su konkrečiais pasiūlymais, čia duodama dvie
jų medalių projektus.

Kairėje: Medalio projektas sportininkui. Trijų 
žvaigždžių, kurių gali būti daugiau: pareina nuo 
turėtos oponento jėgos.

Dešinėje: Pačiam idėjos sumanytojui JU-RA1 
skirtas medalis, pritaikytas kasdieniniam naudo
jimui:

1. Kišenėlė su “reisferšlusu” įdėti mašinos 
raktui, tramvajaus bilietui, smulkiai grąžai...

2. Dzinguliukai! Pridedami už savimeilę, tuš

tumą, pigios garbės j ieškojimą ir norą būti atly
gintam už darbą lietuvybei.

3. Kabliukas: naudojamas viršvalandžių me
tu pritvirtinti medalį prie “kombinzono”, idant, 
į šalis nesimėtytų, dzinguliukai neskambėtų ir ne
trukdytų protingiems žmonėms dirbti tautinio dar
bo viršvalandžių.

P.S. Antroji medalio pusė, dėl žinomų prie
žasčių, čia nerodoma.

S-« ...fT •«. ' *'-«S
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PAŽYMĖTINU ĮVYKIU KALENDORIUSI » »

1949.
1. Adelaidėje atsistojo ant kojų ir pradėjo 

lankyti tautiečius “Australijos Lietuvis”. Redakto
rius Glušauskas nuo darbo žemoj palapinėj su
vargo — sulinko.

2. Sydnėjuje tapo suremta “Mūsų Pastogė”.
3. Melburne prasidėjo neramumai.
4. Adelaidės muzikui Gabrijolui australų uni

jos sudaužė smuikų. Pirmas nusivylimas laisvės 
kraštu!

1950.
i. Australijos vyriausybė, vykdydama U.N.O. 

nutarimus, visiems emigrantams garantavo teisę 
į darbų. Mūsų gydytojai, teisininkai, karininkai, 
muzikai, pedagogai, ex direktoriai ir jų ponios 
mielai naudojasi tarnaičių ir juodadarbių teisė
mis.

1951.
1. Sydnėjaus padangėje ’pasirodė “Aitvaras”.
2. Pirmojo transporto lietuviai sukilo prieš 

U.N.O. principus ir atmetė Australijos vyriausy
bės suteiktų dovanų — teisę j dviejų metų darbų. 
Tuo būdu įvykdė pirmų revoliucijų ir pasėjo so
cialinės nelygybės bei klasinės neapykantos sėkla 
dirbančios daugumos tarpe.

3. Melburne neramumai truputį aprimo.

1952.
1. Sydnėjus. Simonas Teisingasis atliko Kraš

to Valdybos revizijų. Rasta daug netvarkos.
2. Melburne siūbtelėjo aštresnė neramumų 

banga.
3. Bathursto ir Bonegillos laukuose vyko par

tizaninės kovos už asmeninę nepriklausomybę, 
pirmosios aukos krito iš motociklistų tarpo, puo
lant pakelės kliūtis — stulpus.

5. Rašytojas Žukauskas M. Pastogėje įvedė 
skyrių “PYKTI NEREIKIA”. Bendruomenėje pra
sidėjo pykčiai ir barniai.

1953.
Nieko pažymėtino nejvyko.

1954.
1. Melburno neramumai pradėjo įsiliepsnoti.
2. Staiga tapo išvežta melburniečių Raulinai- 

čių šeima. Spėjama, kad j Holyvudo miškus.

1955.
1. Visi laisviau atsikvėpė, kai Melburno ne

ramumai sušvelnėjo. Radosi vilčių, kad rimtis ir 
čia įsivyraus.

2. Lietuvis “Maikus” Sydnėjaus stadium’e su
mušė australų. Everybody was happy...

3. Sydnėjuje Simonas Teisingasis M. Pastogei 
paskolino £ 4001?

4. Iš Sydnėjaus išvežta lietuvių Sirgėdų šei
ma. Spėjama, kad j čikagų. Jokių žinių...

5. Adelaidė pasigamino Maratono (Kybartai 
— Adelaidė) medalį. Greitesnieji apsidovanojo.

G. Sydnėjaus dvasinės rezistencijos Sambūris 
“Šviesa” šventė penkių metų sukaktuves. Muzi
kantas — rusas, su violenčėle salės viduryje grojo 
ir rusiškai dainavo “Serce...". Visa salė šoko ir 
jam rusiškai pritarė: “Serdce...".

7. Canberros lietuviai demaskavo ir asimilia
vo Berijus agentų Petrovų. Išvežimai bendruome
nėje sumažėjo.

1956.
1. Melburne vėl atgijo neramumai.
2. Sydnėjaus stadiume australas sumušė lie

tuvį “Maikų”. Everybody was happy...
3. J Čikaga tapo išvežtas Austr. Liet Ben

druomenės pirmininkas J. Vaičaitis. Spėjama, kad 
tebėra gyvas.

4. Adelaidės “Australijos Lietuvis” pavargo ir 
sulinko. Išsitiesė ir ant kojų atsistojo Glušauskas. 
Pradėjo lankyti... bankus.

5. Iš Sydnėjaus išsirovė, Adelaidėje persiso- 
dino ir prigijo Pulgis Andriušis.

— Sudiev, kvietkeli tu brangiausias! (J.P.)
6. Ištyrus senus gandus apie Sydnėjuje 1951 

mt. pasirodžiusį "Aitvarų”, paaiškėjo, kad tai bu
vo tik paprasta bistrai skraidanti lėkštė (tuščia).

Priešingai gi, tikrasis Aitvaras įsikūrė Krašto 
Valdybos iždininko S. Grinos (Teisingojo) buto 
kamine. Pradėjo nešti gėrybes.

7. Melburne išėjo “ŽALIASIS LAPELIS”.
8. Iš Adelaidės tapo išvežtas A. Rūkštelė. 

Kiek girdėti — “doing well”.

1957.
1. Melburne neramumai labai išsiplėtė ir su

stiprėjo.
2. Adelaidėje tapo gausiai apdovanotas Pulgis 

Andriušis. Dovanas Pulgis noriai priėmė. ,
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3. Sydnėjuje Krašto Valdyba padarė reviziją 
pas Simoną Teisingąjį. Rasta viskas tvarkoje.

4. Sydnėjus nutarė bendruomenės namų ne
statyti. To pasėkoje pradėta statyti dveji namai. 
(Melburno Įtaka! J.P.)

5. Sydnėjaus Town Hall koncertavo Volgos 
sielininkų choras (Vadinamas Dono kazokų choru). 
Sambūrio “Šviesa” atstovas pertraukos metu pa
prašė autografo. Burliokas pasirašė. Džiaugsmui 
nebuvo ribų...

6. Sydnėjaus stadiume lietuvis "Malkus" su
mušė italą. Everybody was happy...

1958.

6. Sydnėjuje atidaryti lietuvių namai, pasta
tyti tautiečių atliekamais pinigais. Pirmosios muš
tynės įvyko jau po kelių dienų.

7. Amerikos “bagočius“ Bachunas atrado Aus
traliją. Išlipo Sydnėjuje (ten pat, kur išlipo kapi
tonas Cook’as). J j pasitiko Melburno lietuviai su 
Melburno choro dirigentu Celna priešaky.

8. Melburne ruošiamasi statyti dvejus bendr. 
namus. (Sydnėjaus įtaka! J.P.).

1959.
1. Išėjo Jūsų Pastogė!

1. Pirmųjų transportų lietuviai at
šventė dešimtmečio sukaktį. Nuspręsta, 
kad tai neverčiausias dešimtmetis jų gy
venime; nevertas buvęs vienų metų 
UNROS globos.

2. Melburno neramumai įgavo pasto
vias formas, virto tradicija ir toliau ne
laikomi neramumais, bet visuomenine vei
kla.

3. Sydnėjuje italas vėl sukūlė lietuvį 
Maikų. “Everybody was happy”, išskyrus 
patį nugalėtąjį. P. Maikus pasižadėjo 
daugiau į Sydnėjų nevažiuoti, nesimušti, 
o gyventi taikiai pagal P.L. Bendr. nuo
status.

4. Sydnėjuj Krašto Valdybos Kontro
lės Komisija suruošė bankietą Simui Gri
nai — teisingajam.- S. Grina, atsidėkoda
mas už bankietą, pasiryžo aukoti M. Pas
togei po £ 6 j savaitę. Krašto Valdyba, 
atsidėkodama Grinai už tokią paslaugą, 
jį atleido nuo visų pareigų bendruomenei,

5. Sydnėjuje prasidėjo neramumai dėl 
Krašto Valdybos sudarymo. Pasirodė 
anoniminiai lapeliai. (Melburno įtaka! 
J.P.)

TAUTINIS KILIMAS TREMTYJE.

Klimatinės sąlygos keičia emigranto 
būdą, kas atsispindi naujam tautiniam ki
lime.

Eglutės, tulpės ornamentas nyksta. 
Juos pakeičia kiti folkloro elementai. Sto
gų žirgelius išstumia Sedanas.
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<zBcdto c^-uėtralija

Proistorė- #-
Balto' Australija buvo atrasta lietuvių neat

menamais laikais, bet tapo pamiršta. Antrų kartą 
•j atrasti teko Baužei ir Kuodžiui, jų laivui užpiau? 

kus ant seklumos Botany Bay, Sydnėjuje. Kraštas 
ą rastas užimtas triušių. Kuodžiui atkovojus pakran

tę, jsteigta pirmoji Liet. Draugija. Gubernatorių 
Baužių viešpatavimo laikais atvyko pirmieji dide
li lietuvių transportai ir nuo tada prasidėjo mū
sų laikai, arba — naujoji dypukų era.

Gyventojai, ūkinė, socialinė ir 
kultūrinė padėtis

Balto Australija dalinasi į daugelį atskirų 
valstybių-ėlių su dviem atsarginėm Lietuvom Tas- 
manijoje ir N. Zelandijoje.

, Melburno valsfaybė
Gyventojai rasiniai skirstomi į kairiuosius, de

šiniuosius ir jotvingius. Augaloti, liekni ir beveik 
visi blondinai. Pasižymi jie negirdėta energija, 
būdo taurumu ir teisingumu.

Valdymosi forma: Remiantis taisykle — “Akis 
už akį, dantis už dantį”.

Piniginis vienetas: Garbės žodis.
Išvystyta spaudimo pramonė: kairieji spau

džia dešiniuosius, dešinieji kairiuosius. Spaudžia
ma taip pat žaliasis lapelis ir Tėviškės Aidai.

Pastatytas lietuvių namas. Pajamų šaltiniai: 
Krepšinis, savaitgalio mokyklos, Soc. Globos Mo
terų Draugija, Skautai, choras.

Iš tautinių retenybių pažymėtinas Zubras. 
Jame galima įžiūrėti savybių, būdingų Baltvyžio, 
Vilniaus ir Rambyno krašte.

Atsarginis Melburnas randasi Geelonge. Ban
doma sekti Melburną, tačiau, būdami rasiniai 
menkesnės kokybės (ne liekni ir ne blondinai), 
nepajėgia jie visdėlto išvystyti reikiamo spaudi, 
mo. Krepšinio, choro ir savaitgalio mokyklų paja
mos nepakankamos, todėl yra nuolat šelpiami Mel
burno Soc. Globos Moterų draugijos.

Sydnėjaus valstybė
Plotu didesnė už Melburno valstybę, tačiau 

ūkine ir kultūrine prasme atsilikusi.
Valdymosi forma: K. Valdybos diktatūra. Pro

teguojamas feodalų luomas. Iždas ypatingai gerai 
buvo tvarkomas lietuviškojo šachto. Piniginis vie

netas: Grynas svaras (lygus £ A700).
Gyventojai verčiasi viršvalandžiais,' susirinki

mais, minėjimais. Pirmaujanti pramonė: krepšinis, 
choras. Spaudimas pakyla K. Valdybos rinkimų 
metu. Šiaip spaudžiama tik Pastogėje.

Atsarginis Sydnėjus randasi Wollongonge, 
kuris išlaikomas Sydnėjaus Moterį, Soc. Globos 
draugijos.

Adelaidės valstybė
Kraštas randasi prie jūros: saulėtas ir smėlė

tas. Gyventojai lengvo, gero būdo.
Valdymosi forma: Individuali autokratija.
Vyrauja krepšinio ir vaidinimų pramonė. Mū

sų eros pradžioje stipriai reiškėsi spaudimo (j tau 
tiečių kišenes) pramonė. įsigijus spaustuvę, spau
dimas dingo.

Yra keistenybių: pažymėtinas anoj pusėj Ade
laidės ežero, dirvonėlyje augantis didžiai nuosta
bus etnografinis fenomenas. Karts nuo karto lais
tomas... Vegetuoja patenkinamai.

Pajamos: Savaitgalio mokykla, skautavimas, 
sufleravimas, teisė.

Canberros valstybė
Klimatas — lygus, aplinkinių plokštikalnių 

apsaugotas nuo Melburno žvarbių vėjų ir nuo Syd
nėjaus tropinių musonų. Gyvena nedidelė tautelė, 
turinti didžiai keistus papročius. Pvz., ten nėra 
pėsčiųjų: visi turi Sedanus, kuriais zuja nuo namų 
iki parlamento (ten laikomas federalinis biudže
tas) bei atgal ir t.t.

Valdymosi forma: savivaldybių principas.
Piniginis vienetas: sauja “suverenų".
Pramonė silpna. Spaudimo nėra.
Mėgiamiausias "past Time": triušių ir šnipų 

gaudymas.
Atsarginę Canberą turi Quinbeine.

Yallourno valstybėlė
Gyventojai juodosios rasės. Savaitgaliais kiek 

pašviesėja. Verčiasi pogrindine veikla.
Piniginis vienetas: Svaras rudosios anglies.
Iš etnografinių keistenybių auga “Bušodilgė”, 

kuri, nežiūrint nepalankių sąlygų, vešliai šokoja 
ir neša vaisius.

Atsarginio Yallourno neturi. Spaudimo nėra.

Portho valstybėlė
Eina atsarginės Adelaidės pareigas.

12



Brisbanės, Newcastlio
valstybėlės tebėra vystymosi stadijoj.

Atsarginė Lietuva N. Zelandijoj
Valdymosi forma: Procutų diktatūra. Pajamų 

kaltiniai: Meno parodos ir meškeriojimas. Spaudi
mas silpnas. Pramonė neišvystyta.

Atsarginė Lietuva Tasnianijoj / '
Kraštas retai apgyventas. Kartais pasigirsta 

garsų, protestuojančių dėl esamos “atsarginės" pa
dėties. Siūloma pradėti spaudimų. Yra tendencijų 
Melburną laikyti atsargine Tasmanija.
P.S; Mėlynuose kalnuose, Bonegilloje ir Albury 
randasi mažos klajoklių giminės. Jų gyvenimo bū
das — papročiai dar neištirti.

TRUMPIAUSIAS
VEIKLOS PRANEŠIMAS...

Savu laiku Australijos liet, atstovų suvažia
vime Sydnėjuje Krašto Garbės Teismo pirm. Kal
vaitis pateikė trijų veiklos metų pranešimą:

— Posėdžių neturėjom, pajamų nebuvo, ke
lionės išlaidas apsimokėjom patys.

Viskas.

LIAUDIES IŠMINTIS
Arklį (mašiną) turint, negėda ir pėsčiam. 

Blogai, kai trūksta maisto, blogiau, kai trūksta 
apetito.

Didelė nosis, didelė ir panosė.
Iš lopšio be ašarų neišlipsi.
Iš visų ligų, nė viena nėra gera.
Ne visi miega, kurie užsimerkę.
Pinigus paskolini rankom, o atsiimi kojom.

T
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LIAUDIES IŠMINTIS

Karkta meili, karktas ir kerėtas.

Girtas ne galvoja, bet išsigalvoja.

SPORTININKO IŠMINTIS
Pradėjus kalbėti apie Mažosios Lietuvos ir ki

tus reikalus, Sydnėjaus krepkinio veteranas X-as 
atsakė:

— Kalbėkite tokius dalykus vaikams!

???

■ rt.

—SKELBIMAS
GROŽIO SALONAI
SuoUuMz   T6t«^9

PUiMETIMĖJ IR IŠEIGINĖS ŠYP = 
SENOS ♦ GARBANOS* NAGU 
IR LIEŽUVIU TRUMPINIMAS »

B i
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