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’’TAS LAISVĖS NEVERTAS, 
KAS REGINA JOS”

Iš VLIKo ijinninhiko Dr. A. Trimako pranešimo VLIKo sesijoje
Lietuvos laisvinimo reikalai at

sidūrė stipriame Sovietų — Vaka
rų kultūrinių ir ūkinių mainų po
veikyje. Maskvos skelbiami tai
kaus sambūvio, nusiginklavimo ir 
taikos obalsiai siekia sudaryti kli
matą, kuriame šie mainai galėtų 
lengviau plėstis, o Vakarų budru
mas komunistinei (takai — mažė
ti. Abiejų šių, kultūrinis ir ūkinis, 
ofenzyvų tikslas tas pats — nu
raminti Vakarus, išstumti juos iš 
užimtųjų strateginių pozicijų šal
tajame kare bei rinkų ir paruoš
ti palankesnes sąlygas tolimesnei 
komunistinei ekspansijai.

Vakariečiai, besiderėdami žene 
voj, pasiūlė Sovietams kai kurių 
nuolaidų, kurios palietė anksty
vesnius pažadus nedaryti nieko, 
kas pasunkintų pavergtųjų, taigi 
ir Lietuvos, padėtį. Galutinis Že
nevos derybų balansas nusvyro 
Maskvos naudai. Vakarų Berlynas 
tapo pripažintas derybų objektu, 
o Vakarai savo pozicijų nesustip
rino, tuo tarpu kai Chruščiovas 
laimėjo pakvietimą i JAV. Tai 
taktinis jo laimėjimas, kuris buvo 
nemažai išgarsintas pavergtuose 
kraštuose. Toji jo kelionė buvo ly
ginama su lunikų skridimu j ir ap
link mėnulį. Šiuos įvykius Sovie
tai panaudojo savo propagandai 
Lietuvoje, kaip ir kituose paverg
tuose kraštuose, siekdami suma
žinti žmonių viltis išvysti laisvės 
rytojų.

s *
Maskvos — Pekino santykiais, 

savo mainais, ypatingai ūkine 
ofenzyva, Maskva tikisi išstumti 
Vakarus ne tik iš neutraliųjų rin
kų, bet kirsti smūgį jų pačių ūkiui. 
Čia Kremlius negaili kreditų, ku
riuos gausiai skirsto Azijos, Afri
kos, P. Amerikos ir net Europos 
kraštams, kad visi gaunantieji 
paskolas mažiau pirktų amenki- 
nių prekių, bet daugiau sovietinių. 
Jei Sovietams pavyktų išstumti 
Vakarus iš kalbamų rinkų, Mas
kva tada neabejotinai pakirstų Va
karų įtaką tuose kraštuose. Štai 
kodėl Chruščiovas prispirtinai pir
šo amerikiečiams laisvus prekybi
nius mainus ir jdomavosi, ar galė
tų gauti iš Amerikos ne smulkaus 
vartojimo, bet gamybinių prekių 
Sovietams reikia mašinų ir kredi
to savo pramonės augimui, kad 
sustiprinus konkurenciją net JAV 
vidaus rinkoje.

Nėra jokios abejonės, kad so
vietinės prekybos finansavimas 
būtų lygus savižudybei, š.m. lie 
pos pradžioje Chruščiovas sakė: 
“prekybos pagalba mes sugriausi
me Vakarus, kurie mums priešina
si”.

★
Visi Maskvos žygiai atsiliepia į 

Sovietų okupuotąją Lietuvą. Dau
gel Lietuvoj gaminamų prekių iš
vežama ir panaudojama Sovietų 
ofenzyvos tikslams. Išvežamieji iš 
Lietuvos gaminiai mažina vietos 
aprūpinimą, ir mūsų žmonės turi 
maldauti savo artimųjų svetur 
gyvenančių pagalbos — juos ap
rūpinti kasdieninio vartojimo pre
kėmis, imtinai iki adatų. Darbo at
lyginimas Lietuvoje neauga kartu 
su pramone. Darbininkas viduti
niškai teuždirba 600 rub. per mė
nesį. Tuo tarpu Maskvoje — 803 
rub. Aukštos prekių kainos nelei
džia įsigyti kas žmogui būtina. 
O beto, dar iš algų atskaitomi vi
sokie mokesčiai. Ne ką čia padėjo 
plačiai išgarsinta menamoji ūkinė 

decentralizacija. Vieton Maskvi- 
nės centrinės biurokratinės admi
nistracinės kontrolės atėjo visasą
junginės komunistų partijos kon
trolė. Kas šito nenorėjo iš parei
gūnų suprasti, tokie pašalinti. Ne
nuostabu, jei Lietuvoje yra žmo
nių, kurie priversti užsirašyti 
darbams j Kazachstaną, ar kur ki
tur už Lietuvos sienų. Tai nauja 
šalies žmonių deportacija tik ki
ta forma. Vieton išgabentų gyver. 
tojų Lietuvoje atsiranda daugiau 
rusų.

Viešųjų sferų priešlietuviika 
veikla paskutiniu laiku sustiprėjo. 
Tai ženklas, kad mūsų šalies gy
ventojai tebėra patriotiniai nusi- 
teikę. Tuo tikslu per komunistinę 
spaudą buvo puolimų, nukreiptų 
prieš "nacionalistinius nukrypi
mus” ir prieš buvusius bei dabar
tinius lietuvių veikėjus, svetur gy
venančius. Jų tariamai juodi dar
bai bei nusikaltimai buvo garsina
mi, kad tuo sukėlus daugiau trin
ties lietuvių tarpe. Nepaisant šito, 
žmonės laikosi vieningai ir sun
kiai pergyvena Maskvos okupaci
ją. Jaunoji karta mažiau susijusi 
su praeitimi, todėl ja mažiau do 
misi. Jaunimas ieško kelių j nau
jas gyvenimo formas, laisvesnę 
kūrybą, kuri būtų pranašesnė už 
sovietinę. Neabejotinai jaunimas 
klauso užsienio ir mūsų radijo 
pranešimų. Jis laukia ir ieško pa
trauklių idėjų, suka galvas, kas 
darytina turimomis gyvenimo sąly
gomis. Ko siekti, j ką atsiremti? 
Tokia tarptautinė padėtis, mūsų 
ir kitų pavergtų kraštų turima 
būklė, o taip pat mūsų visuome
nės išeivijoje laikysena lėmė 
VLIKo veiklą. Turėjome smūgių, 
bet būta ir padrąsinimų.

★
Skaudžiai pergyvenome Lietu 

voa atstovo prie Vatikano degra
davimą. Jis turi teisę kalbėti Lie
tuvos vardu, bet tik kaip pasiun
tinybės reikalų vedėjas, o ne to
lygus diplomatas, misijos šefas. 
Jo rangas yra žemesnis, kas atsi
liepia į jo prestižą ir vietą diplo
matų tarpe. Darėme ką galėjome. 
Susidarė įspūdis, kad veikiame 
kas sau, nepripažindami jokio va
dovaujančio autoriteto. Tenka 
džiaugtis, kad tas nelaimingas 
įvykis neturėjo tolimesnių padari
nių. Jokia kita valstybė, kur te
bėra Lietuvos pasiuntinybės, į tai 
neatkreipė dėmesio ir palaikė Va
tikano žygį grynai taktine klaida.

★
Stengdamiesi išlaikyti Lietuvos 

kylą gyvą ir neleisti pasaulio ga
liūnams užmiršti Lietuvos vardą, 
nepraleidome progų įsiterpti, kur 
buvo galima ir tikslu. Tam reika
lui išnaudojome pasikeitimą Vals
tybės Departamente. J.F. Dulles 
pareiškimas Vasario 16 dienos 
proga liks istorinis. Paskyrus nau
ją JAV valstybės departamento 
sekretorių, pasveikinome jį, linkė
dami neužmiršti Lietuvos bylos. 
Beaiškėjant Rytų-Vakarų konfe
rencijai Ženevoje, VLIKo pirmi
ninkas lankėsi Valstybės Departa
mente ir įteikė atitinkamą memo
randumą. Panašūs memorandumai 
buvo įteikti Didž. Britanijos ir 
Prancūzijos vyriausybių galvoms, 
Vakariečių pasitarimo Vašingtone 
proga. Susirinkus keturių didžių
jų užsienio reikalų ministeriams 
Ženevoje, vėl kreipėmės telegra
momis j juos, primindami Lietu

vos reikalą.
Tarptautiniai įvykiai tačiau ru- 

tuliuojasi ne pavergtųjų naudai, 
ir Chruščiovas atsilankė JAV. Ta* 
proga kreipėmės į įvairias orga
nizacijas ir į savo žmones, prašy
dami jų imtis žygių, kuriuos nu
rodėme. Tuo pat metu buvo pa
siųsti raštai JAV prezidentui, 
Valstybės Dep-to sekretoriui ir 
Jungtinių Tautų pirmininkui, pra
šant kelti Lietuvos laisvės bylą. 
Raštai prezidentui buvo kongreso 
narės Edna Kelly įtraukti j Con
gressional Records. Visi tie žy
giai pasaulinės politikos raidos 
nepakeitė, bet Lietuvos laisvės 
reikalas pakartotinai buvo iškel
tas. Turiu priminti, kad VLIKo 
žmonės uoliai dalyvavo Žmogaus 
teisių dienos minėjime, tremtinių 
metų paskelbime, PET bei LLK 
darbuose.

Radijo programomis per Madri
do, Romos ir Vatikano stotis krei
pėme ypatingo dėmesio į kultūri- 
niai-ideologinius klausimus, kuo 
mūsų jaunimas labai domisi. Poli-, 
tiniai komentarai apie dienos įvy
kius ir laisvųjų lietuvių veiklą 
buvo taip pat reikiamai naudoja
mi.

Eltos biuleteniai lietuvių, anglų, 
italų ir vokiečių kalbomis ir to
liau tobulinami, žymaus pasiseki
mo susilaukė itališki biuleteniai. 
Nemaža anglų ir vokiečių spaudos 
panaudoja žinias. Lietuviški biule
teniai plačiai lietuvių spaudos 
naudojami.

Santykiai su kaimynais baltgu- 
džiais ir lenkais buvo plečiami 
ir toliau. Bendradarbiavimas su 
jais laisvinimo srityje virto tradi- 
ja, dirbant PET ir kitose egzilių 
organizacijose. Su ukrainiečiais 
ir vokiečiais tolygiai santykiai yra 
geri.

Santykiai su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene draugiški. Gražus 
jaunimo būrys teigiamai pasireiš
kė laisvinimo baruose.

Visose čia suminėtose srityse 
būtų buvę galima daugiau pasiek
ti, jei medžiaginiai ištekliai būtų 
geresni. Ir čia daroma kas gali
ma.

Dėjome pastangas, kur tik gali
ma, Lietuvos bylai ir jos vardui 
kelti bei garsinti. Priešinomės, 
kur susidarė grėsmė status quo 
pripažinti. Tampriai bendradar
biavome su mūsų diplomatais ir 
kitomis mūsų organizacijomis.

*
Tarptautinė padėtis verčia mus 

dirbti dar su didesniu užsispyri
mu ir pasišventimu. Turime visi 
nuolat budėti Lietuvos laisvės sar
gyboje. Reikia lenkti didžiųjų 
simpatijas ir jų vedamą politiką 
Lietuvos naudai ir drąsinti savus 
nenusiminti, bet dar su didesniu 
atkaklumu bandyti atsipalaiduoti 
nuo Maskvos ir atgauti teisę lais
vai gyventi savoje valstybėje. 
Priešas norėtų ir tyko, kad mes 
užmirštume Lietuvos laisvinimo 
darbą. Tada jam be kliūčių būtų 
lengviau engti mūsų kraštą, iš
naudoti mūsų žmones ir jų ištek
lius pajungti Maskvos imperializ
mo tikslams. Tam turime priešin
tis visu griežtumu. Mūsų laisvi
nimo žygiams tenka panaudoti ra
diją, spaudą, santykius su kitų 
valstybių įtakingais asmenimis ir 
kita. Kovokime ir nepalūžkim. Po 
didelių kančių, darganų ir audrų 
bei pasiaukojimo vėl sušvis švie
sus laisvės rytojus.

LIETUVA NĖRA SOVIETUOS 
NUOSAVYBĖ

Tarptautinės teisės požiūriu Maskva 
neturėjo teisės daryti tokias sutartis.

Visą pokarinį laiką Maskva 
stengėsi iš Vakarų ir Siaurės val
stybių išgauti Pabaltijo kraštų so
vietinės okupacijos ir aneksijos 
pripažinimą. Kai šita nepavykda
vo tiesioginiu būdu, stengtasi tą 
patį pasiekti netiesioginiu būdu. 
Venas tų būdų: tartis ir susitarti 
dėl užsieniečių pretenzijų j prieš
karinę Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Kai staiga kilo karas ir vėliau Pa
baltijo kraštai buvo sovietų oku
puoti, liko nesureguliuotos ir pre
tenzijos, išplaukusios iš reguliari- 
nių prekybinių santykių. Ne pas
laptis, kad užsienio biznieriai per 
savo vyriausybes siekė išgauti sa
vo “įšalusias” vertybes. ,

Išnaudodama šitą užsieniečių in
teresą, Maskva sutiko derėtis dėl 
tų prieškarinių pretenzijų, tikėda
masi tuo susidaryti sau politinį 
kapitalą: Priversti užsienio valsty
bes pripažinti, kad Sov. Sąjungos 
vyriausybė yra teisėta tartis ir su
sitarti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atžvilgiu.
- Tos rūšies derybas anksčiau ve
dė Anglija ir Danija. Abiem atve
jais Pabaltijo politiniai veiksniai 
(Baltų Taryba ir kt.) ne kartą da
rė intervencijas pas minėtas vy
riausybes ir tiesioginiai, ir per 
tarptautines institucijas (kaip štai 
Europos Tarybą). Buvo žinoma, 
kad tokios derybos yra vedamos 
ir su kai kuriomis kitomis valsty
bėmis.

šiomis dienomis paaiškėjo, kad 
susitarimas tarp Maskvos ir Nor
vegijos dėl prieškarinių preten
zijų Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje yra' jau įvykęs faktas. Vil
niaus radijas spalio 1 d. perdavė, 
matomai gautą iš Maskvos, tokią 
žinią:

VLIK’O METINĖ SESIJA
š.m. spalio 17 ir 18 dienomis 

New Yorke įvyko VLIKo metinė 
sesija, kurią atidarė VLIKo pirmi
ninkas Dr. A. Trimakas. Susirin
kusieji atstovai atsistojimu pager
bė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.

Sesija įvyko tokiu metu, kai 
pasaulio politika atsįdūrė kryžke- 
lyje ir kada pavergtosioms tau
toms kyla naujos problemos. Tad 
sesijos metu nuodugniai buvo iš
nagrinėta susidariusi padėtis ir ap 
svarstytos ateities veiklos gairės. 
Buvo visa eilė pranešimų (VLIKo 
Prezidiumo, Vykdomosios Tarybos, 
Tautos Fondo valdybos, Vakarų 
sienų komisijos, PET delegacijos

PERMAINOS KAUNO KUNIGŲ 
SEMINARIJOS VADOVYBĖJE

Kaip “Eltos Informacijos” iš 
kompetentingų šaltinių praneša
ma, paskirtas nauju Kauno Kuni
gų seminarijos rektorium kan. 
Čėsna tų pareigų atsisakė. Kan. 
Stankevičius rektorium po to pas
kyrė kun. Alf. Lapę, buv Ukmer
gės dekaną ir dab. įgulos bažny
čios kleboną. Be Kunigų semina
rijos rektoriaus pareigų, jis, be to, 
dėsto seminarijoje apologetiką ir 
pastoralinę teologiją. Tačiau esa
momis žiniomis kun. Lape sergąs 
liga — vėžiu. Dar pranešama, kad 
kan. Stankevičius šiemet sutvirti 
nimo sakramentą suteikęs dau
giau kaip 21.000 asmenų.

"Rugsėjo 30 d. Maskvoje, po 
TS ir Norvegijos delegacijų dery
bų, vykusių savitvarpio supratimo 
ir geros kaimynystės dvasia, su
darytas TS vyriausybės ir Norve
gijos vyriausybės susitarimas, ku 
ris reguliuoja savitarpio finansi
nes, pirklinea ir kitas pretenzi
jas, liečiančias Lietuvos ir Esti
jos TSR-kas ir Karelijos autono
minę TSR-ką, o taip pat reguriuo- 
ja pretenzijas dėl žvejybos laivų, 
kuriais Norvegijos piliečiai pabė
go j TSR-ką II-jo pasaulinio karo 
metu”.

Pabaltijo politinės institucijor 
laisvajame pasaulyje jau anks
čiau yra pabrėžusios, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybė neturi tei
sės daryli sandėrius prieškarinės 
Lietuvos, Latvijos, Estijos są
skaitom Londono-Maskvos tos rū
šies derybų proga “Eltos Informa
cijos” jau š.m. birželio 15 d. lai
doje t.k. pastebėjo;

“Pabaltijo kraštai nėra Sovie
tų Sąjungos nuosavybė, o tik jos 
okupuoti. Maskva visai neturi tei
sės pirkti-parduoti tai, kas jai vi
sai nepriklauso”.

Norvegijos - Sovietų Sąjungos 
susitarimo pilnas tekstas nėra pa
skelbtas. Būtų sveikintina, jei 
norvegų vyriausybė iš savo pusės 
paskelbtų, kuriais motyvais ir ku
riomis sąlygomis prieita prie to 
susitarimo. Būtų įdomu išgirsti, 
koks yra norvegų vyriausybės da
bartinis nusistatymas Pabaltijo 
valstybių klausimu.

Šiaip ar taip, Vakarų ir šiau
rės valstybių daro klaidą, kad 
siaurais komerciniais interesais 
leidžiasi | sandėrius su Maskva 
Pabaltijo klausimais.

(E.)

ir kt.), po kurių sekė diskusijos. 
Gauta sveikinimų iš ALTo (jok 
sekretoriaus Dr. P. Grigaičio) ir 
kt

VLIKo Prezidiumo kadencija 
nėra pasibaigusi. Vykdomoji Tary
ba atsistatydino, bet sutiko eiti 
pareigas iki bus sudaryta nauja.

VLIKo Prezidiumo ir Vykdo
mosios Tarybos apyskaitiniai pra
nešimai VLIKo atstovų buvo pri
imti. VLIKo Prezidiumui, Vykdo
majai Tarybai ir bendradarbiams 
pareikšta sesijos padėka už atlik
tus darbus. Priimta VLIKo ir jo 
įstaigų sąmatos eilė rezoliucijų, 
kurios bus vėliau paskelbtos.

ĮVERTINO TEISINGĄ LIETU

VOS LAIKYSENĄ VILNIAUS

KLAUSIMU

“HVP” biuletenis (Goettingen) 
41-je, laidoje įsidėjo platų straip
snį apie Lietuvis-Lenkijos santy
kius 1920-1938 metais (iki Varšu
vos ultimatumo). Želigovskio 
smurto žygis buvęs tokios pat rū
šies, kaip Hitlerio kai kurie žygiai. 
Autorius Dr. Eduard Jennicke 
smulkiai atvaizduoja lietuvių-len
kų santykių raidą ir pabrėžia, kad 
tvirta Lietuvos laikysena anuo
met esanti gražus pavyzdys, kaip 
tauta ryžtingai ir nuosekiai turi 
siekti savo gyvybinių interestų.

KITI APIE MUS
PAKARTOTINAI GINAMA 

LIETUVA

“Der aktuelle Osten” (Bonn) 
š.m. spalio mėnesį išleido keletą 
specialių spausdinių aktualiomis’ 
Rytų-Vakarų santykių temomis. 
Leidinyje "Sovietiniai istorijos 
klastotojai” polemizuojama su so
vietų prof. A.S. Jerusalimski, ku
ris savo istorinėje apžvalgoje 
stengiasi pabrėžti, kad Maskva 
1939 metais kitos išeities neturė
jusi ir buvusi priversta sudaryti 
sutartį su Berlynu, norėdama iš
vengti, kad Vakarai patys nesu- 
sidėtų su Hitleriu prieš Sovietų 
Sąjungą. Kad tos sutarties pasė
koje buvo pasidalinta svetimais 
kraštais, Jcrusalimskis nė žode
liu neprasitaria. Leidinyje prime
namas faktas, kad Vakarų dele
gatų derybose su Maskva 1939 m. 
šioji reikalavo laisvo peržygiavi- 
ino per Lenkiją ir laisvų rankų 
Pabaltijo valstybėse, su kuo Va
kariečiai nesutiko. Polemizuojama 
taip pat su komunistų ideologu 
A. Norden, kuris 1939-40 m. įvy
kius Rytų Europoje irgi iškraipo, 
pažymėdamas, kad priėmimu Pa
baltijo valstybių ir kitų teritori
jų j Sovietų Sąjungą milijonai 
darbo žmonių buvę išvaduoti iš 
hitlerinio pavojaus grėsmės. Lei
dinyje pabrėžiama, kad Pabaltijo 
valstybės buvo ne "priimtos į So
vietų Sąjungos", o pastarosios 
okupuotos ir prievarta įjungtos, 
laužant sutartis. — Kitame spe
cialiame leidinyje apibūdinama 
Chruščiovo pažiūra į pasaulio po 
litikos klausimus ir sovietų politi
kos tikrieji tikslai. Pakartotinai 
minima Lietuva ir smerkiama 
Maskvos smurtiška elgsena Pabal
tijo ir kitų pavergtųjų kraštų at
žvilgiu.

TAUTŲ APSISPRENDIMO TEI
SĖ TURI ĮEITI Į VIRŠŪNIŲ 

KONFERENCIJŲ 
DARBOTVARKĘ

“Bulletin des Presse — und In- 
ternationsamtes der Bundesregie- 
rung” (Bonn, 193 nr.) paskelbė 
"Nedalomos Vokietijos kuratori- 
jos” kreipimąsi į didžiųjų vals
tybių viršūnes, nesutikti su siū
lymais esamas Europos problemas 
spręsti status quo pagrindu. Sta
tus quo priėmimas ir atsisakymas 
nuo tautų apsisprendimo teisės — 
reikštų Europos laisvės galą. Ku- 
ratorija kreipiasi j valstybių va
dus būsimose konferencijose ati
daryti vartus tautų apsisprendi
mo klausimui svarstyti.

SUOMIAI MINĖJO VILNIAUS 
ATGAVIMĄ

“Uusi .Suomi” (Helsinki) spalio 
19 d. iliustruotu straipsniu pami
nėjo Vilniaus grįžimą prie Lietu
vos 1939 metais. Duodama pluoš
tas istorinių žinių apie Vilnių.

“NĖ MAŽIAUSIO GALIMUMO, 
KAD KLAIPĖDOS KRAŠTAS 
GRĮŽTŲ PRIE VOKIETIJOS’’

Stuttgarter Nachrichten” (212 
nr.), trumpai pranešdamas apie 
vokiečių tautybės dalies klaipėdie
čių sąskrydį Mannheime (rugs. 
13 d. ), pacitavo Mannheimo vyr. 
burmistro Dr. H. Reschkės kai ku
riuos pareiškimus tame sąskrydy
je. Jis pareiškė, kad dėl "seno
sios klaipėdiečių tėvynės grįžimo 
prie Vokietijos" jis negalįs niako 
pasakyti. Joks žmogus negalįs 
šiuo metu tuo klausimu pasakyt: 
kokio nors drąsinančio žodžio, nes 
tam nesimatą net nė žymės kokių 
nors galimumų.

1
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ŽYMIŲJŲ MOTERŲ GALERIJA
Ii praeitie* tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Vincas Kudirka

Tautos, kovojančios už savo 
krašto laisvę, turi istorijoje daug 
įrašytų ir neįrašytų didvyrių var
dų. Mūsų tauta, šimtmečiais ko
vojusi dėl laisvės, išugdė gra
žiausias asmenybes spaudos drau, 
dimo ir tautinio atgimimo laiko
tarpy, antroje 19 šm. pusėje ir 
20 šm. pradžioje.

Tame laikotarpy mūsų tautos 
istorijoje amžinai savo vardų įra
šiusių moterų galerija yra gan 
didelė, tik gal nedaugeliui jų var
dai yra žinomi. Gyvendami prie
spaudos laikus, į jas savo akis at
kreipiame ir iš jų stiprybės se
miamės kovai dėl Lietuvos lais
vės.

Iš istorinių veidų čia randame 
kunigaikštienę Birutę, kuri liau
dies padavimuose egzistuoja kaip 
kilnios lietuvės idealas.

čia narsi bajoraitė Emilija Pla- 
terytė, kuri 1831 m. su keliais pa
lydovais raita jodinėjo, raginda
ma sukilti prieš rusus ir kuri pa
ti aktyviai dalyvavo kovose ties 
Vilniumi, Ukmerge, Kaunu ir 
Šiauliais. Pagaliau skaitlingų prie
šų išblaškyti sukilėliai turėjo bėg
ti ar slapstytis miškuose, žaizdų 
nukamuota, priešo persekiojama, 
jauna Emilija mirė, paaukojusi 
savo gyvybę už tėvynės laisvę.

Emilijos Platerytės darbai ir 
narsi dvasia buvo pavyzdžiu vė
lesnių laikų lietuviams kovoto 
jams.

Tylų ir našų darbų atliko Fe
licija Bortkevičienė. Priespaudos 
laikais ji vadovavo "žiburėlio” or- 
ganizacijai, globodama lietuvius 
moksleivius, studentus, organizuo
dama bendrabučius, stipendijas 
bei pašalpas, tuo augindama nau
jus laisvės kovotojų kadrus.

Ši šviesi, kukli lietuvė mirė 
okupuotoje Lietuvoje.

Organizacinėje veikloje F. Bort
kevičienė turėjo daug bevardžių 
talkininkių. Jos, kaip pilkosios bi
telės, nešė medų į bendrų Lietu
vos avilį.

RANKŲ BUČIAVIMAS
ĮŽANGOS vietoje

Vienų sekmadienio popietę nu
vykome su geru prietelium aplan
kyti mūsų bendrų pažįstamų. Šei
mininkų jau iš tolo pamatėme bes- 
tumdantį žoleklį (lawnmowerj) po 
gražių priešakinę pievutę. O jo 
namų bosas, atseit šeimininkė, il
sėjosi čia pat verandoje, įsilindu- 
si j patogių atlošiamų kėdę ir skai
tė knygų. Ant kelių laikė neatpa
žįstamos veislės mažų šunytį, ku
ris ištikimai laižė savo ponios r@n- 
kas ir karts nuo karto stengėsi 
pasiekti jos veidų. Buvome malo
niai sutikti. Mano prietelius ga 
lantiškai pasilenkė prie šeiminin
kės rankos ir pakštelėjo jos ranką, 
dar drėgną nuo šuniuko lyžtelėji
mų. Aš susilaikiau nuo tokio drą
saus veiksmo ir mandagiai pa
spaudžiau šeimininkės ranką. Ji, 
truputį nustebusi, pažvelgė į ma
ne, nes paprastai aš su ja taip ne- 
sisveikindavau. Bet negi aiškinsi, 
kad ne visada žmogus gali daryti 
tai, ka daro šuo!

IS KUR KILO BUČIAVIMO 
PAPROTYS?

Anglų autorius C. Beadnell savo 
knygoje The Origin of the Kiss 
(1942) teigia, kad šis paprotys nė
ra žmogui įgimtas, jis nežinomas 
žemesnės kultūros laipsnio žmo
gui ir atsirado drauge su kultūros 
pažanga, kai su gerais dalykais 
įsigijome nemaža ir įvairių blogy
bių.

Bučinys apibūdinamas kaip veik
smas, kai asmuo savo lūpomis 
spaudžia ar paliečia kito asmens 
lūpas, skruostų ar rankas išreiški
mui savo meilės, draugiškumo, pa
garbos, nusižeminimo bei paklus 
numo ar tiesiog pasisveikinimui. 
Kai bučiuojame j kaktų, ranką, 
koją ar tam tikrais atvejais bu
čiuojami drabužiai, knygos, švęsti 
daiktai, — tai toks bučinys dau
giausia turi apeiginės reikšmės ir 
virsta simboliu.

šalia šių visuomenininkių vei
dų yra portretai Lietuvos rašyto
jų, dirbusių atgimimo ir tautos 
prikėlimo darbų spaudos draudimo 
laikais. Tai Gabrielė Petkevičiūtė 
— Bitė, žemaitė — Julia Žyman
tienė, Lazdynų Pelėda — Sofija 
Pšibiliauskienė ir Šatrijos Raga
na — Marija Pcčkauskaitė.

Jos skaudžiai išgyveno visas 
Lietuvos gyvenimo negeroves, 
priespaudų, tamsumų, socialinę 
nelygybę. Visų jų raštuose domi
nuoja viena idėja, būtent — pri
kelti lietuvių tautų. Savo raštuose 
jos žadino tautinę sųmonę, kėlė 
liaudies švietimų, skatino mokslu, 
darbštumų, švarų, tvarkingumų, 
teisingumų ir kitus padoraus, su- 
sipratusio lietuvio privalumus.

Jos visos išaugo lenkiškoje dva
sioje, bet susitikusios su tikrais 
lietuviais, kovotojais už laisvę, su
prato tos kovos prasmę, jos reika
lingumų, prabilo lietuvišku žodžiu 
į vargšus savo brolius, Lietuvos 
kaimiečius. Užsidegę didžiųja mei
le savajam kraštui — Lietuvai, 
kaip Kudirkos varpas, ėmė šaukti 
miegančiai tautai: “Kelkitės! Kel- 
kitėsl kelkitės!”

Visų šių žymiųjų moterų cen
tre yra portretas lietuvės, kuri 
neturi vardo, nes ji daugiavardė.

Jos vardas kaimietė motina, ku
ri rusų priespaudos laikais išmokė 
vaikus mylėti Lietuvų, jos laukus, 
miškus ir ežerus, jos dainas, pasa
kas ir šokius, kuri narsiai prieši
nosi Muravjovo korikams, įvedu- 
siems graždankų (lietuviškų raštų 
rusų raidėmis) į Lietuvos mokyk
las. Nežiūrint rusų žandarų per
sekiojimų ir didelių bausmių, dė
ka jos, lietuviškas raštas išliko gy
vas.

Jos vardas — kankinė lietuvė, 
kuri nemigo naktis leido laukda
ma sugrįžtant vyro ar sūnaus iš 
Prūsų su lietuviškomis knygelė 
mis; kuri slėpdama tuos raštus ss- 
vo drabužiuose, nešė į atlaidus 
juos dalindama, kuri savo širdyje 
uždarė didįjį sielvartų, kai rusas 
vežė knygnešį į Sibiru. Ta pati 
kankinė lietuvė tyliai sielvartavo 
jos partizanų vyrų, sūnų ar brolį

To papročio kilmė siejama su 
tolimųjų rytų kraštais ir labiau
siai su senąja Persija. Iš ten, po 
Makedonijos užkariavimo, atkelia
vo į Graikiją ir Romų. Pirmaisiais 
krikščionybės amžiais tie papročiai 
buvo labai populiarūs savo apei
ginėmis formomis ir simboline 
prasme. Viduriniais amžiais prie 
karalių ir didikų rūmų labai pa
plito pagarbus rankų bučiavimas 
kilnioms ponioms; ir taip tas vis
kas atriedėjo iki mūsų laikų.

Tik naujesniais laikais daug kut 
pradėta kritiškai vertinti rankų 
bučiavimo paprotys. Tas senojo 
Oriento jautulinio pobūdžio pap
rotys nebetiko naujų laikų įpro
čiams bei estetikos supratimui, bet 
labiausiai jį peikė modernioji me
dicina ir kasdienė higiena.

Pirmieji nuo to papročio atsisa
kė anglo — saksai. Brituose jau 
nuo 17 amž. pabaigos tas paprotys 
buvo stumiamas lauk ir šiandieną 
ten į tų paprotį žiūrima kaip i ne
kultūringumo požymį. Moteriai 
pagarba ten reiškiama ne dirbti
niais viduramžių ritierių papro
čiais, bet jos aukštinimu ir tikru 
žmogišku respektu.

Ilgiausia tas paprotys išsilaikė 
slavuose ir lotynų kalbų kraštuose.

KAIP GI BUVO PAS MUS?

Jei mūsų kaimo merginai ar 
jaunai ištekėjusiai moteriai anais 
laikais kas būtų pabučiavęs viešo
jo vietoje ranką — ji būtų sude
gusi iš gėdos. Tas paprotys mū
suose buvo nežinomas, nors visos 
žinios apie mūsų senovę liudija, 
jog lietuvė mergina ar moteris 
mūsuose buvo labai gerbiamos ir 
vertinamos. Tik suėjus į sąlytį su 
lenkais, bučiavimo paprotys pra
dėjo skverbtis j mūsų aukštesniuo
sius sluogsnius ir palaipsniui slin
ko j žemesniuosius. Tačiau plačio
je liaudyje tas paprotys prigijo 
tik kaipo pagarba vyresniems ar 
nusižeminimas bei paklusnumas 

komunistams žudant Jos skaus
mas liejosi kaip marės plačios, 
Maironio žodžiais tariant:

Tarp tyrų plačių
Ne staugimas, žvėrių;
Oi ne! Tai našlaitės lietuvės:
Ar verkia sūnaus,
Ar bernelio brangaus.
Kurs jų nebegina, gal pražuvęs

Jos vardas — lietuvė mokytoja, 
kuri priespaudos laikais, taip pat 
laisvę atgavus, o vėliau komunis 
tams kraštą okupavus, sėjo tėvy
nės meilę bręstančio vaiko sielon.

Jos vardas — tremtinė lietuvė, 
kuri svetimoj šaly ir didžiausiame 
varge neleido vaikams nutautėti

Daug dar vardų ji turi, nes 
daug kančių jos gyvenime įrašy
ta, daug vargo patirta.

Jos veidas šimtalytis: ramus 
ir sielvartingas, kupinas išmin
ties ir kantrybės, pilnas skaisčios 
jaunystės ir giliomis raukšlėmis 
išvagotas. Visos tautos kančios ir 
vargai įrašyti jos veide, kaip iš
mintis šventraščio knygose.

Didžiausio nusivylimo ir nelai
mių valandomis jos akys slėpė siel
vartų, o lūpos kalbėjo drąsinan
čius žodžius. Ar sielvarte, ar bai
mėje, ar kovoje ji stovėjo šalia 
kovotojo vyro. Vincas Kudirka 
nusiminimo valandoje drąsos sė
mėsi iš jos:

Kada mane ištiko likimai rau
dulingai,
Kada dvasią prislėgė nelaimių 
klampynė,
Rankai buvau nuleidę!... Tarei 
man: Tėvynė
Žiūri į tave, keikia — tu jai 
reikalingai.

Jos portretas didelis, kaip lietu
vių tauta, ir dominuoja žymiųjų 
moterų galerijas. Bet paminklas 
šiai moteriai dar nepastatytas 
Tėvynė dar nelaisva, jos kančių 
kelias dar nenukeliautas. Kova 
reikalauja vis naujų aukų. Lietu
vė, gyvenanti Lietuvoje, lietuvė 
ištremta Sibiran, išvietinta, lietu
vė Amerikoje ir Australijoje tę- 

asmenims, kurių valdžioje jie yra. 
Todėl pas mus be lyties skirtumo 
rankos buvo bučiuojamos tėvams, 
senai tetulei ar dėdei, kunigams 
ir pan.

Miestuose buvo kitaip. Mūsų in
teligentiškuose sluogsniuosc, pagal 
lenkiškų įprotį, buvo pradėta bu
čiuoti rankas kiekvienai -moteriai 
ar merginai, jei pastaroji buvo 
prašokusi mokyklinio amžiaus ri
bas.

Tačiau mūsų naujoji inteligen
tija, kilusi daugumoje iš kaimo ir 
dar tebekvepėjusi sultingu lietu
višku dirvožemiu, bodėjosi tuo 
svetimu jai papročiu. Ji laikėsi 
santūriai ir sveikindavo rankos pa
bučiavimu tik vyresnio amžiaus 
moteris. Pagaliau prieš tą beato
dairiškų “rankų laižymų" susida
rė ir organizuotas judėjimas.

Pirmieji “sukilo” mūsų karo 
aviacijos karininkai. Bene 1926 m., 
o gal net 1925 metais, kap. St. Da
riui pasiėmus šiame reikale inicia
tyvos (šiuos duomenis man patei
kė vienas mūsų bu v. karo aviac. 
ats. majoras), karo aviacijos ka
rininkai sav Ramovės oficialinia- 
me susirinkime pripažino, kad ran
kų bučiavimas yra priešingas lie
tuvio prigimčiai, neestetiškas, ne
higieniškas ir nutarė to papročio 
atsisakyti. Nutarimas buvo viešai 
paskelbtas ir jo buvo griežtai lai
komasi. Daug vėliau juos, rodos, 
pasekė gusarų pulko karininkai.

šita pradžia turėjo nemažos įta
kos į mūsų jaunąją inteligentiją. 
Jau buvo natūralu ir gražu ste
bėti, kai suėjus į svečius, visi tar
pusavy žmoniškai pasisveikindavę. 
Kartais namų šeimininkė būdavo 
išskiriama, pasveikinant jų rankos 
pabučiavimu, kaip speciali pagar
ba pobūvio vadovei.

O KAS PASIDARĖ IŠEIVIJOJE?

čia viskas susimaišė. Kartais 
matome, kai asmuo, kuris to pa
pročio Lietuvoje neturėjo, čia 
lenkdamasis pabučiuoti ponios 
ranką tokiu grakštumu išlenkia 
nugarą, kad net katinui pavydas 
imtų. Jau Lietuvoje rankų bučių-

KADA SOVIETAI PRADĖS INVAZIJA 
I AMERIKA
» I

NAUJA CHRUŠČIOVO STRATEGIJA TREČIAM KARE
Sovietų lūpose yra iniciatyva 

kalboms apie taiką, Sovietų ran
kose yra taip pat iniciatyva tre 
čiajam pasaulio karui paruošti.

Apie Sovietų karo planus nau
jų informacijų pateikia Anglijos 
specialistus sovietiniams reika
lams J.N. Mackintosh, kuris karo 
metu buvo ryšininkas tarp anglų 
ir sovietų. Savo samprotavimus 
jis remia prasitarimais specialio
je sovietų karo spaudoje, taip pat 
Vakarų karinės žvalgybos davi
niais.

Sovietų karinė strategija pasi
keitė po Stalino mirties, — mano 
Mackintosh. Stalinas galvojo, kad 
trečiasis karas turi laikytis tos 
pačios strategijos kaip ir antrasis, 
kuris davė Sovietam pergalę. So
vietų kariuomenė, Stalino sam
protavimu, turi pirmoje karo fa
zėje pasitraukti j Rusijos gilumą 
ir ten įleistas priešo jėgas alinti. 
Antroje 'azėje Sovietai, išlaikę 
savo karines jėgas sveikas ir ūki
nį gyvenimą nesunaikintą, pradės 
priešą spausti masine ofenzyva.

Kariniai strategai po Stalino 
daug svarstę karo klausimų. Jie 
radę, kad Stalino planas nesąs re
alus, atsižvelgiant į naujuosius 
ginklus, kurie gali pasiekti ir Ru
sijos gilumą. Nuo 1955 Sovietuo
se subrendo kita ir nauja strate
gija. Jos bruožai esą toki:

Nauji strategai netiki, kad ato
miniai ginklai nulemtų karo lai
mėjimų. Jie pridarys daug nuos
tolių, bet lemiamas žingsnis karui 
laimėti priklausys konvencionali 
nei kariuomenei, ypač tankui.

Atsižvelgiant į raketas, kurios 

šia kovų už laisvų tėvynę ir tau
tiškumą, kol nežinomų aukų skai
čiaus pakaks išpirkti laisvę sava
jam kraštui.

O laisvę atgavus bus pastatytas 
paminklas šiai daugiavardei mo 
teriai.

Rūta

vimas tebuvo praktikuojamas tik 
uždarose patalpose, o čia ne 
naujiena pamatyti bučiuojant ran
kas žmonių perpildytose gatvėse, 
praeiviams keistai stebint tokį ne
suprantamų įvykį. Bet dar nesu- 
prantamiau stebėti, kai ponioms, 
dėvint pirštines, bučiuojamos pi.* 
štinės, — jau čia tai reikia vyriš 
ko pasiryžimo! Labai įdomu ir juo
kinga stebėti viešuose ir priva
čiuose pobūviuose, kai vyriškiai 
svečiai, sveikindami ponias, išdari
nėja įvairiausias figūras, siekda
mi bučiuoti ponių rankas. Sykį 
mačiau, kaip vienas šaunus vyriš
kis pagarbiai sveikino visas po
nias bučiniu į rankas, išskyrus vie
nos ponios, kuriai pasitenkino 
mandagiau paspaudęs ranką. Ne
iškentėjau ir vėliau jo paklausiau, 
kodėl jis jų išskyrė. Jis man kon
fidencialiai paaiškino, esą, jos vy
ras jo žmonai rankos nepabučia
vęs. Reiškia, atkeršijo! O štai ki
tas, nesenai pasveikęs po sunkaus 
pleurito, dar vis kosėdamas ir 
skrepliuodamas, su pasigardžiavi
mu sveikino visas ponias bučiuo
damas (tikriau seilindamas) jų 
rankas, o mano eilė buvo pasis
veikinti po jo. Ne, jau aš rankų 
nebučiuosiu, turime gražesnių ir 
sveikesnių priemonių pasisveikin 
ti. *

Laimei, kiek teko pastebėti, mū
sų jaunoji karta to atgyvenusio 
papročio nepriėmė ir juo kratosi. 
Pereitų vasarą viename privačia
me pobūvyje mačiau, kaip jauna, 
prieš porų metų ištekėjusi namų 
šeimininkė, jau pirmam svečiui 
pamėginus jų pasveikinti rankos 
pabučiavimu, mandagiai, bet ka
tegoriškai jį ispėjo nuo to susilai
kyti. Tų vakarų tuose namuose ne
mačiau rankų bučiavimo, bet ma
čiau, kaip visos ponios buvo labai 
pagarbiai pasveikintos ir atsisvei
kintos. Jaunųjų mūsų merginų 
karta pasirinko sveikų ir natūra
lų kelių. O mums, vyriškiams, at
rodo, jau pats laikas pasekti mū
sų karo aviacijos šaunių karinin
kų parodytu pavyzdžiu.

L. Bitinėlis 

lengvai gali pasiekti Rusijos gilu
mą, būtų nesaugu Sovietų kariuo
menę atitraukti į Rusiją. Ji ten 
galėtų būti sunaikinama.

Sulig karo pradžia nauji sira. 
tegai reikalauja sovietines divizi
ja! mesti j vakarus Neto bazėm 
sunaikinti. Tų divizijų dabar rytų 
Vokietijoje 20, Lenkijoje dusyk 
tiek, Vengrijoje keturissyk. Sate
litų kariuomenė karo atveju būtų 
tik vidaus reikalui — režimui iš
laikyti. Ji nepatikima. Gal labiau
siai patikima Bulgarijos kariuo
menė. Satelitų kariuomenei ne
duodama ir atominių ginklų. Jei 
Albanijoje yra atominės bazės, lai 
jos tikriausiai tik rusų karinome- 
nės rankose.

Neto bazes, kurias reikia pir
moje karo fazėje sunaikinti, pa
gal sovietinius strategus, gali bū
ti arba vakarų Europa arba arti
mieji rytai.

Sovietai kombinuoja, kad Va 
karai nerizikuos mesti vandenilio 
bombų į tūkstantmetinius miestus
— Paryžių ar Romą, — nors jie 
būtų jau sovietų kariuomenės už
imti.

Pirmas rundas trečiam kare, va
dinas, tuiėtų būti Sovietų laimė
tas.

Antras rundas turėtų priversti 
Amerikos kariuomenę kautis jau 
Amerikos teritorijoje. Tai reiškia 
sovietinę invazijų į Amerikos kon
tinentų.

Karinis sovietinis tikslas čia bus 
pasiektas tada, kai Jungtinės 
Valstybės atsidurs Sovietų kari
nėje valdžioje.

Tarp svarstymų, kuriuo keliu 
įmanoma invazija į Ameriką, stra- 
tegu diskutuojami dvejopi. Vie
nas — pro tolimuosius rytus, pro 
Aleutų salas ar vakarinę Kanadą 
Kitas — iš Afrikos pro pietų 
Amerikos valstybes Jungtines 
Valstybes pasiektų iš kito šono.

Tokis globalinis karas, kuriame 
turėtų nori nenori įsijungti į vie
ną ar kitų pusę ir neutralieji, truk
tų ilgiau nei antrasis. Nuo pirmo 
rundo iki antro galėtų praeiti 5
— 10 metų.

ADELAIDĖS
Su apuoku prieblandy, 
Juodalksnyno vidury 
Pračiulbėjo tauškale, 
Kaip raistuos akivara.

Apie žmonas ir namus 
Jis eiliuoja — išdidus, 
Net užmiršta Reputes — 
Pamiškėlio sesutes.

Siauras dvaras negerai: 
Ten gyven’ ne jo draugai!
Tik lietuviai tie keli —
Senam Dvarui tai geri.

Ar baliukai ar talka, 
Subuvimas ar auka, 
Tie lietuviai tie keli — 
Senam Dvarui vis geri.

Geria plonką čia visi —
Ir baltieji ir juodi.
Tik juodieji tie keli,
Kad ir maukia — vis geri!

Geria baliuos ir baruos, 
Geria “byčiuj” ir namuos, 
Per Jonines ir Pranus 
Už neesančius brudus!

Tauškalėle, tu nutilk!
Džino, plonkės dar įpilk!
Mes užmiršom valančius, 
Kaip mylėti reik svečius.

★
Nusigando tauškala

• Vieno žvirblio ir gana: 
Tokis snapas ir sparnai! 
Tokius turi sakalai.

O jo kojos, kaip basliai: 
Tokias turi tik liūtai!
Kokius turi jis nagus, 
Kaip kanopos arklio mūs’!

Jei jis kirs, tai sutrupės, 
Jei paspirs, tai subyrės 
Seno Dvaro pamatai, 
Nora ir statant jį matai.

Kaip ir kada tas karas gali pra
sidėti? Nemanoma formaliai, kad 
jį pradės Amerika ar Sovietai. 
Galima šiais laikais taip sukom
binuoti, kad karo pradžioje siūlai 
būtų sukišti į vandenį. Nebūtų 
aišku, kas pradėjo. įsivaizduokim, 
sako Mackintosh, kad Sovietų ka
rinė žvalgyba įsitikina neabejo
jamai, jog visos Amerikos bazės 
apie Sovietus yra aliarmuotos, a- 
tominės bombos yra išdalintos 
Nato valstybių bazėm ir sumon- 
tiiotos prie raketų. Tokioje padė
tyje Sovietai norės užbėgti už *- 
kių ir pirmieji mėgins sunaikinti 
bazes.

Sovietai sakys, kad jie nori už
gesinti gaisrą. Bet tam reikalui 
jie pradės naują pasaulinį karą. 
Bet ir tada sakys, kad jie kariau
ja dėl taikos.

Toki samprotavimai apie būsi
mą trečią karą nereiškia, kad vis
kas taip eis, kaip čia kombinuoja
ma. Tai greičiau tik sovietinis 
samprotavimas, skirtas sau padrą
sinti į naujas avantiūras, naujus 
agresinius reikalavimus. M.

ATSILIEPĖ KAUNECKIS

J. Kauneckis, buvęs Lietuvos 
žinių reporteris, labai piktai atsi
liepė apie Maxo Szameitato “Bib
liografiją apie Klaipėdos kraštą”. 
Jis pagrįstai piktinasi autoriaus 
tendencijomis. O tas autorius, 
mat, savo keliu piktai atsiliepia 
apie “buržuazinės Lietuvos teisi
ninko D. Monstavičiaus, pasitrau
kusio su fašistais j Vakarus” ju 
ridinę disertaciją (apie Neuman- 
no — Sasso bylą).

J. Kauneckis nuoširdžiai stebi
si, kaip vokiečių universitetas to
kią biografiją priėmė, kadangi ji, 
kaip iš Szameitato atsilie
pimo matyti, vokiečiams revanšis- 
tams nemaloni ir nepalanki. Tuo 
pačiu aiškėja, kad ta Vakarų Vo
kietija nėra tokia revanšistiška, 
kaip ji TIESOJE piešiama, ir kad 
ten yra laisvė rašyti net ir buvu
siam pro-nacių kaltintojui Mon«- 
tavičiui (apie kurį J. Kaunecks ir 
paaiškina, kad jis toje byloje bu
vo svarbiausias kaltintojas).

R. VIJŪNASTAUŠKALA
Baigęs mokslus — ir kokius! 
Mus mokina kaip vaikus... 
Kelia snapą jis aukštai — 
Senam Dvarui negerai.

Kai prašvito kiek aušra, 
Linksmai žiūri tauškala: 
Žvirblis senas kaip dvarai 
Ir nuleisti jo sparnai.

Tai pradžiugo tauškala, 
Kad pranyko kaip smala 
Baimė slėgusi drūtai: 
Senam Dvarui vėl gerai.

Ilgom rankom ėmė plot 
Ir suktinį smarkiai šokt.
Ant žvirblelio šermenų 
Kvietė daugelį svečių.

Pačiam dvaro vidury
Puodą kaičia betkurj: 
Tuoj žvirblelį nupešios 
Dvarui bus skanios sriubos.

Ir kai rinkosi tarnai, 
Žvirblio senojo, sparnai 
Suplasnojo taip tvirtai, 
Kad nustebo net arai!

Liūdna buvo tarp tarnų, 
Kad neteko šermenų: 
Nei tų plunksnų nei sriubos 
Nei žvirblienos taip skanios.

O senoji tauškala 
Ūmai dingo su tarba 
Dvarui ieškoti aukų 
Tarpe priešų ir draugų.

Pačiam dvaro vidury 
Puodą užkaistą turi, 
Tai paukštienos nešk 'jaunos, 
Kad daugiau būtų naudos.

Bet patarlė yr* graži
(Ir teisinga — dievaži!): 
Nekaisk puodo nei sriubos, 
Kol kiškelis dar miškuos!
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“AUŠROS” TUNTAS ATŠVENTĖ SAVO
S.in. spalio 31 dienos popietę 

Bankstowno Liet. Namuose gana 
skaitlingai susirinko "Aušros” 
Tunto skautai-tės savo veiklos de 
šimtmeti atžymėti.

Skardus Tunto adjutanto v.v. 
A. Alčiausko švilpukas ir ryški 
komanda išrikiavo tuntų iškilmin
gai sueigai.

Tuntininkas sukvietė games
svečius — Tunto buv. vadovus iv 
vadoves: l-jj N.S.W. — Q. Tunto 
tunt. s. inž. A. Jakštų, Sydnėjaus 
V-jos vietininkus — s. I. Pranuli 
ir ps. A. Plūkę, “Aušros” Tunto 
tunt v.s. V. Kišonų ir Skauciu 
Skyriaus vedėjas — s. E. Lauri
naitienę ir ps. L. Veteikienę. Gar
bės svečių eiles papildė A LB 
Krašto V-bos pirm, ps, inž. L Jo 
naitis ir dabartinio Skautų Tėvų 
Būrelio K-to pirm. B. Stašionis.

Pro glaudžias skautų ir skaučių 
eiles buvo įnešta tunto vėliava. 
Tunto adjutantas skaitė įsakymus 
Tunto dešimtmečio proga—ir tar
si graži dovana — j tuntų buvo 
įjungta ps. P. Pilkos suorganizuo 
ta Canberros atskiroji "Lapinu” 
skiltis. Įžodį davė vienas jauniau
sių brolių — jaun. skautas kand. 
Ričardas Bukevičius.

Tunt. A. Dudaitis trumpai bet 
išsamiai supažindino su Tunto 10 
m. eigoje atliktais darbais bei jo 
organizacija.

Sekė sveikinimai:
ALB Krašto V-bos pirm. inž. 

I. Jonaitis savo žodyje išsireiškė: 
“Visas liet, gyvenimas Australijo
je tesitęsia tik 11 metų, vadinasi 
—• skautų pradėta veikti jau iš 
pat pradžių... Kaip skautas ir 
ĄLB Krašto Valdybos atstovas 
aš drįstu tvirtinti, kad “Aušros" 
Tuntas įnešė į Sydnėjaus liet gy
venimų labai daug, auklėdamas 
jaunimų lietuviškoj — krikščio
niškoj dvasioj... Iš jūsų tarpo jau 
daugelis įsijungė į visuomeninę 

veikla — kaip vadovai, spaudos 
darbuotojai ir kt. Todėl linkiu, 
kad gretos padidėtų, nors skiu- 
tybės jėga yra ne skaičiuje, bet 
kokybėje!"

Senųjų Skautų židinio vardu 
tuntų sveikino židinio kanclerė 
ps. L. Veteikienė, čia pat įteik

"Aušros” Tuntas 

šv. Jurgio dienos 

minėjimo proga 

Tunto sueigoje 

Picnic Point*©.

dama ir 5 svarus židinio vardu 
Aušros stovyklavietės gerinimo 
reikalams.

Karių savanorių-kūrėjų vardu 
sveikino pulk. V. Šliogeris: “... 
malonu matyti idealistų, kurie 
auklėja mūsų jaunimų!" Jis pa
linkėjo, kad jų ir toliau rastųsi 
mūsų tarpe. “Tik idealistai sukū
rė Lietuvę, linkiu jums nepaskęs-

DEŠIMTMETI
ti svetimoje aplinkoje, bet dirb
ti ir toliau tėvynės gerovei!”

Skautų Tėvų Būrelio K-to pirm, 
p. B. Stašionis: “Jūsų darbai, at
likti laike 10 metų įrašyti į lie
tuvybės knygų, ir jie sudaro gra
žių jos dalį. Būdamas savo pir
moje tunto štabo sueigoje aš pa-

klausiau štabo narių, ko jie norėtų 
iš Tėvų Būrelio. Man buvo atsa
kyta: moralinės ir materialinės 
pagalbos. Jei moralinė pagalba 
buvo pastatyta pirmoje vietoje, 
tai rodo, kad tuntas eina geru 
keliu...” Jis palinkėjo antrojo 
dešimtmečio proga augti skai
čium, stiprėti drausme ir susi
klausymu. Ta proga B. Stašionis

įteikė Tuntui Tėvų Komiteto do- < 
vanų £ 100 čekį. I

Raštu sveikino LSS Australijos 
Rajono Vadas v.s. A. Krausas, 
s. inž. A. Jakštas, s. E. Laurinai
tienė, s. L Pranulis, v.s. V. Kišo- 
nas ir LSS Australijos Rajono 
Dvasios Vadovas ps. kun. P. But
kus, negalėjęs sueigon atvykti dėl 
pastoracinio darbo.

Po oficialiosios dalies ir 15 min. 
pertraukos sekė skautiškasis lau
želis, kurio metu, vad. tunto adj. 
v.v. A. Alčiauskui ir akordeonu 
talkinant ps. A. Plūkui, buvo pri- 
sidainuota, prikrėsta pokštų ir pri
sijuokta. Ypač visiems patiko ži- 
diniečio ps. inž. Bukevičiaus pra
vesta dainelė “čingčian-gū”. Prie 
simbolinio laužo žodį tarė ir buv. 
ilgametis Skautų Tėvų Būrelio 
K-to. pirm. s. dr. A. Mauragis:

“...jūsų tarpe būdamas, jaučiuo- 
siu kaip Lietuvoje — tos pačios 
uniformos, tos pačios dainos. Jūs 
— tai maža Lietuva!”

Laužo metu buvo atlikta ir tun
to loterijos traukimas. Laimint) 
bilietų ištraukti buvo pakviestas 
nuoširdus skautų bičiulis, senasis 
lietuvis J. Kelertas. Foto aparatų 
ištraukė K. Stašionis.

“AUŠROS” 
DEŠIMTMEČIO 

PROGA

(LAIŠKAS REDAKCIJAI)

Negalėčiau dar savęs pavadinti 
seniu, tačiau jau didesnę savo gy
venimo pusę esu praleidęs skautų 
organizacijos eilėse. Įstojau į jų 
vaikystės amžiuje, ir dabar, jau 
būdamas suaugęs vyras, dar vis 
negaliu pritapti tai “suaugusiųjų" 
nuomonei, kad vyresniam žmogui 
netinka žaisti su vaikais. Aš vis 
dar tikiu kažkurio filosofo kadai
se pasakytais žodžiais, kad visas 
mūsų gyvenimas yra žaidimas.

Visų pirma norėčiau nuošir
džiai pasveikinti “Aušros" Tuntų

Pasibaigus iškilmėms, pakelta 
nuotaika broliai ir sesės išskubėjo 
namo, o kažkur toli, dangaus pa
kraščiuose, dar vis matėsi praėju
sios audros paskutiniai pėdsakai 
— juodi palši debesys...

Vyt. Šiaury* 

Sydnėjuje, švenčiantį savo 10-tį. 
Mano linkėjimai Jums dar daug 
dešimtmečių atšvęsti, tačiau mes 
visi tikim, kad ateis laikas, kai 
mus vėl priglaus motina Tėvynė 
po savo sparnu ir pašauks pas sa
ve Dievo, Tėvynės ir Artimo Tar
nybai.

Pirmoji skautybės sėkla buvo 
pasėta dar laisvoje Lietuvoje, ir 
įvairūs vargai bei tremtis yra įro
džiusi, ka i ji yra vaisinga, nešan
ti gražų derlių, nežiūrint j kokių 
kietų dirvų ji buvo mesta. Skuti - 
tybė tuos “žaidžiančius vaikus” 
padaro kilnesniais žmonėmis, ir 
jeigu visas pasaulis būtų perėjęs 
skautiškųjų mokyklų, šiandien nie
kas nepažintų skriaudų, karų, ir 
žmonija būtų viena didelė broliš
ka šeima.

Giliau įsitikinęs skautiškųjų idė
jų gėriu, ir nuolatos būvėdamas 
pačių skautų tarpo, pažįstu visus 
sunkumus, su kuriais tenka susi
durti skautų organizacijos vado
vams ir mūsų lietuviškajai ben
druomenei.

Lietuviškoji visuomenė, reikia 
pripažinti, yra labai kilni skau
tams: ji domisi skautų darbais, 
lankosi jų parengimuose ir nuo
širdžiai juos remia. Tai nėra gra 
žūs žodžiai, tai faktų kalba. Be 
visuomenės paramos Sydnėjaus 
skautai nebūtų pajėgę įsigyti nei 
turimo inventoriaus, nei stovykla ■ 
vietės, kuria jau antri metai nau
dojamasi. Tolimesnis nuoširdus 
visuomenės rėmimas sudarys dar 
patogesnes sųlygas jaunimo auklė
jimui.

Bet ne materialinių tikslų ska
tinamas aš rašau šias eilutes. 
Skautai įeikalingi moralinės pa
galbos gal net dar daugiau. A« 
norėčiau šiandien kreiptis į tėve
lius bei liet, jaunimų. Aiškiai ži 
nodami, kad skautų organizacija 
eina dorinio ir lietuviškojo auklė
jimo keliu, burkimės visi j skau
tiškųjų šeimų, čia, savo tarpe sa
vaitgaliais gamtos prieglobstyje 
besilavindami, bedirbdami, bedai
nuodami, mokinsimės tapti geres
niais žmonėmis ir kilnesniais lie
tuviais.

Brolių būryje, gražiosios gam
tos prieglobstyje mes tikrai pasi- 
jusime esą vienos motinos tėvy
nės vaikai.

Geny*

VYT. RIMKEVIČIUS

GARBĖS TEISMAS
Kiekvienas bendrabutis turi 

nerašytas taisykles. Apie jas nie
kur nekalbama, net patys jo gy 
ventojai’ nejaučia, kad jas turi. 
Tos taisyklės savaip supranta ge
ra ir bloga: jos niekuomet ne- 
spręs apie studentų iš penketų 
skaičiaus, joms nieko nesako tokie 
žodžiai, kaip: visuomenininkas, 
aktyvistai, saviveiklininkas ir Lt. 
ir t.t. šiose taisyklėse neįrašyta 
mokymo programa. Neįrašyta, 
nes neįmanoma surašyti tai, kuo 
domisi jaunas žmogaus protas, 
ką sprendžia jis, dažnai vaikiškai 
atmetęs visus autoritetus ir seniai 
nusistovėjusias tiesas. Bendrabu
tyje su tokiu pat įkarščiu ginči
jamasi apie kolūkius, meilę, neiš
tikimybę, bugi-vugi, -tarptautinius 
įvykius ir barsuko amžių... Ir 
ilgai neužmiega bendrabutis va
karais, o rytų visuomet yra pavo
jus pramiegoti pirmų paskaitų.

Vargas tam, kuris bendrabuty
je neturi nė vieno draugo. Ir iš 
kur jam turėti, jeigu, gavęs siun
tinį, jis slapta, naktį, atsikeliu ii 
valgo vienas obuolius, kad nerei
kėtų jais pavaišinti kambario 
draugų, jeigu jis laiko tuos drau
gus žemesniais už save, chuliga
nais ir pliuškiais.

Gyvena toks žmogutis pajuokia
mas, iš jo visi tyčiojasi, kartais 
daug žiauriau, negu to galima 
laukti iš pamokytų žmonių. Toks 
pilietis ilgai ilgai prisimena ben
drabutį kaip savo gyvenimo ne
laimę.

Ne visuomet bendrabučio tary
bos pirmininku išrenkamas tas, 
kuris būna studentų minčių, jų 
ginčų vadovu. O tokį, kaip ir pir
mininkų, turi kiekvienas bendra
butis. Tik jis nėra renkamas nei 
slaptu, nei atviru balsavimu. Stu
dentai pajunta jį esant ir suartė 

ja su juo. Jam atversi visų savo 
sielų, kupinų prieštaravimų, ne 
įvykusių svajonių, — žinai, kad 
jis niekados ir niekur nepasijuoks 
iš tavęs; pasidalins savąja dalia, 
daugiau vargo ir džiaugsmo per- 
nešusia už tavųjų. Yra tokių žmo
nių. Mes visur ir visados jų jieš- 
kome.

Tokiu žmogumi bendrabutyje 
buvo Algis Baltrūnas. Jo kamba
ryje prie stalo visiems vietos už
tekdavo; studentai susėsdavo ant 
lovų, ant fanerinės dėžės, pride 
tos knygų. Aiškinus už visus gir
dėdavosi Dzūko balsas. Jis suki
nėdavosi kambaryje, tartum ieš
kodamas, su kuo čia susikibus.

Toks ir šiandien jis švaistėsi 
priešais Baltrėnę. šis ramino įsi
karščiavusį Dzūkų. Dzūkas nuti
lo, prisėdo ir visai ramiai, tartum 
pats stebėdamasis tuo, ką sako, 
ėmė pasakoti:

— Betgi ir niekšas, dzievaži! 
Pamatė ant Vinco spintelės kny
gas, suskaičiavo ir — pas part
orgą. Partorgo prašė, kad jo pa 
vardės niekam nesakytų. Girdi, 
nepranešti jam neleidžianti kom
jaunuoliška sąžinė... — Dzūkas 
neištvėrė, pašoko ir pasilenkė prie 
Baltrūno: — Ir tu, ir aš žinojom 
apie tas knygas. Skaitėm. Jeigu 
jau tokia didelė jo, skundiko, 
komjaunuoliška sąžinė, reikėjo 
pasakyti tiesiai Vincui arba susi 
rinkime. Bet tiesiai, šito taip pra
leisti negalima. Pamokyti reikia!

Tai, kų Dzūkas kalbėjo Baltrė 
nui, buvo bendrabučio studentų 
nuomonė. Dzūkas taip įšėlo dėl 
tų knygų, kad sužinojo (nebūtų 
jis Dzūkas!) ne tik skundiko pa- 
vardų, bet ir tai, kas buvo pasa
kyta.

Gal Dzūkas nebūtų taip susini 
pinęs šia istorija, tačiau Vincas po

žiemos atostogų atvažiavo ne toks, 
koks buvo anksčiau. Nors jis dai 
navo su visais, virė tradicinius ko
pūstus, skaitė knygas ir dėl jų 
ginčijosi, tačiau Dzūkas matė, 
kad Vincas jaučias lyg nesavas. 
Nebuvo Vinco akyse ankstyvesnio 
spindesio, judesiuose — nesuval
domo troškimo kų nors veikti. At
sigulęs jis ilgai rūkydavo arba, 
įlindęs į žiurkininką; ligi išnaktų 
rašydavo. Rytų Dzūkas pasižiūrė
davo į popierių primestų šiukšlių 
dėžę ir giliai atsidusdavo. Paga
liau jis neiškentė ir vienų naktį 
įsibrovę į Žiurkininkų.

“Nebūsi tu Tolstojum, Vincai. 
Onieginui — taip pat neturi da 
vinių. Kol esi studentas, pabūk 
bent padoriu studentu".

“Išeik!” — Vincas parodė du
ris.

Dzūkas neskubėjo.
“Išeik!” — pakartojo Vincas 

priėjęs.
Jo veide buvo tiek (šėlimo ir 

liūdesio, kad Dzūkas atatupstas 
išslinko.

Pasikeitė Vincas...
Dzūkui atrodė, kad to pasikei

timo priežastis yra nelemtos kny
gos. Todėl ir pradėjo narplioti tą 
istoriją. .

Tačiau priežastis buvo visai ki
ta.

Per žiemos atostogas Vincas pa
juto, kad dingo tos mokiniškos 
svajonės, kurių pilna kiekvieno 
galva pirmaisiais studijų metais.

Jeigu jis, parašęs keletą apsa
kymų, dar Institute svajojo su
kurti apysakų, tai dabar pajuto, 
kų reiškia šis daug kam viliojan
tis žodis — rašyti.

Jeigu anksčiau džiaugėsi gau
tu penketu, tai dabar jautė, kad 
galima baigti Institutų vienais 
penketais ir būti ribotu nemokša-

Jeigu Stasę jis laikė ana mo
kyklos dienų mergaite, drebančia 
prieš banditų, bijančia sakyti bent 
žodį šeimininkei, tai dabar stai
giai ir netikėtai pamatė jų visai 
kitokių. Jis saugojo ją, kaip sau
go vaikas savo mėgiamiausių žais

lą nuo svetimų rankų. Stasė kei
tėsi ne mėnesiais, bet dienomis. 
Jos šypsena pasidarė kupina vidi
nės šilumos, prasmės, tartum ji 
žinotų kažką džiugaus, ko niekas 
kitas nežino, ir tuo džiaugtųsi. 
Tai dar labiau traukė prie jos. 
Draugų pajuokos, kad jis su Jonu 
Norkaičiu gyvenąs pagal taikaus 
sambūvio tarp tautų principų, er
zino Vinių, bet jis nežinojo, kn 
daryti. Jam rodės, kad kažkada 
padarė klaidą, kurią dabar būtinai 
reikia atitaisyti.. Kaip beatrodė 
banalūs, beprasmiai žodžiai: "Aš 
tave myliu”, bet Vincas jautė, kad 
turi juos pasakyti. Jis tam ruošė
si nerangiai, vis atidėliodamas, įsi
tikinęs, kad, kas bebūtų tarp Sta
sės ir Jono, kaip tik šie trys žo
džiai viską sugriaus.

Ir šįvakar, grįždamas į bendra
butį, jis buvo paskendęs savo min
tyse. Kad pailgėtų kėliau pasuko 
gatve pro geležinkelio stotį ir 
stabtelėjo skvere.

Aplink važinėjo triračiais vai
kai, pypčiojo vieni kitiems, reika
laudami kelio. Ant vienos kojos 
šokinėjo mergytė su dviem raus
vais balionais rankoje. Rodės, 
jie pakels jų, ir ji, lengvutė,nv 
skris per skverą. Mergytė įsižiū
rėjo į Vincę, matyt norėdama pa
sigirti sa”o balionėliais, bet suti
kusi jo žvilgsnį, nuleido akis ir 
droviai šypsojosi. Paskui ji nume
tė per galvą veidrodžio šukelę ir 
nustraksėjo prie jos. Radusi pakė
lė ir vėl nusišypsojo, tartum kvies 
dama Vincų kartu džiaugtis, kad 
tokie gražūs jos balionėliai, balta 
suknutė, kad rado veidrodžio šu
kelę ir kad jai norisi straksėti.

Vincas atsisėdo ant suolelio. 
Mergytė nepatikliai pažvelgė į jį 
ir, toli numetusi šukelę, nubėgo 
prie jos.

“Rado!...” — Vincas sekė ją 
akimis ir patenkintas šyptelėjo, 
kai mergaitė ir žolėje surado vėi- 
drodžio šukelę.

Netoliese ant suolelio sėdėjo 
mergina ir vaikinas. Jie su įžūliu 
drąsumu, nekreipdami į niekų dė

mesio, bučiavosi. Vincas sėdėjo 
žemiau ir matė jų galvas baigian
čioje saulėlydžio juostoj... Ir jis 
kurį nors vakarą taip įžūliai, ne
dirstelėdamas j praeivius, bučiuos 
Stasę! Vincas jautė, kad jį, lyg tą 
mergytę veidrodžio šukelė, kvietė 
didelės, klausiančios Stasės akys.

Prie suolelio artėjo du vyriš 
kiai. Vincui pasirodė lyg kažkur 
matyti, ir jis, nenorėdamas šian 
dien nieko susitikti, pakilo ir nu
ėjo.

Ant suolelio atsisėdo Laurinąi- 
tis ir Bliūdžius. Laurinaitis atsi
rėmė į suolo atramų. Blifdžius 
pauostė orą.

— Garvežio dūmais trenkia, 
šuniškas vakaras...

— Kaip ir gyvenimas, — abe
jingai atsakė Laurinaitis.

šiandien jis pasakė triuškinan
čių kalbų fakulteto studentų susi
rinkime, svarstant žurnalų “Mė
nesiena be kelnių”. Be Liucijaus 
ir Bliūdžiaus niekas nežinojo, kad 
Laurinaitis taip pat buvo vienas 
iš leidėjų. Susirinkimas išgi.-do, 
kad jis, Laurinaitis, seniai sten 
giųsis išauklėti Bliūdžiu (bet žino
te, koks jo charakteris!), kad rei
kia griežtai pasmerkti Liucijų ir 
Bliūdžiu (nors jis biednioko sū 
nūs), kad visas kursas yra kaltas, 
nepadėjęs, žadėjo pasitaisyti, kad 
galėtų būti sąmoningais komuniz
mo statytojais...

— Fakultete dabar mes .lesi 
kalbėkime, — tarė Laurinaitis, 
prisunkdamas prie Bliūdžiaus.

Bliūdžius pritariamai linktelėjo 
galvą.

— Mus reikia išsiaiškinti, — 
tęsė Eustachijus pusbalsiu. — Pri
imsim Lialą j šokių ratelį?

— Centrine šokėja? Ne! — 
prieštaravo Bliūdžius. — žiūrėk, 
kaip kvailiai ta mergiška su balio
nais straksi...

— Centrine, be jokių kalbų. Sv 
ja daug repetuota. Mums kaip tik 
reikia tokios šokėjos.

— Aš niekuomet nesutiksiu kad 
kiekvienas galėtų šokti taip, kaip 
mes! — mėgaudamasis tuo, kad 

iš pasalios niekam nesuprantamu 
tikroji jų kalbos prasmė, priešta
ravo Bliūdžius. — Ji neturi jokių 
duomenų. Eilinė šokėja bus pa
kenčiama.

Jie ir toliau taip ginčijosi apie 
šokėjų Lialą — Liucijų Strakavi- 
čių. Laurinaitis siūlė Liucijų pri
imti pagrindinės organizacijos šta 
ban, Bliūdžius — eiliniu jos nariu.

— Pagaliau pakanka demokra
tijos! Elkis diktatoriškai. Kaip pa
sakysi, taip ir bus, — baigė Bliū
džius tokiu tonu, kokiu aštuntos 
klasės mokinukas scenoje sako: 
“Mano galva pražilo nuo rūpes
čių, aš pavargau. Spręskite jūs!’ .

— Po Gegužės Pirmosios de
monstracijos. Ketvirtų valandų. 
Tenai. Žinoma, su siurprizu, — 
tarė Laurinaitis ir pakilo.

“Su siurprizu" reiškė tai, kad 
naujai stojančiam į organizacijų 
nebuvo iš anksto pasakoma nei su
sirinkimo vieta, nei kas tame su
sirinkime dalyvaus. Jį turėjo at
vesti nepažįstamas asmuo.

Eidamas per bendrabučio kie
mą, Laurinaitis niūniavo savo 
mėgiamą “Tave aš sveikinu. . 
ir šypsojosi. Bet vos tik peržengė 
kambario slenkstį, lyg kas trinto 
nutrynė nuo jo veido šypseną-, 
jis subliūško, pavargo ir atrodė 
daug vyresnis negu iš tikrųjų. 
Laurinaitis pasiėmė popieriaus, 
patogiai atsidėjo ir ėmė rašyti 
motinai laiškų. Reikėjo naujo kos
tiumo. Apie tai ir rašė motinai, 
nes tėvas, gydytojas, tokiems da
lykams buvo perdaug griežtas — 
kol jo išprašysi, praeis keli mėne
siai. Eustachijus mėgo, kad jo dra
bužiai būtų kuo tvarkingiausi, kad 
niekas nepastebėtų nė mažiausios 
raukšlelės. Jis juokdavosi iš kak
laraiščių su piramidėmis, palmė
mis, nemėgo ir akį verančių spal
vų. “Mano skonis angliškas. Rei
kia tikėtis, dėl jo netapsiu kapita
listu", — sakydavo Eustachijus 
draugams.

Tvarkingas, kruopščiausiai at
liekantis kiekvienų užduotį Insti- 
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MŪSŲ GYVENIMO AKTUALIJOS
I

SYDNĖJUS
MIRĖ

PABALTIECIŲ PIRMININKAS
Pranešama, kad š.m. spalio 23 

d. staiga širdies liga mirė Sidnė
jaus Pabaitiečių Komiteto pirmi
ninkas A. Jaunzems, 61 metų am
žiaus.

Velionis buvo aktyvus komite
to pirmininkas ir latvių bendruo
menės narys.

A. Jaunzems apsigyveno Aus
tralijoj tik prieš dvejus metus 
Anksčiau jis tarnavo Britanijos 
karališkajame laivyne, važinėda
mas kaip jūrų kapitonas.

LIETUVIS UNIVERSITETO 
PIRMENYBĖSE

Š.m. spalio 21 d. vyko Sydi.ė- 
jaus universiteto sportinės pirmc 
nybės tarp keturių kolidžų. Pir
mųjų vietų išsikovojo St, Johns 
katalikų Ifblidžas (bendrabutis), 
kurio dalyvių tarpe buvo ir lietu
vis IV inž. kurso studentas R. 
Katauskas. Jis nesunkiai savųjų 
partijų laimėjo.

INŽ. OLŠAUSKAS IŠVYKO Iš 
SYDNĖJAUS

Aktyvus "šviesos" sambūrio 
veikėjas inž. Olšauskas pasitrau
kė iš kelių valdybos ir išvyko dirb
ti į Snieguotuosius Kalnus hidro
elektrinės stoties statybos srity ■ 
je. Jis tikisi tenai įsigyti daugiau 
patyrimo savo profesijoje, be to, 
ir karjeros perspektyvos ten esan
čios geresnės.
ATŠVENTĖ 50 METŲ AMŽIAUS 

SUKAKTI
Laikui bėgant kas kart vių dau

giau mūsų vyresniosios kartos tau
tiečių persirita į antrųjų savo am
žiaus gyvenimo pusę, štai penk
tadienį, spalio 23 d., iškilmingai 
atšventė savo 50 metų amžiaus 
sukaktį Mikas ZAKARAS. Susi
rinkęs būrelis giminių ir artimųjų 

audringai linkėjo sukaktuvininku' 
ilgiausių metų ir sėkmės ateities 
gyvenime. Ta proga lietuviškos 
dainos skambėjo iki vėlyvos nak
ties Zakarų namuose. Pažymėti 
na, kad Zakaras, dirbdamas did
žiausiame Sydnėjuje stiklo ir ke
ramikos fabrike, savo darbe šiuo 
metu jau yra skyriaus vedėjas. 
Zakarai augina ketvcrukę lietu
viško jaunimo, kuris mokosi vie
tos katalikų mokyklose.

MENO PARODA
BLAXLAND Meno Galerijoj 

(Farmer,š prekybos namų viršu
tiniame aukšte) šiuo metu atida
ryta įdomi vietos moderniųjų me
nininkų paveikslų paroda. Parodo
je su savo darbais dalyvauja ir 
mūsų dailių. Henrikas Saikaus 
kas.

NUOLATINĖ
VALGYKLA — KAVINĖ

SYDNĖJAUS Centr. Lietuvių 
Namai Redferne, Botany Rd., 
juos apšvarinus, pagražinus ir 
įrengus jaukių, nors ir nedidele 
salę, sutraukia vis daugiau lanky
tojų. Jie ypač mėgstami mūsų 
viengungių, kurie kiekvienų vaka
rų čia randa tikrus lietuviškus la
mus. Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. 
GI. D-jos laikoma šiuose patalpo
se savaitgaliais (šešt. ir sekmad.) 
valgykla naudojasi vis didesniu 
pasisekimu ir kas kart sutraukia 
daugiau valgytojų. Jau kyla min
tis įrengti čia nuolatinę valgyklų 
— kavinę visomis savaitės dieno 
mis.

BANKSTOWNAS
APLEIDO BANKSTOWNA

Senas šio Sydnėjaus priemiesčio 
gyventojas Stasys Pačėsa, prieš 
keleris metus buvęs Sydnėjaus 
apyl. p-ku, vėliau Bankstowno 
apyl. p-ku, po to Krašto kontr. 

k-jos p-ku, šiuo metu esųs Krašto 
V-bos nariu, pardavė savo čia tu
rėtus Mimosa Rd. namus ir išsikė
lė gyventi į Sydnėjų, kur Glebėj, 
netoli universiteto, įsigijo krautu
vę.

PASITRAUKĖ
BANKSTOWNO NAMŲ V-BOS 

vice-pirm. teisin. V. Rusa dėl su- 
silpnėjusios sveikatos iš pareigų 
pasitraukė. Jo vieton pakviestas 
iš kandidatų p. Alekna.

LITUANISTINIUOSE 
KURSUOSE DARBAS VYKSTA
LITUANISTINIUOSE KURSUO
SE yra dar pakankamai vietų 
kiekvienam jaunuoliui-ei norin
tiems geriau pramokti žodžiu ir 
raštu savo tėvų kalbos ir susipa
žinti su mūsų krašto garbingųjų 
praeitimi bei jos geografija. Pa
mokos vyksta Bankstowno Lietu
vių Namuose kiekvienų sekmadie
nį nuo 5-7 vai p.p. jaunesnei gru
pei ir nuo 7-9 vai p.p. vyresnei 
grupei. Kursų pagrindiniu dalyku 
laikoma lietuvių kalbos gramatika 
ir sintaksė, įterpiant svarbesnių 
žinių iš lietuvių literatūros, isto
rijos ir teorijos. Tuos dalykus gru
pei dėsto: kursų ved. J. Rama
nauskas, M.P. redakt. J. Vetelkls, 
A. Grinienė ir Petniūnas. Kursai 
papildomi ir paįvairinami laikas 
nuo laiko atskiromis paskaitomis 
iš lietuvių politinės istorijos (L. 
Karvelis) ir bendrosios istorijos 
(Reisgys vyr. grupei, Rotcas'jaun. 
gr.). Kol kas trūksta geografijos 
dėstytojo, bet tikimasi greit tų 
spragų užpildyti. Jaunių grupėje 
dėsto J. Ramanauskas, A. Skirka 
ir B. Žalys.

I PAMALDAS RENKASI 
SKAITLINGAI

BANKSTOWNO ST. BREN
DAN R.K. bažnyčioje kas antrą 
sekmadienį laikomos lietuviškos

LIETUVIŠKASIS ŽODIS
Kiekvienas iš mūsų džiaugiasi ir 

didžiuojasi rašyt. Stepo Zobars- 
ko. vaisingais darbais ir nuopel
nais. Štai jau pasirodė antra pa
pildyta laida jo redaguotos kny
gos — Lithuanian Folk Tales, šis 
žmogus ne tik kad šias pasakas 
išvertė anglų kalbon, jas sureda
gavo, bet dargi surado ir leidėjų! 
Tokiam darbui atlikti reikia ir ga
bumų ir jautrumo ir ryžto. Be 
abejo, tatai ne kiekvienas gali pa
daryti. Tačiau, kad ši knyga atsi
durtų mūsų padangėn, geriau sa
kant — mūsų gyvenimo miesto 
bibliotekos ar jo skyriaus lenty
nom mes patys galim ir turim tai 
padaryti. Būdas visai paprastas, 
nereikalaująs nieko kito, o tik 
poros minučių laiko ir šiek tiek 
anglų kalbos žinojimo.

Dauguma miestų bibliotekų (N. 
Zelandijoj, Australijoj ir kitur) 
turi sumanymo lapelius —■ Su- 
gestian Form, kuriuose — bŲ>Iio- 
tekos administracijos prašo ar 
kviečia skaitytojus pareikšti, ko
kių leidinių ar knygų jie pagei
dauja. Paprastai, reikia parašyti 
knygos pavadinimų, autorių, lei- 

pamaldos naudojasi vietos lietu
vių tarpe dideliu populiarumu. 
Jau neretai girdėti balsų, gal būtų 
galima pradėti čia lietuviškas pa
maldas kiekvieną sekmadienį.

dyklų, kada išleista (kelintais me
tais), kainų ir kur jų galima gau
ti— adresų). Tatai ir viskas. Tokį 
lapelį reikia pasiųsti bibliotekai 
ar palikti specialiai tam skirtose 
dėžutėse. Jei biblioteka sumany
mo (pasiūlymo) lapelių neturi, 
tai reikia surašyti minėtus duome
nis ant nopierio lakšto, pažymint, 
kad pageidauji, jog "tokį ir to
kį“ veikalų biblioteka įsigytų pa
sirašant ir pridedant savo adre
sų. Kiek žinau, labai retai skai
tytojų sumanymus biblioteka at
meta, neišpildo.

Taigi šiuo būdu paskleisime lie
tuvių knygas anglų kalboje pla
tesniu mastu, supažindinsime vic 
tinius su lietuvių pasakomis, li
teratūra, istorija ir taip toliau.

Čia pateikiu keletą atsakymų į 
pasiūlymus, pareikštus Aucklando 
Miesto Bibliotekai:

“Thank you for your sugges
tion that we should add to our 
stock the Lithuanian World Di
rectory, 1958 (Pasaulio Liet, ži
nynas. G.P.).

This seems to be a most useful 
publication and I am glad to have 
my attention drawn to it. So ma
ny of these works are not listed 
or reviewed in the standard bib
liographical tools and we are un
aware of their existence.

I am placing a copy on order 
immediately”.

2000 KALĖDINIU SIUNTINIU

BE UŽDARBIO
Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia proga padėkoti įvairiuose pašau 

lio kraštuose gyvenantiems lietuviams už tų paramų, kurios mes esame susilaukę 
per šiuos metus. Reikšdami savo nuoširdžią padėką, kartu mes VĖL GRĮŽTAME 
prie savo tradicijos, įsipareigodami visiems lietuviams pasiūlyti kaip dovanų be už
darbio 2000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Laba atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duomenis, tam reikalui 
sudarėme kuo naudingiausius šitokius 2 skirtingus KALĖDINIUS BE UŽDARBIO 
SIUNTINIUS:

O štai kitas atsakymas: “Thank 
you for your suggestion. We have 
placed an order the book that you 
recommend: The emergence of 
modern Lithuania, by Senn.”

Siūlomuoju atveju reikalingi 
duomenys tokie: “Lithuanian Folk 
Tales” second edition: compiled 
and edited by Stepas Zobarskas, 
printed in 1959 by G.J. Rickard, 
Brooklyn, 1, N.Y., U.S.A. Price 
$ 4.0(1. Illustrated by Ada Kor
sakaitė. Available also from: S. 
Zobarskas, 85-37 88th Street, 
Woodhaven 21, N.Y., U.S.A.

Stepas Zobarskas įdėjo tiek 
daug darbo ir pastangų, dabar 
lieka tik mums jo pastangas klek 
paremti ir lietuviškos pasakos bus 
jirieinamos angliškai kalbantie
siems. Tik neatidėliokime ir ne
laukime, kol kitas padarys. Mūsų 
tragedija prasideda čia, kai visuo
menė laukia iš saujos (ar sauje
lės) veikėjų, kad šie ne tik kų 
naujo sugalvotų, parengtų, įvyk
dytų, bet dargi ir jų įtikintų At
likto ar atliekamo darbo reikalin
gumu. Na, o jei kuri nors biblio
teka gaus ir kelius pasiūlymus, 
prašančius užsakyti tų pačių kny
gą, tai tuo geriau. Juk skaičiai 
taip pat turi savo prasmę ir reikš
mę.

G. Procuta

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:

STUDENTAI
(Atkelta iš 3 psl.)

tute, čia atleidžia, čia niekinančia 
šypsenėle lūpų kampučiuose Lau
rinaitis kai kam, ypač mergi
noms, įkvėpdavo savotiškų pagar
bų. Su juo kalbantis dažnas varžy
davosi, jausdavosi labai menku 
žmogeliu, o baigęs pokalbį su pa
lengvėjimu atsidusdavo. Buvo ir 
tokių, kurie nekentė Eustachijaus, 
už akių jį vadindavo "Muziejine 
iškamša” ir “Pelių perkūnu”, bet 
atvirai šito nepasakydavo, nes 
Laurinaitis niekados nieko neuž- 
gaudavo. Institute jis buvo vienu 
iš tų, kurie susirinkime kalba vie
na, iš jo išėję — kitų, su vyres
niais už save — trečia. Tačiau, iš 
girdęs ir visas tris Laurinaičio 
nuomones, niekas nebūtų galėjęs 
pasakyti, kad jis meluoja.

Parašius sakinį: “Taigi, mamy
te brangioji, paveikite tėvelį, kad 
jis suprastų mano vargų”, kampe 
sukrebždėjo pelė. Eustachijus nu
metė parkeri ir visas sukluso. 
Kampe tebekrebždėjo. Laurinaitis 
panikiškai bijojo pelių ir žiurkių 
(dėl to jį ir praminė “Pelių perkū
nu”). Jis nusimovė batus, paėmė 
juos į rankas ir prisitaikęs laukė 
kada vėl sukrebždės. Pelė nurimo.

Kaip paprastai, nespėjęs pasi
belsti į kambarį įgriuvo Dzūkas. 
Laurinaitis sutrikęs taip ir išsižio
jo su batais rankose.

— Peliauji? — paklausė Dzū
kas.

— Didelė žiurkė... Tokia... to
kia kaip pančiaka išlindo ir dairo
si... Sakau, užmušiu, — aiškinosi 
Laurinaitis aūdamasis batus, ir, 
norėdamas atstatyti savo reputaci
jų, tuojau užvedė naujų kalba-

— Tai kų, Dainava, daužėm 
šiandien dekadentus?... O vis tik 
jie daug kur teisūs... Kad ir dėl 
tos Lietuvos istorijos... žinai, su
sirinkime to nepasakysi. Tarp sa
vų galima...

— Užeikim pas mus. Seniai be
buvai, — nežiūrėdamas Eustachi
jui j veidų, pakvietė Dzūkas.

— Mielai! — sutiko Laurinai
tis, džiaugdamasis, kad gali palik
ti krebždančių pelę. — Vincų ži

nai, po tos istorijos reikia mora
liškai palaikyti.

Dešimtame kambaryje aplink 
stalų sėdėjo keturiese: Baltrūnas, 
Stalkys, Antanas ir Vincas. Dzū
kas įleido Laurinaitį ir užtrenkė 
duris. Iš visų veidų Eustachijus 
pajuto kažkų negero. Jo lūpos su
sispaudė į siaurų brūkšnį, bet jis 
greit susitvardė ir šypsodamasis 
žengė prie stalo. Ištiesė rankų 
Stalkiui:

— Sveikas, boksininke!
Nei Stnlkys, nei kiti jam nepa

davė rankos. Dzūkas pastūmė kė
dę:

— Sėsk!
“Kų gi, galiu atsisėst, bet kokia 

čia komedija?!” — sakė Laurinai
čio išvaizda.

Dzūkas atsistojo kitame stalo 
gale, skubiu rankos mostu nusiė
mė akinius ir aštrias, kaip reta, 
trumparegio akis įsmeigė Lauri
naičiui į veidų.

— Mes kaltinam... — Dzūkas 
pradėjo tyliai. Jo balsas užsikirto, 
jis atsikosėjo ir garsiai, kapoda
mas žodžius, tęsė: — Mes kalti
nam tave, Laurinaiti, šnipinėjimu. 
Jeigu tavo sąžinė švari, tu bū
tum tiesiog Vincui pasakęs apie 
knygas, o nelėkęs pas partorgų. 
Pagaliau nebūtum slėpęsis ir vai
dinęs draugo: “Vincą, žinai, po 
tos istorijos reikia morališkai pa
laikyti...” — ironizavo Dzūkas. — 
šnipas tikrąja to žodžio prasme' 
Supratai?

— Aš nieko nežinau ir nieko 
nesuprantu, — ramiai atsakė Lau
rinaitis. — Jeigu jūs, linksmi vy
rai, norite komedijas vaidinti, pa 
sirinkite tam kitų kandidatūrų, — 
jis pakilo ir norėjo eiti prie durų.

— Durys užrakintos, — įspėję 
Antanas.

— Pasėdėk dar valandėlę, — 
perdėtai maloniu balsu paprašė 
Dzūkas ir papasakojo keletą 
smulkmenų, kurias Laurinaitis sa
kė partorgui.

— Dabar supratai? — paklau
sė. — Nėra ko terliotis! Kų siūlo
te? — kreipėsi i draugus.

— Mano pasiūlymas — nepeda
gogiškas, — atsistojo Antanas. 
—Penkiolika diržų.

—Jeigu pats nusimaus kelnes, 
—penkis, — pasiūlė Baltrūnas.

— Rinkis, — pratarė Dzūkas.
Laurinaitis, matydamas, kad nė 

ra prasmės išsisukinėti, susidėjęs 
rankas ant krūtinės, šaltai atsakė:

— Jeigu jūs nors pirštu mane.. 
Rytoj visi būsite pas partorgą.

— Pas partorgų?! — riktelėjo 
Dzūkas ir pats išsigando savo bal 
so. — Aš tau vienas, meiluti, įkrė- 
siu. Paskui tik pamėgink šnipšte
lėti!... Prieš tave bendrabutį su
kelsiu, fakultetų! Tu neturėsi ra
mios minutės ir pats bėgsi iš In - 
stituto. Pas partorgą!... Rinkis!

Visi, išskyrus Baltrūnų, kuris 
sėdėdamas čiupinėjo diržo sagtį, 
apsupo Laurinaitį, šis žiūrėjo čia 
į vienų, čia į kitų. Jo veidas staiga 
subliūško.

Visi nustebo — Laurinaitis se- 
giojosi kelnes.

Dzūkas paspyrė koja kėdę:
— Gulkis!
Laurinaitis atsigulė. Draugai su

sižvalgė. Antanas neiškentęs 
prunkštelėjo. Baltrūnas padavė 
diržą. Dzūkas nesigailėdamas at
skaitė penkis. Paskui atrakino du
ris.

— Ma:š! Ir kad nė šnipšt!
Laurinaitis, segiodamas kelnes, 

dyrino iš kambario.
Jam išėjus, Antanas pastebėjo:
— Kvailys! Ir apatinukes nu

simovė.
"Dešimtojo kambario istorijo

je" atsirado naujas įrašas:
IV. 27. Dešimto kambario ai

niams- Jeigu nuskriaus draugų, 
atsiminkite mūsų kambario taisy
klę: akis, už akį, dantis už dantį, 
šiandien garbės teisme besąlygiš
kai kapituliavo Vinco įskundėjas 
(žiūr. I. 22 d. įrašų) Eustachijus 
Laurinaitis. įsidėmėkite pavardę. 
Jis pats buvo priverstas apnuo
ginti tam tikrų vietų ir atsigulti 
ant kėdės, šis asmuo tapo nubaus
tas fizine bausme, nors tai nepe
dagogiška.

Algis Baltrūnas, Garbės teismo 
bešališkas pirmininkas ir patarė- 
jas. Vytautas Kalnėnas (Dzūkas), 
Prokuroras ir vyriausias egzeku
torius.

1)
2)
3)
4)
5)
6) 
To

3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
3 1/4 jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui,
3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
pora vyriškų vilnonių kojinių, 
pora moteriškų žieminių kojinių.

kalėdinio siuntinio Nr. 1 kaina yra tiktai

12.19.0 SVARŲ STERLINGŲ,
įskaitant visus mokesčius.

Svoris 11 svarų.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1)
2)
3)
4)
To

t

13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, 
3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
10 jardų dvigubo pločio pamušalo,
10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar 6 vaikiškoms suknelėms, 
kalėdinio siuntinio Nr. 2 kaina yra tiktai

27.13.0 SVARŲ STERLINGŲ,
įskaitant visus mokesčius.

Svoris 22 svarai. 
i

Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra eksportinės rūšies su 
“Made in England” įrašu ir pasirenkamos šitaip:

1) kostiumams — dvigubais ruožiukais arba lygios tamsiai mėlyna, ruda 
arba pilkšva,

2) paltams — tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mėlyna, žalia arba Kupranu
gario spalvos,

3) suknelėms — dideli taškai mėlyname, rudame arba gelsvame dugne.
Tuojau reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, kuriuos mes siunčiame oro 

paštu į bet kurį pasaulio kraštų.
Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS gali užsisakyti 

kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar ne. BET NORĖDAMI 
VISIEMS DUOTI PROGOS PASINAUDOTI JAIS, NUSTATĖME, KAD VIENAS 
ASMUO Iš KARTO GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 2 TOKIUS SIUN
TINIUS (KIEKVIENOS RŪŠIES PO VIENA). Taip pat priiminėsime po 1 svarą 
iš tų, kurie nori užsitikrinti sau KALĖDINI BE UŽDARBIO SIUNTINĮ, bet galu
tinio užsakymo lauksime ne ilgiau kaip 4 savaites.

MES GARANTUOJAME
1) Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2) Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitų 

tokį pat siuntinį.
3) Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, kad gavėjai Lie

tuvoje, sulaukę siuntinio, nebeturėtų jau nieko primokėti.
4) Siusime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos pagal aprašymų ar re

miantis pavyzdžiais.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, HUNT STREET 
LONDON, W.11 
GT. BRITAIN
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TARPVALSTYBINES LIETUVIŲ RUNGTYNĖS

Redaguoja: Antane. Laukaiti* 
Adreaa*: 35 Jame. Str., Fairfield, N.S.W.

VETERANAI AR RINKTINE?
(Adelaidiškio A. Merūno sumanymas, į kurį jam 

atsako Sp. Skyriaus redaktorius, siūlydamas kultū
ringas lažybas)

Gerai žinomas Adelaidės liet, 
sportininkas A. Merūnas savo 
laiške Sp. Skyriui iškelia eilę pa
siūlymų būsimajai Sporto šventei 
Adelaidėje. Vienas jų: “Kiekvie 
no sportininko, dalyvaujančio 
šventėje, privalomas piniginis mo
kestis, už kų jis gautų šventės 
ženkliukų, leidinį ir kt., jau yra 
per vėlu šiais metais įvykdyti, 
nes ALFAS valdybos priimtieji 
statutai gali būti pakeisti tik -visų 
atstovų ir jie pradėti vykdyti tik 
nuo sekančios sporto šventės. Tuo 
būdu, jeigu kas ir būtų pakeista 
ir priimta visų atstovų, tai tatai 
įgyvendinti galima būtų tik 1960 
-jų metų sporto šventėje. Atrodo, 

• jog turėsime laikytis senosios 
tvarkos."

Vienas iš įdomesniųjų ir svar- 
besniųjų pasiūlymų yra apie baig
mines Jubiliejinės šventės rung
tynes, apie kurias leiskime pasisa
kyti pačiam Merūnui:

“Jau anksčiau Sporto Skyriuje 
buvo iškelta sumanymas Jub 
Šventės metu sužaisti krepšinio 
rungtynes tarp I-sios ir X-sios 
šventės rinktinių. Aš manyčiau, 

, kad tokie žaidėjai, kurie jau iš
ėjo į archyvų, galėtų būti tik pa
gerbti, nes jau ne vienam "se
niui” pilvukas kone žemę siekia, 
žaidžiant aikštėje vaizdas atrody
tų nekoks, ir tas mūsų jaunimui 
neišeitų j naudų. Tikrai būtų ka
tės su pele žaidimas.

Žinoma, būtų labai malonu, jei
gu visi veteranai suvažiuotų ir 
pasižiūrėtų kaip jaunimas žaidžia, 
tuo būdu jubiliejine 
būtų atatinkamai 
Adelaidės Sporto 
yra iF numačiusi.

Mano siūlymu,
daryta vyrų ir moterų krepšinio 
rinktinės, kurios galėtų susitikti 
su Pietų Australijos ar šiaip kurio 
kito iškilaus klubo rinktinėmis. 
Toks rinktinės sudarymas ir žai
dimas duotų daug daugiau nau
dos, kaip “senių” kova su jaunai
siais, 
kurio 
lygis, 
daug 
tralijos rinktinėje yra 6 
lijos Olimpinės Krepšinio Rinkti
nės žaidėjai, kurie Australijos 
spalvas gins Romos Olimpiadoje. 
O kas gi žino, gal vienų dienų ir 
vėl mūsų žaidėjai paklius j vals
tybines rinktines arba gins kad ir 
Australijos lietuvių spalvas ki
tuose kraštuose. Mes turime ge 
ros medžiagos Adelaidėje, Geelor- 
ge, Sydnėjuje, Melburne ir kt., 
iš kurių reikia sudaryti rinktinę 
ir išbandyti jėgas su kitais. Aš 
siūlau, kad ALFAS Valdyba apie 
šį reikalų rimtai pagalvotų ir ne 
delsiant vykdytų rinktinių suda
rymų”.

proga jie 
pagerbti, kų 

Klubo Valdyba

turėtų būti su-

Mes galėtume tada spręsti, 
aukščio yra mūsų 
ko jam trūksta ir 
yra. Kaip žinome,

žaidimo 
ko per- 
P. Aus- 
Austra-

šių metų sukaktuvinei šventės 
nuotaikai tik pakenktų ir apviltų 
ne tik žaidėjus, bet ir žiūrovus. 
A. Merūnas mini, kad P. Austra
lijos rinktinėje žaidžia G Austra
lijos rinktinės žaidėjai, kai tuo 
tarpu (nežinau, gal tai įvyko tik 
•nesėkmės atvėju) nesenai įvyku
siose Adelaidės Australijos krep
šinio pirmenybėse nė vienoj vals
tijoj, išskyrus Adelaidės miestų, 
nežaidė joks mūsų krepšininkas. 
Sprendžiant iš teoriškų pasekmių, 
mūsų rinktinė (aš manau, tas pats 
būtų ir su moterimis), turėtų 
skaudžius pralaimėjimus, kas Ju
biliejinės šventės gražius įspūd
žius ir tautines lietuvių nuotaikas 
tik susmukdytų.

Kitas dalykas (kų aš buvau siū 
lęs ir anksčiau), veteranų rung
tynės prieš kitų žaidėjų rinktinę. 
Anksčiau aš galvojau ir buvau 
siūlęs, kad būtų žaidžiama tarp 
I-sios ir X-sios krepšinio pirmeny
bių rinktinių, kas, tur būt, būtų, 
sunkoka įvykdyti, nes daugumas 
buvusių žaidėjų yra išsisklaidę ir 
su jais yra sunku susisiekti, nes
kaitant jau kitų su kelione susie
tų sunkumų. Mano manymu, žiū
rint grynai iš lietuviškojo taško, 
geriausiai būtų surengti Jubilie 
jinėje šventėje dalyvaujančių ir 
žaidžiančių krepšinio veteranų 
rinktinės rungtynes su visų kitų 
žaidėjų rinktine, kurių sudarytų 
daugumoje jaunieji žaidėjai.

Jokiu būdu nesutikdamas su A. 
Merūno išsireiškimu, kad jaunių 
su veteranais žaidimas būtų toly
gus katės su pele žaismui, siūlau 
jam kultūringas lažybas, tvirtin
damas (žinoma, jei tik mano pasiū
lymas bus priimtas), kad Vetera
nų iki 3-jų (imtinai) varžybų rink
tinė laimės prieš kitus jaunesniuo
sius žadėjus, šių mūsų tarpusavio 
lažybų pralaimėtojas vieno mėne
sio (po šventės) laikotarpyje turi 
išplatinti, o neišplatinus pats su
mokėti, už 50 egzempliorių būsi
moje “Australijos Lietuvių Spor
to X-čio Leidinio”, atsiskaitant eu 
ALFAS Valdyba. Abi rinktines 
šventės metu sudaro krepšinio va-

Pirmų kartų šiaurės Amerikos 
lietuvių sportinėje veikloje rugsė
jo mėnesį Kanados VI Lietuvių 
Dienos proga Hamiltone buvo iš
bandyta jėgos krepšinyje tarp 
J.A.V. ir Kanados lietuvių vyrų 
ir moterų krepšininkų. Šių rung
tynių jau senai laukė tiek patys 
žaidėjai, tiek ir publika, ypatin
gai kai JAV lietuviai krepšininkai 
taip sėkmingai žaidė P. Amerikos 
kraštuose. Rungtynių pažiūrėti su
sirinko labai gausus būrys tautie
čių, kurių dalis net salėn netilpo.

Pirmosiose moterų rungtynėse 
iš karto matėsi aiškus kanadiečiu 
moterų pranašumas, ir jos laimė
jo 50:22 (19:11). Kanados lietu
vaites atstovavo: Prunskytė 1G, 
Balsienė 16, Žėkaitė 10, Simonai- 
tė ir Stanaitytė po 2, Verbickaitė 
ir Dargytė po 1. J.A.V. lietuvai
tės: Gintaute 9, Richardas 8, En- 
driukaitytė 4 ir Padvarietis 1.

Vyrų rungtynėse, prieš kurias 
kiekvienas žaidėjas buvo pristaty
tas žiūrovams, JAV lietuviai, dė
vi baltas uniformas su trispalviu 
skydu priešakyje, pradėjo šaltų 
žaidimų prieš šeimininkus, dėvin
čius žalias uniformas. Po pirmo 
šeimininkų metimo, svečiai iš 
Amerikos tuoj atsigavo ir žaidi
mas visų laikų vyko apylygis, ke
leto taškų skirtumu vedant Ame
rikos lietuviams ir jiems baigiant 
pirmųjį puslaikj 35:33 savo rau
dai. Antrajame puslaikyje svečiai, 
geriau pripratę prie aikštės, a- 
ro žaibiškus puolimus ir savo la
bai gražių derinių pagalba su
žlugdo Kanados lietuvių gynyba,

rungtynes baigdami 80:63 savo 
naudai. Nors JAV rinktisėje ir 
nebuvo keleto pačių geriausių žai
dėjų, tačiau jie pasirodė aikštėje 
pranašesni, nors šeimininkai gale 
jo žaidynių pasekmę šiek tiek su 
švelninti. Taškus pelnę JAV lie
tuviai: Valaitis 21, Varnas 20 
Šimkus 16, Germanas 8, Kuryla 
7, Kamarauskas 6 ir Sirusas 2. Ka • 
nados lietuviai: Gudas 18, Grigai 
tis 14, Juozaitis 12, Grebliūnas 9, 
Sinius 8, Buntinas 5, Strimaitis 4, 
Savickas 2 ir Kronas 1.

penkias žaidėjas. Tris puolėjas, 
kad ir labai geras, yra lengva už
dengti peinkioms priešo žaidė- 
joms, perėjusioms laiku į gynimų.

Jaunės parodė geras pastanga.! 
ir, gal būt, susijaudinimas žaid
žiant pirmų kartų finalinėse rung- 
tynėse, sumažino jų pastangas 
laimėti. Visdėlto reikalinga įsidė
mėti, jog žaidžia penkios žaidėjos. 
Taigi visos laiku turi pereiti j gy
nimosi pozicijų, praradę kamuolį. 
Taškai: D. Radzevičiūtė 19, L. 
Radzevičiūtė 9, Andriušytė 8, Vil
manis 6, Ludzbarzs 4, Šulcaitė 2.

turnyrų jaunės padarė didelę pa 
žangų ir žaidė garai, nors ir ne 
visada. Buvo pora rungtynių, kur 
pasirodyta silpnokai. Daugiau dar
bo per treniruotes — mažiau kal
bų ir ledų — ir jaunės pralenks 
pirmų komandų.

Adelaidėje
JAUNĖS PRALAIMI 

KREPŠINIO KETVIRČIO 
FINALUS

VYTIS MERGAIČIŲ II (jaunė.)
— INTERNATIONAL

VYTIS MERGAIČIŲ I — 
GLENELG 48-12 (12-3) 

žaidžiant draugiškas rungtynes 
j pirmų mergaičių komandų buvo 
įjungta ir trejetas jaunių. Priešui 
esant silpnam, laimėta be pastan
gų. Taškai: D. Radzevičiūtė 20, 
Andriušytė 11, O. ir M. Kelertai- 
tės po 6, Kitienė 4 ir šiukštery- 
tė.

dovai ir Klubų atstovai. Mano ar 
A. Merūno pasiūlymus turi nu
spręsti ir priimti šventės rengėjai, 
apie tai pranešant spaudoje.

Tai kaip, mielas Bendradarbi, 
priimat mano pasiūlymų?

A. Laukaiti

VYTIS — TORRENS
48-50 (25-25)

Šios svarbios rungtynės buvo 
pradėtos labai gerai ir buvo veda
ma 10 taškų mūsiškių naudai. 
Priešininkės kovojo narsiai ir, 
puslaikiui baigiantis, rezultatų iš
lygino. Antro puslaikio pradžioje 
Vytietės vėl pajėgia atsiplėšti 7 
taškais. Atrodė, kad laimėjimas 
užtikrintas, tačiau įvyko atvirkš
čiai. Paskutinę akimirkų Laima 
Radzevičiūtė daro sėkmingų meti
mų ir rezultatų lygina, tačiau 
kiek pavėluotai, nes teisėjas skel
bia rungtynių pabaigų ir metimo 
neužskaito. Rungtynės buvo gana 
aukšto lygio ir gražios stebėti. 
Pralaimėjimo klaidų yra daug. 
Buvo blogas baudų mėtymas ir 
blogas komandinis žaidimas. Tatai 
pagrindines klaidos ir pralaimčji 
mo priežastis. Puolėjoms negrįž 
tant į gynimų, dvi gynėjos, nors 
ir labai gerai Jtovojo ir žaidė, vis 
dėlto nepajėgė atsilaikyti prieš 
penkias priešininkes. Priešininkės 
pavieniui yra silpnesnės žaidėjos, 
bet žaidžia daug geriau koman
diniai. Mūsų žaidėjoms, perėjus į 
puolimų, taip pat reikia naudoti

84-14 (42-4)
Jaunės, laimėdamos šiuo aukštu 

rezultatu, sumušė anksčiau savo 
turėtų rezultatų (82). Žaista buvo 
labai gerai, o mėtyta tiesiog ste
buklingai. Prieš (įiačių pabaigų, 
esant akivaizdžiai mūsiškių pers
varai, buvo pamiršta gynimas ir 
to pasėkoje priešininkės pelnė po
ra lengvų metimų, šių rungtynių 
atsiekto rezultato paslaptis buvo 
geros, greitos ir tikslios pasuolės. 
Taškai: Andriušytė 36, D. Radze
vičiūtė 24, L. Radzevičiūtė 
Vilmanis 3 ir Ludbarzs 2.

19.

JAUNĖS — CHRYSLER 
43-12 (15-10)

Pirmas puslaikis žaista silpnai, 
antrame puslaikyje parodyta ge
ras žaidimas ir pataisytas rezul
tatas. Taškai: D. Radzevičiūtė 13, 
Andriušytė 12, Vilmanis 10, L. 
Radzevičiūtė 6 ir Šulcaitė 2. La
bai gerai žaidė jaunoji gynėja K. 
Baškutė.

Paskutinės turnyro rungtynės 
su David Murray, priešininkėms 
neatvykus, laimėta be kovos. Da
bar matysime jaunes, kovojant 
ketvirčio finaluose. Per šį žiemos

SUSIŽEIDĖ VYTIES KREPŠIN. 
R. POCIUS

Nesėkmė lydi ir toliau Vyties 
sportininkus. Šį kartų nelaimė 
palietė R. Pocių. Pocius po susi- 
žeidimo Gcelonge laike buv. Spor
to šventės ilgų laikų nežaidė, 
šiais metais, jausdamasis jau pa
gijęs, vėl pradėjo žaisti ir darė 
gana gerų pažangų. Laike Vytie- 
čių treniruotės Pocius pasišokė
damas nelaimingai krito ir susi
žeidė kojų. Nuvežus į ligoninę, 
buvo padarytos nuotraukos ir vė 
liau operaciniu būdu kojos pėda 
atstatyta į vietų. Atrodo, kad lū
žusių kaulų nėra, tik sužalotos 
sausgyslės ir raumenys. Vylios 
sportininkai nuoširdžiai užjau
čia kolegų nelaimėje ir linki grei 
tai pasveikti.

B.N.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE. IS 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
KAS.

BATŲ PARDUOTUVĖCULLENS
ANKSČIAU BUVUSI FAIRFIELDE,

DANE’S PHARMACY i
K.E. DANE, Ph. C., M.P.S. „ $

Kalėdų dovanos, visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška i 
kosmetika Mouson. Kalbama lietuviškai. >;

THE ARCADE, JOHN STREET >!
Phone UB4218 CABRAMATTA *

'a'

Sporto Skyriaus 
redaktoriaus atsakymas
Mūsų sportininko veterano (aš 

nežinau, kodėl jis kitus veteranus 
palietė), A. Merūno pasiūlymas 
sudaryti bendrųsias vyrų ir mote
rų krepšinio rinktines yra labai 
gražus, ir jis, kaip daugeliu atvė- 
jų anksčiau buvo, tiktų ir dabar- 
jeigu šių metų šventė būtų ne ju
biliejinė, bet eilinė. Kiek man 
jau yra žinoma, šios šventės metu 
adelaidiškiai parodys visas savo 
menines ir kultūrines jėgas, už 
kų kiekvienas šventės dalyvis, 
gaudamas dvasinio pastiprinimo, 
bus tikrai labai rengėjams dėkin
gas. Visa šventė, atrodo, bus la
bai pakili ir iškilminga, kų liudi
ja vėliavų įsigijimas, dešimtmečio 
leidinys, jubiliejiniai ženkliukai 
ir kt. Sudarius bendrų krepšinio 
rinktinę (tiek vyrų, tiek moterų) 
ir vėliau jas leidus prieš P. Aus 
tralijos rinktinę, mano nuomone,

gIIIIi

C. S. BOYNE & CO. PTY. LTD
183 CANTERBURY ROAD, 

CANTERBURY
DABAR PERSIKĖLĖ

51 JOHN STREET, 
CABRAMATTĄ

PRIEŠA1S SNOWS

NERIZIKUOKITE I
CALTEX STAR SERVICE

STATION ,,
Pilnas specialus mašinų tepimas, kurį atlieku asmeniškai g 

į: arba tatai daro specialiai paruoštas personalas tiesioginėj ma- 
įj no priežiūroj*.

Tepimų atlieku visų šeštadieni, sekmadienį ir kiekvienų 
g vakarų iki 8 vai.

Laike tepimo Jūsų automobilis būna pagrindinai patikrintas.
’•! Padangas ir baterijas galite gauti išsimokėjimui.
£ Kreipkite* pa* lietuvių draugų lavininkų
(: G. ALLOTTĄ, tel. UB 2173, Hume Highway ir

Cabramatta Rd., gatvių sąnkryžoje. g

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

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

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

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

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol Hou*e, 109 Swan*ton St„ 
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

Biznio agentai įsteigta priei 46 m.
MES SIŪLOME

KRAUTUVES, DELIKATESŲ BEI MIŠRIAS PARDUOTUVES 
IR T.T., SU BUTAIS IR BE BUTŲ.

Praiome kreipti* į ruiiškai kalbantį menedžerį Mr Leo Katain.
IŠRŪPINAME PASKOLAS.

Telef. 78-8921 . po darboi 57-7352 S s

17/6.

£ 
£

3.0.0.
2.5.0.

Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rosies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINI, 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.........................................'...........................
Vyriški pusbačiai oxford .............................................................
I vi*** kainu muitą* jau įskaičiuota*.

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 siuntėja* nieko nerizikuoja, ne* už kiekvieno aiunti 
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.

5



MOŠŲ PASTOGE 1959 m. lapkričio 6 d.

mAsv pastogė
ATEITININKŲ IŠKILMES SYDNĖJUJE

šiais metais Arkv. J. Matulai
čio kuopos Sydnėjaus ateitinin
kams Kristaus karaliaus minėji
mas nebuvo eilinis. Kasmet virto 
tradicija, kad ši organizacija su
ruošia Kristaus Karaliaus minėji
mą.

Pačios šventės pradžia — jau 
svarbus atžymėjimas organizaci
jos istorijos puslapiuose: pašven
tinama vėliava, kurios projektą 
padarė dail. A. Šimkūnas. Vėlia
vą bažnyčioje pašventino Dvasios 
Vadas kun. P. Butkus; kūmai: 
Dr. A. Mauragis, p. Slavėnienė, 
inž. Dirginčius ir p. Kavaliauskie
nė.

Iškilmingas šv. Mišias giedojo 
’’Dainos” choras, vadovaujamas 
muz. K. Kavaliausko. Pamokslas 
buvo skirtas ateitiniškosios veik
los svarbai ir reikšmei tremtyje 
atžymėti. Šios organizacijos kc 
liūs nuo pat jos jsisteigimo iki 
šiai dienai su jos atsiektais nuo
pelnais išryškino kun. P. Butkus, 
ragindamas į ją jungtis visam ka
talikiškam jaunimui. Sįv. Mišios 
buvo baigtos ateitininką himnu

Po to Camperdown’o parapijos 
salėje vyko iškilmingas aktas. 
Pirmininkei p-lei I. Vilnonytei 
staiga susirgus, iškilmėms vado
vavo Valdybos vice-pirmininkas A. 
Bučinskas. Į Garbės Prezidiumą 
buvo pakviesti: kun. P. Butkus — 
Dvasios Vadas; Dr. A. Mauragis
— vėliavos kūmas, A.L.K. Kultū
ros V-bos pirmininkas ir Kuopos 
globėjas nuo jos įsikūrimo; p. 
Slavėnienė — vėliavos kūma; inž. 
Dirginčius — vėliavos kūmas; 
muz. K. Kavaliauskas — “Dai
nos” choro dirigentas p-lė R. 
Plokštytė — Adelaidės ateitinin
ką atstovė; A. Dudaitis — “Auš
ros” skautą tunto tuntininkas, p. 
Stosiąs — ALB Sydnėjaus Apyl. 
V-bos pirmininkas; p. Savickienė
— Camperdown’o vaiką mokyklos 
vedėja ir p. Nakutis — ALB 
Bankstown’o Apyl. V-bos pirmi
ninkas.

SYDNĖJUS

PADĖKA

Ruošiant Kristaus Karaliaus mi
nėjimą ir Sydnėjaus ateitininką 
{žodžio iškilmes, prisidėjusiems 
savo darbu: kun. P. Butkui, kuris 
ir sirgdamas senustojo mums pa
dėjęs; vėliavos projektą padariu
siam dail. A. Šimkūnui; už koto 
viršūnės padarymą — dail. L. Ur
bonui, už iškilmingo akto nupie
šimą — V. Gedminui; vėliavos 
kūmams — Dr. A. Mauragiui, p. 
Slavėnienei, p. Kavaliauskienei ir 
inž. Dirginėtai; už “kiškio pyra
gus” — Dr. A. Mauragiui; už 
programą paruošimą — J.M. Sla
vėnams; už meninės dalies paruo
šimą — A. Laukaitienei ir Aubur- 
no jauniesiems ateitininkams — 
kandidatams už programos išpil
dymą; p. A. Plūkui už akompana- 
vimą; “Dainos” chorui; P. Bal
kui už ženkliuką padovanojimą 
visiems davusiems įžodį; p. Jau
čiui už transportą ir visiems mus 
sveikinusiems mūsą šventės pro
ga bei prisidėjusiems vienu ar ki
tu būdu, nuoširdžiai dėkojame.

Ark. J. Matulaičio 
Ateitininką Kuopos Valdyba 

Sydnėjuje

MUZIKOS VAKARAS

Sydnėjaus “šviesa” š.m. lap
kričio 14 d., šeštadienį, rengia 
muzikos vakarą, kuris įvyks kol.
K. Ankaus studijoj, 47 Daphne 
Ave., Bankstowne, 7 v.v. Vakare 
programoj bus klasikinės ir džia
zo muzikos demonstracija. Kla
sikinė muzika yra daugeliai mū
są gerai pažįstama, kai tuo tarpu 
džiazą daug kas priskiria prie va
dinamosios “populiariosios” mu
zikos, kurią girdime kasdieną per 
radiją, o jos atstovai sutraukia 
šimtus klykaujančią jaunuolią į 
Sydnėjaus bokso stadijoną.

Tačiau džiazo muzikos žinovai

Prie naujai pašventintos vėlia
vos įžodžio ceremonijas atliko 
Dvasios Vadas, kurį davė: P. Bal
kus, V. Burokas, I. Gintalaitė, J. 
Gudaitis, A. Kramilius, E. Lašai- 
tis, V. Lašaitis, I. Penkaitytė, R. 
Simanavičiūtė, B. šarkauskas, J. 
šarkauskas, J. Zakarauskaitė ir
L. Zarembaitė.

šia proga davusieji įžodį ir 
Garbės Prezidiumo nariai pasira
šė iškilmingą aktą: “1959 metais 
spalio 25 dieną, Kristaus Kara
liaus šventėje Arkivyskupo J. 
Matulaičio vardo Sydnėjaus kuo
pos ateitininkai, prie savo pašven
tintos vėliavos duodami ateitimš 
ką įžodį, iškilmingai pasižada, 
kad kasmet, minėdami Kristaus 
Karaliaus šventę, stengsis sutvir
tinti savo jauną ryžtą gyventi 
“VISA ATNAUJINTI KRISTU
JE” idealams, rūpintis savo as
menybės ugdymu, kovoti už savo 
tautos laisvę ir lietuvybės išlai
kymą, o ypač už krikščioniškų 
principą bei Kristaus Karalystės 
įgyvendinimą pasaulio tautose ir 
visoje žmonijoje...”

Visas Garbės Prezidiumas atei
tininkus sveikino žodžiu. Raštu 
sveikinimai gauti iš B. Plokščio 
(Adelaidės) ir ALB Cabramatlos 
Apyl. V-bos. Oficialioji dalis baig
ta ateitininką himnu.

Jaunasis prieauglis, paruostas 
A. Laukaitienės, akompanuojant 
A. Plūkui, atliko meninę dalį; 
“Jaunąją mintys Kristui Kara
liui” ir plastinius šokius — “Kiš
kelį” ir “Už jūrią marią”. Sceno
je matėme Rasą Slavėnaitę, Bi
rutę Aleknaitę, Anelę Intalaitę, 
Laimutę Laukaitytę, Kęstutį Lau
kaitį, Audronę Milašaitę, Reginą 
Mišeikaitę, Danutę Mišeikaitę, 
Alytę Mišeikaitę, Vidą Pušaitę ir 
Albiną Pužą. Neatvykus akompo- 
nistei, negalėjome išgirsti p. M. 
Bernotienės ir “Dainos” choro. 
Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

ir propogatoriai tvirtina, kad džia
zas vis dėlto turįs rimtą muzikos 
formą ir tatai jau esą pripažįsta
ma vis didėjančio skaičiaus mu 
ziką mėgstančiųjų.

■“šviesos” pobūvyje bus pade
monstruota speciali plokštelė, iš
ryškinanti džiazo muzikos išsivys
tymą ir įvairias jo šakas. x

Kadangi šis vakaras yra uždaro 
pobūdžio, tai kviečiami visi na
riai, kuriame bus pasikalbėta, pa
siklausyta muzikos ir pasilinks
minta.

Valdyba

PAMALDOS

Lapkričio 15 d. pamaldos Ban
kstowne St. Brendans oažn. 10 
vai. 45 min.

Išpažinty* St. Brendans bažn. 
Bankstowne šeštadienio (14 d.) 
vakare nuo 6 vai.

Lapkričio 15 d. pamaldos Wol
longong apylinkią lietuviams W. 
Katedroj 5 vai. po pietą.

K.P.B.

VĖLINIŲ PAMINĖJIMAS

Pagal įsivyravusią tradiciją, 
Sydnėjaus skautą “Aušros" tun
tas kasmet Vėlintą dieną renkasi 
į Rockwoodo kapines prisiminti 
mirusiuosius lietuvius. Iškilmėms 
sydnėjiškiai renkasi prie jauno 
skauto A. Bagdonavičiaus kapo, 
kur pasimeldžia ir pagieda miru- 
siąją intencija.

šiais metais lietuviai susirinko 
tikrai skaitlingai — jų buvo per 
200. Kun. P. Butkus vadovavo 
“Libera” giesmei, kurią akordeo
nu lydėjo s.v. pskt. A. Plūkas. Po 
to buvo dar visą atsilankiusiųjų 
pagiedota “Angelas Dievo” ir 
“Marija, Marija”.

Pasimeldus kapinią lankytojai 
išsiskirstė po savo artimąją ir pa
žįstamą kapus. Lietuviškieji ka
pai buvo papuošti gėlėmis ir už- 
degtos žvakutės.

Apskritai ši Sydnėjaus lietuv?ų 
tradicija yra tikrai verta paminė
jimo, nes ji įrodo lietuviškąjį so 
lidarumą ir meilę artimajam.

M.P.I.

RENGIA BENDRAS KŪČIAS

ALB Sydnėjaus Apylinkės vai 
dyba drauge su Centrinią Sydnė
jaus Lietuvią Namą Taryba šiais 
metais ruoš Lietuvią Namuose, 
Redferne, bendras kūčias. Laikas 
ir kitos informacijos būsiančios 
praneštos per spaudą vėliau.

R.S.

PAPILDYTA MOT. SOC.
GLOBOS D-JOS VALDYBA

Gyvenimas išeivijoje, kai laikas 
nesulaikomai bėga, reikalauja vis 
daugiau darbo artimo pagalbai. 
Sydnėjaus Liet. Mot- Socialinės 
Globos Draugija todėl paskutiniu 
metu vis daugiau intensyvina sa
vo veiklą, kad bent maža dalimi 
galėtą padėti pagelbos reikalin
giesiems tautiečiams.

Džiugu, kad vis naujos gretos 
moterą pasišventėlią ateina į 
Draugijos aktyvią veiklą, turėda
mos kilnią intenciją be mažiau
sio atlyginimo aukoti savo laiką, 
o dažnai ir išteklius savo brolio 
lietuvio ligonio šalpai ir pagal
bai.

Taip ir šį kartą, pasitraukus iš 
Draugijos Valdybos iždininkei p.
N. Žygienei, Valdyba buvo papil
dyta iš kandidačių net trimis na
rėmis: iždininke — p. V. Kamins
kienė, sekretore — p. A. Virgi- 
ninkienė ir ligonių globos reika
lams nare — p. A. Obolevičiene.

D-jos Valdyba nuoširdžiai dė
koja p. N. žygienei už atsidavusį 
ir sąžiningą darbą iždininkės pa
reigas atliekant.

M.S.G1. D-jo* Valdyba

PRANEŠIMAS

Liet. Savanorią — Kūrėją Są
jungos ir Lietuvią Karią Vetera
ną Sąjungos “Ramovė” Sydnėjaus 
skyriai š.m. lapkričio 22 d. (sek-

•8M5*^,*e**5********e**o**o**o*****o*****.**.***********************o*  
| SIUNTINIAI Į 
| Į LIETUVĄ |

Pigiai — Gerai — Greitai! X 
jį N. Butkūna*, 9 Cowper st, į 
£ St. Kilda, Vic. Tel.: XJ 4671 J 

X A. Klimaitis, 313 Bulwar st., X 
X Perth, W.Ą. Tel.: 282315. X 
-į- ?

P-lei D. IVINSKAITEI 
ir

J. DAUBARUI.
šeimos sukūrimo proga, daug laimės ir sėkmės linki

K. Adickas

;; Sydnėjaus Liet. “DAINOS” choras $
'• ’> Š.M. LAPKRIČIO 14 D. X

ž
X POLICE BOY’S CLUB SALĖJE, 15 ERSKINEVILLE RD., X
X NEWTOWN, SYDNEY f

RENGIA TRADICINĮ — METINĮ

Koncertą — Baliu | 
o » ' X

Bu* nauja ir įdomi programa: DAINUOS MIŠRUS, VYRŲ .’. 
IR MOTERŲ CHORAI. REPERTUARE DAUG NAUJŲ DAI- ” 
nų. _ . eai.i ;;

PO KONCERTO ŠOKIAI. 4
y

<' Gros Spaudos Baliaus kapela, bus pigus ir turtingas bu- 11
II fetas. ( ;[

PRADŽIA 7 V.V. <>

; ’ Bilietai po 15 šil., moksleiviams — 10 šil., kuriuos jau da- / 
.. bar galima užsisakyti pas choro dalyvius. į J

į; “DAINOS” CHORAS ; •

madienį) 5 v.v. Bankstowno Liet. 
Namuose rengia Kariuomenės 
šventės — Lapkričio 23-sios mi
nėjimą.

Minėjimas šį kartą bus nepap
rastas ir skirtingas nuo anksčiau 
buvusiąją: programoje numatyta 
įdomūs meniniai pasirodymai.

Prašome visus skyrią narius su
šeimomis ir visus prijaučiančius 
juo skaitlingiau dalyvauti ir punk
tualiai atvykti, kad visi drauge 
tinkamai atžymėtume Lietuvos 
Kariuomenės sukaktį.

įėjimas visiems laisvas.
Skyrią Valdyto*

PAREIŠKIMAS

Šiuo pareiškiu Sydnėjaus Liet. 
Soc. Moterą Globos Draugijai, 
kad dėl kilusią nesklandumų ir 
nesutarimų Draugijos Valdyboje 
iš Valdybos iždininkės ir išimtie
siems iš ligoninių ligonims globo
ti narės pareigą pasitraukiau.

Pasilikusioms Valdyboje nuo
širdžiai linkiu darnaus sugyveni
mo ir sėkmingesnio darbo Drau
gijos labui.

N. Žygienė,
3.11.59, Cabramatta, N.S.W.

KVIEČIAMAS PASITARIMAS

Sydnėjaus Lituanistinių Kursų 
Vadovybė š.m. lapkričio 15 d. 
(sekmadieni), tuoj po lietuviškų 
pamaldų Bankstowne, kviečia li
tuanistinių kursų klausytojų tė
vus, pažįstamuosius ir visus tau
tiečius, kuriems rūpi mūsojo jau
nimo lietuviškas švietimas ir auk
lėjimas, j viešą susirinkimą Ban
kstowno Lietuvių Namuose.

Prašomi taip pat atvykti ir sa
vaitgalio mokyklų mokytojai bei 
jaunąją mokinių tėvai, nes bus 
gvildenami bendri mokymo reika
lai, aptariant svarbius lituanisti
nio švietimo klausimus.

BANKSTOWNAS
NAMŲ KRIKŠTYNOS

Bankstowno Lietuvių Namą sa
lei jau parinktas vardas. Salės 
iškilmingos krikštynos įvyks š.m. 
lapkričio mėn. 21 d. 6 vai. v. 
(šeštadienį).

Namų valdyba kviečia visus 
tautiečius tose iškilmėse dalyvau
ti. Didelė dalis kvietimą per pa-

VEDYBŲ
į: tikslu, vidutinio amžiaus, su ■:•: 
:•:• geru amatu ir kapitalu vy- į:- 
•į: ras nori susipažinti su pane- •:■: 
į: le ar našle iki maždaug 35 įį 
:į: mt. amžiaus. Vardo paslap- S 
į:- tis, pagal susitarimą garan- S 
:■:• tuojama. Foto — nebūtina. :•:•

Rašykit tarpin. Mr. Butkū- 
g nas, 9 Cowper st., St. Kilda, :•:■ 
g Vic. Bus atsakyta tik į rim- -į: 
g tus laiškus.
•A y *:•:

Ponui STATNICKUI,
Adelaidės savaitgalio mokyklos vedėjui, liūdinčiam dėl brangios
Mamytės mirties, reiškia gilią užuojautą

Adelaidės Savaitgalio Mokyklos
Tėvų Komitetas

VERAI IR IPOLITUI JANUŠKEVICIAMS, 
liūdesio valandoje, reiškia užuojautą

M. ir V. Petkūnai

siuntinius jau įteikta. Norime at
kreipti dėmesį visą tautiečių j tai, 
kad tam tikrai daliai lietuvių šei
mų pasiuntiniai negalėjo pristatyti 
kvietimų į namus, o kiti nebuvo 
rasti namuose. Tatai apgailestau
dama, Namų valdyba pakartotinai 
kviečia visus lietuvius, kur jie be
gyventų (gavus ar negavus kvie
timą), dalyvauti šiose iškilmėse. 
Kurios nors atrankos mes neda
rome, nes visi juk esame tos pa
čios tautos vaikai.

Iškilmių metu bus krikšto ak
tas ir įdomi meninė programa.

Po oficialiosios dalies — vaišės 
ir pasilinksminimas. Muzika bus 
perduadama per naujai įrengtus 
8 modernius garsiakalbius.

Prašome nevėluoti, nes vietos 
nerezervuotos.

{ėjimas visiems

Bankstowno

nemokamas.

Lietuvių Namų 
Valdyba

1 LIETUVIŠKAS KELIAVIMO' 
IR TURIZMO BIURAS 

ATSTOVAI DIDŽIŲJŲ ORO IR LAIVŲ 
BENDROVIŲ

• Patariame ir užsakome vieta* laivuose ir lėktuvuose.
• Padedame pasų, vixų ir kitų kelionės dokumentų reikalais.
• Parūpiname Amerikos ir Kanados geležinkelių bilietu*.
• Apdraudžiame ir pasirūpiname bagažu ir t.t. 

VISI PATARNAVIMAI VELTUI.
Sykiu veikia dokumentų vertimo ir vertėjavimo biuras, 

(pripaž. J.A.V. Konsulato)
Atdara kasdien nuo 9.30 vai. ligi 17.30 vai. 

Šeštadieniais nuo 9.00 vai. ligi 13.00 vai.
KITŲ VIETOVIŲ LIETUVIAI PRAŠOMI RAŠYTI

Hispano-American 
Travel Bureau

23 McKILLOP STREET, MELBOURNE C.I.
(Tarp Lt. Collins ir Bourkc St, netoli Queen St.)

TELEF. 67-3888 S.v. A. ŽILINSKAS

T A Z A B Lietuvių Skyrius 
GREITAI IR SĄŽININGAI PASIUNČIA SIUNTINIUS l 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Siuntiny. pasiekia adresatą per 5 — 6 savaite*.

Dėl smulkesnių informcaijų, kainoraščio ir pavyzdžių galite 
kreiptis pas mūsų atstovą Australijoje

M. PETRONĮ,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. Tel.: UJ 5727 

Kreiptis kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.
šeštadieniais nuo 9 — 1, Kitu laiku — susitarus.
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LIETUVIS LAIKRODININKAS, 
prityręs specialistas iš Lietuvos

VL BANELIS,

NUOSAVUS NAMUS,

158 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 2716 
taiso visų rūšių laikrodžius ir turi naujų pigiomis kainomis 
siuntimui į Lietuvą.

įmokėjus mažą depozitą, v
GREITAI, TVARKINGAI |

IR GRAŽIAI 4
PASTATO JUMS ?

M. LUCAS & CO. I
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. ?

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. <
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. X

IŠRŪPINAME PASKOLAS. X
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vol. ryto ir po 6 vai. vakaro. į’

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

A. ir V. Navakai

KELIOS ŽINUTĖS TIEMS, 
KURIE JUOS PAŽĮSTA

Kirlys (luokiškis), berods, 1955 
mt. mirė Rusijoj. Kirlienė, jų sū
nus Matukas ir duktė Elytė iš
vežti Rusijon vėliau, ir dabar dar 
tebegyvena ten. Sūnus Juozas žu 
vo be žinios. Jų ūkis priklauso 
kolchozui.

Jucių Gečas grįžo iš Rusijos 
senas ir suvargęs. Pasimirė šm 
spalio pradžioj. Gečienė palaidota 
tolimame Sibire. Kas pažino čia 
minimus, prisiminkite.

IŠNUOMOJAMAS
gyvenamas namas 120 Chester 
Hill, Bass Hill, N.S.W.

Kreiptis po 4 v.v. kasdien.
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