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JAV BIŲ PREZIDENTO J. KENNEDY POLITIKOS GAIRĖS

AMERIKOS PREZIDENTAS PAŽADĖJO “ PAGRINDINES
LAISVĖS IR GERBŪVI RYTU EUROPOS TAUTOMS ” 

t •

Beveik visą savo kalbą Prezidentas skyrė užsienio politikos ir gynybos reikalams nagrinėti. 
Jo žodis politiniuose sluogsniuose sukėlė pasitikėji mo bangą. Amerikos biržoje akcijos kyla. Vakaru 
pasaulis sveikina dėl tarto ryžtingo žodžio ir nutiestos nedviprasmės politinės linijos. Vakarą spauda 
laiko jo paskelbtąją programą prieš .raudonuosius triuškinančia ateities galimybe.

AMERIKA LAIMI RUNGTYNES
NAUJASIS PREZIDENTAS DEMONSTRUOJA. SKELBIAMA, 

KAD PO KELIU MĖNESIŲ AMERIKA PALEIS SATELITE ŽMO
GŲ. APLINK ŽEMĘ SKRIEJA AMERIKONIŠKASIS “ŽVALGYBI
NINKAS”.

Tik dešimtį dienų išbuvęs Ame
rikos prezidento kėdėje Baltuo
siuose Rūmuose jaunasis prez. J. 
Kennedy paskelbė užsienio ir iš 
dalies vidaus politikos gaires, ku
rios dvelkia vitališkumu ir jau
no žmogaus energija.

Jau pirmojoj kalbos daly jis 
drįso pripažinti, kad jam tik 10 
dienų pakakę susipažinti su JAV- 
bių gynybos padėtimi ir jis nesąs 
optimistas dėl amerikietiškos stra
tegijos, kuri esanti sukurta iki 
šiol. Čia reikia pripažinti, kad jis 
smarkokai sudavė respublikonams 
ir buvusiam prezidentui Eisenho- 
veriui, kuris, apleisdamas Baltuo
sius Rūmus, skelbė savo tautai ir 
visam laisvajam pasauliui, kad 
Amerika militariškai yra pati ga
lingiausia pasaulio valstybė.

Kennedy įsakęs savo naujam gy
nybos ministrui McNamara iki š.
m. vasario pabaigos pateikti jam 
detalizuotą raportą apie Ameri
kos gynybos reikalus ir tučtuojau 
paruošti ir esmingai padidinti 
skubių desantų karinius dalinius, 
jei kuri akimirka pareikalautų jų 
betkuriame pasaulio krašte. Jis 
taip pat įsakęs paskubinti Polaris 
vardo atominių povandeninių lai
vų gamybos praplėstos programos 
vykdymą, o taip pat skubiai padi
dinti tolimųjų distancijų raketų 
gamybą ir patankinti jų bazes.

Šią prezidento kalbą Amerikos 
kongresas ir senatas savo jungti
nėje sesijoje išklausė su didžiau
siu įtempimu ir entuziastingu pri
tarimu. Net didelė dalis respubli
konų opozicijos jam plojo ir pri
tarė.

“Aš kalbu šiandieną mūsų tau- 
tos pavojų, tačiau ir naujų gali
mybių bei progų akivaizdoje”, — 
pradėjo savo pranešimą prez. J. 
Kennedy.

Jis prašė tautą kantrybės ir pa
sišventimo, nes tik visi drauge ir 
vieningomis pastangomis galį iš
laikyti pasaulio taiką ir gerovę. 
Tik Amerikos ir jos sąjungininkų 
jungtinės pajėgos galinčios apsau
goti Vakarų pasaulį ir jo kultūrą 
nuo pasikėsinimo sunaikinti ir nuo 
tų destruktyvių jėgų, kurios jau 
esančios pavergę šimtus milijonų 
žemės gyventojų.

Jis tikįs, kad po keturių jo pre
zidentavimo metų pasaulio politi
kos veidas pasikeisiąs teigiama 
linkme, nors dar ir tada gal reikė
sią tęsti savęs pasišventimo ir at
sižadėjimo misiją, kad būtų už
baigtas procesas tos dinamiškosios 
veiklos, kuri nešanti laisvę ir ger
būvį visoms pasaulio tautoms, ne
žiūrint jų spalvos, rasės ir intelek
tualinio išsivystymo laipsnio.

Šiai misijai įgyvendinti didžiau
sia kliūtis esanti — santykiai su 
Sov. Rusija ir komunistine Kinija.

Čia jis pabrėžė:

..“Mes niekada neturime būti už
liūliuoti pasitikėjimo, kad kuri vie
na mano paminėtų jėgų yra jau 
atsisakiusi ambicijų užvaldyti pa
saulį, ambicijų, kurios dar tik ne
tolimoj praeity pasitvirtino realy
bėje.

“Tačiau norint laimėti dvikovą, 
mes privalome tučtuojau peržiū
rėti visą savo įrankių arsenalą — 
karinį, ekonominį ir politinį”.

“Prezidento herbe Amerikos 
erelis turi laikyti kairiąjame nage 
ryšulį jiečių, o dešiniajame alyvos 
šakelę. Mes manome teikti vieno
dos svarbos abiems simboliams.”

Kalbėdamas apie pasaulio padė
ties pavojus, prez. J. Kennedy ta
rė:

“Kiekviena diena didina krizę. 
Kiekviena diena ugdo sunkumus 
jos pagydymui. Kiekviena diena 
mus stumia arčiau valandos, kada 
pavojus pasieks savo viršūnę, nes 
ginklai išsiplatino po visą pasaulį 
ir priešų pajėgos darosi vis stip
resnės. Aš jaučiu turįs painfor
muoti kongresą, kad mūsų pasku
tiniųjų 10 dienų analizė išryškino 
įsitikinimą, jog kiekvienoj princi
pinėj šios krizės sričių įvykių po
tvynis išsilieja ir laikas nėra mū
sų draugas".

Tolimesnėj savo kalbos daly 
prez. J. Kennedy ypač pabrėžė jo 
administracijos pasiryžimą padi
dinti ir paskubinti apsiginklavimą, 
duodamas kongresui suprasti, kad 
visos aukos šiam reikalui turi būr 
ti atiduodamos be gailesčio.

Ekonominėj srity Amerika taip 
pat nesėdėsianti susinėrus rankas. 
Krašto nedarbo padėtis nesanti 
džiuginanti ir būsią griebtasi dras
tiškų priemonių šią negerovę pa
šalinti. Amerikos valiuta, atseit 
— doleris turįs išlaikyti savo lygį 
ir jo kursas nebūsiąs mažinamas.

Kalbėdamas apie erdvių tyrinė
jimo galimybes, jis priminė, kad 
kviesiąs šioj srity bendradarbiau
ti ir sovietus, nes viso pasaulio in
teresuose esąs mokslas, ypač erd
vių nugalėjimo mokslas ir jo pro
gramoj esą numatyta siekti šių 
tikslų, gal būt, jau netolimoj 
ateity susisiekiant eksperimentinėj 
plotmėj su Marsu ar Venera.

Prez. J. Kennedy patvirtino, 
kad Amerika visdėlto pirmaujan
ti erdvių tyrinėjimo moksle ir 
technologijoj, nors sovietai ir pa
jėgią išmesti į erdves sunkesnio 
tipo satelitus.

Jis pabrėžė, kad jo siekimų ei
lėje būsiąs kreipimasis į kongresą 
patvirtinti platesnės apimties 
programą padėti kitiems kraštams 
ekonominėj, švietimo ir socialinėj 
srity. Jau dabar jis paprašė kon
gresą, kad patvirtintų šių metų 
pusės milijono dolerių subsidiją 
Pietų Amerikos ekonominiam gy
venimui pagyvinti. Jis referavo čia 
pat apie vad. “taikos maisto” 
programą ir ragino amerikiečius, 
kad jie eitų savanoriais į atsili
kusius kraštus kaip gydytojai, mo
kytojai ir visų sričių tarėjai.

Savo kalboje prez. J. Kennedy 
ilgokai sustojo prie Tol. Rytų rei
kalų ir Azijos problemų. Iš jo 
užuominų, kuriose net keletą kar
tų paminėjo Raud. Kiniją, kaip 
Tol. Rytų politinės atmosferos 
drumstėją, politiniai komentato
riai daro išvadas, kad daug dė
mesio būsią kreipiama šiame sek
toriuje. Suminėjo jis Kongo pa-

JUNGT. AMERIKOS VALSTYBIŲ PREZIDENTAS

JOHN F. KENNEDY

dėtį ir pabrėžė, kad Kubos revo
liucija vykstanti ne dėl kubiečių 
tautos gerbūvio, bet jos tikslas 
esąs įsteigti ten komunistinę bazę 
ir užmesti gyventojams užsienio 
remiamą tironiją. Jungt. Ameri
kos Valstybių tikslas esąs drauge 
dirbant su kitomis Pietų Amerikos 
valstybėmis išlaisvinti pietų pus
rutulį iš betkokio užsieninio do
minavimo ir tiranijos.

Būdinga, kad kalbėtojas išreiškė 
nepasitenkinimo dėl Vakarų Eu
ropos nevieningumo ir dėl NATO 
(Atlanto pakto valstybių) nepil
nos paruošties, nes Europoje esą 
ne mažiau problemų kaip ir ki
tuose kontinentuose, čia jis ne
dviprasmiškai pareiškė, kad Ame
rikos tikslų eilėje svarbų vaidme
nį užimsiančios pastangos suteik
ti “pagrindines laisves ir gerbūvį 
Rytų Europos tautoms”.

AMERIKA RAGINA IZRAELI
SUSITAIKINTI SU ARABŲ

VALSTYBĖM

Jungtinės Amerikos Valstybės 
vėl atnaujino spaudimą, kad Izra
elis ir Arabų valstybės baigtų 
dvylikos metų ginčą.

Naujos amerikiečių pastangos 
nori parodyti, kad abi pusės pri
valėtų padaryti šiokių tokių nuo
laidų prieš pradedant Vidurio Ry
tų pasikalbėjimus, kuriuos naujai 
išrinktas prezidentas Kennedy ke

Vakarų pasaulį jau spėjo ap
skrieti atsiliepimai ir prezidento 
kalbos komentarai. Realios politi
kos šalininkai, o šiuo atveju jų 
tarpe ir Anglija, giria kalbos di
namiškumą ir iškeltųjų problemų 
realų vertinimą. Kaikurie politi
niai komentatoriai mano, kad sa
vo kalba naujasis Amerikos pre
zidentas pradėjo šachuojančius 
ėjimus prieš komunizmą. Kiti sa
ko, kad ši kalba bus užpylus 
Chruščiovui geroką dozę šalto 
vandens, jog atsipeikėtų ir pajus
tų, kad Amerikos naujoji admi
nistracija bus žymiai kietesnė sa
vo nuosprendžiuose ir politiniuose 
ėjimuose. Ypač sovietams esąs ne
malonus Rytų Europos tautų lais
vės paminėjimas, nes bolševikai iš 
demokratų tikėjęsi, kad tarptauti
nėj politikoj šis klausimas jau bū
siąs palaidotas.

tina turėti Baltuosiuose Rūmuose 
netrukus pradėjęs prezidentauti.

Arabų valstybėms tai reikštų 
pripažinimą Izraelio, baigimą jų 
boikotavimo prekybos su Izraeliu 
ir atidarymą Suezo kanalo izraeli
tų laivininkystei.

Izraelio nuolaida reikštų sutiki
mą nustatyti realistinius rubežius 
ypač neramiame siriečių pasieny
je, ir susigrąžinti dalį tremtinių, 
kurie pabėgo iš savo namų Pales
tinoje Arabų-Izraelio 1948 m. ka
ro laiku.

Iki šiol mes dažnai skaitėme 
spaudoje apie daugelį amerikiečių 
nepasisekimų pasaulio erdvių už
kariavimo rungtynėse. Supranta
ma, amerikiečiai skelbia visus sa
vo pasisekimus ir nepasisekimus, 
juos detalizuodami ir neslėpdami 
nuo pasaulio akių. Sovietai gi 
triumfuoja tik tais atvejais, kai 
vienas ar kitas jų satelitas būna 
sėkmingai iššautas, o visada nu
tyli savo nesekmes ir aukas. Vaka
ruose neabejojama, kad sovietai 
jau yra bandę pasiųsti į erdves 
žmogų, tačiau susigrąžinti žemėn 
jo nepasisekę, nes sudegęs atmos
feroje.

Amerika gi šiomis dienomis tu
rėjo du neginčytinus pasisekimus: 
pirmuoju atveju jie išskraidino 
didžiuliame satelite išdresiruotą 
šimpanzę Ham, kuri buvo iškilusi 
155 mylių aukštin ir sveika grįžo 
žemėn, šis pasisekimas esąs tie- 
siogis žingsnis sekantį kartą, ku
ris spėjama būsiąs jau š.m. ba
landžio mėnesį, skraidinti žmogų; 
antrasis pasisekimas, gal būt, yra 
dar reikšmingesnis, nes tą pačią 
dieną iš Kalifornijos raketų ba
zės sėkmingai buvo iškeltas dvie
jų tonų svorio vadinamasis “sate
litas — šnipas”, kuris kas 90 min. 
apskrieja žemę maždaug 300 mylių 
aukštyje, šiame satelite esanti 
įrengta speciali stebėjimo siste
ma, kuri tiksliai fotografuojanti 
visą žemės paviršių ir specialių 
įtaisų pagalba tas nuotraukas per
teikianti amerikiečių karinei ba

KELIOS AKTUALIJOS
SOVIETŲ POVANDENINIŲ 
LAIVŲ BAZĖ GVINĖJOJE?

Bortugalija painformavo Vakarų 
sąjungininkus, kad Sovietija pasi
rašė sutartį įrengti povandeninių 
laivų bazę ir svarbią radijo stotį 
Gvinėjoje, Vakarų Afrikos pa
krantėje.

Papildomos informacijos iš por
tugalų žvalgybos sluoksnių sako, 
kad lapkričio 14 — 16 dienomis 
sovietų laivas iškrovęs didesnius 
ginklų kiekius Konakryje, Gvinė
jos sostinėje. Iškrovimas, kaip 
pranešama, buvęs vykdomas nak
timis.

200 gvinėjiečių esą apmokomi 
sovietų karinėse akademijose, o 
kiti 180 Sovietijoje ruošiami ad
ministraciniams postams. Portu
galų žiniomis, 165 sovietų, čekų ir 
kiniečių technikai dirbą Gvinėjo
je, prezidento Sekou Toure pa
kviesti.

ši informacija, kaip sakoma, 
buvusi perduota Ispanijai, Portu
galijos kaimynei ir antikomunis
tinei sąjungininkei. Portugalų in
formacijos šaltiniai apie komunis
tinę infiltraciją į Afriką papras
tai Vakarų sąjungininkų sluoks
niuose yra laikomi labai gerais.

Gvinėja yra priklausiusi pran
cūzų tautų bendruomenei, bet vė
liau atskilo ir pradėjo vis labiau 
susidraugauti su komunistiniais 
kraštais, ypač Čekoslovakija.

Vašingtone tuo tarpu pareikš
ta, kad JAV dar negalinti patvir
tinti žinių apie Sovietijos susita 
rimą su Gvinėja dėl sovietų lai

zei. Smulkių davinių apie šį foto
grafavimo ir tų fotografijų perda
vimo procesą neskelbiama, tačiau 
pusiau oficialiai pabrėžiama, kad 
tatai esanti “špionažo akis ant 
komunistinių kraštų”. Ji pavaduo
janti aukštojo pilotažo lėktuvus, 
kurių dabar Amerika daugiau jau 
nebenaudojanti. šis satelitas, val
domas iš žemės, galįs greičiausiu 
būdu ir keliu perduoti visą prie
šingųjų Vakarams valstybių karinį 
pasiruošimą ir judėjimą. Jis esąs 
apie 7 jardus ilgio ir 5 pėdų dia
metre ir skriejąs aplink žemę tar
si milžiniškas cigaras. Mokslinin
kai teigia, kad šis satelitas, pa
vadintas Samos II, turįs taip jaut
rią foto kamerą, kad galįs detališ- 
kai pagauti visus vaizdus priešo 
teritorijoje net ir nakties metu. 
Būdamas polarinėj savo orbitos 
padėty jis pajėgiąs nufotografuo
ti didesnę žemės paviršiaus pusę.

Kaip matome, erdvės nugalėji
mo rungtynėse Amerika yra pada
rius milžinišką žingsnį pirmyn, 
kuris, atrodytų, yra gerokai pra
lenkęs sovietų pastangas šiame 
dvikovos sektoriuje, šie amerikie
čių laimėjimai Vakaruose sutikti 
su pasitenkinimu. Net ir australų 
spauda, kuri daugiau penima ne
reikšmingomis vidaus sensacijo
mis, šį kartą skiria šiam įvykiui 
daugiau vietos. Kaikurie australų 
dienraščiai šia proga nepagailėjo 
triūso net vedamuosius paskirti.

vyno bazės steigimo, bet priduria
ma, kad apie tokią galimybę esą 
pakartotinai kalbama pastarosio
mis savaitėmis.

VIS DAR REMIA KIRŠINTOJUS

“Memeler Dampfboot” prane
ša, kad Vakarų Vokietijos prezi
dentas Luebke apdovanojęs Ri
chardą Meyerį pirmo laipsnio “di
džiuoju nuopelnų kryžium”.

Kas yra Richardas Meyeris, lie
tuvių visuomenei nereikia ilgai 
aiškinti. Tai vienas aršiausių kir
šintojų prieš Lietuvą ir lietuvius, 
buvęs uolus nacių agentas, dabar 
dėdąsis “nukentėjusiu” nuo na
cionalsocialistų! Beje, ir pats Me
meler Dampfboot”, išeinąs du 
kartus per mėnesį Oldenburge, 
šiandien laiko save nacionalsocia
listų auka: ir jis nepaprastai nuo 
nacių “nukentėjęs” ir, turbūt, ga
vo kompensaciją iš Vakarų Vokie
tijos respublikos kasos...

R. Meyeris yra “memelenderių” 
organizacijos Vakarų Vokietijoje 
pirmininkas ir, kartu su “Memeler 
Dampfbootu”, varo savo kiršini- 
mo darbą toliau.

Apgailėtina, kad Vakarų Vokie
tijos atsakingi sluogsniai ne tik 
neatsiriboja nuo tokių kiršintojų, 
bet dargi juos demonstratyviai 
kompensuoja ordinais. Kai “Me
meler Dampfboot” minėjo 10 me
tų sukaktį nuo to laiko, kai po 
karo vėl pasirodė Vakarų Vokieti
joje, šį buvusį stropų nacių orga
ną telegrama laikė reikalinga pa
sveikinti ir kancleris Adenaueris.
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Sovietinės žemės ūkio sistemos 
negerovės, kurios Lietuvoje jau 
daug kartų buvo viešai iškeltos, 
dabar atskleistos Maskvoje visasą
junginiu mastu, kai centro komi
teto plenume buvo svarstomi že
mės ūkio reikalai. Toje sesijoje 
buvo svarstyti ir kiti klausimai. 
Pvz., nutarta sekantį XXII kp su
važiavimą šaukti spalio 17 d. Nu
tarta paruošti naują partijos pro
gramą ir naujus įstatus, kas jau 
seniai buvo nutarta atliki. Progra
ma ir įstatai būsią skelbiami spau
doje, viešam apsvarstymui.

Centrinis klausimas buvo žemės 
ūkio planų vykdymas pereitais 
metais ir planavimai ateičiai. 
Svarstymai vyko su incidentais. 
Kaip niekad iki šiol, Chruščiovas 
lyg susinervinęs įsimaišė į diskusi
jas, pertraukė kalbėtojus, išbarė 
juos ir bendrai žemės ūkio dar
buotojus už blogą planų vykdymą 
ir pagrasino net teismu tiems pa
reigūnams, kurie mėgsta operuoti 
išpūstais plano vykdymo duomeni
mis.

Didžiausios sąjunginės respubli
kos — Rusijos republikų federa
cijos min. p-kas Polianskis savo 
ilgoje kalboje pripažino, kad “Mes 
nejvykdėme numatyto plano ir 
kol kas pilnutinai neaprūpiname 
gyventojų grikių kruopomis, sojo
mis ir augaliniu aliejumi". Žem
dirbystės kultūros lygis neatitin
kąs šiuolaikinių reikalavimų, der
liai esą maži, produkcijos viene
tui sunaudojama daug darbo, di
delė gamybos savikaina. O Toli
mųjų Rytų žemės ūkis kol kas ne
aprūpinąs net savo gyventoju 
žemdirbystės ir gyvulininkystės 
produktais. Blogai esą Rusijos fe
deracijoje ir su galvijų ūkiu. Jis 
padidėjęs praėjusiais metais tik 
maždaug 1%. Siūlė plėsti paukščių 
ir triušių auginimą. Daugelyje sri
čių smarkiai mažėjąs avių skai
čius. Polianskis papasakojo apie 
kai kuriuos keistumus, kokių pa
sitaiko, kaip žinoma, ir Lietuvo
je: Eilėje sričių padidintas gyvu
lių skaičius ne savo prieauglio iš- 
auginimu, bet perkantis gyvulių iš 
kolchozininkų ir darbininkų. Ar
ba tokie reiškiniai: Kai kurios 
sritys raportavo, kad jau įvykdė 
grūdų paruošų planą, o čia pat 
daro žygių iš valstybės gauti sėk
lų ir pašarinių grūdų gyvuliams 
šerti. Neprotingai darą tie, kurie 
prisiima ir primeta kitiems dides
nius įsipareigojimus, neatsižvelg
dami į realias galimybes. Visa tai, 
žinoma, tinka ir Lietuvos sąly
goms.

Polianskio kalba keletą kartų 
buvo pertraukta Chruščiovo, ku
ris kritikavo kai kuriuos jo išsi
reiškimus. Dar labiau išbarė Chru
ščiovas viešai Ukrainos pirmąjį 
sekretorių Podgornį, kai šitas pri
pažino, kad vienur kitur javai bu
vę panaudoti kaip žalias pašaras, 
sušuko iš vietos: "Grūdai žaliam 
pašarui visiškai netinka. Tu netu
ri savęs ir kolchozininkų apgauti, 
šiaip turėsi už blogą ūkininkavi
mų teisme atsakyti". Podgorni 
dar nenusilenkė: “Aš jau sakiau, 
kad mes stengiamės reikalą racio 
nalizuoti. Kai aš kalbėjau apie ne
tinkamas mašinas, aš čia patvirti
nau tik tavo (Chruščiovo) žo
džius". Chruščiovas: “Tik pasi
klausykite, dabar jis nori mane 
savo bendrininku padaryti!" 
Chruščiovas toliau kaltino Pod
gornį, kad tas stengiąsis tikrąją 
padėtį užtušuoti.

Išbarė jis ir Gudijos kp pirmąjį 
sekretorių Mazurovą. Šitas sav4 
kalboje pasiskundė, kad kraštas 
gavęs per mažai mišinio sėklų. 
Chruščiovas jį pertraukė: "Sėklos 
ir negausite, nes nenorite jos pa
tys pasirūpinti”. Mazurovas: “Mes 
norėtume jos įsigyti, bet niekas 
mums nepasako, kur jos galima 
gauti". Chruščiovas: “Tai galite 
Jūs patys išaiškinti. Argi esate 
jau tokie kuklūs ir nedrąsūs?"

Kai Kirgizijos vidaus reikalų 
ministeris pranešė apie sviesto 
gamybos planų klastojimą, Chruš
čiovas jį pertraukė: “Tai yra pa

Jau iš eilės komunistinių vadų 
pareiškimų yra žinama, kokią rei
kšmę sovietinis režimas Lietuvoje 
skina naujojo tipo, “mokykloms- 
internatams”. Per dabartinį sep
tynmetį (iki 1965 metų) jų turį 
būti Lietuvoje įsteigta tiek, kad 
čia galėtų mokintis apie 25.000 
auklėtinių, šiemet tas planas iš
pildytas nedidele dalimi.

Neseniai Ministerių taryba pa
tvirtino "Lietuvos TSR mokyklos- 
internato nuostatus”, kurie šiek 
tiek atskleidžia internatų vidinę 
santvarką. Pačioje pradžioje api
būdinami jų uždaviniai: “Mokyk- 
la-internatas yra naujo tipo aš
tuonmetė arba vidurinė bendrojo 
lavinimo politechninė darbo mo
kykla su gamybiniu mokymu, ruo
šianti visapusikai išlavintus, įsisa
vinusius mokslo pagrindus, kultū
ringus, sąmoningus ir aktyvius ko
munizmo statytojus, sugebančius 
dirbti sistemingą fizinį darbą”. 
Dar toliau: “Visa mokyklos-inter- 
nato veikla grindžiama mokymo 
ryšiais su visuomenei naudingu 
gamybiniu mokinių darbu”. Iš tų 
nuostatų aiškėja, kad internatų 
auklėtiniai turi pasidaryti netik 
“aktyviais komunistais”, bet ir su
gebančiais dirbti “fizinį darbą”.

Norą internatus atidaro Švie
timo ministerija, bet ji tai daro 
ne vien švietimo sumetimais, bet 
ir — liaudies ūkio plano reikala
vimus tenkindama. Internatai iš 
vienos pusės yra švietimo ministe
rijos žinioje, iš kitos juos prižiūri 
rajonų ir miestų komitetai.

Internatuose yra apie 8 arba 11 
klasių. Priimami abiejų lyčių mo
kiniai nuo 7 metų ir mokosi iki 
18 metų. Internatas atidaromas 
tik tuomet, kai besdrabutyje ga
lima apgyvendinti bent 120 moki
nių. Be mokomųjų klasių yra ir 
dirbtuvės. Bendrabutyje yra ir 
“izoliatorius" (kitaip tariant kar
ceris). Nors nuostatuose pasaky
ta, kad mokiniai į internatą pri
imami “tik tėvams ar globėjams 
sutinkant”, toliau jau pažymima

SOVIETINIO ŪKIO NESĖKMĖS
Maskvoje atsispindėjo Lietuvos kolchozu nege

rovės. Chruščiovas iškoneveikė sovietinius ir parti
nius darbuotojus. (Įrašo atiduoti teisman visus, kurie 
operuoja “išpūstais plano vykdymais”. K;j. nuo Lie
tuvos gyventoju slepia?
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razitai, juos reikia išmesti iš par
tijos ir perduoti teismui. Reikia 
juos nubausti neatsižvelgiant į 
tai, kas jie yra ir kurias parei
gas eina”.

Iš to ir kitų išsireiškimų daro
ma išvada, kad Sovietų Sąjungo
je artimoje ateityje vyks platus 
pareigūnų “valymas”.

Svarstymai vyko blogo 1960 me
tų derliaus fone. Net "naujose že
mėse” gauta palyginamai nedideli 
derliai iš hektaro (kitur dar ma
žiau), vieton numatytų tiems me
tams 10,5 dv.‘centnerių. (Užsie
nio stebėtojai ryšium su tuo pas
tebi, kad Vakarų Europoje, pvz., 
Fed. Vokietijoje, gaunama vidu
tiniai 30 dv. centnerių iš hekta
ro).

Svarstymuose būta daug savi- 
kritikos, tačiau realių planų ma
žai tepatiekta. Tam reiktų keisti 
visą sovietinę žemės ūkio sistemą 
— o to Maskva jokiu bū'du nenori.

Papildomai dar pranešama, kad 
Chruščiovas išbarė kaip mažus vai
kus ir Latvijos bei Estijos kalbė
tojus. Latvijos kp pirmasis sek
retorius Pelšė t.k. pareiškė: “Ku
kurūzai pas mus jau turi tvirtą 
poziciją”. Chruščiovas sušuko: 
“Tu taip kalbi Maskvoje, bet kaip 
tikrovėje yra Rygoje? Ar čia ne 
toks pat skirtumas, kaip kad dar
bininko, kai jis pasisakąs namie 
tikįs j Dievą, o tarnyboje esąs 
ateistas?”. Pelšė mėgino atsikirs
ti: “Latviai tiki į kukurūzus ir

vertina juos”. Chruščiovas: “Ge
rai, arba kaip žmonės sako ‘Die
vui dėkui’ ”. Salėje kilo juokas. 
Tai ne pirmas atsitikimas, kad 
Chruščiiovas toje sesijoje žymius 
komunistų vadus pajuokai pavedė.

Dar karščiau Chruščiovas pasi
elgė su Estijos kp sekretorių Ke- 
binu. Jis skundėsi, kad kraštas 
turįs per mažai melžimo aparatų. 
J tai Chruščiovas: “Nusiųskite 
valstybinio plano įstaigos dar
buotojus į tvartus rankomis kar
vių milžti!” Kebinas nuolankiai 
pasakė: “Taip”. Chruščiovas dar 
papildė: “Dar geriau bus, jei ir 
liaudies ūkio tarybos pirmininką 
nusiusite į karvių tvartą".

Sausio 17 d. Chruščiovas kalbė
jęs plenume daugiau kaip 3 valan
das, bet jo kalbos tekstas nebuvo 
tuojau skelbiamas, matyt dar 
“apdailinamas”. Lietuvos ir kitų 
sovietinių respublikų pareigūnų 
tarpe Chruščiovo išsišokimai Mas
kvoje, be abejo bus sukėlę tam tik
rą sąmyšį. Kai jau atskirų respub
likų pirmoji vadų eilė taip iško- 
neveikiama, kaip turi jaustis ma
žesnieji vadukai? O visa tai vyk
sta ekonominių nesklandumų fo
ne.

Dar pažymėtina, kad Vilniaus 
“Tiesa" ir Vilniaus radijas davė iš 
Maskvos plenumo pranešimus ge
rokai “prikirptus”. Taip, pvz., nuo 
Lietuvos gyventojų buvo nuslėp
ti kai kurie Chruščiovo išsireiški
mai — išbarimai.

KOKIE YRA LIETUVOS MOKYKLŲ

— INTERNATŲ NUOSTATAI

ATVIRAI PASISAKOMA, KAD Iš INTERNATŲ TURI IŠEITI 
“AKTYVŪS KOMUNIZMO STATYTOJAI”. REŽIMAS KAIP “MA
ŽOSE KAREIVINĖSE".

kitos priimamųjų kategorijos: “Į 
mokyklą-internatą visų pirma pri
imami vienišų motinų, karo ir dar
bo invalidų vaikai, našlaičiai, taip 
pat vaikai tų tėvų, kurie šeimo
je negali užsitikrinti normalių 
mokymosi ir auklėjimo sąlygų”. 
Tėvai gali būti atleidžiami nuo 
mokesčio už vaikų laikymą inter
nate. Internatuose kartu su juose 
gyvenančiais mokiniais gali moky
tis ir šeimoje gyvenantieji vai
kai. Tėvai su vaikais gali pasima
tyti tik direktoriui leidus. Jei tė
vai nori, kad vaikai būtų trumpam 
išleidžiami į namus, turi paduoti 
internato direktoriui prašymą. 
Mokiniai gali būti siunčiami dar
bams ir į kolchozus, sovehozus 
bei fabrikus.

Režimas internatuose kaip ma
žose kareivinėse. Visa suskirsty
ta pagal valandas. Kasdien atlie
kama fizinė mankšta, “užgrūdini- 
mui” vykdomos įvairios sportinės 
varžybos ir, kaip jau minėta, “ga
mybinio darbo” programos. Inter
natuose mokoma gimtąja kalba, 
bet einamos ir svetimos kalbos. 
Už taisyklių nesilaikymą mokiniai 
gali būti baudžiami švietimo mi
nisterijos nustatytomis normomis. 
Vasaros atostogų metu mokiniai 
4 savaitėms gali išvykti pas savo 
tėvus. Tiems, kas jų neturi, in
ternatas pats suruošia “atosto
gas”. Baigusieji mokyklą-interna
tą abiturientai gali dirbti pagal 
savo specialybę ir turi teisę stoti 
į aukštąsias mokyklas. Mokiniai 
jau internate pratinami prie "ko
lektyvizmo”, skatinami vykdyti 
“soclenktynes” ir pan. Internate 
veikia “pionierių" ir “komjaunuo
lių” organizacijos.

Iš vieno nuostatų straipsnio dar 
aiškėja, kad mokiniai už savo ga
mybinį darbą nieko į rankas ne
gauna. Pajamos už auklėtinių dar
bą dirbtuvėse, kolchozuose ir pan. 
įskaitomos į specialias internato 
lėšas, kurios gali būti panaudotos 
mokinių mitybai gerinti, dirbtu
vėms ir pagalbiniams ūkiams plės
ti... E.

vaišėmis ir ši lietuvaitė pasinau
dojo proga pagarsinti savo kraš
tą.

★ Janina Jurkonytė, atostogas 
praleidusi Romos meno židiniuose 
vėl tęsia pritaikomojo meno stu
dijas Londone, gaudama anglų sti
pendiją.

★ Dr. Vytautas Bieliauskas, Xa
vier Universiteto, USA, psicholo
gijos profesorius ir psichologijos 
katedros vedėjas yra pakviestas 
dirbti Ohio Psichiatrijos Institute, 
Cincinnati, Ohio, kaip patarėjas 
klinikinėje psichologijoje.

★ Sol. Prudencija Bičkienė bu
vo gražiai įvertinta ir aukštai iš
kelta amerikiečių dienraščių rim
tųjų recenzentų. Neseniai Čika
gos Lyric Operos pastatytoje Wag- 
nerio operoje “Walkuere" buvo 
išskirtos 3 dainininkės (Valkyrie) 
iš aštuonių, jų tarpe ypač gražiai 
įvertinta buvo solistė Pr. Bičkie
nė.

★ Nauji mokytojai Vasario 16 
Gimnazijoje. Dr. Gregorijus Va
lančius, gyv. Dieburge, atvykęs iš 
JAV, yra Lietuvos istorijos ir 
ekon. geografijos mokytojas. Vo
kiečių kalbai dėstyti aukštesnėse 
gimnazijos klasėse pakviestas jau
nas, gabus vokietis iš Heidelber
go — p. Weiland. Aloys Weigel, 
taip pat vokietis iš Heidelbergo, 
dėsto vokiečių kalbą žemesnėse 
klasėse. Jis dažnai surengia ir to
limesnes iškilas į istorines vietas.

★ Renka knygas. Kun. V. Šarka 
kreipėsi į tautiečius, prašydamas 
prisiųsti jau nebevartojamų lietu
viškų knygų. Kam tokios varto
tos knygos nebereikalingos, tegul 
siunčia šiuo adresu: Kun. V. Šar
ka, Hamburg-Alt., Langesfelder- 
str. 113. W. Germany. Šiomis kny- 
komis numatoma praplėsti Ham
burgo lietuvių knygynėlį. Pirmą 
tokį siuntinį lietuviškų žurnalų — 
Ateitis, žvaigždės, Šv. Pranciš
kaus Varpelio, Skautų Aido, Eglu
tės — jau atsiuntė iš Amerikos 
studentė Lionė Stankevičiūtė — 
Stankaitė.

★ Dr. Algirdas Brunza su žmo
na, iš Afrikos persikėlė nuolati
niam apsigyvenimui į New Yorką. 
Dr. A. Brundza iš Vokietijos bu
vo išemigravęs į Australiją, iš 
kur po trijų metų gavęs gerus pa
siūlymus išvažiavo į Afriką ir iki 
šiol ten gyveno.

★ Kazimieras Rubis paskirtas 
dėstytoju, assistant profesor ti
tulu, JAV Laivyno Akademijoje 
Annapolyje, Md. Prof. Rubis drau
ge su savo žmona ir jų 4 mėnesių 
amžiaus dukrele gyvena Chesa
peake Bay, Annapolio priemiesty. 
Dėsto Science Departamente.

★ Kun. Vladas Goras, Laterano 
Universitete išėjęs aukštąsias ei-

MIRĖ DAILININKAS AUGIUS
Kaip jau buvo pranešta, dail. 

Paulius Augius (Augustinavičius) 
mirė Čikagoje. Jam buvo padary
ta sunki galvos operacija.

Dailininkas P. Augius gimė 1909 
metų rugsėjo 2 dieną Žemaičių 
Kalvarijoje. Baigė Telšių gimna
ziją, 1935 metais Kauno Meno 
mokyklą, 1938 m. Paryžiaus Eco- 
le Nationale Superieure des Be
aux Arts ir Conservatoire Natio
nale de Arts et Metiers. Nuo 1933 I 
m. buvo jaunųjų lietuvių meninin
kų meno kolektyvo Formos narys, 
nuo 1935 m. Lietuvos Dailės Ins
tituto narys. Nuo 1934 dalyvavo 
parodose Košicoje (Čekoslovaki
joje), Rygoje, Taline, 1937 Pary
žiaus pasaulinėje parodoje, Itali
joje. Tremtyje gyvendamas is da
lyvavo įvairiuose Vokietijos ir 
Austrijos miestuose, Belgijoje, 
Olandijoje, JAV 1938 Čikagoje, 
New Yorke,- Rochesteryje ir kt.

1936 metais jis medžio raižiniais 
iliustravo Žemaitės Petrą Kurme
lį, 1937 M. Valančiaus žemaičių 
vestuves, 1947 S. Neries Žalčio 
Pasaką ir spalvotomis iliustracijo
mis Pupos pasaką bei Žemaitijos 
Simfoniją. 1938 jis gavo už lius- 
tracijas valstybės premiją.

Velionio p. Augiaus darbų yra 
Kauno Kultūros muzėjuje, Vil
niaus meno muzėjuje, Čikagos 
meno institute jr kt. Meno kriti
kos klausimais jis rašė Vaire, Nau
joje Romuvoje, Aiduose, Žiburiuo
se. 1946 m. jis buvo Minties žur
nalo dailės skyriaus redaktorius 
ir redagavo Lithuanian Art in 
Exile.

STUTTGARTO APYLINKĖS 
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

I NAUJĄJĄ VALDYBĄ IŠRINKO 
VIEN MOTERIS

Susirinkimas įvyko sausio 6 d. 
Dalyvavo didelis skaičius narių. 
Renkant valdomuosius organus, į 
naująją valdybą išrinktos vienos 
moterys: Prosinskienė, Jaunišky- 
tė, Repšienė, Baublienė ir Traky- 
kytė.

Kartu buvo surengta graži vai
kų eglutė, kurios metu buvo pa
dalinti 50 vaikų kalėdiniai maiše
liai. Po susirinkimo taipogi buvo 
padalintos BALFo ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus gėrybės.

MIRĖ VINCAS MARTIŠIUS, 
SENAS DORTMUNDO 
LIETUVIŲ VEIKĖJAS

Dortmunde mirė Vincas Marti
šius,’ 68 metų amžiaus. Pateko į 
Vak. Vokietijos pramonės kraštą 
dar prieš pirmąjį karą ir dirbo 
anglies kasyklose. Po pirmojo ka
ro, atvykus į tą kraštą daugiau 
lietuvių, buvo įsteigta Lietuvių 
Draugija, kuriai priklausė pei-200 
tautiečių. Draugija turėjo savo 
chorą, vaidintojų grupę, bibliote
ką ir palaikydavo ryšį su nepri
klausoma Lietuva. Draugijos įsta
tai lietuvių ir vokiečių kalbomis 
buvo savo laiku Tilžės Jagomasto 
spaustuvėje atspausdinti. Draugi
jos pirmininku visą laiką išbuvo 
V. Martišius, iki 1940 metų, kada 
draugija buvo uždaryta.

★ Mokytojų pakeitimai Punske. 
Nuo lapkričio 16 d. Punsko Vid. 
mokyklos lietuvių kalbos mokyto
jas Stoskeliūnas perkeltas į Vi
dugirių pradžios mokyklą, o jo 
vieton atkelta Aleksiūtė, Vilniaus 
Pedagoginio Inst. Il-ro kurso stu
dentė (repatriantė).

P. Stoškeliūnas buvo baigęs 
Vytauto Didžio Universitetą Kau
ne. Turėjo 15 metų mokytojo 
praktikos.

★ Šiuo metu Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų cent
ro valdybą sudaro šie inžinieriai: 
Jonas Jasiukaitis — pirmininkas, 
Algis Ostrauskas — vicepirminin
kas, Karolis A. Bertulis — vice
pirmininkas, Stasys Švedas —- 
sekretorius, Izidorius Bartkus — 
iždininkas, Kazys Pabedinskas — 
valdybos narys, Bronius Galinis — 
valdybos narys ir atstovas prie 
Amerikos Inžinierių Sąjungos.

★ Juozas Tysliava, “Vienybės” 
redaktorius, gavęs lengvą širdies 
priepuolį serga jau ilgesnį laiką.

★ Nauja skautų vadovybė USA. 
Ona Zailskienė išrinkta vyriausia 
skautininke, o Eugenijus Vilkas 
vyriausiu skautininku. Rinkimai 
buvo pravesti korespondenciniu 
būdu. Išrinktieji pareigas eis 3 
metus.

★ Susan Krause (Kriaučiūnie
nė), žinomo sportininko — krep
šininko E. Kriaučiūno žmona, pa
ti pasižymėjusi mokytoja mode
liavimo mokykloje ir parašiusi po
rą knygų, suruošė parodėlę lietu
viškų audinių ir gintarų St. Tho
mas More parapijoje Čikagoje. 
Tuo laiku minimoje parapijoje 
buvo pavyzdinių namų paroda su 

. POLITIKOS
RUSŲ ERDVĖS ŽMOGAUS 

TRAGEDIJA
Rusų pirmasis bandymas pasiųst 

žmogų į tolimąsias erdves beveik 
pavykęs, kaip buvo šnekama pr. 
metais. Bet visdėlto baigėsi erdvė 
je tragedija.

“Dėl to busimieji bandymai bu
vo atidėti keliems mėnesiams”, — 
rašo iš Šveicarijos Chicago 
Daily News korespondentas Paul 
Ghali, kuriam tai pasakė užsienio 
diplomatas, palaikąs santykius su 
Maskva.

Rusija norėjo pr. metų spalio 
pradžioje pasididžiuoti moksliniais 
išradimais, dar prieš pasirodant 
Sov. dikt. Chruščiovui Jungtiniij 
Tautų generalinėje asamblėjoje.

įtaisas, susidedąs iš raketos ir 
kapsulės, atrodo, pavyko iššauti. 
Bet rusų mokslininkai žemėje ne
galėjo atskirti kapsulės nuo visos 
raketos. Po to kapsulė su kelei
viais sutirpo nuo karščio.

Bandymams vadovavo miręs 
maršalas Mitrofan Nedelin, apie 
kurį vėliau buvo paskelbta, kad 
“žuvęs misijoje”.

Bet pasak pranešimų iš Berno, 
Chruščiovas, grįžęs iš New Yor-- 
ko, taip griežtai papeikęs Nede- 
liną, jog tas nusižudęs.

Kremlius, norėdamas nutildyti 
kalbas apie nepavykusį bandymą, 
Nedelino savižudybę pavadino ne
laimingu atsitikimu ir įsakė jį 
valstybės lėšomis laidoti.

Nedelin buvo pakeistas, kaip

vilinės ir bažnytinės teisės studi
jas, rašo disertaciją iš baudžia
mosios teisės apie priverčiamuo
sius darbus Sovietų Sąjungoje.

★ Dr. Liucija Pašaitienė, lietuvė 
gydytoja, verčiasi gydytojos prak
tika Hamburge.

A Hamburgo Un-to rudens se. 
mestras prasidėjo lapkričio 4 d. 
Šįmet numato tęsti studijas: A, 
Lingė, J. Klimaitis, V. Bartusevi
čius, Kristina šikšniūtė, Bernar
das šikšnius, A. Jasaitis, broliai 
Brinkiai, Zibertas, Liūdžiuvaitytė 
ir kt.

★ Tris Kalėdinių sveikinimų at
virukus išleido Lietuviškos Spau
dos Sindikatas — V. Ramonaitis 
Čikagoje. Viename jų vaizduoja
mas Kalėdų senelis su lietuviška 
juosta užrištu dovanų maišu prie 
lietuviško koplytstulpio atviruose 
apsnigtuose laukuose; antrame iš 
lietuviškos sodybos taip pat pro 
koplytstulpį kryžių keliu važiuoja 
važiu į bažnyčią pora, kurią iš pu
šyno stebi zuikis; trečiame tolu
moje matomi sodybos fone vaikai 
rita senį besmegenį.

A Lietuvių šokėjų grupė, važi
nėjanti po Pietų Ameriką kartu su 
eilės sovietų tautų šokėjais, Ve
nesueloje Garacase turėjo 6 kon
certus — tris teatre ir tris cirke, 
kur vyksta toreadorų grumtynės, 
be to, dar koncertavo Marakaibe, 
Barjuisimete ir Gnaizoje.

A Lietuvių Gydytojų Sąjunga 
jau išleido pirmąjį numerį medi
cinos žurnalo, kurį žada leisti kas 
trys mėnesiai. Žurnalas leidžiamas 
Čikagoje.

A J. Sidzikauskienė, Pavergtų 
Europos Tautų pirm. V. Sidzi
kausko žmona, ilgesniam laikui 
paguldyta St. Mary ligoninėj, 
New Yorke.

A Gražina Musteikytė, generolo 
Kaz. Musteikio dukra, baigė Či
kagos universiteto menų fakultetą 
magistrės laipsniu.

A Emilija Č-ekienė laimėjo pir
mąją premiją — 50 dolerių už ge
riausią straipsnį Kanados lietuvių 
katalikių moterų leidžiamo žur
nalo “Moteris” skelbiamam kon
kurse, tema — Lietuvos katalikės 
moters misija išeivijoje. Premiją 
skyrė Ateitininkų Sąjungos Ha
miltono kuopa. Premija buvo įteik
ta Toronte, gruodžio 10 d. žurna
lo penkmečio minėjime — koncer
te.

/

A DR. J. Balys yra paruošęs 
žymesnių veikalų apie Lietuvą ir 
lietuvių tautą bibliografiją — 
Lithuania and Lithuanians. A Se
lected Bibliography. Būsią apie 
300 psl.

NAUJIENOS
vyriausias raketų dalinių vadas, 
generolo (dabar maršalo) Kiril 
Moskalenko.

Nepasisekus bandymui su žmo
gum, komunistų partijos komite
tas dabar tiesioginiai prižiūrįs vi
sus erdvės eksperimentus. Jis esąs 
atsakingas tik prieš Chruščiovą.

SOVIETŲ KARINIS JŪRŲ 
LAIVYNAS PABALTIJO BAZĖSE

“Neue Zuercher Zeitung”, “Ošt- 
preussenblatt” ir kiti laikraščiai 
pastaruoju metu vėl plačiai rašo 
apie sovietines karines pajėgas 
Baltijos jūroje ir bazes Pabaltijo 
uostuose. Baltijos karinio laivyno 
bazės yra įvairiuose Estijos, Lat
vijos ii’ Lietuvos uostuose ir ties 
Karaliaučium (Piluvoje), kur yra 
ir Baltijos laivyno, vado viceadmi- 
rolo Orelio būstinė. Esą pažymė
tina, kad Orelis esąs povandeninių 
laivų specialistas. Sovietai Balti
jos jūroje turį apie 150 povande
ninių laivų, 70 nakintuvų, 260 grei
tųjų laivų ir 6 kreizerius. Svar
biausia povandeninių laivų bazė 
esanti Piluva, kur iš viso sutelk
tos stipresnės pajėgos. “Operaty
vinėmis bazėmis” esąs nusėtas vi
sas Baltijos pakraštys. Jūros lėk
tuvų esą apie 1000. Jų vyriausioji 
bazė esanti Karaliaučiaus srityje. 
Pažymėtina, kad sovietų karinės 
pajėgos visai neturi lėktuvnešių, 
nes jos tikisi karo atveju savo 
lėktuvais galėsiančios operuoti iš 
sausumos bazių.

2
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Rekordinės ginklavimosi išlaidos
Daugiau kaip pusė viso USA biudžeto skiriama kariniams reikalams. Pa- 

baltiečiy padėka išeinančiam prezidentui Eisenhowe riui. Dėl ko Chruščiovas 
nervinasi?

KI I/i riUAK KRONIKA

Prieš perduodamas valdžią nau
jam prezidentui Kennedy, senasis 
prezidentas Eisenhoweris patiekė 
kongresui dar valstybės biudžetą 
naujiems metams. Pajamose nu
matyta 82,3 milijardai, išlaidose 
— 80,8 milijardai dolerių. Pažy
mėtina, kad daugiau kaip pusė vi
sų išlaidų, būtent 42,9 milijardai 
skiriami kariniams reikalams. Vien 
tik atominiams reikalams (tyrinė
jimams ir gamybai) bus išleidžia
ma keliolika milijardų dolerių. 
Atominių raketų reikalams ski
riama 9,5 milijardai, iš kurių 7,5 
vien tik kariniams reikalams. Mi
lijardinės sumos numatytos ir 
skridimų j erdvę programai. Ato
mine energija varomų ir atomi
niais ginklais aprūpintų povande
ninių laivų skaičius numatyta pa
didinti iš 5 iki 19. Milijardinės su
mos skiriamos karinei bei ūkinei 
pagalbai užsienyje. Visoje JAV 
istorijoje dar nebuvo, kad ginkla
vimosi išlaidos taikos metu pasiek
tų tokį rekordinį laipsnį. Ginkluo
jasi, žinoma, ir Sovietų Sąjunga.

Senasis prezidentas Eisenhowe
ris atsisveikino su Amerikos vi
suomene, pabrėždamas, kad Jungt. 
Amerikos Valstybės, vis dėlto te
bėra pati stipriausia valstybė pa
saulyje. Apgailestavo, kad nusi
ginklavimo reikalas nepadarė jo
kios pažangos. Vis dėlto reikią 
jieškoti kelių, kad reikalai būtų 
išspręsti prie konferencijos stalo, 
o ne kautynių lauke. Visos pastan
gos turėtų būti nukreiptos j tai, 
kad pasaulyje dingtų baimė ir ne
apykanta. Reikią siekti teisingų 
sprendimų, kad žmonėms būtų su
darytos geresnės gyvenimo sąly
gos.

Pabaltiečiai ir kitos pavergtos 
tautos gali atsisveikinančiam JAV 
prezidentui su padėka paliudyti, 
kad jis daug kartų drąsiai ir tie
siai pabrėžė Lietuvos ir kitų kraš
tų sovietizacijos neteisėtumą ir 
tų kraštų laisvės troškimą. Kai 
kas, gal būt, laukė iš galingosios 
Amerikos pavergtųjų tautų lais
vės reikalui daugiau, negu tik žo
dinių nr raštiškų pareiškimų. Gal 
būt, tam nebuvo dar laikas pri
brendęs. Tikėsime, kad naujasis 
prezidentas Kennedy tuo atžvil

Sovietų Sąjunga sutartim su 
Austrija buvo pasižadėjusi atly
ginti austrams konfiskuotas nuo
savybes, likusias prieš karą teri
torijose, kurios dabar įeina į So
vietų Sąjungos ribas. Jau pereitą 
vasarą vyko derybos tarp Austri
jos ir Sovietų Sąjungos tuo klau
simu, bet jos baigėsi be rezulta 
tų. Maskva patiekė Austrijai kon- 
tra — sąskaitą: Sovietai reikala
vo atlyginti jiems transporto iš
laidas už austrų belaisvių grąžini
mą iš Sovietų Sąjungos į Austri
ją. Austrai su tais reikalavimais 
nesutiko, taip derybos ir iširo. Da
bar du austrai, kurie nebenori il
giau laukti, kol patenkins jų pre
tenzijas, iškėlė teisminę bylą prieš 
Sovietų Sąjungą, reikalaudami 8 
milijonų dolerių atlyginimą už 
turtus, jų paliktus prieškarinėje 
Lietuvoje ir sovietų perimtose 
Rytų Lenkijos srityse.

Žinioje iš Vienos nebuvo pasa
kyta, kuriame teisme jie bylą iš
kėlė.

Kaip žinoma, derybos su Mask

pasiruošus. Iš kitos pusės visi 
tarptautiniai stebėtojai — komen
tatoriai sutaria, kad Chruščiovas 
nervinasi ir skuba kuo greičiau su 
Amerika tartis ir kiek galima su
tarti. Jį spaudžia vidaus nesklan
dumai, jaučiama opozicija pačioje 
partijoje ir tebeveikianti įtampa 
santykiuose su Raud. Kinija. Visi 
pripažįsta, kad Maskvos-Pekino 
santykiai raudonajam pasauliui 
sudaro chronišką žaizdą.

Kita vertus, Vakarų politiniai 
žinovai esą apskaičiavę, kad “šal
tasis karas” nusitęsiąs dar bent 
10 metų... ir karšto karo bent ei
lę metų dar nebūsią, nepaisant 
milžiniško ginklavimosi abiejose 
pusėse.

Pavergtosioms tautoms tai yra 
menkas nuraminimas. Jų gyvybi
nis troškimas yra, kad teisė ir 
teisėtumas daugiau įsigalėtų ir 
Rytų tautoms būtų grąžinta* lais
vė pačioms apsispręsti ir atkurti 
savo nepriklausomą gyvenimą. E.I.

giu išvystys tokį ryžtingumą, kad 
tai būtų jaučiama pavergtųjų tau
tų laisvės byloje.

Naujasis JAV užsienio reikalų 
ministeris Dean Rusk, pasisakyda- 1 
mas kongreso užs. reik, komisijo
je, užpylė šalto vandens ant tų po- 1 
litikų, kurie pasiduoda greitų su- 
siarimų su Sovietais iliuzijoms. 1 
Jis pakartojo savo ankstesnius 
tvirtinimus, kad viršūnių konfe- 1 
rencijos yra beprasmės, jei jos 
nėra atitinkamų ministerių ir ži- Į 
novų rimtai paruoštos. Denion- 
stratyvės konferencijos neturin
čios jokios prasmės. Reikią mėgin
ti tartis diplomatiniais kanalais.

Prezidentas Kennedy, esąs nuo
monės, kad viršūnių konferencija 
galėtų įvykti nebent po 6 — 8 mė
nesių. Bet jei Chruščiovas kovo 
mėnesį atvyktų į Jungtinių Tau- Į 
tų sesiją New Yorke ir panorėtų l 
su prezidentu susitikti, jis, Ken
nedy, neatsisakytų pasimatyti, bet f 
derybos galinčios vykti tik rimtai

austrai iškėlė Maskvai bylą 
DĖL TURTŲ LIETUVOJE

va dėl pretenzijų Lietuvoje ir ki- 
1 tose dabar sovietų valdomose sri- 
[ tyse jau buvo vedamos Danijos, 

Didž. Britanijos ir kai kurių kitų 
kraštų vyriausybių. Apie jų eigą 
ir rezultatus kuo mažiausia buvo 
skelbiama. Kai kuriais atvejais 
Baltų Taryba tiesiai ir per Euro
pos Tarybą kreipėsi į derybas ve
dančias Vakarų vyriausybes, pro
testuojant prieš tai, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybė imasi sau tei
sę tokiose derybose kalbėti Lietu
vos, Latvijos ar Estijos vardu.

Lietuviai ir kitos Pabaltijo tau
tos neneigia pačių prieškarinių 
pretenzijų, jei jos yra teisėtos. 
Pabaltiečiai neigia Maskvos man
datą daryti sandėrius dėl turtų 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, kai 
tos šalys dar buvo nepriklausomos. 
Tais susitarimais Maskva lengva 
kaina gali įgauti Pabaltijo kraštų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą de 
facto pripažinimą. Tam pabaltie- 
čių veiksniai priešinosi ir priešin
sis. Dėlto jie ir kelia griežtus pro
testus.

LENKIJOS LIETUVIŲ 
GYVENIMAS "AUŠROS” 

PUSLAPIUOSE
Kaip jau pranešta, 1960 m. ru

denį Varšuvoje išėjo pirmasis 
Lenkijos lietuvių laikraščio “Auš
ra” numeris, pažymėtas kol kas 
“vienkartiniu leidiniu”. Leidėjas: 
Lietuvių Visuomeninės Kultūros 
Draugijos centro valdyba. Reda
guoja: Redkolegija. Redakcijos 
adresas: Varšuva, ui. Lowicka 
7-15. Leidinys 12 puslapių. Yra 
daug nuotraukų, ypač iš Lietuvos. 
Turinyje: Ilgesnis straipsnis apie 
Žalgirio mūšį, toliau rašiniai apie 
Lietuvių Visuomeninės Kultūros 
Draugiją, apie “20 Tarybų Lietu
vos dvidešimtmetį”, apie “Lietu
vą — dainų kraštą”, “įspūdžiai iš 
Seinų”, “Susirūpinkime liaudies 
meno likimu”, “Lenkijoje gyve
nančių tautinių mažumų liaudies 
meno paroda”, “Iš saviveiklininkų 
fronto”, “Lietuvių literatūra Len
kijoje” ir kt.

Kai leidinys išeina komunisti
niame krašte, jo turinys ir stilius, 
savaime aišku, turi prisiderinti 
prie tam tikros “linijos”. Vis dėl
to bent tiek gerai, kad gali išeiti 
toks žurnalas.

Nors mokyklos lietuvių dėsto
mąja kalba ir saviveiklos rateliai 
Seinų ir Suvalkų apskrityje veikė 
jau nuo seniau, Liet. Visuom. 
Kult. Draugija oficialiai įsisteigė 
tik 1957 metaias, gavus lenkų val
džios leidimą. Draugijos progra
ma labai plati: Ugdyti lietuvių 
kultūrą, tautinę savo formą ir 
socialistinę turiniu, globoti lietu
vių mokyklas, kultūros namus, 
lietuvių kalbos kursus, skaityklas, 
bibliotekas, meno saviveiklą ir kt. 
Draugijos centras anksčiau buvo 
Punske, paskiau perkeltas į Sei
nus. Draugijos p-kas dabar yra A. 
Skripkus, pav. A. čeplinskas, sek
retorius J. Kmieliauskas, iždinin
kas A. Jančė ir 15 valdybos na
rių. šiais metais veikia 7 saviveik
los rateliai (Punske, Vidugiriuose, 
Navininkuose, Žegariuose, Valin- 
čiuse, šlynakiemyje ir Klevuose). 
Punsko dainų ir šokių ansamblis 
koncertavo ir Varšuvoje. Organi
zuojami taip pat sporto rateliai. 
Veikia 8 mokyklos lietuvių dėsto
mąja kalba, iš jų viena vidurinė 
bendrojo lavinimo mokykla Puns
ke. Su lietuvių kalba kaip dėsto
muoju dalyku veikia 12 mokyklų, 
iš jų viena vidurinė Seinuose. 
Veikia dvi ūkio mokyklos Punske 

ir Pristavonyse. Devyniose vieto
vėse surengti pradžios mokyklos 
kursai suaugusiems. Veikia 27 lie
tuviškos bibliotekos, turinčios 
4.000 tomų knygų. E.

DAILININKŲ LEIDINYS
Čiurlionio Galerijos Čikagoje 

direkcija išleido 64 puslapių leidi
nį — “Čiurlionio Galerijos 3-jų 
metų sukaktis ir dailės paroda”. 
Leidinys yra gausiai iliustruotas 
V. Noreikos, A. Stelmoko, A. Gul- 
binsko ir V. Valaičio nuotrauko
mis, atspausdintas ofsetu.

Jame yra rašoma apie Liet. 
Amerikiečių Menininkų Klubą, 
minimas Čiurlionio Galerijos įs
teigimas, o toliau vaizdais ir žo
džiais nušviečiamas šios galerijos 
gyvenimas bei įvairios meno pa
rodos. Pažymima, kad šiuo metu 
Galerijoje yra 51 nuosavas kūri
nys, vertas 9.993 dol., o su kitu 
turtu šios Galerijos vertė jau sie
kia apie 11,000.

Leidiny nemaža vietos paskirta 
lietuvių kolekcionierių meno pa
rodai, vykusiai gruodžio mėn. 
Duodama daug kūrinių nuotrau
kų, o taip pat ir parodos katalo
gas.

★ Bronės Jameikienės vitražai 
“Trys išminčiai” ir “Žalčių kara
lius Žilvinas” buvo išstatyti Ha
vajų meno parodoje Honolulu 
mieste. Parodą surengė Havajų 
Tapytojų ir Skulptorių Sąjunga. 
Ją globoti ėmėsi Havajų guber
natorius, senatoriai, admirolas 
Felt (Pacifiko apygardos vyriau
sias JAV karinių dalinių vadas), 
generolai ir admirolai, komanduo
ją to sektoriaus aviacijai, laivy
nui, pėstininkams.

★ Stasys Jakštas J.A.V-bėse bai
gia ruošti spaudai eilėraščių rin
kinį, iš kurių viena dalis, o gal net 
atskiras leidinys bus skirtas jau
niesiems skaitytojams.

★ Inž. K. Kruliko redukuoja
mas .Lietuvos inžinierių metraštis 
jau greit išeis iš spaudos Ameri
koj. Tai bus istorinė ir įdomi kny
ga ne tik inžinieriams, bet ir 
kiekvienam skaitytojui.

★ R. Spalio apysakų trilogijos 
trečia dalis -— “Alma Mater” — 
jau atspausdinta. Išleido Vilties 
leidykla, 434 pusi, kaina 85. Kny
gų rinkoje ji pasirodė gruodžio 
mėn. Pirmosios dvi trilogijos kny
gos . buvo: “Gatvės berniuko nuo
tykiai” ir “Ant ribos”; jos buvo 
palankiai sutiktos skaitančios pub
likos.

★ Algio Budrio novelė Rogue 
Moin, kaip viena iš geriausių, ats
pausdinta ką tik iš spaudos išėju
siam J.A.V. žurnale Fantasy and 
Science Fiction. Algis yra para
šęs jau daug novelių ir net ats
kira knyga nesenai išleidęs. Jis 
yra Lietuvos Generalinio konsulo 
New Yorke J. Budrio sūnus.

A Netrukus išleidžiamas Ame
rikoj dviejų dalių ilgo grojimo

lietuviškų plokštelių albumas, pa
vadintas “Pavergtos Tėvynės Mu
zika”. Albume tilps net 24 lietu
viškos dainos, ištraukos iš lietu
viškų operų, šokiai ir estradinė 
muzika. Albumą leidžia Jokūbas 
J. Stukas, kuris įrašė minėtą mu
ziką į juosteles besilankant pa
vergtoje Lietuvoje praeitą pava
sarį. Vienos plokštelės kaina — 
$4.00; už abi — $8.00. Persiunti
mas — $1.00. Užsakymus siųsti- 
1264 White St., Hillside, N.J.

★ Draugo romano dešimtojo 
konkurso jury komisija pasiskirs
tė pareigomis: Jurgis Gliaudą — 
komisijos pirmininkas, Juozas Ko
jelis — sekretorius ir komisijos 
nariai: Bernardas Brazdžionis, 
Elena Tumienė ir Feliksas Kudir
ka. Konkursui, atsiųsti penki ro
manų rankraščiai, pasirašyti sla
pyvardžiais.

Romanų rankraščiai jau persiųs
ti jury komisijai ir dabar yra jos 
skaitomi. Dešimtojo romano kon
kurso laimėtojas paaiškės š.m. va
sario mėn.

★ Čikagos Aukšt. Lituanistinės 
Mokyklos laikraštėlis “Tėvynės 
Atgarsiai” pradėtas leisti ilius
truotas. Laikraštėlis leidžiamas 
kas savaitė, prirašomas pačių mo
ksleivių. Kreipia jis daug dėme
sio į kultūrines temas.

★ Henriko Nagio, gyv. U.S.A., 
poezijos rinkinys “Mėlynas snie
gas greit išeis iš spaudos. Iliustra
vo dail. Algirdas Kurauskas.

★ Skulp. Ant. Mončio pora dar
bų buvo išstatyta Religinio Meno 
Parodoje Paryžiuje. Paroda įvyko 
Moderniojo Meno Muziejuje. Ati
daryme dalyvavo kard. Feltin ir 
min. R. Buron.

★ Algimantas Dikinis, šalia sa
vo kasdieninio darbo Čikagos Me
no Institute, studijuoja dekoravi
mo meną; už savo moderniame 
stiliuje sukurtą piešinį susilaukė 
tos aukštos mokyklos vadovybės 
pagyrimą ir jo kūrinys buvo iš
statytas parodom

★ Stasius Būdavas peržiūrinė
ja, papildo ir galutinai spaudai pa
ruošia romaną — apysaką iš šv. 
Rašto laikų, pavadintą “Malonės 
kalnas”. Planuojama išleisti to kū
rinio vertimą ir angliškai.

★ JAV LB Centro Valdyba Kul
tūros Fondo uždaviniams vykdyti, 
pirmiausia lituanistisių mokyklų 
vadovėliams leisti, paskyrė $2000. 
Apygardose ir apylinkėse skiriami 
KF įgaliotiniai, kurių pirmasis 
uždavinys bus organizuoti lėšas 
K. Fondui.

★ Apie O. Milašių išspausdino 
stambų straipsnį prancūzų “Le 
Monde”, savo literatūriniame sky
riuje. Autorius — Prancūzų Aka
demijos narys Emile Henriot.

★ A.' Korsakaitė nupiešė viršelį 
Jurgio Gliaudos romanui “šikšnos
parnių sostas”. Knyga jau ats
pausdinta, yra knygrišykloje ir 
greitai pasirodys knygų rinkoje.

Rūškienė pažvelgė į Varnagirį 
labai atsidėjusi. Aukštas, beveik 
iki pat lubų, apskrito veido, o 
smilkiniuos keli žili plaukai. Vei
das įdegęs saule, o pilkos akys 
ramios ir atviros. Net lyg ir bai
lios tos akys. Kai tik susitinka su 
Rūškienės mėlynom ir drąsiom, 
jos sumažėja ir slepiasi po blaks- 
tienais. Ant viršutinės jo lūpos 
buvo šašas.

— Nežinot, kurioj parapijoj... 
Taigi, taigi... — tęsdama, lyg ir 
dainuodama, kalbėjo Rūškienė. — 
O kuri jus taip pabučiavo, kad net 
lūpa trūko?

Varnagiris kilstelėjo galvą, lyg 
paglostytas žirgas. Kaire ranka jis 
net įsirėmė į šoną ir susijuokė. O 
ką? “Manai, kad nepabučiavo?” 
reiškė visa jo išvaizda, bet atsa
kymas buvo paprastas.

— Nejuokinkit, matot, kas pasi
darė.

Iš viršutinės jo lūpos bėgo krau
jas.

Iš kišenės išsiėmė rūkomo po
pieriaus, jis atsiplėšė sklypelį ir 
prispaudė prie lūpos.

Juodu vėl išėjo į orą. Varnagi
ris atsisėdo ant akmens, nusiskynė 
smilgą, vyniojo ją apie pirštą ir 
kažin ką mąstė. Pagaliau atsiko
sėjo ir, susukinėtą smilgą mesda
mas į vandenį, pasakė, kiek die
nų Rūškienei teks dirbti už tro
belę.

—• O šitą... jūs pati... kuo čia 
versi tės?

— Aš moku verpt ir aust, megzt 
ir siūt. Gal reikės čia tokios?

VINCAS RAMONAS

(Tęsinys iš “M.P.” 4 Nr.)

— Kur čia, neatsimušit. O da
bar prašau j mano dvarą, — šyp
telėjo jis. — Bent pieno atsiger
si t.

Takeliu Rūškienė ėjo pirma, o 
jis paskui.

“Matyt, iš turtingų, jei dantys 
auksiniai. Iš tolo suknelė atrodė 
su baltais žirniukais, o iš arti — 
gėlės. Lyg ir balti dobiliukai, tik 
lapai ne dobilų. Ko tik tie fabri
kai neprasimano!”

Ties vartais juos pasitiko rudas 
kudlotas šuva. Amtelėjo du kartu, 
susigėdinęs nuleido uodegą ir lė
tai nuėjo sodo patvoriu.

šuo buvo lėtas, kaip ir namų 
šeimininkas.

Visi trobesiai seni, mediniai, 
dengti šiaudais, tik gyvenamas na
mas skiedrom. Klėtis buvo su iš
pjaustytom vėtrinėm. Jų viršūnė
se buvo arklių galvos. Užvertę 
galvas, tie arkliai žiūrėjo į debe
sis. Išsišiepę lyg iš išgąsčio, tarsi 
debesyse jie matytų kokią baise
nybę.

Troboj piemenukas gaudė mu
ses.

— Bėk, atneši pieno iš šulinio.
Piemenukas ėjo, lyg nenorėda

mas — lėtai, lyg tas rudas šuva 
sodo patvoriu.

— O kad taip mes prisirinktu
me aviečių? Gerai su pienu, ar 
ne?

Sodas buvo senas, pilnas žolių, 
aviečių ir dilgėlių patvory. Obe
lys pilnos vilkų. Tik kur-ne-kur 
koks obuoliukas, lyg susigėdinęs 
raudonuoja. Takai praminti per 

tankią žolę, į avietes prikritę nu
džiūvusių medžių šakų.

“Viešpatie, kiek čia darbo rei
kėtų ir kaip gražiai čia viskas bū
tų galima padaryti”.

Vąrnagiris pamatė, kad viešnia 
dairosi labai nustebusi.

— Et, sena čia viskas. Neverta 
nė obelis baltint, nė vilkus pjaus
tyt, tik reikia laukt, iki viskas 
išdžius. Ir aviliai tušti. Tėvas bi
tes mėgo, tėvuko tai visai buvo 
galva pramušta, o aš jų bijau. Bi
čių tai jau ne, O ana už to seno 
avilio pernai vasarą pagavau sa
vo berniuką su mergina bučiuojan
tis. Išvijau šelmį.

— Ar taip jau baisiai jis nusi
kalto? — šyptelėjo Rūškienė.

— Ji, o ne jis.
— O išvijot jį!
— Hm... Mat... Kol dar buvau 

nepagavęs, kartais lyg ir pagalvo
davau. .. O kad taip imčiau ir ves
čiau Kastutę. Graži buvo. Jau ką 
graži, tai graži.

“Viešpatie, koks jis... O reikė
tų čia tik smarkios rankos.”

Juodu pavalgė pieno su avie
tėm. Pavalgęs ir padėjęs šaukš
tą, Varnagiris susimąstė. Jis žiū
rėjo kažin kur, tur būt, j skujinę 
šluotą kampe ties krosnim.

— Tai mat, koks sodas, kaip 
viskas čia... — atsidusęs prašne
ko jis pagaliau. — Viskas sena, 
ir nieko gero čia nesulauksi.

— O jūs veskit.
Varnagiris vėl susimąstė ir ran

ka parėmė galvą. Lauke lėkė 
kranklys. Juodu nematė jo, tiktai 
girdėjo balsą — krun, krun.

— Krun, krun! — pamėgdžio
jo paukštį piemenukas.

— Avietėlė raudonavo tėvelio 
sodely. Kaip toj dainoj, — po va
landėlės susijuokė trumpu, apka
potu balsu. — Tai, sakot, ir megz

ti mokat, ir austi...
Rūškienė nieko neatsakė, tik 

žiūrėjo į savo rankas.
— Tai tokios anokios, — pri

dėjo jis, žiūrėdamas pro langą. 
— Ant Simno lyja. Lietaus ver
kiant reikia. Sakot... Žinoma, 
vesti reikės. Ko reik, tai reik. Pa
žiūrėsim... O jūs rytoj ir atsi- 
kraustykit.

Išeidama Rūškienė tik dar pa
stebėjo, kad daržely po seklyčios 
langais prisodinta tabako. Nė vie
nos gėlės. Tik pačiam darželio 
kampe, prie tvoros stulpo prisi
glaudęs, žaliavo diemedis. Jis at
rodė toks vienišas, apleistas ir nu
sigandęs.

— Kad ir šventa, kad ir nema
no reikalas, bet jau neiškęsiu.

Rūškienė apravėjo tą “žalią Žo
lynėlį”.

— Tai... Nenorėjau išrauti, — 
lyg ir teisinosi Varnagiris. — Jis 
čia nuo senų senovės.

Rūškienę jis palydėjo iki var
tų. Ji patraukė tiesiai papaliais į 
Prienų kelią. Jau toli ji buvo ža
liose pievose, o jis vis dar rymojo 
ant vartų ir lydėjo ją akimis. Kai 
ji dingo krūmokšniuose, Varnagi
ris atsigręžė į kiemą, pažvelgė į 
seną klėtį taip, lyg pirmą kartą 
ją matytų, pažvelgė į seną sodą 
ir pajuto, kad kažin kas spaudžia 
jam širdį ir gerklę.

— Baltruk! — riktelėjo jis. 
Riktelėjo tik tam, kad gerklės ne
spaustų.

Piemenukas iškišo galvą iš avie
čių krūmo.

— Baltruk, nužibink man čeba- 
tus. Ir klausyk. Kad jau žibinsi, 
tai kad veidą rodytų. Nužibink 
taip, kaip dar niekad, o niekad 
nenužibindavai.

— Tai kur važiuosi?
Varnagiris krūptelėjo. Ką gi jis 

čia nukalbėjo? čebatai? Iš tikro, 
jis niekur nesirengė nė eiti, nė 
važiuoti. Kam gi čia tie čebatai? 
Kas gi čia pasįdarė?

— Et, tinginys. Jam tik klau
sinėt. Nereikia... Aš pats.

» »
Iš trobelės kamino rūksta dū

mai. Žiūri kaimas į tuos dūmus ir 
nerimsta. Kas gi ji per viena, ta 
Rūškienė? Našlė? O kažin, ar 
jauna? Kažin, ar graži? Ir visas 
kaimas tuoj pat norėtų žinoti, ar 
ji jauna ir graži, bet neranda, 
kaip ir ko nueit pas ją. Pirmoji 
susigriebė Kupstienė — nuneše 
linų verpti. Ir Tilvikienė neatsi
liko — nunešė vilnų.

— Jau nejauna, jau nejauna, 
— lingavo galva Kupstienė ir bu
vo labai patenkinta.

— Nė ji graži, nė ką. Tai... 
būta... — patempė lūpą Tilvikie
nė.

Šnekučiuodamiesi eina keliu 
Karveliukas su Tilvikučiu. Ties 
trobele ant lazdos jodinėja ber
niukas, o pro pravirą trobelės 
langą girdėti daina.

Verpiau per dieną lyg vakarėlio, 
Pro langelį žiūrėjau.
O ir atjoja jaunas bernelis
Per šį lygų laukelį.

Kad nesužvengtų bėras žirgelis 
Vidury lygaus laukelio, 
Kad neužgautų jo pasagėlė 
Pilkojo akmenėlio.

Riški žirgelį prie diemedėlio, 
Neriški prie rūtelės.
Rūtelė linksta, raselė krinta — 
Temsta skaisti saulelė.

— Ką tu pasakysi? — stebisi 
Tilvikutis. — Kad daina, tai dai
na. O mama sakė, kad Rūškienė 

negraži ir jau senstelėjusi. *Ne, 
vaikine, nė jauna mergina šitaip 
nepadainuos, žiūrėk, ir Varnagi
ris gaudė, gaudė arklį, sustojo ir 
klauso, o arklys avižose.

— Teisybė, stovi, kaip stuobris. 
Hm... Kaip ir netiktų tokia daina 
našlei, — svarsto Karveliukas. — 
Rūtelė linksta... Ech, tu! •

— Bet balsas! Ir turėk man to
kį balsą! ♦— stebėjosi Tilvikutis.
— Sykiais kaip smuikas. O Varna
giris vis dar toj pačioj vietoj sto
vi. Į šitą pusę'žiūri.

— Kas čia tau tas Varnagi
ris užėjo?

— Nieko, bet tas senbernis... 
Ei, Antan, — susijuokė Tilvikutis,
— balnok savo žirgelį, atjok į čia 
ir rišk prie diemedėlio.

— Tyliau, tyliau, dar Rūškienė 
išgirs. Žinai ką? O kad taip mudu 
imtume ir užsuktume atsigerti.

— Suk, suk, tai visom bobom 
ant liežuvių užsistosi. Ar nematai, 
kad Žaliaduonis atvėžlioja?

Juodu nuėjo sau.
Saulė tuoj leisis. Skersai ežero 

žvilga takas. Atrodė, kad saulė 
tuo taku tik ką nusirito į kitą eže
ro pusę ir tenai, ties pačia beržo 
viršūne, atsimušė į dangų. Tas 
saulės takas dar tebemirga ir rau
donuoja kaip ugnis. O visos pa
lios anapus ežero, visos tos skur
džios pušelės juoduoja mėlynoj 
migloj, o šitoj pusėj paežerės pie
vos garuoja ir skamba. Tai pem
pės kelia triukšmą tuos baltuos 
garuos.

Žaliaduonis atsisėdo ant akmens 
prie pat tako, žvilgtelėjo į saulę, 
o paskui į trobelę. Taku iki pat 
kelio atjojo vaikiukas ant savo 
žirgo.

(Nukelta į 4 psl.)
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MUSU GYVENIMO AKTUALIJOS OKUPUOTOJ LIETUVOJ

ATEITININKŲ
. 1 »

Praeito kalėdmečio metu Syd
nėjuje (kitų suvažiavimų proga) 
vyko ir Australijos Liet. Ateiti
ninkų S-gos suvažiavimas, kuris 
buvo siejamas su 50 metų Ateiti- 
ninkijos jubilėjiniu minėjimu. Gai
la, kad nusprendus Kat. Federa
cijos suvažiavimų nukelti vėles
niam laikui Adėlaidėn, reprezen
tacija iš kitų vietovių buvo, paly
ginti, negausi. Dalis dar dalyvavo 
ir kituose suvažiavimuose, todėl 
visur suspėti buvo sunku. Tačiau 
suvažiavimų galima skaityti pasi
sekusiu, kuris vyko pagal iš anks 
to skelbtų programų, išskyrus ke
letu pakeitimų, kurių nebuvo ga
lima išvengti.

I Suvažiavimas pradėtas gr uodžio 
27 d. pamaldomis drauge su Spor
to Šventės atidarymu. Tarp spor
tininkų ir studentų vėliavų kartu 
plevėsavo ir Sydnėjaus bei Mel
burno ateitininkų vėliavos, šv. Mi
šias atnašavo kun. dr. P. Bučins
kas, o dienai pritaikytų įspūdingų 
pamokslų pasakė kun. P. Butkus.

Pietums ateitininkai buvo pa
kviesti Sporto šventės rengėjų — 
“Kovo” Valdybos, kur prie gra
žiai apkrautų stalų talpinosi skait
lingos lietuviško jaunimo gretos, 
suskridušios iš visų Australijos 
vietovių. Ateitininkų vardu spor
tininkų šventės proga pasveikino 
A. Kramilius.

Tų patį vakarų suvažiavimo da
lyviai rinkosi iškilmingam aktui į 
vienų iš gražiausių Sydnėjaus sa
lių “Trocadero”. Iškilmėms ir vi
sam suvažiavimui pirmininkavo A. 
Bučinskas. Į garbės prezidiumų 
buvo pakviesti: kun. dr. P. Bu
činskas, kun. P. Butkus, Sydnėjaus 
kuopos globėjai ir krikštatėviai — 
dr. A. Mauragis, muz. K. Kava
liauskas ir inž. Dirginčius, Ateiti
ninkų valdybų atstovai — Mel
burno — A. Raudys, Newcastelio 
— D. Skuodaitė. Atidarymo žodi 
tarė Dvasios Vadas kun. P. But
kus, pakviesdamas visus dalyvius 
minutės susikaupimu pagerbti žu
vusius ateitininkus už Lietuvos 
laisvę. Be prezidiumo dalyvių, dar 
sveikino: ALB Krašto Valdyba, 
Savanoriai Kūrėjai ir ALB Ban
kstowno Apylinkė. Raštu buvo 
gauti sveikinimai iš MAS Centro 
Valdybos, A.L.K. Federacijos val
dybos, kun. S. Gaidelio, S.J., Kun. 
Kungio, A.L. Studentų Sųjungos 
ir A.L.B. Cabramattos Apylinkės 
Valdybos. Paskaitų skaitė kun. 
dr. P. Bačinskas, iškeldamas daug 
gražių ir aktualių minčių ateiti
ninkų veiklos suaktyvinimui Aus
tralijoj. Oficialioji dalis buvo baig
ta ateitininkų himnu.

MIGLOTAS RYTAS
(Atkelta iš 3 psl.)

— Tai arklys, tai arklelis! — 
Stebėjosi Žaliaduonis. — O kuo tu 
vardu, vaikuti?

— Stasiukas.
— Gražų turi arklį.
— Jis labai greitas, — atsakė 

vaikas. — Ir nespiria.
— Kur tau!1 Aš jau matau.
— O Kižių šyvis Motiejui įspyrė 

i koją. <■
— Kižių? Kokiam Motiejui?
— Ugi Motiejui, kui’ ežį paga

vo ir atidavė man. Lyg jūs neži
not? — išpūtė jis savo mėlynas 
akis. Vėjas taršė jo šviesius plau
kus. •

— Žinau, žinau. Aha... Ežį, sa
kai. .. Tai Stasiukas? O aš tau, 
Stasiuk, turiu tokį gražų daiktą.

Pasirausęs po kišenę, žaliaduo
nis ištraukė žalvarinę diržo sagtį 
ir atkišo vaikui.

— Tu ją nušveisk pelenais, tai 
žibės kaip auksinė.

Vaikas, ir padėkot užmiršęs, nu
jojo atgal, o žaliaduonis nusekė 
paskui.

Jis buvo penkiasdešimties kiek 
su viršum, liesas smailanosis, įde
gęs saule. Plaukai ilgi ir tankūs. 
Kadaise jie buvo juodi, o dabar 
išvien išgražinti lyg sidabriniais 
siūliukais. Apsiavęs nužibintais če- 
batais ir užsidėjęs šiaudinę skry
bėlę, jis buvo tikras senas kaimo 
kavalierius.

Jis neturėjo savo namų. Dirbo 
pas vieną ūkininką, ten ir gyveno, 
o po savaitės ar dviejų ėjo pas 
kitą. Iš kaimo į kaimą, iš parapijos 
į parapiją. Stogą dengė Žaliaduo
nis, tvorą tvėrė Žaliaduonis. Visų 
kaimų geldos jo padarytos, šaukš- 
dėčiai jo išpiaustyti. Jis ir kiau
les piovė, ir šulinius kasė, o jei 
reikėjo, ir langų stiklus sulopė. 
Viską dirbo ir nieko neturėjo. Tie

SUVAŽIAVIMAS REIKALINGAS LIETUVIS PROTESTANTŲ 
KUNIGAS AUSTRALIJOJE

Po to visi dalyvavo toje pačio
je salėje ruoštame CARITO ba
liuje, kaip rengėjų Svečiai. ' Ba
liaus programų išpildė A. Meiliū- 
naitė, pašokdama Čaikovskio gė
lių valsų, M. Bernotienė padai
nuodama solo, akompor.uojant 
muz. K. Kavaliauskui, Tallat- 
Kelpšos — Mano sieloj šiandien 
šventė, Tostaloca — Cir-bir-bin ir 
Kavecko — Na tai kas.

Visi programos išpildytojai bu
vo publikos šiltai priimti ir ren
gėjų apdovanoti gėlėmis. Taip pat 
buvo pagerbtas ilgametis Carito 
sekretorius A. Ničajus, kuris šia 
proga atšventė savo 60 metij am
žiaus sukaktį. Balius praėjo paki
lioje nuotaikoje, kur suvažiavę iš 
visų Australijos vietovių svečiai 
linksminosi, kol tvarkdariai paska
tino apleisti salę.

Gruodžio 28 diena buvo palikta 
malonumams: Liet. Dailės paro
dos, Spaudos parodos, Foto paro
dos ir Sporto šventės lankymui, o 
tų patį vakarų visi susirinko ir su 
malonumu klausėsi Kultūros Ta
rybos rengtosios Dainų Šventės.

Gruodžio 29 d. buvo dalyvau
jama Krašto Tarybos rengtose dis
kusinėse paskaitose, vykusiose1 
“Dainavos” salėje ir vakarų su-| 
sirinkta pas p.p. Zarembus, kur 
išklausyta įdomi dr. A. Mauragio 
diskusinė paskaita apie ateitinin- 
kijų amžių bėgyje. Atrodė, kad I 
diskusijos ir nesibaigs, gal ir būtų 1 
dar ilgiau jos užsitęsusios, jei 
pirmininkas nebūtų “suvaržęs va
delių”. Buvo padaryti pranešimai 
iš paskirų vietovių veiklos ir pri
imti nutarimai: išleisti neperiodi
nį ateitininkų laikraštėlį, ruošti 
suvažiavimus mažiausiai kas 3 me
tai ir sudaryti Australijos ateiti
ninkų centrinę valdybų.

Po to dalyviai kepė dešreles ir 
kita ant ugnies, valgė visi su ape
titu ir ilgai dar šoko bei linksmi
nosi p.p. Zarembų kieme.

Gruodžio 30 d. numatytoji iš
kyla į pajūrį neįvyko.

Gruodžio 31 d. buvo sutikti 
Naujieji Metai drauge su visu kitu 
jaunimu ir kitais tautiečiais New- 
towno Policijos Klubo salėje.

Sausio 1 d. ateitininkai susiva- 
žiavo į Australijos Rajono skau
tų stovyklų, tačiau po karštų die
nų orui vėl sušlapus, nesulaukė 
skautų laužo, išsiskirstydami į sa
vo namus, kiti dar pasilikdami pa
sisvečiuoti. Visi įsitikinę, kad vėl 
susitiks netolimoje ateityje, o už- 
megstos pažintys bėgant laikui 
dar sustiprės.

— ab —

sa, turėjo sūvo karvę. Ganėsi ji 
pas Kielių. Kieliuvienė jam ret
karčiais duodavo ' sviesto, o tą 
sviestą jis nešdavo į Marijampolę, 
kad turėtų už ką “kamštį išmuš
ti”.

Sustojęs prie atdarų durų ir 
žiūrėdamas į verpiančią Rūškienę, 
žaliaduonis prašneko:

— Nepadyvykit, Rūškiene — jū
sų pavardę jau žinau — nepady
vykit, kad čia nė šioks, nė toks 
ėjo ir nepraėjo. Kaip gi dabar! 
Visur einu, viską matau, viską 
žinau, o čia naujas dūmas rūksta, 
nauja daina rugius lenkia, Žalia
duonis betgi dainininkės dar ne
matė ir dar nepagyrė.

— Prašom, prašom, būsit pirmas 
svečias, — kvietė Rūškienė, su
laikydama ratelį. — Ar jūs iš šito 
pačio kaimo?

— Aš iš visų kaimų. Aš vasarą 
gegutė, o rudenį vanagas, — su
sijuokė Žaliaduonis, sėdėdamas 
ant slenksčio. — Tai mat, kur mo
teriška ranka: ir langai mezginiais 
uždengti ir stalas užtiestas. Net 
suodžiai ant lubų gražiau žiba ir 
ugnis krosny, sakyčiau, juokiasi. 
Tai nuo Sasnavos? Amžiną atilsį 
jūsiškį pažinojau. Smarkus buvo 
vyras, tik... bet... Ką gi pada
rysi. ..

— Degtinė pražudė, atleisk jam, 
Viešpatie. Pražudė ir jį, ir ūkį.

— O jūs nesikrimskit, Rūškie
ne. Jūs dar jauna h' graži, ir ran
kas turit auksines. Jūs dar ir tur
tingą išsidainuosit, o jeigu ir ne, 
tai vis tiek, sakyčiau, dar vyriška 
kepurė čia ant vagio kabos.

— Ėmėt ir nukirtot lepšę su 
kirviu. Turgus dar už dviejų sa
vaičių, o jūs jau su šluotom va
žiuojat.

— Ech, Rūškiene Kur paukš

Tremtyje lietuvių tarpe yra žy
miai didesnis procentas protestan
tų, negu buvo Lietuvoje, bet Aus
tralijoje dėl tam tikrų priežasčių 
yra didesnis kaip JAV.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija ir Lietuvių Protestantų 
vadovybės atstovas p. V. Šalkaus
kas rūpinosi, kad į Australijų at
važiuotų nors vienas lietuvių pro
testantų kunigas. Buvo pažadų, 
bet iki šiol nei vienas net pasi
svečiuoti neužklydo.

Katalikų lietuvių kunigų Austra
lijoje yra 7, tai protestantų galė
tų būti du (reformatų ir liute- 
rionų).

Dėlto, kad Australijos lietuviai 
protestantai neturi lietuviškų pa
maldų, yra didelė skriauda ne 
vien protestantams lietuviams, bet 
per juos bendrai krikščionybei ir 
lietuviškumui. Turėtų atsirasti, jei 
ne lietuvis, tai latvis ar vokietis, 
mokus lietuviškai ir sugebųs mi
sionieriškai Dievo žodį skelbti lie
tuvininkams.

Tuo tarpu, kol kas iš lietuvių 
ar lietuviškai kalbančių protestan
tų kunigų atsikraustys nuolati
niam apsigyvenimui ar iš prieaug
lio kas atsiras, būtų labai nau
dinga, kad pav. dr. Kavolis, Tra- 
kis, dr. Pauperis ar kas kitas iš 
kunigiškų ir visuomenininkiškų ku
nigų, nors kelis mėnesius paeks- 
kursuotų po Australijų ir Naująją 
Zelandiją su krikščioniška ir tau
tiška misija. Laukiame.

Kadangi Melburnas yra tirščiau 
apgyvento Australijos ploto vidu
ryje, tai, jei tik atsirastų vienas 
lietuviams protestanams kunigas, 
tinkamiausia vieta būtų Melbur
nas, ir tuo labiau,, kad 46 mylios 
nuo Melburno yra gausi protestan
tais lietuviais Geelongo lietuvių 
kolonija.

Geelongo lietuviai protestantai, 
pirmaisiais metais Australijoje 
nemokėdami angliškai, trečios kar
tos imigrantą vokietį protestantų 
kunigą privertė pakartoti pamirš
tą vokiečių kalbą, kad galėtų lai
kyti pamaldas lietuviams. Dar ir 

telis lėkė, ten plunksneles mėtė. 
Vieną plunksną aš radau ir paukš
telį pažinau. Jums, sakyčiau, tik 
už balto stalelio sėdėti ir žodelį 
kalbėti.

Ilgai jis sėdėjo ir plepėjo apie 
kaimynus, apie ežerą, apie palias 
ir gyvates, o visai sutemus atsi
sveikino.

— Einu kaimo šunų lodyt. Taip 
tik sakau, o iš tikrųjų jie manęs 
neloja. Sakyčiau, visi parapijos 
šunys mane pažįsta.

— Užsukit kada nors, eidamas 
pro šalį, — šypsojosi Rūškienė. -— 
Jei ne ko, tai nors giros atsiger
ti. šiandie jau užraugiau.

♦ * ♦

Varnagiris irgi dažnai žiūrėda
vo į trobelės dūmus. Kartais tie 
dūmai būdavo balti, kartais mels
vi. Trobelė už gerų varsnų, bet 
jam kartais pasirodydavo, jog jau
čia tų dūmų šiltumą. Vieną kar
tą neiškentė — perkėlė arklius, 
pastovėjo pievoj ir atėjo.

— Vis ketinu ir vis užmirštu. 
Pieno neikit kitur ieškoti. To tar 
jau ne. Jei neturit laiko, tai tegul 
Stasiukas atbėga.

Rūškienė šyptelėjo. Geras tas 
šyptelėjimas. Šiltas toks.

Varnagiris sėdėjo ir žiūrėjo į 
stalą.

— Staltiesė kokia! Kaip gražiai 
išsiuvinėta. Jūs pati išsiuvinėjot?

— O kaip gi!
Varnagiris linktelėjo galva ir 

susimąstė.
Rūškienė išėjo į kamarą ir grį

žo su geltonos giros stikline. Stik
linė buvo padėta ant baltos lėkš
tės, kurios kraštuose buvo išrašy
tos mėlynos gėlės.

Išgėręs Varnagiros vėl linktelė
jo galva.

— Jūs viską mokat.
Vėl žiūrėjo į aslą, išbarstytą 

geltonu smėliu.
— Ar ne iš Kieliaus kalnelio 

parsinešėt?
— O iš kur gi daugiau. 

dabar Geelongo protestantai lie
tuviai per didžiąsias šventes gieda 
iš sandėliuose apipelėjusių vokiš
kų giesmynų. — Vietiniai vokie
čiai po antrojo pasaulinio karo 
tik kai kur Pietų Australijos baž
nytkaimiuose besimeldžią vokiš
kai.

Jonas Normantas

VERTINGA KNYGA
Vargingais keliais tremtyje iš

vysta šviesą nauji knygų leidi
niai, kurių pasigendame ne tik čia 
gyvendami, bet jų trūkumas buvo 
jaučiamas ir nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Vienas iš tokių leidinių yra ne
seniai išspaustas kun. Stasio Ylos 
“ATEITININKŲ VADOVAS”. Jį 
išleido Ateitininkų Federacija 
prel, Konstantino A. Vasio lėšo
mis Ateitininkų S-gos sukakties 
(1910-1960) proga. Spaudė Imma- 
culata Press., Putnam, Conn, USA.

Knyga apima 478 psl. ir su
skirstyta į 16 skyrių: Kilmę, Ideo
logiją, Išraišką, Organizaciją, Vie
netus, Veiklą, Spaudą, Aplinką, 
Posėdžius, Studijas, Vadovavimą, 
Vadus, Saviauklą, Žaismą, Ben
druomenę ir Šv. Globėjus.

Autorius, rašydamas ją, naudo
josi lietuviškais archyvais Ameri
koje. Joje pateikiama istoriniai 
ateitininkijos bruožai. Aplamai 
medžiaga šiai knygai surinkta iš 
plačių šaltinių ir tvarkingai, aiš
kiai, santūriai perduodama skai
tytojui.

Šioje knygoje tinkamos medžia
gos ras kiekvienas ateitininkas, o 
taip pat ir kiekvienas visuomenės 
veikėjas, nes knyga yra paruošta 
vadovo formoje.

“Ateitininkų Vadovas” Austra
lijoje įsigyjamas per kun. P. But
kų — The Boulevarde, Christian 
Brothers School, Lewisham, 
N.S.W.

— ab —
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— Toli eiti. Smėlis sunkus. Ru
denį sudėsiu grindis.

Vieną sekmadienį jis atėjo tuoj 
po pusryčių. Atsinešė narvelį, o 
tame narvely buvo zuikutis.

'— Stasiuk, kad paukštį aš tau 
atnešiau, tai paukštį. O tu kopūs
tų lapų. Atbėk į mūsų daržą ir 
laužk, kiek nori.

— Mamyte, ve! — šaukė vai
kas. — Zuikutis! Ausiukės kad 
gražios, kad gražios. Ve, lūpukę 
krutina.

Varnagiris buvo gražiai nusi
skutęs, plaukai rūpestingai per
skirti ir suglostyti, čebatai veidą 
rodė, kaklaraištis naujas, tik marš
kiniai buvo prastai išskalbti ir 
prastai išlyginti.

•— O ir jūs, Rūškiene... Jeigu 
jums reikia morkų ar svogūnų, 
tai neklauskit — eikit į mūsų dar
žą ir pasiraukit.

— Kur jau čia... jau aš nė ne
žinau.. .

— O jūs prašysiu..-. Ar negalė
tumėt ateit kitą šeštadienį pas 
mus ir iškept pyragų. Sekmadie
nį atvažiuos mano sesuo su visais 
vaikais.

— Kodėl ne. Ateisiu.
— Kasmet šituo laiku atvažiuo

ja. Vėl graudins mane.
—■ Graudins? — nustebo Rūš

kienė.
— Ji bijo, kad tik aš nesusigal

vočiau vesti. Pavėlavau, sako. Per- 
senas jau. Sako, jaunos negausiu, 
o jei ir gaučiau, tai tik kitiem 
pamirksėt.

— Ir jūs klausot jos! Ir šitaip 
nusileidžiat! O Viešpatie, Panele 
Švenčiausia. Jūs tik apsivilkit 
svietiškais marškiniais, jūs tik nu- 
sijuokit bent sykį, ir visa parapi
ja sušnekės apie jus. Veskit, kam 
gi jūs paliksit savo ūkį?

— Tai... Dar desėtkas metų... 
Ūkis liks vyriausiam sesers sūnui.

— Kui’ gi ne!1 Štai kas! Grau
dint atvažiuos.

(Bus daugiau)

METINĖ PREKIŲ APYVARTA 
LIETUVOJE: 330 RUBLIŲ 
KIEKVIENAM PILIEČIUI

Aukšč. tarybos ekonominės ko
misijos pirmininkas K. Meškaus
kas ryšium su naujųjų metų ūkio 
planu pareiškė, kad prekių apy
varta 1961 metais išaugsianti iki 
900 milijonų rublių, arba 5,3%’ 
daugiau, negu pereitais metais. 
Turint galvoje, kad Lietuvoje yra 
apie 2,7 mil, gyventojų, kiekvie
nai galvai tektų vidutiniai maž
daug 330 rublių. Tai yra menka 
norma, jei atsiminti aukštas so
vietinių prekybos įstaigų kainas 
Per visus metus galėti pirktis 
prekių vidutiniai tik už 330 rublių 
nuo galvos, kai viena gera pora 
batų tiek kainuoja — tikrai men
ka norma.

KULTŪRA RUBLIO TARIFAIS...

Iš kai kurių “Komjaunimo Tie
sos” užuominų galima išskaityti, 
kad komunistinių kultūrklubų dar
buotojai visi esą tarifiniai apmo
kami, nuo vedėjų iki durininkų. 
Gauna atlyginimus ir “saviveikli
ninkai” ir kiti, ką klubai užver
buoja. Bet ir tai sovietinėje spau
doje ne kartą buvo galima skai
tyti, kad tie klubai blogai veikia, 
mažai kas jais rūpinasi, mažai kas 
juose lankosi. “Rublinė kultūra”, 
matyt, ne labai patraukli.

ŽALIOJO INTERNACIONALO
ORGANAS APIE LIETUVĄ

“International Peasant Union”, 
Tarptautinės Valstiečių unijos or
ganas, 11-je laidoje įsidėjo H. Bla- 
zo ilgą straipsnį apie žemės ūkio 
sovietizaciją ir šiaip keletą žinių 
iš Lietuvos. 12-je laidoje, be kita 
ko, yra rašinys apie sovietinį Pa
baltijo meno vertinimą.

PABALTIJO TAUTŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
FESTIVALIS KOELNE

Pereitais metais, gruodžio 17-18 
d.d. įvyko Koelne, Vokietijoj, Pa
baltijo tautų jaunimo suvažiavi
mas tikslu trijose vietose pasiro
dyti su savo tautiniais šokiais ir 
parodyti savo valią, kad Pabalti
jo kraštų jaunimas niekuomet ne
sutiko ir nesutinka su Sovietų Są
jungos okupacija. Laisvajame pa
saulyje gyvenantys Pabaltijo kraš
tų jaunimas demonstravo už savo 
tėvynės laisvę ir nepriklausomybę, 
jis niekada nepamirš Baltijos jū
ros, gintaro pajūrio, gražiojo pa
mario kraštelio ir savo brangios 
tėviškės.

Lietuvą šitame tarptautiniame 
festivalyje atstivavo lietuvių Vasa
rio 16 Gimnazijos tautinių šokių 
grupė ir vadovai Fr. Skėrys ir V. 
Vykintienė. Tai buvo pasirodymas 
ne tik belgų kariams, bet ir rink
tinei publikai belgų name, sekma
dienį, gruodžio mėn. 18 d. Tenai 
dalyvavo parlamentų atstovai 
(Bundestagsabgeordnete), Vestfa
lijos krašto parlamento atstovai 
(Landtagsabgeordnete), Koelno 
miesto vyriausias burmistras su 
ponia, aukšti belgų, anglų, ame
rikonų ir vokiečių karininkai, visa 
Baltijos Kraštų Taryba, Vliko ats
tovas Vokietijai p. Glemža, prof, 
dr. Ivinskis, prof. dr. Gronis — 
dabartinis gimnazijos direktorius, 
vengrų, rumunų ir bulgarų aukš
ti pareigūnai tremtyje ir kviestinė 
publika iš Pabaltijo kraštų, gyv. 
Koelno mieste bei apylinkėse.

Vien tik dėl to reikia skaityti 
gimnazijos tautinių šokių grupės 
pasirodymą dideliu laimėjimu: vie
nu kartu tokį didelį skaičių sve
timšalių supažindinant su Lietu
va, parodant tautinius rūbus ir 
gražius šokius. O tie šokiai tikrai 
buvo gražūs, taip pašokti galėjo 
tik prityrusių šokėjų grupė, vado
vaujama 9 klasės mokinio Zygfry- 
do Pečiulio. Visa grupė sudarė 
tikrai gražų ir darnų vienetą. Gai
la, kad scena buvo maža ir “ma
lūno” negalėjo pašokti. Už tai kiti 
mūsų šokėjai, šokėjos ir šokėjai 
atrodė kaip pasakoje. Čia dar pa
sirodė viena Koelno miesto vokie
čių šokėjų grupė “Jugend dės Os- 
tens” — jaunimas iš rytų — t.y.

“PAŠARO PROBLEMA LABAI
SKAUDI”

Vilniaus “Tiesa” pašaro proble
mą Lietuvoje laiko labai jautriu 
klausimu ir paskyrė tam vedamą
jį. “Daug kur nuo lietaus sugedo 
šienas, pablogėjo ir šiaudai, papu
vo bulvės”, rašo laikraštis. Tuo 
galima paaiškinti, kodėl daugelyje 
kolchozų taip sunku su gyvulių 
ūkiu, kodėl prieš laiką paskerdžia
mi arba parduodami gyvuliai. To
kie reiškiniai toje pačioje “Tieso
je” nuolat kritikuojami, nors ji 
pati žino, kad nesant pakankamai 
pašarų, kolchozams niekas kita 
nelieka kaip dalį gyvulių paskers
ti arba parduoti.

VĖL VARINĖJA DARBININKUS 
Į MITINGUS, VERČIA PRISIIMT 
NAUJUS “ĮSIPAREIGOJIMUS"

Vos tik baigiasi vienos “soc- 
lenktynės”, prasideda kitos. Dar
bininkai dabar miestuose ir kai
muose varinėjami į mitingus, ku
riuose verčiami prisiimti naujus 
darbo įsipareigojimus busimojo 
(rudenį) visasąjunginio komunis
tų partijos XXII-jo suvažiavimo 
garbei. Propagandininkai susirin
kusiems paskaito partinių veikė
jų suredaguotus tekstus, kurie, ži
noma, priimami “vienbalsiai”.

JAUNIEJI DARBININKAI 
NENORI J KOMJAUNUOLIUS 

STOTI

Kauno “Nemuno” ir kitų įmo
nių partiečiai skundžiasi, kad jau
nieji darbininkai nenori stoti į 
komjaunuolių organizaciją. Juos 
dėl to “prispausti” nesą kaip, nes 
tai esą geri darbininkai, specialis
tai, kurių ir įmonių vadovybės 
nenori paleisti. Visas “blogumas” 
tas, kad nenori į komunistinę or
ganizaciją įsiregistruoti...

jaunimas iš anapus Oder-Neissės 
linijos.

šeštadienį, gruodžio 17 d., Pa
baltijo kraštų tautinių šokių gru
pės pasirodė belgų kariams ir ka
rininkams. 18 vai. belgų karių li
goninėje susirinko virš 200 karei
vių kino salėje, kur mūsų grupė 
šoko savo šokius, dainavo tautines 
liaudies dainas ir grojo. 20 vai. 
Porz — Westhoven, prie Koelno, 
belgų kareivinėse 1000 žiūrovų 
minia kėlė didžiausias ovacijas 
mūsų šokėjams. Scena buvo labai 
didelė ir tenai galėjome su 7 šo
kiais pasirodyti. Lietuviai buvo 
pranašiausi savo skaičiumi, rūbais 
ir programos išpildymu. Ypatin
gai šokant “Malūną” ir “Lenciū
gėlį” buvo daug plojama.

Estų tautinių šokių grupė buvo 
atvykusi iš Oldenburgo, o latvių 
sudarė studentai iš Bad Goden- 
berg ir Muensterio, Vestfalijos.

Didelė padėka priklauso latviui
E. HofYnanis, kuris, baigiantis pa
saulio pabėgėlių metams,’suorgani
zavo Pabaltijo kraštų tautinių šo
kių festivalį. Neperdedant reikia 
pripažinti, kad toks estų, latvių ir 
lietuvių tautinių šokių pasirody
mas yra neįkainuojamos vertės, 
žodžiais tiek neišreikši, kaip šo
kiais. Tų faktų akivaizdoje Lietu
vių Vasario 16 gimnazijos darbas 
trigubai prasmingas lietuviškumui 
išlaikyti. Lietuvių emigrantų pa
dėtis Vakarų Vokietijoje būtų vi
siškai aiški, jeigu nebūtų šitos 
gimnazijos. Lietuviškas jaunimas 
sutirptų Vakarų Vokietijos jūro
je. Huettenfeldc jaunimas atlie- 
tuvėja.

Viešuose ir privačiuose pasikal
bėjimuose (su Koelno miesto vy-- 
riausiuoju burmistru ir parlamen
to atstovais) mokytojas Skėrys pa
darė pranešimą apie mūsų gimna
ziją Huettenfelde, vykusiai supa
žindino apie Lietuvą Nepriklau
somybės laikais bei jos dabartine 
tragedija.

Šiuo nauju pasirodymu tautinių 
šokių moksleivių grupė išpopulia
rino lietuvių Vasario 16 Gimnazi
ją Vakarų Vokietijoje, lietuvių 
tautą ir surado naujų draugų sve
timtaučių tarpe.

- Fr. Sk.
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ŠVENTES NUOTRUPOS
Nors XI-ji sporto šventė jau ir 

liko praeityje, tačiau man, kaip 
senam sporto mėgėjui, dar ir šian
dien įdomu prisiminti tas maloniai 
praleistas valandas stebint paski
rų šakų žaidynes. Ir tikrai čia 
matėsi daug naujų jaunų lietuviš
kų veidų, kurie su dideliu ryžtu 
jr užsidegimu kovojo aikštėse, 
gindami savųjų klubų vardų.

Kaip kiekvienoje šventėje, taip 
ir šioje pasitaikė daugiau ar ma
žiau nesklandumų tai vienoje, tai 
kitoje srityje, todėl mano iškeltie
ji parengimų minusai nėra tikslas 
ką nors užgauti ir nuvertinti pui
kiai vadovautų visų šventę, bet tik 
priminti daromas klaidas, kad jos 
ateityje būtų nekartojamos.

SPORTAS IR MENAS
Kiek man yra žinoma, sporto 

šventės rengėjai buvo numatę sa
vo susipažinimo pietus rengti Ban
kstowno Lietuvių Namuose, tiks
lu parodyti mūsų jaunimui bei 
svečiams ir antruosius lietuvių na
mus Sydnėjuje. Nors tai ir būtų 
buvę daug nepatogiau, bet tam 
buvo surastos geros susisiekimo 
priemonės ir visi sunkumai būtų 
buvę lengvai nugalėti. Kiek žinau, 
šiam reikalui pilnai pritarė ir 
Bankstowno Namų Valdyba, tik 
gaila, kad tuo metu čia vyko ir 
Kultūros Tarybos ruošiama Dailės 
Paroda, kurios rengėjai labai 
griežtai užprotestavo bendram pa
rodos atidarymui, derinant jį su 
sportininkų išpilmingais pietumis. 
Tikrai gaila ir skaudu, kad taip 
įvyko, nes turint gerų norų gali
ma buvo viską suderinti ir trims 
šimtams sportininkų bei jų svečių 
būtų tikrai buvę įdomu tų pačia 
proga pamatyti ir namus, ir pa
rodų, ko kitu atveju jie negalėjo 
atlikti.

PIETOS
Susipažinimo pietūs buvo gana 

geri, tik tokiam karštam orui 
esant reikėjo oficialių dalį trum
pinti ir kalbėtojų skaičių mažinti, 
nes visdėlto, nors ir gražiai yra 
kalbama, bet jei per daug, tai jau 
per daug.

NUOTRAUKOS *
Žiūrinėdamas Foto Parodų, su 

nusistebėjimu pamačiau, kad iš
kilmingų pamaldų nuotraukos jau 
sekančių dienų kabojo parodoje, 
pademonstruojant mūsų sportinin
kus ir jų vėliavas bažnyčioje. Su
tikęs žinomųjį Sydnėjaus fotogra
fų, sporto klubo narį ir šachmati
ninkų Raštutį, pasveikinau jį už 
tokį greitų darbų ir pasiteiravau 
apie nuotraukas iš šventės atida
rymo. Gaila, pasakė jis, sportinių 
nuotraukų, kurias aš norėjau pa
daryti ir jas padovanoti klubui 
nebus, nes p. Pirmininkas man už
draudė (visai nežinau, dėl kokių 
priežasčių), daryti bent kokias 
nuotraukas sporto aikštėje. Galvo
jau, galvojau ir aš nesugalvojau, 
kodėl klubo nariui ir dar buv. ak
tyviam šachmatininkui buvo už
drausta fotografuoti, kai tuo tar
pu visi kiti fotografavo, kada tik 
norėjo ir kur norėjo. Prieš da
rant tokius “diktatoriškus” spren
dimus, ar nereiktų juos pergalvoti 
ir, jei yra asmeniškumų, tai ben
dros gerovės labui juos pamirš
ti.. .

POPULIARIAUSIA ŽAIDĖJA
Kaip ir ankstyvesnėse sporto 

šventėse Sydnėjuje, taip ir šioje 
krepšinio rungtynių stebėtojai ne
oficialiu būdu išsirinkdavo pačia 
maloniausių ir populiariausių krep
šinio žaidėjų varžybų metu. Ste
bėjęs visų žaidimų ir pasiteira
vęs žiūrovų bei jų nuomonių, ga
liu pareikšti, kad paskutiniosios 
šventės pati maloniausia ir popu
liariausia krepšinio žaidėja buvo 
Adelaidės “Vyties” krepšininkė G. 
Kitienė, kuri savo šypsniu ir gra

žiu sportišku elgesiu užkariavo 
sydnėjiškių žiūrovų daugumų.

SPORTIŠKUMAS
Su džiaugsmu sydnėjiškiai ste

bėjo tolimiausių svečių — Rober
to “Perkūno” sportininkų labai 
gražų pasirodymų visose žaidimo 
šakose. Jeigu jie ir neatsiekė di
desnių sportinių laimėjimų aikš
tėse, tai jų santūrumas, labai gra
žus pasirodymas atidaryme ir už
daryme bei pavyzdingas punktua
lumas, gali būti pavyzdys kitiems, 
artimiausiai gyvenantiems canbe- 
riškiams, kurie turėtų vienų kar
tų pagrindinai įsidėmėti, kad iš
statytosios komandos , varžyboms 
jose turi ir dalyvauti ne pagal 
esamų žaidėjų ūpų, bet nustatytu 
laiku ir prie kiekvienų komandų, 
kas ne tik kitiems žaidėjams, bet 
ir žiūrovams parodys tikrų mūsų 
susiklausymų ir drausmę.

Kalbant apie sportiškumų, įdo
mu būtų paklausti Melburno “Var
po” pirmininko, ar jis jau taip 
“sportiškai” pasielgė, kad jo krep
šininkų rungtynėse prieš Hobartų, 
net du kartu sustabdė rungtynes 
ir šeštų baudų gavusį hobartiškį 
(jie turėjo iš viso tik 5 žaidėjus) 
griežčiausiu būdu išvarė iš aikš
tės, kai tuo tarpu adelaidiškiai 
jauniesiems Hobarto žaidėjams 
leido žaisti ne tik su 6 bet ir su 
7 baudom. Esamomis sųlygomis 
oficialumas gali kartais būti pa
keistas ir draugiškumu.

N. METŲ BALIUS
Tikrai malonu buvo matyti tiek 

daug saviškių veidų N. Metų su
tikimo baliuje, kas, žinoma, pini
giniu atžvilgiu labai daug padėjo 
šventės rengėjams. Kų gi padary
si, kad svečiai iš kitų miestų kar
tu su savim atvežė ii- tokį karštų 
orų į Sydnėjų, kuris, šventei pasi
baigus, vėl tuoj pat atšalo. Be vie
no kito nesusipratimo vietų klau
simu, pati didžiausia baliaus klai
da (ir ji tikrai yra nedovanotina 
rengėjams) — tai tarsi pajuokai 
šilto, galima sakyti arbatinio, 
alaus ir kitų gėrimų (tradicinio 
šampano) pardavinėjimas. Ponai 
rengėjai, pats" mačiau, kad alaus 
dėžės buvo atvežtos vidurdienį į 
salę, todėl negalėjo būti sunku at
vežti ledų iš čia pat esančio New- 
towno ledų sandėlio ir jais ap
dengus dėžes vakare servuoti šal
tą alų. Neskaitant jau muzikos, 
visiškai netinkamos tokiam baliui, 
negalima juk iš svečių tik imti pi
nigus, visiškai nieko gero jiems 
už tai neduodant.

Kalbant apie šį balių ir prisime
nant kitus panašius parengimus, 
visai buvo pamiršta loterija, ku
rios geri baliaus prizai ne tik bū
tų patenkinę svečius, bet ir atnešę 
gražaus pelno rengėjams.

PAČIOS VARŽYBOS
Jeigu organizaciniam darbe ir 

pasitaikė viena kita klaida, tai pa
čiose šventės varžybose matėsi ge
ras punktualumas ir žaidėjų gra
žus susiklausymas. Pagrindinėse 
krepšinio rungtynėse visos koman
dos be jokių nesusipratimų labai 
gražiai pasirodė ir jų žaidėjai pa
gal kimandinį pajėgumų labai gra
žiai laikėsi tiek aikštėje, tiek ir 
už jos ribų.

Tinklinis, jeigu neskaityti pas
kutiniųjų finalinių rungtynių už- 
sitęsimo, praėjo taip pat gerai ir 
buvo pastebimas aiškus kone visų 
komandų žaidimo pagerėjimas.

Stalo tenise, nors ir nematėme 
šiemet buv. mūsų meisterio, ku
rio atžvilgiu buvo jojo klubo va
dovybės padarytas labai teisingas 
sprendimas, turėtų būti didesnio 
prieauglio, ko šiuo metu dar ne
simato.

Lauko tenisas, pati jauniausioji 
švenčių šaka, kas kartą vis gerėja 
ir tikėkimės — ji dar daugiau su
stiprės.

SUKRUSKIME IR 
MES

Malonu ir gražu prisiminti, kad 
mūsų jaunimas iš tolimų Austra
lijos kampų jau vienuoliktų kartą 
susibūrė į vienų didelę sportinę 
šeimų. Tik kartą metuose įvyks
tanti sporto šventė suartina ne 
tik mūsų jaunimą, bet ir visus 
lietuvius, kurie seka bendrų lie
tuvių veiklą ir gyvena ta pačia 
mintimi.

Ta saujelė pasiryžėlių, sporto 
ir jaunimo mylėtojų, kurie prieš 
vienuoliką metų įkūrė sporto klu
bus ir lietuviškam jaunimui suvie
nyti įgyvendino sporto šventes, 
yra mūsų lietuviško branduolio 
išlaikymo pranašai. Jų dėka šian
dienų mes turime daugiau spor
tininkų ir sporto darbuotojų. Ta
čiau darbas, pradėtas prieš 11-kų 
metų, nėra baigtas. Jis šiandien 
turi būti dar uoliau tęsiamas.

Neužtenka laukti didelių darbų 
vien iš sporto darbuotojų bei va
dovų. Reikia eiti petys į petį vi
siems lietuviams, kurie tik myli 
lietuvių kalbų bei papročius ir di
džiuojasi tuo. Svetimame krašte 
priaugančiam jaunimui daug kas 
yra nesuprantama, čia tėvai bei 
jų draugai turėtų išaiškinti lietu
vių kultivuojamo sporto svarbą 
šiame krašte ir tuo pačiu jie pa
tys turėtų tapti sporo klubų na- 
riais-rėmėjais. Tik tuomet mes 
baigsime išsiskaidymus, kuomet 
mus jungs jaunoji karta.

Šia mintimi gyvendamas ir Syd
nėjaus Sporto Klubas “Kovas", 
užbaigus XI-sios sporto šventės 
darbus, visų dėmesį skiria jauni
mui: Padidinti mūsų sportinio jau
nimo gretas esančiose sąlygose, 
vykdyti reguliarias treniruotes 
puikioje Newtowno Police Boy’s 
Klubo salėje ir įgyvendinti seną 
mintį — įsteigti sporto klubo sky
rių Bankstowne.

Mano nuomone, tatai jau yra 
pribrendęs reikalas. Prie Banks
towno esančios savaitgalio moky
klos ir kitų jaunimo organizacijų 
veiklos pradėjus veikti sportinin
kams, dai- daugiau sustiprins mū
sų jaunimą ir sporto klubą. Reikia

JAV LAIKU PASTEBĖTŲ 
SOVIETU PUOLIMĄ

< *

Centrinės JAV žvalgybos direk
torius Allen W. Dulles, buvusio 
užsienių r. ministerio J.F. Dulles 
brolis, buvo paklaustas, ar JAV 
laiku pastebėtų sovietų užsimoji
mą pulti? Taip, atsakė Dulles, 
tam yra atitinkama mašinerija, 
kuri, išskyrus, klaidų, perspėtų. 
Pasak jo, centrinė žvalgyba ČIA 
pranešė pirmojo sovietinio sput- 
niko iššovimų erdvėn prieš metus. 
Taipgi ji sužinojo iššovimo datą 
prieš 7 dienas. Ji pramatė de
monstracijas prieš prezid. Nixo- 
ną P. Amerikoj, N. Chruščiovo 
prasiveržimų valdžion, prancūzų—■ 
britų įsiveržimų Suezan. Centrinė 
žvalgyba betgi nepramatė Kinijos 
įstojimo Korėjos karan. Kai įvy
ko Pearl Harbour užpuolimas, 
CIA dar nebuvo. Ji buvo suorga
nizuota prez. Trumano potvarkiu

Šachmatai, protinis švenčių 
sportas, stipriai stovi švenčių var
žybose, tik gaila, kad paskiri klu
bai nesugeba atsivežti pačių pajė
giausių savo žaidėjų.

PABAIGAI
šiandien malonu dar gyventi 

praėjusiais įspūdžiais, kuriuos ap
valiai susumavus, šventės paren
gimas praėjo palyginti gražiai ir, 
kiek teko girdėti iš svečių sporti
ninkų, jie iš Sydnėjaus išsivežė 
gražiausius įspūdžius.

Šventės metu, daugiau ar ma
žiau, girdėjosi ir mano asmens 
linksniavimas, čia užsipuolant, čia 
pagiriant. Nenoriu niekam nieko 
atsakyti, tačiau atsiminkime, kad 
gyvenant Vakarų kultūros krašte, 
ne visuomet.galime viskų taip len
gvai pro pirštus praleisti, o vieša 
vieno ar kito klausimo kritika dau
giau atneša gero nei blogo.

Tikėkimės, kad sekančioje Gee- 
longe vykstančioje šventėje vėl 
susitiksime ir joje dar stipresnė
mis pastangomis kelsime lietuviš
kojo sporto lygį.

R. Gailiui 

manyti, kad Bankstowne pradėjus 
veikti sportininkams, ten bus už
tektinai geros sąlygos. įrengus 
sporto aikštelę ir naudojant esan
čią puikių salę pakels tarpusavį 
bendradarbiavimų ir neš gerus 
vaisius.

Šiuo metu šioje apylinkėje 
sportininkų nėra daug, tačiau jau
nimo ir sportinio prieauglio — už
tektinai, kad pradėtume rimtą 
darbų. Todėl neverta gaišinti bran
gaus laiko tuščia kalba, bet reikia 
imtis žygių dar tvirčiau stoti j 
sportininkų gretas ir tęsti toliau 
šį darbą, pradėtą mūsų sporto ve
teranų prieš 11-ką metų.

Šio darbo vaisiaus nereikės il
gai laukti. Tat visi į darbų, nes 
laukia XII-ji sporto šventė Gee- 
longe.

A. Dargužis

STUDENTŲ ĮJUNGIMO I 
GAMYBINI DARBA 

NESKLANDUMAI
švietimo, aukštųjų mokyklų ir 

mokslo įstaigų bendras prezidiu
mas Vilniuje apsvarstė Vilniaus 
universiteto ir Kauno Politechni
kos instituto pirmųjų kursų stu
dentų mokymosi ir darbo sąlygas. 
Paaiškėjo, kad kai kurios įmonės 
nesudaro studentams reikiamų 
sąlygų ir nevykdo valdžios nutari
mų ąpie studentų įdarbinimą. Esą 
atsitikimų, kad studentai dirba 
darbų, nesusijusį su jų profesija 
ii- studijuojamu dalyku. Pvz., Kau
no Politechnikos instituto studen
tai buvę priskirti prie įvairių pa
galbinių darbų. Kai kuriose' ga
myklose nesilaikoma darbo apsau
gos, saugumo technikos ir gamy
binės sanitarijos taisyklių. Stu
dentams, neturintiems 18 metų, 
neskiriama sutrumpinta darbo die
na, o verčiama dirbti visą dieną. 
Ne visose įmonėse studentams 
duodami specialūs darbo drabu
žiai, avalynė ir apsaugos priemo
nės. Studentais nesirūpina netik 
įmonės vadovybės, bet ir visuome
ninės įmonių organizacijos. Ne 
visi ir dėstytojai rūpinasi savo 
studentų, dirbančių įmonėse, liki
mu.

ir dabartinę formą įgijo vėliau. 
1949 m. įstatymu ČIA direktoriui 
duotos labai plačios teisės; pvz. 
jis gali išrašyti čekį ir niekam 
nesakyti už kų. Visdėlto jo įstai-, 
gos biudžetą prižiūri šeši senato
riai ir šeši atstotvų rūmų nariai, 
bent stambesnes pozicijas. Direk
toriui taipgi duota teisė įleisti j 
JAV svetimos valstybės pilietį, 
jeigu jam grėstų pavojus savame 
krašte.

Žvalgybos tarnybon užsieniuose 
priimami asmenys stipriai išsijo
ti. Iš 1000 kandidatų 80% atme
tama pirmuoju sijojimu; iš liku
sių 20% po ilgesnio tikrinimo kai
kurie atmetami todėl, kad gir
tauja, perdaug plepa arba turi gi
minių iiž geležinės uždangos. Pa
staroji aplinkybė gali būti panau
dota paspausti žvalgybos tarnau
tojams. 4% atmetami todėl, kad 
turi nepageidaujamų ryšių. Pa
tikrinimas trunka 6 savaites jau
niems kandidatams ir iki 4 mėn. 
vyresnio amžiaus asmenims, dir
busiems įvairiose vietose ir daug 
kur buvojusiems. Jauni kandida
tai yra lavinami savoje mokyklo
je. Jei tinkami, gali padaryti kar
jerą, pradėdami tarnybą su $5000 
ir kildami iki $14.000 metams. 
ČIA direktorius Dulles gauna 
$21.000. Žvalgybos narių yra dve
jopų: pilnos tarnybos ir dalinės 
tarnybos. Pirmieji gali pasisakyti 
dirbą žvalgyboje, antrieji — ne. 
Šie paprastai būna: mokslininkai, 
ekonomistai, studentai, inžinie
riai... Nepriimami žurnalistai, 
kad nesukompromituotų visos pro
fesijos. Visiems tarnautojams mo
kami specialūs priedai už naujos 
kalbos išmokimų ČIA mokyklose. 
Ir juo sunkesnė bei reta kalba, 
juo didesnis priedas. Pasak Dul
les, daugelis žvalgybos tarnauto
jų dirba ne dėl atlyginimo, bet 
dėl noro pasitarnauti savo kraš
tui, kad jų informacijomis rem
damiesi vadai galėtų vadovauti 
krašto gynybai.

T.Ž.I.

Adelaidėje
Dėmesio visiems Sporto Klu

bams, kurie yra suinteresuoti Ve
lykų švenčių proga atvykti į Ade
laidę draugiškom žaidynėm, pra
šomi kuo greičiau susirišti su Vy
ties Klubo Sekretorium E. Tapa- 
rausku — 22 Melbourne St., Lo
wer North Adelaide.

★

S.L.S. Klubui “Kovui” ir Syd
nėjaus Lietuvių bendruomenei 
A.L.S.K. Vytis dėkoja už globo 
jimų mūsų sportininkų XI-tos 
šventės metu. Sportiškas Ačiū!

A.L.S.K. Vyti* 
★

Adelaidės Lietuvių Sporto Klu
bo Vyties nariams, sportininkų 
tėveliams ir tautiečiams, prisidė- 
jusiems prie išsiuntimo Vyties klu
bo sportiųinkų į XI-tą Sporto 
Šventę, nuoširdžiai dėkoja.

A.L.S.K. Vyti* Valdyba

< ► - -

SIUNTINIŲ TARNYBA Į USSR :
“ Jei nori pigiai, greitai ir tikrai pasiųsti savo standartinį ” 
” ar paties supirktą siuntinį per 100 metų senumo Švedijos firmą, ” 
*► tai kreipkis į: “
< • ■ ■

i: NYMAN & SCHULTZ, Sydney H
’ * - k
:: 56, COOPER STREET’, SURRY HILLS, N.S.W. “
« > «»
" Tel.: 31-3335 “

I
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VIENINTELĖ TIKRA
VODKA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLICNAJA
j YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ, |
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. j
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EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

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

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

Rockdale »toti». Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išeimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

SKLYPAI! SKLYPAI! SKLYPAI!

Puikios gyvenvietės tiesiai Golden Beach paplū
dimyje, priešais Įlanką (Bay) arba populiariam 
Eildon Weir.
Žemas depozitas ir lengvos išsimokėjimo sąlygos 

laike 5-rių metų.

TATAI GERIAUSIA JUMS PROGA.

Kreiptis i:
Daną GIEDRAITYTĘ

Tel. 67-7501, po darbo — JW 3370.

WILLM0RE & RANDELI
150 QUEEN ST., MELBOURNE

Vyties Sporto Klubo Valdyba 
dėkoja A.L. Sąjungos pirm. V. 
Raginiu: už suteikimų Lietuvių 
Namų Sporto Klubo “Vyties” kam
bario raktų, kuriuos perėmė klu
bo p-kas J. Jaunutis, tardamas 
sportišką ačiū!

★

“Vyties” Klubo Valdyba nuo
širdžiai dėkoja Adelaidės Apylin
kės Valdybai ir Moterų Sekcija; 
už suruoštas pagerbimo vaišes XI- 
tos Sporto šventės laimėtojams.

Baliaus metu A.L.F.A.S. p-kas
S. Urnevičius įteikė taures draus- 
mingiausiems Vyties žaidėjams 
XI-tos šventės metu. Taures as
meniškai dovanojo klubo valdybos 
narys P. Andrijaitis.

Ta pačia proga p. A. Merūnas 
Vyties vyrų vardu įteikė taurę 
p-nui B. Nemeikai, buvusiam klu
bo sekretoriui už jo keturių metų 
stropų darbų. Moterų vardu tau
rę įteikė p-nia Genovaitė Kitienė.

Edas

5
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hOsu pastogė
ADELAIDĖ

POBŪVIS LIETUVIŲ DIENŲ 
DALYVIAMS PAGERBTI

Adelaidės Apylinkės Valdyba, 
norėdama išreikšti kolonijos dė
kingumą visiems tiems, kurie at
stovavo Adelaidę Lietuvių Šven
tėje Sydnėjuj (per Tarybos suva
žiavimą, Pirmąją Dainų šventę, 
rengtus koncertus ir metines lie
tuvių sportininkų varžybas) su
rengė jiems pagerbimo pobūvį Lie
tuvių Namuose š.m. sausio 21 d.

Susėdus visiems prie Moterų 
Sekcijos tikrai puikiai motiniškos 
rankos paruoštų vaišių stalų, cho
ristus, solistus, Tarybos atstovus 
ir visus sportininkus pirmiausia 
sveikino to pobūvio rengėjas — 
Apylinkės Valdybos pirmininkas 
č. Ostrauskas. Jis išreiškė koloni
jos pasididžiavimą gražiu ir gar
bingu Adelaidės atstovavimu Syd
nėjuje ir dėkojo Visiems už jų as
meninį pasiaukojimą, kviesdamas 
ir toliau eiti pasirinktu keliu, ku
ris teikia garbę ir pasididžiavimą 
visiems adelaidiškiams.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas V. Raginis sveikino 
pobūvio dalyvius su jų dideliais 
atsiekimais ir užtikrino tiek Litu- 
ania chorą, tiek ir Vyties sporto 
klubą, kad Adelaidės Lietuvių Są
junga, kiek tik jos galia leis, vi
sada rems jų veiklą ir rūpinsis, 
kad jiems būtų sudarytos pačios 
palankiausios darbo sąlygos.

Pasinaudodamas pobūviu, Są
jungos pirmininkas iškilmingai 
įteikė atskirų kambarių raktus 
Vyties sporto klubo pirmininkui 
Jaunučiui ir Adelaidės skautų 
tuntininkui V. Neverauskui. Da
bar abi šios jaunimo — organiza
cijos Lietuvių Namuose turės savo 
atskirus kambarius, kuriuose jos 
galės šeimininkauti, kaip joms at
rodys geriau.

Lituania choro dirigentas mu
zikas V. Šimkus pobūvio proga 
tartame žodyje tarp kitko kreipėsi 
j sportuojantį jaunimą, kviesda
mas jį pamėgti lietuvišką dainą ir 
prisijungti prie tą dainą populia
rinančio adelaidiškių choro.

Vyties klubo pirmininkas Jaunu
tis, padėkojęs už parodytą dėme
sį sportininkams, o taip pat ir už 
gautą kambarį, čia pat pranešė, 
kad ilgametis klubo sekretorius B. 
Nemcika, kuris tikrai retu pasi
šventimu ir atsidavimu ketverius 
metus diena iš dienos sielojosi klu
bo reikalais, (darbo sąlygų ver
čiamas, turi keltis provincijon), 
pasitraukė iš eitų pareigų. Spor
tininkai tuoj pat Nemeikai įtei
kė kuklių dovanėlių. Dovanų iš 
ALKAS pirmininko S. Urnevičiaus 
rankų gavo du drausmingiausi 
Sporto šventės dalyviai (Kitienė 
ir Ignatavičius), o taip pat jau
niausias tos šventės dalyvis Dau
gai is.

Tuntininko V. Neverausko žo
džiu skautiškais reikalais buvo 
baigti pobūviniai išsikalbėjimai, 
po kurių jaunimas įsijungė į šo
kius, o senimas pasiliko prie stalų 
bendrais išgyvenimais pasidalinti.

VISUOTINAS METINIS 
ADELAIDĖS LIETUVIŲ 

SĄJUNGOS
S U S I R I N K I M A S

Adelaidės Lietuvių Sėjungos 
Valdyba š.m. vasario m. 26 d. 3 
vai. popiet Lietuvių Namuose šau
kia visuotinį metinį Sąjungos na
rių susirinkimą, kuriam yra nu
matyta šitokia dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas; 3. pe
reito visuotinio metinio ir nepap
rasto visuotino susirinkimo proto
kolų skaitymas; 4. A.L.S. Valdy
bos veiklos apyskaita: a) bendra 
(pirmininko pranešimas), b) fi
nansinė (iždininko pranešimas) ir 
c) statybinė (vicepirmininko inž. 
K. Reisono pranešimas); 5. Revi
zijos komisijos pranešimas 6. Dis
kusijos dėl pranešimų; 7. A.L.S- 
gos Valdybos veiklos tvirtinimas; 
8. Nario mokesčio 1961 metams 
nustatymas; 9. A.L.S. Įstatų 8 str. 
pakeitimas; 10. Vidaus paskolos 
reikalai; 11. Lietuvių Namų jauni
mo fondo taisyklės; 12. A.L.S-gos 
valdybos rinkimai; 13. Revizijos 
komisijos rinkimai; 14. Veiklos 
metmenys 1961 metams; 15. Klau
simai ir sumanymai; 16. Susirin
kimo uždarymas.

Nustatytam laikui nesusirinkus 
pakankamam narių skaičiui, po 
pusvalandžio susirinkimas laiko
mas teisėtu betkuriam narių skai
čiui dalyvaujant.

A.L.S-gos Valdyba

NAUJI A L. SĄJUNGOS NARIAI
Paskutiniu laiku į Adelaidės 

Lietuvių Sąjungą naujais nariais 
įstojo S. Birbalas, F. laingienė, 
Br. Lapšienė ir Ant. Pacevičius.

RAMOVĖNŲ sueiga
š.m. sausio 22 d. Lietuvių Na

muose įvyko L.A.K. Sąjungos “Ra

movė” sueiga, kurioje buvo nagri
nėjami idėjiniai “Ramovės” už
daviniai jos statuto šviesoje. Taip 
pat buvo apsvarstytas ir priimtas 
pirmojo pusmečio veikimo planas, 
kurį paruošė Sąjungos valdyba. 
Sueigos metu į "Ramovę” įstojo 5 
nauji nariai.

Kitas “Ramovės” susirinkimas 
— sueiga šaikiama vasario 18 d. 
(šeštadienį) 5 vai. p.p. ZamoiskiiĮ 
namuose, 6 Tram street, Kensing
ton. ši sueiga skirta Vasario lė
tosios šventei atžymėti. Paskaitą 
“Vasario 16-toji ir kariuomenė” 
skaitys J. Jasys. Į sueigą kviečia-- 
mi ramovėnai su poniomis ir no
rintieji įstoti. Taip pat kviečia
mos ir visos ponios, tradiciniai ar
timos Lietuvos kariuomenei.

JOJIMO PAMOKOS JAUNIMUI
Norėdami atgaivinti mūsų jau

nimo tarpe meilę žirgui ir jojimo 
menui, kaip tikram tautiniam 
sportui, “Ramovė” steigia ir ima
si globoti Raitelių Būrelį, į kurį, 
tėvams leidus, priimami jaunuoliai 
ir jaunuolės nuo 14 metų amžiaus. 
Del riboto vietų skaičiaus, pirmu
mas teikiamas ramovėnų vaikams 
ir ankščiau užsirašiusiems. Joti 
bus mokoma du kartu per mėnesį, 
sekmadienių rytais.

Būrelio vadovu ir mokytoju 
bus ramovėnas č Ostrauskas, bu
vęs Liet. Kar. 2-jo ulonų Did. 
Liet. Kunigaikštienės Birutės pul
ko jojimo instruktorius.

UŽGAVĖNIŲ GEGUŽINĖ
Šio mėnesio 12 dieną, sekmadie

nį, National Park, lietuviškų gegu
žinių vietoje Adelaidės Lietuvių 
Sąjunga rengia didelę adelaidiškių 
išvyką — Užgavėnių gegužinę.

Visi Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos nariai, visi Lietuvių Namų rė
mėjai ir aukotojai, žodžiu, visi 
adelaidiškiai prašomi atsiminti šią 
datą — vasario 12 d. ir tuojau po
piet su savo šeimomis patraukti į 
National Park.

Moterų Sekcija pasirūpins, kad 
ten nieko netrūktų. “A.L.Ž”.

BRISBANE
ATŠVĘSTA SUKAKTIS

Š.m. sausio 8 d. p.p. Petronėlė 
ir Klemensas Stankūnai atšventė 
sidabrinę savo vedybinio gyveni
mo sukaktį.

Nepamiršę senų lietuviškų pa
pročių, bažnyčion ėjo lydimi sa
vo vaikų, būrio pamergių-pabrolių 
ir daugelio tautiečių bei australų 
svečių.

Svečias iš Sydnėjaus kun. P. 
Butkus atlaikė gražias pamaldas, 
o mišrus bažnytinis choras, ku
riam ir p. Stankūnas priklauso, ta 
proga giedojo giesmes.

Prie šauniai padengtų stalų tę
sėsi vaišės, paįvairinamos malo
niais pasveikinimais bei dainomis.

Šia proga p.p. Stankūnai susi
laukė gražių ir gausių dovanų. 
Kun. J. Gaidelis išrūpino jiems 
popiežiaus palaiminimą.

Daugkas iš brisbaniečių pažįs
ta p.p. Stankūnų šeimos aktyvu
mą. Nuo pirmųjų dienų p.p. Stan
kūnai visur aktyviai dalyvauja. P. 
Stankūnas ne vieną kartą Apyl. 
Valdybos darbą dirbo, jis įkūrė 
moterų chorą, kuris visur gražiai 
reiškėsi. Dabar ir vėl dirba jis 
bažnytiniam komitete.

Linkime mieliems sukaktuvinin
kams gražios ateities. Tikime ir 
linkime, kad auksines vestuves ga
lės švęsti jau geležinei uždangai 
nusileidus savo gimtuosiuose na
muose.

Dalyvavęs

SYDNĖJUS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

šiais metais Lietuvos Nepriklau
somybės — Vasario 16-sios minė
jimas bus vasario mėn. 19 dieną. 
Iškilmingos pamaldos laikomos St. 
Benedict’s bažnyčioje Broadway 
12 vai. 45 min. Po pamaldų minė
jimas tęsiamas toliau prie bažny
čios esančioje salėje. Paskaitą 
skaityti yra pakviestas inž. P. Dir- 
kis iš Canberros. Meninę dalį iš
pildys mūsų menininkai. Taip pat 
dalyvaus “Dainos” choras ir “švy
turio” tautinių šokių grupė.

Sydnėjau* Apylinkės Valdyba

S Y D N Ė J A US ATEITI NIN K AI 
IŠKYLAVO

Bene pirmą kartą šiais metais 
Sydnėjaus ateitininkams pavyko 
suorganizuoti platesnio masto iš
vyką į gamtą. Karštas oras iš 
pat ryto (sekmadienį, sausio 29 
d.) jau kvietė visus jieškoti pavė
sio ir šalto vandens, kur būtų ga
lima pamerkti prakaituojantį kū
ną. Iškyla buvo pradėta pamaldo
mis St. Marys katalikų bažnyčio
je 9 vai. ryto. Šv. Mišias atlaikė 
Sydnėjaus kapelionas kun. P. But
kus. Šios pamaldos buvo bendrai

laikomos St. Marys lietuviams ir 
australams, kuriose giedojo Syd
nėjaus ir Newcastelio ateitininkai 
su svečiais sydnėjiškiais. Ypatin
ga padėka priklauso muz. K. Ka
valiauskui, kuris vargonais lydėjo 
giesmininkus. Taip pat nuoširdus 
ačiū visiems svečiams giesminin
kams, kurie nepasididžiavo atei
dami į pagalbą mažam būreliui 
ateitininkų.

Su apgailestavimu tačiau reikia 
konstatuoti, kad keletas narių vis- 
dėlto nerado reikalo aktyviai da
lyvauti, propaguojant lietuvybę ir 
lietuviškas giesmes australų tar
pe. Tokių progų mes neturime per
daug, tai tuo labiau turėtume pa
našiomis progomis pasirodyti su 

giesmėmis ar su dainomis kuo gra
žiausiai. Aš manyčiau, kad kiek
vienam ateitininkui turėtų būti 
žinomi patys pagrindiniai dėsniai: 
susiklausymas, pagarba savai or
ganizacijai, pagarba artimui, pa
garba broliui lietuviui, ir pagarba 
Lietuvai Tėvynei. Aš tikiuosi, kad 
panašūs reiškiniai ateity nepasi
kartos. ..

Pasibaigus pamaldoms, išsirikia
vo virtinė mašinų ir pajudėjo į 
iškylos vietą prie Nepean upės. 
Čia gluosnių pavėsyje prasidėjo 
tikros gegužinės gyvenimas. Tem
peratūrai siekiant 100 laipsnių, 
šaltas alutis ir vaisvandeniai gai
vino svečių troškulį, kurių susi
rinko per šimtinę.

Mėgstančius plaukimo sportą ir 
tyrą saldų upės vandenį, Nepean 
upė su savo smėlėtu krantu tik
rai vilioja. Esant tokiems dide
liems karščiams, sausumos sportas 
bet kokioje formoje nebuvo įma
nomas.

Leidžiantis saulei, iškylautojai 
pajudėjo namų link, tačiau dide
lė dalis jų dar užsuko į p.p. Kopų 
sodą. Čia šeimininkai nuoširdžiai 
priėmė visą pusšimtį iškylautojų, 
vaišino juos šaltu pienu ir vaisiais 
iš savo sodo.

Iki vidurnakčio čia skambėjo 
lietuviškos dainos susiliedamos su 
akordeono garsais, bet “Lai
kas namo broleliai eiti” nuaidėjo 
lyg ir visiškai nelauktai ir visi 
skirstėsi.

Iki pasimatymo kitą kartą!' 
Sendraugis

IŠKYLAVO
“ŠVIESOS” SAMBŪRIS

Praeitą savaitgalį, naudodamie
si trijų dienų švente, Sydnėjaus 
ir Canberros “Šviesos” sambūrio 
skyriai iškylavo savo tradicinėj 
vietovėje — Batman’s Bay paplū
dimyje.

Jau šeštadienio popietėj su
skelėjo į gražią vandenyno įlanką 
virtinės automobilių iš Canberros 
ir Sydnėjaus. Pavakariop atsirado 
ir palapinės, kuriose apsigyveno 
per pusšimtį šviesiečių ir jų sve
čių.

Jau tą patį vakarą užsiliepsnojo 
laužas ir po plačią apylinkę skam
bėjo lietuviškos dainos, girdėjosi 
akordeono muzika ir sukosi lauža
vietėj šokančios poros.

Kadangi oras buvo gražus ir 
šiltas, tai kitą dieną, jau iš ryto 
prasidėjo maudymasis. Ta proga 
buvo surengtos ir sporto varžybos, 
šokant į tolį ir į aukštį.

Sekmadienio popietė buvo pa 
skirta diskusijoms nūdieniais po
litiniais klausimais. Diskusijų įva
dą atliko Regijonalinės “Šviesos” 
Sambūrio Valdybos pirm. D. Kai
raitis. Susirinkimui vadovavo can- 
berriškis P. Pilka.

Diskusijose gana aktyviai daly
vavo ne tik jaunieji šviesiečiai, 
bet ir vyresnieji. Jose išaiškėjo 
du frontai: jaunieji tikino, kad 
dabartinis pasaulio pasiskirstymas 
ir nūdienė politinė įtampa esą ga
lima pataisyti taikiomis, humaniš
komis ir jaunimo auklėjimo ta 
kryptimi priemonėmis. Vyresniųjų 
gi dauguma įrodinėjo, kad be su
naikinimo bolševizmo jėga nesą ko 
laukti taikos, nes pirmiau reikią 
nuginkluoti plėšiką ir tik po to 
kalbėti apie humanizmo idėjomis 
grindžiamą taiką.

Atrodo, kad oponentai yra pasi
likę prie savo nuomonių, tačiau 
ne čia diskusijų svarba. Iš to pa
sišnekėjimo darytina tikrai džiu
ginanti išvada: mūsų jaunimas 
(šiuo atveju — šviesiečiai) rūpi
nasi giliomis problemomis, disku
tuoja jas lietuviškai ir giliu ideo
loginiu požiūriu. Panašios disku
sijos teikia gilesnio lavinimosi ga
limybių ir gilina lietuvių kalbos 
žinojimą. Tatai ir yra svarbiau
sia, nežiūrint į tai, kas kokią nuo
monę turi ir kokias mintis gina.

J.S.

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta

ryba reiškia nuoširdžią padėką 
žemiau išminėtiems asmenims, au
kojusiems šaldytuvui įsigyti.

Aukojo:
po £ 2.0.0 — P. Mikalauskas, 

Kaz. Butkus ir A. Blažinskas;
po £ 1.0.0 — Ed. Lašaitis, J. 

Gudaitis, J. Stasiūnaitis, B. šar-

GEELONGO LIET. SPORTO KLUBO “VYTIS”

MERGAIČIŲ KREPŠINIO KOMANDA,
LAIMĖJUSI XI SPORTO ŠVENTĖJE’ SYDNĖJUJE MOTERŲ KREPŠINIO PIRMENYBES.

kauskas, V. Danta, P. Alekna, L. 
Liesys, M. Petronis, V. Kanažaus- 
kas, H. Stošius, P. Mironas, A. 
Bernotas. A. Kapočienė, J. Kut- 
kus, J. Aleksa, B. Paskočimas, V. 
Koženiauskas, W. Petsaitis, J. šo- 
pys, E. Kolakauskas, St. Žadeikis, 
A. Kaminskas, P. Grosas, V. Au- 
gustinavičius, V. Simniškis, J. Za-~ 
karauskas, V. Račiūnas, E'. Kuras, 
J. Doherty, H. Virgeninkas, S. 
Pijav, A. Šidlauskas, Kaz. Adic-
kas, Hellen May, Turkas, St. Jan
kauskas, Ksaveras Adickas, A. 
Danta, C. Protienė, V. Patašius, 
E. Kapočienė, A. Kramilius, A. 
Žilys, V. Rauličkis, A. Martinkus, 
K. Paluraitis ir A. Jasaitis;

po 10 šil. — S.K. (pavardė ne
išskaitoma), Narbutienė ir Želvys.

Aukotojai, pastebėję netikslu
mus, maloniai prašomi pranešti 
kasininkui p. Petroniui telef. 
UJ 5727.

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba

PADĖKA
Sydnėjaus Moterų Socialinės 

Globos Draugijos Valdybai už pa
aukotas langams užuolaidas, ku
rios puošia patalpas, reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba

MELBURNAS
PRANEŠIMAS

Š.m. vasario 12 dieną tuoj po 
pamaldų bibliotekos salėje (St.- 
John’s — East Melb.) įvyks pasi
tarimas pramogų bei parengimų 
datoms nustatyti.

Visos suinteresuotos organizaci
jos, sambūriai, grupės ar pavie
niai asmenys, suinteresuoti šiuo 
pramogų bei parengimų kalendo
riaus sudarymu, prašomi tame pa
sitarime dalyvauti.

Atskirų pranešimų bei kvietimų 
į pasitarimą nebus siuntinėjama.

Apyl. Valdyba

SPORTININKŲ LINKSMAS 
POBŪVIS — ALUTIS

Melburno lietuvių sporto klubas 
“Varpas”, norėdamas prisiminti 
buv. sporto šventę Sydnėjuje, pa- 
sidžaugti pasiektais laimėjimais, 
alumi nulieti pralaimėjimus ir su
sitikti su sporto rėmėjais bei drau
gais, o ir visais Melburnoo lietu
viais, š.m. vasario mėn. 11 d. (šeš
tadienį) nuo 6 vai. iki 11.30 vai. 
Lietuvių Namuose ruošia alutį.

Už alučio baltą putelę nereikės 
mokėti daugiau, kaip kitur. Orkes
tro garsams aidint, suksis pora 
paskui porą.

Sporto klubas tikisi susilaukti 
visų melburniečių, kuriuos spor
tininkai mielai sutiks, meiliai pri
ims, maloniai patarnaus ir su dė
kingumu paprašys dešimties šilin
gų aukos.

LA.

BANKSTOWNAS
BANKSTOWNISKIU DĖMESIUI

Šių metų vasario 12 dieną 5 vai. 
vak. šaukiamas “Dainavos” salėje 
Bankstowno ir apylinkių jaunimo 
ir tėvų susirinkimas, kuriame bus 
steigiamas Bankstowno sporto sky
rius.

Pageidaujama, kad juo skaitlin- 
giau visi, ypatingai jaunimas (tiek 
vyrai, tiek ir merginos) dalyvautų. 
Susirinkimo metu bus nagrinėja
ma esminiai sporto reikalai ir 
sporto sekcijų steigimas. (Plačiau 
žiūrėk Sp. Skyriuje straipsnį “Su- 
kruskime ir Mes”.

S.L.S.K. "Kovo” Valdyba

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS 
DAINAVOJE

Kaip ir kiekvienais metais, 
Sydnėjaus apylinkių gyventojai

sutinka Gavėnią pasilinksminimu. 
Užgavėnių vakaras šįmet įvyks 
Dainavos salėje.

Pagal mūsų papročius gavėnios 
metas — gedulo metas ir iki Ve
lykų nesilinksminama. Užgavėnių I 
vakarai būdavo' ruošiami ir Tėvy- ' 
nėję, tad pagal tradiciją ir šis va- ( 
karas, tikimasi, bus skaitlingas ir . 
linksmas. I
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* Dr. J. MACKIEWICZ į
NERVŲ LIGŲ į 

H SPECIALISTAS *• 
>: grįžo iš atostogų ir priima >: 
J ligonius adresu:
•*: 25 Ralston Str., St. Kilda, Vic. $■ 
:♦! telef: LB 4083 £

Dėmesio! Dėmesio!
Š.M. VASARIO MĖN. 11 D. 7 VAL. VAK.

GEELONGO LIETUVIŲ NAMUOSE
įvyksta

PIRMAS GEELONGE

UŽGAVĖNIŲ
KAUKIU BALIUS

Geras orkestras, puikus bufetas, įvairūs netikėtumai, 
geriausiom kaukėm premijos.

VISI, VISI, SU KAUKĖM Į KAUKIŲ BALI
Geelongo Sp. Kl. “Vytis” 

Valdyba
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i Š.M. VASARIO MĖN. 11 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 V.V.

$ DAINAVOJE
£ RUOŠIAMAS

* PASKUTINIS PRIEŠ GAVĖNIĄ

< UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ j

I VAKARAS
Vakaro metu gros žinomas Fcderoff orkestrą*.

H :
Prisilaikant mūsų papročių, svečiai bus pavaišinti užgavėja;

>! nių bulviniais blynais ir kitais skanumynais.
H ::*• Bufetas aprūpins alumi ir kitais gėrimais.R
!♦; Įėjima* 10 šil., moksleiviams 5 šil.

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą,
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GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS 
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIA1.

M. LUCAS & CO.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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