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Nr. 28 (690). Keturiolikti metai.

DIDVYRIŲ 
KELIAIS

Kiekviena tauta turi savo did
vyrių, kuriuos anksčiau ar vėliau 
įvertina ir atitinkamai pagerbia. 
Lietuvių tauta, per šimtmečius 
kovojusi už savo laisvę ir kultūrų, 
jų turi gal net daugiau už kitas. 
Ne veltui Dr. V. Kudirka Lietuvą 
taikliai pavadino didvyrių žeme. 
Mūsų tautos sūnūs jų begindami 
krauju aplaistė, dainiai jų žygius 
apdainavo, o mes šiandie dauge
liu atvejų galime sekti jų pavyz
džiu ir jais didžiuotis. Kiekvienu 
kartu nacionalinis herojus yra ne
nustelbiamas šauklys kartų kar
toms, nesvarbu, ar jis būtų karys, 
kultūrininkas, mokslininkas ar 
šventasis. Jų atlikti žygiai ir dar
bai tautai visados buvo lemtingi, 
apsprendę būsimų generacijų 
veiklą ir kryptį. Kas šiandie iš 
mūsų bebūtų likę, jeigu mes savu 
laiku nebūtume turėję Valan
čiaus, Kudirkos, Maironio ir vi
sos eilės kitų. Galimas daiktas, 
kad tautiniai herojai tėra tik tau
tos valios reiškėjai, kaip kad ban
do išvesti kaikurie sociologai, vis 
tik lygiai nesugriaunama prielaida 
ir toji, kad jie savo asmenybe ir 
dvasiniu pranašumu įstengė pa
lenkti visą tautą vienokia ar kito
kia linkme. Šis jų asmeninis ir in
dividualinis bruožas ir iškelia 
juos taip, kad jie atsistoja visos 
tautos priešakyje.

Štai prisimename garbinguo
sius mūsų lakūnus Darių ir Girė
ną, kurie turėjo savyje nelygsta
mo veržlumo individualiu žygdar
biu parodyti pasauliui, kad lietu
vių tautos sūnūs pranašesni už 
visus kitus, kurie savo užnugary 
turi materialinę paramų ir geres
nę technikų. Jų atliktoji misija 
uždegė mūsų ypač jaunimų nauju 
heroizmo karščiu ir paliko gilius 
pėdsakus visoje tautoje. Dar dau
giau: jie paskatino mūsiškius ne 
vien tik pasitenkinti savu kiemu, 
bet veržtis į pasaulį ir drąsiai sto
ti vienoje plotmėje tarp kitų.

Prisimename ir Vytauto Did
žiojo milžiniškų pergalę prieš 
kryžiuočius (liepos 15 d.). Prieš 
Vakarus Vytautas laimėjo, bet 
kovoje prieš rytietiškų užpuoliką 
Lietuvos partizanų vadas (J. Luk
ša) krito. Jo vedama kova ir mir
tis lygiai tiek didvyriška, kaip ir 
kiekvieno kito, dirbusio ir kovo
jusio už tautos laisvę ir jos gero
vę. Gal šiandie Lietuvoje parti
zaninė veikla ir neatnešė norimų 
rezultatų, gal tos kovos rezultate 
okupantas dar nuožmiau prispau
dė visų tautų, tačiau jų žygdar
biai ir pralietas kraujas paliks 
gyvu testamentu visiems lietu
viams, nes už laisvę mokama ne 
pinigais, o krauju.

Akivaizdoje viso to norisi pa
siūlyti persvarstyti mūsų pačių 
individualinį santykį su pačia tau
ta ir patį patriotizmų derinti tau
tos didvyrių dvasioje. Nė vienas 
iš mūsų ryškiųjų praeities vyrų 
neišskyrė kokios nors grupės ar 
pakraipos žmonių, bet jų darbai 
buvo skiriami visai tautai. Tuo 
tarpu šiandie atsiranda visa eilė 
patriotų (ir ne vien tik pas mus 
Australijoje), kurie ne savo pa
kraipos žmones, tegu ir tikrai 
nuoširdžiai dirbančius lietuvišką 
darbą, laiko griovikais arba vie
nybės ardytojais, visai pašalinį 
elementą priskirdami tautai es
miniu. Tautinė kultūra ir ben
druomenė yra tokia plati, kad joje 
telpa visų pažiūrų darbuotojai.

Tik dvasinis siaurumas temdo ir 
pastoja kelią darniai veiklai ir 
sugyvenimui. Tikrieji tautos he
rojai turėjo platesnį akiratį, ir 
dėl to kaip tik jie gerbiami kiek
vieno sąmoningo lietuvio, nesvar
bu, ką jis asmeniškai išpažįsta. 
Pagerbdami savo tautos didvyrius 
bent dvasioje vienykimės su jais 
ir sverkime savo darbus visos tau
tos apimtimi. V. K-lis.

Vytautas Didysis, vienas iš šviesiausią ir galingiausią istorinės Lietuvos vyrą.

Europa tarp atominių galiūnų
Šiandie politinių įvykių raidoje 

pastebėtini ypač pagyvėję politikų 
ir valstybių vyrų pasivažinėjimai 
ir vizitai. Tačiau daugiausia dėme
sio ir kalbų sukėlė Vokietijos kanc
lerio K. Adenauer ir Prancūzijos 
prezidento C. de Gaulle susitiki
mas Paryžiuje. Nežiūrint koloniali- 
nių nuostolių Prancūzija žūt būt 
nori pasidaryti Europoje galin
giausia pajėga, tačiau be branduo
linių ginklų ji to pasiekti negali. 
Amerika Prancūzijos pastangų 
pasidaryti “atomine” galybe nelai
mina. Nors oficialaus komunikato 
ir nebuvo, ką tiedu Europos vy
riausieji aptarė, bet greičiausia 
buvo kalbama kaip tik šia tema su
daryti Europoje trečiąją atominę 
galybę tarp Maskvos ir Vašingto
no. Prancūzai yra giliausiai įsiti
kinę, kad trečiosios atominės galy
bės atsiradimas pašalintų riziką 
greito atominio karo. Šalia to de 
Gaulle ir Adenauer, be abejo, tarė
si ir kaip bendrosios Europos rin
kos kraštus apjungti į vieną vie
netą netik ekonomiškai, bet ir po
litiškai. Seniai svajota utopija 
apie Europos politinę vienybę, at
rodo, ima realizuotis.

★
Paleistas pirmas satelitas tele

vizijos tikslais. Šio satelito pagal

ba iš Amerikos transliuojami pa
veikslai lengvai buvo pagaunami 
Anglijos ir Prancūzijos televizijos 
ekranuose. Tegu šis satelitas tėra 
tik bandomojo pobūdžio, bet greitu 
laiku perduoti televizijos programą 
ir vienos pasaulio vietos į kitą ne
bus problema.

★
Amerikoje mirė rašytojas Wil

liam Faulkner, sulaukęs 64 m. am
žiaus. Faulkner buvo vienas iš pir
maujančių amerikiečių rašytojų, 
laimėjęs Nobelio premiją 1950 m.

★

RAŠYT. UPTON SINCLAIR, 
sulaukęs 82 m. amžiaus, jaučiasi 
dar gana “jaunas”. Tai amerikie
tis rašytojas, bet jis yra parašęs 
ir lietuviams gerai žinomą veika
lą “Raistas”. Jis jaučiasi pilnas 
kūrybinių jėgų. Prieš mėnesį lai
ko jis vedė ir tuo pat metu išėjo 
iš spaudos jo apysaka, “Affec- 
tionaly Eve”. Iš viso jis yra para
šęs 74 veikalus, kurie išversti į 
47 kalbas 39-niose šalyse. Spaudos 
atstovams jis pareiškęs: “Metai 
žmogui nieko nereiškia; svarbu, 
kaip mes patys jaučiamės ir kiek 
atliekame naudingo darbo”.

*
Europoje vakarinis Berlynas tu

ri didžiausią pramonę tarp Mask
vos ii- Paryžiaus. Vakariniame 
Berlyne yra virš 6000 įmonių su 
daugiau kaip vienu milijonu dar
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bininkų. Čia moderniškiausios 
spaustuvės su moderniausiais li- 
notipais. Vien tik elektros reikme
nų Berlynas pagamina daugiau, 
negu Austrija ir Šveicarija kartu.

★

KAS SAVAITĘ MAŠINOS 
PAKEIČIA 25.000 DARBININKŲ

Mechanizacija žengia priekin 
taip greitai, kad JA v Teas savai
tę reikia surasti 25.000 darbų 
tiems žmonėms, kuriuos pakeičia 
mašinos. Tai problema, kurios iš
sprendimu yra susirūpinę visi: ir 
pats prezidentas ir darbdaviai. 
Praėjusiais metais 600.000 plieno 
darbininkų pagamino 100 mil. to
nų plieno, o 1947 m. tas pats skai
čius darbininkų su primityviom 
mašinom pagamino tik 84 mil. to
nų. Tas pats yra ir visose pramo
nės srityse. Problema yra ne tik 
žmogaus pakeitimo mašina, bet 
jau vienos mašinos pakeičia kitas. 
Kur anksčiau mašinai pradėti 
dirbti reikėjo žmogaus, dabar vie
na mašina užveda kitą ir taip iš
tisi fabrikai pradeda veikti tik 
kelių žmonių pagalba. Didžiųjų 
unijų vadai jau kalba, kad už ke
lių metų bus prieita prie 30 va
landų darbo savaitės.

(T.Ž.)
★

Kontraversiniame italų filme 
“La Dolce Vita” vaidina Jecques 
Sernas — Jokūbas šernas. Fil
mas gavo keturius “Oscarus”.

Įdomu, kad rusai Maskvoje pa
gamintame filme “Khovanshina”

LIETUVOS JAUNIMAS Į 
RUSIJĄ

Kazachstano komsomolo 40 me
tų sukakties proga, Komjaunimo 
Tiesa Vilniuje paskyrė visą pus
lapį to Maskvos kolonizacijos (o 
Lietuvai — tremties) krašto žavu
mui pavaizduoti. Ta pačia proga 
paskelbė tokius skaičius:

“LIETUVOS KOMJAUNIMAS 
PASIUNTĖ:... Įsavinti dirvonų ir 
plėšinių — daugiau kaip 2,000 jau
nuolių... statyti Pavlodaro aliumi
nio kombinato — 800 jaunuolių... 
tiesti geležinkelių Kazachstano — 
800 jaunuolių... padėti nuimti der
lių Kustanajaus ir Kokčetavo sri
tyse — daugiau kaip 10,000 jau
nuolių”.

Tai būtų beveik oficialus viešas 
pranešimas, kad iš viso iš Lietuvos 
išsiųsta negrįžtinai mažiausia 
3,600 jaunuolių, o laikinai (3-4 
mėnesiams) ten dirbti važinėjo 
apie 10 tūkstančių.

Dėl laikinai, derliaus nuėmimo 
sezonui, siųtųjų skaičiaus pastebė

AUSTRALIJOJE KATALIKŲ
MOKYKLOS SUSTREIKAVO

Goulburn distrikte (N.S.W.) visos 
katalikų išlaikomos mokyklos pas
kelbė šešių savaičių streiką, kad 
negauna valstybinės paramos. Apie 
2000 vaikų liko be mokyklos, ku
riuos bandoma įjungti į valdines 
mokyklas, tačiau dėl vietų stokos 
ne visus galės sutalpinti. N.S.W. 
vyriausybė atsistojo prieš sunkią 
problemą. Atsimenant praėjusius 
parlamento rinkimus darbiečiai di
dele persvara laimėjo nepripažin
dami valstybės pagalbos privačioms 
mokykloms. Liberalai, pasisakyda
mi už tokių mokyklų rėmimą pra
rado daug balsų. Sekant vietinę 
spaudą šis katalikų drastiškas 
žingsnis su pasipiktinimu smerkia
mas. Vargu, ar šiuo keliu bus kas 

naudoja lietuviškus vardus, didin
gą Lietuvos istoriją. Rusiškai ir 
angliškame vertime.^ Bet kodėl 
jie, sovietai, neleidžia lietuviams 
Lietuvoje statyti filmų iš vidur
amžių Lietuvos?

Filmai vertinami dešimtimis 
atvejų. Vienur vienas atvejis tik
rai ryškus, puikus — už jį gauna 
dovaną, kai tuo tarpu kiti, tame 
pačiame filme, silpnoki ar niekam 
verti.

Birželio 10 d. Klaipėdoje atida
ryta antroji Žemaitijos meno 
meistrų dirbinių paroda. Joje da
lyvauja daugiau kaip 100 autorių, 
iš penkiolikos Žemaitijos rajonų. 
Vilniaus radijo pranešimu, pa
trauklūs esą portjerai, staltiesės, 
lovatiesės, juostos, kilimai. Susi
laukusios didelio dėmesio kerami
kos meistro, kuršėniškio Jono 
Paulausko, medžio drožybos, Pa
langos gyventojo A. Kvaso dar
bai ir klaipėdiečio Vyt. Majoro 
medžio bareljefai “Kovojanti Af
rika” ir “Meškei-iotojai”. Paro- 

tina, kad jis gali būti apytikris, 
tačiau dėl visiškai išsiųstųjų per 
keletą metų skaičiaus yra nemaža 
neaiškumo, kadangi, kai prasidėjo 
siuntimai, tai buvo didžiuojamasi, 
kad per vieną pavasarį “prašyte 
išsiprašydavo išsiunčiami" apie 
porą tūkstančių ar net daugiau. 
Jei tiesa, kad Kazachstano plėši
niuose dabar tėra 2,000 jaunuolių 
iš Lietuvos, tai arba didelė dalis 
išsiųstųjų pabėgo, arba Lietuvoje 
veikiantieji komsomoliniai emigra
cijos biurai vengia girtis išsiųstų
jų skaičium, nes žmonės tuos akai* 
čius ima lyginti su emigrantų skai
čiais “buržuazinės eksploatacijos 
laikais”. Jaunimo emigravimas iš 
Lietuvos dabar vaizduojamas, kaip 
viena iš didžiųjų ano meto nelai
mių... Rūpestingai stengiasi nuty
lėti, kad vėlesniais Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo metais emigra
cija jau buvo visiškai sumažėjusi, 
net visai baigė nykti. (LNA) 

nors laimėta, bet sprendžiant iš 
spaudos pasisakymų ir gyventojų 
nuotaikų, kat. bažnyčia moraliai 
bus daug praradusi. Šiuo požiū
riu paskutiniu laiku ir liberalų par
lamento atstovai pakeitę savo nuo
monę: privačios mokyklos nėrėm ti- 
nos iš valstybės iždo.

★

Paskutiniu metu Sydnėjuje var
toti automobiliai labai atpigo. Tam 
pagrindą sudaro netrukus pasiro
dysiantis rinkoje naujas Holden ir 
Ford modelis.

★

Australijos federalinė vyriausy
bė užbaigė savo finansinius me
tus su 27 mil. svarų deficito.

doje apsilankė per 500 klaipėdie
čių, be to, svečių iš Latvijos, 
Šiaulių ir užsienio kraštų jūri
ninkų.

★
Kanados Lietuvių Studentų Die

ną nutarta rengti spalių 6-7 d., 
Toronte. Manoma sukviesti visuo
se Kanados universitetuose ir 
augštosiose mokyklose studentus 
lietuvius Tam jau ruošiamasi.

★
Juozas J. Bachunas, bebaigiąs 

70-tuosius metus, anot jo, bemin- 
džiojąs Amerikos žemelę 67-tuo- 
sius metus, apie savo veiklą Ame
rikoje sako: “Aš turėjau malo
numo ir džiaugsmo dirbti su lie
tuviais ir dėl Lietuvos. Visada 
didžiuodavausi kitataučių tarpe, 
kad esu lietuvis ir, žinote ką, aš 
niekad nuo to nenukentėdavau. 
Gal net laimėdavau, nes seni ame
rikiečiai už tai mane tik labiau 
pagerbdavo, daugiau negu koki 
labai uolų “išverstskūrį”. Ir nau
dos turėjau, pasilikdamas lietu
viškoje visuomenėje, didelės dva
sinės naudos ir džiaugsmo, ką aš 
labiau vertinu, negu medžiaginę 
naudą”.

1
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£. R. Sidabras

Daugiau dėmesio sportuojančiam jaunimui Patarnavimai bendruomenės nariams CASH or
TERMS

Eilę metų atydžiai sekant Aus
tralijos lietuvių gyvenimą, išryš
kėja jog viena iš svarbiausių or
ganizacijų lietuvybei Australijoje 
išlaikyti yra mūsų sporto klubai.

Vyresniajai kartai, gimusiai ir 
augusiai laisvoje tėvynėje, nu
tautėjimo pavojus negresia, ta
čiau mūsų priaugančiam jaunimui 
tas pavojus yra labai didelis. Vi
sos mūsų jaunimo organizacijos 
yra svarbūs ginklai kovoje su nu
tautėjimu, bet nei viena iš jų ne
turi savo eilėse tiek daug jau
nuolių, kaip sporto klubai. Laikui 
bėgant iš sporto klubų jaunimas 
palaipsniui įsijungia į kitas ben
druomenines organizacijas, duo
damas joms natūralų prieauglį. 
Tas faktas privalo atkreipti di
desnį visų dėmesį į šį jaunimo 
aruodą, be kurio, laikui bėgant, 
mūsų visuomeninė veikla gali su
silaukti liūdnos pabaigos.

Visas mūsų lietuviškas darbas, 
neišskiriant nei sporto, remiasi ne 
tik jį dirbančių asmenų pasišven
timu, bet ir finansais. Savo gy
ventojų fizinio gerbūvio interesų 
vedinos viso pasaulio valstybių 
vadovybės skiria sportui daug dė
mesio bei lėšų. Jos žino, jog svei
kas kūnu ir siela jaunimas bus 
tvirtas prieauglis tautai. Apie tai 
turėtų pagalvoti ir Australijos 
lietuvių bendruomenės apylinkių 
valdybos, kurios lėšų reikalą 
spręsti palieka patiems sporto 
klubams. Džiugu, kad mūsų spor
to klubai kelių mecenatų ir en
tuziastų dėka, pergyvendami ma
žesnes ar didesnes krizes, dirba 
ir plečiasi. Tačiau jau pats lai
kas ir Krašto bei apylinkių val
dyboms atkreipti didesnį dėmesį 
į šią jaunimo organizaciją, tu
rint galvoje faktą, kad šiandien 
sportuojantis jaunimas yra ryto
jaus lietuvių bendruomenė.

Vienas iš svarbiausių mūsų vi
sų uždavinių yra plėsti šią jauni
mo organizaciją, kad ji apimtų 
visus Australijos lietuvių jaunuo
les ir jaunuolius, kurie gali spor
tuoti. Verbavimas turi būti pra
vedamas asmeninio kontakto bū
du. j įvairius kvietimus spaudoje 
mes, lietuviai, paprastai reaguo
jame labai pasyviai ir lėtai. To
dėl taip kaip mūsų kunigai aplan
ko visus lietuvius katalikus, kaip 
vajų rinkėjai lėšų telkimo tiks

VOKIETIJOS ŽLUGIMAS
Jeigu tas pavyktų, kuo pats Hit
leris visai neabejojo, tai pati in
vazija būtų visai nereikalinga. 
Rugsėjo 7 d. pradėtoji Londono 
oro ataka truko visą savaitę, o 
rugsėjo 15 d. stiprūs oro jungi
niai — apie 200 bombonešių ir 
apie triskart tiek naikintuvų -- 
pradėtas puolimas dienos metu. 
Anglų karališkos oro pajėgos bu
vo tam pasiruošusios. Ir nors pa
vieniai vokiečių lėktuvai ir pasie
kė Londoną, tačiau kiti buvo iš
sklaidyti, sunaikinti, arba savo 
bombų krūvį turėjo išmesti be 
tikslo. Po dviejų valandų vokie
čiai pasiuntė dar stipresnius bom
bonešių junginius, bet ir šių toks 
pat likimas. Tai buvo lemiama 
britams diena, nes po dviejų die
nų pats Hitleris atšaukė savo 
planus išsikelti į Angliją. Ir nors 
Londonas iškentėjo 57 teroro nak
tis, tačiau britų moralė nepalūžo. 
Vokiečių oro pajėgų nuostoliai 
virš Anglijos buvo tokie skaudūs, 
kad po to Luftwaffe jau ir nebe- 
atsigavo. Anglija jau tada ėmė 
galvoti apie bazes, iš kurių bus 
puolamas ir atsiimamas Europos 
kontinentas. Hitleris greičiausiai 
to viso nesuprato, nes jau tuo 
metu jo mintys nukrypo visai ki
ta linkme. 
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lais apeina bendruomenę, taip ir 
sporto vadovybės,- sportininkų ir 
sporto mėgėjų padedamos privalo 
jaunimo verbavimo tikslu aplan
kyti visus jaunąją kartą auginan
čius tautiečius. Kur lietuvius ri
ša glaudus bendradarbiavimas, 
ten asmeninis verbavimas atneša 
puikius rezultatus. Tai įrodė Gee- 
longo lietuviai, tapę pavyzdžiu 
kitoms lietuvių apylinkėms. Ten 
maža kolonija pajėgė apgyven
dinti didelį skaičių sportininkų ir 
pavyzdingai pravedė XII-tą spor
to šventę. Šia tema kalbant būti
na paminėti ir Hobarto lietuvius, 
kurie skiria sportui daug dėme
sio ir nežiūrint nuotolio ir dide
lių išlaidų, pajėgia atsiųsti savo 
sportininkus į sporto šventes. 
Šiose dviejose kolonijose jauni
mas, atrodo, be didelių raginimų 
pats jungiasi į sporto klubus. 
Adelaidėje verbavimo darbas at
liekamas neblogai, tačiau dar ne
pakankamai. Blogiausiai jis vyks
ta Sydnfejuje ir Melbourne, nors 
paskutinėmis žiniomis ir ten 
smarkiau judama. Be abejo šiuo
se dviejuose didmiesčiuose nuo
toliai sudaro nemažą problemą,

SYDNEY GRAFIKU PARODA
Birželio 25 d. Argus Galerijoje, 

Melbourne, buvo. atidaryta Syd
ney grafikų paroda. Trumpai pa
sigrožėję, ypatingai įdomiais E. 
B a c k e n vario, cinko raiži
niais, stabtelėję prie ekspresio
nistinių Kokoschka šešėlyje iš
pildytų J. Ewart litografi
jų, transparantinėje realybėje iš
dėstytų figūrinių piešinių spalvo
tose D. Strachan aqua- 
tintose, dar pastudijavę labai 
kruopščiai išpildytas E. R o o- 
n e y aquatintas ir skoningas 
Rose spalvuotas seriografines 
nuospaudas, sustojame prie vieno 
iš grafiškiausių visoje parodoje 
V. Rato medžio raižinio 
“Plaukiantis laivas”. Šiame pa
veiksle kaip veidrodyje atsispin
di tradicinis Europos grafikų sko
nis ir raižymas medyje. To paties 
autoriaus “Saulėtą dieną” yra 
įdomus mėginimas naujos techni
kos gipso plokštėje. “Sonata” — 
stipriai sukonstruktuotas spalvoto

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

1940 m. birželyje Sovietų Są
jungos diktatorius Stalinas užbė
go vokiečiams už akių ir pirmas 
okupavo Pabaltijo kraštus, ką 
buvo numatę vokiečiai.

Dabar Berlyno ir Maskvos san
tykiai pasidarė kartūs. Iki šiol 
Hitleris su Stalinu, apgaudinėję 
kitus, dabar ėmėsi apgaudinėti 
vienas kitą. Hitleris, sukišęs savo 
armijas Vakaruose, buvo bejėgis 
sukliudyti rusams pagrobti Lie
tuvą, Latviją ir Estiją ir dar dvi 
Rumunijos provincijas, ir tas kė
lė jam didelių rūpesčių. Rusų 
veržimąsis į Vakarus turėjo būti 
sustabdytas,, ypač Rumunijoje, 
kurios nafta rėmėsi visa vokiečių 
karo mašina. Dar- labiau kompli
kavo Hitlerio problemas Vengri
jos ir Bulgarijos pretenzijos į Ru
munijos teritoriją. Pats Hitleris 
suprato, kad įsiliepsnojus karui 
Balkanuose, rusai nesivaržytų už
grobti visą Rumuniją. Rugpjūčio 
28 d. situacija taip įsitempė,' kad 
Hitleris pasiuntė į Vieną savo 
užs. reik, minister; von Ribbent
rop, kur jis Vengrijos ir Rumuni
jos ministeriams atidengė kortas 
ir privertė stoti į ašies valstybių 
santarvę. Ribbentrop savo misiją 
atliko be didelių sunkumų, tačiau 
to pasekmėje pasiuto rusai, ap

tačiau įtraukus ir sudominus jau
nimą, bus nugalėta ir ši kliūtis.

Sakoma, kad bevalgant atsiran
da apetitas. Tas yra tiesa, nes 
sporto entuziastu pasidaryti yra 
labai lengva. Praktiškai būna taip, 
kad tėvai atveža jaunamečius 
sportininkus (rungtynės dažniau
sia būna vakarais) varžyboms ir 
jas stebėdami pamato, kad tele
vizija dar nėra viskas pasaulyje, 
o po kelių savaičių sunku pasa
kyti kas labiau laukia sekančių 
rungtynių — jaunasis žaidėjas ar 
jo tėvai. Tokiu būdu gal bus 
grįžta atgal prie tų laikų, kai 
prieš 10 metų lietuviai, neturėda
mi savo namų, mašinų ir kitų že
miškų gėrybių, suplaukdavo iš to
limiausių kampelių stebėti mūsų 
sporto klubus rungtyniaujant su 
kitataučiais. Visai kitaip kovoda
vo ir mūsų sportininkai matyda
mi saviškius ir girdėdami jų ra
ginimus bei aplodismentus. Šian
dien visiškas nesidomėjimas sa
vais rungtyniaujančiais sporti
ninkais yra pasiekęs tragišką 
laipsnį: rungtynių metu salėje 
būna daugiausia tuzinas lietuvių 
žiūrovų. Patogus gyvenimas, te

linoleumo pjaustymas, kurį gali
ma jungti į dabartinį konstrukty
vizmą, paneigusį daugelio iš ma
dos išėjusių nuomonių ir taisyk
lių. Tik apgailestautina, kad toks 
puikus darbas yra nuvertintas dėl 
skuboto ar nerūpestingo spaus
dinimo.
Šalkausko ar K u b- 

b b o s, Kubbos ar Šalkausko li
noleumo raižiniai yra dominuo
jantys visoje parodoje. Tai jaus
mų, impulsų ir intuicijos pasisa
kymai didelio formato grafiniuo
se paveiksluose. Būdinga, tų dvie
jų grafikų darbuose pastebėti 
juodų plokštumų spontanišką iš- 
skaptavimą apjungiant kur ne kur 
spalvotomis pėtmėmis. Jų darbai 
nėra abstraktūs vadovauajntis 
grynai abstraktinio meno sąvoka, 
nes apčiuopiamas natūros seki
mas. E. Kubbos kūryboje jaučia
ma vokiečių ekspresionizmo pėd
sakų, o H. Šalkausko primityvaus 
žmogaus meno formų, ištirpdytų 

kaltindami vokiečius, pažeidusius 
vokiečių ir rusų sutartį. Reikėjo 
ne juokais aiškintis ii’ tartis. “Sta
linas yra gudrus ir suktas, kalbė
jo Hitleris savo karinėms viršū
nėms. Jis reikalauja vis daugiau 
ir daugiau. Vokiečių pergalės yra 
smūgiai Rusijai. Ir kaip tik dėl 
to Rusija turi būti parklupdyta 
kaip galima greičiau”. Ir taip šal
takraujis nacių vadas 1940 m. 
gruodžio 18 d. paruošė “Barbaro- 
sos planą”, pagal kurį vokiečių 
armijos turi būti pasiruošusios 
sutriuškinti Rusiją anksčiau negu 
bus susitvarkyta su Anglija. Pa
siruošimai turi būti baigti ligi se
kančių metų gegužio 15 d. Tačiau 
prieš vykdant “Barbarosos opera
cijas, iškilo visai nepramatytų 
sunkumų Balkanuose, kuriuos iš
provokavo jo paties ašies sąjungi
ninkas B. Mussolini.

Spalio 4 d. Hitleris ir Mussoli
ni susitiko ant Austrijos Italijos 
sienos ir daug kalbėjo, tačiau Hit
leris neprasitarė, kad jis pasiun
tęs savo dalinius į Rumuniją, j 
kurią taip pat buvo nusižiūrėjęs 
ir Mussolini. Po poros dienų šitai 
patyręs Duče vos nesprogo. ’’Hit
leris vis mane vedžioja už nosies, 
skundėsi jis savo žentui — užs. 
reik, min-rui grafui Ciano, šį kar
tą aš jam atsilyginsiu jo paties pi
nigais. Jis (Hitleris) tesužinos tik 
iš laikraščių, kad aš okupavęs 
Graikiją. Taip mudu išlyginsim 
sąskaitas”. Duče suplanavo pulti 
Graikiją spalio 28 d. Ašies vals
tybių konferencijoje, kuri įvyko 

levizija ir asmeniniai interesai 
yra mus taip užvaldę, kad lietu
viško rungtyniaujančio jaunimo 
moralinis parėmimas daugumui 
mūsų tapo svetimas dalykas. Kai 
prieš 10 metų sekančią dieną vi
sa kolonija karštai diskutuodavo 
savo sportininkų vakar matytas 
rungtynes, .šiandien kažin ar vie
nas iš penkiasdešimt pasakytų su 
kuo lietuviai vakar rungtyniavo 
ir kas tas rungtynes laimėjo. Atė
jo laikas rimtai tuo susirūpinti 
ne tik sporto, bet ir bendruome
nės vadovybėms.

Reikia taip pat rimtai susirū
pinti, kad į sporto klubų vadovy
bes būtų renkami asmenys nuo
širdžiai suinteresuoti lietuvybės 
išlaikymu jaunimo tarpe ir prity
rę sportinio darbo žinovai. Kai į 
sporto klubų vadovybes patenka 
asmenys mažai sporto reikalais 
suinteresuoti, o tik asmeninių 
ambicijų vedini, sporto klubai 
pergyvena krizes, kurios būna la
bai žalingos sporto klubams ir 
tuo pačiu juose susitelkusiems 
sportininkams. To išvengti bus 
galima tik tuomet, kai sporto klu
bai nebus palikti Dievo valiai, o 

civilizuoto grafiko sąmonėje. H. 
Šalkausko kompozicijos pažymė
tos kataloge numeriais: 59, 60, 61 
ir 62, ir E. Kubbos 27, o ypatin
gai 26 verti atžymėjimo ii’ gali 
reprezentuoti lietuvių grafiką 
bet kuriame pasaulio krašte.

A. Šimkūnas neatsilieka nuo 
stiprios Sydney lietuvių grafikų 
trijulės ir visomis jėgomis sten
giasi atsikratyti vaizduojamos 
gamtos motyvų panaudojimo gra
finiame sprendime. Jis aiškiai 
jaučia grafinių elementų — taš
ko, plokštumos ii' linijos — žais
mą ir jėgą. Nors darbai Nr. 73 
— 74 yra dar duobėti, bet jo bręs
tantis intelektas leidžia tikėti, 
kad ateityje pasirinks tik jam 
charakteringas vaizdavimo for
mas.

Grafikas pasirinkdamas tą ar 
kitą techniką aiškiai yra surištas 
su technikinėmis galimybėmis ir 
sunkumais. Kiekvienas sumanin
gas grafikas technika papildo sa
vo vizijų įkūnijimą.

Kaip patsai kūrybinis procesas,
taip ir spausdinimas yra labai 
svarbus dalykas pilniausiam pa
veikslo užbaigimui. Grafinės tech
nikos turi skirtingus charakterius. 
Kurie pamiršta medžio raižinio 
ar vario raižinio skirtingų tech

LIETUVOJE
LENKAI IR JAPONAI 
LANKĖSI VILNIUJE

Birželio gale ir liepos pradžioje 
Vilniuje lankėsi Varšuvos operetės 
teatras ir rodė tris operetes, visas 
vakarietiškas. Pirmoji — J. Lavi
nos — Swietochowskio “Panna 
Vodna”, parašyta prieš II pasau
linį karą apie lenkus emigrantus 
grįžtančius iš Amerikos Lenkijon 
(veiksmas vyksta laive “Panna 
Vodna”). ši operetė daugausia 
priartinta prie dabartinių laikų, 
nes pats teksas ir net muzika “per
redaguota”. Kita rodyta operetė— 
K. Milloekerio “Studentas elgeta”, 
iš klasikinių Vienos operečių, pa
rašyta 19-me šimtmetyje, o trečia 
— Offenbacho “Paryžiaus links

Florencijoje tą pačią dieną, kaip 
italų kariuomenė pradėjo žygį į 
Graikiją, Duče pasitiko Hitlerį su 
plačia šypsena, pranešdamas, kad 
italų kariai jau žygiuoja. Dučės 
kerštas sumaišė Hitlerio planus 
Balkanuose, bet ir pats pridegė 
pirštus. Dar nespėjo Hitleris pa
siekti Berlyno, kai Dučės “perga
lingos” armijos Graikijoje su
gniužo. Dar blogiau, kad britai 
pasiuntę savo dalinius į Graikiją, 
grasino visoms vokiečių pozici
joms Balkanuose. Užbėgdamas 
tam už akių Hitleris įsakė savo 
armijoms užimti Graikiją puolant 
per Bulgariją ir Rumuniją. 1941 
m. vasario pabaigoje Hitleris su

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI:

Televizijos, šaldytuvai, skal
bimo mašinos, radijai, radio
gramos, žoliapjūvės, elektri
niai reikmenys, dujinės ir 
elektr. krosnys, raš. mašinė
lės, laiveliai, foto aparatai,
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jais daugiau domėsis sportuojan
čio jaunimo tėvai, bendruomenes 
vadovybė ir visa bendruomenė.

Yra tėvų, kurie bijo, kad spor
tas pakenks jų vaikų mokslui. To
kia baimė yra be pagrindo, nes 
normalių gabumų moksleivis kas
dien, o ypač savaitgalyje pralei
džia tam tikrą laiko dalį įvairiom 
pramogom. Kodėl nepraleisti to 
laiko su lietuvišku jaunimu spor
to aikštėje? Drauge sportuojan

NAUJA LITUANISTINĖ STUDIJA
RANKRAŠTYJE

Kalbininkas Petras Būtėnas, ži
nomas Panevėžio aukštesniųjų 
mokyklų lietuvių kalbos dėstyto
jas, gimnazijos direktorius, tau
tosakos rinkėjas, lietuvių kalbos 
kursų organizatorius, lietuvių 
kalbos studijų autorius, knygų 
vertėjas, šiuo metu pensininkas, 
gyvenantis Jungt. Amerikos Val
stybėse, ryšium su 400 metų su
kaktimi nuo Gr. Valavičiaus, 1559 
m. išleistos knygos apie Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos girias 
ir žvėrių takus, parašė studiją 
Jotva — Sūduva.

Pasiremdamas Valavičiaus vei
kalo vietovardžiais, P. Būtėnas 
savo studija įrodė šio, kadaise 
Jotvingių apgyvento, krašto lie
tuviškumą. Šią savo studiją ■— 
rankraštyje — autorius padova
nojo Lietuvos miškininkų sąjun
gai, kuri iš pirmųjų šiam leidi
niui leisti gautų aukų įsteigė fon
dą.

nikų galimybes, nustoja labai 
daug. Tai ypač turėtų išnaudoti 
savo kūryboje mūsų nepailstami 
grafinio meno reprezentantai Syd-
nėjuje. A. Vaičaitis 

mybės”, irgi 19to šimtmečio. Len
kai iš Vilniaus išvyko į Maskvą.

Japonai lankėsi Vilniuje ir Kau
ne (Filharmonijoj ir Sporto salėj). 
Tai įvairenybių (varietė) teatras 
su... džazo orkestru. Taip, japo
nams tarpininkaujant, kiniečiai 
ir kauniečiai pamatė bei išgirdo 
ir kaiką amerikiečiai...

' ESTIŠKA KAVINĖ KAUNE
Kaune (Laisvės alėjos ir Sava- 

onrių plento kampe) atidaryta nau
ja kavinė, pavadinta Tartu 
vardu. Vidujinis kavinės įrengi
mas ir išpuošimas atliktas estų 
liaudies meno motyvais, Tartu 
miesto būdingaisiais vaizdais, bet 
drauge ir sumodernintu stilium.

koncentravo 680.000 armiją Ru
munijoje, ir vasario 28 d. peržen
gė Dunojų ir užėmė raktines po
zicijas Bulgarijojte, kuri sekan
čią dieną įstojo į ašies valstybių 
sąjungą. Tuo pačiu Jugoslavijos 
padėtis pasidarė nepavydėtina. 
Vokiečių spaudžiamas jugoslavų 
ministeris pasirašė paktą su ašies 
valstybėmis. Hitleris tuo buvo la
bai sužavėtas, nes kaip tik ši ap
linkybė palengvintų vokiečių žy
giui į Graikiją. Bet dar nespėjo 
jugoslavų diplomatai sugrįžti na
mo pasirašę ašies paktą, kai pa
čioje Jugoslavijoje įvyko per
versmas.

(Bus daugiau) 

a
filmos, baldai, grindų užtie
salai, medžiagos, patalynė, 
vyr. ir mot. laikrodžiai, dvi
račiai, vyr. kostiumai, kelio
nės reikmenys, prefabrikuoti 
garažai, užuolaidos ir t.t.

Parramatta: 333 Church St.
(priešais David Jones)

Tel. YL 0401
Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971 

tis jaunimas tuoj pat susidrau
gauja ir nejučiom sudaro lietu
višką junginį, kuriame sporto 
vadovybė turi visas galimybes ir 
sąlygas ugdyti ir stipirnti lietu
vybę.

Reikėtų, kad šių metų Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavime tup 
klausimu būtų plačiau pasisakyta 
ir būtų atkreipta daugiau dėme
sio į skaitlingiausios jaunimo or
ganizacijos veiklą ir problemas.

Šia pačia proga tenka paminė
ti, kad kalbin. P. Būtėnas kalbos 
studijų reikalais, kartu su kalbi
ninku Jurgiu Girulių, savo laiku 
keliavo po Lietuvą. P. Būtėnui 
konkretiems darbams energijos 
niekuomet netrūko. Kaip matom 
ir dabar, pensininkas, toli nuo sa
vo šeimos, toli nuo savo krašto, 
parašė šią studiją. Tai yra reikš
mingas ir skatinantis pavyzdys. 
Gaila, kad P. Būtėno nerandame 
leidžiamoje Lietuvių Enciklope
dijoje.

Taip pat malonu girdėti, kad 
Lietuvos miškininkų sąjunga ėmės 
minėtą studiją išleisti.

Doviliikis

Projektavo ir atliko lietuviai ir es
tai dailininkai bei architektai. Nu
matoma, kad ir Tartu mieste, Es
tijoje, netrukus būsianti atidaryta 
panašiu principu įrengta kavinė 
Kaunas. (L.N.A.)

PAVĖLAVO LIETUVOS RUGIAI
Per Vilniaus radiją liepos 1 d. 

kalbėdamas Lietuvos žemdirbys
tės mokslinio tyrimo instituto dir. 
P. Vasinauskas aiškino apie ru
giapjūtę vaškinėje brandoje. Pa
lyginti su praėj. metais, Lietuvo
je rugiai šiais metais pradėjo žy
dėti beveik 2 savaites vėliau, tad 
tikimasi, kad rugiapiūtė prasidė
sianti rugpiūčio mėn. Nors Vasi
nauskas pripažino, kad kombainų 
naudojimas nepatartinas javus nu
imant vaškinėje brandoje, tačiau 
jis pasisakė prieš numonę, kad 
Lietuvos sąlygoms kombainai ne
tinka. Esą, nors toliau į šiaurę ja
vams bręsti sąlygos blogesnės, 
bet pavz. Estijoje kasmet komai- 
nais nuima 70-80% derliaus. Vo
kietija — pėdarišių kraštas, bet, 
anot Vasinausko, ten pėdarišės 
nebegaminamos ir javai masiniai 
nuimami kombainąis. Panašiai ir 
Danijoje bei Švedijoje. Pagridi- 
nė pirežastis, kad Lietuvoje ma
žai naudojami kombainai, tai rei
kalas grūdus džiovinti džiovyklo
se. Lietuvoje, teigė Vasinauskas, 
dar labai trūksta šiluminių džio
vyklų. Dar jis nurodė, kad Lietu
voje pagrindiniai derliaus nuėmi
mo darbai užtruks iki rugsėjo 
mėn. žemdirbiai paskatinti dau
giau susirūpinti tuo užtrukusiu 
derliaus nuėmimu. (E)

★
K. Petrausko mokinys, tenoras 

Valentinas Adamkevičius, prieš 
12 m. savo kūrybinį darbą pradė
jęs Leningrade, birželio mėn. Ma
žajame operos teatre Leningrade 
pasirodė pagr. vaidmeny “Otelio” 
operoje. V. Adamkevičius esąs už
kariavęs Leningrado klausytojų 
simpatijas — teigia “Literatūros 
ir Meno“ savaitraštis. (E)
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TU DIDVYRIU ŽEMĖ
1

PASKUTINIS MOHIKANAS
(LIETUVOS PARTIZANŲ VADAS JUOZAS LUKŠA)

Miegoki tyliai tu, partizane, 
šalis gimtoji tavęs liūdės.
Pačioj jaunystėj padėjęs galvą, 
Lietuvą laisvą visad regi.

Su Juozo Lukšos didvyriška mir
timi Lietuvos laisvės kovų laukuo
se prieš dešimtį metų lietuvių tau
ta neteko vieno žymiausių savo 
laisvės kovotojų ir vadų antrosios 
sovietų okupacijos metu. Juozas 
Lukša buvo neeilinis kovotojas ir 
neeilinis vadas. Nuo pirmosios į 
kovojančių partizanų eiles įsijun
gimo dienos atliko daugelį rizikin
giausių žygių ir tai besąlyginės ko
vos dvasiai liko ištikimas ligi pas
kutinės gyvenimo minutės. Reda
gavo partizanų laikraščius, visoje 
Lietuvoje lankė partizanų židinius 
organizavo visus partizanus ap
jungiančią bendrą vadovybę, daly
vavo kovojančios rezistencijos va
dų suvažiavimuose. Partizanų vado
vybės pavedimu, 1947 m. pradžioje 
su dviem kovų draugais atliko pa
vojingą kelionę į Lenkiją, kad per 
ten susirištų su laisvajame pasau
lyje gyvenančiais lietuviais. Nepa
prastai rizikinga kelionė pasisekė 
į ten ir atgal. 1947 m, žiemą Juo
zas Lukša gauna patį didžiausią ir 
pavojingiausią uždavinį — bet ko
kia kaina prasiveržti į laisvuosius 
Vakarus. Juozas Lukša nesusvy
ravo, pavedimą priėmė ir šimta
procentiniai įvykdė. Gyvendamas 
Vakaruose, parašė Lietuvos parti
zanų kovų antrosios sovietų okupa
cijos metu istorinę knygą Partiza
nai už geležinės uždangos, po dviejų 
metų grįžo į Lietuvą nebaigtosios 
kovos tęsti ir mirti krauju per
sunktosios gimtosios žemės laukuo
se. Partizano mirtimi krito 1951 m. 
rudenį, sulaukęs tik 30 metų am
žiaus. Gavo mirtimi Juozas Lukša

V. BOSIKIS

TAU, JAUNOJI LIETUVA
Ankstus 1933 m. liepos 17-sios 

rytas. Gamta dar tebemiega giliu 
nakties miegu. Net ir nenuorama 
vėversėlis, tas ankstyvasis aušros 
skelbėjas, nebedrįsta savąja dai
na sudrumsti didingos auštančio 
ryto rimties, nes ir jam atrodo, 
kad kiekvienu momentu turi įvyk
ti kažkas nepaprasto, nesupranta
mo, pranešančio visus lūkesčius.

Bet Lietuva nebemiega jau. Ir 
miestų aikštėse, ir kaimų gatve
lėse telkiasi būriai žmonių, kurie 
su nerimu širdyse, su pasididžia
vimu krūtinėse ir su šypsena lū
pose, ilgesingai žvelgia dar tam
sos skraiste apdengton padangėn, 
stengdamiesi savo žvilgsniu per
skristi tolimąsias padangių erdves 
ir pasveikinti Tėvynėn skuban
čius nariuosius sakalus, ant sa
vųjų sparnų nešančius meilę ir 
garbę Jaunajai Lietuvai.

Tėvynė budi jr laukia savo nar
siųjų sūnų, kurie savo ryžtu, drą
sa ir pasitikėjimu, kuri Jiems 
įkvėpė meilę Jaunajai Lietuvai, 
nugalėjo audringąjį Atlantą, ku
rių nepajėgė sulaikyti nuo užsi
brėžto tikslo nei rūstusis audrų 
valdovas Perkūnas, nei klastinga
sis Neptūnas, nes narsiuosius sa
kalus veda galingesnis jausmaą 
už audras ir pavojus. Juos veda 
gimtajan lizdan meilė Jaunajai 
Lietuvai, veda nors, kad audrin
gųjų vandenynų dievai būtų pa
tenkinti Jaunosios Lietuvos sūnų 
ryžtu bei drąsa.

Rytas išaušo, bet erdvėje nebe
sigirdi artėjančių sakalų sparnu 
ošimo. Ir nerimas šaltais lediniais 
pirštais pradeda glostyti laukian
čiųjų širdis. Visų akyse ir lūpo
se vienas vienintelis klausimas, 
pagimdytas nelemtojo gundytojo 
Abejojimo — o gal ... ? 

įrodė- besąlyginę ištikimybę Lietu
vai,, rezistencijai, kovų draugams 
ir partizano priesaikai.

Garbinga Lukšų šeima ir gimi
nė išnaikinta. Iki 1949 m. kovoje 
dėl Lietuvos laisvės galvas paguldė 
11 giminės narių, tarp jų 75 
metų tėvas Lukša, broliai studen
tas Jurgis ir Stasys, o per 20 gi
minės narių buvo ištremti į Sibiro 
darbo vergų stovyklas, jų tarpe 
brolis Antanas, mokytojas, ir ūki
ninkas Vincas.

Skirmantas — Daumantas — 
Skrajūnas — Miškinis... Šie skir
tingi kovos vardai, kurių kiekvie
nas atskirai paminėtas kėlė siaubą 
priešui, o kovojančiai Lietuvai pa
sididžiavimą, priklausė narsiajam 
partizanų vadui Juozui Lukšai. Jo 
kovos žygiuose ir nueitame kelyje, 
lyg veidrodyje, atsispindi ištisas 
naujausiųjų Lietuvos kovų už lais
vę tarpsnis.

Trejiems metams praėjus nuo 
Juozo Lukšos žuvimo buvęs NKVD 
pulkininkas G.S. Burlickis, pats da
lyvavęs Lietuvos partizanų naiki
nime, vėliau pabėgęs į Vakarus, 
1954 m. birželio 28 d. Amerikos 
Kongresinio Kersteno komiteto ap
klausinėjamas liudijo:

Daugiausia rūpesčių pridarė 
ir visuotinai pripažintas vadina
mo lietuvių banditų judėjimo 
vadas buvo lietuvis, vardu Miš
kinis. Lietuvių tauta Miškinį lai
kė tautiniu didvyriu, ir jo auto
ritetas lietuviuose buvo nepaly
ginamas...

ANKSTYVOJI JAUNYSTĖ
Juozas Lukša, gausios Užnemu

nės ūkininko šeimos sūnus, gimė 
ir augo tuo metu, kai savanoriai 
jau buvo apgynę Lietuvos laisvę 
ir Lietuva džiaugėsi atgautąja Ne-

Karšti kylančios saulutės spin
duliai išsklaidė rūkus, nudžiovi
no rasą, bet nepajėgė išsklaidyti 
nerimo laukiančiųjų širdyse ir 
nenudžiovino ašarų jų akyse, 
nes ... sakalai nebeatskrido...

Seniai tai buvo. Jau dvidešimt 
devyneri metai praėjo, kai didvy
riai — Steponas Darius ii’ Stasys 
Girėnas, nugalėję visus tolimo
sios kelionės pavojus, žuvo prie 
pat išsvajotojo tikslo — savosios 
Tėvynės slenksčio, kapų gilumon 
nusinešdami ir įvykusios katas
trofos paslaptį.

Bet Lietuva nepamiršo savo sa
kalų. Nors jie ir nesuglaudė savų 
sparnų ten, kur buvo taip laukia
mi, bet savo tikslą pasiekė — jie 
nusileido kiekvieno lietuvio šir
din. Savuoju žygiu, kaip jie išsi
reiškė savo paliktame testamen
te, jie norėjo Lietuvos jaunimui 
įkvėpti meilės drąsiems žygiams, 
norą aukotis ne tik savojo kraš
to, bet ir visos žmonijos gerovei. 
Antrasis jų tikslas buvo tirti dai- 
mažai tuo laiku žinomas šiaurės 
Atlanto vandenyno oro sroves, 
taip pat praktiškiems . tikslams 
pritaikinti naujai išrastus naviga
cijos būdus.

Mums, lietuviams, yra svarbes
nis pirmasis ir pagrindinis jų ke
lionės tikslas — išgarsinti pasau
lyje lietuvio vardą, nes jie supra
to, kad tauta yra gyva tol, kol 
jos dvasia nėra apmirusi, kol ji 
turi idealų, už kuriuos jos sūnūs 
yra pasiryžę kovoti, išsižadėti pa
togumų, asmeninės gerovės ir net 
gyvybės. Bet nereikia manyti, 
kad pasiruošiant šiam žygiui jų 
kelias buvo rožėmis klotas. Prie
šingai: prieš skridimą per Atlan
tą, jiems teko dar sunkesnis už
davinys — “perskristi” per kriti- 

priklausomybe. Vidurinės mokyk
los suole įsijungė į tuometinį slap
tų moksleivių ateitininkų sąjūdį 
ir organizavo moksleivių ateitinin
kų kuopeles, čia subrendo tvirtas 
jaunuolio pasiryžimas nepavargs- 
tamai kovoti už didžiuosius idea
lus, buvo sukrautas pirmasis po
grindininko patyrimas, kuris vė
liau jį iškėlė į Lietuvos partizanų 
vadus.

Aštuonių klasių gimnaziją bai
gė kitame mieste tais pačiais me
tais, kai į mūsų kraštą įsibrovė 
sovietinis okupantas. Tie, kurie 
buvo jautrūs nepriklausomojo gy
venimo netobulumams, pirmieji sto
jo ryžtingon kovon su pavergėjais 
ir Lietuvos naikintojais. Per pir
mąjį bolševikmetį, tik baigus gim

DARIUS IR GIRĖNAS
Liepos 17 d. sukanka 29 me

tai, kaip perskridę Atlantą prie 
Soldino, Vokietijoje, žuvo du lie
tuviai lakūnai, norėdami lietuvių 
vardą pagarsinti visame pasauly
je. Tai buvo kapitonas Stepo
nas Darius ir lakūnas Sta
sys Girėnas. Kaip žino
me, tuo laiku (1933 m.) aviacija 
dar tebebuvo primityvioje stadi
joje ir ypač rekordiniai skridimai 
tuomet buvo laikomi didžiule pa
žanga. Prieš mūsiškius lakūnus 
buvo ves keli perskridę Atlantą 
ir tai trumpesne distancija, nu
sileisdami Airijoj ar Škotijoj. Tuo 
tarpu New York — Kaunas buvo 
nepalyginamai didesnis nuotolis, 
ir jį įveikus mūsų lakūnai būtų 
ne vien dienos sensacija, bet ir 
pastangos pastūmėti aviacijos iš
sivystymą šuoliu j priekį.

Ir nors jie gyvi savo numatyto 
tikslo nepasiekė, vis tik jų drą
sus žygis nenuėjo veltui. Visas 
pasaulis įtemptai sekė jų kelionę 
ir viso pasaulio spauda plačiai ir 
išsamiai aprašė jų tragišką pabai
gą. Lietuvių tautoje abu lakūnai 
spontaniškai pasidarė visos tau
tos didvyriais ir jaunimo idea
lais. Ištisa eilė lietuviškų jaunimo 
ir sporto organizacijų pasivadino 
lakūnų vardu. Vargu ar buvo Lie
tuvoje nors vienas miestelis, ku
ris nebūtų turėjęs Dariaus ir Gi
rėno gatvės.

Steponas Darius gi
mė 1896 m. Rubiškės kaime (vė
liau pavadinta Dariaus kaimu), 
Kvėdarnos vi., Tauragės apskr. 
1907 m. nuvyko į Ameriką, kur 
lankė eilę mokyklų ir pirmojo 
didžiojo karo metu savanoriu tar

kos, įvairių pavyduolių bei cini
kų paskleistus gandus, kurių bu
vo daug ir įvairiausių, bei vienas 
už kitą biauresnių. Bet ir ši kliū
tis nesustabdė pasiryžėlių. Juos 
padrąsino,paskatino juos rėmu- 
sioji Amerikos lietuvių visuome
nės dalis, nes ji tikėjo, kad šie 
dvasios galiūnai pajėgs nugalėti 
visas kliūtis, skiriančias juos nuo 
Didžiojo Idealo — Gimtosios ša
lies.

Daug laiko praėjo nuo tų die
nų, kada Jaunoji Lietuva laukė 
savųjų sakalų. Daug baisių įvy
kių sukrėtė pasaulį ir pakeitė jo 
veidą. Tų įvykių eigoje ir Lietuva 
pateko į sunkios vergijos pančius, 
o Jos sūnūs ir dukos buvo išsklai
dyti po visą pasaulį. Žiaurūs oku
pantai sunaikino ir išgriovė saka
lams pastatytus paminklus, išnie
kino jų amžino poilsio buveinę, 
bet nei laikas, nei slogi okupaci
nė priespauda, nei ištremtųjų 
kančios tolimojo Sibiro taigose 
nepajėgė iš lietuvio širdies išplėš
ti pagarbos ir meilės šiems dva
sios galiūnams, kurie savuoju 
krauju pasaulio aviacijos istori

naziją, buvo suimtas ir kalinamas. 
Iš kalėjimo išsilaisvino tik 1941 m. 
birželio mėn. lietuvių tautos suki
limo metu. Nacių okupacijos me
tais, jau būdamas technikos fakul
teto studentas, Juozas Lukša buvo 
tų studentų eilėse, kuriems pri
klausė svarbiausias vaidmuo visą 
kraštą apėmusio rezistencinės or
ganizacijos tinklo sumezgime.

Juozo Lukšos gimnazijos laikų 
klasės draugas jį taip pristato:

Juozas Lukša buvo vidutinio 
ūgio, žvalus, gražios išvaizdos.

Visada linksmas, kalbus, draugiš
kas, geros nuotaikos ir mėgo pa
juokauti. Mokėsi labai gerai, mėgo 
dainas. Dėl gero būdo savybių kla
sės draugų, mokytojų ir kitų mo
ksleivių buvo mėgiamas ir šiltai

navo Amerikos kariuomenėje, da
lyvavo kautynėse ir po karo ap
dovanotas dviem medaliais. 1920 
m. su būriu Amerikos lietuvių at
vyko į Lietuvą ir savanoriais įsto
jo į Lietuvos kariuomenę. Tais 
pačiais metais įstojo į Karo mo
kyklą ir ją baigęs lankė aviacijos 
kursus. Dalyvavo Klaipėdos suki
lime, 1927 m. pakeltas kapitonu. 
Daug dėmesio .skyrė sporto rei
kalams, išleido knygeles apie beis
bolą ir krepšinį. 1927 m. vėl išvy
ko į Ameriką ir ten dirbo kaip 
civilinės aviacijos lakūnas.

1932 m. drauge su Stasiu Girėnu 
.sumanė per Atlantą skristi į Lietu
vą. Amerikos lietuvių visuomenės 
remiami jie įsigijo lėktuvą, pava
dintą Lituanica. 1933 m. liepos 15 
d. 6 vai. 24 min. Lituanica išskri
do iš New York ir naktį į liepas 
17 d. nukrito miške ties Soldinu 
Vokietijoje. Lėktuvas sudužo, abu 
lakūnai žuvo. Jie nuskrido 6411 
km. (3984 mylias) per 37 vai. 11 
min. Jie nuskrido toliau ir tiks
liau, nei prieš juos skridę kiti la
kūnai.
Stasys Girėnas gi

męs 1896 m. spalio mėn. Vytoga- 
los km. Kaltinėnų valse., Rasei
nių apskr. 1910 m. išvyko į Ame
riką, kur dirbo Naujienų spaus
tuvėje, 1917 m. savanoriu stojo 
į Amerikos kariuomenę ir buvo 
paskrtas į mokomąją oro eskadri
lę. Demobilizuotas 1924 m. baigė 
lakūnų mokyklą ir įsigijęs savo 
lėktuvą vežiojo keleivius ir mokė 
kitus skraidyti. Susidraugavęs su 
Darium, abu nutarė skristi į Lie
tuvą. Perskridę Atlantą abu žu
vo 1933 m. liepos 17 d.

jon įrašė savo ir Jaunosios Lie
tuvos vardus...

“Lietuvių tauta laukia iš savo 
sūnų ir drąsesnių žygių”---- skam
ba Jų palikto testamento žodžiai. 
Ar mes, bent dalinai, pajėgsime 
juos įgyvendinti? Bet paliktasis 
testamentas tebūna mums kelro
džiu ir dvasiniu stiprintoju da
barties ir ateities kovose už tau
tinę egzistenciją. Iš Jo mes gali
me pasisemti jėgų ir ryžtingumo 
šiame pasimetimo momente ,nes 
jis mums įsakmiai primena, kad 
tik būdami vieningi ir drąsūs, 
mes pajėgsime per audringąjį 
Atlantą prasiskinti kelią į savąją 
Lietuvą. 
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priimamas j draugų būrį. Moks
leivius kalbino stoti j ateitininkus. 
Dėvėjo namuose austais drabužiais, 
kas rodė, jog tėvai buvo neturtin
gi. Juozo Lukšos brolis Juozas, 
taip pat žuvęs partizano mirtimi, 
buvo stambesnis, mažiau kalbus, 
daugiau užsidaręs, nemėgo juokau
ti, bet vienodai -gerai mokėsi.

LAISVĖS KOVU GARBĖS 
ŽYGIUOSE

Antrą kartą 1944 m. bolševikams 
įsibrovus į Lietuvą, Juozas Lukša 
apsisprendė pasilikti krašte ir ats
pėjo tikrąjį pašaukimą. Nacių areš
tų, masinio pasitraukimo ir sovie
tinio teroro suardytas pogrindinis 
veikimas liko be viršūnės. Labai 
stigo vadų, kurie idėjiškai stiprin
tų ir organizuotai derintų gaiva
lingai išplitusi partizaninį sąjūdį 
ir pasyviąją rezistenciją. Nuo pir
mųjų dienų studentas Juozas Luk
šu šioje srityje parodė neeilinį su
gebėjimą.

Jeigu ne vieną į partizanų eiles 
nuvedė “bėda” ar jaunam amžiui 
įgimtas “nuotykio” ieškojimas, 
Juozas Lukša tarp jų atsidūrė tik 
tada, kai buvo išbandytos visos ki
tos priemonės. Sąmoningam krikš
čioniui ginklas ir karas yra pasku
tinės priemonės, kurių jis griebiasi 
teisingam reikalui ginti. Nuosek
liai, apgalvotai ir sumaniai Juozas 
išbandė ne vieną priemonę ligi pa
galiau, enkavedistams lipant ant 
kulnų, jis galutinai pereina pas 
miško brolius laisvės kovos tęsti. 
Bet kartą pasirinkęs kietą parti
zano kelią, jis čia pasižymėjo šau
niomis rinktinio kovotojo ypaty
bėmis, savo žygdarbiais įamžino 
visą laisvės kovų sąjūdžio tarpsnį 
ir tik mirtis išplėšė iš rankų tvir
tai laikytą ginklą.

Nuo 1944 m. rudens, veikliai da
lyvaudamas universiteto atkūrimo 
darbuose, kur jo brolis studentas 
Jurgis buvo išrinktas net į studen
tų komitetą, gelbėjo kas tik buvo 
galima gelbėti: rūpinosi draugų 
saugumu, gelbėjo patekusiems į 
NKVD nagus, mezgė nutrūkusius 
ryšius, iš arti stebėjo pastangas 
atstatyti bendrą kovojančio krašto 
organą, ant kurio krito vienas po 
kito skaudžių represijų smūgiai.

1945 m. pavasarį, pusiau lega
liai gyvendamas Kaune, jis darė 
daug pastangų, kad būtų sudary
tas vyriausias partizanų štabas. 
Jau tų pačių metų rudenį tolesnės 
sąlygos pasidarė neįmanomos. Kai 
1945 m. pavasarį buvo sutverta 
Lietuvos Išlaisvinimo Taryba, Juo
zas Lukša įsitraukė į jos veiklą. 
Tarybą iššifravus ir daugumą jos 
narių suėmus, Lietuvos laisvės ko
vai vadovauti buvo suorganizuotas 
Vienybės Komitetas. Juozas Luk
ša, dar vis pusiau legaliai gyven
damas, ir šio Lietuvos laisvės ko- 

Kas juos
Šiandien visas pasaulis, išsky-

rus prezidentą Kennedy, yra val
domas senesnės kartos. Kennedy, 
44 m. amžiaus, tėra vienintelis iš 
didžiųjų valstybių vadų žemiau 
68 metų.

Seniesiem vadam pasitraukus, 
ar mirus,gali būti gana daug pa
sikeitimų. Kokių — niekas neži
no.

Chruščiovas neseniai atšventė 
68 m. gimtadienį; Britanijos Mac- 
milan irgi yra 68 m.; de Gaulle
— 71, Raud. Kinijos Mao-tse- 
tungas — 68, Indijos Nehru — 
72, nacionalistinės Kinijos čiang- 
kaišekas — 74, Jugoslavijos Tito
— 70, Ispanijos Franco — 69 me
tų.

vai vadovauti organo bendradar
bis, talkininkas ir ryšininkas su be
siplečiančiu partizanų sąjūdžiu. 
Tačiau enkavedistai išaiškino ir 
Vienybės Komitetą, kur užtiko ir 
Juozo Lukšos pėdsakus. Kurį lai
ką slapstęsis, 1946 Naujųjų Metų
dieną kartu su broliu Stasiu per
eina pas miško brolius partizanus 
ligi mirties laisvės kovos tęsti.

Apsisprendimą įsijungti į kovo
jančių partizanų eiles Juozas Luk
ša taip aprašo:

Mumyse vyravo kovos dvasia, 
trokštanti kuo skubiau prisidėti 
prie sutriuškinimo naujai išky
lančio pasaulio tautų laisvės 
priešo. Ta pati kovos dvasia, ku
ri 1941 metais biržely pasireiškė 
sukilimo forma, ta pati, kuri pei* 
keletą metų spyrėsi rudųjų oku
pantų užmačioms, ta pati, kuri 
jau dabar suspėjo nevieną mūsų 
draugą pastūmėti į dabartinės 
kovos ryškiausią formą — par
tizanų eiles.
Atsidūręs už sovietinio įstatymo 

ribų, susirišęs su aktyviosios re
zistencijos organizacija, kurioje 
jau nuo seniau du jo broliai daly
vauja, Juozas Lukša skiriamas 
spaudos ir organizacijos skyriaus 
vadovu. Jis redaguoja Kovos Ke
lią ir Laisvės žvalgą, sėkmingai 
praveda bolševikinių rinkimų boi
kotą. Spaudos ir organizacijos rei
kalais jis aplanko Kazlų Rūdos, 
Rūdininkų,'Žaliosios, Tauragės, La
banoro miško brolius. Atsidėjęs 
vykdo atskirų partizaninių grupių 
ir dalinių apjungimą į rinktines, 
o rinktinių į apygardas. Pamažu 
veda visą aktyviosios rezistencijos 
sąjūdį į vieną centrą, į vieną vyr. 
štabą.

Nuo pradžios iš arti stebėjęs ry
šius su užsieniu, 1946 m. pavasarį 
susitinka su atkeliavusiais pasiun
tiniais, kurių veikla ir intencijos 
nebuvo vsiškai aiškios. Dar anks
čiau, prieš galutinai įsijungdamas 
į kovojančių partizanų eiles, daly
vavo Užnemunės partizanų vadų 
suvažiavime 1941 m. rugpiūčio 25 
d. Skardupyje. Išgyveno malonią 
staigmeną, kai pasižymėjusios Ge
ležinio Vilko rinktinės vado asme
nyje atpažino savo artimą giminai
tį. 1946 m. vasarą dalyvavo žemai
čių, Aukštaičių, Vid. Lietuvos Už
nemunės partizanų, pasyviosios re
zistencijos ir politinio komiteto 
atstovų suvažiavime. Juozas Lukša 
atstovavo Užnemunės partizanus, 
tiesioginiai rūpindamasis ryšių rei
kalais.

1946 m. rudenį sudarius vyriau
siąjį partizanų štabą (VGPŠ), Juo
zas Lukša skiriamas štabo viršinin
ko pulk. Vyties adjutantu. Eida
mas šias pareigas, aplankė Že
maičių ir Vid. Lietuvos partizanus 
jų veikimo ribose.

(Pabaiga sek. M.P. Nr.)

pakeis ?
Chruščiovo sostą gali užimti

kas nors, norįs grįžti prie Stali
no taktikos. Krašto viduje tada 
galimi betkokie sukrėtimai.

De Gaulle valdo beveik vienas 
Prancūziją jau 4 metus. Priešų 
jis turi ir, sprendžiant iš Pran
cūzijos praeities, galima lengvai 
tikėtis, kad netvarka ir chaosas 
gali vėl sugrįžti.

Komunistinėje Kinijoje pasikei
timų sunku tikėtis. Pas juos ne
sigirdi apie priešus valdžios vir
šūnėse.

Adenaueris vairavo Vokietiją 
Vakarų link ir vis tolyn nuo ko
munizmo. Jo pasekėjas gali būti 
netaip sužavėtas Vakarais. Jau 
dabar daug kas bijo, kad su Aden
auerio pasitraukimu gali būti su
krėsta visa sąungininkų politika.

Kas po Tito? Nežinia, ar jo pa
sekėjai pasuks labiau j Rytus, ar 
Vakarus. Nehru bandė Indijos 
politiką vairuoti į demokratinį so
cializmą. Niekas negarantuoja, 
kad po jo bus laikomasi tos pa
čios politikos. .

Amžino nėra nieko. Senieji už
leidžia vietą jauniesiem.

V.K.
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GELEŽINĘ
KELIA NAPOLEONO LAIKŲ 

MŪŠIUS
Birželio antrojoje pusėje suka

kus 150 metų, kaip Napoleono va
dovaujama prancūzų kariuomenė 
peržengė Nemunų ties Kaunu, tą 
sukaktį paraginta minėti visoje 
Sovietijoje. Ta proga Karo mu
ziejuje Maskvoje įrengta 1812 m. 
įvykiams paminėti paroda, kurio
je esama ir dokumentinės med
žiagos, liečiančios istorinius įvy
kius Lietuvoje. Pagal Vilniaus 
radiją, sukurtas žemėlapis ilius
truoja pirmuosius mūšius su Na
poleono kariuomene ties Kaunu ir 
Vilniumi. Pavaizduotas ir pran
cūzų atsitraukimas. (E)

PRISIBIJOMA KOLORADO
VABALŲ PAVOJAUS

Praėj. metais bulvių pasėlių ken
kėjas — vad. Kolorado vabalas 
buvo pasirodęs kai kuriuose vidu
rio Lietuvos rajonuose. Jis buvo 
plačiau paplitęs Alytaus, Kalvari
jos, Lazdijų, Šilutės, Varėnos, 
Vilkaviškio rajonuose. Dabar Vil
niaus radijas ir “Tiesa” pranešė, 
kad pagal sovietinių ir kitų kraš
tų mokslinių įstaigų tyrimus, 
praėj. žiema buvusi palanki tų 
vabalų žiemojimui ir jie galį at
sirasti masiniai. Daugiau jų pas
tebėta Baltgudijoje. Skatinta 
greičiau rasti Kolorado vabalų ži
dinius. Esą, tokių židinių vienas 
kitas jau atsiradęs Vilkaviškio ir 
Lazdijų rajonuose. (E)

PUOLA IR JAV GYVENANČIUS
LIETUVIUS KUNIGUS

Lietuvos spaudoje, per Vilniaus 
radiją vis stiprinama antireliginė 
propaganda ir paskirų dvasininkų 
puolimai. Birželio 29 d. radijo lai
doje “Šiapus ir anapus altoriaus” 
dvasininkai pristatyti kaip patys 
didžiausi fašizmo, diktatūros, im
perializmo šalininkai. Lietuvoje 
įsigalėjus bolševikiniam režimui, 
girdi, kunigai yirtę “užjūrių žval
gybų agentais ir patys aktyviai 
dalyvavo buržuazinių nacionalistų 
gaujose”, šalia Lietuvoje liku
sių dvasininkų, komunistinė pro
paganda šį kai-tą puolė ir JAV 
veikesnius lietuvius dvasininkus,

UŽDANGA PRASKLEIDUS
I

vienuolius. Pasak radijo, Romoje 
įsteigta kolegija ruošianti specia
listų kadrus “antitarybinei veik
lai Lietuvoje”. Kun. dr. Vaišno
rai piktai prikišta, kad jis teigęs, 
jog Lietuva — Marijos žemė. 
Ypatingai Vilniaus radijas nepa
tenkintas marijonų veikla JAV- 
se — esą, prel. J. Balkūnas ir T. 
Bružikas atvirai agituoją už ato
minės bombos sprogdinimus, o 
kun. Prunskis “Draugo” skiltyse 
reikalavęs, kad vyriausybė pasi
ruoštų kariniams veiksmams... 
Pagaliau, Vilniaus radijas teigia: 
bažnyčios tarnai yra aktyvūs Va
karų kapitalistų politikos rėmė
jai. (E)

KARVĖS ŠERIAMOS DUONA
Sovietų laikraštis “Selskaja 

Zizn” puolė žemdirbius, savo pri
vačiuose sklypuose pradėjusius 
daugiau duona šerti karves, kiau
les ir vištas. Šis reiškinys labiau 
iškilo nuo birželio 1 d. Sovietijo- 
ją pakėlus kainas mėsai ir kt. 
produktams. Laikraštis teigia, kad 
žemdirbiai pigią valstybirię duo
ną paverčia pašarais ir po to kol
chozinėse rinkose už brangesnę 
kainą pardavinėja mėsos gami
nius. (E)

DAINUOK, SESUTE,
DAINUOK, BROLELI...

Dainuokit sesutės, dainuokit 
broleliai,

Kol dienos jaunystės dar gra
žios...

Nesvarbu, kad toli esame nuo 
savo brangios Tėvynės, nesvar
bu, kad eilė metų, kaip jau gyve
name tarp svetimų, bet kol bus 
dainuojamos mūsų skambiosios 
lietuviškos dainos, kol bus orga
nizuojami lietuviškų dainų kon
certai ir kol šimtais tautiečių at
silankys šių koncertų pasiklausy
ti, gyva bus lietuviška kalba ir 
artima bus mūsų Tėvynė, nes 
šios gražios lietuviškos dainos 
mums kalbėte kalba apie mūsų 
brangiąją Tėvynę, jos gamtą, 
žmones ir apie jų papročius.

Turbūt, todėl taip plačiai yra 
dainuojamos mūsų lietuviškos dai
nos ir kiekvienoj skaitlingiau lie
tuvių apgyventoj vietovėj yra SU

LEIDŽIAMA PIRKTI 
DEGTINĘ

Viešose Maskvos! valgyklose 
nuo birželio mėn. leidžiama val
gant užsisakyt ir degtinę. Tai 
ketverius metus buvo uždrausta. 
Degtinė valgykloje kaštuoja apie 
25% brangiau kaip parduotuvėse. 
Puslitris “Stoličnaja ’’dabar Mas
kvos valgykloje kaštuoja 4,25 rbl. 
(4,5 dol.). Sovietijoje jau eilė 
metų vedama kova prieš per dide
lį alkoholio naudojimą. Net ir 
geriausiuose Maskvos restoranuo
se valgydami pietus svečiai gau
davo nedaugiau kaip 100 gr. deg
tinės. Nelauktas žygis laisvai įsi
gyti degtinę siejamas su neseniai 
įvykusiu kainų pakėlimu — esą, 
siekiama tuo būdu pakelti val
gyklų, restoranų apyvartą. (E)

MAŽĖJA RYTŲ VOKIETIJOS 
GYVENTOJŲ SKAIČIUS

Pagal statistikos duomenis, Ry
tų Vokietijoje 1961 m. pabaigoje 
buvo 39.554 mažiau gyventojų, 
kaip metais anksčiau. Drauge su 
naujai gimusiais, sovietinėje Vo
kietijos dalyje 1961 m. gruodžio 
mėn. iš viso buvo 17.148.934 gy
ventojai. (E) 

sikūręs vienas arba net keli cho
rai, kurie savo darbu ir savo veik
la atlieka neįkainuojamą kultūri
nį darbą. Vienas iš tokių — Mel
bourne Lietuvių Dainos Sambū
ris, kuris turi prikrovęs pilną krai
čio skrynią gražiausių lietuviškų 
dainų ir dalį jų žada pabarstyti 
II-joje Dainų šventėje Adelaidė
je, o prieš tai dar savo metiniame 
koncerte, kuris įvyks lapkričio 
mėnesio pirmoje pusėje.

Kaip ii' kiti chorai, bei organi
zuoti tautiečių susibūrimai, taip 
ir Melbourne Dainos Sambūris 
kiekvienais metais rengia savo 
metinį balių, kuris šiais metais 
įvyks rugpiūčio 10 d. Collingwoo- 
d’o miesto salėje Kaip kas met, 
taip ir šiais metais visi Dainos 
Sambūrio dalyviai ruošiasi šiam 
savo metiniam baliui, nes bent 
kartą į metus, be juodo darbo, 
norima ir pasilinksminti, pašokti,

KUBOS JŪRININKAI 
KLAIPĖDOJE

Pusantro mėnesio viešėję Klai
pėdos uoste 35 Kubos jūrininkai 
svečiavosi pas Klaipėdos mokslei
vius, susipažino su kai kurių Klai
pėdos fabrikų jaunimu. Birželio 
26 d. išplaukę atgal, kubiečiai gy
rėsi, kad, girdi, Kubos ir Sovietų 
draugystė esanti neišardoma. (E)

SOVIETŲ GĖDA
Šia antrašte Melburno dienraš

tis “The Herald” š.m. liepos 6'd. 
numeryje paskelbė R. Senfelds 
pasirašytą laišką redakcijai, kur 
rašoma:

Sovietų Sąjunga vėl puolė 
Australiją Jungtinių Tautų Pati
kėtinių Taryboje svarstant klau
simą- del Nauru, mažos Ramiojo 
Vandenyno salelės su 2500 gyven
tojų. Sovietai tvirtino būk Aus
tralija vengianti suteikti salos 
gyventojams suverenumą.

Argi begalima įsivaizduoti be- 
gėdiškesnį sovietų dviliežiuivavi- 
mą? šeši milijonai Baltijos kraš
tų gyventojų sovietinėje okupaci
joje nedrįsta net žodžio tarti dėl 
savos laisvės. 

* * *
Atsakydami į švedų karo laivų 

vizitą Leningrade, antroje birže
lio pusėje Stokholme lankėsi ke
turi sovietų karo laivai, vadovau
jami adm. P.P. Kūliko. Flotiliją 
sudarė trys povandeniniai laivai 
100, 134, 138 ir lydimasis laivas 
“V. Kotelnikov”. Jų įgulą sudarė 
480 jūrininkų. Sovietų žiniomis, 
jie atstovavo 10 įvairių sovietinių 
respublikų.

padainuoti ir pabuvoti bent kele
tą valandų, malonioje nuotaikoje 
savo tautiečių tarpe.

Tikimasi, kad tautiečiai ii- šiais 
metais nepasididžiuos ir skaitlin
gai atsilankys į šį Sambūrio me
tinį balių, o nuobodžiauti niekam 
neteks, nes Sambūrio dalyviai ža
da visus svečius nuotaikingai už
imti ir jais rūpintis. Bilietus jau 
šiandien platina visi Sambūrio 
dalyviai, kurie r daugiau smulk
menų kiekvienam apie šį parengi
mą gali papasakoti.

Nepatingėkim ir ateikim pa
bendrauti su mūsų šauniaisiais 
dainininkais ir įrodykim jiems, 
kad branginam lietuvišką dainą 
ir mylime tuos, kuire šias dainas 
moka taip gražiai paskleisti ir nu
kelti mus, bent trumpam, į pra
eitį ir mūsų brangią Tėvynę Lie
tuvą. . ELBE

Z/WU/WF500
FALCON - ANGLIA

FORD TRUCKS 15 cwt. to 7 tons.

Pilnai garantuoti NAUDOTI AUTOMOBILIAI
Jūsų asmeniniams patarnavimams reprezentantas 
IVO GINA kalba pagr. europiečių kalbomis. 
Skambinkite po darbo valandų UB 8922

HASTINGS DEERING Tel.
Hume Hwy YAGOONA 700601

BADAS
MUSU AMŽIUJE 

%

Didesnė Azijos dalis šiuo metu 
badauja. Pagal misijoriierių pra
nešimus, Indinezijoje žmonės daž
nai nebepajėgia vaikščioti dėl al
kio. Javos saloje matyti iš bado 
mirusių lavonai gatvėse. Borneo 
salos valdžios pareigūnai kreipė
si į britus prašydam ryžių, nes 
badas gresiąs suparaližuoti visą 
gyvenimą.

Panašiai Indijoje. Su vakarie
čių ir sovietų pagalba norima pa
kelti gyvenimo lygį, bet didesnės 
pažangos nesimato

Per šimtmečius Azijoje badas 
stipriausiai pasireikšdavo Kini
joje. Ten jis žudo milijonus ir 
šiandien. Tikros padėties niekas 
nežino, nes ir “garbingieji sve
čiai”, lanką Kiniją, negali lais
vai keliauti.

Badas dar nereiškia, kad žmo
gus turi kristi gatvėje, kaip lapas, 
nors dažnai ir taip pasitaiko. Žo
dyne badas apibūdinamas kaip 
“bendras ir didelis maisto trūku
mas”. Jis pasireiškia įvairiomis 

formomis. Hong Konge pvz. šian
dien pilna motinų išblyškusiais 
veidais, nešančių ant savo nuga
ros kūdikius, kurie jau nepajėgia 
pakelti nei rankų, nei galvos, ta
čiau akyse dar matosi gyvybės 
ženklai. Į Hong Kongą ateina gi
minėms laiškai iš komunistinės 
Kinijos. Tuose laiškuose nieko 
daugiau neprašoma tik maisto. 
Badas jau dveji metai iš lėto ker
ta savo aukas vieną po kitos. Pa
gal Maotsetungo planą, asmeniui 
duodama pusė svaro grūdų die
nai. Nieko nebepadeda nei Kana
dos, nei Australijos kviečiai. 700 
milijonų žmonių yra didelė masė, 
kurios komunizmas nepajėgia iš
maitinti. Net pats raud. Kinijos 
užsienių reik, ministeris pasakė: 
“Mūsų žmonės žino, kad esame 
ekonomiškai atsilikę. Reikės dar 
keleto dešimčių metų, kol Kinija 
per sunkų darbą pasidarys pažan
gi socialistinė valstybė. O kiek 
metų dar reikės, kol visi bus so
tūs? S. Sąjunga to nepasiekė nė 
per 40 su viršum metų. (T.Ž.)V.K.

GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
VERTĖ J. PR.

Jis uždėjo ranką ant jos peties ir švelniai nuvedė 
nuo lango į besilinksminančiųjų būrį. Henrio ranka 
jai teikė ramybę, ir Nina visiškai pasidavė jos ap
saugai. Tačiau jos širdyje plazdėjo šiurpus baimės 
jausmas: dar keletas dienų, ir baigiasi GPU duota
sis terminas.

— Dieve, Nina,.— sušuko Henry, — nerodyk 
tokių nelaimingų akių! Einame pašokti.

Lengvu šiurpuliu ji juto jo ranką ant savo nuo
gų pečių. “Myliu tave”, mąstė ji svajingai, “myliu 
tave ir turiu išduoti...”

Jis buvo daug didesnis už ją. Kai jis prie jos 
prisiglausdavo, jos galva siekdavo jo širdį ir kele
tą minučių ilsėdavosi ramiame jo širdies ritme. Pa
milo jį iš žvilgsnio, kai jis prabilo į ją. Jo balsas 
buvo malonus, akys viliojo, ir rankos buvo švelnios. 
Niekada ji nebuvo sutikusi tokio vyro. Ją užliedavo 
laimės banga, kai ji prisimindavo pirmuosius jo 
meilės žodžius: “Paimsiu tave, Ninočka, su savimi, 
tu neverk. Ten, kitame pasaulyje, tu išmoksi tuos 
baisumus užmiršti”.

Ak, vyrai daug pažada ir retai pažadus išpildo. 
Bet Nina norėjo tikėtis ir tikėjo juo. Ji norėjo šiuos 
keturis mėnesius būtį laiminga ir mylėjo jį. O kas 
ateis paskui, reikėjo paprastai negalvoti. Juk pas
kui ėjo Niekas...

Ji prisivertė šypsotis. Henry nieko nepastebėjo. 
Jos melancholiškumą jis laikė slaviškos sielos iš
raiška, o dažnus pasitraukimus — rasiniu palinki
mu svajoti. •

Iš gretimo kambario pasigirdo garsus juokas. 
Keletas svečių ant valgomojo stalo pradėjo žaisti 
ruletę. Vereckeris, pakeitęs savo kostiumą smokin
gu, bankavo.

Ant kušetės sėdėjo Amerikos karo attachė ir 
rūkė. Maclean, sugriebęs blondinę mergaitę, kimšo 
jai burnon pudingo likučius. Kiti triukšmavo ir dai
navo.

PALUKAITIS

“Ak, jūs amerikiečiai ir anglai”, galvojo Nina, 
“ar. jūs neperdaug paviršutiniški?”

Ji atsigręžė į jį:
— Norėčiau namo mielasis, — tyliai pasakė, — 

negaliu pakęsti žmonių.
— Pažadėk man pasilikti iki pabaigos, — pra

šė vyriškis.
— Negaliu, nebūk man rūstus, — jos akis ap

niaukė melancholijos šydas. “Jūs patys nežinote, 
kaip jums gera”, mąstė ji, “jūs šokate dainuojate 
ir švenčiate, o ten, lauke, vaikšto mirtis”.

Tą akimirksnį (galėjo būti jau po vidunakčio) 
atėjo siaubinga naujiena. Amerikos žinių biuro 
United Press atstovas, išklausęs paskutiniųjų pra
nešimų, įpuolė vidun:

— Maskvoje bus nauja parodinė byla, vadina
moji dešiniojo trockininkų bloko byla — Bucharino, 
Krestinskio, Jagodos ir kitų.

— Dieve, gelbėkit! — sušuko Nina Aleksan
drovna ir, mirtinai išbalusi, puolė iš kambario.

Triukšmas nutilo.
Svečiai sustingo.
Kažkas sustabdė klykiantį patefoną.
Kiekvienas žinojo, ką tai reiškia. Nauja paro

dinė byla! Pakilo uždanga parodyti šiurpiam sovie
tinės dramos momentui. Leisti dar kartą pažvelgti 
į baisią sovietinio supuvimo bedugnę. Net, šiaip ne
rūpestinga, anglosaksiškoji jaunuomenė vienam 
mirksniui sulaikė kvėpavimą.

KRUVINAS TEISMAS POKYLIŲ SALĖJE

Visi žurnalistai išskubėjo namo. Per keletą va
landų visame pasaulyje pasklido sensacija apie nau
jai pradedamą bylą.

Oficialus TASSo komunikatas dar nebuvo pas
kelbtas. Susirinkome i mažutį kiemą prie savo dar
žinės ir vaikščiodami laukėme.

Visiškai šalia mūsų taip arti kad galėdavome 
matyti kas žiūrėdavo pro langą grasinamai stovėjo 
garsiojo GPU Lubiankos kalėjimo pastatas su kū
ju ir pjautuvu frontone. Naktis buvo tamsiai juoda. 
Staiga kieman įkrito šviesus spindulys. Jis buvo 
toks stiprus kad mes turėjome užsimerkti. GPU ka
lėjimo antrajame aukšte buvo užmiršta nuleisti už
uolaidą. Prie rašomojo stalo atsmaukęs kepurę ant 
pakaušio sėdėjo GPU valdininkas. Jis protarpiais 
kalbėdamas kažką rašė. Prieš jį, galvą nuleidęs 
stovėjo kalinys. I pastarąjį buvo nukreiptas stiprus 
prožektorius, kurio šviesos pluoštai krito ir kieman. 
Nežinau, kiek laiko nustebę mes ten išstovėjome. 
Bet aš ir dabar tebegirdžiu, tarytum šiandieną tai 
būtų įvykę, riksmą, kai prie jo pripuolė du žvėriš
kai atrodą vyriškiai ir mušdami jį išvilko iš kamba
rio. Netrukus kalėjimo kieme pasigirdo triukšmas, 
tarytum būtų užvestas automobilio motoras, šį 
triukšmą mes girdėdavome dažnai. Buvo kalbama, 
jog GPU tyčiomis užvesdavo motorus, kad nesigir
dėtų šūvių garso rovolverių, nuo kurių krisdavo 
tūkstančiai.

Pagaliau dar valandą palaukę, gavome žinių 
agentūros TASSo komunikatą. Kaltinimas lietė dvi
dešimt vieną asmenį, kurių didesnė pusė buvo ži
nomi ir užsienyje. Tarp jų bent septyni buvę liau- 
ėAnq np ‘iB-tustutosĮ satp pasiuntiniai ir trys žymūs 
gydytojai. Visi šie žmonės buvo vadinami “nauja 
iš dešiniojo opozicinio trockininkų bloko kenkėjų 
grupe”. Kaltinimas skelbė, kad ši grupė veikė so
vietams priešingų valstybių špionažo organizacijos 
vadovaujama. Jos tikslas buvęs: sabotažu, teroru ir 
špionažu palaidoti Sovietų Sąjungos karines pajė
gas, ginklo pagalba įvesti į TSRS svetimas valsty
bes ir suskaldžius sąjungą, išskirti Ukrainos, Gu
dijos, Vidurinės Azijos sovietų respublikas, toliau 
Gruziją, Armėniją, Azerbeidžaną ir Tolimųjų Rytų 
pajūrį paskirti minėtų svetimų valstybių naudai.

Pagaliau kenkėjai buvę suplanavę nuversti so
vietų režimą ir atstatyti kapitalizmą bei buržuazi
ją. Sąmoksle dalyvavo ne vien dešiniojo trocki
ninkų bloko elementas, bet ii- visų Sovietų 
Sąjungos kraštų Zinovjevo pasekėjai, menševikai, 
socialrevoliucionieriai, net buržuaziniai naciona
listai. šių kenkėjų inspiratorius buvęs Trockis, ir 
jie nurodymus gaudavę betarpiškai arba per už
sienio valstybių generalinius štabus.

Dramatiškiausias kaltinimo punktas buvo tas, 
kuriame kalbama, kad kenkėjų grupė nužudė tre
jetą žmonių, apie kuriuos iki šiol buvo manoma, 
kad jie mirę nutūralia mirtimi, šie trys žmonės 
buvo; Kuibyševas (aukščiausios tarybos pirminin

ko pavaduotojas, valstybinės plano komisijos pir
mininkas, miręs 1935 metais), Menžinskis (GPU 
šefas, miręs po ilgesnės ligos 1934 m.), ir rašyto
jas Maksimas Gorkis, kuris mirė 1937 m. nuo įsi
senėjusios plaučių džiovos, “šiems trims žmonėms 
nužudyti”, skelbė TASSo komunikatas, “kaltinin
kai panaudojo keturis Maskvos gydytojus”. Tai 
buvo didžiausios Maskvos ligoninės vedėjas profe
sorius Levinas, profesoriai Kazakovas ir Vinogra
dovas ir širdies ligų specialistas profesorius Plet- 
niovas, Kremliaus rūmų gydytojas.

Svarbiausiu kaltininku buvo laikomas Bucha- 
rinas, kuris priklausė aukščiausiems partijos sluo
ksniams — politiniam biurui. Jis buvo pirmasis 
kominterno pirmininkas, daug keliavęs po užsie
nius, matęs pasaulio. Nuo 1934 metų iki arešto 
buvo “Izvestijų” vyriausias redaktorius. Leninas 
jį buvo numatęs savo įpėdiniu, o tai ir buvo jo ne
laimė. Dažnai būdavo laikomas partijos teoretiku. 
Kaltinamasis aktas, be bendro kenkimo, jam pri
metė 1918 metų sąmokslą, esą, po Lenino, Stalino 
ir Sverdlovo nužudymo turėjęs sudaryti naują val
džią.

“Po šitokio 1918 m. sąmokslo prieš Leniną ir 
Sovietų valdžią”, skelbė tarybinis komunikatas, 
“aiškus ir suprantamas vėlesnis trockininkų ir bu- 
charininkų kenkimo darbas”. Tarp kitų, buvo kal
tinamas ir buvęs GPU šefas Jagoda, užsienių pre
kybos komisaras Rosengolzas ir buv. sovietų pa
siuntinys Berlyne, vėliau užsienių reikalų komisaro 
pavaduotojas Krestinskis, kuris byloje vaidino ne
mažą vaidmenį.

Fitzroy Maclean, kuris buvo atvykęs pas mus 
pastudijuoti komunikato, uždėjo savo ilgas kojas 
ant stalo ir užsidegė pypkę.

— It is awful, — tarė jis, — ir su tokiais 
žmonėmis Anglija turi pasirašyti paktą.

Suąkambėjo telefonas.
— Halio, ar Maclean pas jus? Galiu kalbėtis 

su juo?
Padaviau ragelį Macleanui.
— O sorry, very sorry, — tarė jis kelias mi

nutes klausęsis. — Yes, yes, I will be there, — 
tęsė toliau, — po penkių minučių būsiu.

— Ai- atsitiko kas nors? — paklausiau.
— Kalbėjo Henry. Nina visiškai nusilpo, rei

kia gydytojo.
— Nina? Kodėl?
— Na, — atsakė Maclean, — manau, kad ji 

buvo artima Krestinskiui.

(Bus daugiau)
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GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau

siai tai gali padaryti pasiųsdamas dovanų siuntinį per

JAUNUČIAI PIRMAUJA
VYTIES JAUNUČIAI — 

C.Y. XAVIER 21 - 6
Jaunučių grupė lengvai laimėjo 

puikiu rezultatu. Taškus pelnė: 
Jaunutis I — 11, Jaunutis II — 
2. Jonavičius I — 4, Jonavičius II 
— 0, Brazauskas 4.

VYTIS JAUNIAI — BUDAPEST 
20 — 36

Nors priešas neturėjo pilno pag
rindinio penketuko, bet techniškai 
už mūsiškius buvo pranašesni.

Vytis rezervas pralaimėjo prieš 
South Adelaide.

VYTIS I — STURT 76 — 56.
Mūsiškiai susitiko su silpna 

priešo komada, kur ilgai truko lie
tuviams palaužti priešo gynybą, 
kad būtų užtikrintas laimėjimas, 
bet paskutinėse minutėse vytiečiai 
užtikrintai laimėjo pabaigos pir
mam rate žiemos krepšinio pirme
nybėse. Komandos pagal laimėji
mus rikiuojasi tokia tvarka: I.A.S. 
K. (latviai), 2. South Adelaide, 3. 
Budapest, 4. North Adelaide, 5. 
United Church 6. West Adelaide, 
7. Norwood, 8. West Torrens, 9. 
Vytis ir 10. Sturt.

Už Vytį prieš Sturt taškus pel
nė: Petkūnas 25, Grumbys 18, Dau
gaila 16, Lapšys 4, Visockis 9, Ra
monaitės 4.

MOTERYS
VYTIS I — VIKINGS 28 — 78

Pirmoji Vyties komanda, netu
rėdamos rezervų, užbaigė žaidimą

vos trys, dėl ko priešininkės turė
jo progos lengvai pelnytis taškų, 
žaidynių pradžioje vytietės kietai 
kovojo ir pirmųjų 10 minučių tar
pe rezultatas buvo apylygis, bet 
mūsų mergaičių tarpe baudos vis 
didėjo, o antram kėliny M. Keler- 
taitė ir D. Radzevičiūtė turėjo ap
leisti aikštę su penkiom baudom. 
To pasėkoje skaudus pralaimėji
mas. Žaidė ir taškus pelnė: M. Ke- 
lertaitė 9, D .Radzevičiūtė 7, O. 
Kelertaitė 6, R. Andriušytė 6, Bas- 
kutė 0.

VYTIS II — KINGSTON 18 — 40
Bloga gynyba ir blogos pasuotės 

buvo pralaimėjimo priežastis. Taš
kus pelnė: Šulcaitė 10, L. Andriu
šytė 6, L. Kuncaitytė 2, E. Pociū
tė, Mainelytė, E. Matiukaitė.

Trys vytietės M. Kelertaitė, D. 
Radzevičiūtė ir R. Andriušytė yra 
pakviestos treniruotis su S.A. Mo
terų krepšinio kandidačių j rinkti
nę, iš kur dalis nubyrės, bet tenka 
tikėtis, kad pora gali patekti ir iš 
Vyties.

Vyties mergaičių ir berniukų ko
mandoms reikia daugiau prieauglio 
krepšinyje, tad visus, -as mielai 
laukiame sekmadieniais nuo 1 vai. 
iki 3 vai., kur Vyties jaunių tre
neriai mielai įjungs į šią pamėg
tą lietuvių sporto šaką. Treniruo
tės vyksta Forestville Basketball 
Stadium, Goodwood.

Ilgiau išlaikysime lietuvybę iš
eivijoje, jeigu turėsime sportuo
jančio jaunimo. Edas

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421. HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.

Tel. SHO 8734.

siuvamąsiasPasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, 
' mašinas, akordeonus ir visa kita.

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos
kiekvienam pareikalavus.

Užtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus 
žemiausią kainą.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai, paruoštus 
siuntinius.

suteikiama

gausite už

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

PIRMASIS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽURNALAS

ELENA G ARBAČIAUSKIENĖ

Pirmasis Lietuvoje sporto žur
nalas Lietuvos Sportas pasirodė 
1922 m. vasario 1 d. Leido ir fi
nansavo Lietuvos Fizinio Lavini
mosi Sąjunga — JLFLS. Redaga
vo Elena Garbačiauskienė.

Žurnalas buvo dvisavaitinis, 
12-16 puslapių, iliustruotas. Skel
bimų iš viso nebuvo.

Artimi bendradarbiai: Kęstutis 
Bulota (lengvoji atletika), Ste
pas Garbačiauskas (futbolas ir 
bendrieji sporto reikalai), Arija 
Karnauskaitė — Ingelevičienė

ŠUOLIAI I PERGALĘ

LODZĖS SVEČIAI
Po varžybų Varšuvoje, mus, 

kaip TSRS jaunimo delegaciją. 
Lenkijos demokratinio jaunimo 
sąjunga pakvietė į šalies tekstilės 
centrą — Lodzę.

Lodzėje viešėjome beveik sa
vaitę.

Rungtyniauti mus išvedė drau
ge su disko metikais. Šalia manęs

l

(Pradžia pr. M. P. N r.)

žingsniuoja Edmundas Piontkov- 
skis. Kai jis su treniruočių kos
tiumu — sunku patikėti, kad tai 
metikas. Tačiau sektoriuje jis 
atrodo kaip tikras pasaulio rekor
dininkas. Keturis kartus jo mes
tas diskas krito už 59,50 m. ri
bos. Visi laukė pasaulio rekordo, 
jis gal būtų buvęs, jei... Mat, 
įrankis buvo įnoringas: puikiai

I MURRAY’S

S

i

HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.)
TEL.: 21-4254 arba BA-4254

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)
JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel
bimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.
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REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD 
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH 
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH_______
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.

PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
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FOOD STORES,
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Kg PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 8 

g 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. g

skriedavo iki 55 m. atžymos, pa
siekdamas aukščiausią trajektori
jos tašką, ir čia, lyg atsimušęs į 
kažkokią nematomą sieną, pasi
sukdavo briauna ir krisdavo be
veik statmenai žemyn. Apmau
du!

O mano kojos buvo žymiai pa
klusnesnės negu Varšuvoje, ir 
trečiu šuoliu pasiekiau naują 
LTSR rekordą — 7 m. 66 cm.

KIBIRKŠTIS — DAR
NE LIEPSNA

— O dabar ruoškis Znamenskių 
memorialui, — atvykus į treni
ruočių stovyklą Podolske, tarė 
TSRS lengvaatlečių rinktinės šuo
lių treneris sporto meistras V. 
Popovas. — Vos savaitė liko. Jei 
per šias varžybas iš mūsiškių bū
si pirmas — dalyvausi mače su 
Amerika.

Lengva pasakyti — ruoškis, 
dalyvausi ir pan. Juk kiekvieną 
savaitę — varžybos, jaučiasi stip
rus nervinis nuovargis. Ką dary
ti? Su treneriu nusprendėme vi
siškai pamiršti šuolių sektorių ir 
griebtis sprinto, šoklumo prati
mų, lengvų krosų miške. Treni
ruotės buvo neilgos, bet gana in
tensyvios. čia taip pat trenira
vosi ir daugiau šuolininkų — Igo
ris Ter-Ovanesianas, Dimitrijus 
Bondarenka ir kiti. Igoris memo
riale nedalyvaus — neseniai pa
siekęs Europos rekordą, jis nu
sprendė rimtai ruoštis dvikovai su 
R. Bostonu. Bondarenka tučtuo
jau pajuto Znamenskių memoria
lo varžybų nugalėtojo laurų vai
niko kvapą — būdamas po Ter- 
Ovanesiano Europoje geriausiu, 
jis turėjo visas galimybes laimė
ti.

Manau, kad tai Bondarenką ir 
pražudė. Jis treniravosi atsisky
ręs nuo kitų, laisvalaikiu vaikš
čiojo susikaupęs, galvodamas apie 
būsimas varžybas.

Šuolininkų varžybose dalyvavo 
visi geriausi šalies atletai, o taip 
pat nigerietis Oladintonas, bul
garas Daškovas ir kiti. Kažko
kiame širdies kampelyje aš, tiesa, 
svajojau apie pergalę, tačiau, ži-

(moterų sportas ir feljetonai), 
J. Teišerskas (lengvoji atletika). 
Buvo ir pribėgtinių talkininkų.

Tai buvo maža saujelė jaunų
jų, atsidavusių sportui ir sporto 
spaudai. Geros valios ir entuziaz
mo vedini, nuo savo tiesioginio 
darbo atitrūkdami, jie aukojo sa
vo jėgas šiam pionierių žygiui. 
Lietuvos Sporto tikslas buvo ne 
tiek teikti informacijų iš sporto 
gyvenimo, kiek duoti praktiškų 
treniruočių, taisyklių ir specialių 
žinių sportuojančiam jaunimui ir 
įvairių sporto šakų vadovams. 
Betgi nestigo žinių ir iš Lietuvos 
bei tarptautinio sporto.

Žurnalas, dėl pinigų stokos, su
stojo 1922 m. spalio 22 d. Pasku
tinioji Lietuvos Sporto laida bu
vo atžymėta 11-12 nr. Atrodo, 
perdažnai norėta leisti, nedaug 
turėta skaitytojų, nes sportu vi
suomenė dar labai mažai domėjo
si. Nedėta skelbimų, tai ir paja
mų kaip ir nebuvo.

Redakcinį ir administracinį dar
bą atlikdavo Stepas ir Elena 
Garbačiauskai, o daugį rankraš
čių pataisydavo kalbininkas Sta
sys Dabušis.

Tai buvo prieš 40 metų. Tąsyk 
susmaigstyti pirmieji daigai mūsų 
sporto spaudoje. Kuklūs jie bu
vo, bet davė pradžią tolesnei veik
lai.

FUTBOLAS IR 
GĖDINGAS KARAS
Prancūzų spaudoje pastaruoju 

metu vis dažniau pasirodo žodžiai 
“sporto krizė”. Tokio pobūdžio 
pasisakymai padažnėjo po pran
cūzų futbolo nacionalinės rinkti
nės pralaimėjimo pasaulio pir
menybių atrankinėse rungtynėse. 
Prancūzijos rinktinė, kuri 1958 
metais užėmė garbingą trečią vie
tą, šiemet jau nevyko į Čilę. Štai 
ką šiuo klausimu rašo prancūzų 
sporto apžvalgininkas Žanas Es- 
kenazis laikraštyje “Frans suar”.

— Prancūzų futbolo rinktinės 
piktažaizdę sukėlė karas Alžyre. 
Susumavus būtinos karinės tar
nybos (27 mėnesiai) laiką ir lai
ką, reikalingą po demobilizacijos 
prisitaikyti prie normalaus gyve
nimo, iš sportininko gyvenimo iš
braukiama nuo trejų iki ketverių 
metų (geriausių metų!). Rezulta
tas: prancūzų futbolui nebeužten
ka jaunų pajėgų, kurios pakeistų 
vis labiau senstančius komandos 
žaidėjus. Be to, mūsų žvaigždės 
Kopa, Fontenas, Pjantonis dėl 
gautų traumų žaidžia blogiau.

Dar aiškiau pasisako žinomas 
Prancūzijos sporto žurnalas J,Mi- 
ruaz sprint”: “Gėdingas karas 
ras Alžyre griauna prancūzų ger
būvį, naikina jaunimą, žlugdo 
sportą, kenkia žmonių sveikatai”.

nodamas, kokie stiprūs varžovai, 
mažai tikėjau ją pasiekti. Netu
rėdamas, taip sakant, ką prarasti 
į sektorių atėjau šviežias, ramus. 
Tik tai ir užtikrino 1 cm pergalę 
prieš Oladintoną. Bondarenka 
užėmė ketvirtą vietą.

(Pabaiga sek. Nr.)

VEIKLA ir PEIKLA
TAIP DAINAVO “LINKSMIEJI BROLIAI" APIE 

SYDNEJISKIUS NUTIKIMUS JAUNIMO “ŠIUPINY".

SPORTININKAI

“Kovo” merginos — ką bekalbėti — “Kove” neliko daugiau poniučių,
“A” klasėj sėdi, gražu žiūrėti. Nes atsirado mažų vaikučių.
Krepšiukan mėto, lengvai bėgioja, šiandien jos vaikšto, sunkiai alsuo-
Bet į gražuoles vis pretenduoja... ja,

Svoris tik auga, sunkiai kvėpuoja.

Nori, kad klubas šokius suruoštų, Su “Kovo” vyrais tas pats ištiko, 
Visoms gražuolėms salę išpuoštų. Svoris priaugo — stori paliko.
Girdi, svariukų daugiau sudėtų, Sunkiai jie dirba, vaikus augina, 
Jeigu bikini kuri uždėtų... žmonai pavargus — pietus gamina.

SKAUTAI

Sesės skautės mėgsta madą — 
Uniformą keisti žada!
Jei gandais mes patikėsim — 
“Indijones" greit turėsim!

IR SESERYS”

“Aušros” tuntas, kai pažiūri, 
Net vyresnių skaučių turi, 
Nors stovykloj jų mažoka — 
Kaukių baliuj gražiai šoka...

“BROLIAI

Nusiminęs Sydnėjaus jaunimas, 
Vaikšto nosį nuleidęs žemyn, 
Nes romansai ir meilė pražuvo, 
Esam sesės ir broliai visi.

Nevilioja jaunuolių merginos,^ 
Nes pažįsta perdaug juos gerai: 
Jiems nerūpi žiūrėt į mėnulį, 
Tiktai pokeris, kortos, barai...

Jei paklausim kodėl jie nemyli, 
Nepaglosto rankučių dailių, 
Jie atsakymą vyrišką turi — 
“Ar tu durnas, ar ką, po velnių?"

Tai tragedija yra siaubinga, 
Mūsų laukia likimas žiaurus, 
Jei mes, broliais ir sesėm, paliksim- 
Greit pasauly lietuvių nebus.

STUDENTAI

Draugai jums paslaptį išduodu 
Žadu pradėti studijuoti 
Su jumis darosi nuobodu, 
Dar daug aš noriu sužinot!..

— Iš knygų daug ką sužinosiu, 
Jos žmogui gali daug padėt — 
Skaičiuoti kai gerai išmoksiu, 
Galėsiu pokerį laimėt!

Be to krepšinį reikia žaisti — 
Komandos garbę išlaikyt.
Ir šokių negaliu apleisti — 
Merginas reikia pašokdyt!

NAMIN
Sukilimas Sydney buvo
Dėl pastogės reikalų, 
Šaukė keršto mūs kryžiuočiai 
Dėl kazokų ir draugų.

žodžiai plaukiojo po spaudą, 
Šaudė keiksmus iš visur, 
Sakė — jie visi raudoni, 
Neklausyti jų balsų.

N
Jau Sydnėjvs pasistatė 
Dvejus mažus namelius, 
Bet kaip reikia šokius ruošti 
Reik keliauti pas latvius.

Daug kalbėjo, daug šnekėjo, 
Daugel ginčų prasidėjo, 
Slinko metai net keli, 
Bankstownas skylėj sėdi...

IS KARAS
Tarp kryžiuočių ir kazokų 
Kova vyksta nuostabi, 
Jei pastogė nepatinka — 
Tau kiti ją užsakys.

Mūs kryžiuočiai šaukė keršto 
Pastogę skaitydami, 
Nenurimsime mes tolei, 
Kol kazokai bus gyvi.

M A I
Pasistatė šaldytuvus, 
Didelius, baisius motorus, 
Bet alaus kai neturėjo, 
Pelės ten apsiperėjo.

Redferne žmonės nesnaudžia, 
Kas savaitgalį jie siaučia, 
šoka, geria ir kortuoja, 
Pinigų jie nedejuoja.

Turi alų ir valgyklą, 
Ir savo “locną” skaityklą; 
Na, tai kas, kad be grindų — 
Tur’ svarbesnių reikalų...

***************************************..*********
| VIENINTĖLfi TIKRA ;
I VODKA £
♦; 3
♦j ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI ’
? i

STOLICNAJA I
♦« *

*
t; YRA VISADA GAUNAMA PAS ' £♦:
| M. PETRONĮ, ;
| 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. |

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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SPAUDOS BALIU
MELBOURNO NAMUOSE

NAUJOS TARYBOS RINKIMAI
Šiuo metu vyksta Melbourne 

Lietuvių Klubo naujos Tarybos 
rinkimai korespondenciniu būdu, 
kai to reikalauja statutas. Pasiū
lytų kandidatų ir sutikusių būti 
renkamais yra visas tuzinas — 12. 
Todėl rinkėjai negali skųstis pa
sirinkimo stoka. Balsavimo korte
lei grąžinti, kaip skelbia Mandatų 
Komisija, terminas yra š.m. lie
pos mėn. 21 dn. Vėliau gautos kor
telės — negalios. Visi M.L.K. na
riai privalėtų nedelsiant šią parei
gą atlikti, nelaukiant paskutinio
sios dienos.

M.L. KLUBO SUSIRINKIMAS
Klubo narių metinis susirinkimas 

įvyks š.m. liepos mėn. 28 dn. (šeš
tadienį) 3 vai. p.p. Lietuvių Na
muose. Čia išgirsime ataskaitinį 
pranešimą, padiskutuosime praei
ties veiklą, išgirsime Tarybos rin
kimų rezultatus — naujos Tarybos 
sudėtį ir atliksime kitus susirinki
mui pavestus darbus. Susirinkimo 
dienotvarkė nariams jau anksčiau 
išsiuntinėta.

GRANDIOZINIS BALIUS 
MELBOURNE

Rugpjūčio 10 d. (penktadienį) 
Melb. Liet. Dainos Sambūris, Col- 
lingwood’o miesto salėje, rengia 
savo metinį balių. Tikimasi, kad 
visi Melbourno ir apylinkių tau
tiečiai, dainų ir dainininkų mylė
tojai skaitlingai atsilankys į šį 
parengimą, nes, kaip kasmet, taip 
ir šiais metais, žadama pasirūpin
ti svečių gera nuotaika ir suteik
ti kiekvienam pakankamai pra
mogų.

PABAIGTUVINIS POBŪVIS
Metinio darbo užbaigimui atžy

mėti M.L. Klubo Taryba nuošir
džiai kviečia visus Meblourno lie
tuvius į pobūvį, kuris įvyks š.m. 
liepos mėn. 28 dn. (šeštadienį) 6 
vai. p.p. Lietuvių Namuose. Visi 
jauskime reikalą pobūvyje dalyvau
ti, k»d prie taurelės galėtume nuo
širdžiai išsišnekėti, vieni kitus su
prasti, ko kartais negalime padary
ti viešuose susirinkimuose.

Nuoširdžiai kviečiamas į pobūvį 
ir mielas Melbourno jaunimas, ku
riam bus teikiama didelė nuolaida.

Inf.

KLUBO SUSIRINKIMAS
Melbourno Lietuvių Klubo me

tinio klubo narių susirinkimo, 
įvyksiančio 1962 m. liepos mėn. 
28 d. (šeštadienį), 15 vai. Lietu
vių Namuose, 12 Francis Grove, 
Thornbury,

DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Išrinktos 1962-63 metams 

Klubo Tarybos paskelbimas.
3. Valdomųjų organų praneši

mai: a) Veiklos, b) Finansinis.
4. Kontrolės Komisijos prane

šimas.
5. Paklausimai dėl pranešimų ir 

diskusijos.
6. Finansinės apyskaitos tvir

tinimas.
7. 1962-63 m. Sąmatos priėmi

mas.
8. Kontrolės Komisijos rinki

mai.
9. Einamieji reikalai: a) Sta

tuto papildymo ir jo pakeitimo 
klausimas, b) Kiti reikalai.

10. Susirinkimo uždarymas.
M.L.K. Taryba

KURIS ĮVYKS RUGPJŪČIO 18 D. LATVIŲ SALĖJE 32 PARNELL STR., STRATHFIELD

Programa įvairi ir originali: matysime rinktines šokėjas egzotiškoje aprangoje, veiks pira
tų baras, didžiausias valgių ir gėrimų pasirinkimas vietoje.

Ir šiais metais balių globos Mūsų Pastogės gimdytojas — steigėjas 
ALB GARBĖS NARYS ANTANAS BAUŽĖ SU PONIA.

Šis grandiozinis balius suteiks jums neįkainuojamų malonumų, kuriuos patirsite sumokėdami 
už pakvietimą tik 22 šilingus.
Jau šiandie pasirūpinkite pakvietimais, kad vėliau netektų laukti prie durų.

Į balių pakvietimai gaunami šiais adresais:
B. Daukus — 272 Cooper Rd., Yagoona, Tel. 70-5281,
R. Venclovas — 9 Lemnos Str., Homebush, tel. UM 6208,
V. Kazokas — 13 Percy Str., Bankstown, tel. 70-8395,
V. Patašius — 55 Riverview Rd., Earlwood,
J. Zinkus — 84 Victor Ave., Picnic Point,
J.P. Kedys — Baltia Pty. Ltd., 93a Argyle Str., Parramatta, tel. 635 9787,
M. Petronis — 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727,
M. Zakaras — 10 Onslow Str., Canterbury, tel. UW 5072,
II. Stošius — 120 Gloucester Str., Sydney,
E. Migevičius — 39 Junction Str., Cabramatta,
S. Zablockienė — Spaudos Kioskas, Camperdown bažn.,
M. Gailiūnas — 5 Fowler Str., Bulli,
P. Pilka — 29 Westgarth Str., O’Connor, Canberra.

STALUS IR VIETAS SKIRSTO V. KAZOKAS.

Birutė Vingilytė, pernai baigu
sio Sydney medicinos fakultetą 
Dr. Vingilio dukra, mokosi piani
nu ir liepos 4 d. įvyko tos mo
kyklos mokinių koncertas Pal-

Pranešimai

KIEK AŠ SUŽINOJAU! Newcastle ir Sydney chorai. Kiek 
teko patirti, galėsime išgirsti apie 
dvidešimt dainų.

★

lings koncertų salėje. Birutė, pa
sirodo, esanti viena ,iš pranašiau
sių mokinių. Tos dienos dienraš
tis “Sun” įdėjo Birutės nuotrau
ką ir koncerto aprašymą.

★
Aidas Gaidelis iš Melbourne

Sydnėjaus latvių jaunimo klu
bas atsiuntė kvietimą lietuvių 
jaunimui, kviesdamas atsilankyti 
į jų “Roaring 20-s” šokių vakarą, 
kuris įvyks liepos mėn. 21 d. 7 
vi. v. latvių namuose Strathfiel- 
de.

★
Ilgiau užtrukę pasiruošimo dar

bai steigti Sydnėjaus foto mė
gėjų būrelį, užbaigti ir susirinki
mas šaukiamas 29.7.62. “Daina
voje”. Būrelio steigimo iniciato
riai, kaip paaiškėjo, yra du Jo
nai, šarkauskas ir Zinkus.

★
Visą savaitgalį per naktis 

mūsų žuvininkai (Bistrickas, Ke- 
raitis, Garolis ir kt.), prakaitavo 
betraukdami žuvelę po žuvelės, 
ir grįžo namo sušlapę ir žuvimi 
pakvipę, bet be žuvies. Atsirado 
gudresnių žuvininkų, kurie mū
siškių sužvejotas iki paskutinės 
išžvejojo iš mašinos.

mas ir dar kartą pasidžiaugdamas 
nauju vienetu, noriu jas prista
tyti visas tokia tvarka, kaip jos 
rikiuojasi scenoje: . Judita Kola- 
kauskaitė (seniūnė), Danguolė 
Ridikaitė, Vida Griškaitytė, Ire
na Gintalaitė, Jūratė Stašionytė 
ir Edą Kymantaitė. Bravo, mer
gaitės, tik kitą sykį daugiau drą
sos, kad prieš einant į sceną ne
reikėtų stiprybės lašelių!1

Dana Bajelytė išlaikiusi bai
giamuosius ruošia atsipūtimo va
karą savo bute. Svečiai tik kvies
tiniai. Romas Cibas, gavęs pa
kvietimus į skautų vyčių vakarą 
ir D. Bajelytės (abu parengimai 
tuo pačiu metu!), negalėdamas 
apsispręsti, į kuri eiti, nutarė ne
kviečiamas eiti į kiną.

šiomis dienomis išvyksta į Nau
jąją Gvinėją. Toli nuo draugų ir 
nuo televizijos jis tikisi susikaup
ti ir rimtai pasiruošti gyvenimui.

★
Cabramatta apylinkė šiais me

tais švenčia savo veiklos dešimt
metį. Neseniai susirinkusi valdy
ba savo posėdyje nutarė šią su
kaktį reikšmingai atžymėti.

Liepos 20 d. (penktadenį) Skau
tų vyčių antrasis būrelis ruošia 
uždarą vakarą — pasilinksmini
mą lietuvų namuose Redferne 
antrame augšte. Pradžia 7 vai. 
30 min. Įėjimas nemokamas (kiti 
skelbia, kad per^ prievartą).

Ne visi sydnėjiškiai galės nu
vykti į Dainų šventę Adelaidėje. 
Kaip kompensacija rugpjūčio 25 
d. rengiama 
dainų

Auto nelaimėje sunkiai sužeis-; 
tas sydnėjiškis Viktoras Šliteris, 
Nelaimingasis pagulėjęs ligoninė
je grįžo į namus. Atrodo, pasi
matysim spaudos baliuje.

ALB Krašto Valdybos pirminin
kas inž. B. Daukus kelias dienas 
praleido ligoninėje. Turėjo mažą 
operaciją. Šiomis dienomis grįž
ta iš ligoninės ir dar kiek laiko 
ilsėsis namuose.

New South Wales 
šventė, kurioje dalyvaus

Pagarsėjusios lietuviškos 
ros “Vaidilutės gundymas”, 
tytos boheminiam vakare ir 
nimo "Šiupiny”, teises stengiasi 
įsigyti Holywood ir televizija. 
Joms užbėgo už akių ponia M. 
Osinaitė — Cox, kuri nori ją nu
sivežti ir pastatyti jubiliejinėje 
skautų stovykloje, Adelaidėje.

ope- 
sta- 
jau-

Ku-ka

Vienas iš mano bičiulių, užbai
gus metraščio vargus, siūlo iš
leisti sudėtinį veikalą “Australi
jos lietuvių nuomonės”, kuris bū
tų nepamainomas rankvedis viso
kioms valdyboms ir veikėjams. 
Sakyčiau, sumanymas tikrai ver
tas dėmesio, juo labiau, kad kaž
kurios jų visokiose apystovose 
yra gana pastovios, kaip “kas 
daugiausia dirba, tas daugiausia 
ir nukenčia” arba “nieko nėra 
lengviau, kaip kitų griekus skai
tyti ir savų nematyti”.

Rugpjūčio mėn. 10 d. (penktadienį)

KVIETIMAS
Sydney Lietuvių Klubo “Lietu

vių Namai” NEPAPRASTAS na
rių susirinkimas įvyksta 1962 m. 
liepos mėn. 29 d. 2 vai. p.p., 20 
Botany Rd., Alexandria, į kurį 
kviečiame Tamstas atvykti.

MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIS,

Collingwood’o miesto salėje, rengia savo

METINI BALIU
1

Bankstown priemiesty Bass Hill 
yra viena gatvė, beveik ištisai 
apgyvendinta lietuvių. Įdomiausia 
tai, kad beveik iš kiekvieno kie
mo vienas ar du vaikai mokosi 
muzikos. Tik paklausykite: A. 
Laurinaitis (pianinu), Z. Belkutė 
(pian.), J. Belkus (pian.), D. Mic
kutė (pian.), K. Genys (pian.), 
R. Mickus (akord.), A. Dulinskas 
(akord.), S. Bernotas (akord.). 
Sužinojęs apie šį daug žadantį 
prieauglį, p. K. Kavaliauskas, 
Dainos choro vadovas, nudžiugęs 
pasakė: “Džiaugias širdis ma
no!”.

į kurį maloniai kviečia atsilakyti kiekvieną tautietį-ę,

Gros gera šokių kapela. Veiks turtingas bufetas.

Programoje dainos, dainos ir dainelės.

Bilietus platina kiekvienas choristas.

Pradžia 8 vai. vak., pabaiga — 1.30 vai. ryto.

★
Gaila, kad aprašant šiupinį nu

skriausti Bijūnėliai. Atsiprašyda-l

SAMBŪRIO DALYVIAI

Mirus mylimai mamytei
A. f A. URŠULEI VASARIENEI

Kun. P. Butkui ir visiems, skaudžioje valandoje mums 
padėjusiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir 
spaudoje; maldomis, gėlėmis ir asmenišku dalyvavimu 
palydėjusiems Velionę į Amžiną Poilsį, esame nuošir
džiai dėkingi.

Remkime savą 
spaudą 

WWWWWWWVWWWW

Darbotvarkė :
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Mandatų Komisijos patvirti

nimas ir jos pranešimas,
4. Tarybos pranešimas,
5. Naujo Statuto išaiškinimas ir 

jo priėmimas,
6. Turto perdavimo klausimas,
7. Laikinos Valdybos išrinkimas,
8. Narių pageidavimai ir suma

nymai,
9. Susirinkimo uždarymas.
Remiantis įstatų 33 paragrafu, 

šauktu laiku reikalingam kvoru
mui nesusirinkus, valanda vėliau 
susirinkimas bus pradėtas ir lai
komas teisėtu, neatsižvelgiant į da
lyvių skaičių.

Turint galvoj susirinkime svars
tomų dalykų svarbą, kiekvieno na
rio dalyvavimas yra privalomas.

Narys negalėdamas dalyvauti 
susirinkime, pasiremiant įstatų 14 
paragrafu, gali raštu įgalioti kitą 
narį dalyvauti susirinkime su jam 
priklausoma balso teise.

Sydney Lietuvių Klubo 
"Lietuvių Namai” Taryba

“AUŠROS” TUNTO 
PRANEŠIMAI 

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
REGISTRACIJA

Vietoje anksčiau numatytos Ra
joninės Stovyklos, šiemet Adelai
dėje, Mt. Crawford, įvyksta nuo 
1963.1.2. iki 1963.1.11, imtinai, 
Jubiliejinė “Vilniaus” Stovykla, 
LSS 45-jų metinių paminėjimui. 
Stovyklos mokestis: £6.10.0 vie
nam asmeniui. Esant daugiau sto
vyklautojų iš vienos šeimos, da
romos rajone įprastos nuolaidos 
(£1.0.0 asmeniui). Mokestis pa
dengia: a) stovyklos maistą, b) 
stovyklos ženklą, c) stovyklos vė
liavėlę, d) stovyklautojų ir jų tur
to transportą nuo Adelaidės sto
ties iki stovyklavietės ir atgal.

Norintieji vykti 4 Jubiliejinę 
Stovyklą, registruojasi iki rugsė
jo 1 d. pas “Aušros” Tunto Jubil. 
Stovyklos Kontingento Vadovą — 
s.v.v.sl. T.J. Rotcą, 69 Belmore 
St., Fairfield — East, N.S.W., 
kuris, reikalui esant suteiks ir 
kt., smulkesnes žinias. Galutinį 
kontingento narių sąrašą suda
rys Tunto Vadija.

Kelionės mokestis, jaunuoliams 
iki 16 ~m, atrodo, kainuos (su 
spec, mokyklų pažymėjimais) j 
Adelaidę ir atgal, apie £ 5.0.0.

TUNTO SUEIGA
“Aušros” Tunto sueiga įvyks 

š.m. liepos mėn. 21 d. (šeštadie
nį), 2-30 vai. po piet, Bankstow
no Liet. Namuose “Dainava”. 
Sueigoje dalyvauja visi tunto 
skautų-čių vienetai uniformuoti. 
Sueigos metu bus plačiau paaiš
kinta apie Jubiliejinę Stovyklą 
Adelaidėje.

“Auiro” Tunto Vadija
PRANEŠIMAS

Visos Sydney lietuvių organiza
cijos ir pavieniai asmenys, norį 
pasinaudoti Bankstown Dainavos 
sale, prašomi visais salės reika
lais kreiptis į jos administratorių 
p. A. Lelešių 36 Hoskins Ave., 
Bankstown. Tel. 70-3573. Užsisa
kiusieji salę ir vėliau pramatyda-

mi, kad negalės ja pasinaudoti, 
prašomi apie tai pranešti iš anks
to administratoriui.

PRANEŠIMAS
Sydney Apylinkės Valdyba lie

pos 21 d. 7 vai. vak. Redfern 
lietuvių namuose rengia viešą pa
skaitą.

Ketvirtas!* Lietuve* iešmas
Paskaitą skaito p. V. Šliogeris.
Maloniai kviečiame visus kuo 

gausiau atsilankyti.

ŠVIESŪS PRANEŠIMAS
Narių dėmesiui pranešama, kad 

Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus 
skyriaus metinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, liepos 27 d., 
7.30 vai. vak. Lietuvių Namuose 
Redferne.

Narių dalyvavimas būtinas. Po 
susirinkimo numatomos filmoa 
iš lietuvių gyvenimo ir ekraniniai 
paveikslai (slides). Platesnė in
formacija sekančiame MP nume
ryje. Valdyba

PRANEŠIMAS
Liepos 29 d. (sekmadienį) 3 

vai. p.p. Bankstowno lietuvių na
muose šaukiamas Sydnėjaus foto 
mėgėjų susirinkimas.

Susirinkimo tikslas: Steigti 
Sydnėjaus foto mėgėjų būrelį, 
kuriame būtų sudarytos sąlygos 
tobulėti lietuviams foto mėgė
jams, padėti pradedantiems foto
grafuoti ir patarti besiruošian
tiems pirkti foto aparatus ir ki
tus foto reikmenis.

Atvykstančius paršome atsineš
ti foto aparatus ir po keletą savo 
fotografuotų fotografijų.

Kviečiame atsilankyti visus fo
to mėgėjus, pirtyrusiuosius ir pra
dedančius.

PAMALDOS
Liepos 22 d. Sydney lietuviams 

pamaldos įvyks tik Bankstown 
St. Brendan’s bažnyčioje. Tą pa
čią dieną Wollongong lietuviams 
pamaldos 5 vai. p.p. Wollongong 
katedroje.

PADĖKOS
A.M.V. Vaiariai, 

B.K. Intai ir J. Donėla

Melbourno Lietuvių Klubo nariui
POVILUI URBONUI MIRUS, 

jo žmoną Valę, sūnus Romą ir Šarūną, 
dukterį Danutę giliai užjaučiame.

M.L.K. Taryba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame savo bi

čiuliams ir rėmėjams, mums padė
jusiems ir šiemet suruošti Kau
kių Balių — Karnavalą, priside
dant darbu, materialinėmis gėry
bėmis ar pan.: Sydnėjaus Senųjų 
Skautų Židiniui, “Aušros” Tunto 
Skautų Tėvų Būreliui Komitetui, 
ALB Bankstowno Apyl. Valdybai, 
Sydnėjaus Moterų Soc. Globos 
D-jai, o ypač mūsų mieliesiems 
rėmėjams, p.p. J. Grybui, K. But
kui, M. Petroniui, o taip pat ir 
visai eilei kitų — ačiū, ačiū, ačiū!

“Auiroi” Tunto Vadija

PADĖKA
Lietuvių Jaunimo Or-
Komitetas dėkoja vi-

'Šiupi-

PADĖKA
Lietuvių Kultūros Fondo Aus

tralijos Valdybai ir ponioms, su
rengusiems mano 60 m. sukakties 
proga Lietuvių Namuose šaunią 
vakarienę. Ponioms ir bičiuliams, 
dalyvavusiems vakarienėje, mane 
pasveikinusiems, apdovanoju
siems, o taip pat sveikinusiems 
raštu, tariu nuoširdžiai lietuviš
ką ačiū.

Antanas Mikaila

PADĖKA
Melb. Soc. Globos Moterų D-jai 

ruošiant Joninių išvakares, prisi
dėjusiems prie šio parengimo reiš
kiu D-jos vardu nuoširdžią padė
ką:

Valdybos narėms: p.p. Jakutie
nei, Kairiūkštienei, Matukevičie- 
nei, Rakūnienei.

Narėms: p.p. Bulokienei, Mi-

kailienei, Meiliūnienei, Vingienei, 
Žiedienei. Ponioms Stankūnavi- 
čienei, Lipšienei, Bieliauskienei. 
Ponams Matukevičiui, Lazauskui.

Be to, Valdybos vardu širdin
gas ačiū p. Tinteriui už £2.0.0 au
ką ir p. Undzėnui £3.10.0, o vi
siems svečiams už gausų atsilan
kymą ir parėmimą mūsų organi
zacijos.

V. Baltokienė

* Dr. J. MACKIEWIOZ g
* NERVŲ LIGŲ

SPECIALISTAS £
>; Pacientai priimami tik ‘ 
J iš anksto susitarus. !♦:
* 25 Ballton Str., St. Kilda, Vic. £

telef: LB 4083 £

Sydney 
ganizacijų 
siems, prisidėjusiems prie 
nio”, įvykusio liepos 7 d., organi
zavimo ir pravedimo, o drauge 
ir visiems gausiai tą vakarą daly
vavusiems. Šis vieningas jaunimo 
organizacijų pirmas bendras pasi
rodymas yra skatinąs žingsnis į 
tolimesnius jaunimo vieningus 
darbus ir užsimojimus. Visiems 
nuoširdus ačiū.

Sydney Jaunimo Organizacijų 
Komitetas

X Didžiausias kontinentalinių gėrimų pasirinkimas.
X Užsakymai pristatomi į namus. Visokiomis progomis kreipkitės XJ ' I
j CUMBERLAND HOTEL i

CHAPEL RD., BANKSTOWN. Tel. 70-1353; 70-5828 X
X X
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