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Uz Lietuvos 
laisve
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Likimas taip lėmė, kad rami. 
• darbšti ir mylinti savo Tėvynę 

mūsų tauta jau pirmaisiais savo 
rašytinės istorijos amžiais pasi
juto esanti ant didžiųjų tautų 
kryžkelės. Visi didieji mūsų kai- 

' rnynai iš vakarų, pietų ir rytų 
visais amžiais godžiai ir agresin
gai žiūrėjo į mūsų valstybę ir jos 
laisvę. Ramus lietuvis, jau anais, 
mūsų valstybės kūrimosi amžiais 
suprato, kad jis gyvenimo pasta
tytas prieš žiaurią alternatyvą: 
netekti laisvės ir išnykti iš tau
tų tarpo, arba ginti laisvę ginklu, 
aukojant brangiausią pasaulyje 
auką — gyvybę. Mūsų tauta jau 
anais laikais nesvyruodama pasi
rinko antrąją galimybę. Nutrau
kė ramų gyvenimą bei kūrybingą 
darbą ir su ginklu stojo ginti nuo 
priešų savo laisvę ir gimtąją že
mę. Tai buvo sąlygos gyventi ar
ba mirti, padiktuota kova, kuri 
tik su mažomis pertraukomis, tę
siasi per visą mūsų tautos isto
riją iki šių laikų. Kad mūsų pro
tėviai garbingai ir besąlyginiai 
savo pareigas atliko, tų mums pa
sako istorija, legendos ir visam 
krašte supilti gausūs piliakalniai, 
kur nuo amžių kovėsi ir už lais
vę mirė lietuvis.

Lapkričio mėn. 23 diena, bu
vo ir pasiliks mūsų tautai bran
gi diena, anais valstybės atstaty
mo laikais vėl pažadinusi ir at
gaivinusi karingumo dvasią tau
toje. Tąi buvo paskutinis signa
las tautai pabusti ir kova atstaty
ti tautos laisvę. Ir anais laikais, 
sveikiausias tautos elementas — 
jaunimas, suprato savo pareigas. 
Anų laikų pirmieji savanoriai pa
liko gimnazijų suolus, nutraukė 
ramų artojo darbą ir savo vargu, 
kančiomis ir gyvybės aukomis 
apgynė pasauliui paskelbtą Va
sario 16 d. aktą.

Lapkričio mėn. 23 d., tai bu
vo tik vienas tarpsnis, mūsų tau
tos kovos grandinėje už laisvę. 
Bet ji ir pasiliks visiems laikams, 
kaip mūsų tautos kovos už laisvę 
ir kariuomenės simbolio diena.

Dėka pirmųjų pasiryžėlių — 
savanorių atsikūrusi kariuomenė 
mūsų valstybiniam gyvenime at
liko didžiulį, neįkainuojamą dar
bą. Ji apgynė valstybę ir stovėjo 
sargyboje už tautos laisvę. Pat- 
rijoliškoje ir pareigingumo dva
sioje auklėjo ir ruošė gyvenimui 
mūs tautos ateitį — jaunimą, 
įgalino tautą pasitikėti savimi ir 
ramiai dirbti, atstatomą ir kūry
bingą valstybės darbą.

Mes negalime kaltinti savo ka
riuomenės už tai, kad ji kritiš
kiausiu momentu negynė tautos 
laisvės, okupuojant priešui val
stybę, kuomet ji negavo įsakymo 
gintis. Tą palikime spręsti atei
ties istorijai. Kad mūsų kariuo
menė jai patikėtą pareigą būtų 
atlikusi be svyravimų ir garbin
gai, tą akyvaizdžiai parodo pas
kutinės herojiškos partizanų ko
vos ir besąlyginė mirtis, už lais
vę ir Tėvynę dažnai su gimtosios 
žemės sauja burnoje.

“Ne vien tik ginklu Tėvynę 
vaduosi” — tarp kitų buvo įra
šytas šūkis Nepriklausomos Lie
tuvos kareivinių sienose ir kai 
kurių atskirų dalių vėliavose. 
Šiuo laiku mūsų Tėvynė neturi 
laisvės, ir mes neturime kariuo
menės, kuri ir yra tautos ir val
stybės laisvės simbolis. Bet ne 
vien tik tas yra karys, kuris ko-

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ KAUNE

voja su ginklu rankoje. Tėvynės 
laisvės dabartinė kova reikalin
ga ryžtingų kovotojų įvairiuose 
kovos postuose ir pagrindiniuose 
atsparos punktuose. Tai yra mū
sų organizacijos, spauda, lietuviš
kos mokyklos, parapijos, chorai. 
Čia yra'tikrieji mūsų atsparos 
punktai dabartinėje kovoje už 
lietuvybę ir Tėvynės laisvę. Čia 
reikalinga daug pasišventėlių ir 
šventai tikinčių Lietuvos laisve 
kovotojų. Darbo laukas platus ir 
kova atrodo užtruks ilgiau, kaip 
nevienas iš mūsų anksčiau galvo
jome. O juk per šį laiką jau nc-

Eugenijus Matuzevičius

KAREIVIAI

Jūs išrikiuoti vėl, tik nesigirdi būgno, 
Nei žingsnių, nei komandos, nei dainos — 
Praėję pro vielas, pro atakas ir ugnį 
Sustingot gretose rikiuotės amžinos-------------

priklausomos Lietuvos kariuo
menės visų ginklų rūšių ir laips
nių atsargos kariai — veteranai, 
nors išsisklaidę po visą pasaulį, 
bet pirmieji turime būti gerai or
ganizuoti savo tarpe, kaipo kovo-

Juozas Alinis Jūragis

AUKOS GĖLĖS
O laisvės spinduly jaukus, 
Nušviesk nuvargintų tėvynę! — 
Kietų, sunkių kovų laukuos 
Ryžtingai ją nuo priešų gynėm. 
Jaunų krūtinių grandine 
Lyg mūru kelių jiems pastojom 
ir pasiryžom: žūt ar būt — 
Neprasiveržti jiems pro mus!

Balti, mediniai, paprasti 
išdygo kryžiai pakeliuos...
Po jais palikome mes tuos, 
Kurie krauju pagirdė žemę, 
Lig šiol tik ašarom drėkintų, 
ir krito, kaip likimas lėmė, 
Tarsi žiedai, audros nuskinti. 
Gyvybės aukų atidavę, 
Ne auką žodžių vien tuščių 
Jie amžinoj sargyboj liko 
Tėvynės mūsų pakraščių...

Praeiviai ras ten jų kapus 
ir juos minės namo parėję. 
Į tėviškę žinias atpūs 
Pavasario švelnusis vėjas: 
Tėvynės balso klausė jie 
Ištikimai — iki mirties.

Tėvyne, Tau aukos keliu 
Mes nešėm daug aukos gėlių.
Karžygių kritusių tylių 
Kapai Tau visados kalbės: 
— Tavęs taip niekas nemylės!

u ss a © §
Kubos ir Amerikos įtampa ne

rodo pragiedrulių. Castro skelbia, 
kad gautieji iš rusų sunkieji bom
bonešiai yra pervesti Kubos žiniai. 
Sovietai šio teigimo nepatvirtino. 
Amerikiečiai spaudžia pravesti 
griežtų kontrolę, kurios Castro ne
įsileidžia, pažadėdamas, kad atei
tyje į amerikiečių žvalgybinius 
lėktuvus bus šaudoma.

vienas ir susvyravo arba dar blo
giau, palūžęs tautiškumo dvasio
je, visai pasitraukė iš kovos lau
ko ir nuskendo svetimųjų jūro
je-

Mes šiandien visi, buvę Ne
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jančios tautos dalies laisvėje av
angardas. Savo tarpe turime pa
laikyti Tėvynės meilę, kovos dva
sią ir savos kariuomenės tradi
cijas. O taip pat statykime sau 
pirmąja pareiga, — įsakymo for
moje, tokioje pat dvasioje, išauk
lėti ir savo jaunimą. Tai yra 
mums gyvenimo statomi uždavi
niai, kuriais negalime abejoti ir 
jų atidėlioti. Abejojant ir nieko 
neveikiant praleistas laikas neat
itaisomai dirba prieš mus ir prie
šo naudai. Tuo gyventi turime 
šiandien ir visą laiką. Mirusios 
tautos, nurašomos istorijos nuos
toliams ir jų nepriklausomybės 
aktai neskelbiami pasauliui. Lais
vę atgauna, tik ryžtingos ir or
ganizuotai kovojančios tautos, 
pasiruošusios už laisvę sudėti 
kraujo aukas.

Šiandien, mes lenkiame galvas, 
prieš tuos pirmuosius tautos va
dus ir savanorius, kurie savo ryž
tu, kraujo auka ir net gyvybe, 
įgalino tautą vėl pajusti laisvą 
gyvenimą. Tegul būna jie mums 
kelrodžiais, neužmirštamais, ir 
jų šviesus prisiminimas tegul 
mus visus sujungia bendrai ko
vai už Tėvynės laisvę.

Ant. Sūduvietis.

Vak. Vokietijos kancleris Dr. K. . 
Adenauer atvyko į Ameriką, kur 
kalbėjosi su prez. Kennedy Ber
lyno ir kitais klausimais.

*
Indijos ir Kinijos pasienio kru

vinas konfliktas plečiasi: vyksta 
šios kautynės su didelėmis auko
mis iš abiejų pusių. Indės moterys 
savanoriškai registruojasi pagel- 
biniams kariuomenės daliniams.

Anglai prisipažįsta, kad pas 
juos knibžda tūkstančiai sovieti
nių šnipų. Rusai ypač suintere
suoti Anglijos laivyno pajėgomis.

★

Rusų padarytos tariamos nuolai
dos Kubos reikalais kiniečių laiko
mos komunizmo išdavimu.

★
Amerikiečiai teigia, kad netoli

moje ateityje žmonės' galės keisti 
susidėvėjusias savo širdis, kaip 
kad šiandie keičiamos automobilių 
padangos.

★
Rusai negalį leistis į karą vien 

dėl ekonominių sunkumų. Kaip va
karų ekspertai aiškina, kad Rusi
joje yra taip kritusi maisto pro
duktų gamyba, kad kraštas pats 
negali išsimaitinti. Tokiose sąly
gose, neturint pakankamai duonos 
kariauti neįmanoma. Padėties ne- 
išgelbsti net pranašumas ginklais, 
jeigu tokių turi.

★
Amerikietis aviacijos majoras 

Gordon Cooper pramatytas naujai 
24 valandų kelionei į erdves, šis 
skridimas numatomas ateinančių 
metų balandžio mėn<
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LAIPTAS PO LAIPTO...
Kai 1953 m. kovo 5 d. Stalinas, 

perbridęs per kraujo kalnus ir 
peržingsniavęs per pavergtų tau
tų griuvėsius, užbaigė savo že
miškąją kelionę, jo statula grės
mingai ir išdidžiai stovėjo ant 
aukšto piedestalo. Kelias dešim
tis metų moderniųjų laikų vergai 
statė tą piedestalą ir, kaip dau
gelis diktatorių, Stalinas manė, 
kad jo statula amžiais stovės ir 
jokios audros neįstengs jos nu
griauti. Plačioje Rusijoje ir jos 
valdomuose bei įtakoje esančiuose 
kraštuose “tėvo, mokytojo, ge
nialiausio vado” garbinimas tebe
skambėjo, miestai, fabrikai, kol
chozai nešiojo jo vardą. Tačiau 
vos keli mėnesiai praėjo nuo dik
tatoriaus mirties, ir tas piedesta- 
las pradėjo svyruoti, skeldėti, 
genialiausio vado mitas pradėjo 
sklaidytis, o vėliau net ir palaikai 
buvo pašalinti iš mauzolejaus, nes 
jie nesą verti gulėti šalia didžio
jo Lenino palaikų... Stalino var
das dilo iš visur, kur tik jis buvo 
prilipytas, o paminklai nugriauti 
ir suversti į atmatų duobes. Sic 
transit...

1953 m. liepos mėn. (taigi po 
4 mėnesių Stalinui mirus) buvo 
išleista “Sov. Sąjungos komunis
tų partijos 50-ties metų istorija” 
ir, pasaulio nustebimui, Stalino 
vardas toje istorijoje paminėtas 
tik 5 kartus (Lenino 40). 1953-54 
m. laikotarpyje “Trumpasis ko
munistų partijos (bolševikų) isto
rijos kursas” išimtas iš visų 'bib
liotekų ir skaityklų ir sunaikin
tas. ši knyga, pačiam. Stalinui 
vadovaujant išleista 1938 m., iki 
jo mirties buvo išversta į 100 kal
bų ir jos bendras tiražas siekęs 
virš 60 milijonų egzempliorių. Ta 
knyga buvo būtinas vadovėlis vi
sose mokyklose, partijos/ padali
niuose ir kiekvieno piliečio ran
kose. Jos neskaitęs buvo kuone 
liaudies priešu laikomas.

1956 m. Partijos 20-me suva
žiavime Kruščiovas padarė prane
šimą, kuriame pasmerkė Stalino 
asmens kultą ir atskleidė jo eros 
baisumus, žinoma, Stalino žiau
rumai ir jo sauvaliavimai (apie 
juos kalbėdamas Kruščiovas 3 
kartus kuone nusilpęs...) buvo ne
pateisinami tik tie, kurie buvo nu
kreipti tik prieš partijos narius. 
Daugelis tų žmonių buvo rehabi- 
lituoti.

1957 m. buvo pradėtas leisti 
žurnalas, pavadintas "Sov. Są

Jis kalbėjo
Jungtinių Valstybių prezidento 

Lincolno kalba, pasakyta Get- 
tysburge, 1863 m. lapkričio 19 d. 
pašventinant kapines žuvusioms 
pilietiniame kare, tebėra pras
minga bei turininga ir šiandie
ną, beveik po šimto metų

Edward Everett, sakęs oraci
ją pašventinimo iškilmėse, kitą 
dieną parašė prezidentui savo 
susižavėjimą Lincolno min
timis, pasakytomis iškalbingu 
paprastumu. Jis rašė, kad būtų 
buvęs labai patenkintas, jei per 
savo dviejų valandų kalbą būtų 
sugebėjęs iškelti pagrindinę min
tį taip taikliai kaip kad prezi
dentas padarė per dvi minutes.

Lincolnas jam atsakė: “Būtų 
buvę nedovanotina, jei mūsų va
kar dienos vaidmenyse jūs būtu
mėte kalbėję trumpai, o aš il
gai. Malonu girdėti, kad, jūsų 
nuomone, mano keli žodžiai ne
buvo visiškai nevykę”.

Prieš astuonias dešimtis ir sep
tynerius metus mūsų tėvai šiame 
žemyne pašaukė gyveniman naują 
tautą, pradėtą laisvėje ir skirtą 
minčiai, jog visi Žmonės yra su
tverti lygūs. Šiandieną mes kovo
jame didį pilietinį karą, bandyda
mi, ar šioji tauta, o lygiai ir bet 
kuri kita, tokiu pat būdu pradėta 
ir tolygiu pasaukimu, gali ilgai 
ištverti.

Suėjome ant šio didžio karo mū
šio lauko. Atvykome dedikuoti šio 
lauko dalies paskutiniam poilsiui 
tą, kurie padėjo savą gyvybę, kad 
tauta galėtų gyvuoti.

Mums pritiktų ir derėtą, lead 
mes tai padarytume. Tačiau, pla
čiau žvelgdami, jaučiamės negalį 
šios žemės dedikuoti, tariamės ne-

jungos komunistų partijos klausi
mai.” Siame žurnale pilna strai
psnių, kurie Stalino metu niekada 
nebūtų pasirodę. 1958 m. išleista 
"Sov. Sąjungos istorija socializ
mo epochoje”, o 1959 m. naujai 
pertaisyta “Sov. Sąjungos komu
nistų partijos istorija” — abie
juose veikaluose aštriai kritikuo
jamas Stalino asmens kultas ir iš
keliama jo nusikaltimai socialis
tiniam teisingumui. 1961 m. parti
jos suvažiavime vėl buvo iškelta 
daug naujų kaltinimų prieš Sta
liną. Taigi iki tol tie kaltinimai 
dar nebuvo baigti, bet jie nesiek
davo toliau, kaip 1934 metus. Da
bar pradedama žengti dar toliau 
ir tai net iki Stalino viešos poli
tinės veiklos pradžios.

Ryšium su Spalio revoliucijos 
50 metų sukaktimi, kuri įvyks dar

Laisvės Varpa* Jungtinėse Amerikos Valstybėse, nulieta^ 
Anglijoje 1752 m., prieš 210 metų. Jam skambant buvo per
skaityta Amerikos nepriklausomybės deklaracija 1776 m. lie
pos 8 d. Laisvės Varpe įrašas: “Proclaim liberty throughout 
all the land unto all the inhabitants thereof.”

Lietuvos Laisvės Varpas buvo Amerikos lietuvių pagamin
ta* šio varpo pavyzdžiu ir idėja. Mūsų Laisvės Varpe iš
rašyti min. K. Balučio žodžiai "O skambink per amžius 
vaikam* Lietuvos, tos laisvė* nevertas, ka* negina jo*.”

ir i mus!*
galį jos pašventinti nei pagarbin
ti ją kaip šventą. Narsūs vyrai, 
gyvieji ir žuvę, kurie šičia kovojo, 
tą žemę, yra jau pašventinę, ir 
mūsų menkos galios nieko negali 
nei pridėti prie to, nei atimti.

Pasaulis vargu ar teįsidėmės ir 
vargu ar ilgai atmins šičia sako
mas kalbas, tačiau jis niekada ne
galės pamiršti, kas narsiųjų vyrų 
buvo atlikta šioje vietoje.

Veikiau mes, gyvieji, turime 
ryžtis tęsti nebaigtą darbą,

RUSAI “PRALENKĖ” AMERIKA!
Lietuvos žmonėms .bulvės keturis 

kartus brangesnės kaip Amerikoj, 
dešimteriopai brangesnės kaip ne
priklausomoj Lietuvoj.

Maskvos pavedimu, nuo šių me
tų pavasario Sniečkus Lietuvoje 
yra ne tik Chruščiovo vietininkas 
komunistų partijos, valdžios, bet 
ir visos žemės ūkio gamybos tvar
kymo reikaluose. Jis yra vyriausias 
visų (visą Lietuvos žemę užval
džiusių) bolševikinių dvarų ir visų 
XX amžiaus baudžiauninkais pa
verstų Lietuvos žemdirbių urėdas. 
Jam pavesta prižiūrėti, kad žemės 
ūkio gamyba Lietuvoje “pasivytų 
ir pralenktų Ameriką”.

Daugiau lietaus, negu Sniečkaus 
genialaus vadovavimo dėka, bent 
vienu požiūriu tai bus tikrai pasi
sekę: bulvės Lietuvos žmonėms šį
met jau keturis kartus brangesnės 
kaip Amerikoj! Tai būtų net neįti
kėtina, jei sausi skaičiai to nepat
virtintų.

Dėl tikrai nepalankaus oro ir 
ypač dėl tokiame ore netikusio biu
rokratiško darbo organizavimo, 
bulviakasis, kaip ir kasmet bolševi
kiškai tvarkomuose dvaruose, susi
vėlino ir didžiuma bulvių nenukas- 

tik 1967 m., jau dabar pradėta 
rengtis nepaprastam šio įvykio 
paminėjimui. Kaip minint eilines 
metines sukaktis, taip ir 50 metų 
bus atžymėta soclenktynėm, iškil
mingais įsipareigojimais pervir
ši nt i planus, mitingų mitingais, 
eisenomis, paradais, kraštas sken
dės plakatų šūkių jūroje. Visur 
bus garbinama partija, kaip vie
nintelė neklystanti darbo žmonių 
vadovė ir t.t. Tik, žinoma, vis
kas padidintu mastu. Tačiau, kaip 
“Pravda” nesenai paskelbė, iki 
revoliucijos sukakties dienos bus 
užbaigtas dar vienas paminklas 
— tai 6 tomų “Komunistų parti
jos istorija”. Supažindinti sovie
tų piliečius su šia džiaugsminga 
naujiena “Pravda” paskelbė net 
22 kolonų apimties straipsnį! Tai, 
žinoma, ne paprastas informaci- 

dėl kurio jie šičia kovojo ir kurį 
jie tuo būdu kilniai pastūmėjo pir
myn.

Veikiau mes turime būti dedi
kuoti didžiam uždaviniui, tebesan
čiam prieš mus, kad, gerbdami 
žuvusiuosius, mes įgautame giles
nio pasišventimo tam reikalui, už 
kurį jie pilnu saiku buvo atsidavę; 
kad mes šičia tvirtai įsisąmonin
tume, jog šie žuvusieji nebus mirę 
veltui; kad šioji tauta, Dievo glo
bojama išvys naujai atgimstant 
laisvę; kad žmonių valdžia, žino
irių sudaryth, žmonėms skirta, ne
išnyktų nuo žemės.

A.

tos sumirko ir supuvo. Įvyko prieš- 
bolševikiniais laikais Lietuvoje be
veik negirdėtas dalykas: ypatingai 
aštri bulvių stoka. Tokiu atveju 
“visa žinantį” ir viską tvarkanti 
bolševikinė valdžia nepajėgia su
laužyti ūkinio dėsnio, pagal kurį 
stingamų dalykų kainos neišven
giamai kyla. Taigi, bulvių kainos 
šiuo metu Lietuvoje, kaip sako, 
“pasakiškos”, būtent: nuo 7 iki 8 
rublių už paprastąjį, 50 kilogramų 
centnerį. (Oficialiai statistikoje 
centneriu vadina 100 kilogramų). 
Ką tokia kaina iš tikrųjų reiškia, 
galima suprasti atlikus kaikurių 
paskaičiavimų.

Paprastasis centneris, tai yra, 
50 kilogramų yra 110 amerikinių 
svarų. Jei imsime, kad toks centne
ris kaštuoja 7 rubliai ir 70 kapeikų 
(tai arti aritmetinio vidurkio tarp 
7 ir 8 rublių), tai išeina, kad ame
rikinio bulvių svaro kaina Lietuvo
je dabar yra apie septynias kapei
kas.

Amerikoj mažmeninė bulvių par
duodamoji kaina miestuose svy
ruoja pagal bulvių rūšį nuo pus
šešto iki dešimties centų. Tai irgi 
galima imti kiek paaugštintą vi

nis straipsnis, o rašomosios isto
rijos gairės bei nurodymai istori
kams: kas kur pabrėžtina, kas 
pataisytina ar pakcistina ar net 
visai išleistina. “Naujų istorijos 
tomų uždavinys, rašo “Pravda”, 
— mūsų pasaulėžiūrą sustiprinti 
ir marksistinės-leninistines teori
jas bei istorinę partijos mokslo 
teoriją dar labiau iškelti”. Taigi, 
vieno vokiečių žurnalisto pareiš
kimu, iš “Pravdos” nurodymų 
ryškėja, kad čia nelauktina objek
tyvaus darbo, kaip ir iki šiol Sov. 
Sąjungos su tos rūšies veikalais 
yra buvę. Sovietų istoriko užda
vinys yra skirtingas — faktus at
vaizduoti ne tokius, kokie jie yra 
buvę, bet koki turi būti, vertinant 
juos pagal dabarties reikalavi
mus.

Pagal “Pravdos” nurodymus ir 
Stalino veiklos nagrinėjimas bei 
vertainimas turįs būti nukeltas 
toli atgal, net iki 1908-9 m. ir is
torijos bendradarbiai turį rūpes
tingai ištirti ir įverti visą medžia
gą — dokumentais, laiškus apie 
Stalino klaidas, svyravimus to
kiais laikotarpiais: 1. filosofinėse 
1908-9 m. laikotarpio diskusijose 
ir kovoje prieš vad. “likvidato
rius”; 2. po 1917 m. vasario mėn. 
revoliucijos ir tų pat metų 6-jo

LIETUVOS KARIUOMENĖS SUNAIKINIMAS
Rusija niekada nemanė Lietu

vos atsižadėti. Nepasiseku* 1919 
m. Lietuvoj įsitvirtinti, rusai lau
kė vėl patogaus momento sugrįž
ti. Po 20 nepriklausomo gyveni
mo metų Lietuva buvo daug ge
riau pasiruošusi sutikti naują ko
munizmo antpuolį, nors tarptau
tinė padėtis lietuviams buvo la
bai nepalanki.

Štai kokia iš Kremliaus diri
guojama linija ėjo mūsų kariuo
menė* sunaikinimas.

1939 m. spalio 10 d. pasirašoma 
sutartis “dėl savitarpinės pagal
bos tiekimo ir Vilniaus krašto 
perdavimo Lietuvai”. Rusų ka
riuomenė* daliniai įvedami į Lie
tuvą.

1940 m. gegužės 25 d. Sov. Są
junga apkaltina Lietuvą nesilai
kant draugiškumo sutarties ir 
reikalauja įsileisti papildomą skai
čių rusų kariuomenės.

1940 m. birželio 15 d. gen. V. 
Vitkauskas įsako mūsų kariuo
menei teikti rusams visokeriopą 
paramą. Valstybės prezidentui 
pasitraukus į užsienį, rusams dik
tuojant, 1940 m. birželio 17 d. 
sudaroma Justo Paleckio vyriau
sybė.

1940 m. liepos 3 d. Lietuvos ka
riuomenė pavadinama “liaudies 
kariuomene”. Paskiriami politru- 
kai, kuriems komunistų partijos 
buvo pavesta auklėti karininkus 
ir kareiviu* “politiškai”. Išlei
džiami laikraščiai "Tiesa” ir “Ka
reivių Tiesa”.

Po vadinamų liaudies seimo rin
kimų — liepos 15 d. — į kuriuos 
kariai buvo privalomi atvesti, pra-

durkį — septyni centai.
Jeigu priimtumėm bolševikinės 

valdžios skaičiavimą, anot kurio jų 
kapeika esanti 11% vertesnė už 
centą, tai jau išeitų, kad bulvės 
Lietuvoj dabar yra apie 11% bran
gesnės kaip Amerikoj. Bet tie, ku
rie Lietuvoj dabar turi bulves pirk
ti rubliais ar kapeikomis, kainų ne
lygina valdžios mastu. Jie skai
čiuoja, kiek tų bulvių jie gali įsi
gyti už rubliais matuojamą jų dar
bą. Vidutinis darbininkas ar tar
nautojas, kuris gauna 70 rublių 
atlyginimo per mėnesį, už tuos 
rublius gali nusipirkti 1000 svarų 
bulvių. O toks pat vidutinis darbi
ninkas ar tarnautojas Amerikoje 
gauna 70 dolerių per savaitę ir už 
tą atlyginimą gali pirkti irgi 1000 
svarų bulvių, o už mėnesio darbą 
jis gali turėti daugiau kaip 4000 
svarų. Tad realiai Lietuvos žmo
nėms bulvės ir pasidarė net dau
giau kaip keturis kartus branges
nės (sunkiau uždirbamos), negu 
Amerikoj. Tai neabejotinas “pra
lenkimas”.

Bet Lietuvos žmonės nežino nei 
Amerikos kainų, nei uždarbių, ar 
bent nedaugelis žino. Dabartinės 

partijos suvažiavimo metu; 3. < 
spalio revoliucijos metu ir po jos 
sekusiame pilietinio karo laiko
tarpyje; 4. po Lenino mirties, 
prieš antrą pasaulin; karą ir po 
jo (kreiptinas dėmesys į Stalino 
rimtus suklydimus, galios pikt- 
naudojimą, politinius ir karinius 
svyravimus); 5. prieš karą — dėl 
represijų prieš partijos, valdžios 
ir kariuomenės atstovus, dėl klai
dų užsienio politikoje, žemės ūkio 
srity ir kit...

Ligi šiol ir knygose ir filmose 
ir paveiksluose Stalinas buvo lai
komas artimiausiu Lenino ben
dradarbiu spalio revoliucijos lai
kotarpyje. Dabar, pav. “Pravda” 
nurodo, kad Centro Komiteto po
sėdžiuose (lemtingomis 1917 m. 
spalio 10 ir 16 d.) dauguma bal
savo už sukilimą, o Kamenevas ir 
Zinovjevas prieš, ir Gorkio leidžia
mame žurnale paskelbė protestą. 
Leninas partijos laikrašty pa
smerkė Kamencvo ir Zinovjevo 
laikyseną, o Stalinas neparėmė 
Lenino pozicijos. Pralaimėjimas 
Lenkijoje 1920 m. iki šiol buvo 
priskiriamas Tuchačevskiui ir 
Trockiui, dabar gi, pagal “Prav- 
dą” — pietiniame fronto sparne 
veikiantis Stalinas delsė įvykdyti 
C. Komiteto įsakymus ir eiti Tu
chačevskiui į pagelbą. Kaltė už 
pralaimėjimą Lenkijoje tenka Sta
linui. Stalino vaidmuo II-jo pa
saulinio karo metu irgi turi būti 
kitoj šviesoj atvaizduotas. Pav.,

vedama* dalinis buvusio* unifor
mos pakeitimas — surusinama 
uniforma.

1940 m. liepos 12 d. Paleckis 
paskiria kariuomenės vadu gcn. 
F. Baltušį — Žemaitį, dar 1919 
m. kovojusį kartu su bolševikais 
prie Šiaulių. Politrukai pradeda 
skelbti greitą įjungimą lietuvių 
karių į raudinąją armiją.

1940 m. rugpjūčio 30 d. liau
dies kariuomenė performuojama 
į rusų 29 teritorinį šaulių korpą 
ir įjungiama į Pabaltijo ypatin
gos karo apygardos sudėtį. Kor- 
po vadu skiriama* gen. V. Vit
kauskas. Lietuviai kariai sumai
šomi su rusų kariais.

1941 m. vasario 12 d. kariai va
romi rinkti TSRS augščiausios ta
rybos.

1941 m. vasario 23 d. vykdo
mas rusų karinė* priesaikos pri
ėmimas ir rusiškų pulkų vėliavų 
įteikimas. Daug lietuvių karių už 
pasipriešinimą suimama.

Lietuvoje
AR JAU RADO LIETUVOJE 

NAFTOS? \
Lapkričio 4 dieną buvo paskelb

tas ELTOS (Lietuvos Telegramų 
Agentūros) vardą pasisavinusio 
TASSO padalinio Vilniuje prane
šimas, kad po ketverių metų tyri
nėjimų geologai pagaliau trijuo
se gręžiniuose "respublikos piet
vakarinėje dalyje” (tiksliau vieta 
neminima) esą rasta skystos naf
tos pavyzdžių. (Anksčiau būdavo 

kainos atrodo pasakiškos vien dėl 
to, kad jos praduria labai jau ryš
kiai didelę skylę asmens ar šeimos 
pragyvenimo sąmatoje. Dar ne
įprasčiau tos kainos atrodo tiems, 
kurie prisimena priešbolševikinių 
laikų savo uždarbius ir ano meto 
bulvių kainas.

Tokio lygio darbininkas ar tar
nautojas, kuris dabar gauna 70 
rublių per mėnesį (o tai skaitomas 
jau gana geras, vidutinį lygį jau 
beveik prašoksiąs uždarbis), 1939 
metais gaudavo apie 240 litų per 
mėnesį, — tai irgi buvo gorėlesnis 
vidutinis uždarbis. Bulvių 50 — 
kilograminio centnerio kaina tada 
buvo 2 litai 40 centų. Vadinasi, 
toks asmuo už savo mėnesinį atly
ginimą tada galėjo pirkti šimtą 
centnerių bulvių, o dabar už tą 
mėnesinį atlyginimą tegali gauti 
tik dešimtį centnerių.

Visas pragyvenimo išlaidas skai
čiuojant, už dabartinį rublį ligi šiol 
dar buvo galima įsigyti vidutiniš
kai maždaug tiek pat, kiek būdavo 
galima už litą. Skirtumas tik tas, 
kad atlyginimai rubliais tarp trijų 
ir keturių kartų mažesni, negu 
buvo litais. Bet šių dienų bulvių 
kaina, net ir tiesiogiai pinigais 
skaičiuojant, daugiau kaip triskart 
didesnė, o skaičiuojant darbu — 
dešimteriopa. Suprantama, kad tai 
atrodo “pasakiškai”. (LNA) 

dėl nežinojimo frontų padėties 
Stalinas laikytinas atsakingas už 
Kijevo ir Charkovo pralaimėji
mus, palengvinusius vokiečiams 
priartėti prie Volgos. Politinėj sri
ty Stalinas 1941 m. pavasarį ne
sugebėjo įvertinti tarpt, padėties 
ir nekreipęs dėmesio į įspėjimus 
dėl galimo Hitlerio užpuolimo.

Tačiau yra nemaža sričių, kur 
Stalinas, kaip ir anksčiau, laiko
mas buvęs teisingas bent nesmer
kiamas. Pav. jo kova su trockis- 
tais ir dešiniaisiais 1925-29 m., 
prievartinė kolektyvizacija. Dėl 
valymų ir nėra kaltinimo — tik 
paskelbta nužudytųjų sąrašai ir 
tuo jie laikomi rehabilituotais. 
žodžiu, kas Stalino padaryta nau
dinga partijai ir Sov. Sąjungai, 
tas laikoma teisinga.

“Pravda” baigia savo nurody
mus: “Istorijos leidėjų pareiga 
parodyti, kad asmens kultas so
vietų visuomenės progresą galėjo 
trukdyti, bet negalėjo sulaikyti 
ir socialistinės visuomenės pri
gimtį pakeisti. Asmens kulto še
šėliai negalėjo aptemdyti partijos 
ir tautos sėkmingumo socializmo 
statyboje”. Vieno vokiečių žurna
listo pastebėjimu, čia istoriko už
davinys tikrai nelengvas: praves
ti skiriančiąją liniją tarp partijos, 
kuri visada teisi ir klaidų asmens, 
kuris 25 metus tai partijai vado
vavo.

-na*

1941 m. birželio pradžioje da
li* augštųjų karininkų išfiunčia- 
ma į Vorošilovo vardo karinę aka
demiją Maskvoje. Vasaros užsiė
mimams išvykstama į Pabradės 
(179 divizija) ir Varėnos (184 di
vizija) poligonus.

1941 m. birželio 22 d. Hitleris 
pradeda karą prieš Rusiją. Per 
suirutę daliai karių pasiseka iš
trūkti iš poiitrukų priežiūros, ki
tiems tenka žūti Rusijos gilumo
je.

Niekas neįsivaizduos, ką turėjo 
iškentėti lietuvi* karys, patekęs 
į komunizmo reples. Visa, kas 
buvo brangu lietuvio širdžiai, bu
vo niekinama, gi visa kas rusiška 
buvo augštinama laisvės, demok
ratiškumo vardu. Rusiškas draus
mė* batas vis ' labiau spaudė prie 
žemės, niekur nesimatė viltie* ar 
užtarimo ir tik kalbos apie karą 
buvo vienintelis nusiraminimas, 
kad viskas ne amžina, kad išdi
dieji braška ir griūva. V.

kartais užtinkama tik naftos dujų 
ar šiek tiek “drėgmės”).

šis pranešimas skubėta paskelb
ti kaip “puiki dovana Didžiojo 
Spalio 45-sioms metinėms”. Jei ne 
toks reikalas, gal apie raidnį dar 
nebūtų nei kalbama, kadangi, kaip 
aiškina Geologijos ir gelmių ap
saugos valdybos viršininkas V. Mi
kalauskas, tas radinys dar tik 
“įgalina manyti, kad pramoninės 
šio vertingo žemės lobio atsargos 
turi perspektyvų". Toliau būsią 
atliekami gręžimai vakarinėje da
lyje stengiantis apčiuopti “Balti
jos žemumos rytinio šlaito naftin
gus kontūrus”. LNA

ATVEDĖ DUJAS J KAUNĄ
Dujotiekio vamzdžių linija iš 

Dašavos (Ukrainos), per Vilnių, 
pro Vievį ir statomą elektrinę, 
jau atvesta ir iki Kauno, šeštadie
nį, lapkričio 3 d., sporto aikštyne 
Kaune buvo sušauktas kauniečių 
susirinkimas, kur ta proga pasa
kyta daug iškilmingų prakalbų ir 
20 metrų aukščio vamzdžio gale 
buvo uždegtos dujos. Uždegti iš
kilmingai įsakė tūlas Borisas Ul- 
richas, “Mosgazprovodstroj” 
(Maskvos dujotiekio statybos) 
viršininkas. Jis veikė kaip iškilmių 
(ir dujotiekio) šeimininkas.

(LNA)

Tarptautinio Statistikos Biuro 
žiniomis žemės gyventojų skai
čius šiuo metu siekiąs 3 milijar
dus 115 mil. žmonių. Kasmet pri
auga apie 50 mil., taigi tiek, kiek 
visos Anglijos gyventojų.
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Lapkričio 18 d. mūsų broliai lat
viai visame pasaulyje švenčia Lat
vijos Nepriklausomybės Dienų. Ši’ 
diena jiems tiek pat brangi, kiek 
mums Vasario 16-toji, nes tą dieną 
prieš 44 metus Rygoje buvo pa
skelbta Latvijos nepriklausomybė.

Nuo neatmenamų laikų prie gin-

DIEVS SVETI LATVIJU!
SVEIKINAME BROLIUS LATVIUS J (J NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIES PROGA 1918.11.18 — 1962.11.18
tarinės Baltijos kranto gyveno 
lietuviškos aisčių gentys, prūsai, 
jotvingiai, lietuviai ir latviai gar
bindami savo dievus, medžiodami 
šimtametėse giriose ir dirbdami 
derlingą tėvų žemę. Nieko nesi- 
ruošdami pulti jie gyveno atskiro
mis gentimis ir nesusijungė laiku 
į vieną valstybę, kad galėtų atsi
spirti vokiečių expansijai j rytus.

Atsiradus kryžiuočiams mes pra
radome prūsų žemes, o kalavijuo
čiai užgrobę Kuršą, Vidžemę, Žem
galą ir Latgalą, iš kurių vėliau, 
svetimųjų įtakai veikiant, susidarė 
Latvijos valstybė. Prieš vokiškąjį 
“Drang nach Osten” pavyko atsi
spirti tik Žemaičiams, Aukštai
čiams ir Sudaviams susijungus į 
Karaliaus Mindaugo vadovaujamą 
Lietuvos valstybę.

Septynius šimtmečius latviai 
kentėjo po okupantų priespauda. 
Jų protėviai ėjo baudžiavą vokiečių 
baronams, o mūsų, vėliau prara
dus laisvę, lenkų dvarponiams. Gy
venant šimtmečius atskiriems, lai
kas padarė savo. Mūsų tarmės 
nutolo ir išsivystė dvi kalbos. Mū
sų papročiai ir tikybos pasidarė 
skirtingos, o virš 40 metų Lietu
voje užtrukusi spaudos draudimo 
gadynė atskyrė mus ir kultūriniai.

Prasidėjus Lietuvoje ir Latvijo
je tautiniam atbudimui, tarp gi
liau galvojančių tautos veikėjų bu
vo kilusi mintis lietuviams ir lat
viams kurti bendrą valstybę.

Dar 1893 m. žymus latvių at
gimimo veikėjas Atis Kronvalds 
kalbėjo už bendrą kelią. Mažai kam 
žinoma jog Karlis Baumanis, 1874 
m. parašytame latvių tautos him
no originale buvo įrašęs “Dievs 
Sveti Baltiju”, nes jis galvojo apie 
bendros latvių — lietuvių valsty
bės sudarymą. Vėliau neberandant 
vienybės idėjai pritarimo, himnas 
buvo pertaisytas į “Dievs Sveti 
Latviju”.

Po pirmojo pasaulinio karo atsi- 
statant Pabaltijo valstybėms visa 
eilė latvių ir lietuvių veikėjų k.a.,

r

NELE MAZALA1TE

LEGENDA APIE NEŽINOMĄ KAREIVI 
\

Žemėje jau tiek buvo prikal
bėta apie atėjusią taika jog ir 
danguje pradėjo tuo tikėti.

— Gal būt, — pasakė vienas 
Šventas filosofas, kuris net palai
mos vietoje negalėjo atprasti nuo 
svarstymų ir abejojimų, — gal 
būt, jeigu jie ten žemai šaukia, 
kad viešpatauja taika, tai, .tur 
būt, iš tikrųjų, kraujas jau pa
liovė plaukęs kitaip, kaip tik gy
vo žmogaus gyslose. Bet keista,
— murma jis, — keista: anų kar
tų aš pažvelgiau į apačių ir nu
džiugau, kad jau pradeda atžel
dinti iškirstus miškus, tačiau ge
riau įsižiūrėjęs pamačiau, jog tai 
nėra medžiai o patrankų vamz
džiai.

— Tai tiktai karo atminimas,
— tarė kitas, — tai tiktai prisi
minimas savo pačių sukeltos 
bausmės dienų.

—Taip, vargšai mūsų broliai 
iškentėjo tiek, jog to nebeturėtų 
užmiršti jų vaikų vaikai, — atsi
liepė sustojęs prie jų dar vienas 
palaimintasis. — Tik pagalvoti, 
ką yra išgyvenę tie būriai naujų 
mūsų draugų, kurie atėjo čia per 
ugnį ir spiegų. Jie buvo taip ne
tekę visko, jog nežino net, kur 
paliko savo kūnus.

Šventasis Petras tuo metu ėjo 
į laukus, kur artojas Izidorius sė
jo naujas žvaigždes — ach, Die
vo sodyba yra plati, ir visur rei
kalinga užveizdos budri akis. Jis 
jau buvo bepraeinųs pro šalį, 
bet ūmai sugrįžo ir susimąstęs 
sustojo:

— Mes pagerbsime šiuos mū
sų karą iškentėjusias brolius; te
gu vieno kareivio kūnas paten
ka į dangų — aš manau, mes ga
lėsime sode įrengti Nežinomo 
Kareivio kapą.

Ir kai visi apsidžiaugė dėl ši
to, nes kiekvieno širdyje kaip

LATVIU TAUTOS HIMNAS

Dievs, sveti Latviju,
Mūs’ dargo tėvijų,
Sveti jei Latviju,
Ak sveti jei to.
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju deli dzied,
Laid, mums tur laimė diet 
Mūs’ Latvija

Valdemars, Veinbergs, Inž. Riters, 
inž. Paegle, prof. Plakis Dr. J. Ba
sanavičius, Dr. J. Šliupas, Marty
nas Jankus, kan. J. Tumas, inž. 
P. Vileišis, Vydūnas ir M. Biržiš
ka dėjo pastangas kurti bendrą 
valstybę, bet buvo nustelbti vėliau 
prie laisvės judėjimo prisidėjusių 
veikėjų, kurie savo pavėlavimą no
rėjo išpirkti pasinešdami į nepar
tinį patriotizmą.

Pasibaigus laisvės kovoms vie
nybės idėja vėl atgijo. 1921 m. 
Rygoje, o 1923 m. Kaune, Šiau
liuose ir Klaipėdoje įsikūrė Lietu
vių — Latvių Vienybės D-jos sky
riai. Vienybininkų iniciatyva pra
sidėjo aktyvus abiejų kraštų ben
dradarbiavimas. Rašytojai, žurna
listai, mokytojai, studentai, gydy
tojai ir kooperatininkai turėdavo 
bendrus savo suvažiavimus, o ka
riuomenės pulkai pradėjo pasikeis
ti karininkų atstovais.

Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
blaiviau galvojantys valstybės vy
rai pradėjo suprasti, kad norint iš
saugoti Baltijos kraštų laisvę 
mums reikia jungtis į. vieną viene
tą. Pirmieji žingsniai padaryti 
1934 m. rugsėjo 12 d. pasirašant
Pabaltijo Valstybių Santarvę. Tai 
buvo teisingas žygis, tačiau tru
putį pavėluotas, nes antrasis pa
saulinis karas mus užklupo dar 
nepasiekus tikros vienybės.

saulė švietė meilė savo per am
žius einančiai giminei šventas 
Petras pakvietė riterį Jurgį ir ta
rė jam:

— Kilnusis riteri, tau teks nu
keliauti į žemę; tu pats buvai ka
reivis, ir kas gi kitas geriau už 
tave parinks kūną tokio kario, 
kuris bus vertas ilsėtis šičia. Kur 
yra tavo žirgas?

Jis ganėsi pievoje, ir du maži 
angelai ilgai braidė po rusą, kol 
surado jį, nes jis buvo toks bal
tas, jog visiškai susiliejo su migla. 
Stipriai laikydamiesi už karčių, 
nujojo jie į kalvę, ir ten laikė jo 
kojas, kol angelas kalvis derino 
pasagas iš jauno mėnulio pusra
čių, kurie sukrauti iki vartų. Ir 
tuojau pat pasirodė ir šventasis 
Jurgis. Jis buvo užsidėjęs savo 
šarvus ir atrodė labai puikiai. Jis 
dar užsimetė ant pečių apsiaustų 
ir sėdo į balnų.

Žirgas pasileido tokiais dai
liais šuoliais, jog vėliau buvo pa
sakojama žemėje, kad kažkoks 
vaikutis vienų trumpų metą re
gėjo danguje nuostabų vaizdų: 
atrodė, jog keturi mėnuliai šoka 
mėlyname vandenyje.

— Tau neteks ir pavargti, — 
tarė riteris savo žirgui, — tiek 
metų pasaulyje siautė karas, iš 
kareivių kūnų išklotas tiltas per 
visų žemę — mums reikės tik nu 
sileisti, ir mes būsime radę tai 
ko esame išsiųsti atgabenti.

Ir iš tikrųjų, vos pastatęs kojų 
ant žemės, žirgas palietė kanopo
mis kareivio lavonų — taip ne
giliai buvo pakastas jis dėl kūnų 
gausumo, tačiau tai nebuvo tas, 
kurio ieškojo šventasis Jurgis. Ir 
kai jis keliavo toliau, jo ieškoji
mai buvo vis dar tušti, nes joks 
karys nebuvo užsipelnęs ilsėtis 
dangaus sodo pakraštyje: vienas 
tebelaikė savo kape nepaleisda

Dieve, laimink Latviją, 
Mūs tėvynę brangiąją. 
Laimink Latviją, 
Ak, laimink ją.
Kur latvių dukros žydi,
Kur dainos sūnus lydi, 
Duok laimės džiaugsmą didį 
Mūs Latvijoj.

Tiktai patekę į okupanto nagus 
supratome kokia kvailystė buvo 
mūsų pabaltijo tautoms užsitverti 
atskirų valstybių sienomis. Ben
dromis jėgomis būtume galėję 
daug lengviau apginti savo tautų 
laisvę.

Skaudi prarastos laisvės pamo
ka padėjo po karo tremtinių sto- 
vyklose atgaivinti lietuvių — lat

Vasario 16 d. gimnazijos atidarymo metu 
1954 m. Vokietijoje. Gimnazijos mokiniai 
su Lietuvos ir Fed. Vak. Vokietijos vėlia
vomis.

American Information Service klišė

mas' kerštingo ginklo, kitas iš
plėšto turto. Jų rankas slėgė auk
sas; — po užžėlusia velėna ėjo 
laikrodžiai, degė brangakmenių 
akys; kito pirštai dar tebelaikė 
kasas moters, kurių jis buvo iš
niekinęs. Vienas gulėjo burna, 
prikimšta molio, ir kitas buvo 
nugrimzdęs giliai iki žemės gel
mių, nes jie buvo atėję užgrobti 
svetimos žemės, ir šitaip dabar 
ji valdė juos. Juo toliau keliavo 
riteris Jurgis; juo labiau ėmė ji 
siaubas; kas buvo pasidarę iŠ 
žmogaus ir kareivio — ir jis jojo 
per sausumas; kalnus ir jūras, 
visiškai nebetekdamas vilties.

— Jau praėjo tiek laiko, mąs
tė jis; — namuose gali imti gal
voti, jog aš nutariau visiškai pa
silikti šičia. Ką gi aš pasakysiu 
grįžęs — argi kas norės patikėti, 
kad kareivis yra keiksmo žodis; 
kad jis mirdamas vagia, ir nusi
dėjimas jame yra stipresnis už 
žaizdas.

Šitaip liūdnai galvojo jis ir jau
tėsi labai pavargęs; ir jo žirgas 
baigė nudilinti savo pasagas.

— Matau kažkokį sodų, — 
pasakė jam riteris; glostydamas 
jo ausis; — mes čia truputį pa
silsėsime ir jau leisimės atgal.

Apgriuvę nartai stovėjo ap
linkui, ir sodas atrodė niaurus ir 
visiškai tuščias; tačiau kai šven
tasis pastatė savo žirgų prie ap
degusio beržo — jis kažką pama
tė. Lapkričio naktis buvo čia, 
drėgna ir tamsi, ir reikėjo tiktai 
tokių skaidrių akių, kaip jo, kad 
jis išskirtų iš tamsos akmens pa
minklą ir tai, kaip- iš po jo pa
kilo žmogus. Žmogus vaikščiojo 
po sodą šen ir ten, atsargiai ran
komis kilnojo sudžiūvusius sta
garus ir iš purvyno ištraukė kelis 
roži pumpurus.
— Štai, — pasakė jis prisiar

vių vienybės idėją Aistijos Sąjū
džio vardu. Pirmaisiais kūrėjais 
stojo istorikas Julijs Bračc, inž. 
Paegle, E. Skujenieks, O. Leipinš, 
M. Gaide, mūsų rašyt. Faustas 
Kirša, Gen. Pundzevičius, Vydū
nas ir prof. M. Biržiška.

Užėjus emigracijos bangai, vie
nybės mintis nežuvo. Amerikoje. 
Kanadoje ir Argentinoje veikia 
Vienybės D-jos skyriai, o kitur 
reiškiasi per bendrus pabaltiečių 
komitetus.

Būtų gera, kad ir Australijoje 
sustiprintume pabaltiečių bendra
darbiavimą. Padarykime bent kar
tą į metus bendras sporto varžy
bas. Leiskime pabaltiečių skau
tams surengti bendras iškilas. Su
organizuokime bent po vieną ben
drą meno ir literatūros vakarą. 
Pasigendame bendros pabaltiečių 
menininkų parodos. Sukvieskime 
bendrus pabaltiečių rašytojų ir 
žurnalistų susitikimus. Naudingu 
būtų, jeigu ir Baltijos kraštų stu-

tindamas, — tavo arklys visiškai 
pailsęs ir alkanas, bet aš daugiau 
nieko negaliu rasti. Kitą kartą 
mes čia auginome begales rožių, 
ir kiekvienas svečias išeidavo iš 
čia papuoštas.

Ir jis pasitraukė į tamsų, ta
čiau šventasis Jurgis nuėjo pas
kui jį. Jis ėjo taip tyliai, kad jo 
pentinai neužkliuvo nei vėjo.

Žmogus atsirakino apgriauto 
pastato duris ir įėjo į vidų. Dabar 
jis užsidegė žvakę, ir riteris Jur
gis pamatė, kaip žmogus eina per 
sales ir lenkiasi sienoms.

— Kodėl jis sveikina tuščias 
sienas? — galvoja Šventasis, ir 
ūmai pamato, jog čia anksčiau 
yra kaboję kryžiai ir kunigaikš
čių atvaizdai. Garbingų žmonių 
paveikslai atsispaudė nematomi 
šituose mūruose, laisvės karų vė
liavos yra kabojusios salės pak
raščiuose, ir daugybė kilnių žettk- 
lų.

Jis nuėjo paskui žmogų, žen
giantį dengta galerija, užlipo pas
kui jį į bokštą, ir riteris matė, 
kaip viršūnėje žmogus iškėlė vė
liavą ir ėmė pūsti trimitų. Nuo 
šito garso pabudo bokšte įkeltas 
varpas ir ėmė raudoti. Jis rau
dojo taip skaudžiai, jog jo Šer
ais įkaito kaip liepsna, atrodė ji 
tuojau suplyš; tačiau jis negalėjo 
pasijudinti ir prabilti. Paskui 
žmogus nulipo, priėjo prie akme
nų krūvos paminklo, prieš jį už
kūrė ugnį iš gintarų ir kadugių 
ir ėmė giedoti.

Ir šventasis Jurgis pajuto, kad 
nuo šitos giesmės šalį užėmusių- 
jų priešų miegas pasidarė pilnas 
baimės. Kai ugnis užgeso, žmo
gus priėjo prie tos vietos, iš ku
rios buvo pakilęs, ir tuomet rite
ris Jurgis sulaikė jį už pečių.

— Kas tu esi? — paklausė jis, 
ir žmogus atsakė:

.— Mano žemės nežinomas 
kareivis, Lietuvos nežinomas ka
reivis.

—Kaip gera, — tarė šventa
sis, — kaip gera, kad suradau 
tave. Tokio aš ieškau! Tavo ran
kos yra švarios, tavo kaulų ne- 

dentai surastų bendrą kalbą.
Reikia tikėtis, kad per ateinan

tį bendruomenės organizacijų su
važiavimą Adelaidėje, Tarybos at
stovai, studentai, sportininkai, 
skautai ir mūsų kultūrininkai pa- 
svarstys būdus glaudesniam pubal- 
tiečių bendradarbiavimui.

Gyvename laikus, kai visos tau
tos apsijungia j karinius ar ekono
minius vienetus. Atgavus laisvę 
mes nebegalėsime apsitverti kiek
vienas savo kieme. Būtų tautinė 
savižudybė glaustis prie lenkų, ru
sų ar vokiečių. Telieka tik viena 
galimybė Raitijos tautoms veikti 
bendrai. Mūsų santykiai su estais 
visada buvo geri, o su latviais mus 
jungia bendra mūsų praeitis ir 
broliškas kraujo ryšys.

Linkėdami šventės proga bro
liams latviams ištvermės kovoje už 
savo krašto laisvę, kviečiame per 
latvių — lietuvių vienybę į glau
desnį Baltijos tautų bendradarbia
vimą. Mūsų tautų laisvė yra neda
loma. Arba mes visi atgausime 
laisvę, arba visiems teks vergauti.

A LB. POCIUS

PRANEŠIMAS ::
MENO DIENŲ REIKALU

«► Lietuvos Atgimimo Sąjūdis (LAS) Adelaidėje Meno Die- ** 
noms rengti Komiteto pavedimu, žemiau nurodytų meninių pa- 
rengimų pakvietimus platina šia tvarka: •>

-• 1) Užsakant pakvietimus paštu, rašyti LAS sekretoriui ad- Z
' 1 resu: Mr A. šerelis, 18 Chapman St., Rostrevor, S.A. 2) Tele- ' ’ 
’’ fonu: A. Šerelis 37 2271 po darbo valandų arba šeštadieniais ir 

sekmadieniais. • »
■ • 3) Asmeniškai: tuo pačiu adresu arba ALB atstovų šuva* Z

žiavimo metu Lietuvių Namuose, arba sekmadieniais po patnal-
“ du Lietuvių Katalikų Centre Adelaidėje. *’
■■ Paštu užsakant pakvietimai bus pasiųsti tik prisiuntus ap- ■> 
-. mokėtą užsakymą ir pridėjus pašto ženklu aprūpintą voką su .. 
” užsakančiojo adresu. Šito nepadarius, pakvietimai bus rezer- " 
“ vuojami ir laikomi iki atvykimo. Tačiau neapmokėti užsakymai

nebus rezervuojami. Postal Notes arba Money Orders adresuoti «► 
-- A. S erelis vardu ir adresu, tačiau nurodant išmokėjimo paštą: «>
“ Hectorville, S.A. "
Z PAKVIETIMŲ KAINOS: Z

1) Dainų Šventei, gruodžio 28 d. 8 v.v., Adelaide Town Hall: «> 
” a) Salėje pirmosios 9 eilės nuo A-J po 15 šilingų; (32 vietos ei-
” Įėjo); b) antrosios 8 eilės nuo K-R po 10 šilingų; c) trečiosios ••

7 eilės nuo S-Y po 8 šilingus;
-► Balkone: a) pirmosios 7 eilės nuo A-G po 15 šilingų, c) ant- Z 
“ rosios 7 eilės (galerija) nuo 11-0 po 8 šilingus.
“ 2) Teatro Vaidinimui, gruodžio 29 d. 8 v.v. “The Australia * ’

Hali: a) salėje pirmosios 7 eilės nuo A-G po 12 šilingų (30 via- ••
• ■ tų eilėje); b) antrosios 7 eilės nuo H-0 po 10'šilingų; c) tro- ”

čiosios 6 eilės nuo P-U po 8 šil. ’’
3) Jaunųjų Menininkų Koncertui, gruodžio 30 d. 2 v. p.p. ”■

"• Lietuvių Namuose: 4 šilingai visoje salėje (300 vietų). > ►
4) Literatūros ir Muzikos vakarui, gruodžio 30 d. 8 v.v.

‘ ‘ Lietuvių Namuose: po 8 šilingus visoje salėje. ’
Visi pakvietimai turės eilės ir vietos numerius, todėl tik pir-

• ■ miesiems geriausias pasirinkimas. Prašome visus pakvietimus * ■ 
., pasirūpinti iš anktto (viršminėta tvarka), kad išvengus berei- '■

kalingo nusivylimo. - ’’
■ “ Pakvietimai į Meno Dienų parengimus pradedami platinti * *
• > 1962 Maironio Metų lapkričio mėn. 15 d.
«. Su pagarba LAS Valdyba
' ’ Sekr. A. Šerelis ’

temdina niekas biauraus, aš pa
siimsiu tave su savim.

— Ne, — atsako nežinomas 
kareivis, — aš negaliu pasitrauk
ti iš sargybos; aš likau čia vie
nas; prašau, palik mane, riteri. 
Tu nusileisk žvilgsniu į žemę, ir 
tu pamatysi tai, ko ieškai, pama
tysi daugelyje vietų. Mano Šalis 
yia maža, ir mes kasdieną mirš
tame: tu čia atrasi, ko ieškai, 
šventasis riteri. -

Tai yra teisybė — mato riteris 
Jurgis: kapuose ir pagrioviuose, 
miške ir purvino vandens dugne 
jis randa žuvusius; kūrinos jis 
galėtų pasiimti su savim. Tačiau 
jie guli ramiai, tarsi miegotų, jie 
laiko taip stipriai apkabinę savo 
žemę, jog jis nedrįsta jų kelti. Ir 
jis joja per visą kraštą ir žvalgo
si, ir jis regi, kad taika niekuo
met nebuvo atėjusi iki čia. — 
Per gatves ir laukus brenda mir
tis ir daro ženklus ant durų. Ji 
nėra kilni mirtis, nuvedanti iki 
kapinių su giesme ir žvake, — 
raudona ir purvina ji slankioja 
kaip pasalūnas šuo ir kaip pasiu
tęs vilkas. Ji taip skuba, kad ri
teris visiškai nualsina savo Žirgą, 
sekdamas paskui jų. Ach, jam 
tenka keliauti ir ten, kur yra taip 
šalta, jog riešuto branduolys sus

SUOMIAI ATSISAKĖ 
KONFISKUOTI IŠPLATINTUS 

ANTIFESTIVALIN1US 
LEIDINIUS

Komunistinio jauhimo festiva
lio, praėj. vasarą {vykusio Hel
sinkyje rengėjai buvo perdavę
Suomijos policijos organams dalį 
antifestivalinių leidinių, kuriuos 
festivalio dalyviams dalino demo
kratinio jaunimo atstovai. Rengė
jai prašė tuos leidinius konfiskuo
ti imtis priemonių prieš jų dalin
tojus.

Tuo pačiu tikslu atitinkamą 
spaudimą Suomijos vyriausybei 
dariusi ir sovietų ambasada Hel
sinkyje. Suomių komunistų spau
da taip pat kėlė tokį reikalavimą. 
Ryšium su tuo Suomijos teisingu
mo ministerija neseniai pareiškė, 
kad nenumatyta imtis kokių nors 
priemonių, nes minėtų leidinių 
platinimas nėra nusižengimas įs
tatymams. Leidiniai taip pat ne
bus konfiskuoti, nes juose nėra 
nieko nelegalaus. (E)

TURISTAI LENKIJOJE

Lenkijos režimo valstybinis ke
lionių biuras Orbis paskelbė, kad 
šiemet iki rudens pradžios kraš
tą aplankė apie 100.000 turistų iš 
užsienio. Iš jų nemažiau kaip 80. 
000 buvo vakariečiai turistai, apio 
20.000 iš JAV-bių ir Kanados.

(E)

tingsta savo kevale, ir jis turi pa
sukti savo kelių į dykumas — vi
sur mirtis nuneša žmones iš anos 
šalies. Ji svaido juos kaip dulkes, 
pasityčiodama, ir paskui ateina 
užmušti jų. Kariai, mergaitės, 
vaikai, kunigai ir seniai — kiek
vienas, kas yra gimęs, yra jos 
gaudomi. Atrodo, mirtis neturi 
jokio kito užsiėmimo, kaip tik 
naikinti tos šalies žmones.

Šventasis riteris užsidengia ap
siaustu savo veidų ir pasuka žir
gą į namus.

Jis yra toks pavargęs, kai nu
lipa nuo balno, jog vos begali 
panešti savo šarvus. Jo balsas yra 
tylus, kai jis pasakoja viską, ką 
regėjo, ir labai nusiminęs taria:

— Kiek daug savo atvaizdų 
aš regėjau tenai bažnyčiose. Jie 
vaizduoja mane galingų ir globo
jantį, ir slibinas guli sutremptas 
prie mano kojų. Tačiau aš nieko 
nepadėjau jiems.

— Bet tu atgabenai iš ten Ne
žinomų Kareivį — mes pagerb
sime šitą nelaimingąją šalį, —Ta
rė vienas šventasis, o riteris Jur
gis tyliai atsako:

— Aš neat nešiau nieko. Jeigu 
Viešpats neparodys greit savo 
malonės, mes galėsime savo sode 
palaidoti Nežinomą Tautą.
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KŪRYBOS KERTELĖ

JONAS
yra viena* ii intymiauiių ir sub
tiliausią mūsų pomaironinė* kar
to* poetų. Vengdama* formalinių 
kraštutinumų, kaip jo meto ke- 
turvijininkai, atsisakydama* pra
našiškų vizijų, o daugiau bazuo- 
damasi* savo intymiai* išgyveni
mais, Aisti* įeina į mūsų lite
ratūrą skaidrus, naujas. Ji* kon
centruojasi žodyje, iš jo išgauda
ma* intymiuosius jo prasmė* niu
ansus, tobulai suderintus su pa
ties žodžio muzikiniu skambesiu 
ir poeto nuotaikomis. Poetas Ais
tis pradėjo rašyti dar gimnazijo
je būdamas (1927). Už poezijos 
rinkinį “Užgesę chimeros akys 
jis 1937 m. gavo valstybinę lite
ratūros premiją.

Pažymėtino* jo knygos, išleis
to* neprikl. Lietuvoje: Eilėraš
čiai (1932), Imago mortis (1933), 
Intymios giesmė* (1935), Užge
sę chimeros aky* (1937), Dievai 
ir smuikeliai (straipsnių rinkiny* 
1935), Poezija (Aisčio poezijos 
rinktinė 1940). Išeivijoje: Be tė
vynės brangio* (1942), Nemuno 
ilgesy* (1947), Sesuo buitis 1951), 
Apie laiką ir žmones prisimini
mai apie jo karto* didžiuosius 
mūsų poetus), Kristaliniame kar
ste.

Šiai* metai* | Laisvę fondas iš
leido jo kūrybos rinktinę “Poe
zija" (gaunama j Laisvę žurnalo 
administracijoje 10734 So. Eber
hardt Ave., Chicago 28, Ill., 
U.S.A.)

A. Krausas

JIS MYLĖJO LIETUVĄ...
GRAŽUS PAMINKLAS GENEROLUI V. NAGIUI — NAGEVIČIUI

BE TĖVYNĖS BRANGIOS

BE TĖVYNĖS brangios, be draugų ir be nieko 
Alpsta mano Širdis nejėgoj nuolatos — 
Nykdama savyje nė žymės nepalieka, 
O tyla Šiurpulinga nepaliauja kvatot.

Ir kvatoja jinai anais žodžiais sparnuotais, 
Kur kadaise gausingam tautiečių rate 
Mes pradėdavom vargą tėvynės rokuoti — 
Kad keliai jos kiti, kad jos laimė kita...

O gražiai, o gražiai mes tave nukalbėjom — 
Niekas mylimai žodžių nesakė tokių...
ISsiskyrėm — jai aSaros skruostais tekėjo
IS jos Šviesiai žydrų išraudotų akių...

Tąsyk verkė Širdy nuo tavęs atitolę,
Šitie žodžiai gimtinės pasiekt negalį, 
O jie troško sugrįžti ryžtingi namolei 
Ir pastot atėjūnus jos laimės kely.

MISKAS IR LIETUVIS

O JŪS, melsvi Šilai, o nykios platumos! 
AS jūsų sielvarto, jūs sopulio dalis: 
Gal todėl mano balsas bus nesvetimas, 
Kaip man nesvetimi atodūsiai žali.

h taip suaugau su tyla, su nykuma, 
Ir Silas su manim .ir aSen su Šilu.
Bet ko mes nebyliai, bežadžiai likome, 
Kodėl nesvietiSkai, stebėtinai tylu...

Tylu ik sielvarto, ik nepanešimo! 
Tylu žaliuos laukuos, ir pievoj, ir Šile. 
AS pasiilgau net tavo graudaus oSimo, 
Kai andai sunkiai skundėmės Šunies dalia.

Kadaise verkė miškas ir lietuvis
Tyliai, tarytumei ne lūpom — krūtine. 
Tuomet žinia, čionai ko verkti buvo. 
Bet ko gi mes šiandieną tylim — nežinia.

Knygoje “Vladas Nagevičius” 
aprašyti ir Karo Muziejaus sode
lyje buvusieji paminklai.

čia pateikiame knygos ištrauką 
— paminklo žuvusiems už laisvę 
aprašymą (iš Dr. B. Matulionio 
straipsnio).

• • *
Paminklas žuvusiems už laisvę 

pastatytas pagal dailininko Juozo 
Zikaro projektą. Paminklas turėjo 
keturkampės piramidės formą; ant 
piramidės viršūnėje stovėjo nedi
delis kryžius. Patsai Paminklas 
buvo sumūrytas iš akmenų, surink
tų ir suvežtų iš tų laukų, kur vyko 
kruvinos kovos, ginant Lietuvos 
laisvę. Į šį Paminklą buvo įmūryta 
J. Zakaro sukurta bronzinė lenta 
su įspūdingu paveikslu: liūdinti 
lietuvaitė beklūpanti prie brolio 
kapo, žuvusio už Lietuvos laisvę, 
ir jam atminti ant kapo bededanti 
gėles. Aukščiau paminkle buvo šis 
įrašas:

ŽUVUSIEMS Už LIETUVOS 
LAISVĘ 1921

šis Paminklas buvo atidengtas 
1921 m. spalio 16 d. Nuo tos die
nos buvo įvestos žuvusiųjų pager
bimo ir valstybinės bei tautinės 
vėliavų pakėlimo ir nuleidimo ap
eigos. Jos vykdavo 7 vai. ryte ir 
saulei leidžiantis vakare. Gatve pro 
Paminklą praeinantieji kariuome
nės daliniai turėjo atiduoti pagar
bą.

šis Paminklas pasidarė tikra 
tautos relikvija, kai 1934 m. lap
kričio 23 d. prie jo buvo palaidoti 
Lietuvos Nežinomojo kareivio pa
laikai. Ant kapo buvo uždėtas ant
kapis — granito lenta su įrašu:

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

AISTIS
PASTORALE

O VIEŠPATIE, koks vakaras, koks nerimas, 
Koks sunkus sielvartas mane apėmęs, 
Toli balti laivai liūliavo mariomis, 
Balti laivai, kaip baltos chrizantemos.

O saulė leidosi balta, pailsusi — 
Ji leidos nežinion į rūką tirštą — 
Mačiau, sutąsė spindulius konvulsijos, 
Mačiau ir vakarą, kaip žmogų, mirštant.

Užgeso sunkus varpo aidas klonyje...
Skamba kažkas, lyg piemenų rageliai...
Tai vakaras, ir tai tikra agonija, 
Tai pabaiga graudingos pastoralės.

Už šilo spinduliai silpo kyšodami, 
Ir, tartum skęstančio ranka, paniro, 
Ir medžiai, šermenų giesmes giedodami, 
Pravirko, ir vargonais gaudė girios.

ČIURLIONIS

APRAIZGĖ širdis dulkėtu voratinkliu — 
čiurlioniška “Saulės sonata”, 
Kur ir karalių galvos nulinkusios, 
Kur užgniaužti pasakų pasauliai platūs.

Neišeisi niekad iš narvų voratinklių...
Retkarčiais suvirpa gijos — karaliai keliasi: 
Pasakos baisios, it smakas, švelnios, it meilė 

piemeninė.
Prasiveria dangus, pabyra saulė juoko alasu.

Matau karalių sielvartą', jų gėlą vosilkinę, 
Ir auga, džiaugsmas raketa išvirsta — 
Rods, suvaitos, apibers žvaigždėm nebylų ilgesį. 
Bet vėl karaliai lenkiasi ir, lyg sonatoj, miršta.

NEŽINOMOJO KAREIVIO 
PAMINKLAS

NEŽINOMASIS KAREIVIS, ŽU
VĘS DĖL LIETUVOS LAISVĖS 
1919 m.

šiose neeilinėse laidotuvių iškil
mėse dalyvavo Lietuvos valstybės 
prezidentas, visa vyriausybė, ka
riuomenės vadovybė, Vytauto Di
džiojo Universiteto ir kitų mokyklų 
profesoriai, studentija, visuomenės 
organizacijos, jų atstovai ir t.t. 
Laidojamų palaikų pašventinimą 
atliko arkivyskupas P. Karevičius 
ir arkivyskupas J. Skvireckas. Po 
to Vytauto Didž. Karo Muziejaus 
bokšte, pirmą kartą ant to pasta
to, buvo iškelta valstybinė vėliava.

Priešais Paminklą žuvusiems už 
Lietuvos laisvę buvo pastatytas ak
meninis keturkampis (Im. aukš
čio) aukuras. Pagerbimo apeigų 
metu ant šio aukuro degdavo ug
nelė, ir iš jos kildavo į viršų dūmai. 
Tai buvo amžinos pagarbos ir at
minimo ženklas žuv. už Lietuvos 
laisvę. Į aukuro akmenį buvo įkirs
tas toks įrašas lotyniškai:

REDDE QUOD DEBES
— ATIDUOK, KĄ PRIVALAI

Tai buvo kiekvienam lietuviui 
priminimas, kad jis skolingas sa
vo tautai ir turi tautai atsilyginti 
savo darbu ir garbingu pareigų 
atlikimu.

Paminklą žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę J. A. Valstybių Raudonojo 
Kryžiaus atstovas pulkininkas gy

dytojas Ryan 1922 m. patsai apso
dino rožėmis; o tos pačios šalies 
įgaliotas miniateris Owen Norem, 
iš Vašingtono (Washington) atsi
vežęs nuo prezidento Washingtono 
kapo vijoklinių rožių, 1938 m. ge
gužės 16 d. savo rankomis apso
dino Nežinomojo kareivio kapą.

Nežinomojo kareivio kapas ir 
Paminklas žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, reiškiant jiems ypatingą 
pagarbą, buvo apstatyti lietuviš
kais kryžiais. Vieni iš tų kryžių 
buvo atgabenti iš įvairių Lietuvos 
vietų — iš Aukštaitijos, Žemaiti
jos, Dzūkijos, Sūduvos; jie savo 
spalva ir forma buvo būdingi tų 
vietų lietuviškų kryžių stiliui; kiti 
buvo paties Muziejaus padirbdinti 
ar įsigyti; pvz., pirmasis iš kai
rės kryžius buvo iš Kretingos — 
tai Kretingos viršaičio dovana 
(1922 m.); kitas meniškai padary-

SKAITYTOJAI RAŠO

PRAVERKIME ABI AKIS
Noriu keliais žodžiais atsakyti į 

L,D. straipsnį “Apleista sritis”, 
tilpusį M. Pastogės Nr. 44 (706).

Man kaikurie šio straipsnio au
toriaus pasisakymai ir nesusigau
dymas šių dienų gyvenime suke
lia nuostabą ir net šypsnį.

Autorius dejuoja, jog lietuviš
koji knyga, išvydusi pasaulį, toli 
nenuėjusi atsigula tos pačios lei
dyklos sandėliuose. Toliau auto
rius rašo apie pabėgėlius, kurių 
apie 50.000 atsidūrė Vakarų pa
saulyje, iš jų net didesnė pusė 
inteligentų.

Pažymėdamas knygos padėtį ir 
inteligentiją autorius nejučiomis 
parodo, kas yra šioji inteligenti
ja. šios šviesuolių grupės nenau
dai kalba ne tik gyvenimas Vaka- 

štai užverčiau paskutinį pus
lapį ką tik išėjusios labai įdo
mios knygos apie mūsų garbingą 
karį, gydytoją, kultūrininką, ar
cheologą dr. VI. Nagių. Jam 1954 
metais mirus ir jo palaikus palai
dojus Kalvarijos kapinėse, Cle
veland© mieste, Amerikoje, buvo 
pagaminta pagal tų kapinių tai
sykles tik dviejų pėdų ilgumo 
akmeninė lenta su atatinkamu 
įrašu ant jo kapo. Velionies žmo
na Veronika, negalėdama pasta
tyti tinkamesnio paminklo kapi
nėse, sumanė išleisti apie velionį 
leidinį, kuris bylotų ateinančioms 
kartoms apie labai nusipelniusį 
mūsų tautai ir valstybei vyrą, su 
didele iniciatyva ir energija pa
sireiškusį įvairiose visuomenės ir 
kultūros srityse. Per aštuonerius 
metus taupiusi lėšas, įstengė savo 
sumanymą įvykdyti. Tai tikrai 
didingas paminklas velioniui VI. 
Nagiui — Nagevičiui.

Tos knygos skaitytojas susipa
žins ne vien tik su velionies gy
venimu ir jo šakota veikla, bet 
susidarys ryškų vaizdą" apie didįjį 
jo kūrinį — Karo Muziejų ir jo 
nepaprastą auklėjamąją reikšmę 
lietuvių tautai, apie to muzie
jaus sunkius laikus nacių ir bol
ševikų okupantų laikais.

Leidinį redagavo dr. S. Matu
lionis, subūręs visą eilę bendra
darbių. Veronika Nagevičienė ra
šo Vi. Nagiaus — Nagevičiaus 
gyvenimo apžvalgą. Sofija Ože- 
lienė — Prisimenant gen. gyd. 
VI. Nagevičių, mokyt. U. Jauniš- 
kienė >— Generolas Nagius — 
tautiškumo ugdytojas, dr. B. Ma
tulionis Karo Muziejus — didysis 
gen. gyd. VI. Nagiaus — Nagevi
čiaus kūrinys, gen. St. Raštikis 
— Iš gen. Vlado Nagiaus — Na
gevičiaus veiklos, dr. VI. Ingele- 

tas senas kryžius buvo gautas iš 
Surviliškio apylinkių — liaudies 
skulptoriaus Svirskio kūrinys, tre
čias — dzūkiškas kryžius — atga
bentas iš Perlojos šventoriaus; ket
virtą — Lietuvos Karo Invalidų 
Sąjunga nupirko Karo Muziejui 
Kaune žemės ūkio ir pramonės pa
rodoje; tai buvo Jono čebanausko 
nuo Čekiškės kūrinys.

Prie to kryžiaus Invalidų Sąjun
ga pridėjo varinę lentelę su įrašu: 
SU DIEVU VISĄ TĖVYNĘ AT- 
VADAVOM, PADĖK MUMS 
DIEVE, IR VILNIŲ ATVADUO
TI. LIETUVOS KARO INVA
LIDŲ SĄJUNGA. 1918 — 1928

Šis įrašas buvo padarytas Lie
tuvos nepriklausomybės dešimtme
čiui paminėtų

Prie vieno iš tų kryžių buvo juo
do marmuro lenta su įrašu latvių 
ir lietuvių kalbomis:
UŽ LAISVĄ TĖVYNĘ AUKO- 
JOT GYVYBĘ. BROLIŲ TAU
TOS KOVOTOJAMS UŽ LAIS
VĘ.

Latvijos vaikų vardu Latvijos 
Raudonojo Kryžiaus jaunimas 
1930. VI. 22.

ruošė, bet ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Turbūt, autorius pri
simena, jog nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo ’’inteligentų" pertek
lius, bet ir tuomet knygos tira
žas retai viršydavo 5000 egz.

Vėliau, kai gyvenome stovyklo
se Vokietijoje, tai lietuviškos 
knygos ir laikraščiai buvo perka
mi stambesniais kiekiais, kas iš 
tikrųjų sudarė įspūdį, jog mes 
esame kultūringi žmonės. Tačiau 
šis spaudos pirkimas tęsėsi tol, 
kol vokiečių reichsmarkė buvo ly
gi beveik nuliui. Po piniginės re
formos Vokietijoje mūsų pirki
mo noras krito pašėlusiu greičiu. 
Tad nėra ko ir stebėtis, jog ir da
bar lietuviška knyga guli lenty
nose, padengta storu dulkių sluo- 
gsniu. čia žalias svaras yra sta
bas, todėl lietuviškai knygai nė- 

vičius — Gen. gyd. VI. Nagevi
čius Lietuvos kariuomenės svei
katos tarnyboje, — Generolas gy
dytojas Vladas Nagevičius ir Ka
ro invalidai — Vladas Nagevi
čius — franternitietis, dr. J. Pu
zinas — VI. Nagius — Nagevi
čius kaip archeologas, Br. Tvar- 
kūnas —■ Didįjį invalidų globėją 
prisimenant, dr. A.P. Mažeika — 
Gen. VI. Nagiaus jūrinė veikla, 
dr. B. Matulionis — D-ras VI. Na
gius — Nagevičius ir Korporaci
ja Fraternitas Lituanica.

Knyga patraukliai ir dokumen
tuotai parašyta. Prieš mūsų akis 
vaizdžiai iškyla visas Nepriklau
somos Lietuvos gyvenimas. Ją tu
rėtų įsigyti kiekvienas Veteranų 
Ramovės narys, kiekvienas kul
tūrininkas ir eilinis bendruome
nės narys, kad atsigaivintų tuo 
nepaprastu idealizmu ir entu
ziazmu, vaizduojamu šioje kny
goje Lietuvą atkuriant Nepriklau
somybės laikais. Pav., į medikų 
'studentų metinius Suvažiavimus 
net karo metu iš pozicijų, nuga
womDmoimtmwowomuwumDmtmDWUWumoWMmwowtwratoaiMBoa*

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
PREMIJA — 250 DOL. *

TEMA. Autoriams suteikiama 
neribojama teisė novelės temą, tu
rinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės rankraštis pri
valo būti ne trumpesnis, kaip 16 
standartinių mašinraščio puslapių 
spaudai, praleidžiant vieną tarpą. 
Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio pusla
pių, tačiau toleruojamos išimtys, 
atsižvelgiant į novelės siužetą ir 
meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui 
įteikti data: 1963 metų kovo mė
nesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS 
SIŲSTI. Dirva, Novelės Konkur
sas, 6907 Superior Ave., Cleveland 
3, Ohio.

PARUOŠIMAS. Konkursui siun
čiami rankraščiai būtinai privalo 
būti paruošti rašomąja mašinėle 
ir pasirašomi slapyvardžiu. Tas 
pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipina
mas raštelis su autoriaus tikrąja 
pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu 
ant jo bus pažymėta: nelaimėjus — 
neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam auto

BŪNA IR TAIP..
Lodzės miesto naujoji komu

nistinė administracija ilgai svars
čiusi priėjo išvadą, kad geriau
siai bus pagerbta raudonoji ar
mija, jei didžiausioje miesto aikš
tėje bus pastatytas impozantiškas 
raudonarmiečiui paminklas. Ne
gailėta nei lėšų nei darbo. Ypač 
neužilgo prieš paminklo atidary
mą dienomis ir naktimis, prie 
dirbtinos šviesos, mūrininkai sta
tė keliolikos metrų piedestalą, 
ant kurio viršaus buvo užkelta 
bronzinė statula — milžiniškas, 
pilnoj aprangoj raiįdonarmiteitis, 
kairėj rankoj laikąs iškeltą rau
doną vėliavą, o dešinėj suspaudęs 
automatą. Visas paminklas buvo 
apdengtas brezentinėmis palomis 
ir taip įtaisyta, kad tik reikiamu 
momentu patraukus virvelę bre
zentai nukrenta ir paminklas iš
kyla visoj didybėj.

Paminklo atidengimo dieną — 
ji sutapo su raudonosios armijos 
į Lodzę įžygiavimo pusmečiu — 
visas miestas išsipuošė raudonom 
vėliavom, vadų paveikslais, plaka

ra ir nebus vietos, nežiūrint, kiek 
yra tų lietuviškų inteligentų. Iš 
tikro skaudus lietuviškosios kny
gos likimas, ir vargu ar sujau
dins gražūs, faktais paremti 
straipsniai mūsų inteligentiją.

Mūsą Pastogės Skaitytojas 
iš Adelaidės

MAIRONIS
IR MOŠŲ BENDRUOMENĖ
Maironio gimimo šimtmečio ju

biliejiniai metai jau baigiasi. Vi
sos ddesnės lietuvų kolonijos šį 
įvykį atitinkamai paminėjo. “Mū
sų Pastogė” 41 numeryje Mairo
nio gimimo šimtmečiui atžymėti 
skyrė visą puslapį. Jame tilpę mū
sų didžiojo poeto kūriniai įrodo 
jog jie ir dabar galėtų būti reikš
mingai panaudoti kovoje su nu
tautėjimu. Poetas pramatė mūsų 
mažos tautos sunkią ateitį, nes 
jo tuo metu parašyta poezija tin
ka ir šių dienų gyvenimui. Gy

lėję įvairias kliūtis ir kartais 
tūkstančius kilometrų suvažiuo
davo Korporacijos Fraternitas Li- 
thuanica nariai, o mums šiandien 
jau sunku abuojumo vėžiui ap
niktiems ir automobiliu porą my
lių į susirinkimus atvažiuoti!

Knyga gausiai iliustruota, ats
pausdinta ant kreidinio popie
riaus, viršelį ir vinjetes piešė 
dail. Vyt. Raulinaitis su skonin
gu knygos aplanku. Monogramą 
piešė dail. V. Stančikaitė — Ab- 
raitienė. Kalbos patarėjas A. 
Giedraitis. Knygos gale atspaus
dinti rėmėjai ir vardynas.

*
Generolo gydytojo Vlado Na

giaus — Nagevičiaus gyvenimo ir 
darbų apžvalga. Redagavo dr. B. 
Matulionis. 1962. Kaina 2.14.0 
(6 dol.) 374 pusi. Užsimokama 
šiais adresais:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic. arba

pas leidėją Mrs V. Nagius, 
2281 Woodmere Drive, Cleveland 
6, Ohion, USA.

riui 250 dolerių premija bus įteikta 
1963 m. Dirvos pavasario šven
tėje. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo 
atlyginimo spausdinti Dirvoje, at
skiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Nei autorius, nei kas kitas po su
tikimo šio kūrinio negali spaus
dinti periodikoje, atskirai ar rin
kinyje, o taip pat skaityti paren
gimuose, per radiją ar įkalbėti į 
plokštelę, iš anksto negavęs kon
kurso skelbėjo leidimo. Tačiau au
torius nenustoja teisių premijuo
tąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu arba jos siužetu rašyti dra
mą, poemą ar romaną. Tas pats 
autorius konkursui gali atsiųsti ne 
daugiau, kaip dvi noveles.

NEPREMIJUOTIEJI RANK
RAŠČIAI grąžinami jų autoriams 
arba paliekami naudotis konkurso 
skelbėjui atskirai sutartomis sąly
gomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš 
trijų asmenų. Ji visai nepriklauso
mai paprasta balsų dauguma 
sprendžia, ką premijuoti ir ką re
komenduoti spausdinti. Jos sudėtis 
ir vieta bus paskelbta vėliau.

Mecenatas — Simas Kašelionis 

tais ir gėlėmis. Aikštėje, prie 
naujai pastatyto paminklo, išri
kiuota kariuomenės daliniai, o 
organizacijos su vėliavomis, šū
kiais, sukviesti kuone visi mies
to gyventojai. Prie paminklo at
žygiavo raud. armijos daliniai. 
Milžiniška estrada knibždėjo par
tijos vadais vadeliais, armijos 
atstovais, kurių pačioj garbin
giausioj vietoj, kaip ir dera, išva
duotojų maršalai, generolai. Len
kijos kompartijos gen. sekreto
rius pasakė atitinkamą atidaro
mąją kalbą, o pakviestas sovietų 
maršalas virvelę. Momentas iš
kilmingas, aikštė nutilo. Kariai 
įsitempė gerbti. Maršalas patrau
kė virvelę, brezentas pradėjo 
slinkti žemyn, o iš po jo išniro 
didingas raudonarmietis kairėj 
rankoj laikąs seną laikrodį — ža
dintuvą, o dešinėj — sulūžusio 
dviračio rėmą...

♦ * •

Skolinąs su juokais, atiduoda 
su keiksmais.

vename toli nuo tėvynės, rusų 
žandarai mūsų nepersekioja, ta
čiau “svaro liga” jau ne vieną 
tautietį atitolino nuo lietuviško 
kamieno. Todėl nelaukime se
kančio šimtmečio, bet dažniau 
pasinaudokime ne tik Maironiu, 
bet ir kitais mūsų tautos ir jos 
atgimimo žadintojais.

Tikriausiai dėl finansinių su
metimų nebuvo išleistas Maironio 
gimimo šimtmečiui atžymėti spe
cialus leidinys, šis trūkumas da
linai gali būti atitaisytas jo kū
rinius dažniau talpinant mūsų 
spaudoje. Reikia tikėti, jog Mai
ronio kūriniams atsiras vietos ir 
specialiame Meno Dienų leidi
nyje.

Tačiau Maironio gimimo šimt
mečio jubiliejus prasmingiausiai 
būtų atžymėtas, jei visos mūsų 
bendruomenės srovės pradėtų ei
ti Maironio nurodytu vienybės 
keliu.

R. Sidabras, Adelaide
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PASLAPTINGI PASIRUOŠIMAI
Čia nebus kalbama apie Rusijos 
ginklų gabenimą i Kubą, bet Aus. 
tralijos lietuvių sporto klubų pa
siruošimą sekančiai sporto šven
tei. Gerai žinome, kad visi klu
bai ruošiasi, nes kiekvienoje 
sporto šventėje pateikiama staig
menų. Tas neturėtų būti atlikta 
paslaptingai, nes sportui ypatin
gai reikalinga reklamfa 'ir* pro
paganda. Šiuo atveju, dalinai, ga
lima pateisinti tik Adelaidės ir 
Sydnėjaus klubus, bet ką per 
metus veikė kiti klubai, težino 
tik tų kolonijų sporto mėgėjai.

Jau dabar yra pats augščiav- 
sias laikas klubų v-boms surasti 
sporto korespondentus, kurie re
guliariai aprašytų vietinių spor
tininkų veiklą, nes mūsų savait
raščiai neturi apmokamų sporto 
žurnalistų.

Sporto įvykių aprašymas nerei
kalauja labai augštos kvalifika

cijos, tik reikia rungtynes sekti 
ir aukoti dalį liuoso laiko jų ap
rašymui. Sporto mėgėjai seka ki
tų vietovių veiklą ir patiems žai
dėjams įdomu, kaip jų pasirody
mą įvertina korespondentas, tuo 
pačiu paskatina siekti geresnių re- 
zultatų.

Prieš sporto šventes korespon
dentai pateikia skaitytojams 
rportininkų perspektyvas. Neken
kia ir mažas perspektyvų perdė
jimas, jei tai daroma reklamos 
tikslu, nes mūsų veikloje, iki šiol, 
jos labai trūksta.

Mums yra gerai žinoma, jog 
praktiškiausias kelias mūsų jauni
mą sujungti į lietuviškus viene
tus yra per sportą, tad nelauki
me stebūklų ir paėmę j ranką 
plunksną, stokime į sporto pro
pagandos darbą.

R. Sidabras

Sporto kronika
VIKTORAS ULDUK1S, Adelaidės L.S.K. "Vytis” ilgametis narys 

ir rėmėjas, nuolatiniam apsigyvenimui, su šeima, išvyksta j Cali- 
forn'iją, J.A.V. Atsisveikinimo vaišės vyko Katalikų Centre ir ta pro
ga klubo pirmininkas J. Jaunutis perdavęs sportininkų linkėjimus, 
klubo vardu įteikė kuklių dovanėlę. v

★
ANTANAS VAUPŠAS, komandinėse Sov. Sųjungos pirmenybė

se, Taškente, įveikė pasaulio rekordininkų Ter-Ovanesian, nušokęs 
į tolį 7.83. Toliau, šiemet nušoko tik trys europiečiai.

★
ALDONA STANČIŪTĖ, tose pačiose pirmenybėse numetė jietį 

55,68 m. Tai yra, šio sezono trečias geriausias rezultatas pasaulyje.
★

A. VARANAUSKAS, minėtose pirmenybėse nustūmė rutulį 
17.95 m. ir užėmė pirmų vietų.

☆

LIETUVA — RUMUNIJA o:3 ir 1:5, 3:5 ir 2:9. Tokiu rezultatu 
lietuvių moterų ir vyrų stalo teniso rinktinės pralaimėjo rumunams, 
Vilniuje. Rinktinės susitiko du kartus ir antram susitikime mergai
tės pasiekė tris pergales prieš rinktinę, kurioje startuoja pasaulio 
dvejetų čempionės — M. Aleksandrų ir Z. Pitika. Lietuvos moterų 
rinktinę sudarė: L. Balaišytė, N. Ramanauskaitė — Kurdzikauskienė 
ir A. Kondrotaitė. Vyrų — Ą.. Saunoris, R. Paškevičius ir H. Ly- 
sinas.

☆
ŠEŠTĄ KARTĄ iš eilės Lietuvos bokso čempionais tapo klaipė

dietis Stasys Uosis lengviausio ir panevėžietis Juozas Iržikevičius 
sunkaus svorio.' Pirmenybės vyko Vilniuje. Būdamas susižeidęs titu
lo negynė Europos čempionas R. Tamulis.

S H
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI

DABAR JAU LAIKAS UŽSISAKYTI KALĖDINIUS SIUNTI
NIUS SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS, LIETUVOJE.

Tuo tiktlu, dėl smulkesnių informacijų ir naujų kainoraščių 
, prašome kreiptis j:

Baltic Stores Ltd
(Z. Jura*)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

jau

&

★
VILNIAUS "KIBIRKŠTIS” moterų krepšinio k-da iškovojo tei

se dalyvauti A kl. pirmenybėse. Pereinamose rungtynėse įveikė Du
šanbės “Spartak” svečiuose 60:50 ir Vilniuje 64:41.

Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti tautiečiams 
virš 20 metų.

Pasiunčiame: Medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas mašinas, 
maistą, avalynę ir visa kita, kas yra leidžiama.

Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą 4 sa
vaičių laike.

Pakvitavimų su siuntinio gavėjo parašu, pristatome kiek
vienam siuntėjui. >♦<

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patarnavimu! JtĮ

S

g 8

>I<

Įvairenybės

Visas sportines naujienas 
rasi skaitydamas Mūsų Pas
togę. Mūsų Pastogė ypatin
gai daug dėmesio skiria jau
nimo ir sportininkų reika
lams. Metai jau baigiasi: 
dar šiandie pratęsk savo 
prenumeratų ir kitų para
gink!

Teisę dalyvauti A kl. pirmenybėse iškovojo ir “Kibirkšties” vy
rai įveikę JEREVANO k.k. 1. svečiuose 65:60, o Vilniuje net 105:71. 
Be minėtų k-dų A klasės pirmenybėse nuolat dalyvauja Kauno “Po
litechnikos” moterys ir Kauno "Žalgirio” vyrai.★

VYTAUTAS JARAS, “Dinamo” klubų pirmenybėse numetęs dis
kų 58.73, pagerino Lietuvos rekordą. Toliau diską mėto tik J.A.V., 
Sov. Sąjungos, Vengrijos ir Lenkijos lengvaatletai.

VICTOR HIRSCH, Australijos 1960 ir 1961 metų stalo teniso 
čempionas, nepakviestas į rinktinę, kuri sekančiais metais dalyvaus 
pasaulio pirmenybėse, Prahoje. To pasėkoje V. Hirsch išvyko į Euro
pą, pareiškęs draugams, kad į Australiją nebesugrįš.

★
ARTHUR MA, šių metų čempionas, taip pat nepakviestas, nes 

yra studentas iš Azijos. Rinktinę sudaro: M. Wilcox, C. McDonald 
(N.S.W.) ir S. Morgan, M. Thomson iš Pietų Australijos.★

BALYS NEMEIKA “KARAMBA” išvyksta trumpam laikui pa
sisvečiuoti į Vakarų Australijos sostinę Perth’ą. Neatsitiktinai laikų 
pasirinko kada ten įvyks Britų Imperijos sporto žaidynės ir savo 
įspūdžius pateiks sporto skyriaus skaitytojams.

R. Sidabras

AR GALI PELĖS GIEDOTI?
Taip, ir dargi labai melodingai. 

Muzikantas, tyrinėjęs vienos pe
lės giedojimų, nustatė, kad ji tu
ri dviejų oktavų balsų ir keičia 
balso tempą nuo dviejų iki šešių 
natų per sekundę. Mokslininkai 
mano, kad beveik visos pelės gie
da, tačiau jų balsai yra už žmo
gaus ausies girdėjimo diapazono.

DVIAUKŠTIS EŽERAS
Armėnijos hidrologai 40-60 

m. gylyje po Sevano ežero, esan
čio beveik 2000 m. aukštyje nuo 
jūros lygio, dugnu aptiko didžiulį 
požeminį baseinų. Šitoks savotiš
kas dviaukštis ežeras retas gam
tos reiškinys. Antžeminio Sevano 
plotas užima 1400 kvadr. km., po
žeminio — daugiau kaip 500 kv. 
km.

Kur dingo laikas ?
Sutinku ana dienų savo bičiu

lį, su kuriuo kadaise, dar garbin
gos priverčiamo darbo sutarties 
metais drauge rausėmės po Syd
ney pamatais tiesdami vandentie
kio vamzdžius. Po ilgo nesimaty
mo pasiruošiau ilgesniam pašne
kesiui.

— Taip, taip, visi sveiki. Lai
komės po truputį, — atsakinėjo 
mano bendradarbis stovėdamas 
kaip ant žarijų. — Bet aš turiu 
atsiprašyt: antai, žmona jau bai
gia prarasti kantrybę belaukda
ma. Skubam namo. Tai vis to laiko 
trūksta. O pasikalbėtum, kaip 
anais gerais laikais.

— Tai gal šį vakarą Lietuvių 
namuose — juk būsi X minėjime? 
— bandau sulaikyti sugriebęs ūž 
skverno.

— Kur čia suspėsi į kokius ten 
minėjimus. Per savaitę dirbus sa
vaitgalio neužtenka namie susi
tvarkyti. Gal kada kitą kartą...

• • *
Prie bažnyčios eilinio sekma

dienio pamaldoms sueina saujelė 
ištikimųjų — rodos, ant pirštų su
skaitytum.

— Kaip čia yra, — klausiu pir
mų sutiktąjį: — kodėl šiandie 
taip skysta?

— Skysta, kaip ir visada, — 
numodamas ranka lyg norėda- 
nias greičiau atsikratyti, atsako. 
Pasiūliau cigaretę — užsirūkęs 
vis tik nepabėgs taip greit.

— Atsimeni, — sakau, — anuos 
gerus laikus, kai šitame pačiame 
šventoriuje kiekvienų sekmadie
nį prasiskverbt negalėdavai. O 
ką jau bekalbėti apie didžiąsias 
šventes.

— Taigi, — prakošia su dū
mais nekalbus mano pažįstama
sis. — žmonės šiandie laiko ne
turi. Va, ir aš skubu: dar šian
die turiu takus išcementuoti.

— Tai nei šventos dienos ue- 
užlaikai, — bandžiau kalbinti, o 
jis numetė pusiau surūkytų ciga
retę ir ištiesė ranką.

— Tai gal susitinkam ateinantį 
šeštadienį koncerte? — gundau.

— Žinai, vyre, koncertai tiems, 
kurie turi laiko. Aš tiek užsiė
męs, kad pailsėt nėra kada.

• * *
Kur dingo laikas? susirūpinau, 

kai ir dešimtas užkalbintasis nu
siskundė laiko stoka. Anksčiau, 
būdavo (suprask — prieš gerą 
dešimtį metų), kiekviename pa
rengime alkūnėmis turėdavai 
skirtis sau kelią, pats Dievas gė

STOLICNAJA

rėjosi mūsų sekmadienių užlai
kymu. Arba neužmirštamos ano 
meto šeštadienio ar sekmadienio 
popietės, kada būriais vaikščio
davo po gatves, stoviniuodavo 
prie vitrinų, tysodavo botanikos 
sode ai’ parkuose ant žolės žio
vavo neturėdami ką veikti su lai
ku. Negi gyvendamas valdiškoj 
palapinėj ar bendrabutyje susira
si tinkamo užsiėmimo, kuris būtų 
ir naudingas ir palaimingas. Py- 
kom tada ant australų, kai jie 
sekmadieniais dar pro tamsą už- 
birbina žoliapjūves, lipdo kaip 
kas pajėdami gūžtas — nors imk 
ir bėk iš to nelaimingo miesto.

O mums kas — neturėjom na
mų, neturėjom laukų, nei maši
nų, nei televizorių. Ir taip gy
venom Dievo paukštelių dvasia, 
neturėdami kur nusidaužti. Ta
da kalbėjom: mes niekad nebū
sim, kaip šitie nekrikštai, kurie 
nei šventos dienos pripažįsta, nei 
turi idealų. Jie žino tik tris da
lykus: namas, pabas ir lenktynės. 
Tačiau kai mes nežinojom ką 
veikt su laiku, tai laikas pats dir
bo. Keitėsi laikai, keitėmės ir 
mes. Mūsų platūs mostai virto 
depozitais, mūsų idealai užsida
rė ketvirtainiuose sklypeliuose. 
Mes kibom į australišką žemę 
norėdami ją sulietuvinti, ir patys 
nejučia pasidavėm aplinkai. Atsi
rado darbai, rūpesčiai, išdygo na
mai, prisipildė gėrybėmis ir... 
atėmė mums laiką. Dabar nėra 
kaip bodėtis laiku: jo stingame 
ir pristigę vagiame — vagiame 
Dievo garbei skirtas dienas, va
giame ir valandas, privalomas au
koti savo tautai.

Kitaip, tiesa, ir būt negali: 
ANKSČIAU NIEKO NETURĖ
JOM, BET Už TAT LAIKO BU
VO PER AKIS; ŠIANDIE, VIS
KUO PERTEKĘ PRARADOME 
LAIKĄ.

P. Žygonis

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

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

Rockdale stotis.
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.

tokios
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tokelės
Ar iš gero? Spaudos žiniomis 

daugelyje Čekoslovakijos miestų 
esą daugiau abortų nei gimimų. 
Komunistų spauda reikalauja 
griežtai apriboti legalių abortų 
darymą.

Ne visi vienodos nuomonės. Bu
vęs Saturday Evening Post (turi 
mil. tiražą) redaktorius G.H. Lo
rimer viena proga pareiškė: “Mo
derninė tapyba užima maždaug 
tokią pat vietą mene, kokią vaikų 
alfabeto blokai auklėjimo srity
je — blokai dargi turi proporci
jų”-

— ★ —
Vienas anglų publicistas Guy 

Fint knygoje “žvilgsnis į Aziją” 
tarp kita ko rašo: nors kai kurie 
Azijos kraštai gana pasiturinčiai 
gyvena, tačiau milžiniškuose ir 
tankiai apgyventuose plotuose 
skurdas toks baisus, kokio niekur

| VIENINTELĖ TIKRA |
B VODKA £C >
‘ ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI £

|
i g į >*<
S YRA VISADA GAUNAMA PASv y

M. PETRONĮ,
B 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. x

£ PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ Ž

Į USSR PER ŠVEDIJĄ >;

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
B 184. BROOK STREET. GOOGEE. N.S.W. £

kitur XX šimtmety negalima ras
ti. Ar žemės ūkio, ar miesto dar
bininko gyvenimas — ym kanki
nanti ir begalinė kova, nuolatinis 
varginantis pastangų eikvojimas, 
dažnai ligų ir nešvaros sąlygose, 
kad išsikovojus pragyvenimą, ku
ris vakarų požiūriu yra begaliniai 
menkas. Bet ir tai prieš jo akis 
visada netikrumo šmėkla — ar ne
palankios sąlygos ir to neatims. 
Bet, šalia vakariečiams neįsivaiz
duojamo skurdo yra ir nelengvai 
įsivaizduojamos prabangos, kuri 
neretai skurstančiųjų sąskaiton, 
sukoncentruota tik nedaugelio 
rankose. Panašių reiškinių kaip 
Azijoje, autorius randa P. Ame
rikoje ir kit.

— ★ —

Gordon Connell Smith savo 
knygoje “Pokario pasaulis”, kal
bėdamas apie rytų ir vakarų san
tykius, ypač siekiant įtakos nau
jose tautose, rašo: “Pagrindinis 
Vakarų demokratijos trūkumas —. 
ir didžiausia silpnybė kovoje prieš 
marksizmo puolimus t— tai tas, 
kad joje duodamas pirmumas po
litinei laisvei ekonominio teisin-

RIEBI MOTERIS ESANTI 
GERESNĖ ŽMONA

Jeigu vyrai klausytų anglų gy
dytojos dr. Bernadette Massie, 
kuri jau 25 metus studijuoja san
tuokos problemas, tad turėtų ves
ti tik “apvalių linijų” moteris. 
Dr. B. Massie teigia, jog riebios 
moterys esančios ramesnės, la
biau patenkintos gyvenimu, san
tūresnės, darbštesnės, negu suly- 
susios moterys. Riebesnės mote
rys esančios ir geresnės motinos, 
vyrai, kurie tuokiasi su liekno
mis moterimis, trumpiną savo gy
venimą ir bemaž niekad nebūną 
laimingi šeimoje. Riebesnių mote
rų vyrai gyveną ilgiau už tuos, 
kurie dalinasi gyvenimu su mo
derniškai lieknomis moterimis, 
sako dr. B. Massie.

KUR EINA ROCKFELERIO 
MILIJONAI?

Daug yra pasaulyje milijonie
rių, kurie surūdyja drauge su sa
vo kapitalais. Iš jų tačiau išsi
skiria Rockefeleris, kuris kasmet 
skiria milžiniškas sumas mokslo 
ir kultūros reikalams. Visam pa
saulyje pagarsėjęs Rockefelerio 
fondas, kuris šių metų antram 
ketvirčiui paskyrė 4.632.530 dole
rių, iš tos sumos medicinos ir 
gamtos mokslų studijoms — pus
trečio milijono, socialiniams mo
kslams — 420.812 dol., agrikultū
ros mokslams — 430.310 dol. ir hu
manitariniams mokslams — 788. 
820 dol.

gurno ir socialinės gerovės sąs
kaiton”.

Australijos Gynybos Ministeri
ja įsigijo elektaroninę skaičiavi
mo mašiną, kuri atstos 300 tar
nautojų. Keturi aptarnaują ma
šiną žmonės atliks per 80 min. tą 
pat darbą, kuriam iki šiol buvo 
reikalinga apie 12000 darbo va
landų. Automatizacija J.A.V.. iš- 
stumianti kasmet iš darbo apie 
U- mil. darbininkų.

PRIE KENIJOS — Etiopijos sie
nos policiniai lėktuvai turi nubai
dyti iš aerodromo vėžlius, kad jie 
nekliudytų lėktuvams nusileisti.★
RELIGIJOS KLIŪTIS. Tasso pra
nešimu, “Pravda” paskelbė į visas 
komunistines organizacijas atsišau
kimą, raginanti sustiprnti kovą 
prieš religiją. “Praeities prietarai 
kliudo rusų tautai pilnai panaudoti 
jos kūrybines pajėgas darbe, vie
šame gyvenime ir komunizmo kū
ryboje” — sakoma atsišaukime. 

• • •
— Būk liudininku, kad tas žmo

gus davė man antausį, — sako nu
kentėjęs praeiviui.

— Aš ne visai gerai mačiau. Te
gu jis tau dar kartą suduoda, ta
da eisiu liudyti, — sako praei
vis.
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NOSU PASTOGĖ
TIK 3 SAVAITES LIGI SIGUTĖS !

Nauja A LB Krašto Taryba
ALB Krašto Valdyba, pasiremdama ALB Statuto 9-ju paragrafu, 

skelbia Krašto Tarybos sudėtį 1963 ir 1964 metams:

Adelaidės apylinkės atstovai:

1. V. Radzevičius 9. M. Renke
2. L. Garbaliauskas 10. V. Linkus
3. A. Maželis 11. V. Neverauskas
4. S. Dunda 12. A. šerelis
5. V. Raginis 13. J. Lapsys
6. A. Mikeliūnas 14. A. šliužas
7.
8.

K. Pocius
M. Rudzenskas

15. V. Petkūnas

Bankstown apylinkės atstovai:

1. K. Kavaliauskas 4. J. Reisgys
2. J. Ramanauskas 5. P. Laurinaitis
3. H. Keraitis 6. V. Kazokas

Brisbanės apylinkės atstovai:

1. A. Navickas

Cabramatta apylinkės atstovai:

1. V. Bitinas 2. J. Petniūnas

Canberros Apylinkės atstovai:

1. P. Pilka 2. K. Labutis

Geelong apylinkės atstovai:
1. A. Bartanavičius
2. J. Gailius

Hobarto apylinkės atstovai:

1. L. Simanauskas

3. M. Kymantas

Melbourno apylinkės atstovai:

1. 1. Alekna 8. J. Pelenauskas
2. A. Baleišis 9. A. Ramanauskas
3. L. Barkus 10. S. Valys
4. K. Baltokas 11. B. Vanagas
5. V. Lazauskas 12. A. Vaičaitis
6. A. Krausas 13. V. žižys
7. J. Meiliūnas 14. A. Bladzevičius

Newcastle apylinkės atstovai:

MOKSLO METŲ UŽBAIGA 
ALBURY

ALB Albury apylinkės valdybos 
pastangomis suorganizuota sa
vaitgalio mokykla lapkričio 11 d. 
turėjo mokslo metų pabaigtuves. 
Po pamokų, kurias pravedė p. Br. 
Černienė, p-lė L Vinevičiūtė ir 
p-lė Br. Bartašiūtė, visi susirin
ko į Wodongos St. Augustine mo
kyklos salę. S. Valys apylinkės 
valdybos vardu padėkojo augš- 
Čiau minėtoms mokytojoms už jų 
įdėtą darbą ir pasiaukojimą, pa
stebėdamas, kad nors ir labai ap
krautos savo tiesioginėmis parei
gomis, tačiau jos neatsisakė ir 
surado laiko, kad mūsų jaunuo
sius supažindintų su Lietuvos is
torija, geografija, gamta, daino
mis ir šokiais. Ypatinga padėka 
tenka poniai Br. čėsnienei, kuri 
labai daug prisidėjo prie šios mo
kyklos suorganizavimo. D. Vil- 
dovas tarė padėkos žodį tėvų var
du; mokinių vardu dėkojo V. Ma- 
karevičiu*. Reikia tik džiaugtis, 
jo gražia ir tikslia lietuviška 
kalba. Mūsų mergaitės Rožytė 
Makarevičiūtė, Irena Urbonavi
čiūtė, Birutė Arendarčikaitė ir 
Birutė Leitonaitė įteikė visoms 
keturioms mokytojoms po gražią 
gėlių puokštę.

Mokytojų vardu kalbėjo ponia 
Br. čėsnienė. Ji pasidžiaugė mo
kinių stropumu ir drausmingumu. 
Taip pat priminė, kad ir ateityje,

PRANEŠIMAS DĖL PARENGIMŲ 
KALENDORIAUS

Pranešama, kad lapkričio mėn. 
25 d. 4 vai. p. p. kviečiamas visų 
Melbourne lietuviškų organizacijų 
atstovų posėdis 1963 metų pramo
gų ir parengimų kalendoriui nus
tatyti.

Posėdis įvyks Lietuvių Namuo
se, 12 Francis Grove, Thornbury. 
Atskiri pranešimai organizacijoms 
nebus siuntinėjami.

A.L.B. Melbourne, Apyl. Valdyba

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Socialinės Globos Moterų D-jos 

Melbourne 1962 m. lapkričio 11 
dienų metiniame susirinkime iš
rinkta nauja valdyba, kuri pasis
kirstė pareigomis:

Pirmininkė — A. Matukevičienė, 
3 Rialton Ave., Blackburn North, 
sekretorė — J. Barkienė, 25 Nor
wood Rd., North Caulfield, iždi
ninkė — J. Kairiūkštienė, 14 Pal
ermo Str., Sth. Yarra, ligonių lan
kytoja — Z. Meiliūnienė, 15 Jacka 
Str., West Preston, Telefonas JU 
2216 parengimų vadovė O. Me- 
dziausienė, 619 Bell Str., Preston.

kiek sąlygos leis, nepamirš mūsų 
jaunos mokyklėlės.

Po to mamytės visus pavaiši
no skaniais sumuštiniais, pyra
gaičiais, arbata ir vaisvandeniais. 
Taip ir nepastebėjome, kai atė
jo laikas skirstytis į namus.

Tėvas

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Įvyksta šeštadienį, lapkričio 24 
d. Bankstown’o Lietuvių DAINA
VOS salėje šia tvarka:

Kūrėjo Savanorio V. Šliogerio 
paskaita.

Rožytės, vad. p. A. Pluko,
J.A. Jūragis paskaitys šventei 

pritaikintų savo kūrinių
ir DAINOS choras, vadovauja

mas p. Kavaliausko, padainuos 
gražių lietuviškų dainų.

Programai pasibaigus, vyks šo
kiai, linksmai kapelai grojant, ir 
veiks bufetas su įvairiais gėri
mais ir užkandžiais. Pradžią 6 
vai. Bilietų nebus. Išlaidoms pa
dengti paaukos, kiek kas norės. 
Pelno dalis bus skiriama DAINOS 
choro išlaidoms padengti, vyks
tant į Dainų šventę ir kita dalis 
Paminklo Fondui Lietuvių kapi
nėse, Sydnėjuje.

Iškilmingos pamaldos įvyks 
sekmadienį, lapkričio 25 d. 12 vai. 
45 min. St. Benedict’s bažnyčio
je, Broadway, netoli nuo Central 
stoties, kurias atlaikys kapelio
nas kun. P. Butkus, čia taip pat 
giedos ir DAINOS choras.

Visus tautiečius maloniai kvie
čiame dalyvauti.

RAMOVĖS Skyriau* Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad šių metų lietu

viams abiturijentams pagerbti 
balių ruošia Syanėjaus Apylinkės 
Valdyba.

Prašome abiturijentų tėvus pra
nešti savo vaikų pavardes Syd- 
nėjaus Apylinkės vicepirmininkui 
P. Grosui tel. 791415, kuris su
teiks visas informacijas.

Sydnėjau* Apylinkė* 
Valdyba

GEDULINGOS PAMALDOS Už 
ŽUVUSIUS KARIUS IR 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
IŠKILMINGAS MINĖJIMAS 
Pamaldos už žuvusius Lietu

vos karius, savanorius, partizanus 
ir šaulius šiais metais įvyks Mel
bourne lapkričio 25 d. šv. Jono 
bažnyčioje. Tuoj po pamaldų šv. 
Jono bažnyčios parapijos salėje 
įvyks iškilmingas minėjimas; a) 
oficialioji ii- b) meninė dalis.

1. J. Levickas

Sydney apylinkės atstovai:

1. V. Augustinavičius 7. M. Petronis
2. V. Doniela 8. P. Protas
3. S. Jūraitis 9. S. Pačėsa
4. J.P. Kedys 10. P. Sakalauskas
5. A. Kutka 11. V. Simniškis
6. V. Patašius 12. J. Šidlauskas

Be šių rinktų atstovų pagal ALB Statuto 7 par. į Krašto Tarybų 
įeina: 1. Atstovai, išrinkti į Pasaulio Lietuvių Seimą, 2. Krašto 
Valdybos nariai, 3. Krašto Kontrolės Komisijos pirmininkas arba jo 
pavaduotojas, 4. Krašto Garbės Teismo pirmininkas arba jo pava
duotojas, 5. Apylinkių pirmininkai arba jų pavaduotojai ir 6. seniū
nijų seniūnai.

Pagal ALB Statuto 10 paragrafų šios Krašto Tarybos kadencija 
prasideda nuo šios paskelbimo dienos (21.11.62) ir tų dienų baigiasi 
senosios Krašto Tarybos Kadencija.

V. Patašių*
ALB Krašto Valdybo* Sekretorių*

B. Daukui 
ALB Krašto Valdybos Pirmininką*

RANKDARBIŲ PARODA
Kariuomenės šventės minėjimo 

metu Bankstowne lapkričio 24 d. 
(šeštadienį) bus toje pačioje Dai
navos salėje lietuviškų rankdar
bių paroda — medžio gaminiai, 
kuriuos dirba "G. B. L. Wood
working”. šių firmų sudaro J. 
Gudaitis, P. Belkus ir E. Lašaitis. 
Be lietuviškų išdirbinių gamina 
dar daug ir kitų reikmenų, ku
riuos jau galima gauti didžiosiose 
Sydney parduotuvėse.

Panaši paroda prieš kiek laiko 
buvo nuvežta į Newcastle, su ku
ria susipažino vietos lietuviai.

Apžiūrėkite ir išnaudokite pro
gų užsisakyti lietuviškų dovanų 
Kalėdoms!1

Kolegai, Jaunosios Lietuvos Korporacijos Filisteriui, 

agronomui BRONIUI VANAGUI,

jo mamytei Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą.

BRONIUI VANAGUI,

Poniai ŠILINIENEI ir inž. ROMUI ŠILINIUI,

vyrui bei tėveliui mirus, reiškiame užuojautų.

Inž. ir Archit. Sąjungos 
Sydney Skyrius

Kolegai inž. JONUI GRUDZINSKUI,

jo motinai Amerikos Jungtinėse Valstybėse mirus, 
gilią užuojautą reiškia

PAMALDOS
Kariuomenės šventės minėjimo 

proga lapkričio 25 d. bus laiko
mos iškilmingos pamaldos St. Be
nedict’s bažnyčioje Broadway.

ADELAIDĖS APYLINKĖS 
VALDYBOS ATSIŠAUKIMAS 
Adelaidės Apylinkės Valdyba 

kreipiasi per ALB Krašto Valdybų 
į visas ALB apylinkes, kad suda
rytų Krašto Tarybos atstovų są
rašus ir skubiai juos pasiųstų Ade
laidės Apylinkės V-bai adresu:

Box 1296 L, G. P. O., Adelaide, 
S. A.

Sąrašuose pažymėti, kas iš apy
linkės Tarybos atstovų vyksta į 
suvažiavimą, pas ką numato ar 
jau susitarę apsistoti ir kam rei
kalinga pastogę parūpinti.

Adelaidė* Apylinkė* V-ba

A.L.B. BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA GRUODŽIO 1 D., EAST TERRACE STREET 
“DAINAVOS” SALĖJE, BANKSTOWN, RENGIA

VASAROS SEZONO ATIDARYMO

ŠOKIU VASARA
I t

^PROGRAMOJE NUMATOMA:
J ★ Lietuvaičių modisčių naujos mados — moterų rūbų konkursas su premija;

SPORTININKŲ IR SPORTO 
MĖGĖJŲ DĖMESIUI

Sekmadienį, lapkričio 25 d. 2 
vai. p.p. Bankstown Dainavos 
kieme įvyksta “Kovo” 1962 — 
1952 m. krepšinio komandų rung
tynės.

★ Naujos mados šukuosenos konkursas su premija (Paruoš p. Sakalausko Moterų salonas) ;>♦■
★ Twist šokių konkursas su premija. J
★ Baletas (solo) ir t.t. $

7 vai. p.p.Pradžia
Veiks bufetas, turtinga loterija ir gros 5 asmenų gera kapela.

Įėjima*: *uaugurients — 10 šilingų;
moksleiviams — 5 šilingai.

LB BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA

PRANEŠIMAI
Gruodžio 1 d. (šeštadienį) Lie

tuvių Namuose Redfern Sambūris 
Šviesa Sydney skyrius turės sa
vo parengimų. Tą vakarą V. Ka
zokas skaitys paskaitą tema Su
dužęs veidrodis arba pastabos 
apie tiesą”. Pradžia 7 vai. va
karo.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Lapkričio 17 d. Lietuvių na

muose Redfern įvyko Sydney apy
linkės valdybos suruoštas įdo
mus vakaras, kurio metu p. L. 
Karvelis skaitė įdomų pranešimą 
“Tautinės vienybės klausimu”. 
Šiame parengime dalyvavo gra
žus būrelis aktyvių veikėjų, ku
rie po pranešimo gražiai ir pras
mingai padiskutavo. Ar tik nebus 
pozityvus žingsnis išlyginti ben
druomenėje besireiškiančius ne
lygumus? Reikia manyti, kad 
apie šį vakarą plačiau skaitysime 
vėliau.

vaidinimo būtų tas pats, kaip nu
moti ranka į mūsų vaikų pastan
gas ir j ateitį.

Pranešame, kad visų trijų Syd
ney apylinkių rinktieji Krašto 
Tarybos atstovai renkasi bendram 
pasitarimui lapkričio 25 d. 2 vai. 
p.p. Redfern, Lietuvių namuose.

★

Pranešame, kad ateinantį šeš
tadienį, lapkričio 24 d. Lietuvių 
namai Redfern visą dieną bus 
uždaryti. Klubo nariai ir visi su
interesuotieji prašomi tą dieną 
jokiais reikalais nesikreipti.

Namų Valdyba

ALB Krašto Valdybos vicepirmininkui

ALEKSANDRUI JASAIČIUI, 

jo gyvenimo draugei-Kathleen — Ellen mirus, 
nuoširdžių užuojautą reiškia

ALB Krašto Valdyba

Jau tik trys savaitės beliko ligi 
Sigutės premjeros. Klystų visi 
tie, kurie nematę iš anksto saky
tų, jog nieko gero nepamatys. Iš 
patirties žinome, kad vaikų vai
dinimai yra patys nuoširdžiausi 
ir patraukliausi. O čia dar vaidi
na mūsų vaikai. Nepamatyti šio

Iškilmingos skautų sueigos me
tu (11.11.62) buvo paskaityta ir 
pasakyta daug sveikinimų. Pasi
taikė ir tokių, kurie turėjo svei
kinti, bet į sueigų atėjo bent va; 
landų pavėlavę, vadovaudamiesi 
“lietuvišku punktualumu”, šį kar
tų skautai laikėsi standartinio laik
rodžio.

Melbourne Lietuvių Klubo Tarybos nariui

mamytei Lietuvoje mirus, reiškiame gilių užuojautų.

LIETUVIŲ DAINŲ REČITALIS
Gruodžio 2 d. (sekmadienį) 18 vai. Melbourne Lietuvių namuose 

12 Francis Grove, Thornbury, įvyks lietuvių liaudies dainų rečitalis. 
Dainuoja

PAULIUS RŪTENIS '
Programoje S. Šimkaus, VI. Jakubėno, J. Gaidelio ir kitų har

monizuotos liaudies dainos.
Akotnponuoja p-lė Svambarytė.

Malonu bus pasiklausyti svečio, sutikusio padainuoti melbour- 
niškiams. Kviečiame visus atsilankyti.

Remkime savą 
spaudą

DĖMESIO MELBOURNISKIA1!

Soc. Glob. Liet. Mot. D-ja gruodžio 23 d., pirmadienį, Lietuvių 
Klubo patalpose, 12 Franci* Grove, Thornbury, ruošia 

BENDRAS KŪČIAS.
Vaikam* bu* eglutė ir Kalėdų seni*, atvykę* iš Lietuvos.
Norintieji tose Kūčiose dalyvauti prašomi užsirašyti iki gruodžio 

9 d. imtinai.
Kūčių mokesti* — luaugusiem* 15 iii., vaikam* 8 iii. Viri Mel- 

bourno lietuviai *u svečiai* kviečiami ruošiamose Kūčiose dalyvauti.
UŽSIRAŠYTI pas p. Rekėšienę, 79 Tambet Street, East Bent- 

leigh, arba skambinti telefonai*: 
/ 57 3858, 88 2565, 88 3209.

M.L.K. Taryba

Ku-ka
IŠVYKO AMERIKON

Lapkričio 14 d. iš Sydney uos
to laivu “Orsana” išplaukė į U. 
S.A. dvi lietuvių šeimos: miškinin
kas F. Mikuckis iš Geelong su 
žmona ir dviem vaikais — dukra 
Nijolė (gailest. sesuo) ir sūnus 
Eugenijus (industrinės pramonės 
chemikas). Ši šeima vyksta į Ka
liforniją, kur F. Mikuckis su sū
num numato gauti darbo Kalifor
nijos universiteto laboratorijoje 
Davies mieste.

Antroji — Uldukių šeima iš 
Adelaidės taip pat išvyksta į U. 
S. A. Jie tiesiai traukia į sostinę 
Washington pas p. Uldukienės tė
vus. Uldukių vaikai dar nepilna
mečiai

Išvykstantiems linkime smagios 
kelionės ir laimingai įsikurti Nau
jajame Pasaulyje.

M.L. Klubo Taryba

JaunoiioB Lietuvos ir Neo-Lithuania 
Korporacijų Filisteriai Melbourne.

— Paryžiuje nuteisti po 20 metų 
kalėti Larcher ir Rolland, kurie 
1960 m. buvo pagrobę pramoninin
ko Peugeoto vaikaitį.

— New Yorko viešbutyje iš kino 
artistės Lindos Christian buvo 
pavogta maždaug už 50.000 svarų 
papuošalų.

— Pati jauniausia darbininkė į 
J. Tautas atvažiavo su Australi
jos delegacija — 23 m. amžiaus 
Tonia Moffat, kuri artimų bend
radarbių vadinama “Teenager” 
(paauglė) arba ‘Baby”.

— Vatikano paštas visuotinį su
sirinkimų atžymi specialiais ženk
lais.

— Ar jūsų tėvas prieš mirda
mas buvo sveiko proto?

— Tai dar nežinome. Po savai
tės bus skaitomas testamentas, 
tai tada pamatysime.

Senutė gavo leidimų atvykti į 
Ameriką pas savo vaikus. Kol- 
eoze ji atsisveikino su giminėmis 
ir kaimynais. Tuo tarpu priėjo ir 
partijos sekretorius. Nepatenkin
tas jis pašaipiai tarė:

— Ten gera, kur mūsų nėra.
— Todėl aš ir vykstu ten, kur 

jūsų nėra, — atsikirto senutė.

Protų šeima
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