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DAUGIAU DRAUSMĖS!
Senais laikais valstybėje ka

riuomenė sudarė atskirą luomą, 
kuris buvo valdovo išlaikomas 
ir tarnavo jo tikslams. Šių laikų 
kariuomenė yra visai kitoldo po
būdžio: valstybės egzistuoja tau
tiniu pagrindu, tad ir kariuome
nė yra integralinė tautos dalis, 
specialiai organizuota krašto gy
nybai.

Pas mus naujaisiais laikais 
Lietuvos kariuomenės branduolį 
sudarė lietuviai savanoriai, kas 
dar labiau pabrėžia tautos ir ka- 
riuomėnės vienalytiškumą. Vė
liau, jau nepriklauomoje Lietu
voje per kariuomenę perėjo visi 
jauni vyrai. Tarnaudami kariuo
menėje ne tik jie įgijo karimų 
žinių, bet buvo taip pat visa
pusiškai auklėjami. Tokiu būdu 
savu laiku Lietuvos kariuomenė 
buvo tautos auklėjimo ir sąmo- 
ninimo mokykla plačiausia pras
me. Net ir iš kariuomenės grįžę 
vyrai toliau palaikė savo kariuo
menėje įgytą dvasią stodami į 
šaulių būrius.

Netekus nepriklausomybės to
ji puiki mūsų tautos organizaci
ja buvo išgriauta- krašte lietuvis 
svetimųjų prislėgtas, prievartau
jamas ir išnaudojamas. Iš tų, 
kurie pasitraukė į platų pasaulį 
dalį įsiurbė vietinių kraštų aplin
ka taip, kad pas juos nedaug 
arba ir visai neliko tos savano
rių dvasios, kuri kadaise atliko 
fantastinius žygius.

Jeigu anksčiau kariais stojo 
tik pašauktieji, kad šie krašto 
sargyboje budėtų, o likusieji ga
lėtų ramiai dirbti kūrybinį dar
bą, tai laisvųjų pasaulio lietu
vių tarpe reikia skelbti visuoti
nę mobilizaciją, neišskiriant nei 
senelių, nei moterų, nei vaikų. 
Ir ši armija turi neatlyžtamai 
kovoti už lietuvių tautą visame 
pasaulyje. Tegu tai nėra ginklo 
kova, bet visų pirma ideologinė 
— kultūrinė kova prieš mums
gresiantį išnykimo pavojų, prieš 
krašto teriojimą, prieš lietuvių 
tautos kultūrinį ir fizinį teroriza
vimą. Sudarykime nepralaužia
mą rezistencinį frontą prieš~ nu
tautėjimą, auklėkime savo jau
nąją kartą tautinės kultūros ir 
tautinio sąmoningumo dvasioje, 
kaip kad kadaise auklėjo visą 
tautą Lietuvos kariuomenė.

Kiekvienas žygis ir kiekvienas

MELBOURNE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Kaip jau susidarė tradicija Mel

bourne — Kariuomenės minėjimu 
rūpintis ramovėnams, todėl Liet. 
Veteranų Sąjungos “Ramovė” 
Melbourne skyrius jau seniai rū
pinasi ir organizuoja visas prie
mones tinkamai tą šventę paminė
ti.

Jau užprašytos iškilmingos Mi
šios už žuvusius karius ir parti
zanus š.m. 24 d. po pamaldų visi 
tautiečiai tuoj pat kviečiami j šv. 
Jono parapijos (kur pamaldos 
vyksta) didžiąją salę, čia numa
toma pravesti gan plati programa 
iš dviejų dalių — oficialiosios ir 
meniškosios. Minėjimo paskaitos, 
kalbės ir Savan. Kūrėjų Sąjungos 
pirmininkas V. Šliogeris, kuris 
yra pasižadėjęs specialiai iš Syd- 
nejaus atvykti.

Kurie dar negirdėję, čia galės 
išgirsti ir savo laiku garsias Karo 
Muziejaus vėliavos nuleidimo ap
eigas.

Meninei daliai atlikti organizuo- 

uždavinys tegali būti tik tada 
sėkmingas, jeigu jame dalyvau
ją žmonės yra gerai organizuoti 
ir drausmingi. Menka strategija, 
kur žygio metu skirtingas ko
mandas teikia atskiri vadai ar 
net grandiniai. Šitos drausmės ir 
vieningos komandos mes kaip 
tik labiausiai ir stingame neat
sižvelgiant į mūsų gerus norus 
ir užsimojimus.

Švęsdami Lietuvos kariuome
nės šventę ir sukaktį turime atsi
minti, kad esame viena armija, 
turinti vieną uždavinį. Kad ji bū
tų efektyvi ir jos darbai vaisin
gi, turime drauge pasiduoti ir 
vieningai drausmei. Kas kariuo
menei yra vyriausias štabas, tas 
mums šiandie turėtų būti Ben
druomenės vadovybė. Savano
riškai dirbame lietuvišką darbą, 
savanoriškai ir susidrausminki- 
me.

y? į

Nepriklausomos Lietuvos kariai parado metu

jamos mūsų geriausios jėgos, nes 
juk lietuviai savo kariuomenę ir 
savo karius mėgo ir jos prisimini
mas dar labai gyvas visuose.

Ramovėnai tikisi, kad ir prieš 
minėjimą ruošiamame metiniame 
baliuje daug tautiečių dalyvaus ir 
mielai jaukioje nuotaikoje keletą 
valandų su buvusiais kariais pra
leis. Balius įvyks didžioje North- 
cote Town Hall salėje. Pradžia 
6.30 vai.

Melb. Skyr. Valdyba

SYDNEY
VISUS KVIEČIAME I 

KARIUOMENĖS ŠVENTĘ
Lapkričio 23 d. 7 vai. Kariuome

nės šventės iškilmingas minėji
mas Father J. O’Relly Memorial 
Auditorium salėje, Auburn, Park 
Rd.

Lapkričio 24 d. 11.30 vai. Lid- 
combe bažnyčioje iškilmingos pa
maldos už žuvusius kovose dėl lie
tuvių tautos laisvės. Pamaldas 
laikys kun. P. Butkus dalyvaujant 
Dainos chorui. Organizacijos da
lyvauja su vėliavomis.

Kariuomenės šventės iškilmingo 
minėjimo programoje:

1. Minėjimą atidarys Ramovė- 
nų pirmininkas S. Narušis.

2. Paskaitą skaitys veteranas 
J. Petniūnas.

SVEIKINIMAS VLIK’ui
VYR. LIET. IŠLAISVINIMO KOMITETO 
PIRMININKUI
DR. A. TRIMAKUI Sydney, 16.11.1963.
Didžiai Gerb. Pone Pirmininke,

Australijos lietuvių vardu sveikinu Vliką, švenčiantį dvi
dešimties metų organizuotos Lietuvos laisvinimo kovos su
kaktį. Taip pat sveikinu sukakties proga susirinkusius Spe
cialiai Sesijai dalyvius, linkėdamas, kad meilė Tėvynei ir to
lerancija savam broliui lietuviui lydėtų Jūsų darbus.

Australijos lietuviai augštai vertina VLIK’o dirbamą 
Lietuvos laisvinimo darbą. Nemažiau dėkingi ir už VLIK’o 
pastangomis sukurtą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, kur tu
rim progos netik sėkmingai talkininkauti Lietuvos laisvinimo 
darbe, bet ir puoselėti lietuvišką kultūrą ir ją perduoti jauna
jai kartai.

Tik būdami vieningi, tobulindami lietuviškų institucijų 
organizacinę pusę ir jieškodami geresnių veiklos metodų, ku
rie labiau atitiktų besikeičiančio gyvenimo laikotarpio sąly
goms, mes galėsime tinkamiau reikšti savo tautos valią ir 
prisidėsime prie greitesnio Lietuvai laisvės atstatymo.

Reiškiu gilią pagarbą
Iz. Jonaitis,

ALB Krašto Valdybos Pirmininkas

Vincas Kazokas

KAREIVIŲ MOTINOS PAS GENEROLĄ

Baladė

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
MINĖJIMAI

3. Dainos choras muz. K. Kava
liausko vadovaujamas duos spe
cialų parinktų dainų koncertą.

4. Tautinių šokių grupė, p. M. 
Osinaitės — Cox vadovaujama, 
šoks tautinius šokius. Akomp. A. 
Plūkas.

Po iškilmingo minėjimo vyks ba
lius — šokiai, gros gausi muzikos 
kapela. Šokių metu bus progos 
pašokti ir tautinių šokių.

Vgiks bufetas su užkandžiais ir 
gėrimais.

Kariuomenės šventė, be skirtu
mo pažiūrų ar įsitikinimų, yra 
mūsų visų šventė, nes nerasime 
šeimos, kurios nariai nebūtų tar
navę kariuomenėje, ar jos eilėse 
dalyvavę kovose su priešais už tė
vynės laisvę. Pirmąją Kariuome
nės šventės dieną lapkričio 23 iš- 
klausysim minėjimo akto prisimin
sime Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų laikus, kuriuose ryžto ir pat
riotizmo parodė ne tik savanoriai 
— kūrėjai, kovų dalyviai, kariai, 
partizanai ir šauliai, bet visa Lie
tuvių tauta jungėsi į bendrą tėvy
nės vadavimo darbą.

Maloniai kviečiame mielus tau
tiečius, jaunimą ir senimą, ne tik 
gyvenančius Sydniejaus mieste bei 
priemiesčiuose, be.t ir artimesnius 
Wollongong ir Newcastle kaimy
nus. Vieną kartą per metus Ka
riuomenės šventės proga turėsime 
galimybės ne tik dvasiniai pailsėti,

KAIP KRUŠČIOVAS
PATEISINA BERLYNO

SIENĄ
Amerikiečio C. W. Cook, General 

Food kompanijos prezidento pa
klaustas, “kam reikalinga toji Ber
lyno siena ir kodėl žmonės žudomi, 
jeigu jie nori ją pereiti”, Kruš- 
čiovas atsakė: “Valstybės siena 
yra valstybės siena, ir kiekviena 
valstybė šaudo j nelegalius sienų 
peržengėjus”. “Mes to nedarome, 
kad sulaikytume žmones”, atkirto 
amerikietis.

“SĖKMINGI” RINKIMAI
Pereitą savaitę Ispanijoje buvo 

pravesti savivaldybių rinkimai, 
kur kandidatai buvo valdžios pa
rinkti. Pirmą kartą po Ispanijos 
civilinio karo viešai balsavo ir 
valstybės galva El Caudillo — 
Francisco Franco Bahamonde.

bet ir atsigaivinti bei dvasiniai 
sustiprėti.

Sekančią Kariuomenės šventės 
dieną, visi dalyvaujame bažnyčio
je. Iškilmingų pamaldų metu nu
lenksime galvas garbei tų, kurie 
žuvo kovose už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę.

L. V. S-gos.. “Ramovė”
Sydney skyriaus Valdyba.

' ADELAIDE
SUKILIMO MINĖJIMAS

š. m. lapkričio mėn. 24 d. Ade

Aikštėj girdėjosi šauksmai, komandos ir trimitai. 
Karščiau už mylimąsias prie šiurkščių milinių 
Jie glaudė savo ginklų?. O virš jų galvų 
Kaip liepsnos saulėje plazdeno vėliavėlės.

Ir kai jau generolas ranką kėlė, 
Norėdamas paduoti ženklą žygiui, 
Staiga prieš jį nauja kariuomenė išdygo — 
Kareivių motinų. Margom mergautinėm skarelėm 
Apgobusios šarmotas savo galvas 
Ir prie silpnų, išsekusių krūtinių 
Prispaudusios išdžiūvusias rankas, 
Jos taip kalbėjo:

Generole!
Jei trokšti tu krauju pirktos garbės, 
Su meile mes tau atiduosim savąjį. 
Jei reikia tau aukų — 
Su meile mes pasiaukosim.
Bet juos palik. Tas mūsų atžalas, 
Nespėjusias išsprogt. Jų jaunos širdys 
Po žalsva miline, lyg po rudens velėna — 
O kaip joms bus sunku numirt 
Su viltimi gaivia, nenusivylusioms.

Generole!
Mes mylime gyvenimą
Ir jo išsižadam mylėdamos dėl jų.
Savom gyvybėmis išpirkom jų gyvenimą 
Ir su džiaugsmu dar kartą ryžtamės numirt 
Už juos. Tu mus paimk ir vesk. 
Mes būsim klusnios tavo avys, 
Ir kausimės kaip liūtės, nes žinosim, 
Kad giname savus vaikus.
Generole!

Jo veidas kaip uola. Ant jo pečių 
Sunki kaip žemė gulė pareiga. 
Ir atsigręžęs kreipėsi į žalsvą mūro sieną: 
Kariai!
Ar moteris šitas pažįstat?
Ir kaip komanda sausa ir taikli, 
Atsiliepė kariai visi kaip vienas — 
Generole, 
NE!

laidėje drauge su Kariuomenės 
švente rengiamas 1863 m. sukili
mo šimtmečio sukakties minėji
mas. šventės ir minėjimo tvarka 
yra tokia:

11 vai. pamaldas šv. Kazimiero 
Koplyčioje laikys ir pamokslą sa
kys kun. A. Kazlauskas, MIC.

3 vai. p. p. minėjimas Lietuvių 
Namų salėje. Paskaitas skaitys 
A. Gavelis, B. A. (Hons.) ir C. J. 
Zamoiskis.

Meninę minėjimo dalį, dalyvau
jant Lituania chorui, tvarko Ade
laidės Kultūros Fondas. Minėji
mą rengia L. V. S. “Ramovė”.

Tradicinis Kar. šventės minėji
mas pradžios mokykloms įvyks 
lapkričio 23 d. (šeštadienį). Jau
nieji šventės dalyviai bus ramovė- 
nų “kariškai” pavaišinti.

KANADOS PRANCŪZAI 
ORGANIZUOJASI

Kaip žinia, Kanadoje yra išti
sos provincijos apgyventos pran
cūzų. Net krašte ir prancūzų kal
ba šalia angliškosios, laikoma ofi
cialia. Prieš penkerius metus įsis
teigė prancūzų sąjūdis, kurių tiks
las prancūziškoms Kanados pro
vincijoms iškovoti nepriklausomy
bę.

PAKELTI ATLYGLNIMAI

Prancūzijos vyriausybė, kapitu
liuodama prieš besiplečiantį strei
ką visame krašte, sutiko paten
kinti darbininkų reikalavimus pa
keliant atlyginimus.

Lietuviai savanoriai- 
kūrėjai Sydnėjuje ii 
kairės t V. .Juzėnas,
S. Narušis, V. Šlio
geris, E. Migcvičius, 
J. Šlyteris, V. Am- 
braška, A. Laukaitis, 
A. Zinkevičius.
Trūksta nuotraukoje 
p. O. Šalkauskienės.
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KA DAVĖ KARIUOMENĖ LIETUVIU TAUTAI
RAŠO S. NARUŠIS

Pirmiausia -Lietuvos kariuo
menė iškovojo lietuvių tautai 
laisvę ir nepriklausomybę. Ka
riuomenė su savanoriais kūrė
jais sudarė rimtą pagrindą Tau
tos Tarybai 1918 m. vasario 16 
d. paskelbtą tautai ir pasauliui 
Lietuvos valstybės atkūrimą į- 
vykdyti. Sudarytai Lietuvos Vy
riausybei organizuojant krašte 
Valdžios, administraciją trūko 
įvairių specialistų.

Kariuomenė atėjo į pagalbą 
vyriausybei paruošdama specia
listus. Kariuomenė nepriklauso
mybės kovų metu jau savo už
nugaryje organizavo įvairius kur
sus, mokyklas, reikalingiems spe
cialistams paruošti.

Tokiais kariuomenėje paruo
štais specialistais aprūpindavo 
pačią kariuomenę ir kiekvienais 
metais didelius būrius išleisdavo 
į Krašto Valdžios administraci
jos įstaigas bei įmones.

Kariuomenė ruošė: telefonis
tus, telegrafistus, auto mechani
kus, šoferius, sanitarus, veteri
narijos felčerius, šaltkalvius, 
šiaučius, kriaučius, muzikantus, 
geležinkelių mašinistus, linijų 
statytojus, kelių taisytojus.

Kariuomenė davė gerą pa
grindą krašto policijos organiza
cijai. 1919 m. įsteigdama Karo 
Policijos mokyklą, kurioje be 
karinių dalykų dėstė baudžiamą
ją ir administracinę teisę, kari
niai ir civiliai teisininkai. Moki
niams buvo skiepijama drausr 
mė, sąžiningumas, tvarkingumas, 
stiprus pareigų supratimas, atsa
komybė ir meilė Tėvynei.

Kiekvienais metais tokių ge
rai paruoštų administracijos tar
nybai valdininkų kariuomenė iš
leisdavo nemažus būrius į vidaus 
policijos tarnybą.

Nepriklausomybės kovoms už
sibaigus ir kariuomenei perėjus 
prie taikos padėties kariuomenė 
tapo tikra tautos auk
lėjimo mokykla.

Kariuomenė kiekvįenais me
tais gaudama į kariuomenės ei
les krašto jaunimą karo prievo
lei atlikti, ypatingą dėmesį krei
pė į karių auklėjimo ir švietimo 
reikalus.

Pirmaisiais nelpriklausojmybės 
metais į kariuomenės eiles, atei
davo vyrų beraščių nemažas nuo
šimtis. Kariuomenėje tokius be
raščius išmokydavo rašyti ir

P. GENYS

KEPURĖ IŠGELBĖJO...
. (Iš mūsų Nepriklausomybės .. kovų

1919 metais lenkai sutriuški
nę bolševikus prie Varšuvos ir 
atstūmę mūsų kariuomenę iš 
Augustavo miškų, nukreipė sa
vo smūgį Druskininkai — No- 
čia — Rodunė — Lyda krypti
mi. Mūsų 1 p. pulkas siekė Va- 
siliškius. Lydos rajone buvo bol
ševikų rezervai, bet ne visi gin
kluoti ir maitinosi ūkininkų bul
vėmis nuo laukų.

Pulko vadas karin. Skorups- 
kas buvo susirūpinęs savo pul
ko užnugario saugumu, nes iš 
Suvalkų — Augustavo baro atė
jo nepalankios mums žinios.

Į Varėną skambino 7 p. pul
ko vadui, klausdamas kas deda
si Druskininkuose ir gavo atsa
kymą, kad viskas tvarkoje. Ten 
esą 7 p. pulko du batalionai. Ta
čiau ryšio su jais neturėta ir fak- 
tinai ten jų jau nebebuvo.

1 p. pulko vadas karin. Sko- 
rupskas ir toliau nenurimo, 
skambino į kariuomenės štabą, 
prašydamas leidimo atšaukti pul
ko dešinį sparną iš Vasiliškių, 
bet leidimo negavo. Tada ati
traukė sauvališkai ir tuo išgelbė
jo pusę pulko nuo lenkų apsu
pimo.

Savo žinioje turėjau tik vieną 
kuopą, nes kitos bataliono kuo
pos buvo kitur priskirtos. Pul
ko vadas pasišaukė mane į Ro- 
dunę ir įsakė užimti barą užpa
kalinei apsaugai nuo Nočios iki 
Varėnos, t.y. 20 kilometrų ba
rą.- Kol kuopa pasiruoš ir at

skaityti. Vėliau beraščių skai
čius mažėjo. Bet iš kariuomenės 
neišėjo nė vienas nemokėdamas 
rašyti ar skaityti.

Per visą nepriklausomybės 
gyvenimo laiką iš kariuomenės 
eilėse esamo jaunimo, atliekan
čio karo prievolę, fiziniai svei
kų, energingų, prasilavinusių vy
rų buvo ruošiami ne tik reika
lingi kariuomenei kadrai, bet bu
vo ruošiami visa laiką aukščiau 
suminėti specialistai ir kurių ne
maža dalis, baigę karo prievo
lę, išeidavo į civilinį gyvenimą. 
Per visą nepriklausomybės gyve
nimo laiką valdžios, savivaldy
bės įstaigos, įmonės, privačios 
įstaigos ir įmonės tokius kariuo
menėje paruoštus specialistus 
priimdavo tarnybon pirmoje ei
lėje, kaip drausmingus, tvarkin
gus tarnautojus.

KAZYS BRADŪNAS

KAREIVIO GRĮŽIMAS
%

Artyn, artyn vaiduoklės žingsniai 
Laukų negyva krūtine.
Per gruodą, per lijundrą trinksi, 
Pusnynais atbrenda — Bet ne! 
(O Viešpatie, ar neapgausi?) 
Tai žingsniai žengiančio žmogaus.

Bet mirusieji juk negrįžta — 
Jų šaltas guolis po žeme.
Kieno gi eisena ramia
Visa apylinkė jau skamba?

Kaip medis vienišas iškyla 
Šviesus keleivio siluetas 
Augštam piliakalnio krante 
Ir žvalgos klonio užkerėtas 
Akiračių plačiam rate.

Iš tolimų šalių, po mūšių kruvinųjų, 
Kaip žvaigždę sekdamas mintis 
Apie gimtinį kraštą, jis pirmuoju 
Pro bado užtvaras ir pro mirties 
Drąsiu laimėtoju pareina.

Kareivio diržas per krūtinę, 
Prie šono duomnaišis odos, 
Kepurėj žvaigždė sidabrinė 
Ir nusiblaivęs virš galvos 
Švelnus atodrėkio dangus.

Be nuovargio, pakelta galva 
Žygiuoja jis panemuniais. 
Jam daubą, tolumas ir kalvą 
Jau tvindo saulė spinduliais.

vyks į Nočią, aš su kulkosvai
džių kuopos vadu ir pora ordi- 
nansų nuvykau anksčiau. Jokių 
žinių apie lenkus neturėjau, bet 
žinojau, kad Nočioj stovi mūsų 
pulko mažoji gurguolė ir pulko 
orkestras. Tačiau atvykęs gur
guolės ir orkestro neberadau, 
nes pulko vado patvarkymu jau 
buvo pasitraukę į Eišiškius. Nu
vykau pas kleboną. Klebonas 
buvo lietuvis ir mano pažįsta
mas.

Iki kuopa atvyks, klebonas 
pakvietė pavakarieniauti. Apie 
lenkus jokių žinių neturėjo. No- 
čia yra apsupta miškais, kurie 
tęsiasi iki Varėnos. Naujai pra
vestas kelias iš Druskininkų į 
Nočią yra žemėlapiuose atžymė
tas.

Atvykus kuopai — leidau iš
duoti kareiviams vakarienę, nes 
jau buvo laikas, o išsiskirsčius, 
nakties metu, būtų sunku visus 
surasti. Tuo laiku įbėga šeimi
ninkė ir praneša, kad miestelyje 
šaudo. Puoliau jiėškoti savo ke
purės, bet niekur neradau... 
Nors ir nepatogu be kepurės, 
bet greitai sėdau ant arldio ir 
pasileidau į miestelį: žiūrėti kas 
ten dedasi?

Tuojau ir užlėkiau ant trijų 
lenkų raitelių.

— Iš kurio pulko, ar trečio?, 
— užklausė raiteliai lenkiškai.

— Taigi, iš trečio, — taipgi 
atsakiau lenkiškai, nusprendęs, 
jog ginčytis čia jau nėra ko.

Vidaus policijoje kariuomenė
je netarnavusių visai nepriimda
vo. Kariuomenės Vadovybė 
kreipė ypatingą dėmesį į karių 
tautinį auklėjimą.

Pirmoje eilėje pašauktiesiems 
į kariuomenę, karo prievolę at
likti naujokams buvo skiepija
ma meilė tėvynei ir tautai.

Karinio apmokymo statutuose 
ar vadovėliuose buvo aiškiai pa
brėžiama, kad karys turi būti: 
sąžiningas, drausmingas, sąmo
ningas, mylįs savo tautą ir rei
kalui esant aukoj ąs net savo gy
vybę.

Karių švietimui ir tautiniam 
auklėjimui, buvo leidžiamas spe
cialus savaitraštis “Karys” ka
riams nemokamai. Be specialiai 
kariams leidžiamo savaitraščio 
“Karys”, buvo prenumeruojami 
Valdžios lėšomis karių bibliote-

Matau, miestelis pilnas lenkų 
raitelių, o mūsų kuopos nėra.

Pasukau link Varėnos. Suti
kau dar būrį lenkų raitelių. Pra
silenkiau ir neatpažintas išjojau. 
Jeigu būčiau buvęs su kepure
— tikrai lenkai būtų atpažinę 
kad aš “ne savas”. .

Paskui mane jojęs kulkosvaid
žių kuopos vadas su ordinansais, 
pamatęs kad mane “apsupo” len
kai, pasuko atgal ir, nujojęs į 
Rodunę, įspėjo pulko vadą.

1 p. pulkas pasitraukė link 
Eišiškių, o lenkai susikovė su 
bolševikais.

Paskui, nujojęs į pulko štabą
— suradau ir Savo kepurę. Mat, 
kepurę buvau pasidėjęs ant lan
go, o šeimininkė, nepastebėjusi 
užleido lango užuolaidas. Man 
jau išjojus, šeimininkė surado 
kepurę ir padavė ordinansui.

Lenkų žygiavo didelės jėgos 
ir jų kavalerija netikėtai apsupo 
Nočios miestelį. Mūsų kuopos 
netarpiniai apsaugai šaudant 
kuopos vadas išvedė kuopą link 
Eišiškių. (Iš “Kario”)

NUTRAUKIAMA PAGALBA
INDONEZIJAI IR 

JUGOSLAVIJAI

Amerikos senate nubalsuota nu
traukti ekonominę pagalbą Indo
nezijai ir Jugoslavijai už tai kad 
jos veikia prieš Amerikos intere
sus. 

koms dienraščiai, savaitraščiai: 
“Trimitas” ir “Ūkininko Patarė
jas” ir kiti žurnalai.

Pulkuose ir atskiruose dali
niuose buvo įsteigtos bibliotekos 
ir Kariuomenės Štabo Spaudos 
ir Švietimo skyrius kiekvienais 
metais pirkdavo stambius kie
kius literatūros — vadovėlių, 
romanų ir išsiuntinėdavo į ka
riuomenės dalių bibliotekas ka
riams. Tokią literatūrą perkant 
atitinkamos karininkų komisijos, 
dalyvaujant karo kapelionams, 
patikrindavo, kad perkama lite
ratūra būtų sveiko auklėjimo tu
rinio. Kariuomenės pulkuose ir 
atskiruose daliniuose buvo įs
teigti kinai. Kinuose buvo rodo
mos tik auklėjančio turinio fil- 
mos.

Tuose pulkų ir dalinių kinuo
se įėjimas kariams buvo dova
nai, juos lankydavo vakarais ir 
sekmadieniais.

Kariuomenės Štabas per visą 
nepriklausomybės laiką Kauno 
miesto didžiuosiuose kinuose, 
kada eidavo tautinio patriotinio 
turinio filmos, pasamdydavo to
kius seansus ir dienos metu ves
davo kareivius į tokius filmų se
ansus dovanai. Į tokius kariams 
ruošiamus kultūrinių filmų sean
sus laiks nuo laiko asilankyda- 
vo ir Valstybės Prezidentas A. 
Smetona.

Toks Valstybės Prezidento at
silankymas į kariams ruošiamus 
kino filmų seansus, keldavo ka
rių nuotaiką ir pasididžiavimą.

Pulkai ir atskiri daliniai buvo 
aprūpinti radio aparatais. Kariai 
laisvu laiku turėjo galimybių ne 
tik klausyti per radio įvairius 
radiofono pranešimus bet ir mu
zikos, Lietuvos ir užsienio trans
liuojamas operas.

Kariai buvo vedami į Valsty
bės teatrą, specialiai dienos me
tu užsakytus dramos ir operos 
vaidinimus dovanai.

Pulkai ir atskiri daliniai buvo 
aprūpinti įvairiausioms sporto 
priemonėmis. Buvo paruošti 
sporto ir fizinio lavinimo ins
truktoriai, — karininkai, kurie 
prižiūrėjo ir vadovavo sporto ir 
fizinio karių lavinimo dalyse.

Kariuomenės dalyse švietimo 
ir kultūros reikalams vadovauti 
buvo skiriami tam darbui tinka
mi karininkai, o tokio nėsant 
kuriame kariuomenės dalinyje 
švietimo ir kultūros reikalams 
tvarkyti ir prižiūrėti buvo skiria
mi kariuomenės kapelionai.

Kariuomenės dalyse be kari
nių pamokų: rikiuotės, sporto 
statutų, ginklų pažinimo ir jų 
naudojimo, dienos programoje 
buvo skiriamos valandos — 
švietimo — kultūros bei religi
nio pobūdžio valandos, katali
kams evangelikams ir žydams.

Šių religijų reikalams tvarky
ti buvo skiriami: Rymo katali
kams — kunigai kapelionai, 
evangelikams — pastoriai ir žy
dams — rabinai.

Kas sekmadienį visi dalių ka
riai — Rymo katalikai buvo iš
rikiuojami ir su orkestru vedami 
į bažnyčią. Daliniuose likdavo

ŠVEICARIJOS ŠAULIAI
Pradedant 1907 metais Šveicari

joje vasaros metu įvyksta dviejų 
savaičių savotiška šventė. Tai lyg 
ir savos rūšies šaulių manevrai ir 
jų pasirodymas, ką jie gali. Tokia 
šventė paįvairinama ir visokiais 
kitais kultūriniais pasirodymais, 
imtinai su tautiniais papročiais — 
apsirėdymais, dainomis, šokiais.

Šveicarijoje nėra kariuomenės, 
bet ji vistiek yra savotiškai mili- 
tarinė šalis. Kiekvienas vyras, 
sulaukęs 19 metų, įsipareigoja sa
vo šalį ginti ir savanoriškai įsira
šo į šaulių sąjungą. Čia jis pra

A. A.
STASIUI KEMEŽIUI mirus, 

jo seserį Emiliją ir švogerį Juozą Judicką 
skausmo vaalndoje nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Černiauskų Seimą

I MURRAY’S I 
| HEALTH FOOD STOBES
£ 646 George St., Sydney, Australia
£ (Kampas Liverpool St.)
£ TEL.: 26 1768
£ (ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY).
£ JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai j 
£ gaus Jūsų siuntini nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
X visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S ( 
£ HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi | 
£ kontaktą su Vnesposyitorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami | 
£ kitų skelbimų. ;<
!♦! 15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- J
£ tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ liuntiayt ( 
£ gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.
£ Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar į 
M nei vieno siuntinio Nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun- J 
£ tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes ( 
£ pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų s 
£ giminės. <
!♦’ Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mine- J 
£ sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per ( 
£ 12 dienų. ?
’♦< SIUNTĖJŲ DĖMESIUI Į;

Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- j 
mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- ( 

£ dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir ( 
£ siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- 3 

džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato S 
£ Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 ’< 
£ — 30 dienų. •
£ REGISTRUOTI SKYRIAI: Į:
£ ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, ( 
£ 82 Avro Ave., Hendon, SI A. Tek: 45-6629. ?
H CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, J 
£ 143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082. (
£ PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, $ 
£ 293 Church St. Tel.: 635-9728. ?

BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, į 
£ 5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. $
£ NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, * 
£ 557 Hunter St. Tel.: B 3596.
>• NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, '<
£ 93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180. *•
£ MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £ 
£ 94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498. £
£ PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £ 
£ 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. 8

tik tie kariai, kurie tuo metu 
būdavo tarnyboje. Atsisakinėti 
ar vengti bažnyčios, kariai ne
galėjo. Karių dalyvavimas su 
orkestru bažnyčioje, grojant ir 
kariams giedant pamaldų metu, 
turėjo didelės auklėjančios dva
sinio atžvilgiu reikšmės ne tik 
kariams, bet ir jaunajai kartai— 
mokyklinio amžiaus jaunimui.

Nepaskutinėje eilėje buvo ir 
karių sveikatingumo reikalai — 
Karių higienos ir sveikatingumo 
reikalus prižiūrėjo Kariuomenės 
gydytojai. Gydytojai buvo įpa
reigoti netik prižiūrėti kareivių 
sveikatą, bet tikrinti skiriamą 
kariams maistą, prižiūrėti karei
vių švarą, mokyti kareivius as
mens higienos ir t.t.

Kadangi Kariuomenėje tarna
vo nemažas nuošimtis ūkininkai
čių, tai laiks nuo laiko buvo 
kviečiami agronomai pamokyti 
kareivius žemės ūkio kultūros.

Kad kariai pažintų savo kraš
tą, gamtą ir senovės istorines 
vietas, buvo rengiamos ekskur
sijos.

Kariuomenės dalyse lietuvių 
karininkų tvarkingas ir teisingas 
savo brolių kareivių mokymas, 
ne tik karinių dalykų kaip ginti 
nuo priešų savo tėvynę, bet 
svarbiausia auklėjimas tautinio 
sąmoningumo ir dvasinio užsi
grūdinimo skatino krašto jau- 

moksta ne tik būtinos kariui 
mankštos, bet išmoksta ir ginklą 
vartoti ir susipažįsta su visa tuo, 
kas yra naujo šalies gynybos sri
tyje.

Lietuvoje nepriklausomybės me
tais taip pat veikė Šaulių Sąjunga, 
bet ji buvo kitais pagrindais orga
nizuota, negu Šveicarijoje.

Šveicarijos šaulių sąjungos vy
rai nuo 19 iki 48 metų yra šauliai 
ir laikomi šalies gynybos tarny
boje. Virš 48 metų — atsargoje. 
Atsargoje būna iki 60 metų. 

nuolius kariuomenės tarnybon.
Sveikais pagrindais kareivių 

auklėjimas kariuomenėje, teigia
mai veikė krašto jaunuolius ir 
jie ėjo kariuomenėn karo prie
volę atlikti ne su ašaromis aky
se, kaip būdavo Rusų priespau
dos laikais, o su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu. Tokius jaunuo
lius, išeinančius karo prievolės 
atlikti vietos organizacijos, jau
nimas ir senimas išleisdavo su 
muzika ir dainomis sesių gėlė
mis apkaišytus. Juos sutikdavo 
stotyse dalių karininkai, puska- 
rininkai su orkestru. Dainas dai
nuojant parsivesdavo į kariuo
menės dalis.

Kariuomenės dalyse, pagal 
nustatytą kariuomenės apmoky
mo planą palyginamai per trum
pą laiką buvo išmokyti: karinių 
dalykų, įvairių specialybių, su
drausminti, fiziniai išmuštrinti, 
— ištiesinti, dvasiniai užgrūdyti, 
tautiniai įsąmoninti. Ypatingas 
dėmesys buvo kreipiamas į auk
lėjimo tautinį sąmoningumą «— 
patriotizmą, kad suprastų, kodėl 
karys ištikus pavojui turi kovo
ti už savo tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę, net aukodamas 
savo gyvybę. Tokiu būdu per 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpį kariuomenė išauklėjo 
Lietuvių Tautą patriotizmo ir 
tautinio sąmoningumo.

SKIRTINGUMAI TARP
PRANCŪZŲ MOLLET

SOCIALISTŲ IR SOVIETŲ

Maskvoje ir kt. Sovietijos vieto
se 10 dienų viešėjusi Guy Mollet 
vadovaujama prancūzų socialistų 
delegacija viešnagei pasibaigus 
paskelbė bendrą su sovietais pra
nešimą (lapkr. 4 d. “Izvestijose”). 
Abi pusės sutarė, kad tenka stip
rinti tarptautini atoslūgį. Iš pra
nešimo seka, kad rasta gilūs skir
tingumai ypatingai ideologijos sri
ty. Abi pusės pasisakė sieksian
čios geresnių santykių tarp Pran
cūzijos ir Sovietų S-gos. Jau vien 
dėlto prancūzų delegacijai sovie
tai parodė nemažą dėmesį, o Mo
llet Kremliuje su Chruščiovu kal
bėjosi ištisas devynias valandas.

Paryžiuje teigiama, kad toji 
prancūzų socialistų kelionė į Sovie
to ją daugiau suartinsianti juos su 
komunistais ir tai turėsią įtakos 
Prancūzijos vidaus politikai. (E)
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KARIŲ EKSKURSIJOS

Ife
1

Lietuvos Kariuomenės Vado
vybė nepriklausomybės metu 
nemaža dėmesio kreipė į krašto 
jaunuolius, atliekančius karo 
prievolę kariuomenėje, kad jie 
pažintų savo kraštą, kad susipa
žintų su istorinėmis vietomis ir 
Baltijos pajūriu. Per Vyr. Šta
bo spaudos ir Švietimo skyrių 
kiekvienais metais ruošdavo ka
rių ekskursijas.

Karių ekskursijos buvo veža
mos daugiausiai į pajūrį, plau
kiant Nemunu, valdžios laivu 
“Vilnius”. Laive tilpdavo apie 
600 vyrų.

Kariai buvo vežami ne tik iš 
Kauno įgulos kariuomenės da
lių, bet iš visų Kariuomenės da
lių, stovėjusių įvairiose Lietuvos 
vietovėse. Tokios karių ekskur
sijos buvo vykdomos organizuo
tai pagal Vyr. Štabo Spaudos ir 
Švietimo Skyriaus planą ne pasi
važinėjimo tikslu, bet kad jos 
suteiktų kariams kultūrinio, tau
tinio auklėjimo ir platesnio 
krašto pažinimo. Tam reikalui 
buvo paruoštos ir atspausdintos 
ekskursijoms programos, kuriose 
buvo aprašytos Nemuno pakran
tėse istorinės vietos, Kuršių ma
rios, Nida, Juodkrantė, Klaipė
da ir Palanga.

Tokias programas kariai eks
kursantai gavę laive galėjo susi
pažinti ir sekti kokias vietoves 
pravažiuoja ir kur sustoja. Svar
besnėse istorinėse vietovėse ka
rių ekskursijos stodavo ir jų is
torinė reikšmė plačiai būdavo pa
aiškinta: Zapyškyje, Veliuonoje, 
Smalinikuose, Bitėnuose pas 
Mažosios Lietuvos Patriarką

v.

NAUJA PUTINO 
KNYGA

Lietuvoje išleistas naujas 
Mykolaičio — Putino eilėraščių 
rinkinys “Būties Valanda” (158 
psl.).

— Lietuvoje atspausdintas ket
virtasis Šekspyro raštų tomas. Du 
draminius kūrinius: “Vasarvidžio 
nakties sapną” ir “Audrą” vertė 
prieš keleris metus iš Sibiro grį
žęs raš. A. Miškinis ir “Daug 
triukšmo dėl nieko” — K. Boruta. 

Martyną Jankų, Rambyno kal
ne, Nidoje, Juodkrantėje, Klai
pėdoje ir Palangoje. Tokios eks
kursijos užtrukdavo kelionėje 
5-6 dienas. - Tai buvo kelionės 
nieko nekainuojančios kariams, 
kurie viskuo aprūpinti: maistu 
nakvyne ir gražiomis pramogo
mis. Kariuomenės ekskursijos 
buvo dar tuo įdomios kariams, 
jog drauge su ekskursijoms vyk
davo ir karo orkestras, kuris 
nuolat grodamas, tiek laive ar žy
gyje kėlė nuotaiką ir entuziazmą 
ne tik karių ekskursantų bet ir 
pravažiuojančių gyventojų tarpe. 
Jos buvo taip organizuotos, jog 
kariams teikė auklėjančios reikš
mės, o visuomenėje gražios pro
pagandos.

Kariams ekskursantams iš
vykstant iš Kauno jau susidary
davo nemažos iškilmės, kada 
skirtos ekskursijon komandos, 
vienos atvykusios iš provincijos 
kariuomenės įgulų, kitos iš Kau
no įgulos dalių žygiuodavo į lai
vą “Vilnius” dainas dainuodami 
ar karo orkestrui maršus gro
jant, sutraukdavo mases publi
kos prie laivo “Vilnius”, Nemu
no krantinėje, netoli Karmelitų 
bažnyčios. Suvedus karius į lai-

Nepriklausomos Lietuvos kariai ekskursuodami lankosi pas 
Mat. Lietuvos patriarchą Martyną Jankų jo ūky Bitėnuose. 
Stovi karių ekskursijų organizatorius ir vadovas tuo laiku 
spaudos ir kvietimo skyriaus viršininkas majoras S. Narušis, 
lietuvaičių apdovanotas gėlėmis.

Lapkričio 18 d. Latvijos ne
priklausomybės šventė. Deja, 
šiandie Latvija kaip ir Lietuva 
tos nepriklausomybės netekusi 
ir neša sunkią rusiškojo impe
rializmo vergiją. Latviai, švęs
dami lapkričio 18- ją, kaip ir 
mes vasario 16-ją, nenuleidžia 
rankų ir kovoja už krašto ir tau
tos laisvę. Šitoji kova vedama 
daugeliu atvejų sutartinai su lie
tuviais ir estais. Bendras liki
mas ir bendras priešas šias tris 
tautas dar labiau suartina. Ir vi
sai nenuostabu, kad tiek Austra
lijoje, tiek ir kituose vakarų pa
saulio kraštuose veikia bendri 
pabaltieių komitetai ir instituci
jos.

Latviai tiek savo kilme, tiek 
ir kalba yra tiesiog giminingi 

vą, atvykdavo Vyr. Štabo Spau
dos ir Švietimo skyriaus Virši
ninkas, kuris pasakydavo patri
otinių kalbų, apibūdindavo Ka
ro vadovybės pastangas ir eks
kursijų reikšmę kariams.

S. NARUŠIS

LAPKRIČIO 18-JI — LATVIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖ S ŠVENTĖ

lietuviams, tik skirtingos istori
nės gyvenimo sąlygos laikė lat
vius atokiai nuo lietuvių, kas tas 
skirtybes tik dar labiau pagili
no.

Daugiau kaip septynis šimt
mečius latvių tauta buvo tai vo
kiečių tai rusų priespaudoje, kol 
jiems pavyko atgauti neprildau- 
somybę po pirmojo pasaulinio 
karo 1918 m.

Dar tautinio atgimimo sąjū
džio metu, kuris lygiai taip gai
vališkai reiškėsi pas latvius, kaip 
ir pas lietuvius, eilės veikėjų bu
vo galvota ir planuota kovoti 
bendromis jėgomis už laisvę ir

KAS BELIKO Iš LATVIJOS 
LAUKŲ DERLINGUMO?

Latvijos žemės ūkis nepriklau
somais laikais gaudavo aukštus 
derlius. Kas beliko kolchozinėje 
sistemoje iš to derlingumo matyti 
iš Latvijos komunistų organo “Ci
ną” pranešimo — esą Valdeko 
laukuose šiemet iš hektaro gauta 
tik 8 — 9 centneriai grūdų. Laik
raštis, matyt prisimindamas aukš
tus derlius prieš karą, įtaigoja 
kolchozininkus, kad gerai žemę ap
dirbant, ją tręšiant ir pan. būtų 
galima gauti du, tris kartus dides
nius derlius. Laikraštyje barami 
kolchozininkai, kad jie bulves ap
dorojus ne tuoj atiduoda valstybei, 
nors esą mokamos šiemet ir geres
nės kainos.

Kituose komunistų organo nu
meriuose smarkiai barti kolchozai 
ir sovchozai, kad dar daug derliaus 
buvę laukuose, o šakniavaisiai 
daug kur laukuose supuvę. O į 
kukurūzus, skundžiasi laikira^tis, 
kolchozininkai visai dėmesio ne
kreipiu. Jie paliekami neapdoroti, 
lyg niekas neturėtų noro jais užsi
iminėti. Kitur vėl kukurūzus ap
dorojama tokiomis primityviomis 
priemonėmis, kad iš to darbo maža 
naudos. Apie linus šiemet Rygos 
laikraščiai jau visai nemini, nors 
apie tai seniau daug rašydavo. 
Matyt, su linais nepavyko. Kai 
kurie Latvijos kolchozai ir sovcho
zai yra tiek išsiplėtę, kad darbi-

kurti bendrą lietuvių — latvių 
valstybę. Gaila, toji idėja dėl 
daugelio priežaščių nebuvo įgy
vendinta. Vėliau buvo skatina
mas ir plečiamas abiejų tautų 
kultūrinis bendradarbiavimas, 
kuris gal būtų turėjęs didesnės 
įtakos ir politiniam^ gyvenime.

Ilgus amžius vergavusi latvių 
tauta neturi tokios garsios savo 
žygiais praeities, kaip lietuviai. 
Pirmą kartą iškovota nepriklau
somybė tetruko vos trumpą lai
ką. Antrą kartą užeinant bolše
vikams didelis pabėgėlių skai
čius pasitraukė į vakarus ir šian
die kaip ir mes pasklidę po vi-

VLIK’ui
Lapkričio 25 d. sukanka lygiai 

20 m., kai Vyriausias Lietuvos IŠ- 
laisvininmo Komitetas, trumpai 
vadinamas VLIK’u pradėjo savo 
veiklą. 1943 m. rudenį dar te
bevykstant karui ir jaučiant nau
ją bolševikinę grėsmę ir prieši
nantis vokiečių sauvaliavimui 
Lietuvoje reikėjo sudaryti kovos 
organą, kuris turėtų ne tik auto
riteto, bet ir tautoje pasitikėji
mo. Taip 1943 m. lapkričio 25 
d. susirinko B. Gaidžiūno bute 
9 asmenys, kurie ir davė VLIK- 
ui pagrindus. Jie buvo: prof. Stp. 
Kairys, adv. A. Tumėnas, ekon. 
J. Audėnas, inž. A. Damušis, 
agr. B. Gaidžiūnas, teis. J. Ka
tilius, inž. K. Brunius, žurn. J. 
Deksnys ir teis. Br. Kazlauskas. 
Sekančiuose posėdžiuose buvo 
sudarytas jo prezidiumas, 
muoju VLIK’o pirmininku 
rinktas prof. Stp. Kairys.

Sudarius vieningą politinį 
trą — VLIK’ą, politiniai susi- 
grupavimai išnyko. Tuo būdu 
visas kraštas buvo apmgztas po
grindžio organizacijos ryšiais.

Pir- 
iš-

cen-

ninkai kartais turi nužygiuoti ke- 
lioliką kilometrų iki darbovietės. 
Kai kurie vienetai esą 14 kilomet
rų pločio ar ilgio. (E) 

są pasaulį. Išeivijoje latviai ne
pasižymi organizuotumu, tačiau 
jų kultūrinis gyvenimas tikrai 
gali būti pavyzdžiu ir lietuviams. 
Nors gal būt savo skaičiumi iš
eivijos latviai nepralenkia lietu
vių, bet jie yra vistiek pranašes
ni savo kultūrine veikla. Imant 
vien knygas, latviai išleidžia 
daug daugiau knygų ir didesniais 
tiražais, negu mes.

Nepriklausomybės šventės 
proga linkime broliams latviams 
ištvermės kovoje už savo kraštą 
ir laisvę ir tikime, kad šios pas
tangos bus vaisingos. Tegyvuo
ja Latvija — Lai dzivo Latvija.

20 m
Pogrindžio spauda paskleisdavo 
viską, ką VLIK’as tardavo oku
pantui ir tautai, ypač dėl jos lai
kysenos savitarpyje ir okupanto 
atžvilgiu. Be spaudos kaikurios 
VLIK’o organizacijos turėjo dar 
trumpų bangų radijo siųstuvus.

Nepraėjo nei metai, kai vo
kiečių saugumas VLIK’ą susekė 
ir dalį jo žmonių suėmė ir išve
žė į Vokietijos kone, lagerius. 
Nors ir vokiečių išardytas VLIK 
as vistiek nesugriuvo. Išvežtųjų 
vietoje organizacijų buvo pas
kirti kiti. Rusams užėmus Lie
tuvą gyviau reiškėsi Berlyne 
VLIK’o delegatūra, kurios veik
la 1945 m. kovo 9 d. buvo sus
tabdyta ir jos vietoje vėl atsis
tojo VLIK’as.

Nuo pat pradžios iki dabar 
VLIK’ui pirmininkavo: Steponas 
Kairys, prel. Mykolas Krupavi
čius, Jonas Matulionis ir dabar
tinis p-kas Dr. Antanas Trima
kas.

Kad VLIK’o veikla būtų sėk
minga, reikalingos nuolatinės lė
šos. Tam buvo įsteigtas Tautos 
Fondas, kuris ir organizuoja lė
šas viso pasaulio lietuvių tarpe. 
Dabartinis Tautos Fondo p-kas 
yra nuo 1955 m. prel. Jonas 
Balkūnas.

ROBERT RAID

ESTAI RUSŲ PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA IŠ KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMEN”)

įsiterpia senasis Puidak: “Bet mes vis tik gy- 
nėmės. Argi mes visą laiką nekovojome?”

Justas tik patogiau pasitaiso. “Taip — dabar 
mes kovoje. Bet anais geraisiais metais mes už
miršome, kad senais laikais šalia kiekvieno esto lo
vos stovėjo skydas, virš jo lovos kabojo ietis, o su 
juo lovoje gulėjo patiestas kardas. Mes pamėgom 
taiką ir susilpnėjom, už tai dabar mokame”.

Aš pasiverčiu ant šono. “Taip, už tai dabar 
mes mokame. Bet paskutiniais mėnesiais paro
dėme, kad mokame savo laisvę ginti ir dėl to esame 
tos laisvės verti. Juk atsimeni, Justai, kai aš vieną 
kartą išsitariau, kad, gal būt, ateis laikas, kai mū
sų generacija atsistos prieš uždavinį viena be vy
resniųjų komandos ir nurodymų. Dabar tasai lai
kas. Kas gi kovoja už mūsų laisvę? Mūsų jaunuoi- 
menė! Visą laisvės kovų naštą neša studentai, 
jauni darbininkai, jauni karininkai, jauni ūkininkai 
ir bernai, net mokiniai! Labai nedaug senųjų kari
ninkų kovotojų gretose — daugiausia jų jau se
niai negyvi. Mūsų eilėse nėra nei senųjų poli
tikų, nei parlamentarų, jokių partijos vadų ir jo
kia vyriausybė neišleidžia įsakymų. Joks senas 
diplomatas arba ekonomistas nevadovauja kovai. 
Jokia valstybės taryba yra nėra pašaukusi mūsų į 
kovą. Jokia įstaiga nesubūrė mūsiškių į kovos da
linius. Pati jaunuomenė pasirinko kovos kelią ir 
tai yra geriausias visam pasauliui įrodymas, kad 
mes, paprasti žmonės norime būti laisvi, siekiame 
laisvės, pasirengę už ją aukotis. Mes kaunamės 
ir mirštame besigindami nuo Maskvos, kovojame 
už Estiją, už Europą, už visą pasaulį?”

Lyg kažkas būtų pasakęs “Amen”. Tikrai?
★

Ir vėl leidžiasi saulė. Jos paskutiniai spindu
liai stringa dulkėtuose languose nepasiekdami 
mūsų. Tomas ištiesia savo ilgas, tvirtas kojas, su
gniaužia rankas. “Vokiečiai tikrai artėja, šią 
naktį aiškiai girdėjau patrankų kanonadą”.

Kuusik nusileidžia ant matraco. “Tikėkimės. 
Tada vėl prasidės gyvenimas iš naujo. Galėsime 
ramiai gyventi, ramiai miegoti, dirbti, mylėti. Pra
eis toji prakeikta baimė”.

“Negi tu iš tikrųjų manai, kad tada prasidės 
ramus gyvenimas?”

“Žinoma, kodėl gi ne?”
“Kova dar nebus užbaigta nei už mūsų tautą, 

nei už mus pačius, nei už Europą. Visas pasaulis 
neturės taikos ir ramybės, kol laikysis didžioji Ru
sijos imperija, kol Kremliuje sėdės caras, nesvarbu, 
ar jis būtų raudonas, ar baltas, kol Maskva laikys 
pavergus 140 milijonų. Niekados nebus taikos, kol 
rusiški imperialistai turės galimybės kitas tautas 
užpuldinėti!”

Senasis Puidak prieina arčiau manęs. “Tai ką 
gi tu pasiūlytume!, viršininke?”

“Sutriuškinti didžiąją Rusijos imperiją, sunai
kinti Kremlių, išlaisvinti visas pavergtas tautas. 
Laisvė ir nepriklausomybė visoms pavergtoms tau
toms.”

Justas tik patraukia pečiais. “Galimas daiktas, 
kad toks ir vokiečių planas”.

“Aišku, ir jie tikrai laimės, jeigu tik tos lais
vės sieks”.

Justas papurto galvą. “Jie laimėtų, bet aš 
paprasčiausiai netikiu. Vokiečiai yra perdaug go
dūs ir norės viską tik sau paglemžti.

Kuli nusispjauna. “Kaip ten bebūtų, svar
biausia, kad tik rusai būtų iš Ebtijos išvyti. O tai, 
ką sako Raidas, tai gryniausia nesąmonė”.

"Gal būt tėra tik sapnas, o gal net vizija”.
Dienos eina ir praeina. Elfi ir motina nepasi

rodė. Ir jos niekad nepasirodys. Arba Herbertas 
taip pat buvo suimtas, arba jis bus jas kur kitur 
paslėpęs. Esame visiškai atkirsti nuo pasaulio. 
Tikriausiai net neįmanoma pasiųsti mums žinių.

Aš vis dai- labai silpnas. Didesnę laiko dalį 
praguliu. Dažnai net prisnūstu. Mano kūnas kau
pia jėgas, kurių netrukus prireiks.

Gulime ir klausomės. Patrankų griaustinis at
rodo vis artėja. Justas prisiliečia mano rankos. 
“Girdi, Robertai?”

“Taip!”
Kažkokį garsai gatvėje, jie artėja. Silvija iš

sitempia. “Kas galėtų būti, Robertai?”
“Lengvieji rusų tankai. Gulėk ramiai, Silvija”.

“Man baisu, Robertai”.
Ją apkabinu per pečius. “Nurimk, Silvija. 

Nėra ko tau bijoti”.
Kitame kampe sužiba cigarettes žarija. Pasi

girsta Kuli nosinis balsas: “Kitiems ir sekasi. Jie 
vaidina didvyrius, o bobos puola jiems ant kaklų. 
Taip, taip, kai duodasi prikuliamas------ ”

Aš atsistoju. “Ką tu pasakei, Kuli?” z
Kuli tik nusijuokia. “O jeigu ir taip. Ar tu 

turi daugiau teisių, negu mes visi? Ir aš vyras, ir 
kai turime čia dailią mergytę, tai — ”

“Užčiaupk savo purvinus nasrus, Kuli, arba —” 
Vėl guluosi. Justas pasirito arčiau manęs. 

“Tu baisiai pasikeitęs, Robertai”.
“Tikrai? Man neatrodo. Kiekvienas iš mūsų 

gali vieną dieną tapti kuo nebuvęs”.
Justas pritaria. “Tavo tiesa, Robertai. Bet 

turi būti ir prielaidų. Vien tik laikas padaro mus 
tokiais, kokiais esame”.

“Klysti, Justai. Laikas tik priverčia mus ap
sispręsti. Tik sunkiomis valandomis žmogus te
parodo savo tikrąjį veidą. Atsimeni aną dieną, 
kada buvo gautas rusų ultimatumas? Anuomet 
sėdėjome visi alinėje ilgai ir gudriai kalbėdami. 
Kokie mes tada buvome dar jauni ir naivūs. Tais 
laikais mes buvome dar beveidžiai. Kokie buvome 
visi skirtingi, kaip ir mūsų keliai! Iš mūsų vienin
telis Sullo perbėgo priešo pusėn. Alfas mirė ne
norėdamas tapti krašto išdaviku, ir Petras, nenorė
jęs vergu gyventi. Olevas, tasai lengvapėdis ir 
paviršutiniškas girtuoklėlis krito gindamas savo 
šeimą. Kareelis, tasai atsargusis mąstytojas norė
jo susirišti su savo šeima ir mirė. Arno ir Vilu 
tie nepralenkiami drąsuoliai neišgyveno savo laiko 
ir krito. Kalle, užkietėjęs ir draskomas kraštuti
numų, negalėjo tylėti ir turėjo mirti. O tasai ne
kaltas švelnusis Aasi, nieko bendro neturėjęs su 
politika — vis tiek ir jį užklupo mirtis. Raimas 
kovėsi ir baigė savo dienas baisiose kančiose. Sun
kiausią uždavinį pasiėmė Voldi — tasai mūsiškis 
King — Kong. Šioms pareigoms jis nebuvo pri
brendęs, bet vistiek jas prisiėmė. Kas iš mūsų 
galėjo net prileisti, kad Voldi gali vieną dieną būti 
didvyris? Ir jis yra herojus, nes jis prisiėmė ne 
vien tik pavojų ir mirtį, bet taip pat ir panieką, 
gėdą ir pažeminimą. Ir jo jau nebėra. (Iš auto
riaus draugų grupės Voldi įstojo tarnauti į NKVD, 
kad reikalui esant perspėtų kitus ir turėtų tiesio
ginių ryšių. Vėliau jis buvo išaiškintas ir nukan
kintas. Vert). Mes visi turime savo keliu eiti 
iki galo. Juk kiekvieno kelio gale laukia mirtis”.

Vos juntamai virpa Silvijos kūnas. Justas vėl 

prašneka: “Argi nekeista, kad mes visai nebijome 
mirties? Prisimeni pirmąjį Tallinno bombafdavi- 
mą?”

“Taip! Tada su Herbertu buvome liaudies ko
misariate, kai pasigirdo pirmosios pavojaus sire
nos. Mes išbėgome į Laisvės aikštę, džiaugėmės 
vokiečių lėktuvais, kaip laisvės pranašais, džiaugs
mu virpėdami klausėmės bombų sprogimo tikėda
mi, kad jos skiriamos mūsų pavergėjams. Ir visai 
nepagalvojome apie mirtį — niekas jos nebijojo. 
Per vienerius metus mes patyrėme, kad yra skau
desnių dalykų už pačią mirtį”.

Justas apsiverčia ant nugaros ir žiūri į lubas. 
“Prieš mirdamas norėčiau dar pamatyti plevėsuo
jančią estų vėliavą”.

Tramdydama save Silvija pravirksta.
Anksti rytą sugirgžda durys — įeina Herbertas 

ir Valvė. Durys vėl uždaromos.
Herbertas prieina tiesiai prie manęs. “Tu dar 

gyvas, Robertai?”
“Dar gyvas. Kur mama ir Elfi?”
“Ilga istorija, Robertai”. Herbertas numeta 

savo kuprinę, pasisveikina su Justu ir Silvija ir vėl 
atsisuka j mane. “Viską tau papasakosiu vėliau, 
Robertai”.

Valvė pastato savo lagaminėlį ant žemės ker
tėje, įdėmiai žiūrėdama į mane. “Argi manęs ne
atpažįsti, Robertai?”

“Atsiprašau, bet — ”
“Suprantama, Robertai”.
Herbertas ir Valvė pasisveikina su visais ki

tais. Jis sėdasi nugara į langą. Valvė prisiglaudžia 
prie Silvijos. Herbertas rūpestingai degasi ciga
retę. Jis avi augštais batais, alyvuotom kelnėm, 
atviru kaklu marškiniais. “Visi, manau, pasiilgę 
naujienų. Rugpjūčio 19 buvo pašaukti visi atsar
gos karininkai. Nenorėdamas stoti pasukau į čia. 
Komisarijate atsisveikinau su visais pasisakyda
mas, kad vykstu į paskyrimo vietą. Ir apsirengiau 
atitinkamai net pasiimdamas kuprinę. Su savo 
žmona buvau sutaręs susitikimo vietą mieste. Ir 
štai mes čia. Buvome baisiai atsargūs — niekas 
mūsų iki čia neatlydėjo”.

Jis apsidairo, ir po valandėlės toliau kalba: 
“Padėtis tokia, kad vokiečiai rugpjūčio 17 užėmė 
Narvą. Krašte rusai atkirsti. Dvidešimtą prasi
dėjo Tallinno puolimas. Rusai eilėje gatvių įrengę 
barikadas ir pasiryžę mieste laikytis.

Aš tik nusijuokiu. “Nebus jokių gatvių kovų. 
Jau tuo iš anksto pasirūpinta.

Herbertas patvirtina, tik priduria, kad tas
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Mielai ir uoliai Draugijos talkininkei poniai Paragienei ir 
dukrelėms vyrui ir tėvui 

VLADUI PARAGIUI mirus, 

gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Melbourno Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugija

Mielam A.A. VLADUI PARAGIUI mirus, 

jo žmoną Jadvygą, dukreles Audronę, Jūratę ir visą 

Pumpučių šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Savickų Seimą

Mielam Bičiuliui 
VLADUI PARAGIUI

mirus, jo žmoną, dukrą ir gimines nuoširdžiai užjaučia.

Meiliūnų Seimą

A. A.

VLADUI PARAGIUI 
staigiai mirus, jo žmoną, dukreles ir gimines skaudžiame 
liūdesy nuoširdžiai užjaučiu.

Bronis Vanagas

VLADUI PARAGIUI staiga mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu liūdesio ir skausmo valandoje 
jo žmoną p. Paragienę

Alfonsas Valiulis

BAŽNYČIA IŠTEISINO 
ŽYDUS

Vatikano Bažnyčios susirinki
me išleistas dokumentas, kuriuo 
išteisinami žydai dėl Kristaus nu
kryžiavimo. Dokumente sakoma, 
kad už Kristaus nukryžiavimą kaL 
ti ne žydai, o visa nuodėmingoji 

ESTAI...
(Atkelta iš psl. 3)

priklausys visų pirma nuo mūsų. “Kai tik rusai 
pastebės, kad jie taip pat ir iš užnugario puola
mi — ”

“Kokia padėtis mieste, Herbertai?”
“Suėmimai ir net šaudymai tebevykdomi. Nai

kinamieji batalijonai siautėja, komunistai dreba, 
šiaip nieko būdingesnio”.

Aš atsitoju. “Kur mama ir Elfi?”
Valvė pasižiūri į Herbertą, ir šis papurto gal

vą. “Ar negalėtumei, Robertai mums papasakoti, 
kaip tau pavyko pasprukti? Aš buvau įsitikinęs, 
kad jie tave nudėjo. Tau tik išvykus pas Reiningą, 
tuojau Hoffas padiktavo raštą, kad Helė paskiria
ma įstaigos administratyvinio skyriaus viršininke, 
būtent tavo vietoje. Vadinasi, jam buvo aišku, kad 
tu jau nesugrįši”.

“Kas atsitiko su mama ir Elfi?”
“Tada priėjęs pasižiūrėjau pro durų plyšį. Vos 

tik pamatęs, kad tave NKVD išsiveda — ”
“Kur mama? Kur Elfi?”
Herbertas atsistoja uždedamas ranką man ant 

peties. “Eikš, Robertai, sėskimės kur kertėje”.
Mudu pritūpiam ant Silvijos guolio. Pamažu 

visi kiti pasišalina. Herbertas paduoda man ciga
rečių ir laukia, kol užsirūkysiu. “Vos tik pamačius, 
kad tu išvedamas, man buvo aišku, kad jau nesu
grįši. Tą įrodė ir Hoffo raštas. Taip pat buvo aiš
ku, kad tu buvai visą laiką sekamas. Kliaudija 
stovėjo prie lango ir matė, kaip rusai tave įgrūdo į 
mašiną. Ji kvatojosi sakydama: “Pagaliau tuo 
Raidų atsikratėme”. Atsižvelgdamas, kad tavo mo
tina turi silpną širdį, nedrįsau telefonu perspėti, 
kad tu suimtas. Net ir aš negalėjau tiesiog pas ją 
skubėti, nes savaime suprantama, ir aš buvau se
kamas. Suprask, Robertai, aš negalėjau išdrįsti 
tiesiog skubėti į jūsų butą. Norėjau vakare tavo 
motiną ir Elfi apie padėtį painformuoti ir nakčia 
jas atgabenti čia. Netrukus po to, kai tave išvedė, 
pasirodė Kruugas klausinėdamas Valentino. Pama
tęs mane jis tik paklausė: “Na, kaip pats jautiesi? 
Niežti nugarą, ką?” Ir jis nuėjo.

Po tarnybos išėjau su Hele iš komisarijato. 
Netoliese ant kampo stovėjo jūsų namų sargas. Jis 
mane atpažino ir priėjo. Bandysiu atpasakoti tau 
tiksliai, ką jis man sakė. Taigi, jūsų Kalias sustab
dė mane ir paklausė: “Kur ponas Raidas? Man 
reikia tuojau jį pamatyti. Tegu jis nesirodo na

muose”. Aš jam atsakiau: “Kodėl? Sakyk man 
viską. Pono Raido čia nėra”. Kalias stypčiojo nuo 
vienos kojos ant kitos. Jo veidas visas išbalęs, 
“šiandie prieš pat 10 vai atvyko NKVD, šeši vyrai. 
Jie nuėjo tiesiog į Raidų butą — nežinau, ką jie ten 
veikė, bet po kelių valandų jie išėjo išsinešdami 
ponios Raidienės lavoną ir jį įmetė į sunkvežimį. 
Tada išvažiavo. Ji buvo tikrai negyva. Lavonas 
buvo įvyniotas į skarą, bet benešant skara atsis
maukė ir aš mačiau jos veidą. Ji buvo tikrai ne
gyva. Du enkavedistai pasiliko bute. Vėliau butas 
buvo užantspauduotas, bet vienas jų pasiliko ant 
laiptų ir laukė. Aš negalėjau eiti tiesiai pas poną 
Raidą į komisarijatą — perdaug tas kristų į akis. 
Tad norėjau jį pakeliui pasitikti ir jo laukiau. Jis 
negali eiti į namus. Suims ir jį”. Tada aš pasa
kiau Kalias, kad tu esi jau suimtas. Herbertas 
prisiliečia mano alkūnės. “Klausyk — tavo motina 
buvo sunkus ligonis. Jos širdis neatlaikė. Ji tik
riausiai nesikankino”.

Visai ryškiai mačiau Herbertą priešais save, 
visą kambarį su kiekviena dėme sienose. Viskas 
buvo taip aišku, taip nepaprastai ryšku 1

“Robertai, valdykis. Laikykis — ”
“Viskas tvarkoj, Herbertai!”
“Klausyk, juk vistiek jau būtų buvę per vėlu, 

net jeigu aš tik tave suėmus būčiau — ”
“Suprantu, Herbertai. Ne tavo kaltė”.
“Baisiai skaudu, Robertai. Anksčiau tėvas, 

dabar ir motina. Bet juk nelikai vienas, Robertai. 
Dar turi Elfi”.

Atsisuku į Herbertą. Mano judesiai tokie ne
natūraliai lėti. “Kur yra Elfi?”

“Ji saugi, Robertai. Tikrai ji saugi”.
“Kur ji? Kodėl jos nėra čia?”
Herbertas giliai atsidūsta ir patraukia dūmą. 

“Matai — negalėjau tiesiog jai skambinti į įstaigą 
mano telefonas taip pat buvo nuklausomas. Vėlai 
vakare pasiekiau jos namus. Aš jai pasakiau, kad 
tu suimtas. Jos akys tik išsiplėtė taip klaikiai, Ro
bertai. Heino taip pat buvo drauge ir jis tuojau 
pašaukė tėvus”.

“Kur gi Elfi?” Tik dabar pastebiu, kad laikau 
Herbertą sugriebęs už alkūnės. Herbertas pasitaiso. 
“Aš pasakiau Elfi, kad ją pristatysiu į šią vietą”.

“Toliau!”
Heino pasipriešino sakydamas, kad rusai vistiek 

ją čia suras. Jis pasiryžęs vykti su savo draugu 
— rodos, jis vadinasi Ervinas — pas dėdę užmies
tyje. Elfi turėjo vykti su jais drauge”.

“Bet jie neišėjo?”
(Bus daugiau)

žmonija. Senesniais laikais krikš
čioniškuose kraštuose žydai nuolat 
buvo persekiojami daugiausiai 
jiems primetant kaltę už Kristaus 
nukryžiavimą. Amerikos žydų ko
miteto pirmininkas pareiškė, kad 
tas dokumentas yra didelis isto
rinis įvykis, kas pagerins žydų ir 
krkščionių santykius.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

PAGARBOS MIRŲ ŠIEM S!
Gerb. Pone Redaktoriau.

Man tenka reaguoti į p. Jono 
Normanto korespondenciją “Alko
holio žala” (M.P.63.GI.6)

Aš esu vienas iš nedaugelio ve- 
lionies draugų, kuris buvo su juo 
kontakte nuo 1930 metų — laimė
je ir nelaimėje, darbe ir pramo
goje. Mažas pertraukas Australi
joje papildžiau informacijomis tų 
žmonių, su kuriais velionis čia dir
bo ir gyveno. Todėl skaitausi ne 
tik kompetetingas, bet ir moraliai 
įpareigotas pareikšti viešą protes
tą prieš A.A. Petro Bačiulio pa
naudojimą minėtoje koresponden
cijoje kaipo negatyvų pavyzdį 
blaivybės idėjai propaguoti. Kas 
liečia gėrimą, velionis niekuomet 
savo gyvenime nėra buvęs alko
holiku ir todėl ne alkoholis pakir
to jo sveikatą, bet kitos priežas
tys, kurios ir medicinos specialis
tams nėra aiškios.

Visas p. J. Normanto žinių šal
tinis esąs velionio “atviras prisi
pažinimas”. Jei lankytojas būtų 
buvęs šiek tiek kritiškesnis ligo
nio “prisipažinimams”, jis būtų 
pastebėjęs, ir be abejo pastebėjo, 
kad velionis save kaltino ne tik 
girtavimu, bet ir visa eile kitų bū
tų ir nebūtų ydų. Tuo atveju, ir 
šis “prisipažinimas” būtų priimtas 
atsargiau ir panaudotas sąžinin
giau.

Taip pat, kad velionis buvęs 
“pamišęs” ir be laiko išbėgęs iš 
“beprotnamio”, yra faktų iškrai
pymas. Velionis buvo savanoriškas 
pacientas Royal Park Receiving 
Home. Tai nėra beprotnamis. Sa
vanoriški pacientai turi teisės iš 
ligoninės išeiti bet kada. Velionis 
Petras ta teise naudojosi ir dar 
ne vieną kartą, todėl “bėgti” jam 
nebuvo reikalo. Pamišusius žmo
nes, paprastai, certifikuoja ir tuo 
atveju jie yra priverstinai laiko
mi specialiose institucijose. Petras 
nebuvo certifikuotas, nes jo prota
vimas ir logika buvo visai tvar
koj ligi paskutinės dienos. Jo li
ga, kad ir psichinė, reiškėsi ne 
“išprotėjimu”, bet persekiojimo 
manija, baime ir nepasitikėjimu. 
Ta liga, po mūsų pergyvenimų, 
kiekvienas iš mūsų daugiau ar 
mažiau sergame.

■Skaudžiausia ir negražiausia ko
respondencijos vieta yra jos išva

da, kur reiškiama susirūpinimo, 
ar velionis negaudavęs stipendijos 
mokslui eiti ir pagaliau dramatiš
kai duriama į jį pirštu apkalti
nant jį tautos skriaudėju.

Dėl stipendijos — baimė nerei
kalinga — velionis ja nesinaudojo.

Kas liečia tautos nuskriaudimo 
kaltinimą, tai yra visai atskira 
problema, liečianti ne vieną as
menį, bet mus visus, įskaitant ir 
patį korespondencijos autorių, pa
sitraukusius iš savo krašto tautos 
agonijos metu. Bet ši problema 
bus išspręsta ne mūsų ir ne dabar. 
Ar velionis yra kaltas, kad Aukš
čiausias jam skyrė tokią, o ne ki
tokią ligą, tokią, o ne kitokią mir
tį? Ką tai turi bendro su skriauda 
tautai?

A.A. Petras, kad ir nebūdamas 
visuomenininku, nepriklausyda
mas jokiai organizacijai bei par
tijai nei Lietuvoje nei Australijo
je, savo pareigas atliko visur są
žiningai, kruopščiai ir su tikro in
telektualo pajėgumu. Jis užsitar
navo pagarbos iš visų.

Nežiūrint, kad p. J. Normantas 
operuoja skambiomis teosofinėmis 
frazėmis, bet jis yra dar toli at
silikęs nuo pagoniško romėno, ku
rio principas buvo — de mortuis 
aut bene aut nihil.

J. Petraitis

GRĮŽTA PONIA 
VASILIAUSKIENĖ

Ponia G. Vasiliauskienė jau bai
gia Amerikoje ir Kanadoje savo 
koncertų ratą ir lapkričio 26 d. Or- 
sova laivu išplauks iš Los Ange
les į Australiją. Sydnejų pasieks 
gruodžio 14 d. 7 vai. ryto. Kaip 
informuoja PLB-nės p-kas p. J. 
Bačiūnas, ji mielai sugrįžus tą 
pačią dieną ar sekančią pakon
certuotų Sydnėjuje, jeigu kas im
tųsi iniciatyvos tokį koncertą su
rengti.

Ponia Vasiliauskienė Amerikoje 
ir Kanadoje koncertavo su didžiau-/ 
siu pasisekimu. Jau skaitytojai 
spėjo susipažinti iš anksčiau skelb
tų pranešimų apie jos gastroles 
Mūsų Pastogėje. Pasirodo, jos 
koncertai buvo labai augštai įver
tinti ir amerikiečių spaudoje, nors 
ji koncertavo tik lietuviams. Be
lieka tik džiaugtis, kad p. Vasi
liauskienė taip puikiai reprezen
tavo Australijos lietuvius Nauja
jame Pasaulyje.

Jos sutikimu Sydnejuje, kiek 
teko patirti, rūpinasi Sydney apy
linkės p-kas p. S. Narušis.

•
Prancūzijoj šiuo metu gyvena 

1.200 lietuvių. Paryžiuje ir apy
linkėse susispietę apie 250. Visus 
Prancūzijos lietuvius apjungia 
Lietuvių Bendruomenė savo apy
linkėse ir iSelujūnijoĮse. Įdomu, 
kad į Bendruomenę mielai įsijun
gė net tik pokario metų, bet ir 
senosios, dar prieškarinės emigra
cijos žmonės.

VADOVAVIMAS IR ŠIRDIES 
SMŪGIAI

Nors kalbama, kad nervų įtem
pimas padidina širdies smūgių at
vejus, tačiau ištirta, kad iš 1000 
įmonių vadovų 2.2 gauna širdies 
smūgius, gi iš tarnautojų jau 4. 
Straipsnio autoriai dr. Pell ir dr. 
Alonzo skelbia, kad negalima teig
ti kas didina įtampą, nes tai pri
klauso nuo žmogaus vidaus ir vie
ną vienas dalykas erzina, o kitam 
tas pats dalykas šypseną kelia. 
Mokslininkai taip pat konstatuoja, 
kad jei turi aukštą krašto spaudi
mą, tai yra pavojinga vyrams ligi 
45 metų. Perdidelis svoris vyrams 
nuo 45 m. ligi 64 m. neturi lemia
mos reikšmės širdies smūgių at
veju, bet žemiau 45 metų, perdide
lis svoris ir perdidelis kraujo spau
dimas tos reikšmės labai daug 
turi. Turį perdidelį kraujo spau
dimą ir perdidelį svorį vyrai ligi 
45 m. 5 kartus daugiau ištinkami 
širdies smūgio. Minėti daktarai 
tyrė 73,573 vyrus ir 12,997 mote
ris, 17 — 64 m. amžiaus.

MINTYS DĖL STR.
“ALKOHOLIO ŽALA"

Kilnu yra skelbti — reklamuo
ti blaivybę. Neginčijamas ir alko
holio žalingumas be saiko jį var
tojantiems, bet abejotina ar šįkart 
p. J. Normantas pasirinko tikslų 
ir būtiną būdą aprašydamas psi
chiniai sirgusį ir eismo nelaimėje 
žuvusį Petrą kaipo tik alkoholio 
auka.

Kaip ir p. J. Normantas pripa
žįsta, P. Bačiulis buvo blaivus, re
ligingas, aukšto išsilavinimo, jaut
rios širdies žmogus. Karo metu ir 
po karo jo rūpestis buvo Lietuva 
ir lietuviai. Ir čia atvykus dar 
prieš susirgdamas visuomet ap
gailestaudavo, kad aktyviai neįsi
jungė lietuvių bendruomenėn. Jis 
niekad nebuvo girtuokliu. Nors ir 
ilgus metus sirgo, vistiek paliko 
stambią sumą santaupų, o kur gi 
girdėta, kad girtuoklis paliktų 
tūkstančius.

Vargu ar verta buvo p. Norman
tui kreipti dėmesį tuo labiau skel
bti spaudoje, protiniai nesveiko 
žmogaus mintis ir įsitikinimus.

Velionis dirbo, išsimokslino, ėjo 
atsakingas pareigas tarnyboje ir 
organizacijose. Atblokštas čia ne
priprato. Prarado sveikatą ir net 
žuvo besvajodamas apie tėvynę ir

EGZILŲ SPAUDOS PARODA 
BONNOJE

Po pavykusios vasaros metu eg- 
zilų spaudos parodos Muenchene, 
Laisvųjų Žurnalistų Sąjunga 
(Verband der Freien Presse) lap
kričio 15 — 19 d. d. surengė pa
našią parodą laik. Fed. Vokietijos 
sostinėje — Bonnoje, Beethoveno 
rūmų salėje. Parodoje įrengtas ir 
lietuvių skyrius — jame išstatyta 
laisvajame pasauly leidžiamų žur
nalų, laikraščių ir įvairios rūšies 
knygų. Lietuviškojo parodos sky
riaus reikalais Bonnoje rūpinasi 
J. Kairys. (E)

LIETUVOS JŪREIVIAI 
PASIRINKO LAISVŲ 

KANADOJE
Iš Kanados imigracinių įstaigų 

gautomis žiniomis, Kanadoje, Ha- 
lifaxo uoste iš sovietinio tanklai
vio pasitraukė į laisvę ir jau gavo 
azilio teisę Kanadoje du jūreiviai 
Albinas Vibrys ir Jurgis Vaitke
vičius. Kanados imigracijos įstai
gos nurodė kad apie jūreivių pa
bėgimą anksčiau nebuvo pranešta 
saugumo sumetimais. (E) 

:: MIELI TAUTIEČIAI!

BALTIC STORES LTD. ji
:: (z. juras) ::- ► «»
'; seniausioji Anglijoje lietuvių prekybos įmonė.turinti krautu- ; ’ 

vių tinklą Londone ir veikianti nuo 1938 metų,
:: SAVO 25 METŲ JUBILIEJAUS PROGA SIŪLO
«> pasiųsti Jūsų giminėms ir artimiesiems į Lietuvą ypatingai: i
' geromis sąlygomis, be pasiuntimo, muito, licencijos, draudimo ‘ 
f ir jokių kitų mokesčių ;;
" Kalėdinį siuntinį Nr. 1. tokios sudėties- ;;
'; 10 jardų grynos vilnos su įrašais ALL WOOL MADE I I
;; IN ENGLAND medžiagos trims kostiumams arba ;;

9 jardus storos, labai šiltos žieminės paltinės grynos ;;
«vilnos medžiagos jūsų pageidaujamų spalvų
“ tik už £28.0.0 (anglų valiuta)
’ ’ arba ;'
’’ N r. 2. Šventinį siuntinį tokio turinio: Ų
“ 31 jardų grynos vilnos angliškos medžiagos kostiumui, ;;

4 jardai puikaus nilono mdžiagos suknelei,
3 šilkinės patrauklios skarelės,

” 2 poros niloninių kojinių, ■!;
” 1 vyriškas arba moteriškas grynos vilnos nertinis,
-• 1 išeiginiai vyriški marškiniai, •;

1 svaras saldainių, «,
*’ 1 svaras šokolado "

tik (25.0.0 (anglų valiuta)
•; Pristatymą garantuojame per 4 savaites nuo užsakymo ‘ I 
;; dienos. Katalogus ir pavyzdžius siunčiame nemokamai.
•• Patarnaujame visuomet greitai ir sąžiningai. RaSykite: ■ >

BALTIC STORES LTD.
421, HACKNEY ROAD, LONDON, E. 2. 
GREAT BRITAIN.

»♦♦♦♦♦»♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦+♦ » ♦♦♦♦♦♦♦♦+»♦♦ ♦♦♦♦♦»♦»»♦♦»»♦»»♦;

užuot gero žodžio, net ir po mir
ties mūsų pačių lietuvių pavadin
amas savo tautos skriaudėju, gir
tuokliu.

įsivaizduoju koks didelis smū
gis bus velionies artimiesiems ir 
draugams Lietuvoje ir kitur pa
saulyje gyvenantiems perskaičius 
p. J. Normanto straipsnį.

A. Skėrys

AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
CHORAS DALYVAUS DAINŲ 

ŠVENTĖJE
Pasaulinės Parodos lietuvių dai

nų ir šokių festivalyje dalyvauti 
užsiregistravo Melbourno (Aust
ralia) lietuvių 40 asmenų choras, 
kuriam vadovauja Alb. čelna. Tai 
girtinas ir pamokantis pavyzdys 
nekuriems J. A. V. chorams, ku
rie dar vis dėl įvairių priežasčių 
neapsisprendžia šioje šventėje da
lyvauti. šiuo metu jau turime 
užsiregistravusius 31 chorą su virš 
1000 dainininkų.

Dainų Šventės repertuaro gai
dos jau baigiamos spausdinti ir 
netrukus bus išsiuntinėtos užsire
gistravusiems chorams, tad chorai, 
kurie dar iki šiol nėra pranešę ko
kį skaičių reikalauja repertuaro 
gaidų, prašoma nedelsti tai pra
nešti Dainų Šventės komitetui šiuo 
adresu:

M. Cibas, 59 Van Nostrand Avė., 
Great Neck, L. L N. Y. 11024.

Taut. Šokių vadovė J. Matulai
tienė prašo tautinių šokių grupes 
neatidėliojant registruotis daly
vauti dainų ir šokių festivalyje. 
Taut, šokių grupės registruojasi 
šiuo adresu: J. Matulaitienė, 188 
Logan St. Brooklyn 8, N. Y.

Dainų Šventei Ruošti 
Komitetas.

UPIŲ IR EŽERŲ VARDYNAS
Lietuvoje išleistas Lietuvos 

upių ir ežerų vardynas, kuriame 
paduoti 7.000 upių ir 3.000 ežerų 
pavadinimų. Veikjal^s priruošta^ 
mokykloms, mokytojams ir spau
dos darbuotojams.

• V. Alanto “Devyni dramos 
veikalai” išleidžiami atskiru lei
diniu. Knyga turės per 500 psl. 
Leidžia J. Karvelio Prekybos 
Namai, Chicagoje.

M.P. SKAITYTOJAMS

Kalėdų šventės jau čia pat. 
Jau įsigaliojusiu papročiu lietu
viai savo draugus, bičiulius it 
pažįstamus švenčių proga sveiki
na per savo laikraštį. Laikyki
mės šios gražios tradicijos ir da-

Kalėdinis M.P. nr. išeis žy
miai padidintas. Siųskime re
dakcijai savo sveikinimus jau 
dabar.

Paskutinė data prisiųsti svei
kinimus ir medžiagą — gruo
džio 15 d. Nevėluokime!

M.P. Red.
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Sportas Adelaidėje
SĖKMINGAS PIRMAS 

BANDYMAS
Vyties lauko tenisininkai rimtai 

ruošiasi XIV-sios sporto šventės 
varžyboms ir savo jėgas pirmą 
kartą išbandė prieš svetimtaučius. 
Tuo pačiu atnaujinti sporto santy
kiai su jugoslavais, kurie buvo nu
trūkę užsidarius Vyties futbolo 
sekcijai.

Jugoslavai į rungtynes atvyko 
nepilnos sudėties (turėjo būti 4 vy
rai ir dvi mergaitės) ir iš numa
tytų 9 susitikimų įvyko tik 5. Vy- 
tiečiai pasirodė pranašesni ir 
rungtynes laimėjo 3:2.

Lietuviams taškus pelnė A. Mor- 
kūnaitė — A. Hakim 6:0, 6:0. J. 
Clayton Smith — A. Rapita 6:3, 
6:5. A. Rapita antrame sete vedė 
5:1, bet “Džimi” susikaupė ir at
kakliai atakuodamas sensacingai 
laimėjo. Darniai funkcionavo Vy
ties dvejetas J. Clayton Smith — 
D. Atkinson prieš A. Rapita ir J. 
Stoyanovič 6:2, 6:2. čia norėtųsi 
paminėti pirmą kartą Vyties ko
mandoje startuojantį D. Atkinson. 
Donas, nors keletą metų apleidęs 
šį sportą (koncentravosi krepšiny- 
je) pasirodė labai gerai ir bus 
kietas riešutas XIV-sios sporto 
šventės favoritams.

Jugoslavams taškus pelnė: J. 
Stoyanovič — R. Rudzenskas 6:1, 
6:5. Įdomi kova, kuri tęsėsi virš 
dviejų valandų, vyko tarp R. Zec 
ir veterano A. Remeikio 6:2, 4:6, 
7:5. Pirmame sete A. Remeikis 
nerado vaistų prieš jugoslavų žai
dėją Nr. 1, bet antrame panau
dojo visas per eilę metų išmoktas 
gudrybes ir rezultatą išlygino. R. 
Zec geriau paveikė trumpas poil
sis, nes trečiame sete jis greit iš
ėjo priekin 5:1, bet po to vėl žai
dimą atakuoja veteranas ir rezul
tatą išlygino 5:5. R. Zec pelnęs 
sekantį tašką susitikimą laimėjo, 
bet pasiūlė žaidimą tęsti prisilai
kant tarptautinių taisyklių ir pa
siekė pelnytą pergalę.

Bendrai paėmus rungtynės vyko 
labai draugiškoje atmosferoje. 
Ateity numatoma rengti dažniau

panašaus pobūdžio rungtynes ir 
sekančios įvyks lapkričio 17 d. 
prieš vengrus, kurių stiprus klu
bas Hungaria turi dvi nuosavas 
aikšteles.

Be augščiau minėto D. Atkinson 
į Vyties lauko teniso sekciją įsi
jungė ir 17 m. amžiaus N. Adoma
vičiūtė. Nijolė taip pat kiek laiko 
buvo šį sportą apleidusi, bet pui
kiai sukovojo prieš M. Kerulytę 
(3:6) ir pasitreniravusi bus rimta 
kandidatė į Adelaidės mergaičių 
rinktinę.

KREPŠINIS
VYTIS — UNITED CHURCH 

33:56 (13:17)
Pirmosios vasaros sezono rung

tynės vytiečiams nesėkmingos. 
Lietuviai parodė puikų žaidimą, 
gražiai prieita prie priešo krepšio, 
bet nesisekė atakų realizuoti taš
kais. Paskutinio ketvirčio pra
džioje priešas pirmauja 30:23, 
bet R. Daugaliui dėl penkių pra
žangų apleidus aikštę žaidimas vi
sai išblėso, nes studentams V. 
Stankevičiui, L. Urmonui ir R. Po
ciui dėl egzaminų negalint rung
tyniauti, Vytis stokojo pajėgių pa
kaitų. Pramesta daug baudų, iš 
kurių net šešios per dvi minutes 
prieš rungtynių pabaigą. Taškai: 
J. Gumbys 9, R. Petkūnas 7, D. 
Atkinson 6, R. Daugalis 6, A. Ig
natavičius 3, S. Visockis 2. Rung
tynes transliavo radio stotis 5 DN 
ištisai, nors jos ir baigėsi 15 min. 
po numatytos radio programos.

N. S. W. — ČEMPIONĖS
Australijos moterų krepšinio 

pirmenybės Perthe baigėsi sensa
cingai. Pietų Australija, kuri puo
šėsi čempionių titulu nuo Austra
lijos pirmenybių pradžios (1955 
m.) turėjo pasitenkinti trečia vie
ta. Jų rimčiausios iki šiol varžo
vės — Viktorijos krepšininkės 
užėmė ketvirtą vietą. Čempionėms 
tapo N. S. W. krepšinio rinktinė 
finale įveikusios Tasmaniją. 34:32.

R. Sidabras

(Ziūr pradžią pereitam M.P. Nr.)
PIRMININKAS: “Ačiū jums, 

Mr. McPhail, už labai aiškų patie
kiamo plano išnagrinėjimą. Dabar 
kviečiu komisijos narius pasisa
kyti”.

Šioje vietoje, esą reiktų kiek 
stabtelėti ir pažiūrėti, kokias min
tis komisijos nariai gali turėti. 
Prileiskime, kad jų esama vienuo
lika, įskaitant ir pirmininką ta
čiau išskiriant sekretorę. Iš tų 
vienuolikos narių, keturi — įskai
tant ir pirmininką, — nežino kas 
yra reaktorius. Iš likusiųjų, trys 
neturi supratimo kam reaktorius 
reikalingas. Gi iš tų, kurie žino, 
kokia yra reaktoriaus paskirtis, 
tiktai du turi supratimą, kiek re
aktorius galėtų kainuoti. Vienas 
iš jų yra Mr. Isaacson, antras — 
Mr. Brickworth. Nei vienas iš jų 
nesijaučia galįs ką pasakyti. Pri
leiskime, kad Mr. Isaacson pirmas 
prakalba.

Mr. ISAACSON: “Pone pirmi
ninke, būtų buvę gera, jei aš jaus
čiau daugiau pasitikėjimo rango
vams ir konsultantui. Jeigu mes 
iš pradžių būtume kreipęsi pas 
profesorių Levi, ir jei paranga 
būtų buvusi atiduota Messrs. Da
vid and Goliath, aš būčiau labiau 
patenkintas visais darbais. Mr. 
Lyon — Daniels nebūtų gaišinęs 
mūsų laiko kokiais nepagrįstais 
spėliojimais dėl darbų uždelsimo, 
o dr. Moses Bullrush būtų mums

■■ 'M 
F u ur. lYxuses duįhubh uuvų iiiuiua 

tikrai pasakęs, ar tereno sutvirti
nimas reikalingas ar ne”.

PIRMININKAS: “Aš esu 
kad mes visi įvertiname 

susirūpinimą atlikti 
galimai geriausiu būdu, 
aš jaučiu, kad šiandieną jau 

vėlu šauktis naujų techniškų 
Pripažįstu, kad svar

biausioji sutartis dar nėra pasira-

ras,

tybą 
čiau, 
per

tik- 
Mr. 
sta- 
Ta-

syta, tačiau jau esame išleidę labai 
daug pinigų. Jeigu mes nepaklau
sytume patarimų, už kuriuos mes 
sumokėjome, tai ir vėl turėsime 
antra tiek išleisti”. (Kiti komisi
jos nariai reiškia pritarimą).

Mr. ISAACSON: “Paprašyčiau 
mano pastabas įrašyti protokolan”.

PIRMININKAS: “Žinoma. Gal 
Mr. Brickworth turi ką pasakyti 
tuo klausimu?”

Mr. Brickworth bene bus buvęs 
vienintėlis žmogus posėdyje, kuris 
žino apie ką jis kalba. Daug ką 
jis galėtų pasakyti. Jam keistokai 
atrodo apvali £10.000.000 suma. 
Kodėl gi ji turi būti kaip tik tokia? 
Kodėl gi jie nori nugriauti senąjį 
pastatą, kad padarytų vietos nau
jam privažiavimui? Kodėl tokia 
didelė suma yra numatyta “netikė
toms išlaidoms?” ' O kas gi, paga
liau, yra tasai Mr. McHeap? Ar 
tai nesąs tas ponas, kuris pernai 
buvo Trickle and Driedup Oil Cor
poration patrauktas teisman? Bet
gi Mr. Brickworth nežino kaip 
pradėti. Kiti komisijos nariai juk 
nesupras brėžinių, jeigu jis imsis 
juos nagrinėti. Jis turėtų pradėti 
aiškinimu, kas yra reaktorius, o 
juk nei vienas iš jų neprisipažins, 
kad nežino. Geriau nieko nesakyti.

Mr. Brickworth: “Nieko netu
riu pasakyti”.

PIRMININKAS: “Ar dar kas 
norėtų ką pasakyti? Labai gerai. 
Ar galiu laikyti, kad planai ir są
matos yra patvirtintos? Ačiū. Ar 
galiu jūsų pavedimu pasirašyti 
sutartį? (Pritarimo balsai). Ačiū. 
Dabar svarstysime sekantį, dešim
tą punktą”.

Skaitant, kad popierių sklaidy
mui ir diagramų išvyniojimui bu
vo skirta kelios sekundės, visas su
gaištas laikas, besvarstant darbo-

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 68” (160 cat.) platumo, galima gauti firmoj*

ROSE
38 WASHINGTON STREIT, BEXLEY, NAW.

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

Mūsų atstovas Jus aplankyt kiekvienu metu.

Įvairenybės

ANGLIŠKA VASARA

Vienas australas rašo apie Ang
lijos orą: "Išbuvęs Anglijoje du 
sezonus, aš mačiau žiemos pradžią, 
viduržiemį, ir žiemos pabaigą. 
Nors Anglija turi ir vasarą, bet 
aš jos atsitiktinai nemačiau: pir
mą kartą ji praėjo man bepietau- 
jant, antrą kartą man bebūnant 
kine”.

Beveik kiekvienoje Australijos 
lietuvių Sporto šventėje galima 
buvo matyti kovietį šachmatinin
ką Jurgį Žilinską, visuomet kovo
jantį koviečių eilėse. Jurgis gyve
na Australijos sostinėje Canber- 
roje, bet žaidžia už Sydnejaus 
sporto klubą. Dažnai tenka girdė
ti ypatingai iš jaunų sportininkų 
pageidavimą, kad sporto klubai 
apmokėtų kelionės išlaidas į Spor
to Šventės visiems sportininkams. 
Pasikalbėjęs su Jurgiu patyriau, 
kad iki šiam laikui jis nėra pra
šęs klubo pagalbos, ir į Sporto 
šventes vyksta dažniausiai lėktu
vu. Sydnejaus sporto klubas turi 
nemažą skaičių šachmatininkų, 
bet jie visi labai sėslūs taip, kad 
ir šiais metais šachmatų sekcijos 
vadovui, turbūt, teks šauktis Jur
gio pagalbos.

Jurgis Žilinskas dar Lietuvoje 
gyvendamas mėgo šį gražų žaidi
mą. Atvykęs į Australiją ir įsikū
ręs Canberroje dar labiau pamė
go šachmatus ir yra toli pažengęs. 
Peržvelgęs Australijos lietuvių 
sporto švenčių šachmatų varžybų 
rezultatus radau, kad J. Žilins
kas tėra pralošęs tik vieną šach
matų partiją, ir tai buvo praėju
sioje Sporto šventėje Adelaidėje.

V. A.

DVIRAČIU Į TOKIO
Pirmasis į Tokio olimpines žai

dynes išvyko Klaus Higer iš Vak. 
Vokietijos. Jis ketina dviračiu 
įveikti kelių tūkstančių kilometrų 
nuotolį ir į Japonijos sostinę at
vykti varžybų pradžiai. Higler į 
Tokio važiuoja kaip žiūrovas, ta
čiau jo draugai teigia, kad po to
kios rimtos "treniruotės” jis drą
siai galėsiąs rungtyniauti su dau
geliu dviratininkų — olimpiečių.

tėvynės, šių metų žaidynės, ku
rios, kaip žinoma, vyko San — 
Paulo mieste, šią tradiciją šiek 
tiek pakeitė. Brazilijos jaunosios 
sostinės — naujo miesto Brazilija 
—centrinėje aikštėje du seni indė
nai titnagu įskėlė ugnį, kuri pas
kui buvo pernešta į San — Paulą. 
Olimpinė liepsna susilaukė jaunes
niosios sesers.

TEVELI, MOKYK SAVO
Aš noriu papasakoti jums, tėve

liai ir mamytės, apie du savo kai
mynus — Jonuką ir Petruką. Jo
nukas buvo aukštas, sveikas, rau
donskruostis, bet kiek storokas 
berniukas. Petrukas taip pat bu
vo sveikas, bet mažutis, liesokas 
ir truputį pablyškęs. Abu jie mo
kėsi neblogai, bet jų beveik niekuo
met nematydavai lakstant paskui 
kamuolį, besimaudant ar šiaip 
besimankštinant.

Jonuko ir Petruko mamos buvo 
labai rūpestingos, bet per daug 
atsargios.

— Vaikeli, nežaisk kvadrato, — 
išsipurvinsi drabužėlius!

— Vaikeli, neik maudytis, — 
prigersi!

— Su slidėmis? Jokiu būdu ne! 
Peršalsi...

— Į turistinį žygį? Neleisiu! 
Ten gali nuskęsti, peršalti, peralk- 
ti, paklysti!

Ir tai, šitų — nelaipiok, nesli-

tvarkęs devintąjį punktą, bus bu
vęs kaip tik dvi su puse minutės. 
Posėdis vykstąs sklandžiai. Tiesa, 
kai kurie komisijos nariai jaučiasi 
nejaukiai dėl devintojo punkto. Jie, 
mintyse kiek nerimaują, neparodę 
deramo domėjimosi. Dabar, esą, 
jau vėlu kvestijonuoti reaktoriaus 
schemą, betgi jie tai padarysią 
dar prieš posėdžio pabaigą, — pa
rodysiu, jog jiems vykdomos staty
bos rūpi.

PIRMININKAS: “Dešimtas
punktas. Pašiūrė tarnautojų dvi
račiams. Yra gautas iš Messrs. 
Bodger and Woodworm pasiūly
mas atlikti darbą už £350. Planai 
ir specifikacijos yra prieš jus, 
ponai”.

Mr. SOFTLEIGH: “Tikrai, pone 
pirmininke, suma yra per didelė. 
Aš matau, kad stogas numatomas 
aliumininis. Ar asbestinis nebūtų 
pigesnis?”

Mr. HOLDFAST: “Aš sutinku 
su Mr. Softleigh, kad kaina per 
aukšta, bet stogas, mano nuomone, 
turėtų būti iš' galvanizuotos skar
dos. Aš esu linkęs manyti, kad pa
šiūrė galėtų būti pastatyta už £300 
ir net pigiau”.

Mr. DARING: Aš eičiau dar 
toliau, pone pirmininke. Aš kves- 
tijonuoju, ar pašiūrė dviračiams 
iš tikrųjų yra reikalinga. Mes juk 
tiek daug padarome gero mūsų 
tarnautojams, o jie niekada nėra 
patenkinti. Tai ir yra bėda. Ko 
gera, jie įsigeis garažų”.

Mr. HOLDFAST: “Ne, šiuo at
veju aš nesutinku su Mr. Daring 
nuomone. Aš galvoju, kad pašiū
rė yra reikalinga. Klausimas ei
na dėl medžiagos ir dėl kainos...”

Debatai įsisiūbavo. £350’ suma

dinėk, neplaukiok, nežaisk, — buvo 
tiek daug, kad berniukams tekda
vo tik stebėti savo sportuojančius 
draugus.

Nenuostabu, kad Jonukas ir Pet
rukas greit pradėjo atsilikti nuo 
savo bendraamžių ir žaidimuose, 
ir besinaudojant vasaros vandeniu, 
saule, ir žiemos malonumais. Iš 
prigimties sveiki ir stiprūs berniu
kai vystėsi nepatenkinamai: Jonu
kas augo tik į kilogramus, o Pet
rukas niekaip negalėjo įgyti gero 
apetito, išvaryti blyškumo iš veido 
ir užsigrūdinti. Žaidimuose ir var
žybose vienmečiai draugai juos 
lengvai nugalėdavo ir aplenkdavo 
Jonukui ir Petrukui tai buvo ne
smagu, todėl jie vengdavo žaidimų, 
sporto, teisindamiesi nenori arba 
neturi laiko, nors kitus stebėdami 
prasėdėdavo ištisas valandas. Kuo 
toliau, tuo labiau mano jaunieji 
kaimynai darėsi nedrąsūs, neryž
tingi, nesavarankiški ir nepasitikį 
savo jėgomis.

Man pagailo berniukų, ir aš nu
tariau padėti jiems.

Visų pirma teko pakalbėti su jų 
mamomis ir tėčiais. Tėvai supra
to savo klaidą ir net per vienerius 
metus pasisekė daug ką pasiekti: 
Jonukui nukrito nereikalingi kilo
gramai, Petruko nebereikėdavo 
raginti valgyti. Abu berniukai pa
sidarė vikrūs, žvalūs.

Tačiau panašių tėvų, kaip Jonu
ko ir Petruko tėvai, dar yra nema
ža. Jie kruopščiai tikrina vaikų 
dienynus, dažnai padeda atlikti ir 
namų užduotis, bet neatkreipia dė
mesio, kad vaikas nepagauna ka
muolio, nemoka čiuožti arba nesu
geba atlikti paprasčiausių mankš
tos pratimų. Ar pagalvoja šie tė
vai, kad jų vaikams — kosminės 
epochos žmonėms — teks prisitai

MARGU
SOVIETŲ “ROJUJE’

Armėnijos vartotojų kooperaty
vų krautuvėse yra ir daržovių 
skyriai, bet nėra daržovių. Vaisių 
krautuvėse rasi vyno, degtinės, pa
pirosų, muilo, bet ne vaisių.

Tos respublikos sostinės turguje 
vyšnios, abrikosai, ypač agurkai ir 
kitos daržovės parduodamos labai 
brangiai, pav. už morkų svarą 50 
kap. (beveik pusė dienos uždar
bio).

Taip rašo ne kokie nors Sovieti- 
jos priešai, bet pačių komunistų

(Pabaiga psl. 6)

SENA IR NAUJA
Amžinoji ugnis, kuri pagal tra

diciją liepsnoja per Panamerikos 
žaidynes, iki šiol į Buenos — Ai
res, Mecsiko City ir Čikagą buvo 
atgabenama iš Atėnų — olimpiadų

VAIKUS!
kyti prie didelių greičių ir valdyti 
sudėtingas mašinas? Juk vien tik 
žinių jiems neužteks, reikės dar ir 
fizinių sugebėjimų. Ar pagalvoja 
tėvai, kad jų vaikams nebeteks 
dirbti sunkesnio fizinio darbo, ir 
fizinė kultūra bei sportas liks vie
nintelė raumenų apkrovimo prie
monė?

To užmiršti negalima. Fizinę 
kultūrą ir sportą vaikai turi pa
mėgti nuo kūdikystės. Teisingiau 
pasakius: vaikas turi pradėti spor
tuoti dar... prieš gimdamas. O tai 
reiškia, kad turėjo sportuoti jo 
mama ir tėtis. Jei tėvai pavėlavo, 
tai nors dabar ,vien dėl vaikų turi 
tapti fizkultūrininkais, kaip kad 
mylinčios mamos dėl savo vaikų 
tampa matematikėmis, kalbininkė
mis ir net architektėmis.

Tinkamiausias amžius pratinti 
vaikus sportuoti — nuo šešerių 
iki dvylikos metų. Juk, norint 
sulaukti gero derliaus, sėti reikia 
ankstyvą pavasarį, bet ne vasarą 
arba rudenį! Yra daug pavyzdžių, 
kai tėvai nuo mažens išmoko savo 
vaikus sportinės technikos.

Slidinėti, plaukioti, čiuožti gali
ma pradėti mokyti vaikus, kai tik 
jie išmoksta vaikščioti, šių sporto 
šakų judesių galima mokyti žaidy
bine forma. Vaikui šiek tiek pa
ūgėjus, reikia plėsti šeimos sporto 
programą. Tėvai visiškai tinka į 
partnerius vaikams,

Reikia stengtis aprūpinti vaikus 
jų ūgį bei jėgas atitinkančių spor
tiniu inventoriumi. Sportiniai reik
menys turi tapti tradicinėmis do
vanomis vaikams jų gimimo dienų 
ir kitoms programomis.

Padarykime viską, kad mūsų 
vaikai būtų gerai išmokslinti, tyri 
morališkai ir tobuli fiziškai.

Doc. P. Normantas

LAUKO RIEDULYS IR ... 
MOTERYS

Nuo rugsėjo 7 iki 18 Touson 
miestelyje netoli Baltimorės (JAV) 
įvyko eilinis pasaulio lauko rie
dulio moterų komandų čempiona
tas. Mažai kam žinoma, kad ši 
sporto šaka labai populiari tarp 
įvairių šalių moterų, pavyzdžiui, 
JAV, Vakarų Vokietijoje, Austra
lijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, 
Olandijoje, Danijoje, Prancūzijo
je, Belgijoje. Visos šios šalys 
įeina į “Moterų lauko riedulio aso
ciaciją”. Tačiau lauko riedulys 
ypač paplitęs Anglijos moterų tar
pe. Anglijos moterys jį pradėjo 
žaisti dar 1895 metais, nepaisant 
to, kad vyrai atsisakė priimti jas 
į savo sporto sąjungą. Šiuo metu 
Didžiojoje Britanijoje yra apie 
tūkstantį moterų lauko riedulio 
klubų, turinčių 60 tūkstančių na
rių. šiuos klubus jungia Anglijos 
moterų lauko riedulio sąjunga. 
Sąjunga turi savo laikraštį, nuo
savus mokomuosius filmus, šie 
filmai plačiai naudojami mokyk
lose, kadangi Anglijos mergaičių 
mokyklose lauko riedulys yra pri
valoma disciplina. Iš viso mokyk
lose yra maždaug 1500 jaunimo 
komandų. Įdomu taip pat pažy
mėti, kad per Anglijos lauko rie
dulio moterų komandų mačus kar
tais susirenka iki 50 tūkstančių 
žiūrovų.

Armėnijos sostinėje leidžiamas 
“Komunist”.

Armėnijoj vaisiams ir daržo
vėms auginti yra labai tinkamos 
sąlygos.

ĮDĖS NAUJĄ ŠIRDĮ
Amerikos chirurgų žurnale Stan

ford© universiteto prof. dr. Nor
man Shaumwy rašo, kad seno žmo
gaus nuvargusią širdį bus galima 
pakeisti nauja ir su ja bus galima 
gyventi dar dešimtis metų. Tokios 
operacijos, anot to profesoriaus, 
bus galimos netolimoje ateityje.

LENKŲ RADIJAI
šiuo metu laisvuose Vakaruose 

iš viso transliuojama 11 radijo 
programų lenkų kalba, skirtų Len
kijos klausytojams bei lenkams 
gyvenantiems užsieny. Pagrindi
nės laisvųjų lenkų radijo progra
mos duodamos iš Laisvosios Euro
pos Radijo (Muenchene), Ameri
kos Balso, Londono BBC ir iš Mad
rido. Prie pastovių radijo valan
dėlių lenkai dar priskaito Liuksem
burgo siųstuvo kas savaitę trans
liuojamą lenkų religinę valandėlę 
ir Monte Carlo siųstuvo savaiti
nius pageidavimų muzikos kon
certus. Savaitraštis “Wiadomos- 
ci” (Nr. 39, priedas “Na ante- 
nie” Nr. 6) pranešė, kad pačioje 
Lenkijoje apie lenkų Vakaruose 
radijo veiklą skelbiamos labai ne
tikslios žinios. Pvz. pats ministe- 
ris pirmininkas Cyrankiewicz bu
vusiame partijos plenume paminė
jęs, kad Vakaruose lenkai turį net 
111 (vietoje 11) programų trum
pomis bangomis, o žurnalistas W. 
Gielžynski “Dookola Swiata” žur
nale pažymėjo, kad amerikiečiai 
propagandos keliu siekią “su
minkštinti” Lenkijos gyventojus, 
gi St. Wronski Varšuvoje leidžia
mame “Kultūra” žurnale pažy
mėjo, kad Laisvosios Europos 
Radijo įstaigos personalas siekiąs 
net 15.000 asmenų (tikrumoje tar
nautojų yra 1.300). (E)

REKORDAI

;» EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

[ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vaL, 

'■ šeštad. 9-13 vai.
• ■ 8th Floor, Capitol Homo, 109 SwaMton St,
: Į Molb., C.I. (Prioiais Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

• Ilgiausia barzda gali pasi
girti norvegų kilmės amerikietis 
Lanoset, kurio barzda yra 11 pėdų 
ilgio.

Ilgiausius ūsus turi Bombė- 
gyventojas indas Masudija

Jo ūsai yra 9 pėdų ilgio.
jaus 
Din.
• Sunkiausias žmogus mūsų 

žemėje buvo amerikietis Hughes, 
kuris svėrė 840 svarų.

• Sunkumų kilnotojas rusas 
Vlasovas iškelia 550 kilogramų 
(1,200 svarų).
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kOw pastogė
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

PRANEŠIMAS
Pranešame Sydnejaus L. Ben

druomenės narių žiniai, kad nario 
mokestis bus priimamas sekmadie
niais Redfern Lietuvių namuose, 
kur budės Apylinkės Valdybos na
rys p. Šablevičius nuo 2-5 v.p.p. 
P. Šablevičius pradės budėti lap
kričio 24 d., 2 vai. p.p.

Sydney Apyl. Valdyba

pageidavimų, bus skaitoma atsi
sakius nuo priklausomų datų.

Sydney Apyl. Valdyba

to sueiga ,dėl techniškų kliūčių 
nukeliama į šeštadienį, lapkričio 
mėn. 80 d. Sueiga vyks Banks
towno lietuvių namuose drauginin
kų pranešta dienotvarke.

Skautai-ės pilnoje uniformoje, 
susirenka ne vėliau 1.80 vai. p.p.

“Aušros" tunto vaaija

SYDNEY
MIRĖ LIETUVIS

Lapkričio 13 d. Wollongonge mi
rė sydnejiškis lietuvis Stasys Ke
mešys, 45 m. amžiaus. Velionis 
sirgo vėžiu ir iš ligoninės buvo nu
vykęs į Wollongongą pas savo se
serį.

PUIKI GEGUŽYNĖ
Praėjusį sekmadienį Sydnejaus 

Ramovėnų suruošta gegužynė 
Skautų žemėje puikiai praėjo.

Nors tą gegužynę ruošė Ramo- 
vėnai ir į ją suvėžiavo iš įvairių 
Sydnejaus ir priemiesčių tautie
čiai su šeimomis — jaunimu, bet 
iš šalies žiūrint atrodė, kad susi
rinko šimtinė vienos šeimos narių 
praleisti sekmadienio popietę gam
toje, broliškoje draugystėje.

Gražiame pavėsėlyje ant pievu
tės patiestų dekių, moterys sudė
jo sumuštinius ir kitas gėrybes, 
sudarant bendrą stalą, kurį visi 
apsupę užkandžiavo, šaltais gėri
mais vaišinosi, įspūdžiais dalinosi 
ir p. B. Kiveriui akordeonu ve
dant puikiai ir nuoširdžiai dainas 
dainavo.

Nuotaika visų buvo tiek gera ir 
nuoširdi.

Kad Ramovėnai, šitokiai nuo
širdžiai nuotaikai sudarant, dau
giau ir dažniau tokių gegužynių 
surengtų, tai neabejotinai jie su
silauktų iš bendruomenės, ne tik 
paramos, bet ir tinkamos pagar
bos. Jei rengėjai dar vieną patai- 
sėlę įneštų, gegužynes rengtų nuo 
2 vai, po pamaldų, tai iš bažnyčios 
suplauktų tikrai daugelis tautiečių 
su šeimomis.

Geros sėkmės Ramovėnamsl
Dalyvis

siais ir vertingais laimikiais, ku
rią sumaniai pravedė o taip pat ir 
balių tvarkė p. Statkus.

Aukojusiems fantus buvo įteik
ti žymeniai su gan gražiai išpie
štomis ramovėnų emblemomis ir 
padėkos įrašais.

Dar buvo naujas dalykas — tai 
šokis su dovana. Staiga muzikai 
sustojus groti kuri šokėjų pora 
pataiko sustoti po slaptai sutartu 
ženklu, gauna dovaną. Šį kartą 
dovaną laimėjo p. Valiukėnaitė ir 
jos partneris (gaila, pavardės ne
įsidėmėjau).

Tokius balius atidaryti reikėti: 
ne valsu, o mūsų tautiniu suktiniu. 
“Kodėl jūs pradedate balių valsu, 
o ne suktiniu?”, paklausė vienas 
dalyvių ne lietuvių tautybės, bet 
pažįstąs tą šokį dar iš Vilniaus. 
“Kad muzikantai nemoka groti”, 
atsakiau.

Bestebint balių ir salę užklydo 
ir liūdna mintis — klausimas: dėl 
ko mes negalime patys turėti to
kios salės? Argi mes jau tokie 
vergeivos? Ne. Mums ne pinigo 
trūksta, bet tautinės ambicijos, so
lidarumo, tarpusavio pasitikėjimo 
ir žydiškai praktiškojo patriotiz
mo. Taip pat dažnai mums kelią 
pastoja į bet kokį bendrą darbą 
ir principai.

Vienok reikia nenustoti vilties, 
kad mes pagaliau sukrusime ir su
darę kokią nors pasitikėjimo ben
drovę įsitaisysime ir savo salę.

Dabar įvairūs parengimai daž
nai ruošiami vis kitoje salėje ir 
kitokioje miesto daly. Dėl to kiek
vieną kartą žmonės daug laiko su
gaišta bejieškodami, kur vyksta 
parengimas. O kartais būna ir 
taip, kad tautiečiai susirinkę prie 
nurodytos salės randa ją uždarytą, 
kaip tai atsitiko su Tautos šven
tės minėjimu.

A. Vembutas

PRANEŠIMAS
Pranešame visoms Sydnejaus 

lietuvių organizacijų vadovybėms, 
kad gruodžio 1 d. 2 vai p.p. Lie
tuvių . namuose, Redfern bus suda
romas 1964 metams parengimų 
kalendorius.

Maloniai prašomos visų organi
zacijų vadovybės prisiųsti savo at
stovus į parengimų kalendoriaus 
sudarymo posėdį.

Organizacija, neatsiuntusi savo 
atstovo ir nepareiškusi raštu savo

NAUJA SPORTO KLUBO 
KOVO VALDYBA

Netikėtai pasitraukus iš p-ko 
Careigų p. S. Pačėsai, sporto klu- 

o Kovo valdyba iš naujo pasis
kirstė pareigomis: p-kas S. Stri- 
binskas, vice-kas V. Augustinavi- 
čius, sekt. V. Jankus, Kasininkas 
K. Adickas ir moterų sekcijos va
dovė Z. Motiejūnienė.

Pirmininko adresas: 352 
Canterbury Rd., Dulwich 
N.S.W.

PRANEŠIMAS
Lapkričio 30 dieną “Dainavos” 

salėje Bankstowne, A.L. Katali
kų Kultūros D-ja rengia šokių Va
karą “Tėviškės Aidams” paremti.

PERTH
RAMOVĖNŲ BALIUS

Lapkričio 9 d. ukrainiečių salė
je Leederville L.V.S-gos “Ramovė 
Perth skyrius suruošė šaunų ba
lių. Tai bene pirmas toks balius 
mūsų mieste.

Balių ruošiant vadovavo p. A. 
Statkus, o jam talkino ponios 
Statkuvienė ir Klimaitienė. Daly
vavo arti 200 svečių.

Balių paįvairino loterija su gau-

New 
Hill,

praves A. Pluko vadovaujami vie
netai. Veiks bufetas ir loterija. 
Gros gera kapela. Pradžia 7 v.v.

AL.K. K-ros D-jos Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Anąsyk buvau keistos scenos 

liudininkas: motina netekusi kan
trybės apibarė savo šešerių metų 
dukrytę, kuri čia pat atsiliepė: 
“Mama, kodėl tu man stengiesi 
sakyti angliškai? Aš moku lietu
viškai.”

Jo sveikatos padėtis tuo tarpu la
bai kritiška.

Sunkiai serga Albury apylinkės 
p-ko žmona Birutė Valienė. Pa
daryta labai sunki operacija.

PRANEŠIMAS
Maloniai prašome mūsų tautie

čių grąžinti aukų lapus gautus per 
buvusį valdybos pirmininką St. 
Pačėsą, kuris nuo š.m. lapkričio 
mėn. 1 dienos savo paties prašy
mu yra atleistas iš aukščiau mi
nėtų pareigų.

S.L.S.K. Kova V-ba

Newcasteliete p. Rimgaudienė 
visiems vietiniams žinoma, kaip la
bai judri ir gaji moteris, bet kad 
ji važiuotų į Bankstowną savait
galio apsipirkimui, tuo niekad ne
būčiau įtikėjęs. Pasirodo, p.p. 
Rimgaudai dar atostogauja ir dalį 
laiko praleidę Australijos šiaurė
je paskutinėm dienom atvyko į 
Sydney aplankyti savo pažįstamų.

*
Bankstowniškis p. Sejonas labai 

sunkiai serga ir guli ligoninėje.

Sydney Liet. Plunksnos klubas 
ryžtasi savo dešimtmečio proga 
išleisti leidinį, kuriame tilptų da
lis klube skaitytų pranešimų ir 
narių kūrybos.

INŽINIERIŲ DĖMESIUI
Lapkričio 22 d. (penktadienį) 6 

vai. vak. Lietuvių Namuose Red- 
ferne inž. Eugenijus Malakauskas 
padarys pranešimą tema “Įspū
džiai iš kelionės po pasaulį ir lie
tuvio inžinieriaus vaidmuo”.

Kolegos inžinieriai ir svečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti.

D-jos Valdyba

PASKAITA JAUNIMUI 
IR SENIMUI

P.S. Ortelis, Melbourne un-te 
darbuotojas, Liet. Kult. Fondo 
Valdybos kviečiamas skaitys pas
kaitą “Profesijos pasirinkimas ir 
studijų sąlygos Viktorijos univer
sitetuose”.

Paskaita įvyks lapkričio 80 d. 
4 vai. Liet. Namuose 12 Francis 
Grove, Thornbury. Paskaita ak
tuali ir mokslus einančiam jauni
mui, ir tėvams. Profesijos pasirin
kimas yra vienas pačių svarbiau
siųjų apsisprendimų gyvenime. 
Geras pažinimas studijų sąlygų 
lemtingas mokslo eigai. Kviečiame 
gausiai dalyvauti. Įėjimas nemo
kamas.

Gal reikalingas kuriai apylinkei 
prityręs pirmininkas? Tokiu atve
ju kreipkitės į buv. Wollongong 
apyl. p-ką. p. M. Gailiūną: išbu
vęs dešimt metų šios apylinkės 
pirmininku ir staiga netekęs šios 
pozicijos jis save laiko inteligen
tu bedarbiu. KU-KA

LIET. VETERANŲ SĄJUNGOS “RAMOVE” MELBOURNO SKYRIAUS

METINIS BALIUS
įvyks lapkričio 23 d. Northcote Town Hall

Kontinentalinė muzika — Mūsų moterų geras bufetas — Gėrimai pagal norų.

Įėjimas aukojant (15/-, stud. 10/-) Pradžia 6.30 vai. v. Pabaiga 12 vai.

¥‘’i

1963 m. lapkričio 23 d. 7 v.v.
GEELONGO SAVAITGALIO MOKYKLOS TĖVŲ 

KOMITETAS LIETUVIŲ NAMUOSE RENGIA

LINKSMA ŠOKIU VAKARA
Programoje: “AKIVAROS” kupletai.

Gros geras orkestras, bufetas su užkandžiais ir gėrimais. 
Laimei išbandyti turtinga loterija.

Visus Tautiečius nuoširdžiai kviečiame, ypač melbourniSkius.
Pelnas skiriamas mūsų jaunojo atžalyno auklėjimui.

Tėvų Komitetas

PIKNIKAS
Lapkričio 24 d., sekmadienį, į nuobodu, ir tau teks savo sutik- 

lietuvių skautų žemėje Ingleburne tam bičiuliui vėl pasakoti apie tą 
rengiame pikniką. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Susirenkam 
10 vai. ryto.

Vietoje bus tik geriamas van
duo. Vaišinamės iš savo atsivežtų 
lauknešėlių. Ką atsivešite, tą ir 
turėsite. Taip pat prašome atsivež
ti ką nors, kuo galėtumėte užimti 
ir kitus, t.y.: gražią pasaką ar 
padavimą, mįslių krepšį, sportinį 
numerį ar ką nors negirdėto, ne
matyto. Jeigu tu nieko iš čia su
minėtų gėrybių neatsiveši, bus

patį namuose paliktą daržą, ka
tiną ar gaidį ar užsikimšusią ka
nalizaciją.

Ingleburne yra geležinkelio sto
tis, tad galima vykti ir traukiniu. 
Nuo stoties iki skautų žemės yra 
apie dvi mylios. Neturintieji su
sisiekimo priemonių iš anksto pra
šomi skambinti tel. Nr. 70 4581. 
Iki pasimatymo piknike.

Liet. Evangelikų Parap.
Taryba, Sydney

TRIVIALUMO
(Atkelta iš psl. 5)

yra kiekvienam suprantama. Kiek
vienas gali įsivaizdinti pašiūrę 
dviračiams. Dėl to tai diskusijos 
vyksta keturiasdešimt penkias mi
nutes, ir to išdavoje gal ir galės 
būti sutaupyta kokia £30. Pabai
goje komisijos nariai su pasiten
kinimu atsilošia kėdėse, jausda
miesi atlikę naudingą darbą.

PIRMININKAS: “Vienuoliktas 
punktas. Gaivinamieji gėrimai 
Jungtinio gerbūvio komiteto posė
džiams. Mėnesinės išlaidos 35 ši
lingai".

Mr. SOFTLEIGH: “Kokios rū
šies gaivinamieji gėrimai suteikia
mi tomis progomis?”

PIRMININKAS: “Kava, kiek 
žinau”.

Mr. HOLDFAST: “Tai reiškia,

kad per metus bus išleista — tuoj 
paskaičiuosiu — £21?”'

PIRMININKAS: “Taip, teisin
gai”.

Mr. DARING: “Taigi, pone pir
mininke. Aš keliu klausimą ar, iš 
viso, tos išlaidos yra pateisinamos. 
Kaip ilgai trunka to komiteto po
sėdžiai?”

Prasideda aštresni debatai. 
Nors finansinės komisijos narių 
tarpe ir gali rastis tokių, kurie ne
atskiria asbestinės plokštės nuo 
galvanizuotos skardos, tačiau kiek
vienas iš jų žino, kas yra kava, 
kaip ji turėtų būti pagaminama, 
kur ji būna perkama, ir dargi, iš 
viso, turi nuomonę, ar ji turėtų 
būti parūpinama gerbūvio komite
to posėdžiams. Del šio darbotvar-

PADĖKA

Gerb. kun. L. Kemešiui, Pertho lietuvių organizacijoms 
ir visiems mano a.a. brolio Jono Čižausko (John Jonas) 
draugams ir prieteliams, kurie suteikė jam paskutinę pagar
bą ir savo skaitlingu dalyvavimu ir gėlių vainikais išlydėjo jį 
į amžiną poilsio vietą ir visiems, kurie jo žmoną su vaiku
čiais ir mūsų šeimą užjautė žodžiu bei raštu mūsų skausmo 
valandoje, tariame širdingiausią padėką.

G. VySniauskienė

kės punkto bus kalbama vienų va
landą ir 15 minučių, ir diskusijos, 
greičiausia bus baigtos, paprašius 
sekretorės patiekti papildomų in
formacijų, kad klausimas galėtų 
būti galutinai išspręstas kitame 
posėdyje.

šioje vietoje, esą, būtų visiškai 
suprantama paklausti, ar dar ma
žesnė numatomoji išleisti suma — 
sakykim, £10, ar net ir £5 — būtų 
svarstoma, proporcingai imant, il
gesnį laiką, ar ne. šiuo klausimu, 
reikia prisipažinti, mes dar nieko 
nežinome. Paskubomis, be tinka
mų tyrinėjimų, prašosi išvada, kad 
kokia matomai tai suma, kuri ko
misijos narių domėjimąsi pakreips 
priešinga kryptimi, finansinės ko
misijos nariams nusistačius, jog ji 
nesanti verta jokio dėmesio. Išsa
mūs tyrinėjimai turi dar nusta
tyti, kuriame taške įvyksta toks 
persilaužimas. Patsai perėjimas 
nuo debatų dėl £20 (viena valanda 
ir ketvirtis) ligi debatų dėl £10.- 
000.000 (dvi su puse minutės), 
esąs, laiko atžvilgiu, ištikrųjų, la
bai jau staigus. Būtų buvę žymiai 
įdomiau'nustatyti tašką, kur yra 
tasai persilaužimo taškas. Dargi 
dar daugiau: tai būtų labai nau
dinga žinoti praktiškam reikalui. 
Sakysime, pavyzdžiui, tasai iš
nykstančio domėjimosi taškas yra 
reprezentuojamas £15, kurių išlei
dimas patiekiamas posėdžiui nu
tarti. Galimas daiktas, tokiu at
veju iždininkas, turįs patiekti ko
misijos aprobavimui išlaidą sumo
je £26, skaitys, jog geriau būsią tą 
sumą suskaldyti į dvi sumas, vieną

dydyje £14, antrą — £12, kad be
svarstant posėdyje, būtų sutaupy
ta laiko bei išvengta gaišaties.

Tvirtų išvadų dėl tokios painios 
dalykų padėties negalima pasida
ryti, tačiau esą pagrindo manyti, 
kad išnykstąs domėjimosi taškas 
sudaro sumą laiko, kurį atskiri 
finansinės komisijos nariai yra 
pasiruošę paskirti lažyboms arklių 
lenktynėse ar pasirašyti aukų la
pą labdaros reikalams. Šiąja kryp
timi pravestieji tyrinėjimai arklių 
lenktynių laukuose ir metodistų 
koplyčiose galį prisidėti prie toles
nės šios problemos sprendimo. 
Žymiai didesni sunkumai galį ras
tis, jei būtų bandoma nustatyti 
svarstomos sumos dydį, kuri yra, 
iš viso, per didelė ar nereališka 
diskutuoti. Vienas dalykas, ta
čiau, yra aiškus, kad bus įsitikinta, 
jog laikas, sugaištas patvirtinant 
£10.000.000 ir patvirtinant £10 iš
laidą, būsiąs lygiai toks pat. šiuo 
tarpu nustatytasis dviejų ir pusės 
minutės laikas jokiu būdu nereiš
kia, kad jis yra tikslus, tačiau esą 
neabejotinai aišku, kad laiko tar
pas — kažkas tarp dviejų ir ketu
rių su pusės minutės — yra pilnai 
pakankamas patvirtinti pačiai di
džiausiai ir pačiai mažiausiai iš
laidai.

Esą, reiktų dar daugiau tyrinė
jimų padaryti tuo klausimu, ta
čiau viena yra aišku, kad prieisi
mos išvados bus nepaprastai įdo
mios ir didelelės praktiškos vertės 
žmonijai, — sako Parkinsonas, 
baigdamas savus išvedžiojimus 
apie “Trivialumo Dėsnį”. (Em)

LIETUVOS SKAUTŲ 
SĄJUNGOS JUBILIEJINIŲ 

METŲ UŽBAIGIMO SUEIGA 
Lapkričio 30 d. (šeštadienį) 2 

vai. p.p. Bankstowno lietuvių na
muose, “Aušros” tuntas ruošia 
L.S.S-gos Jubiliejinių metų užda
rymą.

Programoje: Oficialioji dalis, 
Skautų darbų parodėlė, Skautiškos 
spaudos paroda, “Pėdsekio” spaus
dinimo mašinų demonstravimas ir 
t.t Maloniai kviečiame atsilanky
ti skautų tėvus, rėmėjus ir visuo
menę.

SVARBU SYDNEJAUS 
SKAUTAMS

Pranešame, kad numatytoji lap
kričio mėn. 23 d. “Aušros” tun-

AMERIKOS KVIEČIAI 
RUSAMS

Pereitą savaitę Amerikos pasi
rašyta sutartis, pagal kurią ame
rikiečiai rusams parduoda 150 mil. 
bušelių kviečių už maždaug 250 
mil. dolerių. Amerikiečiai sutiko 
ir kviečius rusams savo priemonė
mis pristatyti, žinoma atitinka
mai primokant už pervežimą ir 
perkrovimą. Visa problema, kad 
rusai neturi didelių aukso atsargų, 
tas apsunkina atsiskaitymą, o sa
vo prekėmis, kurias galėtų eks
portuoti, amerikiečių nesužavės.

PADĖKA
Metinio Melbourne Namų ba

liaus proga visa eilė tautiečių sa
vo darbu ir įvairiomis gėrybėmis 
prisidėjo prie jo pasisekimo Mani- 
nėje dalyje Ponia B. Tamošiūnie
nė, p. H. Paškevičius ir p. G. Kal
pokas. Jiems reiškiame nuoširdų 
ačiū.

Materialiai parėmė: Balčiūnai, 
Dranginis, Dudėnas, Jomantas, 
Kalpokienė, Kazlauskas, Krasaus
kas, Marengolcas, Mičiulis, Para-

giūtė, Pelenauskas, Kružienė, Ra
manauskas, Tomkevičius, Vara- 
nius ir Geštartas.

Be čia suminėtų dar buvo visa 
eilė žmonių, kurie atliko vienokias 
ar kitokias pareigas baliaus me
tu.

Tad už visų čia išvardytų ir 
neišvardytų įdėta darbą ir pastan
gas ruošiant Namų balių taria
me nuoširdžią padėką.

Melbourne Liet. Klubo Taryba

Melb. Liet. Dainos Sambūrio narėms

A. ir J. PARAGYTĖMS, 
liūdinčioms dėl staigios mylimo tėvelio mirties, nuoširdžią 

užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Melb. Liet. Dainos Sambūris

Staiga mirus mielam 
VLADUI PARAGIUI, 

jo žmoną, dukreles, seserį ir gimines nuoširdžiai 
užjaučia

J. ir S. Valiai

JADVYGAI PARAGIENEI, 
AUDRONEI ir JŪRATEI —

Jūsų giliam liūdesy nuoširdžiai užjaučiame

Vingių Seimą.

Ponią JADVYGĄ PARAGIENĘ ir DUKRELES, 

Audronę ir Jūratę, vyrui ir tėtukui netikėtai mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Ramanauskų Seimą.

Sesei BIRUTEI GRU2IENEI, 
tėveliui Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Canberros vyresnės skautės ir budžiai
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