
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRASTIS 
AUSTRALIAN - LITHUANIAN WEEKLY — “OUR HAVEN”

Registered at the G.P.O., Sydney for transmission by post as a Newspaper.

LEIDĖJAS: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA.

Redaktorius: Vincas Kazokas. 13 Percy St. Bankstown, N.S.W. Tel.: 70-8395. 
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.

Prenumerata: metams £ 4.0.0, pusei metų — £ 2.0.0, trims mėnesiams £ 1.0.0. N. Zelan
dijoje ir Anglijoje kaina ta pati. Kituose kraštuose metams £ 5.0.0.

Prenumerata adresuojama: MOŠŲ PASTOGĖ, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W. Admi
nistracijos tel.: 649-9062.

Skelbimai: 1 colis per 1 skiltį 12/-, bendruomeniniai — 10/-.
Ui skelbimų turinį neatsakoma.

Nr. 3 (768) Sydney, 1964 m. sausio 22 d. XVI metai

PREZ. A. SMETONOS 
SUKAKTIS

Prieš dvidešimt metų — 
1944.1.9 savo sūnaus Juliaus 
namuose Clevelande, Ameriko
je, gaisro metu žuvo pirmasis 
ir paskutinis Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona. Jo gyve
nimas ir visa veikla taip tamp
riai surišta su Lietuva ir lietu
vių tauta, kaip reto kurio kito iŠ 
lietuvių tautos sūnų. Dar būda
mas mokyklos suole jau jis užsi
angažuoja kaip neatlyžtamas 
kovotojas už lietuvių tautą ir 
jos interesus ir šio principo lai
kosi iki savo mirties.

Jo išgyventų 70 metų veikla 
buvo labai šakota- jis ir peda
gogas, ir filosofas, ir žurnalistas, 
ir politikas valstybininkas. Su 
prez. Antano Smetonos asmeniu 
daugeliu atvejų visai pagrįstai 
siejamas ir visos Lietuvos liki
mas, tad visai ir nenuostabu, 
kad jam dažnai primetama ir to
kių dalykų, kurie jokiu būdu 
nesutapo nei su jo charakteriu, 
nei su asmenybe. Jis buvo vie
nas iš tų iškiliųjų Uetuvos sūnų, 
kaip kad savo laiku buvo vys
kupas M. Valančius, Dr. V. Ku
dirka, kan. J. Tumas Vaižgan
tas ir kt. Paprastai didieji žmo
nės su niekuo nesulyginami: jie 
kiekvienas stovi savo iškovotoje 
augštumoje, kuri tik jiems vie
niems tepriklauso.

Prisimenant prezidento Sme
tonos veiklos ir ypač preziden
tavimo laikotarpį ne vienas ir 
šiandie prasitaria, kad tai buvu
si "smetoninė” Lietuva, ir šiame 
pasakyme dažnai neapseinama 
be patyčios. Bet vertinant įvy
kius ir patį nepriklausomybės 
gyvenimą, kuriame prez. Sme
tona grojo pirmuoju smuiku, jau 
toji pašaipa atkrinta ir žodį 
"smetoninė” reikėtų rašyti ne 
vien tik be kabučių, bet net ir 
iš didžiosios raidės. Lengva ran
ka prez. Smetonai būdavo pri
metama diktatūrinis bruožas, 
bet tuo žodžiu buvo švaistomasi 
tol, kol nepažinojome tikrosios 
diktatūros, kurią patys patyrėme 
tiek iš rytų, tiek iš vakarų.

IŠ tiesų, A. Smetona niekad 
prievarta nebandė primesti savo 
valios ar nuomonės. Sekant jo 
biografiją kiek kartų jis, neat
sisakydamas savo nusistatymo 
traukėsi, nors galėjo ir kitaip 
pasielgti.

Po dvidešimt metų prisime
nant tą didįjį lietuvį, būtų gerai, 
kad ir Australijos lietuviai jį pa
minėtų didesniu ar siauresniu 
mastu. Jo darbai ir jo gyvenimo 
istorija nuostabiai sutampa su 
mūsų po pirmojo pasaulinio ka
ro jaunos valstybės istorija iki 
pat katastrofos.

Mes dažnai sustojame ties 
mūsų kūrėjų, kultūrininkų su
kaktimis, bet valstybininkai, ir 
ypač visą gyvenimą stovėję val
stybės priekyje, turėjo lemiamos 
įtakos ir visai tautos kultūrai. 
Gi iš kitos pusės Antanas Sme
tona drauge buvo ir didelis kul
tūrininkas. Net užmirštant jį 
kaip Lietuvos prezidentą, jis vis- 
iiek savo kultūrine veikla ly
giuotus! drauge su Kudirka, Tu
mu Vaižgantu ir kitais mūsų 
tautos didžiausiais. Kada mes jį 
matėme iš arti, patys būdami 
supančioti smulkmeniškais as
meniškais interesais ir iš tų in
teresų išeidami pagal savo 
nusikaltą mastelį derinai verti
nome ir prez. Smetonos darbus 
ir net asmenį, tai lengvai įžiū-

POPIEŽIAUS KELIONĖS
Po Popiežiaus istorinės kelionės 

j Šventąją Žemę numatomos dar 
šiais metais jo ir kitos kelionės. 
Laikoma tikru dalyku, kad Popie
žius dalyvaus Eucharistiniame 
Kongrese Bombėjuje, Indijoje šių 
metų pabaigoje ir greičiausiai 
vyks j Ameriką, kur dalyvaus pa
saulinėje parodoje New Yorke.

FIDEL CASTRO MASKVOJE
Pereitą savaitę Kubos premje

ras Fidel Castro staiga atsidūrė 
Maskvoje ir tiesiai buvo priimtas 
Kruščiovo. Spėjama, kad Panamos 
krizė ir tebetrunkanti Amerikos 
blokada staigiai privertė Castro 
atvykti j Maskvą.

INDONEZIJOS SĄLYGOS
Indonezija sutinka leistis i dery

bas su Malezija ir Filipinais, tik 
tuo atveju, jeigu britai atitrauk
tų savo karinius dalinius iš Bor
neo salos. Vargu, ar britai su šia 
sąlyga skaitysis. Amerikos Robert 
Kennedy, specialus prez. Johnson 
pasiuntinys, atvykęs į Tokio su
sitikti su Indonezijos prez. Soe- 
carno, bandys jį įtikinti kivirčus 
su Malezija išspręsti prie konfe
rencijos stalo.

Amerikos Attorney-General Ro
bert Kennedy (žuvusio preziden
to Kennedy brolis) pereitą savai
tę atvyko į Tokio (Japonijoje) 
susitikti su Indonezijos preziden
tu Dr. Soecarno, kur bus taria
masi dėl kilusios įtampos tarp In
donezijos ir Malezijos. Mr. Ken
nedy, kuris yra Amerikos prezi
dento Johnson specialus šiai misi
jai pasiuntinys, tikisi pasikalbė
jimą grįsti Indonezijos ir Ameri
kos draugyste. Reikia neužmiršti, 
kad Indonezija gauna iš Ameri
kos didelę ekonominę pagalbą.EVA KUBBOS LAUREATE

Didžiausio susidomėjimo su
kelia kiekvienų metų pradžioje 
N.S.W. Valstybinės Meno Gale
rijos ruošiamoji konkursinė dai
lės paroda. Iš visos Australijos 
suplaukia jon dailininkų kūri
niai — portretai, gamtovaiz
džiai, figūrinės kompozicijos. 
Publikos ji yra labai gausiai lan
koma, o australų spauda gana 
plačiai ją komentuoja. Šiais me
tais Galerijos Trustee skirtą ak
varelės premiją, 100 gns. ver
tės, laimėjo mūsų dailininkė Eva 
Kubbos. Iki šioliai dar nei vie
nam lietuvių dailininkui tokia 
laimė nebuvo nusišypsojusi, šeš- 

rėjome ir kasdieniškų dulkių, 
surasdavome ar išgalvodavome 
net smulkių intrigėlių. Bet šian
die jau galime į viską žiūrėti iš 
folo, kas įduoda mums į rankas 
objektyvesnį ir patikimesnį ma
stą. Ir tik laiko perspektyvoje, 
patys tiesiog nesusieti su dienos 
įvykiais, išskiriame ir velionies 
prezidento Smetonos kolosalinę 
figūrą, kuris savo tautai pašven
tė visą savo gyvenimą ir jėgas.

Reikia manyti, kad šios su
kakties proga dar ne kartą šio 
laikraščio puslapiuose bus pa
liesta prezidento Smetonos tau
ri asmenybė ir panagrinėti jo 
darbai.

(vk.)

įvykiai pasaulyje
ARABŲ VIENYBĖ

' Arabiškojo pasaulio vadai, ku
rie kontroliuoja 100 milijonų žmo
nių, susitikę Kairo konferencijo
je vieningai sutarė sudaryti ben
drą militarinę visų arabų kraštų 
vadovybę. Britų ir amerikiečių 
diplomatai suka galvas, prieš ką 
bus nukreipta toji suvienytoji ga
lybė.

PANAMOS KRIZĖ
Ryšium su neseniai vykusiomis 

antiamerikietiškomis riaušėmis 
Panamoje, Panamos vyriausybė 
atšaukė savo diplomatus iš Ame
rikos ir tuo nutraukė diplomati
nius santykius. Taip pat Panamos 
vyriausybė pareikalavo, kad ir 
ir Ameriką atšauktų savo pasiun
tinius iš Panamos. Amerikos kon
troliuojamoje Panamos kanalo zo
noje įvesta karo meto padėtis.

.r- | ;

PADĖTIS ALŽERIJOJE

Nepraėjus nė 18 mėnesių nuo 
Alžerijos nepriklausomybės atga
vimo, kai krašte atsirado 2 mili
jonai bedarbių, kas sudaro iu 
trečdalius visos šalyje darbo jė
gos. Masinis prancūzų įmoninkų 
ir techniškojo personalo pasitrau
kimas privedė Alžeriją prie ka
tastrofiškos padėties. Kraštą nuo 
bado gelbsti tik Amerikos dova
noti kviečiai.

UŽGROBTI FABRIKAI

Indonezijos prezidentas Soecar
no anksčiau buvo pareiškęs, kad 
bus konfiskuoti Indonezijoje esą 
Malezijos fabrikai ir įmonės. Pe
reitais metais Borneo saloje jau 
buvo nacionalizuotos keturios gu
mos išdirbimo įmonės, priklau
siusios Malezijai.

tadienio dienraštis Herald ta 
proga įdėjo dailininkės nuotrau
ką, o jo meno kritikas be žinių 
apie dailininkę taip įvertina jos 
darbą: “Eva Kubbos rodo šau
nią (splendid) premiją laimėju
sią akvarelę “Melting Trunks 
Under the Yellow Sun”. Šiame 
darbe panelė Kubbos dailiai jun
gia monumentalią tvarką temos 
formų su išlietų permatomų 
spalvų skema — nepaprastai 
sunkūs atsiekti deriniai.”

Valio dailininkei!

Paroda tęsis iki vasario 16 d. 
Atidaryta kasdien nuo 10 v.r. 
iki 5 v.v., o šeštadieniais — nuo 
10 v.r. iki 6 v.v. ir sekmadie
niais nuo 2 v.v. iki 6 v.v.

Stebėtojas

Metinėje Archibald, Vynne ir 
Sulman konkursinėje parodoje 
Sydnėjaus Meno Galerijoje daly
vauja ir lietuviai dailininkai. Ar
chibald portretų parodoje dalyvau
ja dail. VI. Meškėnas su dviem 
darbais, Vynne parodoje kaip ak- 
varelistai Eva Kubbos ir Henrikas 
Šalkauskas ir Sulman parodoje Le
onas Urbonas ir Algirdas Šimkū
nas. Eva Kubbos gavo N. S. W. 
Art Gallery Trustees 100 gn. pre
miją už išstatytą akvarelę “Mel
ting Trunks Under the Yellow 
Sun”. Reikia pripažinti, kad visų 
lietuvių darbai savo pranašumu iš
siskiria iš visų dalyvių. Ypač pa
brėžtini VI. Meškėno portretai Ar
chibald parodoje ir L. Urbono kū
rinys Sulman parodoje.

ČEKAI PASIRINKO LAISVĘ

Iš Vienos pranešama, kad sausio 
mėn. pradžioje atvykę i Austriją 
su čekų turistų grupe šeši jos da
lyviai sausio 2 d. kreipėsi į Vienos 
policiją ir pasiprašė azilio teisės. 
Pavardės pasirinkusių laisvę ne
buvo paskelbtos. (E)

ETIOPIJOS KARALIUS
PAKVIESTAS MASKVON

Pastaruoju metu Etiopijos val
dovas Haile Selassie aplankė visą 
eilę valstybių, su JAV priešaky 
ir aktyviai reiškėsi politinėje, dip
lomatinėje veikloje. Neseniai N. 
Chruščiovas jį su oficialiu vizitu 
pakvietė atsilankyti Maskvoje.

★
Prancūzai paleido į vandeni pir

mą savo povandenini laivą, gink
luotą Polaris raketomis.

Kun. Petrui Butkui 50 m.
Sausio 9 d. Sydney lietuvių 

katalikų kapelionas kun. Petras 
Butkus sulaukė 50 metų am
žiaus. Kun. P. Butkus į Austra
liją atvyko 1949 m. ir nuo pat 
pirmos dienos nenutrūkstamai 
darbuojasi apaštalaudamas baž
nyčiai ir lietuvybei. Ta proga

Kun. Petras Butkus

MAFIA AUSTRALIJOJE

Melbourne paskutinėmis dieno
mis aštriai pasireiškė recidivistų 
organizacijos veiksmai: pašautas 
ketvirtasis italas. Policijai apsun
kiną darbą tas faktas, kad ap
klausinėjami italai kietai užsi
čiaupę, matyt įbauginti.

DR. Z. DANILEVIČIUS pa
kviestas vienu iš redaktorių di
džiausio pasaulyje medicinos žur
nalo “Journal of the American 
Medical Association — Jama”. 
JAV Gydytojų s-ga, kurios oficio
zu šis žurnalas yra, turi daugiau 
kaip 250.000 narių. Kadangi žur
nalą prenumeruoja ne tik nariai, 
bet ir įvairios mokslinės įstaigos 
ir atskiri mokslininkai, tai jo 
spausdinama per 350.000.

*
Vak. Vokietijos kancleris prof. L. 
Erhard pereitą savaitę padarė 
dviejų dienų oficialų vizitą Angli
jai: matėsi su min. p-ku Sir A. D. 
Home.

'---------------- --------- ------- ---

VISO LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAMS REIŠ
KIU NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ UŽ GAUSIUS SVEIKINI
MUS KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA PAREIKŠ

TUS PLB VALDYBAI IR MAN ASMENIŠKAI.

LINKĖDAMAS SĖKMINGŲ 1964-JŲ METŲ, KVIE

ČIU VISUS PLB-NĖS NARIUS TALKON PRAŠYDAMAS 

PATARIMŲ IR PARAMOS, KAD BENDROMIS JĖGO

MIS SUDARYTUME VIENINGĄ IR PAJĖGIĄ PASAU
LIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ.

JUOZAS J. BAČIŪNAI

PLB PIRMININKAS
I t

__________________________

sveikiname sukaktuvininką lin
kėdami dar ilgai darbuotis mū
sų tarpe su ta pačia pakilia ir 
giedria nuotaika, kuri lydi jubi- 
lijatą nuo pat mažumėlės. Čia 
reikia pabrėžti kun. P. Butkaus 
didelę meilę lietuvybei ir jo pla
čios apimties toleranciją. Jeigu 
Sydnėjuje nesusidarė dvi prie
šingos stovyklos, kaip kad kito
se mūsų kolonijose, tai šitai 
reikia laikyti didžiuliu kun. P. 
Butkaus nuopelnu. Sydnėjiškiai 
šitą kun. Butkaus pasirinktą li
niją ypatingai brangina. Tai liu
dija ir pernai atšvęstos jo 25- 
rių "metų kunigystės iškilmės, i 
kurias suplaukė žmonių, kaip Į 
didžiausius atlaidus. Su džiau
gsmu reikia pripažinti, kad kun. 
Petras Butkus ypač sydnėjiškių 
tarpe neturi nei ideologinių, nei 
asmeninių priešų: jam kiekvie
nas yra brolis ir bičiulis, jeigu 
jis yra lietuvis. “Galgonais” jis 
pavadina ne vien tik tuos, kurie 
bažnyčios nelanko, bet ir visus, 
kurie nesilanko tautinių švenčių 
minėjimuose, bendruomenės ar 
organizacijų parengimuose, ne
skaitančius lietuviškos spaudos. 
Ilgiausių metų kun. P. Butkui!

Televizijos Įtaka
JAV sociologė dr. Susan Hulsh 

teigia, kad televizija daranti nei
giamos įtakos šeimyniniam gyve
nimui. “Vyrai, kurie kiekvieną 
vakarą praleidžia žiūrėdami į tele
vizorių, bunka, darosi nejautrūs, 
panašūs į narkomanus”, skelbia 
josios teorija. Nukenčia nuo to 
šeiminis gyvenimas, nes nuo to 
žūsta pasikeitimas nuomonėmis, 
pažiūromis, atsileidžia jausminiai 
ryšiai. Dr. S. Hulsh savo teoriją 
grindžia tyrimais JAV, Anglijoj, 
Vokietijoj, Austrijoj ir Danijoj. 
Šveicarai vyrai nemėgsta stebėti 
televizijos, tad jie yra išimtys iš 
tos taisyklės.

Kitas sociologas dr. Berendt kal
tina televiziją, kad ji daranti blo
gos įtakos žmonoms: televizijos 
mėgėjos apleidžia savo namus ir 
vaikus, verda valgius vis blogiau 
ir nerūpestingiau, įgyja norą vie
nos trankytis naktimis po miestą. 
Be to, dr. Berandi kaltina televi

SVEIKINIMAI LIETUVOS 
ATSTOVUI VAŠINGTONE

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Me
tų proga Lietuvos Atstovas JAV 
-se ir Ponia O. Kajackienė gavo 
sveikinimus iš JAV Prezidento ir 
Ponios Lyndon B. Johnson, iš bu
vusio JAV Prezidento Dwight D. 
Eisenhowerio ir jo štabo, iš Valst. 
Sekretoriaus ir Ponios Dean Rusk 
bei visos eilės kitų augštų JAV pa
reigūnų ir Dipl. Korpuso narių.

(E)
*

Lietuvos ministeris S. Girdvai
nis kartu su kitais prie šv. Sosto 
akredituotais atstovais buvo pri
imtas Jo šventenybės Popiežiaus 
Pauliaus VI iškilmingoj audienci
joj ir pareiškė šventajam Tėvui 
Lietuvos vardu naujųjų metų lin
kėjimus.

Vėliau min. Girdvainis dalyvavo 
ceremonijose, kurios įvyko Romos 
aerodrome Popiežiui išskrendant j 
šventąją Žemę ir parvykstant iš 
šios savo istorinės kelionės.

J. RAJECKAS PAS JAV PREZ. 
JOHNSONĄ

JAV Prezidentas Lyndon B. 
Johnson gruodžio 13 d. specialioje 
audiencijoje priėmė Vašingtone 
reziduojančius Diplomatinių Misi
jų Šefus, viso 110 valstybių. Pri
ėmime dalyvavo ir Lietuvos Atsto
vas J. Rajeckas. Prezidentas pa
sisveikino su kiekvienu diplomatu.

(E)

ziją, kad ji vyrams sukelianti opas 
skrandyje, nes televizijos mėgėjai 
vis mažiau juda ir vis mažiau val
go. J. Gs.

ŠALČIAI EUROPOJE IR 
AMERIKOJE

Europoje ir Anglijoje šiuo metu 
prasidėjo dideli šalčiai. Anglijoje 
sniego pusnys užvertė kelius, kad 
daugelyje vietų judėjimas buvo 
nutrauktas. Amerikoje šalčių ban
ga ypač palietė New Yorką ir sie
kia iki Floridos, šalčių pasėkoje 
Amerikoje jau žuvę apie 150 žmo
nių.

GARAI VIETOJE SUSPAUSTO 
ORO

Pirmą kartą Amerikos povande
ninis laivas panaudojo garus vieto
je suspausto oro pasinėrus iššau
nant raketas. Bandymai pavyko.
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Lietuvos Šauliu Sąjungai 45 metai
ĮSIKŪRIMO IR VEIKLOS GAIRES

RAŠO Plkn. PRANAS SALADŽIUS

Šiais metais Lietuvos šaulių Sųjungai sueina 45 m. Ta pro
ga paskutinysis Sųjungos vadas pulk. Pr. Saladžius specialiai 
Mūsų Pastogei prisiuntė apžvalginį straipsnį, kurį čia patiekia
me savo skaitytojams. Ypač šio straipsnio reikšmė svarbi mūsų 
jaunimui, kuriam netolimos praeities faktai artimiau nepažįs
tami. Red.

Lietuvos Šaulių S-gų pagimdė 
tautos išgyventos kančios, vargas 
ir nepalaužiamas lietuvio veržima
sis į laisvę. Kai pirmojo pasauli
nio karo metu besigrumdami vo
kiečiai ir rusai mūsų kraštų išde
gino, nuteriojo, apiplėšė, laisvės 
troškimas vėl pasireiškė ginkluota 
kova prieš pavergėjus. Jau 1918 
m. lapkričio mėn. Seinų, Alytaus 
apskr. vyko susirėmimai su vokie
čiais, 1919 m. pradžioje į šiaurės 
Lietuvų besiveržiančias bolševikų 
gaujas pastiko garsūs Joniškėlio, 
Pasvalio, Pušaloto ,Vabalninko ir 
kt. partizanų būriai, čia krito ir 
pirmoji partizanų auka a.a. Alek
sandras Vainauskas (1919 m. sau
sio 16) Nepriklausomybės kovų 
metu daugelyje Lietuvos vietovių 
šaulio vardas reiškė tų patį, kų 
savanoris — patrizanas. Visame 
krašte besisteigiu kovotojų būriai 
ir sudarė šaulių organizacijos už
uomazgų. Tai buvo gaivališkai su
sibūrę, menkai ginkluoti vienetai 
partizaninei kovai prieš mūsų at
sikūrusios valstybės priešus, liudi
ja mūsų tuometinės visuomenės 
subrendimų, siekiant atstatyti ne
priklausomų valstybę.

Oficialioji L. šaulių S-gos įsikū
rimo data — 1919 m. birželio 27- 
oji, ir metinė šaulių šventė pa
rinkta Joninių diena. L. Šaulių S- 
gos įkūrėjas, jos ideologinių gai
rių tiesėjas ir daugiametis šaulių 
S-gos pirmininkas buvo a.a. Vla
das Putvis-Putvinskis, viena iš 
tauriausių mūsų tautos asmeny
bių.

Šaulių S-gos šūkis “Nepriklau
somai Lietuvai”, buvęs pagrindi
niu kelrodžiu laike ano meto ko
vų ir per visų mūsų valstybės 
klestėjimo laikotarpį išlaiko tų 
pačių gilių reikšmę iki šių dienu, 
kada mūsų tauta vėl visomis 
priemonėmis kovoja, kad lietuvis 
savo žemėje būtų šeimininkas.

Nepriklausomybės kovų istori
jon šauliai, kaip ir kariai, įsira
šė kraujo aukomis. Jie organi
zuotai talkininkavo mūsų kariuo
menei kovose prieš bermontinin
kus ir dar skaitlingiau dalyvavo 
1920 m. kovose prieš lenkus. Rei
kia paminėti ir savanorišką šau
lių pagalbą, turėjusią daug rei-

LĖKTUVO U-2 PASLAPTYS
Visi gerai atsimename garsųjį 

amerikiečių špionažo lėktuvų U-2, 
sugriovusi Eisenhowerio — Chruš
čiovo — Macmillano konferencijų 
Paryžiuje. Šiuo metu smulkesnių 
žinių apie šį lėktuvų spaudai yra 
suteikęs jo konstruktorius Clar
ence Johnson.

Amerikiečių žvalgybos agentū
ra ČIA jau 1952 m. pradėjo rū
pintis sekimu Sov. Sujungus mo
dernaus apsiginklavimo, raketų 
bazių išdėstymo. Komunistinėje 
santvarkoje tradicinio pobūdžio 
špionažas beveik neįmanomas dėl 
nuolatinio valdžios nepasitikėjimo 
ir užsieniečiams taikomų suvaržy
mų. Buvo , likęs tik vienas atviras 
kelias — žvalgyba iš oro. Prez. H. 
Trumanas ir valstybės sekretorius 
D. Acheson CIA pasiūlymų sutiko 
skeptiškai. Jie bijojo tarptautinės 
įtampos padidėjimo, jeigu sovie
tams pavyktų numušti nelegaliai 
virš jų teritorijos skraidantį ame
rikiečių lėktuvų. Prez. Eizenhowe- 
ris, ilgus metus praleidęs karo tar
nyboje, buvo kitokios nuomonės. 
Jis suprato, kad surinktieji duo
menys pilnai pateisins rizikų.

1955 m. ČIA kreipėsi į Lock
heed aviacijos b-vę. Jiems reikėjo 
lėktuvo, kurio neįstengtų pasiekti 
sovietiniai naikintuvai. Užsaky
mas buvo priimtas. Per 80 dienų 
C. Johnson paruošė planus ir pa
gamino pirmų jį modelį. Tų pačių 
metų rugpjūčio mėn. lėktuvas bu
vo išbandytas ore. Jis lengvai pa

kšmės Klaipėdos krašto vadavi
me.

Šaulių S-ga buvo stiprus vals
tybės ramstis ir kovoje su vidaus 
priešais: sutramdant lenkus peo- 
viakus ar karo pasėkoje krašte 
atsiradusį kriminalinį gaivalų.

Jei valstybės atsikūrimo metu 
šauliai daug kuo padėjo išlaikyti 
krašte rimtį ir tvarkų, tai nepri
klausomybės laikotarpyje šaulių 

Šio straipsnio autorius plkn. Pr. Saladžius priima 
Saulių paradą 1939 m. birželio 24 d. Šaulių Są
jungos 20-čio sukakties proga Kaune. Tribūnoje 
matosi Saulių moterų garbės vadė E. Putvienė, lat
vių Saulių virSininkas gen. Prauls, estų Saulių va
das gen. Orasman, KraSto apsaugos min. gen. K. 
Musteikis ir kt.

siekė 90.000 pėdų augštį, pakelda
mas nepalankiausias oro sųlygas. 
Su galionu aviacinio benzino U-2 
nuskrisdavo 4 mylias. Kuro ekono
mija buvo labai svarbus dalykas, 
nes lėktuvas turėjo būti pajėgus 
perskristi per visų Sov. Sųjungos 
teritorijų. Shell alyvos b-vė paga
mino specialų kuru, kuris negaruo
davo dideliuose augščiuose. Ban
dymų metu žuvo vienas lakūnas, 
kol pagaliau buvo pašalinti netik
slumai ir konstrukcijos klaidos.

Nuo 1956 m. iki paskutinio Gar
ry Powers skridimo 1960 m. gegu
žės 1 d. U-2 atliko šimtus žvalgy
binių skridimų virš Sov. Sųjungos. 
Jo specialūs filmavimo aparatai 
ČIA štabui parūpino mylių ilgu
mo filmų juostas veik visų pagrin
dinių sovietų strateginių įsitvirti
nimų.

Daug kartų sovietinių MIGų pi
lotai radijo bangomis grasindavo 
U-2 lakūnui: “Mes tave sutvarky
sim”. Amerikietis ramiausiai atsi
kirsdavo: "Tvarkykit, jeigu galit”. 
Nežiūrint visų pastangų MIGai 
neįstengdavo pakilti j 90.000 pėdų 
augštį. U-2 nepasiekdavo net ir 
sovietų priešlėktuvinės raketos.

Išstudijavęs Gary Powers sudu
žusio lėktuvo nuotraukas, konstru
ktorius Johnson atskleidė tragiško
jo skridimo katastrofos priežastis. 
Jo nuomone, U-2 pažeidė netoli 
sprogusi naujausioji sovietų rake
ta. Kurį laikų lakūnas įstengė lėk
tuvų suvaldyti, bet dėl motoro su-

veikla rėmėsi Sųjungos ideologo 
ir kūrėjo Vlado Putvio nusista
tymu: “padaryti perversmų pa
čiame gyvenime, kad lietuvišku
mas, dora ir demokratiškumas 
paimtų viršų”. šaulio asmens 
auklėjimasis, kultūrinis darbas,
paremtas dėsniu “švięskis ir 
šviesk” ir karinis pasiruošimas 
sudarė plačių dirvų dešimtims 
tūkstančių lietuvių įvairaus am
žiaus, išsilavinimo ir profesijų, 
šaulys — artojas, šaulys — dar
bininkas, šaulys —• valdininkas, 
šaulys —studentas dalyvavo šios 
organizacijos veikloj, kiekvienas 
pagal savo sugebėjimus, šioje pa
čioje darbo dirvoje, nuo pat or
ganizacijos įsikūrimo ir nepri

žalojimo buvo priverstas nužemė- 
ti. čia jį pasitiko sovietiniai MIG
ai, savąja ugnimi nukirsdami vie
ną U-2 sparną. Gary Powers iššo
ko su parašiutu. Toliau sekė vi
siems gerai žinomas Maskvos teis
mas, lakūno Powers prisipažini
mas, jo paties duoti liudijimai by
los metu.

Šiandien Gary Powers toliau tę
sia darbą U-2 kabinoje. C. John
son jam nepagaili pagyrimo žodžių 
už jo laikysenų sovietiniame teis-
me. Komunistinėje santvarkoje la
kūnas negalėjo tylėti. Jis kalbėjo 
gana daug, bet-sovietams nieko ne
pasakė, iš ko jie turėtų didesnės 
naudos.

U-2 skridimai buvo nutraukti 
virš sovietų teritorijos. Šiuos lėk
tuvus šiandien naudoja čiangkai- 
šeko Formoza žvalgybai komunis
tinėje Kinijoje. U-2 taipogi seka 
kariuomenės judėjimą Kuboje. La
kūnų tvirtinimu, tai esą pavojin
giausi skridimai, nes Kuba pilna 
sovietų priešlėktuvinių raketų. 
Tuo tarpu U-2 pilotus lydi laimė 
— sovietai neįstengia pakartoti 
savojo triumfo.

V. Kst. (T. Žib) 

klausomybės kovų meto dalyvau
ja ir šaulės moterys.

Šaulių daliniuose buvo gausu 
įvairių kursų: priešcheminės ap
saugos, sanitarijos, ugniagesių, 
lietuvių kalbos, istorijos ir kt. 
Buvo susirūpinta turėti nuolati
nes savo būstines — šaulių na
mus, kaip tautinės kultūros židi
nius. šaulių Sųjungai rūpėjo ne 
tik savo narius stiprinti, bet ir 
pačioje visuomenėje kurti nuo
taikas valstybės gynimo ir tauti
nio atsparumo linkme.

ŠAULIŲ SPAUSDINTAS ŽODIS
Jau Nepriklausomybės kovų 

metu šaulių S-ga leido į visuo
menę atsišaukimus įvairiomis kai-' 
bomis. Kovojant su lenkais dėl 
lietuviškųjų žemių Šaulių S-ga 
išleido net milijonų atsišaukimų, 
kuriuos išplatino lenkų kariuo
menės eilėse. Šaulių S-gos sa
vaitraštis “Trimitas” buvo spaus
dinamas net 30.000 egz.; jį pre
numeruodavo kiekvieno šaulio 
šeima, šaulės moterys turėjo dar 
atskirų savo laikraštį “šaulė” 
(1939 m.). Be karinių leidinių — 
“Degazacija” (1937), Cheminis 
karas ir kt. šaulių S-ga leido ir 
grožinės literatūros knygų, kaip 
V. Andriukaičio “Žvalgo Užra
šai” (20.000 egz.), “Audra Že
maičiuose” (1930) ar P. Babicko 
“Gintaro krantas”, “Marių pasa
kos”. Jau 1927 m. išleista apie 
70.000 egz. “Vasario 16” leidinio, 
kurį pradžioje redagavo A. Mar
cinkevičius, vėliau V. Daugvar- 
das, P. Babickas. Kasmet buvo 
spausdinama apie 30-40.000 egz. 
šaulių kalendoriaus. Viso kalen
dorių buvo išleista per 300.000 
egz. Įvairių stambesnių leidinių 
išleista per 200.000 egz. — viso 
apie 500.000 egz. Jei prisiskaity- 
sime ir propogandinę literatūrų 
— bus per 2.200.000.

ŠAULIŠKUMUI SKLEISTI 
PRIEMONĖS

Šaulių S-ga turėjo šaulių te
atrų ir per 400 dramos mėgėjų 
kuopelių, šaulių radijo pusvalan-

Lietuvoje
VILNIUJE MINĖTAS

K. DONELAITIS
Sausio 4 d. Vilniaus filharmoni

joje įvyko jubiliejinis vakaras Kri
stijono Donelaičio 250 m. gimimo 
metinėms paminėti. Į jį buvo pa
kviesti visų Sovietijos respublikų, 
Maskvos ii' Leningrado rašytojų 
atstovai, be to “Metų” vertėjai į 
rusų, baltarusių ir latvių kalbas. 
Tą pačią dieną Vilniuje buvo ati
daryta jubiliejinė paroda, iš K. 
Donelaičio gyvenimo.

LEIDINIAI DONELAIČIO
SUKAKTIES PROGA

Lietuvoje Donelaičio gimimo su-
kakties proga išleisti ar rengiami 
išleisti keturi leidiniai: jau pasi
rodė leidinys “Jau saulelė vėl...” 
(paskelbta 19 vertėjų vertimai 10- 
čia kalbų), išleista K. Doveikos 
apybraiža lietuvių ir rusų kalbo
mis apie poeto gyvenimą ir kūry
bą, greitu laiku numatoma išleis
ti L. Gineičio monografiją “K. 
Donelaitis ir jo epocha” ir kalbi
ninko J. Kabelkos studija apie po
eto raštų kalbą.

Sovietų pašto ministerija išlei
do specialų pašto ženklą Donelai
čio sukakčiai pažymėti (autorius 
— K. Dočkus, įrašas rusų ir lietu
vių k.), dar išleidžiami specialūs 
vokai, medalis, dailininkų raižinių
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EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8 th Floor, Capitol Homo, 109 Swaaatoa-SU 
Molb., C.I. (Priotah Molboarao Town Hail)

Tel. 82-3231

Lietuvos Šaulių S-gos steigėjas 
Vladas Putvys — Putvinskis

džiai ir kitos įvairios šaulių pra
mogos miestuose ir miesteliuose 
saulinį judėjimų darė itin gyvų.

Šaulių S-ga turėjo apie 150 
chorų, 80 orkestrų. Buvo numa
tyta įsteigti pavyzdingus 40 žmo
nių orkestrus prie kiekvienos 
rinktinės. L. šaulių S-gos choras 
vadovaujamas muz. N. Martino- 
nio, buvo meniškai tiek pajėgus, 
kad net keletu kartų koncertavo 
Rygoj, Talline, Tilžėj. 1939 m. 
Šaulių Sųjungos dvidešimtmetį 
atšventus, buvo numatytos to

ŠVEICARIJOS LIETUVIAI
Šveicarijos Lietuvių Bendruo

menė įsikūrė 1945 metais. Karui 
baigiantis ir jam pasibaigus iš 
Vokietijos, Austrijos ir Italijos į 
Šveicariją pateko apie 200 lietu
vių.

Iš šitų 200 žmonių, didesnė dalis 
išvažinėjo į kitus kraštus: Aust
raliją, Kanadą, JAV. Likusieji 
lietuviai Šveicarijoje įsikūrė ne
blogiau negu išvažiavusieji į Ame
rikos kraštus. Šiuo metu lietuvių 
Šveicarijoje gyvena apie 60 asme
nų. Stipriausia profesinė mažuma 
yra medicinos srities darbuotojai. 
Dabar lietuvių Šveicarijoje dirba 
4 gydytojai, 3 vet. gydytojai ir 
viena dantistė. Visi jie dirba savo 
profesijose, arba institutuose 
mokslinį darbą. Keletas studentų 
iš Amerikos ir Vokietijos studi

reprodukcijos ir pan. Maskvoje 
Donelaičiui pagerbti minėjimas 
įvyksiąs sausio mėn. pabaigoje. 
Pagal jubiliejinio komiteto pirm. 
K. Korsaką, nebūsiančios pamirš
tos ir tos vietos Kaliningrado sri
tyje, kuriose poetui teko gyventi. 
Esą, dėl žiemos pastatų konserva
vimas bei žemės darbai buvo atidė
ti pavasariui. (E)

PERSEKIOJA VAKARUOSE 
ESANČIŲ GIMINES

Pabaltiečių sluogsniuose Švedi
joje turima žinių, kad sovietų or
ganai pradėjo iš naujo persekioti 
gimines tų asmenų, kurie užsieny-
je yra pasireiškę antisovietine 
veikla.

ĮVES RUSIŠKĄ RAŠYBĄ?

Stokholmo dienraštis "Svenska 
Dagbladet” paskelbė žinią apie so
vietų pasirengimus primesti rusiš
kuosius rašmenis Pabaltijo kal
boms. Ten pat tvirtinama, kad 
Maskvoje rengiamas projektas, 
pagal kurį ligšiolinis latvių, lietu
vių ir estų lotyniškasis raidynas 
ketinamas pakeisti rusiškuoju.

Tas pats laikraštis teigia, kad 
lietuvių kalbai “pritaikintojo” ru
siškojo raidyno pavyzdys dar 
1959 metais buvęs atsiųstas Moks
lo akademijai Vilniuje, o Maskvos 
poligrafijos instituto pagamintieji 
rašmenys pavesti vienam lietuvių 
grafikui Kaune apipavidalinti.

Rusinimo mėginimai latvių kal
boje pastebėti jau 1958 m. vasarą. 
Būdinga, jog vietos komunistų 
spaudoje iki šiol nepasirodė jokie 
protestai prieš gimtosios kalbos 
žalojimą ir sUbarbarinimą. Mini
ma ir tai, jog kažkoks Maskvos 
eksperimentinis — mokslinis insti- 

choro gastrolės Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, bet karas su
ardė tuos planus, kaip ir daugy
bę kitų.

Visame krašte vykusiose šau
lių dainų šventėse ir sporto var
žybose tekdavo matyti tiek daug 
gražaus lietuviško jaunimo, kad 
tuose sambūriuose lyg atsispindė
davo gyvybinis mūsų tautos pul
sas. Tie prisiminimai, nežiūrint 
visų dabarties šešėlių, lyg užtik
rina, kad jaunatviška energija, 
ryžtumu ir ištverme laisvėje 
džiaugęsis lietuvis nebus sulau
žytas vergijos pančių ar tremtyje 
nenuklys garbinti svetimų dievų.

Nepaprastai šakotas buvo šau
lių darbas, šauliams buvo miela 
globoti ir senovės paminklus, is
torines vietas, piliakalnius. Jiems, 
pagaliau, rūpėjo ir kapų tvarky
mas, paminklai žuvusių atmini
mui. žodžiu, šauliams, rūpėjo vi
sa Lietuva, jos žmogus su savo 
praeitim, dabartim ir ateitim. 
Daug dvasinės stiprybės šiam ke
ly buvo semtasi iš garbės šaulio 
kan. J. Tumo-Vaižganto ideolo
gijos, jo optimistinių pažiūrų į 
žmogų ir jo nepailstamo deiman
čiukų ieškojimo. Ydų, silpnybių 
gyvenime nestinga, bet jos netu
rėtų užtemdyti mūsų akyse tų 
vertybių, kurios sudarė pagrindų 
mūsų valstybės egzistencijai, čia 
prisimindamas keletu bruožų iš 
Šaulių Sųjungos veikimo noriu 
pabrėžti, kad šauliams rūpėjo

(Nukelta į psl. 3)

juoja Šveicarijos universitetuose 
— daugiausiai medicinų. Vienas 
lietuvis skulptorius dirba Ženevoje 
kaip profesorius Meno Akademi
joje. Nors jis nėra šveicarų pi
lietis, bet iš kelių šveicarų kandi
datų, lietuvis, kaip geriausiai kva
lifikuotas buvo išrinktas profeso
riumi.

Bendruomenės metinis susirin
kimas įvyksta Vasario 16 minėji
mo proga. Bendruomenės valdyba 
visuotinio susirinkimo renkama 
vieniems metams. Šveicarijoje su
sidarė tradicija, kad pabaltiečių 
bendruomenės — lietuvių, latvių 
ir estų, vienais metais daro susi
rinkimą — minėjimą kiekvieną 
kas sau, o kitais metais visos bend
ruomenės kartu. Vykstant bend
ram minėjimui kviečiami paskaiti
ninkai. Ta proga skaitė paskaitas: 
Dr. P. Sager “Ostforschung” in- 
stituto direktorius, p. H. Fleig 
laikraščio “Zuericher Woche” re
daktorius, taip pat ir mums vi
siems žinomi lietuviai Dr. Karvelis 
ir prof. Dr. Grinius.

Stasiulienė Zueriche turi stip
rią tautinių šokių grupę, su kuria 
ji mielai pasirodo ne tik pas lietu
vius, bet ir kitomis įvairiomis pro
gomis pas šveicarus.

Bendruomenės nariams taip pat 
pavyksta šveicarų spaudoje patal
pinti straipsnius apie Lietuvą, ar 
tai politiniais klausimais, ar kul
tūriniais — ypač iškeliant lietuvių 
kalbos senumą ir europietiškumą. 
Be to, vietovėse kur yra daugiau 
lietuvių, susirinkimai įvyksta daž-
niau: pavyzdžiui Berno ir apylin
kių lietuviai susirenka kas mėnesį 
vieną kartą, Zueriche panašiai, tik 
ne taip dažnai.

Sveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

tūtas yra net “nustatęs”, kad 
dabartinės lotyniškosios raidės 
lietuvių raštuose kenkia nervų 
sistemai ir akims.

“Svenska Dagbladet” paminėjo, 
kad lietuvių tauta smarkiai prieši
nosi caro mėginimui įvesti graž
danką per 40 metų ir kad neseniai 
lietuviai laisvajame pasaulyje yra 
paminėję 50 metų sukaktį nuo 
spaudos draudimo panaikinimo. -

(E)

IŠMOKO RUSIŠKAI

Minsko mieste per eilę metų ko
munistų partija leido savo organą 
atskirai gudų kalba ir atskirai ru
sų kalba. Bet skirtumas tiraže: 
“Komuništ Bielarusi” gudiškai — 
598 egz.!, o “Kommunist Beloru- 
sii” rusiškai — 18.000 egz. Šie
met gudišką leidinį sustabdė. Ga
na, pramoko rusiškai visi! (E)
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A. Krausas

NETEKOME POETO F. KIRŠOS PAŽINTIS SU PROF. M. YČU

Sausio 5 d. 5,55 vai. ryto poe
to Fausto Kiršos gyvenimo saulė 
nusileido, sustojo jo plakusi šir
dis Bostone, Amerikoje. Trečia
dienį, sausio 8 d. jis palaidotas 
Bostono kapinėse. Velionis sirgo 
jau nuo praeitų metų rugpjūčio 
17 d. Po sunkios operacijos kiek 
taisėsi, buvo dalinai paraližuo- 
tas. Eidamas septyniasdešimt 
trečiuosius metus nebeatlaikė, jo 
amžiaus diena sutemo. Paskuti
nis velionies didesnis literatūri
nis darbas — kan. Mykolo Vait
kaus kūrybos apžvalga, parašyta 
jubiliato akademijai. Tačiau ve
lionis nebegalėjo į rašytojo My
kolo Vaitkaus akademiją atvykti. 
Jo darbą paskaitė rašytojas St. 
Santvaras. Liga jį laikė sukaus
čiusi.

Faustas Kirša — vienas iš mū
sų tautos žymiųjų asmenybių. Jis 
gimė Senadvario vienkiemy, An
talieptės valsčiuje 1891 mt. va
sario 13 d. kurti pradėjo dar 
prieš I Pasaulinį Karą. Jo poezi
jos kūrinių spaudoje užtinkame 
nuo 1912 mt. Pirmoji jo poezijos 
knyga “Verpetai” pasirodė 1918 
m. Kiti jo poezijos išleisti rinki
niai: Aidų Aidužiai (1912), Su
verstos Vagos (1927), Giesmės 
(1934), Maldos ant Akmens 
(1937), Piligrimai (1938), Tolu
mos (1947), Šventieji Akmenys 
(1951), poemos “Rimgaudo Žy
gis”, Pelenai (1930-1938), saty
ra “Pabėgėliai” (1946). Be ori
ginalios kūrybos yra išvertęs J. 
Kraszewskio Vitolio Raudą 
(1924), Z. Krasinskio Nedieviš- 
kąją Komediją (1928), L. Tols
tojaus pasakas (1936).

F. Kirša yra idėjos ir minties 
poetas. Visą savo gyvenimą ža
vėjosi grožiu ir sielojosi lietuviš
kojo meno nepriklausomybe. Kū
rinių forma klasikinė, posmų rit
mai darnūs su turiniu ir su vidi
niais kūrėjo išgyvenimais. F. Kir
ša ypač mėgiamas intelektualaus 
ir mąstančio skaitytojo.

Būdamas dienraščio “Lietu
va” redakcijos nariu parašė pla- 
tesnias studijas apie Vydūną ir 
jo kūrybą, apie V. Krėvės šarū- 
nizmą. Bendradarbiavo daug 
spaudoje rašydamas visuomeni
niais bei kultūriniais klausimais 
įvairiuose žurnaluose ir laikraš
čiuose, suredagavo nemaža poe

Lietuvos
(Atkelta 

tautiniai ir valstybiškai susipra- 
tusio piliečio ugdymas, valstybės 
it vyriausybės rėmimas, ne jų 
klaidų ar ydų gvildenimas, kas 
būtų jau politinių organizacijų 
sritis.

Šaulių S-ga buvo visuomenės 
mėgiama organizacija. Ji dirbo 
Lietuvai, bet ne paskiro asmens 
ar kurios siauresnės grupės inte
resams. Į šių stipriausią mūsų 
karinę organizaciją seniai buvo 
atkreiptos priešų akys. Jau 1936 
m. patirta apie įsakymą komu
nistams skverbtis į šaulių eiles. 
Oficialūs Sovietų kariniai atsto
vai rinko žinias apie šaulių S-gą. 
Mat, šaulių S-gą sudarė Lietuvos 
ginkluotų pajėgų dalį ir priklau
sė tiesioginiai Kariuomenės Va
dui. Karo atveju šauliai mobili
zuojami, įsilieja į vietos divizijas 
ir veikia visiškoje karo vadovy
bės priklausomybėje. Tuo būdu 
Lietuvos šaulių Sąjunga mūsų 
valstybės gyvenime užėmė tokią 
pat vietą, kaip Latvijoj aizsargų, 
Estijoj kaitseliidu ir Suomijoj 
suojeluskunta organizacijos. Pa
baltijo valstybės, būdamos ne
saugioj geografinėj padėty ir 
nuolatinio pavojaus grėsmėj, vie
nodai suprato reikalą ruošti savo 
piliečius ginkluotam pasipriešini
mui, partizaninio pobūdžio ko
voms ir stiprinti tautos atsparu
mą ir ištvermę okupacijos at- 
vėju.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA 
IR PABALTIJO KAIMYNAI 

SKAIČIUOSE
Nuo nepriklausomo gyvenimo 

laikų praslinkus eilei metų, daž
nai kalbame apie praeitį per 
daug bendrais bruožais ar paša- 

zijos ir kitokių antalogijų, reda
gavo Liet. Meno draugijos žur
nalą “Meną”, “Pradus ir Žygius” 
bei “Gaisus”.

Mokėsi Antalieptėje, Vilniuje, 
Maskvoje, Orle. Studijavo vokie
čių kalbą ir literatūrą, filosofiją, 
indų meną ir architektūrą Berly
ne. Daug širdies ir jėgų pašven
tė Lietuvių Meno dr-jai, kuri 
įsteigė Lietuvos Teatrą ir Operą. 
Buvo vienas iš steigėjų Vilkola
kio teatro, Šaulių Są-gos, ėjęs 
svarbias pareigas Rašytojų bei 
Žurnalistų draugijose. 1941 m. 
buvo Eltos atstovu Maskvoje. 
1943-44 m. Šiaulių Teatro di
rektorium.

Tremty Liubeke velionis be
veik visą laiką buvo lietuvių ko
lonijos pirmininku, redagavo 
“Laisvės Varpą” reikšdamas drą
sias mūsų tautos laisvinimo min

Faustas Kirša

LAIKAS BĖGA

Ateis kiti laikai, bet mūsų saulė švies;
Kita širdis kentės, bet meilė ta pati.
Ir naujas genijus naujom dainom žavės, 
Ir mano šypsena bus sapnas praeity.

Ir tuos dienų rūkuos mes skambinam varpais, 
Mes uždegam žvakes ir užpučiame vėl, — 
O žemė sotinas žaidimais ir kapais, 
Ir laikas bėga čiulpdams amžius pamažėl.

PAVAKARIAIS DIEVULIS EINA

Pavakariais Dievulis eina
Žvaigždes padegti spindesiais;
Rudus lapus pavėjuj neša 
Ir mirusių žmonių dvasias.

Rūkai tylos sparnus ištiesia,
Sapnan paskęsta augalai, 
Padangėj mirgančioj nutyla 
Ir paskutiniai viesulai.

O, Dieve, Tu paimk ir mano 
Širdies audringus siautimus: 
Aš saulei leidžiantis nerimstu, 
Ir saulei tekant neramus.

Šaulių...
iš pel. 2)
kojame paskirus įspūdžius, kurie 
konkretesnio vaizdo apie mūsų 
valstybės gyvenimą ir buvusią 
organizacinę veiklą neatkuria. 
Ypač tremtyje brendusiam jau
nimui tie reikalai lieka gana toli
mi. Todėl noriu patiekti šiek tiek 
žinių, iš kurių būtų galima su
sidaryti grynai objektyvų vaizdą 
apie Šaulių Sąjungos dydį ir jos 
veiklos apimtį./

Lietuvos šauliškumas, lyginant 
su kitomis Pabaltijo valstybėmis, 
buvo ne paskutinėje. vietoje. Pa- 
gal 1939 metų statistinius duo
menis šaulių skaičius Pabaltijo 
valstybėse buvo sekantis:

Suomija (4 mil. gyv.) Suojelus
kunta (šauliai) — 100.000. Lotta 
Svard (šaulės) 70.000 — viso 
170.000. 

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviškasis 
Amžių Planas” arba Švento Rašto Studijavimas, su braižiniu, 
pirmas tomas, šioje knygoje smulkiai aprašoma kas įvyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ką 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laipsniškai 
pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma kokia tvarka ir val
džia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jėzaus ir Jo 
Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su drobės 
apdarais. Kainuoja tik $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (Švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vieną labai Galingą Sistemą, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesą. Ten nurodoma metai kada ji ką 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslo ir dvasia. . . n_

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja >l.ou.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina 12.00. . ...

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 c e n t ų. "Aušros 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.

Pinigus siųskite sykiu su užsakymu knygų.. Neturtingiems siun
čiame veltui mažas knygutes ir traktatus, pareikalavus jų.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: L. B. S. A. 212 E*»t 3rd Street, 
Spring VaBey, Illinoi.. U.S.A. (61362)

tis, už kurias kartą anglai pagrą- 
sė net atiduoti rusams. 1949 m. 
atvyko Amerikon. Apsigyveno 
Bostone įsijungdamas gyvai į 
kultūrinę veiklą. Buvo Rašytojų 
Klubo pirmininku, Lietuvių 
Skautų Sąjungos Pirmijos ir Ta
rybos nariu. Jam švenčiam 70 
metų sukaktį LSS-ga apdovano
jo jį augštu Są-gos žymeniu. Už 
jo aktyvią veiklą lietuvių skau
tams, jisbuvo pakeltas skautinin
ko laipsnin.

Iki pat savo gyvenimo saulė
leidžio velionis kovojo ir kūrė sa
vo brangiai Tėvynei. Jo meilė 
tautiečiui buvo didi ir gili:

“Aš tau ranką paduodu, lietuvi, 
Aš tau atveriu širdį kaip broliui, 
O be meilės mes būtume iuvę, 
Svetimui nuo tėvynės nutolę.”

Estija (1,2 mil. gyv.) — Kait- 
seliidai (šauliai) 40.000. Naisko- 
dukaitse (šaulės) — 20.000. No- 
ortekotkaste — (jaunieji šau
liai) 15.000 berniukų 15.000 mer
gaičių — viso 90,000.

Latvija (2 mil. gyv.) Aizsargai 
(šauliai) — 30.000, Aizsargės 
(šaulės) — 10.000 — viso 40.000.

Lietuva (3 mil. gyv.) Rikiuotės 
šaulių — 42000. šaulių moterų 
15.000. šaulių rėmėjų — 5.000. 
Viso 62.000.

Kaip matome, Lietuvos šaulių 
Sjunga buvo skaitlingesnė už 
Latvijos, bet pagal gyventojų 
skaičių žymiai mažesnė už Esti
jos ir Suomijos šaulių organiza
cijas.

(Bus daugiau}

Ar jau užsisakei
Mūsų Pastogę?

Pereitą savaitę buvo graži pro
ga Sydnėjaūs lietuviams pasima
tyti ir susipažinti su prof. Marty
nu Yču, kuris Sydney universite
to buvo iškviestas iš Amerikos 
skaityti paskaitų. Prof. M. Yčas 
atvyko į Sydney su žmona sausio 
4 d. ir čia išbuvo ligi sausio 17 d. 
Baigęs numatytą paskaitų ciklą 
Sydnėjuje jis dar su paskaitomis 
išvyko į Canberra, o iš čia perei
tą antradienį lėktuvu išskrido at
gal į New Yorką.

Būdamas Sydnėjuje jis vos tik 
atvykęs susirišo su savo mokslo 
draugu dar iš Vilniaus p. Vytau
tu Skrinska, o sausio 15 d. Syd- 
nėjaus Filisterių Būrelis su eile 
lietuvių visuomenininkų ir kultū
rininkų pas ponią Pajautą Dauku- 
tę — Pullinnen surengė su prof. 
Yču jaukų susipažinimo vakarą.

Besivaišinant prof. Yčas pasi
pasakojo apie savo darbus, palies
ti buvo ir dienos aktualieji klausi
mai. Eilė filisterių apipylė profe
sorių jiems rūpimais klausimais 
ir taip visi pasivaišinę išsiskirstė.

Daugelis prof. M. Yčą vaiz
davosi su visais senais mokslinin
kams ir profesoriams prigijusiais 
atributais: sudžiūvęs, barzdotas, 
18-ji amžiaus mados eilute ir Lt 
O jis. iš tikrųjų yra labai papras
tas, kupinas jumoro, netgi ele
gantas, tikras biržietis.

Palyginus prof. M. Yčas yra la
bai jaunas — dar neturi nė 50 me
tų. Lietuvoje jis .baigė Karo Mo
kyklą ir įstojo studijuoti teisės. 
Lietuvą okupavus bolševikams jis 
pasitraukė į Vokietiją, iš jos iš
vyko į Ispaniją, o iš čia net Bra
ziliją, iš kurios netrukus atvyko 
į Amerikos Jungtines Valstybes, 
čia jis buvo mobilizuotas ir ištar
navo Amerikos armijoje iki karo 
pabaigos. Išstojęs iš kariuomenės 
jis kaip buvęs karys lengvai ga
vo stipendiją ir pradėjo studijuoti 
biologiją. Šia mokslo šaka jis do
mėjosi dar ir Lietuvoje.

Paklaustas, kaip jis pateko į 

KRISTIJONAS DONELAITIS

(Žiūr. pradžią pr. M.P. n~ry)

Ale kokie dyvai, nei viens iš didelio pulko 
Verkdams ar dūsaudams mus lankyt nesugrįžo; 
Ne, ne verkt, bet linksmintis visi susirinko: 
Nes darbai žiemos visur jau buvo sugaišę, 
Irgi pavasaris ant visų laukų pasirodė. 
Tuo po tam pašaliai visi kribždėti pagavo, 
Irgi bešūkaujant pulkams, ošims pasikėlė. 
Viens storai, o kits laibai dainuoti mokėdams 
Ir linksmai lakstydams iki debesų kopinėjo; 
O kits ant šakų kopinėdamas garbino Dievą. 
Bet ir valgių dėl skūpų nei viens nesiskundė. 
Rūbai šio ir to didiai jau buvo nudilę, 
O tūls lopytą parlėkdams parnešė kuodą 
Ir pasisotint ant laukų vos mažumą rado. 
O štai ir taipo pavargęs nieks nedejavo, 
Bet visi visur sumišai šokinėdami džiaugės.

Gandras su kitais kaimynais parlėkė linksmas 
Ir gaspadoriškai ant kraigo tarškino snapą. 
Taip besidžiaugiant jam, štai jau ir jo gaspadinė 
Iš šaltos gaspados vėl išlindusi rados 
Ir su savo snapu meilingą sveikino draugą. 
Kraiką jie visur didiai sudriskusį rado, 
Ogi namus naujus, užpernai tik budavotus, 
Rado ant visų kampų permier pagadintus. 
Sienas ir čytus ir daug naujintelių sparų 
Vėjai su sparnais nuo kraiko buvo nuplėšę. 
Durys su langais ir slenksčiais buvo nupuolę; 
Ogi troba visa visur iškrypusi rodės;
Todėl tuo abu, kaip reik tikriems gaspadoriams, 
Vislab vėl taisyt ir provyt sukosi greitai.
Vyrs tuojaus žagarų budavonei parnešė glėbį, 
O gaspadinė jo pūstynes mandagiai lopė. 
Taip po tam abu, daug dirbę bei triūsinėję, 
Valgį sužvejot pas klaną nulėkė greitai 
Ir, kelias varles bei rupuižes paragavę, 
Dievui iš širdies visos viernai dėkavojo. 
Tu, žmogau niekings! mokinkis čia pasikakint 
Ir, pasisotindams gardžiaus, n’užmiršk savo

Dievą.
Krūmus ir girias visokios ošino dainos, 

O laukus visur bei pievas skambino garsai. 
Gegužės ir strazdai, sumišai lakstydami žaidė, 
Ir Sutvertoji linksmai rykaudami gyrė.
Kregždės su lengvais sparnais augštai pasikėlė 
Irgi bešūtydamos, nei kulkos, šaudė per orus, 
O paskui valgius prastus be priprovų valgė 
Ir pasivalgiusios pliuškėjo pasaką savo.
Gervins iki debesų juodų dyvinai kopinėdams 
Ir nei verkdams nei dejuodams skambino dangų; 
Bet tai ne verksmai, kai jis taip skambina

šaukdama, 
Ne! jis nor pamokint, kaip Dievo didė galybė 
Ir paukštelių balsuos yr didiai stebuklinga. 
Žvirbliai su vaikais, žodžius girdėdami tokius;

“Rods, tarė, mūs giminė taipjau vis šlovina
•— Dievą”.

Bet lakštingala, dar ikšiol kytriai pasislėpus, 
Laukė vis, iki kožnas bus savo dainą pabaigęs. 
Todėl ji paskiaus kasmets vis pradeda šūkaut 
Ir nakties čėse, kad sviets jau miegt įsigūžtęs, 
Sav viena tamsoj budėdama garbina Dievą — 
Ir išaušus, jau kad mes iš patalo kopiam, 
Kartais budina mus ir mūsų linksmina širdis. 
Ak, šlovings Dieve, kaip dyvins tavo sutaikyms! 
Kad mes rudenyj ar žiemos čėse pasislėpę 
Ir susirietę pas meilingą kakalį krankiam, 
Tai ir tu, paukšteli miels, pas mus nesirodai? 
Bet taipjau, kaip mes, tamsoj pasislėpusi lindai 
Ir mažu savo glūpas muses sapnuodama gaudai. 
O štai kad mes vėl linksmi pavasarį švenčiam 
Ir savo darbus ant laukų jau dirbt pasitaisom, 
Tuo ir tu, savo skambantį nutvėrusi vamzdį, 
Su visokiais balsais ir dainavimų garsais 
Raginti mus pasidžiaugt ir mūsų lengvini darbus. 
Ale sakyk, gaideli dėl ko tu vis pasislėpus 
Ir, kad pradeda temt ar naktyj paderi šūkaut? 
Kodėl taip didiai slapais su pasaka savo? 
Juk sviets visas, ar būt būrs ar pons įsirėmęs, 
Ir vaikai be buksvų ir kriunėdami diedai, 
Kožnas ir kiekviens tavo šaunią garbiną dainą, 
Kad tu mums dyvus linksmų lakštingalų čiauški. 
Tu vargonų ir cimbolų niekini garsą 
Smuikai tav ir kanklys tur su gėda nutilti, 
Kad rykaudama tu savo saldų pakeli balsą 
Ir kinkyt, paplakt, nuvažiuot išbudini Jurgį!

Kad prieš vakarą tu pasislėpus pradedi juoktis, 
O mes daug prisivargę, jau į patalą virstam, 
Tai tu tarp kitų paukštelių nei karalienė 
Vis dailiaus ir šioingiaus savo šūkteri šūtką. 
O kad kartais kobotą mes tavo pamatom, 
Tai tu mums nei žvirblis būriškas pasirodai. 
Tu sermėgų poniškų, puikiai padarytų, 
Ir žiuponiškų turbonų niekini rėdą; 
Bet vis nei burka, prastai viešėdama, čiauški. 
Ak! ir tarp žmonių daugsyk taipjau nusiduoda, 
Kad ant svieto šio mainų tikrai padabojam! 
Diksas, ans žioplys, mieste didiai pasipūtęs 
Ir su rūbais blizgančiais kasdien išsirėdęs 
Nei dievaitis koks tarp būrų skiauturę rodo; 1 
O kad kartais mes jo glūpą girdime kalbą, 
Tai ir būrs tur spjaudyt ir didiai nusidyvyt, 
Ypačiai kad apjekėlis toks niekina Dievą 
Ir besišypsodams kaip pons glūpumą parodo. 
Ak! kiek sykių Krizas į vyžas įsinėręs 
Ir savo skrandą būrišką viešėt užsisimovęs 
Po prastu savo stogu nei lakštingala čiauška, 
Kad širdingai jis savo Dievą pradeda garbint.

. ' . (Bus daugiau)

“išrinktųjų” eiles ir buvo pakvies
tas į Sydney su paskaitom, prof 
Yčas paaiškino, kad jam ilgesnį 
laiką teko dirbti su tos pačios sri
ties Los Angeles profesorium, ku
ris prieš keletą metų lankėsi taip 
pat Australijoje. Kviečiamas ir 
šiems metams tasai proefsorius 
atsisakė ir iš savo pusės rekomen
davo prof. Yčą.

Sydnėjuje jis jaučiasi lygiai 
kaip Amerikoje tik su tuo skirtu
mu, kad čia šilta, o ten, New Yor
ke šiuo metu siaučia pūgos.

Amerikoje prof. Yčas dirba dau
giau mokslinį darbą ir tik retais 
atvejais skaito paskaitas. Savo 
tyrimų davinius nuolat vis skelbia 
Amerikos mokslinėje spaudoje.

TARĖSI TAUTINIU ŠOKIU VADOVAI
I I

Katalikų Studijų Dienų proga į 
Melbourną atvažiavusi ALB Kul
tūros Tarybos tautinių šokių sek
cijos seniūnė p. B. Lapšienė buvo 
susitikus su ALB Meno Dienų 
rengimo komiteto nare p. A. Ka
razijiene ir su Geelongo tautinių 
šokių grupės vedėju p. L. Bun- 
garda ir svarstė rengimą tautinių 
šokių vakaro per š.m. gale Mel
bourne įvyksiančias Meno Dienas.

Tautinių šokių grupės, atvyku
sios, kaip tikimasi iš visų pagrin
dinių Australijos miestų, pasiro
dys atskirame koncerte 1964 m. 
gruodžio m. 27 d. Kadangi numa
toma gausus šokėjų skaičius, ieš
koma tokios salės, kur žiūrovai 
sėdėtų balkonuose ir scenoj, o šo
kiai vyktų pačioje salėje erdviai 
ir laisvai. Nutarta, kad kiekviena 
grupė pašoks 4 ar 5 šokius atski
rai, o penkis ar šešis šokius atliks 
drauge visos grupės. Šokių re
pertuaras jau nustatytas ir ve
dėjai užtiki-ina, kad šokių daugu
mas Australijos lietuvių dar ne

Su lietuviais susitinka gana re
tai, ne daug laiko skiria moksli
niam darbui. Paklaustas apie mo
kslinį lygį Sov. Rusijoje, prof. 
Yčas pastebėjo, kad Rusijoje tik 
kaikurios mokslo šakos stovi ne
blogame lygyje ir tai pasistūmė
jimas tebuvo galimas prisigrobs- 
čius arba papirkus svetimus mo
kslininkus. Daugeliu atvejų rusų 
skelbiami mokslo laimėjimai pri
imtini kaip propogandinis burbu
las.

Pagal jo pasakojimą, Ameriko
je sąlygos moksliniam darbui yra 
labai palankios, tačiau gimnazijo
se mokslo lygis esąs lėkštokas, 
žemesnis už nepriklausomos Lie
tuvos gimnazijų mokslo lygį.

matytas! Teko nugirsti, kad Ade
laidės šokėjams žada savo daino
mis padėti to paties miesto cho
ristai.

LIETUVIŲ DAILĖS! PARODĄ 
KANADOJE APLANKĖ 

160,000 ASMENŲ
II-ją Pasaulio Lietuvių Kongre

so Dailės Parodą uždarius iš 
O’Keefe Centro direktoriaus Hugh 
P. Walker gautas sekančio turi
nio padėkos laiškas:
“O’Keef Centras buvo pagerbtas 

(honoured by) šia lietuvių meno 
paroda. Turėjome daugybę palan
kių atsiliepimų iš teatro lanky
tojų. Mes dėkojame už sutikimą 
šią parodą pratęsti ilgiau negu 
buvo numatyta. Taip pat tikime, 
kad Jums ir dailininkams bus įdo
mu žinoti, kad parodą aplankė 
apie 160,000 žmonių, kurie buvo 
teatro spektakliuose. Prašome iš
reikšti mūsų nuoširdžią padėką 
visiems prisidėjusiems prie šios 
parodos”.
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GRĮŽTA BULGANINAS?
Naujų Metų sutikimo Kremliuje 

iškilmėse Chruščiovas paskubėjo 
su staigmena, pasirodydamas ir il
gokai pasikalbėjęs su buv. minis
tru pirmininku, maršalu Nikolai 
Bulganinu. Jau žinoma, kad prieš 
penkeris metus, 1958 m. Bulgani
nas to paties Chruščiovo buvo ap
kaltintas esąs valstybės priešu, 
dalyvavęs antipartinėje grupėje ir 
pan. 1959 m. 21-me partijos suva
žiavime Bulganinas buvo pavadin
tas išdaviku. Jį atstačius iš val
džios, Bulganinas buvo valst. ban
ko pirmininku, o vėliau liaudies 
ūkio tarybos Stavropolyje vedėju. 
Bulganino vardas buvo išnykęs iš 
sovietinių enciklopedijų ir kalbė
ta, kad jis su menka pensija gyve
nąs Maskvoje. Vakarų stebėtojų 
nuomone, 69 m. amžiaus Bulgani
no parodymas viešumai reiškiąs 
silpnąją Chruščiovo pusę. Kinai 
jau nekartą jį yra puolę, klausda
mi, kur yra dingę buvę didieji so
vietiniai politikai. Tačiau Bulga
nino išplaukimas į paviršių sieja
mas ir su vidaus politika. Savo 
metu kaip Malenkovo įpėdinis Bul
ganinas ėjo tarpininko pareigas 
■— tarp karinių bei ūkinių sluogs- 
nių ir Chruščiovo Ukrainoje ir 
Maskvoje partinio aparato. Jo val
dymo metais sovietinis ūkis buvo 
kiek pakilęs. Po Chruščiovo nesėk
mių žemės ūkyje ir plėšinių žemių 
katastrofos — o šiuo atveju savo 
metu būta ir Bulganino kritikos 
— “partinio priešo” rehabilitavi- 
mas drauge reiškia ir paties Chru
ščiovo savikritiką. (E)

KOLONIZUOJAMAS 
PABALTIJYS

Paryžiuje leidžiamas “Preuves" 
žurnalas savo periodinį dokumen
tacijos biuletenį gruodžio 31 d. pa
skyrė Pabaltijo kraštams ir jų li
kimui. Žurnalo vyr. redaktorius 
Armand Gaspard straipsnyje apie 
Pabaltijo kraštus smulkiai atpasa
kojo padėtį nuo 1940 m. Jis lankė
si Švedijoje ir nurodė, kad šve
dai aistringai domisi įvykiais Af
rikoje ir Azijoje, tuo tarpu apie 
Pabaltijo kraštus kalbama retai. 
Tai pastebima ne tik Švedijoje.

Pagal autorių, šeši milionai es
tų, latvių ir lietuvių — tai senos 
tautos, o lietuvių ir latvių kalbos 
esančios seniausios iš dar gyvų li
kusių kalbų. Nurodęs į sovietų ir 
vokiėčių okupacijos laikotarpius, 
A. Gaspard pažymėjo, kad 1944 m. 
vėl sugrįžus raudonajai armijai, 
atnaujinti Pabaltijo sovietinimo 
žygiai, sukolektyvintas žemės ūkis, 
o prieškarinio lygio jam nepavyko 
pasiekti ligi šių dienų. Nuolat vy
ksta bolševikų vedama kova prieš 
vad. buržuazinį nacionalizmą. Dar 
nurodęs į Pabaltijo kraštuose ve
damą kovą prieš bažnyčią, į de
portacijas bei jaunimo perkėlimą 
į plėšinių žemes anapus Uralo, au
torius teigia: “dėl masinių išveži
mų atsiradusi tuštuma užpildoma 
rusų ar slavų atvykėliais”. Palygi
nus prieškarinių metų statistiką 
su 1959 m. sovietų įvykdytu gy
ventojų surašymu matyti, kad tri
juose Pabaltijo kraštuose rusiška
sis elementas iš 318.000 pakilo ligi 
1.212.000. Estijoje naujieji kolo
nistai sudaro 20% visų gyvento
jų skaičius, o Latvijoje — 38%.

(E)

(D. Britanijoje 1963 m. kalėdinių 
sveikinimo kortelių buvo išsiunti
nėta 606 milijonai.

— I Kalkutos (Indijoje) Zoologi
jos sodą suskrido šimtai varnų ir 
nagais ir snapais užmušė 4 retos 
rūšies elnius ir sužeidė dar 25 ki
tus gyvulius.

Amerikoje parduota daugiau 
kaip 2 mil. egzempliorių tų dviejų 
kalėdinių atvirukų, kuriuos prieš 
metus yra nupiešusi žuvusio prez. 
Kennedžio žmona.

GERTRŪDAI DANTIENEI 
mirus, A. ir G. Dantas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

A. ir V. Bieliauskai

Geležinę uždanga praskleidus
BLOGAS TIEKIMAS

Nepaisant to, kad Latvijoje už
auginama daug daržovių, jų visuo
se miestuose nuolat trūksta. Prie
žastis — sovietinė netvarka trans
porte. Agurkus dideliais kiekiais 
atgabena iš Ukrainos, svogūnus iš 
Kirgizijos, tačiau savi kolchozai ir 
sovchozai, ypač jei yra toliau nuo 
miestų, turi sunkumų parduoti sa
vo daržoves. Eilė kolchozų ypač su 
kopūstais pateko į sunkumus, nie
kas jų nenori mieste priimti, nors 
buvo sudarytos ir sutartys. Tad 
dalį kopūstų teko sušerti galvi
jams, o kita dalis supuvo laukuo
se. Ištisi hektarų plotai su ridikais 
ir ridikėliais teko pašarui. Rygos 
laikraštis “Pad. Jaunatne” būkš- 
tauja, kad kai kur trečdalis visų 
daržovių žuvo arba buvo sunaudo
ta pašarui. (E)

ATVYKUSIEJI Iš 
SOVIETŲ S-GOS

Pagal Fed. Vokietijos spaudoje 
sausio 3 d. paskelbtus duomenis 
1963 m. Friedlando pasienio sto
vykloje buvo užregistruota beveik 
12.000 iš rytų bei kitų sričių atvy
kusių asmenų. Jų tarpe buvo: 
9.440 persikėlusių iš šiuo metu 
Lenkijos administruojamų buv. 
Vokietijos rytinių sričių, 200 atvy
kėlių iš Sovietų S-gos (1962 m. 
buvo 889) ir 2.063 vokiečių kilmės 
asmens iš kitų europinių bei užjū
rių sričių, pvz. iš Jugoslavijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Čekoslova
kijos, Pietų Afrikos ir kt. Iš So-

Kad išvengus galimos katastr ofos, buv. Amerikos prez. JJF. Kennedy drauge su Kruščiovu sutarė 
Wašingtoną ir Kremliti sujungti t iesioginiu telefono laidu. Toji telefono linija nutiesta. Prez. Johnson 
ją pratęsė ir iki savo privačios vilos.

KULTŪRINĖS NAUJIENOS
DAUGIAU DĖMESIO 

MĖNULIUI
Neseniai vienas amerikietis mė

gėjas astronomas mėnulyje paste
bėjo slenkančias raudonas dėmes. 
Tuoj buvo perspėtos didžiosios ob
servatorijos. Tos dėmės įvairiai 
aiškinamos, bet mokslininkai jų 
kilmės dar nenustatė.

NAUJA MENO KRYPTIS
Paryžiuje, didžiausiame dabar 

meno katile, plačiai kalbama 
apie — “naujos figūracijos” me
no kryptį, kuri išsivysto iš ab- 
straktizmo ir naujojo realizmo 
(neorealizmo) krypčių. Naujos 
krypties linkmė: naujo daikto 
jieškojimas einant iš tapybos į 
formą, o ne iš formos į tapybą.

★ “Alfa ir Omega” — tai pa
skutiniai M. Vaitkaus eilėraščiai, 
leidžiami jo 80 m. sukaktuvėms 
paminėti.

KIAUŠINIAI PLASTIKOJ

Britanijoje pasirodė parduotu
vėse kiaušiniai aptraukti plonu 
plastikos sluogsniu. Tokie kiauši
niai turi dvi geras savybes: nesu
sidaužo transporto metu ir visuo
met yra švieži, nes plastinis apval
kalas juos izoliuoja nuo oro, ku
riame esti mikrobų, o juos verdant, 
dirbtinis jų apvalkalas sutirpsta 
karštame vandenyje. 

vietijos atvykusių tarpe buvo ir 
lietuvių. (E)

ŠVEICARIJOS NUOSTATAI 
DĖL PABĖGĖLIŲ, KURIE

LANKOSI KOMUNISTŲ 
VALDOMUOSE KRAŠTUOSE 
Ryšium su vengrų emigrantu, 

gyvenančių pagal tarptautinius 
nuostatus Šveicarijoje, apsilanky
mais savo gimtinėje, šveicarų vy
riausybės įstaigos išleido nuosta
tus, kurie žymiai pakeičia tokių 
‘gimtinės lankytojų” teisinį statu
są. Reikia pstebėti, kad tai liečia 
ne tik vengrus, bet ir pabaltiečius 
bei kitus emigrantus, kurie lanko
si savo gimtinės kraštuose, sovie
tų režimo valdomuose.

Šveicarijos valdžios nuostatuose 
pareiškiama, kad tokie lankytojai 
toliau negali būti laikomi politic 
niais pabėgėliais tarptautinės Že
nevos konvencijos prasme, nes jie 
laisva valia susisiekia su komunis
tine gimtine. Esą aišku, kad kiek
vienas pabėgėlis galįs vykti į gim
tąjį kraštą, tačiau tokius Šveica
rijoje nesą galima laikyti pabėgė
liais, bet eiliniais svetimšaliais. 
Dar skelbiama, kad tokie “lanky
tojai” privalo atiduoti šveicarų įs
taigų išduotus dokumentus ir gau
ti kitus. Papildomai pranešta, kad 
naujieji šveicarų nuostatai išleisti 
jau prieš kurį laiką, tačiau nebu
vo viešai skelbiami. Nesą žinoma, 
kiek pabėgėlių pagal tuos nuosta
tus jau yra praradę Šveicarijoje 
tarptautinį pabėgėlių statusą. (E)

TILTAS JUNGS DANIJĄ 
SU ŠVEDIJA

Jungtinė Danijos ir Švedijos 
komisija po ilgų darbo metų nu
tarė statyti tiltą, jungiantį Dani
ją su Švedija.

Tiltas bus viršum Oresundo są
siaurio, jo ilgis apie 3 mylios, šis 
tiltas jungs Danijos miestą Hel- 
singor su Švedijos Helsinburgu. 
Tilto stulpai bus iškilę iš vandens 
120 pėdų, kad pro apačią tilto ga
lėtų laisvai plaukti dideli laivai.

Tilto pastatymas kainuos pei 
bilijoną danų kronų, o tilto pasta
tymo darbai truks nuo 8 ligi 10 
metų.

NAUJI LEIDINIAI
i

★ Nauja Putino poezijai. Lietu
voje išleistas naujas V. Mykolai
čio — Putino eilėraščių rinkinys 
"Būties valanda” (158 psl.)

★ Šekspyras Lietuvoje. Lietuvo
je atspausdintas ketvirtasis Še
kspyro raštų tomas. Du draminius 
kūrinius: “Vasarvidžio nakties 
sapną” ir “Aurrą” vertė, prieš ke
lerius metus iš Sibiro grįžęs, raš. 
A. Miškinis ir “Daug triukšmo dėl 
nieko” — K. Boruta.

★ Vinco Krėvės apysakos )pntg- 
įtikai. Manyland Book leidykla iš
leidžia V. Krėvės realistines apy
sakas angliškai. Knygos turinyje: 
Skerdžius, Išsibarė, Galvažudys, 
Silkės, Antanuko rytas. Knyga tu
rėtų vadinsis THE HERDSMAN 
AND THE LINDEN TREE. Lei
dyklai vadovauja rašyt. St. Zo- 
barskas, jau ne vieną mūsų rašy
toją išvedęs į angliškąjį pasaulį..

★ Dail. Kęstutis Zapkus laimėjo 
pirmąją premiją Chicagos Meno 
Festivalio parodoje, MacCormick

BŪKIME SVEIKESNI

KAIP
Civilizuoti žmonės, vartodami 

muilą ir šiltą vandenį, esamus ant 
kūno paviršiaus natūralinius rie
balus nuplauna ir todėl norint, kad 
saulės spinduliai nekenktų svilin
dami, o gamintų pakankamai D vi
tamino, reikia odą kuo nors parie- 
balinti. Priešingu atveju, civili
zuoti žmonės, lyginant su lauki
niais, kurie nevartoja muilo ir šil
to vandens, saulės vitaminu, t. y. 
D vitaminų, gavimo atveju būtų 
žymiai blogesnėje padėtyje. .

Dėl sveikatos, o sveikata yra ir 
grožis ir džiaugsmas, patartina ir 
moterims apsiprausus ar išsimau- 
džius ne pudruotis, bet geru ale- 
jum, pav. Liquid Nivea parieba- 
linti veidą, o ypač vasaros saulėto
mis dienomis. Vasarą, kada trum
pom rankovėm dėvime marškinius 
ar ir trumpas kelnaites ar sijonu
kus, tai patartina plonai išsitepti 
(pariebalinti) ir kitas nuogas kū
no dalis. Lietuvoje moksleiviai 
prieš kaitindamiesi saulėje pasi- 
riebalindavo ir nesūdytu sviestu.

Saulės spindulių veikimas yra 
skirtingas iš ryto ir vidudienį, 
skirtingas kalnuose ir žemumose; 
taip pat skirtingas ant vandens 
ir sniego. Stipriausias saulės spin
dulių veikimas yra aukštuose kal
nuose, nes oro sluoksnis plonesnis. 
Todėl kalnuose priiminėjant saulės 
vonias reikia būti atsargesniems, 
o sergantiems jas priiminėti tik 
gydytojų nurodymu. Greičiau nu-

KANADOS MINISTERIŲ 
KABINETAS

kainuoja kraštui virš 1 mil. dol. 
metams. Jokia kita valstybė pa
saulyje neišmoka tokios sumos ka
binetui. Kabinetas turi 26 minis- 
terius, kurie gauna po $35.000 me
tams, kurių $9.000 neapmokesti
nami. Min.. pirm, gauna $45.000, 
16 ministerių sekretorių gauna po 
22.000. Bendra suma siekia 
$1.262.000.

JAV su 190 mil. gyventojų turi 
tik 10 ministerių, Britanija — 21, 
Prancūzija — 15 ministerių. JAV 
ministerial gauna tik po $25.000 
metams.

rūmuose. Jo išstatytas ir premi
juotas paveikslas Sistine, pasiro
do, buvo ne tik didžiausias savo 
apimtim, bet ir vertingiausias me
niniu požiūriu.

A Areita. Nr. 15. Literatūros 
žurnalas, leidžiamas Londone ir 
skiriamas įvairių tautų tremties 
literatūrai. Straipsniai ir vertimai 
žurnale pateikiami anglų, vokiečių 
ir prancūzų kalbomis. Pastarasis 
numeris skirtas moderniajai trem
tinių dramaturgijai, redaguotas 
žurnalo redakcijos nario lietuvio 
Algirdo Landsbergio. Jo parašytas 
ir šio numerio įvadas. Leidinyje 
tarp kitų tautų dramaturgų yra 
paskelbtas anglų kalboje ir viena
veiksmis Kosto Ostrausko vaidini
mas Pypkė.

★ Laimutis Švalkus, Didžioji 
Auka. Kovojančios Lietuvos trijų 
veiksmų drama. Išleido “šaltinis”, 
Londonas, 1963 m., 63 psl. Kaina 
3/6 arba 0.50 dol. Gaunama: 21, 
The Oval, Hackney Rd., London,

NAUDOTIS SAULE ?
degame kalnuose, kada yra sniego, 
ar ant vandens, nes saulės spin
duliai atsimušdami į sniegą ar 
vandenį, stipriau mus veikia. Tai
gi, žemumose ant vandens ar prie 
vandens irgi greičiau nudegame, 
negu žemumose toliau nuo van
dens.

Pradėti saulėje kaitintis patar
tina ne visai nuogam, bet tik ap
sinuoginus kūno galūnes. Pirmo
mis dienomis kaitintis labai trum
pą laiką; pav. pradėti nuo penkių 
minučių ir kasdien ilginti laiką ir 
vis didesnį kūno plotą apnuoginti. 
Nuogam po valandą saulėje pabūti 
yra pakankama norma. Bet diena 
iš dienos, daug dienų ir daug va
landų nuogam būti saulėje nebėra 
naudinga, o žalinga.

Ka tik pavalgius ir dar labiau 
sočiai, nei saulės nei vandens vo
nių priiminėti t. y. nei kaitintis 
nei maudytis, nepatartina. Po val
gio turi praeiti bent valanda laiko.

Naudingiausia yra rytinė saulė. 
Nuo 12-tos iki 15 — 16 vai. vasa
romis ir ypač karšto klimato kraš
tuose saulėje būti nepatartina. 
Būsite patėmiję, kad tom valan
dom vasarotojų paplūdimiai aptuš- 
tėja. Lietuvoje, kad ir ne labai 
karštas klimatas, bet vasaromis po 
pietų laukų darbininkai porą va
landų -miegodavo. Kaitinantis sau
lėje, galva turi būti kuo nors pri
dengta. Australijoje kitais laikais 
skrybėlė kaip ir nereikalinga, bet 
vasaros saulėtais vidurdieniais bū
tina, bent ilgesnį laiką esant po 
erdviu dangum. Nenaudinga sau
lėje bent ilgai gulėti ir juo labiau 
miegoti, o geriau bet kaip judėti, 
k t. plaukti, vaikščioti, žaisti. Tu
rintieji sodus — daržus, saulėto
mis dienomis dirbdami, gali saulės 
spinduliuose maudytis.

Nejausime D vitaminų stokos, 
jei kasdien po valandą ir ne pa

MIN, S. LOZORAITIS
RADIJO BANGOMIS

Kalbėdamas per radiją naujųjų 
metų proga, Lietuvos Diplomatijos 
šefas S. Lozoraitis pareiškė:

Pasaulio įvykių raida vis ryš
kiau patvirtina, kad sovietų oku
pacija Lietuvoje yra kartu ir ne
teisybė, ir absurdas, kad ji nesu
derinama nei su teisingumu, nei 
su sveiku protu. Lietuvių tautai 
priklauso ne tik apsisprendimo tei
sė, kurią šiandien civilizuotasis pa
saulis pripažįsta Afrikos tautelėm. 
Lietuvių tauta turi taip pat teisę 
atstatyti savo nepriklausomą val
stybę, kuri egzistavo, prieš sovie
tams ją užpuolant ir okupuojant. 
Yra priešinga sveikam protui, kad 
tuo metu, kada Kenijos žmonės 
įsteigia savo suvereninę valstybę, 
trisdešimtketvirtąją Afrikos kon
tinente, Europoje mūsų tauta, ku
rios valstybinės tradicijos siekia 
viduramžius ir kuri turi seną au
kštą kultūrą, yra smurtu priversta 
gyventi sovietų okupacijoje ir 
prispaudoje. Jau vien šito sugre
tinimo pakanka suprasti, kaip įžū
liai sovietai tyčiojasi iš pagrindi
nių civilizacjos dėsnių, iš tarptau
tinės ebndruomenės ir, svarbiausia, 
iš mūsų tautos teisių bei valios.

Ir taip elgiasi su Lietuva ta vy
riausybė, kuri per keturiasdešimt 
penkerius metus neįstengė savo 
teritorijoj, Rusijoj, sukurti pasto
vios, žmonių pritarimu palaikomos 
santvarkos ir dargi nesugebėjo už
tikrinti savo piliečiams paprastos 
juodos duonos kąsnio. Pirkdama 
dabar Vakaruose grūdų už vieną 
miliardą dolerių, sovietų vyriau
sybė tuo paliudija komunizmo

E. 2 Great Britain. Tai Anglijos 
liet, scenose pasirodžiusi patrioti
nė drama iš 1918-1950 m. laisvės 
kovų ir bolševikinių trėmimų.

• Cleveland© okteto plokštelę 
— šešiolika įgrotų ir įdainuotų 
įvairių šokių — išleidžia J. Karve
lio Prekybos Namai.

PEDAGOGUI S. ANTANAIČIUI 
— 70 M. AMŽ.

Sausio 12 d. ilgamečiu! Vasario 
16 Gimnazijos vyr. mokytojui, 
sukanka 70 m. amž. Antanaitis, il- 

plūdimyje nuogi, bet atitinkamai 
apsirengę būsime saulėtomis die
nomis po atviru dangumi. Kadan
gi yra daug ir dažnai iš eilės lie
tingų ar tirštai debesuotų dienų, 
tai, kad tokiom dienom turėtume 
saulės prigamintų D vitaminų at
sargų, reikia, kad ir ne dažnai, va
sarą nuogam paplūdimyje saulėje 
pabūti.

Geriantiems ir rūkantiems, ypač 
girtuokliams bei tabokininkams, 
reikia daug saulės spindulių. Jei 
žmonos savo geriančius ir rūkan
čius vyrus ir mergaitės tokius savo 
sužadėtinius dažniau viliotų į pa
plūdimius ir ten stengtųsi juos il
giau saulėje ir vandenyje prilai
kyti, tai girtavimas ir rūkymas 
mažėtų.

Saulėtų kraštų žmonės, jei sau
le protingai naudojas, yra sveikes
ni, linksmesni ir draugiškesni. 
Australija yra saulėtas kraštas, 
tik mes nebūkime šikšnosparniai 
— nesislapstykime nuo saulės. Vi
sais atvejais labai smerktinas pa
protys savaitgalio naktimis balio- 
voti ir po tokių balių iki prieš
piečių miegoti. Vasaros metu dalį 
susirinkimų ir pasilinksminimų bei 
pramogų iš prirūkytų ir tvankių 
patalpų reikėtų perkelti į kiemus, 
parkus ir iškylas.

Didelė skriauda žmonėms, netu
rintiems saulėtų kambarių. Turint 
saulėtus kambarius, o tai geriau 
miegamieji, galima, negaištant 
daug laiko, nusirengus ir langus 
atsidarius saulės spinduliuose pa
simaudyti ir ne vasaros metu. Sau
lės spinduliai, perėję per stiklą, 
nebe tokie naudingi.

Kaip Lietuvos liaudis saulės 
spindulius sveikatai laiko reikalin
gais, aiškiai tai nusako šis seniai 
sukurtas posakis: Kur saulė įeina, 
ten gydytojas neina.

Jonas Normantas

kaip socialinės ir ekonominės sis
temos bankrotą. Kad šitokia vy
riausybė laiko mūsų kraštą oku
puotą ir lygiu būdu engia visą ei
lę kitų Europos kraštų, yra taip 
pat absurdas bei neteisybė, kurie 
sudaro gėdingą dėmę Europos is
torijoje ir politikoje. Pirmiausia 
gi sovietų okupacija yra neužgija
ma žaizda mūsų tautos kūne, ne
leidžianti jam sveikai, normaliai 
plėtotis. Kelti prieš tai balsą, ne
prileisti, kad garbingas Lietuvos 
vardas būtų, kaip to siekia sovie
tai, išdildytas iš tarptautinio gy
venimo, priminti pasauliui, kad 
reikia rūpintis ne tik laisvės sutei
kimu Naujosios Gvinėjos žmonėms, 
bet ir tokių senų Europos kraštų, 
kaip Lietuva, nepriklausomybės 
atstatymu — yra mūsų, užsienio 
lietuvių suprantama pareiga ir 
svarbiausias uždavinys. Dirbdami 
užsieny Lietuvos laisvės bylai, mes 
nesiekiame gauti sau kokių pirme
nybių ar valdžios būsimoje nepri
klausomoje Lietuvoje. Mes teno
rime, kad lietuvių tauta vėl pati 
valdytųsi savo laisvame krašte ir 
kad mes būtume to krašto laisvais 
eiliniais piliečiais.

Mes tikime, kad tautų ir atskirų 
žmonių laisvės troškimas, sveikas 
protas ir paprastas savisaugos 
jausmas ilgainiui turės privesti 
prie tarptautinės tvarkos atstaty
mo, tai yra, prie neteisėto bei ab
surdiško sovietų viešpatavimo sve
timuose kraštuose pašalinimo. Ligi 
tai įvyks, mes nenustosime gynę 
Lietuvos teisės į laisvę, kurią jai 
neigia Sovietų Sąjunga, bet pripa
žįsta visas civilizuotasis pasaulis.

gus metus dėstęs ir tebedėstąs ma
tematiką, fiziką, gimęs 1894 m. 
Suodžių km. Šakių apskr. Mate
matiką ir fiziką studijavo Kara
liaučiaus, Leipcigo ir Friburgo 
universitetuose. Apie 18 metų 
yra dirbęs Lietuvos gimnazijose ir 
mokyt, seminarijose ir apie 14 me
tų pedagogini darbą dirba Vak. 
Vokietijoje. Bendradarbiavo Auš
rinėje, Ateityje, Lietuvos Mokyk
loje, Kosmose, Kariškių žodyje, 
Panevėžio Balse ir kt spaudoje. 
Yra kelių knygų autorius.

(E) 1
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XIV-ji SPORTO ŠVENTĖ MELBOURNE (2) /PORTALE
KREPŠINIS

Gruodžio 28 d. vakare susiti
ko Adelaidės ir Sydnėjaus vyrų 
krepšinio komandos. Vytiečiai, 
būdami geriau susižaidę, vedė 
žaidimą nuo pat pradžios, kai 
Koviečiai, iš kurių buvo tikėtasi 
ypatingai geresnių metimų, neįs
tengė parodyti kietesnio pasiprie
šinimo ir rungtynės baigėsi 43:22 
(16:9) Adelaidės naudai. Taškai: 
Adelaidė: Ignatavičius 14, Dau- 
galis 11, Atkinson 7, Gumbys 4, 
Petkūnas, Urmonas ir Pocius po 
2. Sydnėjus: V. Kriaucevičius, 
Lapšys ir Lukoševičius po 5, 
Protas 3, Grudzinskas ir Daniš
kevičius po 2.

Vienos iš įdomiausių rungty
nių vyrų krepšinyje vyko tarp 
kaimynų ir “amžinų priešų” Mel
bourne ir Geelongo. Pirmajame 
puslaikyje geelongiškiai, parodę 
gražesnį susižaidimą ir geresnius 
mėtymus, jį laimėjo 19:14, ta
čiau antrame puslaikyje Varpas, 
sukaupęs visas savo jėgas, pradė
jo taškų santykį lyginti, galutinai 
laimėdami 35:34. Paskutinėse 
sekundėse geelongiškių neišnau
dotos baudos atnešė jiems pra
laimėjimą. Taškai: Melbournas: 
Urbonas 10, A. Vaišutis 8, Moc
kus 6, Soha 5, Baikauskas 4, R. 
Vaišutis 2. Geelongas’- V. Vol- 
kovickas 10, Šimkus 10, šutas 9, 
R. Volkovickas 3, Starinskas 2.

Adelaidės jauniai, po gana 
kietos kovos nugalėjo Sydnėjaus 
jaunius 32:28 (16:12) Taškai: 
Adelaidė: Levickis 15, Vasiliaus
kas ir Kanas po 6, Radzevičius ir 
Brazauskas po 2, Jaunutis 1. 
Sydnėjus-- Grudzinskas 19, V. 
Lukoševičius 9.

Sydnėjaus moterys, parody
damos daug gražesnį žaidimą ir 
geresnius mėtymus, laimėjo prieš 
Melboumo merginas 24:16 
(10:4). Taškai: Sydnėjus: L. Mo
tiejūnaitė 14, Meškauskaitė 4, 
Čelkytė, S. Motiejūnaitė ir Pau
lauskaitė po 2. Melbournas: 
Adomavičiūtė 5, Kryzaitė ir Gu- 
deikaitė po 4, Kovalskienė 2, Sil- 
vaitė 1.

Geelongo vytiečiai gana leng
vai nugalėjo Hobarto Perkūną 
47:30 (20=14) nors pirmajame 
puslaikyje hobartiečiai ir parodė 
gražų pasipriešinimą. Taškai: 
Geelongas: Šutas 25, Šimkus 6, 
V. Volkovickas 5, Zenkevičius 4, 
R. Volkovickas, Kisielius, Zda
navičius po 2, Lipšys 1. Hobar
tas: Andrikonis 21, Petraitis 8, 
Kozikas 1.

Sporto šventės varžybose daly
vavo Adelaidės, Geelongo, Mel
bourno ir Sydnėjaus šachmatų ko
mandos. šis turnyras pasižymėjo 
ne vien kovose ant šachmatų len
tų, bet kartu ir jo organizavime 
bei pravedime. Pagal Sporto Šven
tės programų Melbourno šachma
tininkas A. Baltutis turėjo pra
vesti turnyrų iš anksto pasitaręs 
su dalyvaujančių varžybose ko
mandų atstovais. Pirmų Sporto 
Šventės dienų atvykę iš kitų vieto
vių šachmatininkai nesurado va
dovo. Padėtį išgelbėjo “Varpo” 
pirmininkas A. Bladzevičius, pra
nešdamas krepšinio salėje, kad 
šachmatų turnyras vyks Lietuvių 
namuose ir prasidės antrų Sporto 
Šventės dienų. Numatytas pasita
rimas žinoma, jau nebegalėjo įvy
kti. Pirmųjų varžybų dienų Ade
laidė nugalėjo Melbournų 24 :i, 
Sydnėjus tuo pačiu rezultatu įvei
kė Geelongų. Antrų dienų kiekvie
na komanda surinko po Ii taško 
žaisdami: Sydney — Melbourne 
ir Adelaide — Geelong. Po antros 
dienos varžybų aiškiai matėsi, kad 
Adelaidė ir Sydnėjus kovos dėl 
pirmos vietos, surinkę po 4 taš
kus. Melbournas su Geelongų dėl 
trečios ir ketvirtos vietos, turė
dami po 2 taškus.

Paskutinę varžybų dienų Syd
nėjus sužaidė lygiomis su Adelaide 
ir dalinosi pirma ir antra vieta, 
kai Melbournas nugalėjo Geelong 
2-1 ir užėmė trečių vietų.

Adelaidės vyrai, parodydami 
labai gražų komandinį susižaidi
mą gana lengvai nugalėjo Mel
bourne vyrus 37:24 (17:8). Taš
kai: Adelaide: Gumbys 10, Dau- 
galis 9, Atkinson 8,- Visockis 6, 
Gudelis 3, Ignatavičius 1. Mel
bournas: A. Vaišutis 15, Urbo
nas 6, Soha 2, R. Vaišutis 1.

Melboumo jauniai, kurių Var
pas turi kone 20 ir iš kurių grei
tu laiku bus labai gerų pakaitų 
vyrų komandai, labai gerai su
žaidė prieš Geelongą lengvai lai
mėdami 37:26 (18:9). Taškai: 
Melbournas: Skimbirauskas 14, 
Mačiulaitis 11, Kalvaitis 8, Ali
šauskas ir Vasaris po 2, Gee
longas: G. Bražionis 14, V. Bra- 
žionis 10, Cerakavičius 2.

Adelaidės merginos laimėjo 
prieš Hobartą 38 = 10 (23:0). Taš
kai: Adelaidė: Andriušytė 12, 
Atkinson 9, Pečiulytė 8, Siukšte- 
rytė ir Šukytė po 4, Pociūtė 1. 
Hobartas: House ir Luck po 4, 
Tromaitė 2.

Sydnėjaus jaunės labai lengvai 
laimėjo prieš Geelongo jaunes 30 
:6 (10:2): Taškai: Sydnėjus: Pau
lauskaitė 10, Meškauskaitė 10, 
S. Motiejūnaitė 8, N. Čepulytė 2. 
Geelongas: Andrikonytė, Vaiče
kauskaitė ir Skapinskaitė po 2.

Adelaidės jaunės taip pat len
gvai įveikė Melboumo mergaites 
21:7 (6:4). Taškai: Adelaidė: 
Vyšniauskaitė 9, Pociūtė 4, La- 
pienytė 3, Germanaitė ir A. Kri- 
vickaitė po 2, G. Krivickaitė 1. 
Melboumo- Statkutė 4, Ziedai- 
tė 2, Silvaitė 1.

Olimpiniai čiuožėjai treniruojasi Kalifornijoje (U.S.A.)

Tų dienų vėl nepasirodžius tur
nyro vadovui, Adelaidės ir Sydnė
jaus šachmatų komandos vadovai 
kartu su ALFAS valdybos pirmi
ninku J. Jonavičium sutarė kovoti 
dėl pirmos vietos, bet skirtų dienų 
daugumai šachmatininkų pasisa
kius prieš, teko sutartas varžybas 
atšaukti.

Bendrai varžybos praėjo aštrio
je kovoje, draugiškoje nuotaikoje. 
Nesėkmė lydėjo Melbourno koman
dų, kartu ir jos vadovų A. Baltu
tį, gana pajėgų šachmatininkų, 
vienintelį melbourniškį, aktyviai 
dalyvaujantį Victorijos australų 
šachmatų turnyruose bet nepajė
gusį laimėti nė vienos partijos 
šiose varžybose. Pirmų varžybų 
dienų Melbourno komanda pradėjo 
varžytis su dviem žaidėjais, vė
liau vadovas pasikvietė iš žiūrovų 
pagalbon trečių. Komandoje nesi
matė gero šachmatininko V. Kaza-- 
kevičiaus.

V. Mačiulaitis, jaunas bet labai 
daug žadantis šachmatininkas, ga
lėjo žaisti tik vienose varžybose. 
Komandai daugiausia taškų (2h) 
pelnė J. Kraulaidys, kuris bent 
kiek pasimokinęs teorijos galėtų 
lengvai užimti komandos pirmų 
lentų.

Adelaidės komanda nors ir be 
Arlausko tačiau sužaidė labai ko
vingai. Pirmoje lentoje V. Opuls- 
kis surinko 2 taškus, P. Savenis, 
atrodo, vėl atgavo senų formų.

Sydnėjaus šachmatininkai kaip 
paprastai negali į Sporto šventes 
atsivežti savo geriausių: V. Pa
tašiaus, Dr. I. Venclovos ir V. 
Liūgos. šiose varžybose už Sydnė- 
jų kovojo geriausiai V. Koženiaus- 
kas, surinkęs 24 taško.

Vienos iš įdomiausių jaunių 
rungtynių, per kurias iš abiejų 
pusių matėsi gražus susižaidimas, 
ryžtas kovoti ir abipusis koman
dų greitis, buvo tarp Adelaidės 
ir Melboumo jaunių vyrų, kurias 
laimėjo Melbournas 30:27 (12: 
9). Taškai: Melbournas: Mačiu
laitis 17, Skimbirauskas ir Kal
vaitis po 4, E. Firinauskas 4, 
Ališauskas 1. Adelaidė: Jaunutis 
10, Levickis 8, Vasiliauskas 5, 
Kanas 3, Radzevičius 1.

Geelongo jauniai lengvai įvei
kė Canberros jaunius 46:10 (24 = 
2). Taškai: Geelongas: V. Bra
žionis 12, Vaičekauskas ir Bra
ziulis po 6, Cerakavičius 4. Can
berra: Labutis 6, Kasperiūnas 4.

Sydnėjaus moterims kietai pa
sipriešino hobartiškės, bet sydnė- 
jiškės geriau mėtė ir laimėjo 27: 
22 (16:8). Taškai: Sydnėjus: L. 
Motiejūnaitė 10, Paulauskaitė 8, 
Čelkytė 7, S. Motiejūnaitė 2. Ho
bartas: Lucock 10, Fromaitė ir 
House po 6.

Adelaidės merginos, nors pir
mame puslaikyje ir turėjo kietes- 
nį pasipriešinimą, gana įtikinan
čiai laimėjo prieš Melboumo mo
teris 22:13 (8:5). Taškai: Ade
laidė: Andriušytė ir Atkinson po 
6, Matiukaitė ir šiukšterytė po 4, 
Pečiulytė ir Šukytė po 1. Mel- 
bourno- Adomavičiūtė 7, Gudai- 
tė 3, Kryzaitė 2, Statkutė 1.

Didžiausią staigmeną šventėje 
padariusios rungtynės buvo tarp 
Sydnėjaus ir Hobarto vyrų. Syd- 
nėjiškiai, per daug pasitikėdami 
savim, pradėjo lengvą žaidimą, 
kol neuždengiamas Hobarto An
drikonis, ypatingai antrame pus
laikyje pradėjo vienas po kito dė
ti krepšius ir, tik laimės dėka,

Geelongo komandoje pasikeitimų 
beveik nesimato per eilę metų. 
Retkarčiais padeda kun. Dr. Ba- 
činskas. Komandų sudarė: A. Bra- 
tanavičius, R. Giedrys ir J. Mani- 
kauskas. Komanda pasižymi drau
smingumu ir punktualumu — tai 
pavyzdys visiems lietuviams šach
matininkams. A. Bratanavičius, 
daug metų Geelongo meisteris aus
tralų tarpe, V. Koženiauskui pra
lošė. R. Giedrys visiškai be prakti
kos ir, atrodo, turės užleisti ant
rų lentų kovingam J. Manikaus- 
kui, kuris žaidžia australų tarpe.

ŠACHMATŲ ŽAIBO 
TURNYRAS

Individualinis šachmatų žaibo 
turnyras buvo pravestas Lietuvių 
namuose. Dalyvavo tik 8 šachmati
ninkai. Sydnėjaus šachmatininkai 
V. Augustinavičius, V. Koženiaus- 
kas ir J. Dambrauskas, surinkę po 
lygiai taškų, dalinosi pirma vieta 
ir gavo skirtų dovanų — Austra
lijos Lietuvių Metraštį.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW.

Rockdale stotie.
SKYRIUS: Flemings Comer Shop, 181 Quoea St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys Idekrienu metu.
Prekė* duodamo* ir išaimokėjimui. Mos kalbamo vokiškai.

kai jis pats ir dar du žaidėjai dėl 
baudų turėjo palikti aikštę, syd- 
nėjiškiams buvo progos išlyginti 
ir pratęsus laimėti 39:32 (15:12). 
Taškai: Sydnėjus: Lukoševičius
10, Lapšys ir Daniškevičius po 8, 
Grudzinskas ir V. Kriaucevičius 
po 5, J. Kriaucevičius 3. Hobar
tas: Andrikonis 22, šikšnius 5, 
Kozikas 3, Andrikonis II — 2.

Adelaidės vyrai, visiškai su
žlugdė Geelongo gynimą, gana 
lengvai laimėjo 47:25 (18:5). 
Taškai: Adelaidė: Gumbys 16, 
Ignatavičius 13, Daugalis 9, Pet
kūnas ir Atkinson po 4, Pocius 1. 
Geelongas: Šutas ir Šimkus po 6, 
Zdanavičius, Lipšys ir Braz- 
džnionis po 3, R. ir V. Volkovic- 
kai po 2.

Sydnėjaus jauniai lengvai įvei
kė Canberros jaunius 41:30 (17: 
14). Taškai: Sydnėjus: Grudzin
skas 32, Liubanskis 7, Griškaitis 
2. Canberra: Labutis 12, Kerai- 
tis 10, Kasperiūnas ir Švedas 
po 4.

Adelaidės jauniai įveikė Gee
longo jaunius 37:28 (15:5). Taš
kai: Adelaidė: Kanas 14, Levic
kis 9, Vasiliauskas 8, Radzevi
čius 4, Jaunutis 2. Geelongas: 
G. Bražionis 21, V. Bražionis 7.

Adelaidės jaunės, pirmajame 
puslaikyje sutikę kietą pasiprie
šinimą, vėliau pasispaudę nugalė
jo Geelongo jaunes 26=15 (8:8). 
Taškai: Adelaidė: Vyšniauskaitė,
11, Krivickaitė 7, Pociūtė 4, La- 

Stalo tenisas
STALO TENISAS

Pirmenybės įvyko gruodžio 28 
— 30 d.d. Albert Park Table Ten
nis Centre. Varžybas pravedė sėk
mingai ir sumaniai, energingas 
Varpo stalo teniso sekcijos vado
vas Juozas Ablonskis.

Komandinėse vyrų pirmenybėse 
dominavo Hobarto vyrai: A. An
drikonis, A. Kaitinis ir S. Valai
tis. Pasipriešino Varpo ir Kovo 
sportininkai, bet abu buvo įveikti 
įtikinančiu rezultatu — 4:1. Pa
žymėtina sydnėjiškio V. Binkio 
pergalė prieš šventės čempionų A. 
Kaitini 19:21, 21:17, 21:13. At
kakli kova vyko tarp Melbourne ir 
Sydnėjaus vyrų: laimėjo Varpas 
3:2. Varžybas užbaigus pirmeny
bių lentelėje rikiavosi: 1. Perkū
nas, 2. Varpas, 3. Kovas.

INDIVIDUALINĖSE varžybo
se taip pat dominavo Tasmanijos 
vyrai: Vienetų finale Antanas Kal
tinis (Hob.) įveikė VHI-sios ir 
IX-sios šventės nugalėtojų A. An-
drikonį (Hob.) 21:12, 21:16.

Naujas Australijos lietuvių sta
lo teniso čempionas šventėje daly
vavo trečių kartų. 30 mt. amžiaus 
sportininkas. Šį sportų kultyvuoti 
pradėjo Vokietijoje ir šiuo metų

PAŠALINIS...
1926 m. kinematografijos veikė

jai susirinko Paryžiuje į pasauli
nį kongresų. Tai buvo laikai, kai 
kinas, šis brolių Lumerų talentin
gas išradimas, jau buvo išplitęs. 
Jie patenkinti kalbėjo apie toles
nes kino vystymosi perspektyvas.

Vienu metu rengėjų dėmesį at
kreipė neturtingas senis, tyliai sė
dėjęs salės kampe. Sprendžiant iš 
jo švaizdos, jis pateko į kongresų 
atsitiktinai.

Ko jums čia reikia? — griežtai 
paklausė vienas rengėjų. — Kų 
jūs turite bendro su kinematogra
fijos kongresu?

— Matote, aš vadinuosi Lu- 
mier... — nedrųsai ėmė aiškintis 
nepažįstamasis. Didžiojo išradėjo 
niekas nebuvo kvietęs į kongresų.

Redaguoja: Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

pienaitė ir A. Krivickaitė po 2 
Geelongas: Vaičekauskaitė 9, 
Andrikonytė 4, Volodkaitė 2.

Gana lengvoje kovoje Adelai
dės vyrai nugalėjo Hobartą 53: 
20. Taškai: Adelaidė: Gumbys 
14, Ignatavičius 21, Daugalis 11, 
Atkinson 4, Urmonas 2 ir Po
cius 1. Hobartas-- Andrikonis 13, 
Petraitis 5, Kozikas 2.

Paskutinėse šventės rungtynė
se susitiko Melbourne ir Sydnė- 
jao vyrų komandos. Rungtynių 
pradžioje, kaip ir daugumoje 
kartų prieš tai sydnėjiškiai žai
džia lengvai, lyg ir be ūpo, kas 
įgalina Melbournui daryti, kar
tais ir visai laisvus krepšius, pus- 
laikį baigiant 22:10 Varpo nau
dai. Antrame puslaikyje kovie
čiai, jau gerokai apšilę, veda žai
dimą ir, jeigu dar būtų likę ke
lios žaidimo minutės, Kovas būtų 
galėjęs ir laimėti. Rungtynės bai
gėsi Melboumo laimėjimu 27:24. 
Taškai: Melbournas: Soha ir Bai
kauskas po 8, A. Vaišutis ir 
Baltrušaitis po 4, Urbonas 2, 
Mockus 1. Sydnėjus: Lukoševi
čius 11, Daniškevičius ir Gru
dzinskas po 4, Lapšys ir Kriau
cevičius po 2, J. Kriaucevičius 1.

A.L.

dalyvauja Tasmanijos A klasės 
pirmenybėse.

Trečia ir ketvirta vieta teko 
melbourniškiams R. Jaručiui ir J. 
Ablonskiui. Pažymėtina 14 mt. am
žiaus P. Jokūbaičio (Melb.) perga
lė prieš R. Liniauskų (Sydn.) 18: 
21, 21:14, 21:16. Gerai pasirodė 
šventėje pirmų kartų dalyvavęs 
Adelaidės reprezentantas A. Gu
daitis, pasiekęs pergalės prieš XII- 
sios šventės čempionų J. Ablonskį 
21:17, 21:19. Bendrai paėmus vy
rų grupėje žaidimo lygis augštas 
ir individualinėse pirmenybėse įvy
ko daug atkaklių kovų. To pasė
koje pereitos šventės nugalėtojas 
17 m. amžiaus V. Vasaris turėjo 
pasitenkinti kuklesniais rezulta
tais.

Šventės nuotrupos (2)
(Tęsinys)

VIENĄ ŠVENČIŲ dieną, be
stebint rungtynes, prieina prie 
manęs keletas adelaidiškių (vėliau 
sužinojau, kad tai buvo paskirų 
Alkų vadovai) ir sako: “Galas ži
no, nors mes Adelaidėje ir turim 
visko pakankamai, tiek jaunų, 
tiek senų sportininkų ir vadovų, 
tačiau vieno dalyko tai tikrai jums 
sydnėjiškiams pavydime, būtent 
jūsų moterų vadovės p. Z. Motie
jūnienės. Mūsų moterų tai nė su 
medum negalima pritraukti tam 
darbui, o jūs turėdami tokią dar
bščią valdybos narę, dar vis dejuo
jate, kad nėra kam Sydnėjuje dir
bti, Mūsų nuoširdžiausias patari
mas jums tai padaryti Ponią Ko
vo pirmininke, o tada tur būt ir 
mums pavojus būtų per sporto 
šventes’. Gal ir geras tų adelai
diškių patarimas. Pagalvokite, ko
viečiai, juk čia, Australijoje kar
tais moterys daug daugiau gali, 
ypatingai kai reikia tvarkyti vy
rus, kurių visuomet valdybose bū
na daugiau.

JAUNAS VIENGUNGIS VAR
PO sportininkas, belaukdamas at- 
vykstačių svečių sportininkų — 
vedusios poros — iš Sydnėjaus, 
nupirko ko ne pusę delikatesų 
krautuvės ir, pirkinius sukrovęs 
šaldytuvan (daug kas, žinoma, dar 
ir netilpo), džiaugdamasis galvo
jo, kad nors per šventes moteriš
ka rinka pagamins kiek geriau 
valgyt. Ir koks buvo jo nusivyli
mas, kai atvyko tik vienas vyras ir 
vietoj ištaigingų valgių, turėjo pa
sitenkinti kasdienine kiaušiniene, 
kai delikatesais gardiavosi namiš
kiai: šuo ir katė.

MOTERŲ VARŽYBOS
Komandinėse pirmenybėse do

minavo adelaidiškės O. Mikalainy- 
tė ir I. Gudaitytė. Tiesa, G. Kala- 
dienė (Geel.) tvirtai pasipriešino 
O. Mikalainytei (21:10, 15:21, 24: 
26) ir dvejetui išspręsti reikėjo 
žaisti tris setus, vistik Adelaidės 
mergaitėms pavyko abi priešinin
kes (Geel. ir Melb.) įveikti 5:0, 
5:0. Graži kova vyko tarp Geelon
go ir Melbourno mergaičių. Pir
mosios laimėjo 3:2 ir komandos iš
sirikiavo sekančiai: 1. Adelaidė, 2. 
Geelongas, 3. Melbournas.

Individualinėse pirmenybėse, dėl 
silpnos sveikatos, O. Mikalainyt/ 
nedalyvavo. Vienetų finale Irena 
Gudaitytė (Adei.) X-sios šventės 
nugalėtoja, įveikė A. Kovalskienę 
(Melb.) 21:15, 21:14 ir čempionus 
titulų iškovojo antrų kartų. Tiek 
komandinėse, tiek individualinėse 
varžybose Irena žaidė kovingai, iš
tvermingai ir puikiai gynėsi.

Moterų pirmenybėse netrūko 
gražių kovų, bet bendrai paėmus 
mergaičių progresas nežymus. Pa- 
žymtina G. Kaladienė (Geel.), ku
ri darbščiai padirbėjus bus rimta 
kandidatė į titulų XV-toje šven
tėje.

Ta pačia proga norėtųsi paminė
ti veteranų teigiamus atsiliepimus 
Adelaidės stalo teniso vadovės Al
donos Mikužytės adresu. Aldona 
šventėje vadovavo sekcijai pirmų 
kartų, bet savo energija darbštu
mu ir paslauga susilaukė daug pa
gyrimų iš šventės rengėjų ir iš ki
tų klubų vadovų.

Vyrų dvejeto titulas atiteko fa
voritams A. Andrikoniui — S. Va
laičiui (Hob.) įtemptoje kovoje fi
nale jie įveikė J. Ablonskį (Melb.)
— A. Kaitini (Hob.) 17:21, 21:16, 
21:19.

G. Kaladienė — S. Valaitienė 
(Geel.) iškovojo moterų dvejeto 
titulų finale prieš A. Kovalskienė
— I. Kryžaitę (Melb.) 21:23, 21: 
18, 21:16. GeelongiŠkės jau eilę 
metų kovojo finaluose, bet čempio
nėmis tapo pirmų kartų.

Mišraus dvejeto finale susitiko 
A. Andrikonis (Hob.) I. Gudaity
tė (Adei.) prieš J. Ablonskį (Mel.) 
•— G. Kaladienę (Geel.). Pirmieji 
pasirodė žymiai pranašiau ir lai
mėjo 21:8, 21:15. R. Sidabras

NUOŠIRDŽIAI IŠSIKALBĖ
JUS su Hobarto iškiliausiais žai
dėjais Andrikoniu ir Petraičiu, 
teko išgirsti pagrįstų gandų, kad 
netolimoje ateityje ir mažoji Ho
barto lietuvių kolonija galvoja su
rengti savo gražiajame mieste lie
tuvių sporto šventę. Jeigu tokį pa
siryžimą parodys ir kiti hobartie
čiai, kaip kad jį aikštėje parodė 
šiedu žaidėjai, tai tikrai neužilgo 
važiuosim pažaist ir skanių obuo
lių pavalgyt į Tasmaniją. .............

KALBANT APIE ANDRIKO- 
NĮ, tlpi vis dar nesinori tikėti, kad 
vienas žmogus ir dar ypatingai 
jaunas, galėjo privaryti aikštėje 
tiek baimės Melburno ir Sydnė
jaus krepšininkams. .Pasimokykite 
senieji vilkai ir pagalvokite, kas 
atsitiktų, jei komandoje būtų bent 
trys tokie Andrikoniail

NORS MELBOURNO aerodro
mas ir nėra toks didelis, tačiau 
viena hobartietė net penkias va
landas išlaukė savo ntskrendančių 
draugų, besėdėdama skirtingos 
lėktuvų kompanijos laukiamajame 
ir begalvodama kaip ji viena galės 
atstovauti Perkūną.

ŽAIDYNIŲ PRADŽIOJE gee
longiškiai visiems pareiškė, kad jų 
augštasis centro puolėjas Zenke
vičius pasitraukė iš aktyvaus kre
pšinio, pasidarydamas komandos 
treneriu. Tačiau jau antrą dieną 
jis negalėjo ramiai išsėdėti ant 
suolo ir, užsidėjęs batukus, pats 
pradėjo žaisti ir, reikia pasakyti 
labai gerai, kas įrodo, kad įstoji
mas j archyvą dar yra per anks- 
tusi (Nukelta į psl. 6)

5



LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

MŪSŲ PASTOGĖ

KULTŪRINĖ VEIKLA 
CANBERROJE

Vietos lietuvių kolonija, netu
rėjusi nuosavų namų, ilgesnį lai
ką glaudėsi svetimų pastogėse, 
atlygindama už “suteiktą gera
širdiškumą”. Dėl to nukentėdavo 
lietuviška veikla bei kultūrinis 
gyvenimas. Sukauptomis jėgomis 
ir bendromis visų lėšomis, imta
si darbo statydintis nuosavus na
mus. Visų noras buvo įgyvendin
ti seniai trokštą reikalą: pirma 
pasistatydinti nuosavus namus, 
vėliau juose talpinti visa, kas 
apimtų lietuvišką veiklą.

Namų statybos pradžia vyko 
visų darniu darbu ir dideliu grei
čiu, neilgai trukus iškilo namų 
sienos; baigiamieji darbai vyko 
kiek lėčiau, tačiau ir tai truko ne- 
perilgiausiai, kol pagaliau į juos 
įžengėme.

Dar gerokai prieš šių namų už
baigimą iš Sydney į Canberra 
nuolatiniam apsigyvenimui atvy
ko p.p. Vėteikių ir Staugirdų šei
mos. Kanberiškiai jų atvykimą 
sutiko su tikru draugiškumu, ti
kėdamiesi jų paramos, sustiprinti 
lietuvišką veiklą bei kultūrinį gy
venimą. P. Vėteikis keliais atve
jais net pareiškė suorganizuosiąs 
savaitgalio mokyklą, suaktyvin
siąs švietimą, prisidėsiąs suorga
nizuoti kultūros tarybą, žodžiu 
prisidėsiąs ten, kur Bitų reika
linga lietuvišką veiklą sustiprinti. 
Aplinkybės kiek pasikeitė: dėl 
leidžiamo žurnalo News Digest- 
International tiek apsikrovė dar
bais, jog kitiems reikalams stin
ga laiko.

Dabartinė Apylinkės V-ba ener
gingai ėmėsi darbo sujungti kul
tūrines jėgas ir padaryti tai, kas 
esamose sąlygose įmanoma. Pir
moj eilėj sustiprinti savaitgalio 
mokyklos reikalą, sudaryti chorą, 
tautinių šokių grupę ir pan.

Lietuvių namai šiuo metu yra 
savam charaktery: sienas, puošia 
liet, dailininko H. Šalkausko pa
veikslas ir Vytis, nuotraukos iš 
namų vykusios statybos ir kt. Šo
niniai kambariai iš kurių vienas 
skirtas skautų buklui, kitas namų 
komiteto posėdžiams ir bibliote
kai. Įsigyti būtiniausi baldai, kaip 
kėdės, stalai ir kt.

Namų komitetą sudaro šiai sri
čiai patyrę žmonės ir jie su atsi
dėjimu atlieka savas pareigas. 
Nemažiau triūso reikalauja baras, 
kuris yra namų išlaikymo pagrin
dinis šaltinis. Barui šiuo laiku va
dovauja p. A. Andruška, kuris sa
vo patirtimi ir nepaliaujama ener
gija ryžtingai tvarko baro reika
lus.'

Netolimoje ateityje numatoma 
įsigyti eilę virtuvei reikalingų 
daiktų, kas įgalins sklandžiau at
likti darbus parengimų metu.

a.

Šventes nuotrupos (2)
(Atkelta iŠ psl. 5)

PĄTS LIŪDNIAUSIAS ..daly
kas, koki teko išgirsti per visą 
šventę, tai buvo jaunąją canberiš- 
kią neviešas pareiškimas, jog jie, 
turėdami tokį ūpą ir norą krepši
niui, sostinėje neranda nei vieno 
veterano, kuris galėtą juos patre- 
niruoti ir pamokyti. Gėda jums se
nieji Canberros vilkai, kurie prieš 
eilę metą, skynę sostinėje krepši
nio pergales, tarp ją ir keletą me
tą laimėję pereinamąją Karalienės 
Elžbietos II taurę, šiuo metu savo 
jaunuosius palikote Dievo valiai/ 
Ar gi jau turėtą sportinę dvasią 
spėjo nustelbti svariuką daugini
mas, pilviuką auginimas ir pan.?

NORS KATALIKŲ IR “CIC1- 
LIKŲ” Australijos lietuvią spau
da nekaip tarpusavyje sugyvena, 
tačiau jos korespondentai, vieną 
sporto šventės naktelę, susėdę prie 
apvalaus pokerio staliuko, lyg su
sitarę aplošė vieną iš Sydnėjaus 
Kovo "bosą”. Tik įdomu kiek iš 
to gauto pelno bus skirta tą laik
raščių santykių pagerėjimui?

VIENAS IS SYDNĖJAUS KO
VO valdybos narių pirmosiomis 
šventės dienomis taip susižavėjo 
Melbourne alum, kad kur tik ei
davo, vis jį girdavo ir sydnėjiškiai 
jau buvo pradėję galvoti apie jo 
neįsileidimą atgal į Sydnėją. Ir 
štai, N. Metą baliaus išvakarėse.

PADĖKA
Mano vyrui ANTANUI BIELAI mirus, nuoširdžią pa

dėką reiškiu kunigui P. Martuzui už šv. Mišias ir gražų at
sisveikinimą prie kapo, lietuvių laidojimo biurui už atliktus 
laidojimo patarnavimus. Tariu gilią padėką draugams ir gi
minėms už palydėjimą a.a. Antano į amžinojo poilsio vietą 
ir už sudėtas ant jo kapo gėles.

Nuliūdusi žmona, dukros, žentai ir anūkai

ALBURY
Albury apylinkės valdybos pas

tangomis suorganizuota sausio 11 
d. išleistuvės panelei Irenai Vine- 
vičiūtei, kuri išvyksta į vieną Syd
ney high school mokytojauti. Iš
leistuvės įvyko p. S. Valio sode, 
Albury, kur susirinko gana didelis 
būrys tautiečių.

Valdybos vardu žodį tarė apylin
kės p-kas p. S. Valys. Jis apgai
lestavo, kad mus apleidžia viena 
iš aktyviausių bendruomenės na
rių. P-lė I. Vinevičiūtė ne tik kad 
neapleido nė vieno valdybos ruošto 
minėjimo, bet visur prisidėjo savo 
darbu. Ji mokytojavo savaitgalio 
mokykloje, mielai paruošdavo įvai
rius raštus angliškai. Pirmininkas 
valdybos vardu įteikė I. Vinevi- 
čiūtei V. Sruogienės Lietuvos is
toriją. Savaitgalio mokyklos tėvų 
komiteto vardu kalbėjo R. Urbona
vičius, puikią gėlių puokštę įteikė 
mokyklos mokinė Urbonavičiūtė, o 
Birutė Leitonaitė padeklamavo 
eilėraštį. Skambiai nuaidėjo “Lai
mingų metų”!

Po oficialios dalies sekė smagus 
pobūvis gražiai apšviestame sode. 
Grojant plokštelių muzikai ir jau
nimui šokant ir vyresnieji užsibu
vo iki vėlos nakties besišnekučiuo
dami ir besivaišindami.

Buvęs

GEELONG
STOVYKLAVO SKAUTAI

... Sausio 12 d. Šatrijos tunto skau
tų stovykla Neris susilaukė tikrai 
daug svečių, kurie suvažiavo sto
vyklos aplankyti ir dalyvauti jos 
uždarymo iškilmėse.

Stovykla buvo įrengta apie 16 
mylių nuo Geelongo p. p. L. A. 
Valodkų ūkyje, prie vandens. Se
sės skautės svečius pasitiko prie 
stovyklos vartų. Stovykla buvo iš
puošta įvairiais skautiškais ir tau

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*;

ALB BANKSTOWN APYLINKES VALDYBA VASARIO 1 D. DAINAVOS SALĖJE ~ 
BANKSTOWNE RENGIA ’’

HAVAJŲ V A K A R A 
t I * ►

Programoje havajietiški šokiai, Havajų princesės rinkimai iš ponių ir panelių tarpo, apsi- 
rengusių havajietiškai ir kt. Puikus orkestras. Visų rūšių gėrimai ir užkandžiai vietoje. ;;

Pradžia 7 vai. vakaro. -- »
Atminkite: tai paskutinis šokių vakaras Dainavoje prieš gavėnią. “

* ’
Įėjimas: suaugusiems — 10 SU., moksleiviams 5 Sil., 

« ►
M M♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

KIEK AS SUŽINOJAU!

jis visai pakeitė savo nuomonę 
apie “Melbourne Bitter”. Mat, pa
gal jo pasakojimą, dieną prieš tai, 
išgėrus keletą stiklą alaus, tam 
prakeiktam karščio numalšinimui, 
jam taip pradėjo raižyti vidurius, 
kad dar ir kitą dieną ir per N. 
Metą balių, jis negalėjo net pažiū
rėti į bokalą ir turėjo tenkintis 
tik kitą linksma dvasia. Galutinė 
išvada — nieko nėra geriau, kaip 
Sydnėjaus “Resches”.

SEKMADIENIO PAMALDŲ 
metu, klausantis adelaidiškio ku
nigo pamokslo, susidarė įspūdis, 
kad choristai, atvažiavę į Mel- 
bourną koncertuoti, — aukavosi, 
kataliką organizacijų atstovai, su
važiavę savo susirinkimams — dar 
daugiau aukavosi, kai tuo tarpu 
sportininkai, kurią buvo apie 250, 
savo skaičium daugelį kartų vir
šiję visus kitus suvažiavusius ir 
\o.tstovavę 6-šis didžiuosius Austra
lijos miestus..., net nebuvo pami
nėti. Atrodo, kad vaikai, prade
dant nuo 13-kos metų ir vyrai per- 
siritę, jau kiti net per 50-tį, jokių 
auką nepadarė ir nebuvo verti net 
sugretinti su kitais. Susidarė įspū
dis, kad kai kam sportinės jaunimo 
šventės yra lyg menkavertis pra
moginis susibūrimas.

Pasimatysime ir vėl sekančia
me numeryje.

Rimas Gailius 

tiniais ženklais. Stovyklos štabą 
sudarė sktn. A. Karpavičius, dva
sios vadas kun. Dr. P. Bašinskas, 
ūkio vedėjas V. Mačiulis, E. Vaiče
kauskaitė, G. Varankaitė ir V. 
Vaičekauskas.

Iš svečių tarpo buvo sudaryta tą 
dieną speciali komisija, kuri turėjo 
nustatyti, kuri skiltis geriausiai 
susitvarkiusi. Komisija (apyl. p- 
kas p. Ivaškevičius, Tėvų K-to p- 
kas A. Obeliūnas, mokytoja p. Sla- 
vickienė ir p. J. Gailius), apžiū
rėjusi stovyklą ir visus įrengimus, 
skilčių susitvarkymą taip įvertino: 
I-ji — Voverės, II-ji Angelai ir 
III-ji Lapinai.

Netrukus skautai išsirikiuoja 
prie vėliavos, čia vieni duoda įžo
dį, kiti pakeliami į augėlesnius 
skautų laipsnius. Skautams žodį 
pasakė apyl. p-kas p. Ivaškevičius, 
o Tėvų K-to p-kas p. Obeliūnas 
kiekvienai skilčiai įteikė po dova
ną, taip pat drausmingiausiai 
skautei A. Andriukonytei ir skau
tui V. Zelinkevičiui.

Pabaigoje skautininkas A. Kar
pavičius stovyklos vardu įteikė 
rankų darbo Vytį žemės šeiminin
kams p. p. Valodkoms ir jiems iš
reiškė padėką, taip pat dėkojo vi
siems, kurie prisidėjo prie stovyk
los surengimo ir kurie talkininka
vo. Stovykla truko 10 dienų, sto-

ROBERTĄ BAUŽĘ, 

sėkmingai baigusį medicinos mokslus, sveikiname ir linkime 

sėkmės ateityje.

K. E. Sadauskai

Anąsyk skaičiau dienrašty 
“Drauge” žinutę, kad Belgijoje 
gyvenanti vienuolė lietuvaitė savo 
vienuolyno sode auginanti rūtas. 
Tas būtų visai nenuostabu, bet 
ten pat buvo pažymėta, kad Bel
gijoje auginti rūtas yra įstatymais 
uždrausta. Kas galėtų paaiškinti, 
kodėl Belgijoje rūtos įstatymais 
draudžiamos auginti?

Pereitą šeštadienį Dainavoje 
įvyko sportininkų vakaras, kur bu
vo pagerbti Sporto Šventės daly
viai. Iš A. Laukaičio pristatymo 
galėjai suprasti, kad koviečiai 
šventėje pasirodę kaip geriausi 
sportininkai, tik tie nevidonai ade- 
laidiškiai nusinešė laurus...

*
Vitolis Stašionis, sėkmingai bai

gęs universitetą (elektroniką), ne
gali pradėti darbo kaip inžinierius, 
kol nebus užbaigtos derybos su tė
vu (M. P. administratorium): tė
vas niekaip negali įsiūlyti sūnui 
už jo parodytas pastangas savo 
seno automobilio!

★
Sydnėjiškis Romas Cibas (jun.) 

išvyko laimės (nežinia kokios) ieš
koti net į Tasmaniją prisidengda
mas atostogautojo titulu.

x *
Andriukaičių šeima iš Fairfield 

netrukus žada plasnoti į Ameriką 
ir ten pastoviai įsikurti.

Sunkiai serga cabramatiškis Du- 
laitis. Nors jis ir vyresnio am
žiaus, vis tik šiomis dienomis nu
matoma jam padaryti sunkią ope
raciją.

Canberiškis p. Staugicdas, pe
reitą savaitę gavęs širdies prie
puolį, guli suparaližuotas. Jo gy
vybė yra rimtame pavojuje.

Ateinantį savaitgalį įvyksta is
torinė diena Wollongonge: numa
tomas dviejų stovyklų susivieniji
mas — šviesiečių ir ateitininkų. 
Liudininkai bus*wollongongiečiai.

Sydnėjaus Lietuvių Namai Red- 
ferne jau parduoti. Greičiausiai 
dar šį mėnesį teks lietuviams iš jų

VISI PRIE JŪROS
Sausio 26 d. vėl šiais metais 

Sydnėjaus ateitininkai ir Wollon
gong apylinkės valdyba organizuo
ja jūros dieną. Vieta ten pat, kaip 
ir pereitais metais •— East Corri- 
mal prie Life Savers klubo. Ren
kamės 10 vai. ryto prie lietuvių 
vėliavos.

čia jūros mėgėjai galės kovoti 
su bangomis, kiti dainuoti ar šiaip 
pavėsyje šnekučiuotis besivaiši- 
nant šaltais gėrimais. 1 vai. p. p. 
bendras pietų stalas. 4.30 vai. visi 
vyksta į Wollongong katedrą, kur 
bus laikomos lietuviškos pamaldos.

Saulei leidžiantis programa tę
siama minėto klubo salėje, antra
me aukšte. Bendro dainos, šokiai, 
premijuoti talentų pasirodymai.

Nepramatant tiek daug svečių 
pernai jautėsi trūkumų bufete, 
bet šiais metais to jau nebus!

Nuoširdžiai kviečiami visi iš vi
sur prisimenant ir palaikant lie
tuvišką tradiciją — į Jūros Dieną!

Esant blogesniam orui salė bus 
galima naudotis nuo pat ryto.

Sydnėjaus ateitininkai ir 
Wollongong apyl. v-ba

vyklavo trys skiltys. Dar paragi
nami skautai budėti ir ruoštis tau
tinei stovyklai Melbourne šių metų 
pabaigoje. Visiems giedant Tautos 
himną vėliava nuleidžiama, ir sto
vykla baigta.

Lankytojas

išsikraustyti. Sydney Lietuvių 
Klubas šiuo metu įtemptai jieško 
pirkti klubui atitinkamų patalpų 
ar bent žemės.

★
Nuo šių metų pradžios iš Albury 

persikėlė į Sydney lietuvaitė Irena 
Vinevičiūtė, kuri čia' mokytojaus 
gimnazijoje. Gyvendama Albury 
ji tenai buvo aktyviai įsijungusi į 
lietuvišką bendruomeninį ir kultū
rinį gyvenimą. Reikia tikėtis, p-lė 
Vinevičiūtė atvykus į Sydnėjų 
greitai įsijungs į vietos lietuvių 
gyvenimo veiklą. Alburiečiai su 
ja atsisveikino supaustom širdim, 
reikia manyti, sydnėjiškiai ją pa
sitiks išskėstom rankom.

★
Sausio pradžioje geelongiškis 

Dr. S. Skapinskas sulaukė 50 me
tų. Kadangi daktaras atostogas 
leido Canberroje, tai Geelongo cho
ras ruošiasi jį pasveikinti sausio 
19 d. ir ta proga pramušti keletą 
butelių šampano.

*
Dail. Leono Urbono individualio

sios dailės parodos atidarymo die
ną (sausio 15) pirmasis vieną jo 
paveikslų nusipirko Dainos choro 
dirigentas p. K. Kavaliauskas. 
Atidaryme dalyvavo gausiai lietu
vių.

*
Į numatomą Sydnėjuje prez. An

tano Smetonos minėjimą, nuo ku
rio mirties šiais metais sueina 20 
metų, pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas ir sutiko atvykti svečias 
melbourniškis p. J. Meiliūnas. 
Smulkiau apie minėjimą bus pas
kelbta vėliau.

★
Vienas mūsiškių, įsiskaitęs Syd

ney dienraščiuose apie rūkymo 
kenksmingumą ir pats būdamas 
aistringas rūkorius, apsisprendė 
laikraščių d&ugiau nebeskaityti!

★
Vasario 1 d. Mūsų Pastogės ba

lius yra visų melbournišjcių dėme
sio centre. Numatoma svečių ir iš 
tolimiausių vietovių.

*
HEIDELBERGO UNIVERSI

TETE, Vokietijoj, studijuoja apie 
15 lietuvių; turi savo klubą "Gin
tarą”, kuris veikia prie tarptauti
nio studentų klubo.

- •.. '
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Pranešimai
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ SYDNĖJUJE

Sydney, Bankstown, Cabrama-< 
tta Apylinkių Valdybos praneša, 
kad šiais metais Nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks vasario 
mėn. 15 d. 7 vai., gražioje didelėje 
Father J. O, Relly Memorial Audi
torium salėje. Park Rd., Auburn.

Bus plati ir turininga meninės 
dalies programa. Vasario 16 d. 
11.30 vai. Lidcombe katalikų baž
nyčioje bus iškilmingos pamaldos, 
kurias laikys Kun. P. Butkus. Gie
dos dainos choras, p. V. Kavaliaus
ko vadovaujamas.

Maloniai prašome: Sporto, Skau-
Maloniai prašome: sporto, skau

tų ir ateitininkų jaunimo organi
zacijas bažnyčioje — iškilmingose 
pamaldose, dalyvauti su vėliavo- 
mi.s

ŠVIESOS STOVYKLA
Sambūris Šviesa Sydney Sky

rius sausio 25-27 d.d. ruošia sto
vyklą Bulli Beach Camping vie
tovėje. Į šią stovyklą kviečiami 
visi Sydney lietuviai, mėgstą 
gamtą ir sportą.

Vykstantieji į stovyklą patys 
pasirūpina maistu ir patalyne.

Rašytojas Pulgis Andriušis, at
sikratęs savo naujos knygos rank
raščiais, kuriuos atidavė Nidos 
Knygų Klubo leidyklai Londone, 
šiuo metu užgulęs ant J. Bačiūno 
biografijos.

★
Naujiena, naujiena! sydnėjiš

kis Algis Plūkas labai misteriškose 
aplinkybėse neteko barzdos. Yra 
pavojaus, kad dėl šios priežasties 
gali pakrikti bijūnėliai...

Ku-ka

KELERIOPAI PIGIAU

Vienas apsukrus prancūzų lei
dėjas parašė Volteriui:

“Aš turiu apie jus keletą skan
dalingų anekdotų. Galėčiau jų nes
kelbti, jeigu man prisiųstumėte 
1000 liudorų”.

Volteras atsakė:
“Aš taip pat turiu apie save ke

letą skandalingų anekdotų, ku
riuos jums galiu perleisti už 50 
liudorų”.

Mielus bičiulius:
VYTAUTĄ SIMNIŠKĮ, jo tėvui Lietuvoje mirus, ir 
TAMARĄ SIMNIŠKIENĘ, jos broliui Amerikoje mirus, 

liūdesio valandoje giliai užjaučiame
Narbutų Seimą

Mirus žmonai, motinai ir brolienei 
GERTRŪDAI DANTIENEI, 

mielus prietelius Aleksandrą, Gytį ir Vincą Dantas 
nuoširdžiai užjaučiame

J. Meiliūnas
J. Valys

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Syd
ney, tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558', G.P.O., Sydney. N.S.W.

Iškilmingo minėjimo tvarka ir 
meninės dalies programa, bus pa
skelbta sekančiame šio laikraščio 
numeryje.
Sydney, Bankstown, Cabramatta, 

Apylinkių Valdybos

REIKALINGA GLOBA
Pavyzdingoje lietuviškoje šei

moje skubiai reikalinga prieglau
da dviem berniukams 5 ir 6 metų 
amžiaus. Atlyginimas pagal susi
tarimą. Kreiptis: Vincas šopys, 
99 Middle Head Rd., Mosman, 
NSW.
(Sydney) N.S.W.

Mašinos savininkas praneša iki 
sausio 24 d. vakaro, kiek asmenų 
jis vežia, kad žinotume žmonių 
skaičių. Skambinti telefonu Nr. 
635 9787 iki 6.30 vai. vak., o vė
liau Nr. 630 2309.

Į šią stovyklą yra pakviesta 
Sydney ateitininkai, Wollongong 
apylinkė ir Canberros Šviesos 
skyrius. '

Sekmadienį, sausio 26 d. įvyks 
Bulli olimpijada, į kurią geriau
sias savo sportines pajėgas orga
nizuoja Sydney šviesiečiai, atei
tininkai, Wollongong apylinkė ir 
Canberros šviesos skyrius.

šeštadienį vakare prieš saulė
lydį p. S. Baltramijūnas padarys 
įvadą diskusijoms, tema “Pasau
lis ir Lietuva politikoje”. Sekma
dienį vakare prieš saulėlydį V. 
Kazokas padarys įvadą diskusi
joms klausimu “Mūsų spaudos 
problemos”.

Į minėtas diskusijas ypatingai 
kviečiami Wollongong apylinkės 
lietuviai.

Į stovyklą susirinkimo laikas 
šeštadienį iki 12 vai.

Tad iki pasimatymo Bulli pa
jūryje.

Sambūris šviesa Sydney
Skyrius
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