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SVEIKA, ESTI)
Vasario 24 d. estų tauta šven

čia savo nepriklausomybės pa
skelbimą. Jų nepriklausomybės 
deklaracija įvyko šešiomis dieno
mis vėliau, negu kad Lietuvos. 
Su nepriklausomybės paskelbimu 
nebuvo reikalas užbaigtas: ir es
tams reikėjo sunkiai tą nepri
klausomybę iškovoti, kaip kad ir 
lietuviams. Tos nepriklausomy
bės kovos estams gal buvo ir 
kiek moraliai lengvesnės, nes es
tų pastangas efektyviai parėmė 
vakarų alijantai, kaip suomiai,

TĖVAI
IR MOKYKLA

Visą laiką ne tik džiaugiamės, 
bet net ir didžiuojamės savo su
kurtomis savaitgalio lituanistinė
mis mokyklomis. Kasmet po var
gingo metų darbo mokyklos ruo
šia savo mokslų pabaigą su ati
tinkamomis programomis, vaidi
nimais, įspūdingai baigusiems 
mokyklos pažymėjimų įteikimais. 
Šioji akcija yra laikytina mūsų 
tautinio sąmoningumo išdava, 
kuri sužadina jėgų aukotis moky
tojams, vedėjams, atitinkamoms 
organizacijoms, kurios daugiau 
ar mažiau prisideda prie tokių 
mokyklų išlaikymo.

Tačiau ką daro vaikų, tokias 
mokyklas lankančių tėvai? Tiesa, 
yra tikrai pasišventusių tėvų, ku
rie ranka rankon talkininkauja 
mokyklai tiesiogine prasme pri
sidėdami aktyviai prie tos mo
kyklos progreso ir taip pat na
ujuose augindami savo vaikus 
lietuviškoje dvasioje ir sekdami, 
ką vaikas gauna liet, savaitgalio 
mokykloje. Tačiau didelė tėvų 
dauguma visai nesidomi nei savo 
vaikų lietuvišku auklėjimu, nei 
pačia mokykla. Vieni iš jų visai 
neleidžia savo vaikų į lietuvišką 
mokyklą, o kiti kad ir leidžia, 
bet greičiau kad turėtų šeštadie
nio ar sekmadienio ramybę.

Iš tiesų savaitgalio mokykla 
yra mūsų visų tautinio sąmonin
gumo barometras. Kur tos mo
kyklos daugiau ar mažiau klesti, 
ten tėvų tautinis sąmoningumas 
yra ir gilesnis ir pareigingesnis. 
Šito pareigingumo kaip tik iš 
daugelio tėvų ir pasigendame. 
Mūsų sąlygose bendradarbiavi
mas tėvų su mokykla sakyčiau 
yra esminis reikalas. Mokykla gal 
ir norėtų priaugančioje kartoje tą 
tautinį sąmoningumą jaunie
siems įskiepyti, tačiau jeigu tė
vai patys tuo mažai arba net vi
sai nesidomi, tai šios mokyklos 
pastangos retai kada neša nori
mų rezultatų. O tai yra gal dėl 
to, kad tėvai neperpranta mo
kyklos ir pačių mokytojų deda
mos aukos lietuviškumui išlai
kyti priaugančioje kartoje. Kaip 
daugelis mokyklų vadovybių nu-\ 
siskundžia, mokiniai išleidžiami 
į mokyklą net nepatikrinus, ar 
jie pasiima su savimi reikalin
giausias mokyklai priemones — 
pieštukus ir sąsiuvinius, nekal
bant jau apie vadovėlius ir pa
tikrinimą, pr vaikai namuose 
gautus darbus atliko.

Šisai laikotarpis yra kaip tik 
mokslo metų pradžia beveik vi
sose veikiančiose Australijos sa
vaitgalio lituanistinėse mokyklo
se. Prieš pradedant moksjo me
tus mokyklos įieško kontakto su 
tėvais šaukiant bendrus tėvų ir 
mokyklų vadovybių posėdžius, 
aptariami mokyklos planai. Kiek
vienu atveju tėvai raginami, kad 
šioje akcijoje už savo vaikų lie
tuvišką dvasią kaip galint akty
viau įsijungtų. Šalia australiškos 
mokyklos beveik visų mūsų vai
kai apkraunami dar pašalinėm 
pareigom — muzikos, baleto, pa
mokos ir 1.1. Čia mes mokame 
už privačias pamokas didelius 
pinigus ir drauge sekame, kad

ESTAI SVEIKINA LIETUVIUS
Lietuvos nepriklausomybė* šven

tė* proga ALB Krašto Valdybo* 
pirmininką* p. I. Jonaiti* gavo 
tokio turinio sveikinimą iš e*tų 
centrinio komiteto Sydnėjuje:

Miela* pone Jonaiti,
Estų organizacinių vienetų ko

miteto vardu (iunčiame Jum* ir 
viiiem* lietuviam* mūių *veikini- 
mui ir linkėjimu* Lietuvos nepri

kurių karo 
prie Tallin- 

pakraščius

švedai, net anglai, 
ai vynas, atplaukęs 

no saugojo Estijos 
nuo bolševikų puolimo iš jūros. 
Suomiai estus rėmė ne tik pini
gais, bet prisiuntė net 2000 sa
vanorių, kurie kovėsi už Estijos 
nepriklausomybę. Lietuviams 
tuo tarpu tos nepriklausomybės 
kovos buvo juo sunkesnės, kad 
visos vakarų sąjungininkų simpa
tijos buvo sukauptos Lenkijai, 
turi savo ruožtu norėjo Lietuvą 
išlaikyti savo satelitu. Estai ne 
tik išsikovojo savo nepriklauso
mybę, bet dalinai ir padėjo lat
viams kovose prieš bolševikus 
išlaisvindami nuo raudonųjų visą 
šiaurinę Latviją.

Šiandie Estija yra lygiai tokio 
pat likimo auka, kaip ir Lietuva 
bei Latvija. Šios trys Pabaltijo 
tautos, neturėjusios glaudaus kul
tūrinio bei karinio ryšio nepri
klausomybės laikais, bent dabar 
glaudžiau suartėjo vedant bendrą 
kovą už Pabaltijo išlaisvinimą.

—--- —-~~----

Amerikiečių atomine jėga varoma* povandenini* laiva* “George 
Wa»hington” skrodžia Atlanto vandeni*, būdamas pasaulio 
laisvė* ir taiko* tarnyboje. Jis ginkluota* atominėmis raketo
mis, kurių pajėgumas gerokai prašoka visu* pereitame kare 
sprogmenis drauge sudėjus.

įvykiai pasaulyje
KARO GRĖSMĖ

VIDURŽEMIO JŪROJE

Pranešama, kad Kipro saloje 
vykstant neramumams, Turkijos 
laivyno daliniai grasina išsikelti 
į Kiprą ir ten atstatyti tvarką ir 
taiką. Turkijos karinės pajėgos 
užaliarmuotos. Lygiai ir Graikija 
kaupia savo karines jėgas norėda
ma pasirengti kiekvienam even
tualumui. Anglijos daliniai tiesio
giniai įsijungę į akciją palaikyda
mi tvarką Kipre, savo buvusioje 
kolonijoje, tačiau šaukiasi Jung
tinių Tautų pagalbos, kad Vidur
žemyje neįsiliepsnotų karas.

mūsų išlaidos neitų vėjais. Gaila, 
kad ir lituanistinės mokyklos ne- 
apdėtos jokiais mokesčiais. Gal 
dėlto ir tėvai (lygiai kaip ir vai
kai) į jas taip paviršutiniškai žiū
ri. Kitų tautybių mokyklų moky
tojai bendruomenės ar tėvų lė
šomis pilnai apmokami už atski
ras pamokas ar sugaištą laikų. 
Bet mes, visa tai gaudami veltui, 
neįvertiname. Štai dėl ko ir mūsų 
mokyklų pastangos be ajekty-

klausomybė* paskelbimo 46-jų me
tinių proga.

Mes estai jungiamės su lietu
viai* kovoje už laisvą ir tikime, 
kad lietuvių tauta išsivaduos iš 
priespaudos.

Jūsų 
A. Kanimae 
Komiteto pirmininkas 
H. Sumbak 
Generalini* sekretorius

Per šimtmečius svetimųjų ali
nama estų tauta nėra didelė: 
1939 m. Estija turėjo nepilną 
pusantro milijono gyventojų. 
Šiuo metu estai yra gerokai iš
retinti. Emigracijoje priskaitoma 
vos virš 100.000 estų, įskaitant 
ir senuosius emigrantus. Nežiū
rint to, estų tautinis sąmonin
gumas ir tautinis gyvastingumas 
yra labai didelis. Jau vien paly
ginus su jų kultūrine veikla už
sienyje (žiūr. str. Estų literatū
ra) jie toli prašoka lietuvius, nors 
mes skaitome savųjų už Lietuvos 
ribų virš milijono.

Nepriklausomybės šventės pro
ga norėtųsi pasveikinti visus ko
vojančius už laisvę ir teisybę es
tus, kurie šiandie mums yra ne 
tik bendro likimo broliai, bet ir 
ginklo draugai bei sąjungininkai 
prieš bendrą priešą. Toji neat- 
lyžtama kova tepriveda prie ga
lutinės pergalės, kad kaip galint 
greičiau laisvai suplevėsuotų es
tų vėliava augštajame Hermane.
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ŠVENTĖS PROGA

KEISTI KOMENTARAI

Daugelis politikų ir spauda įvai
riai komentuoja Prancūzijos nusis
tatymų pripažinti komunistinę Ki
niją ir su ja užmegsti diplomati
nius santykius. Kaikas spėja, kad 
ryšium su tuo gali paaštrėti Pran
cūzijos santykiai ir su U. S. A. 
Atrodo, kad visi kritikai šioje vie
toje temato tik vienų išeitį: jeigu 
bus pripažinta raudonoji Kinija, 
tai turės nepripažinti Formozos 
vyriausybės. Iš Prancūzijos pre
zidento mostų galima spėti, kad jis 
vertina esamų padėtį realiu žvilgs
niu: pripažinti komunistinę Kini

vaus tėvų kooperavimo, neatsie
kia tų rezultatų, kokius būtų ga
lima atsiekti tampriai bendra
darbiaujant tėvams ir mokyklai. 
Ilgai neaiškinant kreipiamės į 
tėvus: kaip mes skaudžiai išgy
vename pavojus mūsų vaikų gy
vybei, taip bent dalinai parody
kime to rūpesčio budėdami mū
sų vaikų dvasinės gyvybės — tau
tinio sąmoningumo praradimo 
pavojuose. (v.k.)

LAIVO NELAIMĖ

Vasario 10 d. pratimuose susidū
rė du australų karo laivai “Mel
bourne” ir Voyager” Pietų pa
kraštyje netoli Jervis Bay. Laivas 
Voyager buvo perskeltas pusiau 
ir netrukus nuskendo. Nelaimės 
metu neišaiškinta 79 įgulos vyrų 
likimas. Trys tikrai žuvę. Apga
dintas laivas “Melbourne” atpluk
dytas į Sydney laivyno dokus. Iš 
pažymėto skaičaus dingusiųjų ma
ža vilties ką nors atrasti gyvų.

Prieš daugelį metų, minint Va
sario 16 dienos sukaktį nepriklau
somybės laikais, Lietuvos Respub
likos Prezidentas Antanas Smeto
na kalbėjo apie mūsų tautos darbą 
bei kovą, kurių dėka 1918 metais 
buvo atstatyta Lietuvos valstybė. 
Palygindamas laisvosios Lietuvos 
gyvenimą su nelaisvės laikų są
lygomis, jis pasakė: “Šiandien Lie
tuvos atsikėlimo šventė. Verta pa
sidžiaugti ir sužadinti savo sielo
je visa, kas joje geriausia. Nebe- 
varžoma tikėjimo laisvė. Gimtoji 
kalba tapo valstybinė kalba. Žemė 
dalinama ne svetimiesiems, ne atė
jūnams, o savo krašto žmonėms 
artojams. Visa tatai rados galima, 
kai Lietuva tapo nepriklausoma 
valstybė”.

Iš to gėrio, kuris buvo apibū
dintas šiais ilgamečio Lietuvos Pre
zidento ir didžiojo patrioto žo
džiais ir kuriuo naudojosi laisva 
lietuvių tauta, nebeliko nieko, kai 
Lietuvą užpuolė sovietai ir sunai
kino jos nepriklausomybę. Ūkinin
kai ne tik nustojo būti savo že
mės savininkais ir šeimininkais, 
bet yra smurtu priversti dirbti 
kolchozuose, kurie einant visuoti
ne laisvojo pasaulio nuomone yra 
komunistinės baudžiavos forma. 
Lietuvių gimtąją kalbą sovietai to
leruoja tiek ir tol, kol ji jiems rei- 

ją ir taip pat Formozos vyriausy
bę, kurios abi iš tikro šiandie nėra 
fikcija, o realybė. Pačiam prez. de 
Gaulle tokia dabarties politinė pa- 
dėtis nėra pateisinama, nes vienos 
komunistinės vyriausybės pripa
žįstamos, o kitos ne, nors kiekvie
na jų yra pasauliui grėsminga.

DAR VIENAS PERBĖGĖLIS
Iš nusiginklavimo konferencijo

je dalyvaujančios rusų delegacijos 
vasario 4 d. dingo vienas jos na
rys Juri Nossenko. Netrukus apsi
žiūrėję rusai kreipėsi į šveicarų 
policiją padėti jį surasti. Tuo tar
pu Nassenko kreipėsi į Amerikos 
Jungt. Valstybes prašydamas su
teikti jam azylio teisę, o jis turįs 
labai svarbių sovietų ginklavimosi 
ir gynybos paslapčių. Spėjama, 
kad jis šiuo metu yra Amerikoje, 
kurių pasiekė per Paryžių.

Bėga ir i Lenkiją
Pagal Londono “Dz. Polski” (Nr. 

28, vas. 1) Varšuvoje apskaičiuo
ta, kad 1963 m. iš rytinės Vokieti- 
jos į Lenkiją pabėgo 800 vokiečių,
iš jų daug kvalifikuotų pramonėj 
darbininkų ir keli gydytojai. Sie
ną pereinant vokiečiai apšaudę sa
vuosius tautiečius ir sugautus nu
teisę sunkiomis bausmėmis. Panko- 
vo vyriausybė bėglius oficialiai 
laiko šnipais ir sabotažininkais ir 
reikalauja juos grąžinti Rytų Vo
kietijon. Daugelyje atvejų bėgliai 
gavo leidimą gyventi ir dirbti Len
kijoje, tačiau buvo išsklaidyti po 
kraštą.

Dar pranešama, kad R. Vokieti
jos — Lenkijos siena griežtai sau

MŪSŲ

kalinga kaip priemonė komuniz
mui skiepyti. Tikėjimo laisvė su
naikinta kaip ir kiekviena kita pa
grindinė žmogaus bei tautos teisė. 
Taigi, ir šių metų Nepriklauso
mybės šventę minėdami, mes esa
me apimti gilaus liūdėsio, kad 
mūsų tautai yra daroma šitokia 
milžiniška neužtarnauta neteisy
bė.

Bet greta liūdėsio ir pasibiaurė- 
jimo dėl Sovietų Sąjungos pri
mesto Lietuvai jungo tebūnie gy
va mūsų sieloje tai, kas joje ge
riausia: prisirišimas prie laisvės 
idėjos. Jis buvo sužadintas nepri
klausomo gyvenimo laikais, kurie 
mums parodė, kaip daug gali nu
veikti maža, bet didžiųjų tautinės 
bei valstybinės nepriklausomybės 
dėsnių įkvėpta tauta. Tas prisiri; 
Šimas, vieną kartą sužadintas, ne
gali užgęsti. Ir juo daugiau jis 
priešo niekinamas, persekiojamas, 
slopinamas, juo giliau jis įsišak

LIETUVIAI
IŠ PASAULIO LIET. B-NĖS 

VALDYBOS VEIKLOS
Numatoma šaukti pasaulio lietu

vių spaudos leidėjų ir redaktorių 
suvažiavimą šių metų birželio 6 — 
7 d. d. J. J. Bačiūno vasarvietėje 
Tabor Farm, Sodus, Michigan, kur 
suvažiavimo dalyviai drauge būtų 
ii P L B valdybos pirmininko J. J. 
Bačiūno svečiai. Smulkesnių tuo 
reikalu žinių dar negauta. Taip 
pat projektuojama šaukti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, kuris 
turėtų įvykti Šiaurės Amerikos 
kontinente 1966 ar 1967 metais. 
Valdybos rūpestis, kad į tokį jau
nimo kongresą kuo daugiau atvyk
tų lietuviško jaunimo iš kitų šalių.

Rusija pareikalavo iš Šveicari
jos, kad pabėgėlis Nossenko būtų 
sugrąžintas rusams. Taip pat kal
tinama Šveicarija, kad rusų rėika- 
lavirnu vietos pareigūnai visai ne
deda pastangų pabėgėlį sugauti. 
Amerikos valstybės departamentas 
paskelbė, kad Juri Nossenko pa
prašė politinio pabėgėlio teisės 
Amerikoje,

SVARBUS UNO KLAUSIMAS
Jungtinių Tautų Organizacijai 

išlaikyti (UNO) pareikalaujama 
milžiniški} lėšų. Vien tik Ameri-

- t
gojama — ir čia matyti spygliuo
tos vielos, sekimo bokštai ir nau
dojami šunes. Sienos ilgis — 456
km. Minų laukai įrengti Rumuni-
jos Vengrijos bei Jugoslavijos pa
sienyje. Pasienio trikampy tarp 
Čekoslovakijos ir Sovietų Sąjungos 
ištremti visi ten gyvenę ukrainie
čiai. Pagaliau, ties Lenkijos ir 
Lietuvos siena sudaryta “niekeno 
žemė” — čia išnaikinti visi me
džiai ir krūmai. (E)

KALBĖSIS DĖL MALEZUOS
Malezijos, Indonezijos ir Filipi

nų valstybių atstovai susirinko 
pereitą savaitę Thailando sostinė
je Bankoke išlyginti nesklandumų 
dėl kilusių teritorialinių ginčų. 

nija žmonių širdyse. Jis buvo le
miamas veiksnys visai pereitojo ir 
dabartinio šimtmečio žmonijos is
torijos eigai ir tos eigos sovietai 
nesulaikys ir nepakeis. Toks yra 
Dievo ir žmonių įstatymas. Tikėti, 
kad jis bus įvykdytas ateity, sau
goti savo širdy įsitikinimą, kad 
Lietuvos teisė j laisvės ir nepri
klausomybės atstatymą yra šven
ta, o sovietų okupacija Lietuvoje 
yra sunkus nusikaltimas tiek mū
sų tautos, tiek žmonijos atžvilgiu, 
— tai yra vienintelė realistinė 
moralinė ir politinė laikysena.

Taip galvojo ir elgėsi prancū
zai, belgai, olandai laisvajame pa
saulyje, kada jų kraštai buvo prie
šo teriojami. Taip pat galvojame 
mes dabar, mūsų kraštui esant 
priešo priespaudoje.

Reikšdamas šitas mintis, aš šir 
dingai sveikinu lietuvius ir lietu
ves Nepriklausomybės šventės 
proga.

PASAULY
IR VĖL I PASAULI

Šį kartą į Šveicariją, į Tarp
tautinę Grafikos ir Piešinių Bie
nalę Lugano atstovauti Austra
liją. Toje parodoje Australija da
lyvauja pirmą kartą. Anksčiau ji 
nebuvo kviečiama, matyt buvo lai
koma, kad ji šioje meno šakoje 
dar nėra pakankamai pribrendusi. 
Šį kartą Australijos grafiką ir 
piešinius ten atstovaus dailininkų 
E. Bakeno (laimėjęs Dr. Ambro- 
zos Vardo Premiją Pirmojoje Aus- 
traljos Grafikos Parodoje Sydnė- 
juje 1960), H. Šalkausko ir F. 
Williamo darbai.

Paroda vyks kovo - gegužės mė
nesiais.

Stebėtoja*

kos Jungtinės Valstybės šiai orga
nizacijai moka daugau negu pusę 
visų išlaidų. Tačiau pagal statutų 
kiekvienas UNO narys turi įnešti 
tam tikrų išskaičiuotų mokestį 
bent minimalioms UNO išlaidoms 
padengti. Sovietų Rusija UNO 
organizacijai skolinga apie 55 mi
lijonus dolerių. Numatoma, kad 
ateinančioje UNO pilnumos sesi
joje Amerikos atstovas reikalaus 
atimti Sovietų Sųjungai balsavimo 
teisę, jeigu ji neišlygins senų sko
lų.

SVARBUS 
PRANEŠIMAS 

BANKSTOWNO 
LIETUVIAMS

Kovo 15 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Bankstown Liet. Namuose 
šaukiamas nepaprastas Bankstow- 
no Liet. Namų narių susirinki
mas, kur bus svarstoma ir net 
balsuojama vienų lietuvių namų 
Sydnejuje statymo reikalai.

Reikalas labai svarbus, tad šia
me susirinkime narių dalyvavimas 
būtinas.

Bankstown Liet. Namą
Valdyba >

1
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Lietuvos Šaulių Sąjungai 45 metai (5)
ĮSIKŪRIMO IR VEIKLOS GAIRĖS

RAŠO Plkn. PRANAS SALADŽIUS

PABALTIJO ŠAULIAI
Kaip jau esu minėjęs L. šau

lių S-ga užėmė mūsų valstybės 
gyvenime panašią vietą, kaip ki
tų Pabaltijo valstybių atitinka
mos karinės organizacijos. Turiu 
pažymėti, kad kariniu pasirengi
mu ir apsiginklavimu Suomijos 
Suojeluskunta ir Estijos Kaitse- 
liidai buvo mus žymiai pralenkę. 
Tai dalinai paaiškina istorinės 
aplinkybės ir kultūriniai skirtu
mai. Pravartu ir mums prisimin
ti, kad mažos, bet narsumu ir 
aukšta kultūra pasaulio simpati
jas užsitarnavusios suomių tautos 
istorijoj militarinis pasiruošimas 
ir susiorganizavimas visais lai
kais turėjo svarbų vaidmenį. Lai
ke beveik 500 metų trukusios 
švedų, vėliau 100 metų rusų oku
pacijos suomiai turėjo savo ka
riuomenę. Tiktai 1902 m. rusai tą 
kariuomenę panaikino, bet vos 
dvylikai metų praslinkus, 1914 m. 
pasauliniam karui prasidėjus, 
suomių aktyvistai stengėsi orga
nizuoti savo kariuomenės bran
duolį Skandinavijoj. Apie pora 
šimtų jaunuolių, daugiausia stu
dentų, tuo metu išvyko kariniam

REFORMAVIMO KELY
Grįžęs iš Katalikų Bažnyčios 

Vatikane suvažiavimo Muencheno 
(Vokietijoje) kardinolas Julius 
Doepfner yra davęs bažnyčios rei
kalais įdomių pareiškimų. Apie 
3000 klausytojų auditorijai, kur 
šalia katalikų kunigų, vyskupų, 
pasauliečių dar dalyvavo visa eilė 
protestantų atstovų ir užsienio 
diplomatų, kardinolas Doepfner 
kalbėjo, kad Katalikų Bažnyčios 
reformavimas nėra baigtas, o tik 
prasidėjęs. Jo žodžiais, “masės 
tikinčiųjų atkrito, nes daugeliui 
Katalikų Bažnyčia pasirodė, kaip 
sukausianti laisvę ir kaip atgyve
nusi”. Bažnyčia kalbėjusi žmogui 
mirusia kalba, nesuprantamais ri
tualais be kontakto su aktualia da
bartimi. Vietoje to, kad veržtųsi j 
pasaulį, Bažnyčia laikėsi savo su
sidarytame gethe stengdamasi su ■ 
sikurti savo pasaulėlį šalia plačio
jo pasaulio. Susipančiojęs anti
kinėmis formomis katolicizmas ne
galėjo nesipiktinti neišvengiamu 
ideologiniu pluralizmu, politine de
mokratija ir moderniąją technolo
gija.

Šios nelabai pataikaujančios tie
sos ir vertė popiežių Joną XXIII- 
-jį šaukti visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą metant šūkį, kad Baž-

ŽURNALISTU DĖMESIUI
i

RENKAMI ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS CENTRINIAI 

ORGANAI
Paskelbti rinkimai į Lietuvių 

Žurnalistų Sąjungos centrinius 
organus 1964-66 m. kadencijai. 
Renkama visuotiniu L.Ž. S-gos 
narių pasisakymu korespondenci- 
niu būdu. Minėti organai renkami 
dvejiems metams sekančios sudė
ties:

a) Centro valdyba iš penkių 
narių ir 2 kandidatų;

b) Kontrolės komisija iš 3 narių 
ir 2 kandidatų ir

c) Garbės Teismas iš 3 narių 
ir 2 kandidatų.

Balsavimo lapeliai siunčiami ad
resu: Mr. A. Pužauskas, 4404 S'. 
Rockwell Str., Chicago 32, Ill., 
U.S.A. Rinkimų komisiją sudaro: 
A. Pužauskas (pirm.), Kostas Pet
rauskas ir Juozas Venclova. Bal
savimo lapeliai turi pasiekti rin
kimų būstinę iki kovo 15 d.

;| EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

‘; Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
• - akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
< ’ šeštad. 9-13 vai.
■ ■ 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St,
!I Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)
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apmokymui į Vokietiją. Jau 1916 | 
m. ties Ryga vokiečių vadovybė
je kovėsi prieš rusus 27-tas suo
mių šaulių batalijonas. Pagaliau 
pačioje Suomijoje, prisidengę ug
niagesių komandų ir sporto są
jungų vardais organizavosi sava
norių būriai, kuriuose dalyvavo 
senosios suomių kariuomenės ka
rininkai, puskarininkai, ir karei
viai. 1917 m. pabaigoje, skelbda
mi savo nepriklausomybę, suo
miai turėjo apie 40 tūkstančių to
kių savanorių, jų tarpe daug ilgą 
militarinę patirtį turinčių vadų. 
Tie būriai sudarė didžiulę karinę 
organizaciją, kuri jau nuo to me
to vadinasi Suojeluskunta, arba 
Apsaugos Korpu. Laike nepri
klausomybės kovų Suomijos vy
riausybė ją panaudojo kaip ka
riuomenę, tuoj pat išleisdama ir 
karinės prievolės įstatymą. Vė
liau Suojeluskunta, t.y. Suomijos 
šauliai, vėl atsiskyrė nuo regu
liariosios kariuomenės. Jų vadas 
priklausė tiesioginiai Valstybės 
Prezidentui. Sąjunga suskirstyta 
į 22 apygardas. Apygardą sudaro 
keli pulkai, į kurių sudėtį be pės
tininkų įeina raitelių eskadronas,

tyčia nuolat reikalingą reformų 
(Ecclesia semper reformandal. 
Kardinolo Doepfner teigimu, tik 
Kristus buvo be nuodėmės, tačiau 
jo darbų tęstinumas “yra patikė
tas trapiems ir nuodėmingiems 
žmonėms”. Dėl to ir pati Bažnyčia 
esanti kartais atsakinga už tai, 
kad neįvykdė, ko Dievas norėjęs. 
Kristaus skelbtosios meilės plati
nimas galįs būti sukaustytas, jeigu 
bažnyčia sieks jėgos vietoje nusi
žeminimo, ir prievartos vietoje pa
tarnavimo. Tai reiškia, sekant 
kardinolo Doepfner mintį, kad re
formos tik tada tegali būti praves
tos Bažnyčios susirinkime, jeigu 
tai bus vykdoma atgailos ženkle. 
Žinoma, reformos turi būti grind
žiamos Kristaus mokslu ir Šven
tuoju Raštu. Ir tai turi įvykti, 
kardinolo nuomone, daugiau at
naujinimo dvasioje, negu revoliu
ciniu keliu išlaikant tai, kas gera 
iš praeities ir paliekant atvirus
vartus ateities pažangai ir plėtotei. 
“Mums labai pavojinga priešintis 
toms idėjoms, formoms ir galimy
bėms, kurios priklauso ateičiai, ir 
kurios dažnai laikomos negalimo
mis, nors jos, gal būt, ateityje pa
sirodys esminės ateities Krikščio
nybei”, tvirtino kardinolas Do-

Kandidatai į L.Ž. S-gos Valdybą:

Kun. Vyt. Bagdonavičius, MIC, 
Balys Brazdžionis, Juozas Bertu
lis, Anatolijus Čepulis, Antanas 
Ginteris, Zuzana Juškevičienė, 
Vytautas Kasniūnas, Vladas Min- 
gėla, Vytautas Račkauskas, Pra
nas šulas, Pranas Turūta, Vincas 
Žemaitis.

Kandidatai į hJt. S-gos Rev. 
Komisiją:

Stasys Garliauskas, Vytautas 
Kutkus, Alfonsas Nakas, Marija 
Sims, Stasys Sližys, Vladas Pauža, 
Alfonsas žiedas.

Kandidatai į Garbės Teismą:

Juozas Audrius, Ignas Medžiu
kas, Tadas Mickus, Stasys Paltus, 
Pranas V. Raulinaitis, Antanas F. 
Skirius, Juozas Tininis.

| artilerijos baterija, ryšių, dvirati
ninkų ir slidininkų būriai, šau
liai jūrininkai turi nedidelį karo 
laivyną. S-ga paruošia ir apmo
ko savo karininkus. Kaip mato
me, Suomijos šauliai yra pilna to 
žodžio prasme savo kariuomenės 
talkininkai. Netenka stebėtis, kad 
su tokia ilga karinio pasirengimo 
tradicija suomiai pirmauja pasau
lyje šaudymo varžybose, yra 
pasižymėję įvairiose sporto šako
se ir žinomi kaip nepalaužiamos 
valios kovotojai už savo tėvynės 
laisvę.

Jei suomių šaulių karinis pasi
rengimas mums anuo metu buvo 
nepasiekiamas tai prieinamesnis 
pavyzdys buvo Estijos Kaitselii- 
dai — “Eesti Kaitseliid” — Es
tijos saugumo korpas, savisaugos 
daliniai, Kaitseliidų organizacinė 
santvarka buvo panaši į mūsų. 
Kaitseliidų vadas priklausė ka
riuomenės vadui, turėjo tarybas. 
Tačiau apsiginklavimu jie žymiai 
pirmavo. Kiekvienas iš 16-os kait
seliidų pulkų turėjo artilerijos 
bateriją, kavalerijos eskadroną, 
ryšių kuopą, dviratininkų ar sli
dininkų būrius. Bet kaitseliidai 

epfner.
Net ir Bažnyčios mokyme, kaip 

sako kardinolas Doepfner, nesą ri
bų, nes “dogma kaip tokia galuti
nai nevisai tapatiška su dieviška 
tiesa, bet tėra tik dieviškos tiesos 
platybių netobula išraiška, nes su
vokiama tik žmogiškuoju protu”. 
Žinoma, tas dar nereiškia, kad 
Bažnyčia turinti atšaukti arba pa
keisti praeities dogmatines defini
cijas, bet vis tik gali iškelti naujų 
tiesos apraiškų ir atrasti naujų 
tiesos skelbimo formų.

Laikantis to, pirmykštis katali
kų teigimas, kad “už Katalikų Baž
nyčios ribų nesą išganymo” silpni
na kovą prieš Protestantizmą. Rei
kėtų šitai suprasti, kad “Dievo žo
dis ir malonė galiojus daugybėje 
formų šalia Bažnyčios”. Pripažįs
tant tai pagal didžiuosius apašta
lavimo autoritetus tai yra neabejo
tinai naujovė, kuri ankstyvesniais 
laikais, esant žmonėms skirtingi;

ĮDOMI STATISTIKA
Pagal “Komunisto” žurnale (nr. 

1) paskelbtus duomenis Lietuvos 
Kom. Partijoje narių buvo: 1954 
m. —. 34.544, o prieš 14-jį suva
žiavimą šių metų sausio mėn. pra
džioje narių ir kandidatų skaičius 
pasiekė 77.490. Pagal tuos pačius 
duomenis, socialinės padėties at
žvilgiu 1964 m. sausio mėn. buvo 
toks vaizdas: tarnautojų ir kitų 
buvo 36.586, darbininkų — 24.094 
ir kolchozininkų — 16.810. Pagal 
išsilavinimą 1964 m .buvo dau
giausia vidurinį mokslą baigusių 
— 37.325, aukštąjį mokslą — 
26.029 ir pradinį — 14.136. Or
ganizaciniu atžvilgiu vaizdas toks: 
kai 1954 m. vad. pirminių parti
jos organizacijų (skyrių) buvo 
2.898, tai 1964 m. jų jau buvo pri
steigta 4.758. LKP-je 1964 m. pra
džioje moterų buvo 19.579, tad 
mažiau kaip trečdalis. (E)

RAŠYTOJAI, PASISPAUSKIT !
Lietuvos kompartijos suvažiavi

me plačiai kalbėjęs apie sovietų 
okupuotos Lietuvos rašytojų ir kt. 
menininkų darbą, rašyt. E. Mie
želaitis, nurodęs išleistų knygų 
sąrašą, pažymėjo, kad jų visų me
ninė vertė nevienoda. Esama ir 
tokių rašytojų, kurie vis dar tam 
tikrą duoklę atiduoda paviršuti
niškumui, charakterių neišbaigtu
mui, schematizmui. Pagal Mieže
laitį “pasitaikę” idėjiškai silpnų 
nebrandžių kūrinių. Nėra abejonės 
kad mūsų priešai panaudoja ir 
panaudos kiekvieną mūsų nesėk
mę. Taip atsitiko su idėjiškai ne
brandžių jauno rašytojo R. Lan
kausko romanu ir kai kuriais ki
tais kūriniais, teigia Mieželatis. 

turėjo ir šarvuočių bei jūrininkų 
dalinius.

Latvijos aizsargai organizacine 
santvarka skyrėsi nuo kitų Pa
baltijo šaulių organizacijų: jie 
priklausė vidaus reikalų ministe
rijai ir tik mobilizacijos atveju 
pereitų karo ministerijos žinion. 
Aizsargų pulkų vadai buvo ap
skričių viršininkai. Daliniai buvo 
tvarkomi kariuomenės pavyzdžiu. 
Jų pėstininkų pulkuose randame 
ir kitų ginklo rūšių, panašiai kaip 
ir mūsų šaulių daliniuose. Tačiau 
tokių pulkų apginkluotų kariniuo
se veiksmuose savarankiškai ga
linčių dalyvauti vienetų, kaip 
suomių arba estų šaulių pulkai, 
nei latviai, nei mes neturėjome.

Vatikano susirinkimas ir Bažnyčios atnaujintojai popiežius Jonas 
XXIII-sis (kairėje) ir popiežius Paulius VI-sis dešinėje

pažiūrų, buvo priimta herezijų 
šviesoje ir šiandie būtų nesupran
tama.

“Tačiau”, pabrėžė kardinolas 
savo kalboje, “šstlia Katalikų Baž
nyčios ribotybės pripažįstant šven
tąją Dvasią, kaip tiltą tarp mūsų 
atsiskyrusių brolių, praplatina 
Bažnyčią kaip tokią. Ir Dievo vei
kimas tarp mūsų brolių sudaro 
bendrą pagrindą, pagal kurį tektų 
tikėtis rimto broliško ir kantraus 
pokalbio išsiaiškinant tai, kas mus 
skiria. Štai požiūris, tarsi pirma

Geležinę uždangą praskleidus
MOKINIAI BE VADOVĖLIŲ
Lietuvos tarybinis švietimo mi

nisterijos pareigūnas K. Poškus 
atskleidė faktą: iki 1956 m. Lie
tuvos mokyklų mokiniai visai ne
turėjo lietuvių literatūros vadovė
lių. Jis teigia, kad laikas pareng
ti gerus literatūros vadovėlius. 
Esą bloga tai, kad mokiniai mažai 
skaitą grožinės literatūros. Dar 
nurodyta, jog nesantį paslaptis, 
kad klasikinės literatūros kūrinių 
mokiniai negauną ne tik mokykli
nėse, bet ir viešose bibliotekose. 
Be to dar neišleista kai kurių ge
riausių, net programinių užsienio 
literatūros kūrinių. Dabar siūloma 
literatūros mokymui panaudoti ra
diją, televiziją ir filmą. (E)

STIPRINAMAS ATEIZMAS 
SOV. SĄJUNGOJE

Sovietinio komunizmo kova prieš 
religiją, vasario mėn. pradžioje 
gautomis žiniomis iš Maskvos pra
dėjusi naują tarpsnį. Kom. parti
jos CK-tas patvirtinęs priemones, 
kuriomis aštrinama ateistinė agi
tacija. Siekiant parengti profesi
nius propagandininkus Maskvoje 
veikiančioje bendruomeninių moks
lų akademijoje įsteigiamas “moks
linio ateizmo institutas”. Šio ins
tituto uždavinys būsiąs koordinuo
ti ir vadovauti visam “moksli
niam” darbui. Jis ne tik ruoš dar
buotojus, suvažiavimus ir sefriina- 
rus, bet palaikys ryšius su užsie
nyje veikiančiais ateistiniais cen
trais. Institutas leidžia žurnalą 
“Mokslinio ateizmo klausimai”. 
Daugelyje universitetų ir ped. in
stitutų numatytos steigti specia

ŠAULIŲ SĄJUNGOS XX-CIO 
ŠVENTE

Pokarinės Lietuvos nepriklauso
mo gyvenimo sąlygos žymiai sky
rėsi nuo kitų Pabaltijo kaimynų. 
Tuo tarpu kai Suomija, Estija ir 
Latvija jautė pavojų tik iš sovie
tų ir galėjo koncentruoti savo dė-
mesį gynimuisi fronte, Lietuva gy
veno nuolatinėj įtampoj net su 
trim didžiaisiais kaimynais. Teri
toriniai klausimai derybos dėl Vil
niaus ir Klaipėdos krašto sudarė 
nuolatinio pavojaus šešėlį mūsų 
taikos gyvenimui. Vokiškojo na
cizmo, sovietų komunizmo ir lenkų 
šovinizmo grėsmėje mėginome iš
likti nepaliesti. Nežiūrint didelių 
skriaudų ir neteisingumo patirto 
net iš Tautų s-gos pusės, stengė
mės išlaikyti tą entuziazmą ir ide
alistinio pasišventimo nuotaiką lie
tuviškam darbui, ir tautos kultūri
niam augimui.

Tokie smūgiai, kaip netekimas 
senosios sostinės ,1938 m. lenkų 
ultimatumas, nustojimas Klaipė
dos — tai vis rimti sukrėtimai 

sis žingsnis kelyje, kuriuo Dievas 
galutinai mus suves draugėn”.
- Šios kardinolo Dopfner mintys 
yra tikrai drąsios, anksčiau niekad 
negirdėtos iš katalikybės viršūnių. 
Pats kardinolas yra popiežiaus 
Pauliaus VI-jo pasirinktasis per
žiūrėti Vatikano suvažiavimo ant
rosios sesijos nutarimus. Reikia 
pažymėti, kad jis Europoje buvęs 
jauniausias vyskupas (vos 35 m.) 
ir* patekęs į kardinolų kolegiją ir
gi jauniausias.
(Naudotasi "Time" informacija)

lios katedros ir skyriai — jiems 
teks rūpintis ateizmo skleidimu.

Iš kitų priemonių dar numatyta 
padidinti filmų ateistinėmis temo
mis skaičių, sukurti “geresnius” 
ateistinius literatūros veikalus, ta
čiau svarbiausia laikoma — as
meniniu būdu paveikti tikinčiuo
sius. Reikėsią atsižvelgti į paskirų 
sričių vietos sąlygas. Vasario 1 d. 
Maskvoje iškilmingai atidaryti 
‘Mokslinio ateizmo namai” su 150 
vietų sale. Šiuo metu ten vyksta 
paroda apie “mokslinio ateistinio 
darbo Maskvoje formas ir meto
dus.” (E) 

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 mokslu ir dvasia.

ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina $2.00.

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.

Turime ir kitokių mažų knygelių. Pinigus siųskite sykiu su kny
gų užsakymu per Paštą ar Banką. Neturtingiems siunčiame veltui 
mažas knygutes ir Traktatus jų pareikalavus. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:
L.B.S.A. 212 E»»t 3rd Street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (61362) |

trumpame mūsų atsikūrusios vals
tybės laisvės laikotarpy. Organi
zacinis veikimas buvo nepaprastai 
svarbus tautos nuotaikai produk
tyviam kūrybiniam darbui išlai
kyti.

Pavyzdžiui toks įvykis, kaip L.
Šaulių Sąjungos dvidešimtmečio 
šventė tikrai palietė plačiosios lie-
tuvių visuomenės nuotaikas. Šau
lių sąskrydis vyko Kaune 1939 m. 
birželio mėn. 22 — 25 d. Tai buvo 
ne tik didžioji Šaulių S-gos de
monstracija, bet ir visos tautos 
šventė. Kaunas sąskrydžio proga 
pasipuošė trispalvėmis. Geležin
kelio stoties aikštėje visuomenės 
įrengti, sveikinimo šūkiais papuoš
ti, vartai sutiko tūkstančius vy
rų ir moterų, suplaukiančių iš ki
tų miestų, miestelių, kaimų ir to
limiausių Lietuvos vietovių. Lai
ke visų trijų sąskrydžio dienų Val
stybiniame stadijone vyko įvairios 
šaulių sporto varžybos: dalyvavo 
2000 šaulių sportininkų, 1500 tau
tinių šokių šokėjų ir 1200 bendri
nių pratimų su ginklais, Kariuo
menės Įgulos šaudykloje — šaudy
mo pirmenybės, kurios truko pus
trečios dienos. Po varžybų buvo 
įteiktos dovanos, per 200 dovanų 
suaukota visuomenininkų ir ekono
minių įmonių. Dainų slėnyje buvo 
suruošta lietuviškos dainos ir mu
zikos šventė, kurioje programą at
liko jungtinis 2000 šaulių choras 
(sudarytas iš 85 atskirų chorų) ir 
500 žmonių orkestras. Valstybės 
teatre įvyko geriausių chorų var
žybos. Tuo pat metu Ateitininkų 
Rūmuose vyko moterų šaulių su
organizuota tautodailės paroda, į 
kurią buvo suvežta 2500 ekspona
tų, pradedant istorinės vertės au
diniais iš šaulės ūkininkės skrynių 
bei seklyčių ir baigiant Žemės Ūkio 
Akademijos studenčių šaulių būrio 
rankdarbiais. Moterų šaulių tau
todailės paroda susilaukė lankyto
jų per 4000. Už gražiausius rank
darbius buvo duoti pagyrimo lapai 
ir dovanos.

(Nukelta į psl. 5)

GEN. EISENHOWERIS 
BUVO LIETUVOJE

Remiantis gen. Mykolo Demida- 
vičiaus, kuris tuo laiku buvo Lie
tuvos baltgudžių dalinių viršinin
kas, atsiminimais, buvęs Ameri
kos prezidentas ir II-jo pasauli
nio karo vyriausias alijantinių pa
jėgų vadas, gen. D. Eisenhower 
lankėsi Lietuvoje 1919 m., vado
vaudamas amerikiečių karinei ir 
prekybinei misijai. Su kitais misi
jos nariais jis buvo atvykęs į Gar
diną, kurio komendantu buvo
baltgudžių generolas Mykolas De- 
midavičius. Iš Gardino gen. Eisen., 
howeris išvyko į Varšuvą.

t I
A. BIMBAI

IŠKELTA BYLA
Amerikos lietuvių komunistų 

bosui Antanui Bimbai iškelta by
la, kad jis sąmoningai nuslėpęs 
faktus prieš gaudamas JAV pilie
tybę 1927 metais. Jo komunistine 
veikla susidomėjo JAV saugumo 
organai ir renka faktus iš jo da
bartinės veiklos ir praeities. Dar 
prieš priimdamas JAV pilietybę 
Bimba buvo patrauktas į teismą 
kurstęs nuversti JAV vyriausybę. 
Šiuo metu A. Bimba yra apie 80 
metų ir, jeigu praloš bylą, jam 
gresia ištrėmimas į sovietinį rojų, 
už kurį jis per savo visą gyveni
mą kovojo.

2



r

1964 m. vasario 19 d. MŪSŲ PASTOGĖ 3

ESTAI RAŠYTOJAI TREMTYJE
Neskaitant garsių vardų, žino- 

Kairėje rašytojas Peeter Lindsaar, kuriam tai- mų Estijoje ir už Estijos ribų, 
kininkaujant paruota Sis straipsnis. Hai.au
apie šį autorių ir didelį lietuvių bičiulį skaity- venanti Amerikoje. Ji prieš pen- 
sime kita proga. kerius metus buvo rimta kandi-
__________________________________________ . datė į Nobelio literatūros pre

mijos laureates.
' Estai išeivijoje turi ir savo li-

Užplūstant Estiją antrą kartą Per šį emigracinio gyvenimo teratūrines premijas, lygiai kaip 
rusiškajam bolševizmui iš Estijos dvidešimtmetį estai yra išleidę ir lietuviai. 1953 metais įsteigtoji 
stengėsi pasitraukti kaip galint užsienyje virš 1200 knygų. Jų vieno iš žymiausių estų rašytojų 
daugiau sąmoningų estų, jų tarpe tarpe daugiausia originali kury- Henrik Visnapuu vardo premija, 
ir visa eilė rašytojų. Estijos ne- ba. Iš jų pažymėtinos: ORTO skiriama kiekvienais metais už
priklausomybės šventės proga pa
sirinkome pakalbėti apie estus 
rašytojus išeivijoje visai sąmonin
gai, nes per literatūrą pasireiškia 
ir labiausiai atsispindi tos tautos 
narių sąmoningumas ir kultūrinis 
lygis.

Estų emigracinė literatūra da
tuojama 1943 m. Jos užuomaz
ga Suomijoje, kur buvo pradėti 
leisti mokykloms vadovėliai ir 
žodynai. Išstūmus bolševikams 
vokiečius iš Estijos dauguma ra
šytojų pasitraukė į Švediją (skai- 
čioujama, kad į Vakarus pasi
traukė virš 70.000 estų, kurių 
dalis pateko į Švediją, dalis į Vo
kietiją). Ir dabar Švedijoje pri
skaičiuojama apie 30.000 estų. 
Kiti kraštai: Amerika priglaudė 
apie 15.000, Kanada — 13.000, 
ir kitur po mažiau. Australijoje 
skaitoma apie 4.000 estų.

Baigiantis karui užsienyje įsi
steigė visa eilė estų knygų leidy
klų, kurių žymiausios ir dabar 
tebeveikiančios yra ORTO, ir 
“Vaelis Esti” (Estija tremtyje). 
Pirmosios estų knygos tremtyje 
buvo išleistos Švedijoje 1945 m. 
daugiausiai beletristika. 1951 m. 
įsisteigė nauja leidykla “Estų ra
šytojų kooperatyvas” Švedijoje 
ir per visą laiką išleido apie 150 
leidinių, tui tarpu ORTO leidyk
la ligi šiandie išleidusi virš 300 
leidinių, tuo tarpu ORTO leidyk- 
knygų klubo principais, organi
zuodamos klubo narius ir prenu
meratorius. Kiekviena iš jų išlei
džia kasmet po dvylika knygų, 
tik su tuo skirtumu, kad ORTO 
leidžia ne tik originalius, bet pa
kartoja nepriklausomoje Estijoje 
išleistus veikalus ir vertimus, tuo 
tarpu Estų Rašytojų Kooperaty
vo leidykla bazuojasi vien tik 
originaliais ir užsienyje parašytų 
estų autorių veikalais. Estų kny
gų tiražas pradžioje buvo apie 
3.000 egz., paskutiniu laiku kri
to.

Kanadoje išleido estų nacionali
nį epą “Kalevipoeg” liuksusiniu 
leidiniu, o Rašytojų kooperatyvo 
leidykla Švedijoje išleido “Estų 
poezijos antologiją” dviejuose to
muose. Be to prof. A. Saarestc 
leidžia 24 tomų estų kalbos žo
dyną.

Per emigracinį laiką (nuo 
1944 m.) yra išleista virš 100 
mokykloms vadovėlių. Pagal iš
leistuosius veikalus naujai pasi
rodė virš 100 autorių su savo 
originalia kūryba, kurių didesnė

Poetė Marija Under 
ffl/v. Amerikoje 

dauguma debiutavo išeivijoje. 
Estai rašytojai turi savo Drau
giją su centru Švedijoje. Austra
lijoje rašytojų D-jos narių yra 4

Mums estų literatūrinė kūry
ba nėra arčiau žinoma. Labiau
siai gal mums pažįstamas yra es
tas rašytojas August Gailit, ku
rio veikalas “Tomas Nipernadis” 
susilaukė net kelių laidų. Jis mi
rė Amerikoje 1960 m., išleidęs 
savo originalios kūrybos virš 20 
tomų. Žymiausiu jo veikalu lai
kytinas “Liepsnojančios širdys”. 

geriausią originalų tais metais iš
leistą veikalą. Toji premija nėra 
didelė — svyruoja tarp 150 iki 
300 dolerių, tačiau jos moralinė 
vertė neįkainuojama. Estui rašy
tojui gauti šią premiją yra tas 
pats, kaip pripažinimas pirmaei
liu rašytoju. Šalia jos yra visa 
eilė ir kitų premijų, kurios turi 
konkursinės reikšmės materiali
niu atžvilgiu, bet nėra literatū
rine prasme lemiamos. Iš jų pa
minėtinos studentų korporacijos 
“Sakala” premija (siekia iki 500 
dol.), kapitono Jakobsen premi
ja (Anglijoje), estų komiteto 
Švedijoje kultūrinė premija, ski
riama ne vien tik literatūrai, bet 
ir dailei, muzikai ir t.t. Jos dy
dis 300 švedų kronų.

Iš estų rašytojų Australijoje 
gyvena: Peeter Lindsaar, Erik 
Laidsaar (miręs 1962 m.), Juuli 
Savenko-Kotkas (poetas) ir Ak- 
sel Valgma (rašo daugiausia vai
kams), dabartinis estų laikraš
čio Sydnėjuje Meie Kodu redak
torius).

Daugiausia su estų literatūra 
lietuviai buvo supažindinti per 
estą Aleksis Rannit, kuris nepri
klausomoje Lietuvoje gyveno 
Kaune, vedė lietuvaitę, mokėjo 
tobulai lietuviškai, net kūrė lie
tuviškai. šiandie jis yra Ameri
koje Yale universitete meno is
torijos ir estetikos profesorius ir 
daug laiko pašvenčia lietuviškai

Ak, Adom, tu pirms žmogau išdykusio svieto, 
Tu su savo Ieva, sode pavasarį švęsdams 
Ir gėrybes uždraustas slaptom paragaudams, 
Sav ir mums nabagėliams daug padarei vargelių. 
Dievs tave koliodams ir žemę visą prakeikdams, 
Dėl raspustos tos iš rojaus išmetė laukan 
Ir su rūpesčiais tavo duoną paliepė valgyt. 
Taip po tam tu, bėdžiau, su Ieva, savo mote, 
Išrėdyts su kailiais, per laukus bėginėjai 
Ar tamsoj pasislėpt į krūmus kur nusitraukei. 
Žinom juk ir mes: koktu, kad taip nusidėję, 
Slapomės ar kartais šen ir ten bėginėjam. 
Tav, tėtat garbings, pirmykščios tavo lėlatės 
Daug dyvų bei daug neregėtų štukų padarė, 
Ik, kaip mūsų žiopliai, tavo biedną kvaršino galvą. 
Tu su savo Ieva dar nebuvote bandę, 
Kaip jūsų veislės puiks ant svieto šio prasiplatins 
Ir kiek vargo jums jisai padarys užaugdams. 
Ale ką mislijo Ievutė, tavo pačiutė, /
Kaip jos pirmas vaiks užgimęs klykti pagavo, 
Ar kaip pirmąsyk ji jam pasturgalį šluostė 
Ir, prastai suvystijus, į pašalį kišo?
Ale, želėk, Dieve! Kiek džiaugsmo judu sulaukėt, 
Kai susivaidijęs ant lauko juma sūnelis 
Barės rūstaudams, ir brolis numušė brolį?
Ak, Adom, Tu, peržengdams prisakymą Dievo, 
Sav ir mums padarei vargus ir didelę bėdą! 
Juk ir mes, kaip tu, šiame sviete vos pasirodom,

Ilmar Talve

kultūrai propaguoti už Lietuvos 
ribų. Jo pastangomis įvesta lie
tuvių kalbos katedra Yale uni
versitete (U.S.A.), yra parašęs ir 
išleidęs visą eilę svetimomis kal
bomis (vokiečių, prancūzų, ang
lų) monografijų apie lietuvius 
dailininkus, ir t.t. Australijoje 
turime dar kitą estą nuoširdų 
lietuvių bičiulį dail. E. Aavik, 
kuris deda visas pastangas iškel
ti M.K. Čiurlionį į tarptautinę 
areną.

Kaip matome, estų, dirbančių 
lietuvių labui turime visą eilę. 
Vargu, ar patys estai tiek suskai
tytų savo draugų iš lietuvių pu
sės.

KRISTIJONAS DONELAITIS

(Tęsinys)

štai tuo bėdos iš visų pašalių susibėga 
Ir nuo lopšio mus iki grabo persekinėja.
Ale ką galim veikt? Pakol šiame krutame sviete, 
Turim jau visaip, kaip taiko Dievs, pasikakint. 
Juk ne vis reik vargt, ir tokios randasi dienos, 
Kad prisivargę daug, širdingai vėl pasidžiaugiam 

Ant, žiemos smarkums su šalčiais vėl pasibaidė, 
Ir ilgų nakčių tamsybės jau nusitrumpin, 
Vei, saulelė, tikt žiūrėk, atkopdama greitai, 
Brinkina jau laukus ir žolę ragina keltis; 
Vei! nei daugio reiks, tuo vėl kvietkas pasidarę 
Uostysim ir garbinsim pavasarį margą.
Bet ir jūs, darbai, mus vėl užniksite dovyt, 
Kad turėsim su vargais į baudžiavą trauktis. 
Ak! kiek triūso reiks, ik į skūnias sugabensim, 
Kas ant aukšto dar klėtyj guli be diego, 
Ir kiek dar palūkėt reikės, iki šiupinį virsim. 
' Nugi dabar, į dievišką žiūrėdami ranką, 
Judinkimės pamaži nuolatai nusitvert savo darbus 
Ir nepabūkim, kad išgirsim darganas ūžiant, 
Ar kad orai mus daugsyk visoki nugandins. 
Skubinkimės, eime, nugaminkim reikalą kožną! 
Orei žagrių reiks, palyčių beigi noragų, 
O akėčioms reiks negelių bei bingusių kuinų. 
Žinom juk, kai jaučiai mums rėpliodami riekia, 
Kuinai tur, kad liepiam jiems, skraidydami tru- 

\ pint”.
(Bus daugiau)

KNYGOS
GERIAUSI PASAULYJE

ROMANAI

Vienas iš gyvųjų anglų rašytojų 
W. Somerset Maugham atrinko iš 
pasaulinės literatūros dešimt vei
kalų, kurie jo manymu yra patys 
geriausieji, štai jie: Levo Tolsto
jaus “Karas ir taika”, Honore de 
Balzac’o “Tėvas Goriotas”, Hen
ry Fielding’o “Tomas Jonas”, Ja
ne Austen’os “Išdidumas ir per- 
ankstyvas nuosprendis”, Stend- 
hal’io “Raudona ir juoda”, Emily 
Bronte “Wuthering augštumos", 
Gustave Flaubert’o “Ponia Bova
ry”, Charles Dickens’o “Dovydas 
Koperfieldas”, F. Dostojevskio 
“Broliai Karamazovai” ir Herman 
Melville’o “Moby Diek”.

Minėto autoriaus teigimu, ne 
kiekvienas romanas yra tobulas. 
Romanas, kaip sako S. Maugham, 
turi būti skaitomas su malonumu. 
Jeigu literatūros veikalas to ne
duoda, jis esąs bevertis. Bet, kaip 
autorius pasiteisina, kiekvienas 
skaitytojas turi skirti, kas jam pa
tinka, ir kas nepatinka. Juk nesą 
jokios prievartos skaityti romanus.

ARGENTINOS LIETUVIAI
, PAVYDI
Iš tolo stebėdami mūsų solistės 

G. Vasiliauskienės gastroles Ame
rikoje ir skaitydami didžiai pa
lankius jos koncertų įvertinimus, 
argentiniečiai tegali tik su pavy
du atsidūsėti, štai Argentinos 
lietuvių Balsas rašo: “Kaip būtų 
gera, kad bent kas dveji metai 
kas nors pakviestų lietuvybės at
gaivinimo ambasadores Argenti
non."

ESTŲ KARIŲ LAIŠKAS 
JAV VYRIAUSYBEI

Estų Karių S-ga Amerikoje bu
vo pasiuntusi laišką JAV vyriau
sybei ir Senato bei Kongreso na
riams, nurodant, kad JAV vyriau
sybė pradedanti primiršti Sov. Są
jungos pavergtas tautas. Ohio se
natorius Frank Lausche į tą laišką 
atsakė darysiąs žygių, kad būtų 
sušauktas specialios Senato užsie
nio reikalams komisijos, kuriame 
su Valst departamento atstovų 
būtų aptartas pavergtųjų tautų 
klausimas tiek Sov. Sąjungos, tiek 
už jos ribų.

MARIUS KATILIŠKIS

ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO
(APSAKYMAS IŠ TO PATIES VARDO PERNAI IŠLEISTOS NOVELIŲ KNYGOS.

IŠLEIDO TERRA)

Deganti pelkių tyla užstota kadugiais, bai
gėsi staiga kylančia augštuma. Jos papėdėje žla- 
gsojo giliausia akivara, neturinti dugno ir kraštų. 
Juos rietė platūs keistai žali lapai, kaip sutingusio 
gyvulio ausys, iš kurių išnirdavo vandeniniai vo
rai ir perskriedavo juodą negyvą lygmę. Jis apsi
žvalgė, jieškodamas vieno sunykusio putino, au
gusio neįprastoje vietoje. Ant jo šakos nutūpdavo 
ypatinga paukštė ir prašnekdavo aiškiu balsu. 
Ir atsitikdavo tai dvyliktą dienos — vasaros šven
tadieniais, kai Pakylėjimo varpas, persiritęs miš
kų viršūnėmis, nuguldavo į sėlslumas. “Cio-gi, 
cio-gi, cio-gi, cio — ar buvai šiandien bažnyčioj?” 
— klausdavo pašėlusi paukštė putino šakoj. Ne, 
niekas čia nedrįsdavo rodytis tada.

O augščiau jau kilo tiesios ir dailios pušys. 
Atakaitoje lazdynai vartė kekes riešutų. Kerojo 
ožekšniai, nuo kurių pakramtytos žievės išbyra 
dantys, sausviedžiai — patogūs šeivų medeliai, 
skirpstai — juodomis, kaip kukavimo rožan
čiaus karoliukai, uogomis, saldymedis, kurio rau- 
donšerdes šakutes džiovindavo žiemai ir duodavo 
kramtyti dusulio smaugiamiems.

Jis užėjo turtingus uogų pudurus, kur žalio
se aviečių tankmėse cypsėjo dagiliai ir smailiasna- 
pės piepalos. Aštrios gervuogių virkščios nubrai
žė jo kojas, o jis braukė uogas saujomis ir mėga
vosi miško vėsa ir sultimi. Ir kai troškulys buvo 
nuvytas, nusilupo alksnio žievės ir pasidarė auk
šlį. Jis vertė mėlynes, žemuoges, vaivorus, katuo- 
ges, geltonąsias avietes — visa, kas ranka pasie
kiama, kas raudonavo ir mėlynavo saulėje. Ant 
didelio kelmo, aikštelėje, susirado vietą, iš kur 
galėjo apžvelgti tyrelio kraštą, vilnijantį, kaip 
kelminiai debesys, ir toliau — ganyklų ir laukų 
mirguliuojantį lopinį.

Margi šešėliai ropinėjo ir šliaužė, ir saulė, už
kliuvusi viršūnėse, narstė tarp šakų. Ir kas kartas 

giliau jis grimzdo miško mąsliame šnarėjime, ir 
ant jo biro vovers nuspirti spygliai. Skruzdės bė
ginėjo rūbais, puošnios peteliškės tūpė ant peties, 
kaip šilkinės prisiminimų skiautelės. Atkalnėse 
ir tyrelio pakraščiais šmirinėdavo senė Dijokienė, 
skindama žoles ir lapus, kasdama šakneles. Ji 
rinko uogas ir lupinėjo nuo beržo tošies gleivėtas 
kempines. Ji mesdavo gyvatę į praraustą skruz
dėlyną ir paskui jos griaučius nešdavosi namo. 
Kažkur prie šaltinių, prie akivarų, po juodalksnių 
šaknim augo žolė, nežinoma kitiems ir be vardo, 
kurios uogas ji ypatingai brangino. Jas virino ir 
jomis pagirdė vargšę stogdengio dukterį Anelę. 
Tris dienas ji išgulėjo be žado, o kai pasveiko, ją 
vedė Kartulis, turtingas ūkininkas.

Jis mušėsi dar toliau ir dar giliau tarp skynimų, 
tarp susivijusių apynojų, aptikdamas plačias pėdas, 
per kurias šliaužė straigės ir žvitriai narstė driežai. 
Perkopė barsukų kalnelį, aplankė lapių olas. Sta
čiame nugriuvusio smėlio šlaite narstė ir liumpa
vo urvinės kregždės. Jis pritraukė plaučius sakais 
ir vangarykščiomis atmiešto oro ir suriko iš visos 
krūtinės piemenų šūkį, ir klausėsi paskui, kaip 
kažin kas toli silpnai pakartojo. Ir, persiritęs į kitą 
kraštą palaukėje suko dideliu ratu, užleistomis 
pievomis.

Dabar jis užėjo pusiau apdžiūvusią epušę, te- 
bestyrančią atskirai. Jos viršūnėje arkligoniai pa
degė degutą švento Jono naktį. Vietomis jis smel
kėsi ankštais ir tamsiais karvių takeliais, susigūž
damas ir braukdamas nuo veido voratinklius. 
Plaukai buvo pribirę lapeliukų, spyglių ir nutaš
kyti gegužių seilėmis. Perbridęs Girstulę, traukė 
toliau nesirinkdamas krypties. Jis norėjo būti vie
nas vidury žalumos, saulėje ir pagairėje drungno 
vėjo — visur, iš kur tvoskė praeitų, primirštų die
nų dvasia ir kur sruvo ir lašėjo žemės sultimis.

O saulė jau svėrėsi žemyn, ir vis labjau glaudė 

taures mėlynieji katiliukai, ir vis augščiau kėlė 
galvas geltoni, žvaigždėti arnikai. Ir vėl pasiekė 
javų dirvas, patenkintas savimi, susižavėjęs pra
moga ir laimingas užuomarštimi. Jis skambliojo 
varpas ir trynė delnuose grūdus, kaip ūkininkas, 
burnoje pajusdamas salstelėjusį žalios duonos 
skonį. Rinko nuo tako akmenaičius ir svaidė juos 
į tolį ir į viršų, kaip daro piemenys. Jis sunėrė iš 
pienių stiebelių grandinę, kaip mergaitės anais 
laikais, ir pasidirbo įmantų žiedą iš gelstančio 
šiaudo. Jis nebeatsiminė daugelio smulkmenų, 
dar vakar lydėjusių, ir tai taip seniai buvo. Jis 
gulėjo po kitu dangumi ir kiti atspindžiai jam 
švietė. Pirštais užčiuopė augančio želmens dygs
nius, o basomis kojomis trupino grumstus, kaip 
gyvus, iš kurių sunkėsi žemės gaiva į jo krūtinę, 
į kraują ir širdį.

Rugiai pastebimai balo, o šalia vešlus ir garba
notas, kaip ėriuko vilna, dobilų atolas, ir sidabri
niai išplaukusių avižų rėžiai derinosi į raštus ir 
lamstus nuostabaus vasaros audinio. Kaip lygus 
pulsas plastėjo putpelės balsas, o žiogeliai šim
tais kilo iš po kojų. Jis išsitiesė aukštinelkas pa
ežy po rugių varpomis ir pasekė keletą purių de
besėlių. Jie maišėsi, liejosi ir skendo akuotų, 
kamblių ir laiškų šepety. Gyvenimas grįžo, pil
nėjo ir gavosi iš naujo. Tai dainavo ir ūbavo, 
žeme pasiekė jo klausą žingsniai ir pokalbis dvie
jų žmonių, einančių artyn.

— Sėskim čia, — Ir tai buvo balsas brolio Igno. 
Jie susėdo uŽ keletos žingsnių, ir jų siluetai neai
škiai dūlavo pro rugius.

— Jau mes ir taip užgaišom, Igneli, — kalbėjo 
plonas ir švelnus mergaitės balsas.

— Tai kas, Levute? Mūsų diena — mūsų nak
tis. Greitai tu būsi mano žmona. O tada...

— O tada?
— Tada niekam neleisiu tavęs skausti ir vari

nėti, kaip pasamdytą.
— Nevarinėja manęs. Negaliu skųstis...
— Nesakyk man. Aš žinau geriau. Tegul tik 

pamėgina kas. Taip paglostysiu, kad šunys pa
kluonėse kauks.

— Koks tu smarkus!
— Tu žinai, kad niekam nenoriu užsileisti. 

Toks jau mano kraujas. Nė broliui.
— Ar ilgai Kazimieras viešės?

------Bala jį žino? Neilgai gal... Išsitrenks kur. 
Ar suvaikysi miesto paukštį?

— Kaip tu kalbi apie savo brolį! Ar nieko 
neminėjai apie mūsų vestuves?

— Neminėjau...
Minutę truko tyla. Paskui jis vėl tęsė, lyg ga

lutinai apsisvarstęs:
— Galiu aš tau viską pasakyti, Levute. Ne

kaip mes su broliu augom. Kaip vilkai rieįomės. 
Nuo mažens. Kur gi, jį lepino, į mokslus leido, o 
aš, mažasis, turėjau ir už jį atidirbti. Tokia jau 
mūsų gentis, kad nebuvo šilumos, kaip kitur pas 
žmones. Palauk!... Vieno aš niekaip negaliu už- / 
miršti, ką jis man yra padaręs...

— Negerai taip ilgai neatleisti^.. Nebekal
bėkime apie tai.

— Taigi... Kai neprįsimeni — nieko. O kar
tais širdį ir perlieja. Aš nieko ir nesakyčiau, jei 
jis šiandien pat išvažiuotų. Pakinkyčiau dar arklį.

— Vai, koks tu! Eikime iš čia. Man ir ne
jauku...

— Aš žinau. Jis mergišius iš seno. Dar ma
tysi, prie tavęs kabinsis. Na, apsaugok mane, Die
ve. Taip jau nepraeitų, kaip tada...

Jie atsiduso, ir tik varpos lėtai siūbavo ir 
brūžinosi, lyg neišsitekdamos.

Pamažu, palengvėle saulė sviro, riedėjo lan
ku žemyn. Ir pamažu susidėstė reginys anos va
saros, apie kurią užsiminė Ignas. Brolis nieko ne
užmiršo ir neatsileido. Bet juk neverta dabar 
knaisiotis praeities skaudžiose patirtyse ir jieškoti, 
kas kaltas, jei mergaitė atvėrė jam klėties duris. 
Ją masino studento kepuraitė, miestas, kitas pa
saulis. O Ignas siuto, ir ar jis nebuvo teisus? Aną 
tolimą vasarą.

Jis tebegulėjo, rikiuodamas mintis, truputį 
nuliūdęs ir išsidraikęs, kol vakaro vėsa palietė nu
garą. Tada pasikėlė ir pavartė užrašų knygelės 
puslapius.

O, dar pilnai galima suspėti. Jis žengė pla
čiu žingsniu, lyg lenktynių su saule. Jis gyveno 
nuotaika, griežtai skirtinga rytui. Pakeliui sutiko 
žmones, einančius į lauką, ir norėjo juos aplenkti. 
Gal ir jie žino jo kaltę. Bet viena aišku — jų aky
se jis svetimas, nutolęs. Ir nebereikalingas.

Jis buvo alkanas kaip vilkas. Kakta rasojo. 
Gaižus kartumas rėmėsi gomuryje. v

Prie šulinio nusiplovė kojas, nusiprausė. Jis 
baiminosi, kad kas nesutrukdytų jo planų ir su 
paskubiu susikrovė daiktus ir persirengė.

Nukelta j pel. 4
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KALBA RAJONO VADAS
Sesės ir Broliai, '

nuo š.m. sausio 1 d. naujai per
rinktoji Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovybė pradėjo eiti pareigas 
sekančiai 3-jų metų kadencijai.

Sąjungos priekyje, kaip Pirmi- 
jos Pirmininkas, atsistojo s. A. 
Korzonas, o Vyriausiais Skauti
ninkais buvo išrinkti mums dau
geliui jau pažįstami: O. Zailskie- 
nė, B. Juodelis, A. Treinys.

Kartu per Šiuos rinkimus Aus
tralijos Rajono sesės ir broliai 
parodė man (o per tai ir visai 
Rajono Vadijai), pasitikėjimą, 
perrinkdami mane Rajono Vadu.

Šia proga pirmiausiai ir norisi pa
dėkoti rinkėjams už parodytą pa
sitikėjimą ir kartu kreiptis į se
ses ir brolius — rajono vadovus, 
skautus ir skautes.

Per praeitos kadencijos 3-jus 
metus Rajono Vadija stengėmės 
pagal išgales rajone kelti, gyvin
ti, judinti skautišką veiklą. Daug 
kas buvo pasiekta, kai ko atsisa
kyta sutikus nenumatytų kliūčių 
ir t.t. Bet viską susumavus gera 
pasidžiaugti, kad per šiuos trejus 
metus rajonas vėl pažengė į prie
kį skautavime.

Dabar dėl ateinančios 3-jų me
tų kadencijos. Darbai iškyla vis 
nauji, vis reikalingesni. Na ir tie 
nuolatiniai, administraciniai dar
bai, taip reikalingi sąjungos gy
venime, spaudžia.

Visi Vadi jos planai ir geri no
rai nueitų niekais, jei tuntuose, 
vietininkijose ir skiltyse šie pla
nai nebūtų vykdomi. Todėl krei
piuosi į visus seses ir brolius va
dovus, skautes ir skautus sakyda
mas: “Padėkit mums ateities dar
buose, kad lietuvišką skautybę 
padarytume tikrai šviesiu žiburiu 
mūsų Australijos lietuvių tarpe, 

Artimiausiais rajono uždaviniais 
pramatau du: 1). Rajoninė sto
vykla 1964 m. ir 2). Atstovavimas 
LSB Pan-Pacific Jamboree 1964 
m. Jau dabar laikas pradėti šiems 
įvykiams ruoštis.

Tolimesnėje perspektyvoje yra 
darbai, kurie tikrumoje nėra nie
kados skautiškame gyvenime pa
baigiami ir kurie gali būti vis dau
giau patobulinti. Tai yra įgyven
dinimas skautybės idealų savo 
širdyse ir darbuose. Prisiminkim, 
kad skautybės pirmas ir didžiau
sias uždavinys yra ugdyti žmogų 
— dorą pilietį. Tik per stiprios 
valios, savo tikslus žinančius, blai
vius ir skaisčius savo mintyse, žo

džiuose ir darbuose, vadovus ir 
skautus pakelsim lietuviškos skau
tybės lygį ir pilnai atliksim savo 
obalsj, tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui.

Rajono Vadijos sudėtis lieka ne
pasikeitusi.

v.s. V. Neverauskas,

LSS AUSTRALIJOS RAJONO

VADAS.

SCENOS VEIKALO
KONKURSAS

Čikagos Skautininkų-ių Ra
movė skautijos jubiliejiniams me
tams atžymėti skelbia konkursą 
scenos veikalui parašyti.

Veikalas turi būti:
1) iš Lietuvos partizanų ar 

Šiaip laisvės kovų žygių,
2) turi būti skirtas daugiau 

jaunimui, žadinąs jų meilę savo 
tautai ir ryžtą dirbti ir kovoti dėl 
jos,

3) to veikalo vaidinimas turi 
užimti apie U — 2 vai.

Laimėjusiems skiriamos trys 
premijos: 1 500, — dol., II — 
300, — dol., III — 200, — dol.

įvertinimo komisiją sudaro: B. 
Babrauskas, C. Grincevičius, Z. 
Kevelaitytė - Visockienė, V. Ra
monas ir K. Oželis.

Veikalų įteikimo data nevė
liau 1965 m. kovo 1 d.

Veikalai siunčiami adresu: S. 
Ramovės Konkursui — 515 Nol- 
ton, Willow Springs, III.

Pasirašoma slapyvardžiu at
skirai uždarytame voke pridėjus 
tikrąją autoriaus pavardę. Nelai
mėjusių — vokai nebus atidaro
mi, veikalai grąžinami nurodytu

STOVYKLA MORTOS KALNELYJE
“Džiugo” tunto metinė stovykla 

sausio mėn. 2 — 11 dienomis įvy
ko Mount Martha' — Mortos Kal
nely. Tuntininkas J. Makulis pa
vedė ją pravesti s. v. L. Baltrūnui. 
Šios vasaros stovyklos viršininkas 
s. v. L. Baltrūnas sudarė šios su
dėties štabą: ps. Viktoras Adoma-
vičius ir sk. v. Remigijus Bakaitis 
— stovyklos viršininko pavaduo
tojai, s. .v v. si. Eduardas Nagule- 
vičius — stovyklos adjutantas, s.

švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės šventę, kreipiuosi 
į Jus, ragindamas kuo sąžiningiau atlikti savo pareigą Tėvynei.

Kiekvienais metais mūsų tarpe vis daugiau atsiranda jau
nimo, kuriems (ne dėl jų kaltės) ši šventė nėra taip tampriai 
surišta su visa būtimi, kaip tiems, kurie esam gimę ir augę 
laisvoje Lietuvoje. >

Vasario 16 dienos šventėje ypatingai kreipiuosi į vyres
niuosius vadovus, prašydamas dėti visas pastangas ugdant Tė
vynės meilę mūsų jaunosios kartos tarpe, kad ir jų širdyse 
ši diena įgautų didžią prasmę, kad ir jie būtų pasiruošę viso
mis jėgomis atlikti savo pareigą Tėvynei, išlikdami lietuviais 
savo žodžiuose, mintyse ir darbuose.

B u d ė k i m !
v.s. V. Neverauskas,

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADAS.

Lietuvių pastovyklės vartai pereitais metais pasaulinėje 
džiamborėje Graikijoje

adresu. Laimėję veikalai lieka 
skautininkų-ių Ramovės nuosa
vybe ir ji rezervuoja sau teisę 
išleisti juos atskiru leidiniu.

Chikagos Skautininkų-kių 
Ramovė

STOVYKLA i 

POSMUOSE
į

“AUŠROS” Stovyklos pskuti- 
niajam laužui živilietė sukūrė šią 
dainelę, kuri dainuojama “Nusi
leido Saulužėlė” melodija.

Čia skauteliai suvažiavo, 
Dvi savaites stovyklavo, 
Vieni juokės, kiti verkė, 
O tretieji puodus šveitė,

Rai... rai...
Stirnų skiltis visur pirma, 
Kur pažvelgsi jų vis pilna, 
Jos dainuoja, jos ir šoka, 
Jos ir bulves skusti moka.

Rai...

Liūtai labai narsūs buvo, 
Bet į galą jie įkliuvo: 
Su australais susidėjo 
Ir labai jie nukentėjo.

Rai...

v. v. si. R. Kazlauskas — stovyk
los laužavedys, vyr. sk. si. Ieva Di- 
džytė — laikraščio redaktorė, dipl. 
sesuo Polė čelnaitė — pirmosios 
pagelbos punkto vedėja, vyr. sk. 
Alena Karazijienė — raštinės ve
dėja, vyr. sk. v. si. Jūratė Para- 
gytė — virtuvės vedėja, J. Čer-
vinskas — ūkio viršininkas, kun. 
Pr. Vaseris — dvasios vadovas.

Į stovyklą atvyko per 100 skautų 
ir skaučių. Ji buvo paskirstyta į 
penkias pastovyklės. Rasa žižytė 
vadovavo skaučių pastovyklei, psl. 
D. Vingrytė — paukštyčių pasto
vyklei, v. si. B. Adomavičienė — 
vilkiukų pastovyklei, v. si. R. Kaz
lauskas — skautų pastovyklei, s. 
v. R. Bakaitis — sk. vyčių pasto
vyklei.

Tenka pripažinti, kad šiais me
tais stovykla neblogai praėjo. Ji 
vyko gražioje gamtos padairoje. 
Už įlankos vandenų, ypač vaka
rais, mirgėjo žaviai Melbourne 
žiburiai. Pati stovyklavietė, tvar
kingai suplanuota ir prižiūrima, 
sudarė jaukų kampelį su takais, 
aikštėmis, palapinėmis. Maistas 
buvo gaminamas gazo virtuvėje. 
Nebereikėjo stovyklautojams parū
pinti kuro, kuris atimdavo daug 
laiko. Maistas buvo geras ir visi 
stovyklautojai sotūs.

Sveikatos priežiūra pavyzdinga. 
Sesuo Polė čelnaitė savo pasišven
timu ir nuoširdumu žavėjo stovyk
lautojus. Nė vienoje stovykloje ne
buvau matęs taip gausingos įvai
riais vaistais ir taip tvarkingai ve
damos R. Kryžiaus palapinės. 
Ne kiekvieną vakarą dėl gaisro pa
vojaus buvo galima kurti laužą. 
Pavojingesnėmis dienomis buvo 
naudojama šviesi dujinė lempa — 
“Švyturys”. Apskritai visose sri
tyse buvo tvarka ir drausmė. Vi
sur stovykloje buvo galima paste
bėti stovyklos viršininko s. v. L. 
Baltrūno didelį organizacinį suge
bėjimą. Būtų naudinga, kad tunto 
vadovybė jį daugiau įtrauktų į 
tunto veiklą.

Be skautavimo užsiėmimų, sto
vyklautojai buvo vežami į pajūrį 
pasimaudyti ir gamtoje atsikvėpti. 
Vakarais vykdavo laužai, kuriuos 
neblogai pravesdavo laužavedys 
R. Kazlauskas. Laužo metu buvo 
skaitomas stovyklos laikraštis 
“Krambambulis”, kurį pareigin
gai ir sugebančiai redagavo Ieva 
Didžytė. Jo pasirodė 8 numeriai.

Skaučių Skyriaus vedėjos s. D. 
Čižauskienės buvo pravestas vidur
nakty vyresnių skaučių įžodis, ku
rį davė Danutė Jokubauskaitė ir 
Danutė Vingrytė. Vyresnių skau
čių šeima padidėjo dviem naujom 
narėm. Skautai vyčiai nenusileido 
sesėms, atlikę skautams vyčiams 
kandidatams privalomą mokomąją 
kelionę ir išlaikiusieji sėkmingai 
egzaminus davė vidurnakty skau
tų vyčių įžodį: Zigmas Lynikas, 
Vytautas Karazija, Šarūnas Žie
das, Gediminas Sauka ir Vytenis 
Vasaris. Įžodis praėjo gana įspū
dingai. Jame dalyvavo 17 skautų 
vyčių. Būtų gera, kad broliai 
skautai vyčiai savo vyčiavimą pa
gyvintų, sueidami reguliariai į sa
vo sueigas ir praplėstų savo tar
nybą artimui.

Į stovyklą jūros budžiai atplau

kė savo jachta “Nida”. Jie leido 
pasidžiaugti jūros išvykomis ir 
“sausiesiems” skautams. Skautiš
kiems užsiėmimams ir žaidimams 
sumaniai vadovavo ps. V. Adoma
vičius. Buvo atlikta kelionės ženk
lais, įvairūs žaidimai, naktiniai 
žaidimai. Tiek skautės, tiek skau-
tai ruošėsi patyrimo laipsniams ir 
nemaža jų išlaikė į aukštesnį paty
rimo laipsnį.

Stovyklą aplankė nemaža tėvelių 
ir svečių, mūsų tautiečių ir svetim
taučių. Ypač svečių lankymosi 
dienomis jų nemaža susirinkdavo į 
laužus. Sausio 11 d. po pietų vė
liavų aikštėje išsirikiavo stovykla 
iškilmingam stovyklos uždarymui. 
Susirinko didis būrys tėvų ir sve
čių. Buvo perskaityti Tarybos 
Pirmijos, “Džiugo” tuntininko ir 
stovyklos viršininko įsakymai. 
Tuntininkas ps. J. Makulis įteikė 
skautų rėmėjui J. Antanaičiui Pir
mijos skirtą ordeną “Už Nuopel
nus”. Vyriausioji Skautininke už 
nuoširdų darbą tunte apdovanojo 
Pažangumo Žymeniu šias skautes: 
v. s. v. si. Birutę Adomavičienę, 
Jūratę Normantaitę ir Audronę 
Paragytę. “Džiugo” Tuntininkas 
už nuoširdų darbą organizuojant 
šią stovyklą pakėlė į vyresniškumo 
laipsnius šiuos skautus: stovyklos 
viršininką s. L. Baltrūną ir skautų 
vyčių būrelio vadovą s. v. R. Ba
kaitį į skiltininko laipsnį, A. Mil
vydą į paskiltininkio laipsnį. Psl. 
Danutę Jokubauskaitę į skiltinin- 
kės laipsnį. SI. Rasa Žižytė — pa
kelta į vyresnės skiltininkės laips
nį. Į paskiltininkės laipsnį: L. Ma- 
lakūnaitė ir B. Petrusevičiūtė.

"Džiugo” tunto šeima padidėjo. 
Jaunesniojo skauto-tės įžodį davė: 
P. Kružas, J. Liubinas, T. Adoma
vičius, D. Liubinas, ,R. Nagulevi- 
čius, A. Gabrys, Z. Gabrytė, D. Ta
mašauskaitė. Skauto-tės įžodį da
vė: L. Zaikauskas, V. Eskertas, A. 
Seženis, A. Ališauskaitė, A. Jeršo- 
vaitė ir N. Jeršovaitė. Gerojo dar
belio mazgelius užrišo ir pasveiki
no davusiųjų įžodį tėvai, v. s. A. 
Krausas, s. D. čižauskienė ir sto
vyklos viršininkas s. v. L. Baltrū
nas. Džiugu, kad tuntas susilaukė 
gražaus prieauglio. Užbaigiamąjį 
žodį tarė tuntininkas ps. J. Maku
lis ir stovyklos viršininkas s. v. L. 
Baltrūnas. Abu pabrėžė didelę 
stovyklavimo ir skautavimo reikš
mę lietuvybės išlaikymui ir padė
kojo visiems prisidėjusiems prie 
šios sėkmingos stovyklos. Nuskam
bėjus Marijos giesmei ir Lietuvos 
Himnui šiuo buvo uždaryta stovyk- 
la. Vakare įvyko paskutinysis 
laužas, kuriame šauniai pasirodė 
pats stovyklos štabas su neblogu 
vaidinimu.

Tenka pastebėti, kad vilkiukas 
P. Kružas stovyklai baigiantis su
ruošė valdžios perversmą ir nuver
tęs stovyklos vadovybę sudarė nau
ją stovyklos valdžią, kuri išrinko 
jį naujuoju stovyklos viršininku. 
Ir taip pasibaigė stovykla. Su Jo
vitos dvasia galima ją apgailėti:

Neliks žaliųjų palapinių, 
Ir švyturys jau nebešvies, 
Nebeskambės jau sutartinės, 
Ir laužo pelenai atvės.

(A. K.)

ŠVENTADIENIS...
(A tkelta ii psl. 3)

Jo laukė sesuo.
— Kur, Kazimierai?
— Turiu atsisveikinti.
Jis matė, kaip blyšjco merginos veidas ir su

virpo lūpos. Atokiau, prie darželio tvoros, atsi
rėmęs j tvorą, stovėjo Ignas ir Levutė.

— Išvažiuoji? Ar kas negero?
— Ne, Rožele... Buvau užmiršęs. Tie rei

kalai, visokie. Turiu būtinai...
Jis juto brolio ir jo merginos akis, ir tai jį 

liejo šilumos srovėmis.
— Nevalgęs visą dieną! Kaip čia, Dieve ma

no, aš nebesuprantu... Ignai, kinkyk arklį! — 
krimtosi visai nusiminusi sesuo.

■— Nesirūpink. Kiek čia toli? Takais pro Sin- 
driūnus. Traukinys po dešimtos...

— Eime į vidų, eime. Suspėsi. Pavėžys. O 
gal dar galėtumei dienelę - kitą paviešėti? — nuo 
slenksčio ji grįžo ir paklausė pusbalsiu Igno. — 
Tai gal nė į vestuves neprašei brolio?

Šis atsisuko ir tarė, galvą palenkęs, iš lėto 
ir nedrąsiai:

— Per Žolinę, ketiname, brolau...
— Nesididžiuokite... — prabilo ir mergai

tė, paraudusi, šviesiom, didelėm akim, prie dar
želio tvoros. x

— Ačiū, ačiū. Jei tik galėsiu. Bet, žinoma, 
reikės vską palikti.

— Vis jau kaip nors. Ką čia dabar.
— Na, aš manau, kad susitvarkysiu. Brolį 

tik vieną teturiu. Ačiū labai. Ne, Rože, vidun 
nebeisiu. Nesirūpinkit. Kam čia to arklio, kad ir 
taip netoli. Palydės mane Juzė.

Jis paspaudė rankas ir matė Levutę kram
tančią lūpas, šalia Ignas skubiai degėsi cigaretę, 
o sesuo šluostėsi akis, nebetardama nė žodžio.

Jis pasuko iš kiemo. Atsigręžęs dar pamoja
vo stovintiems.

— Tai jau, ponas, nebeisim vėžiauti? Aš 
paruošiau viską ir varlių prigaudžiau abrakinę 
tarbą. Tik nulupti.

— Tegul paliks kitam kartui.
Piemuo cipeno šalia jo mažas ir tamsus, 

kaip čigonėlis.
Ne, juk ne amžinai apleidžiu tėviškę, — 

mąstė jis. — Ir galėsiu vėl kada nors užsukti. 
Argi nereikia padėti žmogui? Palengvinti jo širdį. 
Kai yra žinoma ir aišku, kodėl ne?

Jis galvojo, kad mergaitė prie tvoros labai 
jautri, ir jos vargšės širdžiukė pagauta išgąsčio 
dėl to, kas įvyko.

— Tai kaip pons?
— Gerai, Juze. Kitą kartą tai tikrai. Kai at

važiuosiu. O dabar gali grįžti.
Jis ėjo stačiai į saulėleidį, kurio tirštame rau

donyje skendo patsai su medžiais.

Bitės buvo labai darbščios, 
Mokės morzę, mokės raiščius, 
Kai egzaminai atėjo, 
Visų širdys jų drebėjo.

Rai...

Tigrai, tigrai, rai, rai, rai, 
Jūsų dideli pilvai, 
Sūrį valgo, laužus krauna 
Ir už anglų kalbą gauna.

Rai..

Lokiai ėjo pamedžioti, 
Sesių sukneles kavoti.
Bet sargyba koją kišo 
ir prie medžio juos pririšo.

Rai..
Du virėjai, du vaikinai
Su cibuliais mus.kankino,
Ar lietus ar saulė šildė, 
Mūsų pilvus jie pripildė.

Rai...

Taip mes vargom, taip gyvenom 
Taip mes dirbom, išdykavom, 
lO dabar sudie sakykim 
Ir vėl greitai čia sugrįžkim.

Rai...

Ingleburnas, 1963. 1. 11 d.

AUŠROS
TUNTAS A.A.S.E 
D2IAMBORETĖJE

Sausio 25-27 d. Macquarie Fields 
(latvių žemėje) įvykusioje 5-toje 
tarptautinėje egzilų skautų džiam- 
boretėje tuntą atstovavo viena 
skautų ir viena skaučių skiltys. 
Kontingentui vadovavo s.v. vyr. 
skiltininkai: Rudys, Antanaitis, 
čižauskas ir v.s. si. R. Zinkutė. $

Tarptautinėse skilčių varžybo
se abi mūsų skiltys išėjo 4-toje 
vietoje.

Sausio 26 d. lietuvių kontingen
tą aplankė lenkų skautai, kurie 
A.A.S.E. veikloje iki šiol nedaly
vavo. Tą vakarą, tarptautiniame 
lauže, kurį pravedė ps. A. Al- 
čiauskas, dalyvavo 7 tautybių 
skautai: estai, vengrai, latviai, 
lietuviai, lenkai, rusai ir ukrai
niečiai.

TUNTO ŠTABO POSĖDIS
Vasario 1 d. Bankstowno liet, 

namuose įvyko tunto štabo posė
dis. Aptarta: Dalyvavimas tauti
nėse ir skautų šventėse, Motinos

TUNTE
diena, Kaukių balius, A.A.S.E. pa
rengimai ir kita tunto veikla.

T. inf.

“STIRNŲ” SUEIGA

Pirmoji po vasaros stovyklos j. 
skaučių skilties sueiga įvyko va
sario 8 d. Bankstowne. Nežiūrint 
didelių atstumų, į sueigą atvyko 
visos skautės ir visos punktualiai. 
Sueigą pravedė “Stirnų” skilties 
skiltininkė psl. D. Genytė, jai tal
kininkavo “Živilės” d-vės adju- 
tantė v.s. si. R. Zinkutė.

D.

Jaunas nedrąsus vikaras lanko 
savo parapiją.

— Kokio amžiaus jūsų vaikas, 
— klausia jis vienos motinos, lai
kančios kūdikį ant rankų.

— šešių mėnesių, kunige.
— Ar tai pats jauniausias jūsų 

vaikas?...

4



MŪSŲ PASTOGE1964 m. vasario 19 d. 5

AMERIKIEČIŲ ATVYKA AUSTRALIJON
ALFAS VALDYBOS PRANEŠIMAS

1. Amerikos lietuviai sportinin
kai atvyks i Australiją š. m. liepos 
mėn. 9 d., ketvirtadienį ir numa
toma, kad turės pirmas rungtynes 
Sydnėjuje, liepos mėn. 11 d., šeš
tadienį. Smulkus jų kelionės 
maršrutas ir tikslus viešėjimo lai
kas kiekvienoje vietovėje bus pra
neštas artimiausiu laiku, maždaug 
už 2 — 3 savaičių.

2. Jų krepšinio rinktinės oficija
lus pavadinimas, kurį prašoma vi
sur naudoti, yra:

KOVON SU JAUNIMO GIRTAVIMU!
Šiandien ne vienam krinta į akis, 

mūsų jaunimo polinkis pagirtuo
kliaut!. Visai ne paslaptis, kad da
lis tautiečių savaitgalius praleid
žia prie bonkutės savo jaunimo 
akivaizdoje. Progų panašiems nu- 
gėrimams netrūksta: vardadieniai, 
gimtadieniai ir t. t. Nesistengsiu 
įrodinėti alkoholio žalos, bet tik no
rėčiau paliesti mūsų jaunimą, ku
ris šiandien eina vyresniųjų pėdo
mis. Kiekvienam rūpi jų vaikų 
ateitis, bet retas drįsta viešai pa
sisakyti vienu ar kitu jaunimo 
klausimu.

Susidurdamas su jaunimu ypač 
sporto šventėse pastebėjau, kad 
jaunuoliai kaskart vis dažniau 
bando ragauti “gaivinančių skys
čių”. Ką gi daryti matant, kad 
alkoholis sparčiai veržiasi į mūsų 
jaunimo tarpą? Kovoti su ta pa
baisa ar rezignuoti? Manau, kad 
dar nėra per vėlu šiuo reikalu pa
galvoti ir pasisakyti.

Kiekviena šeima norėtų savo 
vaikus išauginti ne tik sveikais 
žmonėmis, bet ir padoriais lietu
viais. Žiūrėdami iš sportinio taš
ko, ypač sporto švenčių metu, kai- 
kurių sporto klubų sportininkai į 
rungtynes atvyksta pervargę, ne
išmiegoję, vėluodamiesi. Rungty
nių metu greitai pavargsta, spor
tiškai sakant gaudami “pompą”. 
Komandinės “žvaigždės” praranda 
savo formą. Rungtynės pralaimi
mos nuskriaudžiant tikrai sportui 
atsidavusius savo draugus, kurių 
rasime daug kiekviename klube.

Alkoholiu besimėgaujančių jau
nuolių nėra daug, bet jie demora
lizuoja kitus savo draugus savo

CLEVELANDO L S K ŽAIBO 
PERGALE

Chicagoje buvo pravestos Vidu
rinių Vakarų sporto apygardos 
vyrų krepšinio pirmenybės, daly
vaujant 7 komandoms. Pirmeny
bės vyko erdvioje Marguette parko 
salėje. Tačiau ir ji vos pajėgė, su
talpinti gausius žiūrovus. Toks 
gausus besidominčiųjų antplūdis, 
aišku, siejasi su paskelbta mūsų 
krepšininkų išvyka Australijon.

Pirmenybėse pirmąją vietą pel
nytai, tačiau kiek nelauktai iško
vojo Cleveland© Žaibas.

TIK 60 METŲ

Šiandien lėktuvai skrenda per 
valandą ligi 1000 mylių.

Ar atsimename, kad vos prieše 60 
metų pirmą kartą žmogus lėkė ore 
12 sekundžių ir nulėkė 120 pėdų. 
Tai buvo 1903 metais gruodžio 17 
d. Fitty Hawk, N. C. Tie pirmieji 
lakūnai buvo broliai Wilbur ir Or- 
wills Wright iš Dayton, Ohio.

Kitą dieną jie ore išbuvo 59 se
kundes ir nulėkė 852 pėdas.

To įvykio reikšmės net dauguma 
spaudos nesuprato ir nieko apie jį 
nerašė, tik vos keli laikraščiai tą 
faktą tepaminėjo. Vienas jų buvo 
Boston Globe.

Aviacijos technika sparčiai to
bulėjo. 1910 m. rugsėjo mėn. 7 d.- 
Scranton (prie Bostono) įvyko 
skraidymo varžybos, kuriose daly
vavo net Claude White iš Anglijos. 
Jis varžybas laimėjo, nuskrisda- 
mas per 34 minutes 33 mylias. Jis 
laimėjo ir Globe laikraščio 10,000 
dol. premiją.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW.

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prakiš duodamos ir issimokojimui. Mas kalbame vokiškai.

Lietuvių kalboje: Amerikos lie
tuvių krepšinio rinktinė.

Anglų kalboje: USA Lithu
anian Basketball Team.

3. Atvykstančios rinktinės uni
formos yra sekančios: Treningas 
žalios spalvos, šilkinis. Ant kairės 
rankos peties trispalvis skydas 
(geltona — žalia — raudona). 
Žaidimo uniforma: viena — kel
naitės ir marškinėliai žali, balti 
skaitmenys. Priekyje, ant marški
nėlių, kairėje pusėje, didesnė “L” 

polinkiu ir elgesiu. Ar nevertėtų 
sporto klubų vadovybėms susirū
pinti tokiais sportininkais, kurie 
drumsčia sportuojančio jaunimo 
vandenis ir juos kuo skubiausiai 
sutvarkyti ?

Kai kam sporto šventės virto or
ganizuotu pagėrimu. Tokie “spor
tininkai suvažiuoja tik suorgani
zuoti “partijėlių” ir jose patys da
lyvaudami bando įtraukti ir dau
giau jaunimo. Ar nebūtų geriau 
sporto klubuose pravesti “valymą” 
ir linkusius girtauti kaip nors pa
veikti arba net pašalinti? Geriau 
klubuose kurėti mažiau, bet gerus 
ir pavyzdingus sportininkus, negu 
daug ir įvairaus, net kenksmingo 
elemento. Tikrų sportininkų, ne
geriančių ir nerūkančių, turime 
savo tarpe daugumą. Tad kodėl tu
rėtume bijoti nusikratyti tais, ku
rie veda kitus iš lygsvaros?

Polinkį į girtavimą turėtų pas
tebėti tėvai ir nutraukti jų kišen
pinigius, o sporto klubų vadovai 
turėtų nedelsiant perspėti tėvus, 
jeigu jų sūnelis ar dukrelė netin
kamai elgiasi. Kovojant su šia blo
gybe sutartinai visiems, bus gali
ma’ šią piktžolę išrauti su šakni
mis.

Reikia pastebėti, kad ne vien 
sportuojantis jaunimas “patrau
kia", bet ir studijuojantieji, busi
mieji inteligentai. Jų pavyzdys yra 
labai patrauklus kitiems jaunuo
liams, bet toli gražu ne idealus.

Bendrai, jaunimo klausimas yra 
labai opus. Kviečiu tuo reikalu su
sirūpinti visus ir bendromis jėgo
mis kovoti, kol dar nėra vėlu.

A. Merūnas, Adelaide

Lietuvos Šaulių...
(Atkelta iš psl. 2)

Atskirai paminėdamas vieną ki
tą šaulių s-gos šventės programos 
dalį, noriu duoti progos skaityto
jams prisiminti visą eilę šviesių, 
nuotaikingų mūsų laisvės gyveni
mo momentų. Pavyzdžiui, iškilmės 
Vytauto Didžiojo Muziejaus sode: 
Nežinomojo Kareivio pagerbimas, 
iškilmingas vėliavos nuleidimas su 
invalidų eisena, aukuro liepsna, 
Laisvės Varpo lydima ir Himnu, 
kada susikaupimo ir gilios rimties 
nuotaika persiimdavo minios lietu
vių. Ten ir tokiais momentais gi
mė ne vieno jaunuolio ir net vaiko 
širdyje pasiaukojimo savo tautai 
ir Tėvynės meilės kibirkštis. Ir 
okupacijoj vargstančio ir svetur

— Ar tu irgi namuose plauni 
lėkštes? — klausia savo brolio Jur
gis.

— Ne, aš savo žmonai nupirkau 
brangų porcelianą, tad ji neleidžia 
man paliesti, kad nesudaužyčiau.

• • »
— Kodėl tu nemėgsti Antano?
— Dėl to ,kad jis buvo susižadė

jęs su mano žmona ir aš nenoriu 
turėtų jokių reikalų su gudresniais 
už mane...

• • *

Viename fabrike, kur dirba 
daug moterų, direkcija iškabino 
skelbimą:

— Jei jūsų nertinis didelis, sau
gokitės manšinų; jei jis siauras, 
saugokitės mašinistų! 

raidė į kurią bus įpinta lietuviškos 
ir amerikoniškos spalvos. Antroji 
uniforma — visa balta, su žaliais 
ženklais. Be to visi vadovai ir žai
dėjai dėvės specialius išeiginius 
kostiumus, vienodus, su specialiu 
ryškiai matomu ženklu ant išori
nės švarko kišenės.

4. Galutinis Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės sąstatas bus 
paskelbtas pasibaigus jų žiemos 
sezonui t. y. balandžio pabaigoje. 
Yra paskirti atstovai įvairiose 
Amerikos lietuvių kolonijose, kurie 
seka žaidėjų formą ir darys ata
tinkamas rekomendacijas sudarant 
galutiną Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinę. Tais atstovais yra 
paskirti: M. Duliūnas ir St. Gin- 
čiauskas (abu Toronte), J. Bulio- 
nis (Hamiltonas), Alg. Alantas 
(Detroitas), J. Kijauskas (Cleve- 
landas) ir Alg. Birutis (Rytų 
Sporto Apygarda), šie atstovai 
savo pasiūlymus padarys balandžio 
4 — 5 d. d. Toronte įvykstančių 
sporto žaidynių metu.

5. Visą išvyką į Australiją or
ganizuoja FASK-to patvirtintas 
komitetas, kurį sudaro: V. Adam- 
kavičius, K. Dranga, Vyt. Gry
bauskas, dr. P. Kisielius, Br. Nai
nys ir J. Šoliūnas.

6. Australijos lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinės paruošimui 
rungtynėms su Amerikos lietu
viais, š. m. kovo mėn. 28 ir 29 d. d. 
(Velykų metu), Melbourne įvyks 
kontrolinės rungtynės prieš latvių 
ir australų komandas. Smulkesnė

VIEŠAS PAAIŠKINIMAS
Mūsų Pastogės sporto skyriaus 

korespondentas savo “Šventės nuo
trupose” neminėdamas pavardžių 
palietė įvykius, kurie neatitinka 
tikrovei.

Melbourne būdamas antrą dieną 
prieš krepšinio rungtynes turėjau 
apleisti salę kitą dieną pareiškęs 
krepšinio treneriui p. Laukaičiui, 
kad rungtynėse dalyvauti negalė
jau nepasakydamas priežasties.

ištremto ar išklydusio lietuvio šir
dis silpnumo momentais nejučiom 
grįžta prisiminimais į tą nepri
klausomybės metu sukurtą, mums 
reikšmingais simboliais brangią 
Tautos šventovę. Daugelis iš šven
tėn suvažiavusių šaulių gal but 
pirmą ir vienintelį kartą gyveno 
tų būdingų tradicipių iškilmių 
nuotaika.

Svarbi šventės programos dalis 
vyko Joninių dieną Kaune aviaci
jos aerodrome, kur išsirikiavo 20 
tūkstančių uniformuotų ir gink
luotų šaulių ir 5 tūkstančiai uni
forma arba tautiniais drabužiais 
pasipuošusių moterų šaulių. Gar
bės svečius sudarė Vyriausybė, 
Kariuomenės Vadovybė, Seimo 
Prezidiumas, diplomatinis korpu
sas ir karo atstovai. Pabaltijo val
stybių šaulius ir šaules šioje šven
tėje atstovavo: Estijos kaitseliidu 
virš. gen. maj. Orasmaa su paly
dovais, Jarva rinktinės vadas p. 1. 
k. Prees ir sporto vadovas kapt. E. 
Leep, kaitseliidžiu pirmininke E. 
Mannik, Latvijos Aizsargu virš, 
gen. Karlis Prauls su palydovais, 
aizs. štabo adm. dalies virš. A. Ošė, 
5 Rygos pulko vadas Martins Ta- 
eijs, aizsargių atstovės A. Stabul- 
nieks ir L. Laukevics; Suomijos 
Suojeluskunta karinio departamen
to virš. pulk. N. V. Hersalo, Lotta 
Svaurd (suomijos moterų šaulių) 
pirmininkė Fanny Luukkonen su 
palydove valdybos nare Arneberg 
Pertti. Žymiųjų visuomenininkų 
ir organizacijų atstovų tarpe Gar
bės tribūnoje matėme Garbės šaulį 
patriarchą Martyną Jankų, Garbės 
šaulę E. Putvienę.

Iškilmingas pamaldas prie lauko 
altoriaus laikė Arkivyskupas Met
ropolitas J. Skvireckas, asistuoja
mas generalvikaro prelato K. Šau
lio ir vyriausio kariuomenės kape
liono kan. A. Sabaliausko. Pamal
dose dalyvavo jungtinis šaulių 
choras ir orkestras. Toliau sekė 
L. Šaulių s-gos vėliavos ir lėktuvų 
šventinimas, ginklų ir kitų dovanų 
įteikimas ir paradas. 

informacija šių rungtynių reika
lais bus šsiuntinėta klubams arti
miausiu laiku. Atsižvelgiant į tai, 
kad mūsų rinktinės rungtynės 
prieš Amerikos lietuvius įvyks ne 
švenčių ar atostogų metu ir gali 
pasitaikyti rinktinės dalyvių, ku
riems sąlygos neleis atvykti į kito
je valstijoje vykstančias rungty
nes, mūsų rinktinės treneris R. 
Petkūnas, pasitaręs su ALFAS 
Valdyba, nutarė pakviesti į rink
tinę 12-jų žaidėjų Š. Urboną 
(Melb. Varpas).

7. Klubai (arba komitetai, kur 
jie jau sudaryti) prašomi užmegs- 
ti ryšį su vietinėmis australų krep
šinio sąjungomis per jų sekreto
rius, kurie visi jau yra painfor
muoti apie Amerikos lietuvių krep
šininkų vizitą.

8. Svečių priėmimo komitetai 
jau sudaryti Melbourne ir Adelai
dėje. Sydnėjus ir Hobartas prašo
mi taip pat neatidėliojant šiuos ko
mitetus sudaryti ir jų sudėtį pra
nešti ALFAS Valdybai. To paties 
prašoma ir Pertho Apylinkės Val
dyba. ALFAS Valdyba ypač ne
kantriai laukia komitetų nutarimo 
ir rekomendacijų “Amerikos Lie
tuvių Sportininkų vizito Austra
lijoje prisiminimo “ženklelio 
reikalu.

Jei komitetai turėtų kurių nors 
klausimų, ALFAS Valdyba į juos 
tuoj pat atsakys.

Su sportiškais linkėjimais, 
J. Janavičius

ALFAS Valdybos Pirmininkas

Treneris man į tai nieko neatsakė. 
Kitą dieną privačiame pobūvyje 
“Kovo" pirmininkas man pranešė, 
kad esu nubaustas ir daugiau ne
žaisiu. Prieš sprendimą mano tei
sėjai galėjo duoti man progos pa
siaiškinti, iš kur matytųsi, gal tai 
buvo mano klaida, o gal ne. Dabar 
jau po laiko. To įvykio pasėkoje 
aš, susiradęs tokių pat “nedraus
mingų draugų” ir gavęs tėvo pri
tarimą sugalvojau atsiskirti nuo 
“Kovo” ir įsteigti kitą sporto klu
bą Bankstowne. Norėčiau čia pa
reikšti :

Apie naują sporto klubą suvie
nijant jaunimą buvo galvota ir 
tartasi jau prieš tris mėnesius, 
bet viskas atidėta, kol pasibaigs 
mokslo metai, ir tuo pačiu nenorė
ta sutrukdyti sporto švetnės.

Dėkodami korespondentui už 
pareikštus linkėjimus mes iš savo 
pusės pasižadame prie progos pa
rodyti, kad esame drausmingi ir 
verti tikro sportininko vardo.

Algirdas Andrejūnas, Jun.
Sydney

Noriu paminėti, kad visa eilė 
čia minimų faktų ir pavardžių dar 
labiau išryškina Šaulių S-gos svar
bą mūsų valstybiniame gyvenime. 
Respublikos Prezidento įteiktoji 
vėliava — tai mūsų tautinės vie
nybės organizacinio bendradarbia
vimo simbolis. L. Šaulių S-gai tą 
vėliavą dovanojo šios organizaci
jos:

1. Ats. Karininkų s-ga.
2. Lietuvos kariuomenės kūrėjų 

savanorių s-ga.
3. Jaunųjų ūkininkų ratelių s-ga.
4. Liet, tautininkų s-ga.
5. “Pavasario” federacija.
6. Žydų karių, dalyvavusių kovo

se dėl nepriklausomybės s-ga.
7. Kunigaikštienės Birutės karių 

šeimų moterų draugija.
8. Skautų brolija.
9. Skaučių seserija.
10. Jaunosios Lietuvos s-ga.
11. Lietuvos katalikių moterų 

draugija.
12. Lietuvos katalikų vyrų s-ga.
13. Liet, moterų taryba.
14. Studentų ats. karininkų 

korp. “Ramovė”.
Šio straipsnio ribose neįmanoma 

išvardinti daugybės kitų organiza
cijų paskirų asmenų ir užsienio at
stovų, sveikinusių Šaulių S-gą ju
biliejaus proga. Šie prisiminimai 
pateisina posakį, kad Šaulių S-gos 
dvidešimtmečio šventė tikrai buvo 
didelio masto tautinė demonstra
cija, kurioje atsispindėjo ne tik 
šaulio darbo kryptis, bet ir gyvas 
mūsų plačios visuomenės pritari
mas.

Tokios nuotaikos vyravo didžių
jų skaudžių pasaulio sukrėtimų 
išvakarėse. Šaulių s-gos gyvenime 
tai buvo paskutinis žymesnis, pa
kilia nuotaika praėjęs įvykis.

(Pabaiga)

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.; UJ 4898

AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTININKŲ 
ATSIŠAUKIMAS Į LIET. VISUOMENĘ

KREPŠININKAI Į AUSTRALIJĄ

Paruošiamieji darbai yra baigti, reikalingi nutarimai ir 
susitarimai padaryti. Atėjo laikas realizuoti didįjį 1964 m. 
žygį — Šiaurės Amerikos lietuvių sportininkų išvyką į Aus
traliją.

Žygio apimtis ir jo tikslas prašoka ŠALFAS-gos rėmus, 
Tai visų laisvų lietuvių reikalas. Šiltas pritarimas jo įvykdy
mui yra rastas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir kitų mūsų 
visuomenę atstovaujančių organizacijų viršūnėse, o entuzias
tiškiausias ir džiaugsmingiausias atgarsis atskambėjo iš Aus
tralijos lietuvių ir jų sporto vadovybės.

Su pasitikėjimu ir tvirta viltimi ŠALFAS-ga kreipiasi j 
lietuvių visuomenę ir organizacijas prašydama Australijos žy
gį visokeriopai paremti.

1964 metais mūsų sportininkų pasirodymai Australijos 
žemyne teiškelia mūsų tautos vardą svetimtaučiuose ir užde
ga tautinius jausmus savuosiuose! Pratęskime garbingą mūsų 
krepšininkų laimėjimų grandinę Europoje ir Pietų Amerikoje 
nauju žygiu.

LIETUVIŲ VARDU IR LIETUVOS GARBEI!
. ŠA LFA SS-gos

Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas

Senų dienų garbė...

ŠNIPU PASAULY
9

Daugiau kaip 16.000 vyrų ir mo
terų Vakarų Vokietijoje yra ko
munistų šnipai, šnipo sugavimas 
Vakarų Vokietijoje nėra paprastas 
reikalas. Jie visi gerai kalba vo
kiškai, gerai žino vokiečių papro
čius ir galvoseną. Šnipais dau
giausia užverbuoti rytų Vokietijos 
gyventojai.

Vakarų Vokietijos Bad Godes- 
berg yra “antišnipinis muziejus”. 
Daugumas šnipų dirba iš prievar
tos šnipų “iš idealizmo” yra la
bai nedaug. Vakarų Vokietijos 
saugumas kiekvienais metais su- 
žvejoja po 2,000 šnipų.

“Šnipų muziejus” turi labai įdo
mių eksponatų. Šnipai naudoja 2 
centimetrų didumo foto aparatus. 
Pačią filmą paslepia degtukų dė
žutėje. Šnipai žinias perduoda tam 
tikrais mikropunktais.

Mikropunkto didumas neprašoka 

trečdalio milimetro. Šitas mikro- 
punktas su svarbiomis žiniomis 
priklijuojamas prie paprasto laik
raščio ir siunčiamas į rytų Vokie
tiją. Agentai žinias gali paslėpti 
lygintuve, degtukų dėžutėje, table
čių nuo galvos skaudėjimo dėžu
tėje ir kt.

Viena komunistų agentė prane
šimą parašė specialiu rašalu ant 
savo odos. Kitas šnipas žinias lai
kydavo barzdos skutimo įrankiuo
se. Vieno šnipo vaikas turėjo žai
dimo traukinėlį. Tą traukinėlį jis 
laikė rankose. Vokiečių saugumas 
jame surado 10,000 markių.

Agentai yra priversti nuolatos 
keisti priemones. Komunistai 
agentais siunčia į Vakarų Vokieti
ją dažniausiai politinius kalinius, 
kurių šeimos pasilieka įkaitais.

V. Lt.

I
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE B. Genys, skambinti p. Kazlausko 
K telefonu 709-1230 iškviečiant;

Z. Motiejūnienė, 112 Sixth Ave., Pranešimai
NEWCASTLE

JAUNIEJI Į VALDŽIĄ
Vasario 2 d. visuotiniame apy

linkės susirinkime išrinktoji nau
joji valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas V. Nekrošius, vi
cepirmininkas H. Zakarauskas, 
sekretorius B. Zakarausknitė ir 
kultūros reikalų vedėja Z. Zaka
rauskienė. Kasininkas S. Zienius.

Išskiriant kasininkų S. Zienių, 
prklausanti vyresnei kartai, visi 
kiti yra jaunieji, kurie per eilę 
metų gyvai ir talentingai dirbo 
įvairiose liet, kultūrinėse šakose. 
Štai dabartinis pirmininkas V. 
Nekrošius yra prityręs artistas, 
tautinių šokių grupės muzikantas, 
buvęs ateitininkų kuopelės p-kas, 
“linksmųjų brolių” dainius, apy
linkės valdybos iždininkas ir baž
nytinio k-to narys.

Vicepirmininkas H. Zakaraus
kas — nuolatinis choristas, “links
mųjų brolių” grupės narys, buvęs 
apyl. vicepirm. ir net pirmininkas, 
bu v. knygyno vedėjas.

Sekretorė B. Zakarauskaitė — 
nuolatinė choristė, “Kregždučių” 
seksteto dainininkė, vaidintoja — 
artistė, ateitininkų kuopos veikėja 
ir tautinių šokių grupės šokėja, 
Kult. reik, vedėja Z. Zakarauskie
nė, lietuvių knygyno vedėja (jau 
trečius metus), “Kregždučių” 
organizatorė, nuolatinė choristė ir 
net kartais dirigentė ir visų iki 
šiolei Newcastle suvaidintų veika
lų svarbiausia artistė, tautinių šo
kių grupės vedėja ir šokėja.

Kasininkas S. Zienius buvęs ka
sininku ir pereitų metų valdyboje 
iš profesijos statybininkas ir biz
nierius. Jo finansiniai gabumai la
bai naudingi apylinkės valdybai.

Jaunai ir energingai valdybai 
linkime darbo palaikant ir Ugdant 
lietuviškąją kultūrą mūsų plieno 
mieste — Newcastle.

SYDNEY
GRAŽUS VASARIO 16-SIOS 

PAMINĖJIMAS
Sydnėjuje Vasario 16-sios mi

nėjimas pradėtas vasario 15 d., 
šeštadieni erdvioje Auburn salėje. 
Minėjimas rengtas visų trijų — 
Sydney, Bankstown ir Cabramat- 
ta apylinkių valdybų ir jį atidarė 
Sydney apylinkės p-kas p. S. Na
rušis. Po įžanginio p-ko žodžio 
visiems atsistojimu pagerbiant už 
Lietuvos laisvę žuvusiuosius, tuo 
laiku p. A. Gasiūnas iškilmingai 
perskaitė Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo aktą.

Tuoj po to aktualią ir įdomią 
kalbą pasakė svečias iš Canberros 
p. Steponas Kovalskis.

Meninė programos dalis, kurią 
suorganizavo ir pravedė p. A. Ga
siūnas, susidėjo iš dviejų dalių: 
pirmojoje dalyje pasirodė mūsų 
jauniausi menininkai: R. Sadaus
kas smuiku, Z. Belkutė piano, E. 
Šiurka akordeonu, B. Vingilytė 
piano. Iš vyresniųjų D. Grosaitė 
paskaitė ištrauką iš Vinco Krėvės 
“Merkinės pilis”, J.A. Jūragis ir 
M.M. Slavėnienė paskaitė po pluoš
telį savo kūrybos, St. Skorulis pa
skaitė Vinco Krėvės padavimą 
“Daina apie arą”. Minėjimo pa
baigoje p. K. Kavaliausko vado
vaujamas Dainos choras šauniai 
sudainavo visą eilę dainų, p. Na
rušis padėkojo visiems minėjimo 
programos dalyviams ir svečiams 
rengėjų vardu ir minėjimas baig
tas chorui giedant Tautos Himną.

Pasibaigus oficialiai minėjimo 
daliai p. Narušis kvietė susirinku
sius dar valandėle pasilikti, pasi
klausyti lietuviškos muzikos iš 
olokštelių ir besivaišinant prie sta
liukų pratęsti visą šventę. Nors 
šokių ir nebuvo (gavėnios metas!), 
bet nuotaika tikrai buvo smagi ir

Pasitraukė Petras Brūzga
Sausiė 5 d. dėl susilpnėjusios 

sveikatos pasitraukė Newcastle 
ilgametis apylinkės vaidybos pir
mininkas Petras Brūzga. Normaliu 
atveju Newcastle apylinkės valdy
bos rinkimai būdavo vykdomi ba
landžio mėn. Bet 1964 m. valdyba, 
likusi be pirmininko ir nenorėda
ma, kad lietuviškasis darbas apy
linkėje susitrukdytų, jau vasario 
2 d. sušaukė visuotinį apylinkės 
susirinkimą, kur buvo išrinkta 
nauja apylinkės valdyba.

Visais Petro Brūzgos pirminin
kavimo metais Newcastle apylin
kės lietuviškoji veikla buvo gyva, 
judri ir šakota. Vienas iš charak
teringiausių Petro Brūzgos kaip 
pirmininko veiklos bruožų buvo jo 
kietas pasiryžimas visus valdybos 
posėdžiuose padarytus nutarimus 
įvykdyti nežiūrint pasitaikiusių 
kliūčių ir sunkumų. Gal kartais 
kaikam atrodė, jog Brūzgos toks 
pirmininkavimo metodas ir buvo 
pergriežtas.

Petras Brūzga dirba plieno fab
rike pamainini darbą. Jis daug 
laisvo laiko — dienų ir naktų — 
aukojo lietuviškiems reikalams. 
Kiekvieno apylinkės pirmininko 
užrašų knygelė yra pilna tų reika
lų — reikalėlių, kurie niekad neiš
sibaigia, nes vienus atlikus jau 
laukia dešimtys kitų.

Pašlijus sveikatai pirmininkavi
mo darbas Petrui Brūzgai pasida
rė dar sunkesnis ir net nervinges- 
nis. O uolusis lietuviškais reika
lais besisielojąs pirmininkas šiais 
laikais-turi dėl daug ko nerimas- 
tauti.

Apgailestaudami Petro Brūzgos 
pasitraukimą iš aktyviosios New
castle lietuvių veiklos, nes jam 
dėkojame už jo nuveiktus darbus, 
dėkojam už jo trūsą ir pastangas, 
kad lietuviškosios kalbos ir kultū
ros žiburėlis skaisčiai žibėtų plie
no fabrikų mieste Newcastle. Jis

tą lietuviškumo žiburėlį kurstė ir 
juo rūpinos ištisą eilę metų. Leis
kime dabar jo darbą tęsti kitiems, 
jaunesniems, kuriems jis parodė, 
kaip reikia pirmininkauti, idant 
lietuviškoji šviesa per fabrikų dū
mus ir per australiško gyvenimo 
viliones tebešviestų visiems geros 
valios lietuviams.

Petras Brūzga ir dabar pasiry
žęs savo darbu ir patyrimu pa
gelbėti naujajai Newcastle apy
linkės valdybai visur, kur tik jis 
bus reikalingas ir kviečiamas. Juk 
dabar mes gyvename tokius lai
kus, kur lietuvis visuomenininkas 
bei kultūrininkas negali išeiti į 
pensiją nežiūrint jo nuovargio, 
profesijos, senumo ir net., nusivy
limo. Pavergtos Lietuvos akys at
kreiptos į mus, primygtos tautos 
šauksmą mes visi-girdime net ir 
gyvendami ir čia, saulėtoj Austra
lijoj.

M.Š.

džiaugdamiesi gražiu minėjimu 
žmonės skirstėsi ilgokai užtrukę. 
Minėjime susirinkusių buvo gero
kai virš trijų šimtų. Šio vakaro 
metu veikė Soc. Moterų Draugijos 
paruoštas bufetas su išgėrimais.

Sekančią dieną, sekmadienį ry
šium su Nepriklausomybės švente 
gausiai susirinko žmonių bažnyčio
je, kur kun. P. Butkus laikė iš
kilmingas pamaldas ir pasakė gilų 
ir ypač aktualų pamokslą. Pamal
dų metu giedojo Dainos choras. 
Bažnyčioje dalyvavo organizuotai 
jaunimas su savo vėliavomis: skau
tai, sportininkai, ateitininkai.

Tuoj po pamaldų ten pat prie 
bažnyčios salėje skautų Aušros 
tuntas turėjo savo iškilmingą su
eigą Vasario 16-sios proga.

In f.

KAZIUKO MŪGĖ
Jau į tvirtą tradiciją įėjo Ka

ziuko Mugė Sydnejuje. Kaip kas
met taip ir šįmet ją rengia Kata
likų Draugija. Jeigu kitais metais 
visą mugės rangos sunkumą nešė 
pati Draugija, patalkininkaujant 
skautams, tai šįmet panūdo be
veik visos Sydnejaus organizaci
jos, o ypač jaunimo, prisidėti prie 
Mugės. Ir ateitininkai ir skautai, 
ir sportininkai visi vieningai įsi
jungia į Kaziuko Mugės ruošimą. 
Mugės diena — 8-ji kovo, sekma
dienis. Tą dieną “Dainavos” salė 
Bankstowne įgaus tikro lietuviško
jo turgaus vaizdą: “karabelnin- 
kai”, prisikrovę baronkų, bulku- 
čių (su “radzinkom” ar obuoliais), 
saldainių, dūdelių ir visokiausių 
dabar nenumanomų gėrybių, kon
kuruos viens su kitu, nuleisdami 
kainas iki minimumo. Kiekvienas 
— suaugęs, taip vaikas — turės 
ypatingai gerą progą išmėginti sa
vo sėkmę loterijoj ar įvairiausiuo
se laįmės šuliniuose.

Prie Dainavos namų sporto aikš
tėje vyks sportą mėgstančiųjų 
rungtyniavimas ir nugalėtojai bus 
apdovanoti prizais. Taigi norintie
ji rungtynėse dalyvauti kviečiami 
jau dabar pradėti treniruotis. 
Scenoje taip pat numatoma links
ma įdomi programa. Mūgės prad
žia 1 vai. p.p., tuojau po lietuviš
kųjų pamaldų Lidcombe. Mūgės 
pelnas numatomas skirti meniško 
simbolinio paminklo pastatymui 
lietuvių kapuose.

Visais mūgės reikalais tautiečiai 
prašomi kreiptis į žemiau nurody
tus .asmenis:
J. Maksvytis, 7 Flemings St., 
Carlingford, tel. 86-6269;

Berala, tel. 644-2202.
M. Slavėnienė, 25 Maranoa St., 
Auburn.

.AAlčiauskas, la Oxford St., 
Lidcombe.

Rengėjai

PIRMASIS JUMORO
VAKARAS SYDNĖJUJE f

Pranešame, kad Sambūris švie
sa Sydney Skyrius kovo 7 d. Ban- 
kstowno salėje ruošia pirmąjį ju
moro vakarą, kurin pakviestos žy
miausios jumoristinės pajėgos. 
Apie šio vakaro smulkmenas skai
tysite dar vėliau, bet šia proga 
tenka tik priminti, kad jumoro mė
gėjai jau pasižadėjo dalyvauti šio, 
vakaro programoj ir galanda sa
vo paišelius: M. Gailiūnas iš Wbl- 
longong, A. Gasiūnas iš Hurlstone 
Park, “Linksmieji broliai” iš Syd
ney, Ku-ka iš “Mūsų Pastogės”, 
P. Pilka iš Canberros, V. Šlioge
ris (jun.) iš Belmore, St Skoru- 
lis iš Padstow. Laukiama dar at
siliepimų iš kitų.

Sambūris Šviesa 
Sydney Skyrius ....

ABITURENTŲ PAGERBIMO 
REIKALU

Dar kartą, dėl tikslesnės regis
tracijos pakartotinai prašome visų 
Sidnėjuje gyvenančių abiturentų 
tėvelius pranešti savo vaikų pa
vardes ir adresus iki kovo mėn. 1 
d. (geriausia laišku), Cabrama- 
ttos Apylinkės Valdybos pirminin
kui: Ant. Statkus, 42/a Huges 
St., Cabramatta, N. S. W.

A. L. B. Cabramattos 
Apylinkės Valdyba

SYDNEJIŠKIŲ DĖMESIUI
Vasario 25 d. 3.30 vai. p.p. kvie

čiami visi Sydney ir apylinkių lie 
tuviai atsukti savo televizijų pri
imtuvus ant stoties septintos 
(Channel 7). Tuo metu dainuos 
mums vsiems gerai pažįstama so
listė Marija Bernotienė, vilkinti 
tautiniais rūbais, o pranešėjas ta 
proga duos išsąmų pranešimą apie 
Lietuvą ir jos dabartinę padėtį.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Vasario 23 d. Adelaidės Lietu

vių Sąjunga šaukia savo visuoti
nį narių susirinkimą. Numatomi 
valdomųjų organų rinkimai ir ak-, 
tualieji reikalai. Susirinkimas 
vyks Lietuvių namuose 3 vai. p.p.

*
Adelaidės tautinių šokių grupė, 

vadovaujama p. B. Lapšienės, grą
žai reprezentavosi Žvejybos Šven
tės — Tunaramos programoje. 
Laikraštis “Port Lincoln Times” 
labai gražiai aprašė šios grupės 
pasirodymą, o “gerųjų kaimynų 
skyriaus pirmininkas net prisiun
tė p. Lapšienei padėkos laišką, i

* iVasario 25 d., antradienį 8.30. 
— 9.00 vai. vak. solistė Genovai-I 
tė Vasiliauskienė padainuos lie^ 
tuviškų dainų per 5CL radio stoti 
Adelaidėje, gi sekančią dieną, va
sario 26, 8.45 vai. vak. per tą pa
čią stotį Adelaidės liet, choras Li- 
tuania padainuos taip pat lietu
viškų dainų. /* 1 i

Vasario 28 d. 8 vai. vak. Adelai
dės Norwood Town Halėje p. Ba- 
bičevos baleto studija ruošia baleto 
koncertą pagerbiant išvykstantį 
toliaus studijuoti lietuvį baleto šo-

JAUNIMO DIENA SYDNEJUJE
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Petras Brūzga {dešinėje) su

P.L.B. p-ku J.J. Bačiūnų.

COSMOS TRADING CO.
(Sav. A. Vaitiekūnas)

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. 379-2325 
SKYRIAI VISOSE VALSTIJOSE

Kaip žinote, 'Lietuvoj beveik badas. Rekomenduojame 
užsakyti giminėms pagrindinius produktus, kaip sekančius 
standartinius siuntinius:

COSMOS 1 ... £ 18.2.0 COSMOS 2......... £ 14-10.0
svarų kiaulinių taukų 
svarų cukraus 
sv. ryžių 
svarų kvietinių miltų

COSMOS 8 £ 10.5.0
40 svarų kvietinių miltų

COSMOS 6......... £ 19.10.0
40 svarų kiaulinių taukų 

Pilnas sąrašas prisiunčiamas pareikalavus. Visi produk
tai daniški, aukštos kokybės ir pristatomi per 3 — 4 savaites. 
Mūsų kainos 5% ■— 10% pigesnės, nei kitur.

10 svarų sviesto 10
10 svarų kiaulinių taukų 10
10 svarų cukraus 10
10 svarų ryžių 10

COSMOS 4......... £ 15.13.0
20 svarų kiaulinių taukų
10 svarų cukraus
10 sv. ryžių arba miltų

v Fe

Vasario 2 d. lietuvių namuose 
Redferne įvyko Sydney, Banks
town, Cabramatta Bendruomenės 
Apylinkių pirmininkų su, jaunimo 
organizacijų vadovais pasitarimas 
jaunimo dienos-šventės surengi
mo reikalu.

Pasitarime dalyvavo šių organi
zacijų vadovai: Dainos choro di
rigentas K. Kavaliauskas, Kraš
to Valdybos atstovai D. Labutytė 
ir VI. Daudaras, Sydney Skyriaus 
Studentų pirmininkas K. Protas, 
ateitininkų moksleivių vad. M. 
Slavėnienė, Skautų “Aušros” tun
to tuntininkas A. Alčiauskas, 
Sporto Klubo “Kovo" pirmininkas 
p. Stirbinrkas. Buvo kviesti dar 
Savaitgalio Mokyklos vedėjas p. 
Genys, Kun. P. Butkus, A. Lau
kaitis ir B. Kiveris.

Pasitarimui pirihininkavo S. Na
rušis ir sekretoriavo V. Patašius. 
Susirinkimas nutarė jaunimo die
ną — šventę šiais metais rengti 
liepos 11-12 d. Jaunimo šventę 
vadinti Dariaus-Girėno vardu.

Jaunimo organizacijų* vadovai 
sutarė ligi sekančio pasitarimo, 
kovo 15 d. sudaryti sąrašus jau
nuolių — mergaičių ir berniukų 
nuo 12 metų amžiaus, kurie mo
kosi muzikos: pianinu, smuiku, 
akordeonu ir kitais instrumentais, 
deklamuotojas-jus, baleto ir tau
tinių šokių šokėjas-jus.

Nutarta sudaryti komisijas: mu
zikos, deklamacijų ir tautinių šo
kių bei baleto, kurios patikrins 
organizacijų vadovų parinktus kan- 
didatus-tes, kurie dalyvaus jauni
mo šventės koncerto programoje.

Susirinkimas pageidavo, kad 
šiame jaunimo talentų pasirody
mo koncerte dalyvautų ir tas jau
nimas, kuris nedalyvauja organi
zacijose, bet mokosi čia suminė
to muzikos ar kito meno. Šio jau
nimo Tėvai prašomi registruoti sa
vo tokius vaikučius pas Sydney 
Apylinkės pirmininką S. Narušį 
iki kovo mėn. 10 d.

Susirinkimas taip pat reiškė pa
geidavimą, kad šiame jaunimo ta
lentų pasirodymo koncerto pro
gramoje dalyvautų ir kaimyninių 
apylinkių jaunimo talentai: Wol-

longongo, Canberros ir Newcastle, 
nes šios apylinkės, būdamos ne
gausios, negalės paskirai sudaryti 
tokių jaunimo dienų, kad jų jau-| 
nimas galėtų pasireikšti visuome-| 
nėję. Maloniai prašome mielus 
Wollongong, Canberros ir New-, 
castle Apylinkių pirmininkus pri-l 
siųsti tokių įvairaus meno mėgė-| 
jų jaunuolių sąrašus iki kovo 10 
d., Sydney Apylinkės Pirmininko 
vardu.

Aiškumo dėliai, Wollongongo, 
Canberros ir Newcastle parinktie-l 
ji kandidatai bus įtraukti į Jau
nimo šventės Koncerto programą 
be specialių „komisijų tikrinimo. 
Jų patikrinimą atliks tų Apylin-. 
kių .specialistai.

Geriausiai pasirodžiusiems pro
gramos dalyviams bus skiriamos 
premijos. Premijas skirs atitinka-l 
mos komisijos.

Jaunimo šventės programos va
dovu sutiko būti p. K. Kavaliaus
kas. Sportininkų pasirodymo pla
ną .sutiko paruošti Sporto klubo 
“Kovo” Valdyba.

Taip pat nutarta kviesti daili-l 
ninką p. Ratą organizuoti jauni-) 
mo paveikslų, piešinių ir rankdar
bių parodą. Po jaunimo koncerto,1 
kuris įvyks liepos 11 d., Father 
J.O. Ratily Memorial" Auditorium 
salėje, Park Rd., Auburn, baliaus 
metu bus pravestas moderniųjų 
šokių konkursas.

Jaunimo šventė — Dariaus-Gi
rėno minėjimas yra numatytas su
ruošti kiek galima įspūdingesnis 
ir iškilmingesnis, kad galėtų pa
sididžiuoti ne tik programos daly
viai jaunimo talentai, bet ir žiū
rovai, kiek jaunimas, tiek ir senes
nioji karta.

Sekantis jaunimo organizacijų 
vadovų pasitarimas įvyks kovo 15 
d. Lidcombe, katalikų bažnyčios 
salėje po pamaldų.

Sydney Apylinkės P-ko S. Na- 
rūsio adresas: 36 Berrille Rd., 
Beverly Hills. N.S.W. Telefonas:! 
53-54-55.

Sydney, Bankstown, Cabramatta

Apylinkių Valdybos

kėją Juozą Janušaitį. Jis išvyks
ta mokytis baleto meno į Melbour- 
•ną net gavęs stipendiją. Šio kon
certo pajamos skiriamos jaunam 
lietuviui šokėjui paremti.

*
Kovo 1 d. Adelaidėje Kultūros 

Fondas rengia savo popietę, ku
rios metu solistė G. Vasiliauskie
nė papasakos apie savo gastroles 
šiaurės Amerikoje ir po to bus 
renkama Kult. Fondo Valdyba. Vi
sa tai yyks Liet. Namuose 3.30 vai. 
p.p.

*
Anąsyk irgi per Sydney Tele

vizijos programą vaikų valandėlė
je pasirodė kaip smuikininkas Ri
čardas Badauskas, net buvo apdo
vanotas. Reikia pasidžiaugti, kad 
sūnus eina tėvo pėdomis ir atrodo, 
iš šios giminės smuikas neslysta 
iš rankų.

*
Mūsų vyrai snaudžia, o mergai

tės nelaukia. Antai visiems syd- 
nėjiškiams gerai pažįstama (ne
kalbant ape jos “gimtąjį” New
castle) ištekėjo už Indo (greičiau
siai maharadžos) ir išvyko į Pran
cūziją Dana Bajelytė, o vėliau 
nuolat apsigyvens Indijoje. Mūsų 
žiniomis kita newcastlietė dairosi 
į kiniečius. Sakyčiau gera atesta
cija mūsų vyrams!

*
Artėjanti gavėnia mūsų vyrus 

pastūmėjo į moterišką pusę: vos 
nuaidėjus trenksmingom A. Skir- 
kos vestuvėms, kaip girdim, jog 
vedė Juozas Statkus iš Cabramat
tos ir Vytautas Narbutas iš Ash- 
field.

Ku-ka

PADĖKA
Sydney Lietuvių Moterų Socia

linės Globos Draugijos tradicinis 
blynų vakaras, įvykęs vasario 8d., 
puikiai pasisekė. Šia proga Drau
gija dėkoja:

1. Visiems svečiams už atvyki
mą ir gausias aukas.
2. Draugijos narėms už skanių 
blynų iškepimą — ponioms: Ci- 
bulskienei, Donelienei, Jarmalavi- 
čienei, Mauragienei, Osinienei, 
Petnūnienei ir Vaičiurgienei.

3. Prisidėjusioms maistu ir dar
bu:— ponioms: Ankudavičienei, 
Badauskienei, Bielienei, Gasiūnie- 
eni, Jablonskienei, Kedienei, Mi
lašienei, Montvydienei ir Simniš- 
kienei.

4. Aukotojams loterijai: poniai 
Statkuvienei už puikų tortą ir p. 
K. Butkui už nuostabiai gražią lė
lę ir papuošalą.

5. Nuoširdiems talkininkams — 
ponams: Dantei, Gašlūnui, Kar
pavičiui, Kavaliauskui, Petroniui, 
Pūkui ir švablevičiui.

6. Ponui Dryžai už sumaniai 
pravestus ratelius vakaro nuotai
kos pagyvinimui.

VALDYBA

Tai yra tos stoties įvesta “Gol
den Show” programa, kur duoda
ma galimybės pasirodyti čia gy
venantiems menininkams (nesvar
bu, kokios srities), sulaukusiems 
vyresnio amžiaus. Ryšium su tuo 
bus ir graži propaganda lietu
viams ir Lietuvai. Už šitą gražią 
ir palankią lietuviams propagan
dą turėtume būti dėkingi poniai 
Irenai Daudarienei, kuri išnaudo
dama savo pažintis su Televizijos 
bosais mokėjo gražiai išnaudoti 
progą ir pasitarnauti lietuviškiems 
reikalams. Neužmirškite: vasario 
25 d. 3.30 vai. p.p. Channel 7.

MELBOURNO APYLINKĖS 
LIETUVIŲ ŽINIAI 

PRANEŠIMAS
...Pranešame, kad ALB Melbour

ne apylinkė* narių visuotinis su
sirinkimas įvyks 1964 metais kovo 
mėn. 22 d. 2 vai. p.p. kino salėje 
Victoria Str., (ten pat, kur buvo 
Vasario 16-sios minėjimas).

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 

Mandatų komisijos sudarymas. J. 
Susirinkimo pirmininko rinkimas.
4. Valdybos, iždininko, revizijos 
komisijos pranešimai. 5. Garbės 
Teismo pranešimas. 6. Diskusijos 
dėl pranešimų. 7. 1964 m. apylin
kės valdybos, revizijos komisijos 
ir garbė* teismo rinkimai. 8. Su
manymai ir pasiūlymai bei ben
dra informacija. 9. Susirinkimo 
uždarymas.

1964-ji metai Melbourne lietu
viams bu* parengimų metai. Da- V’ 
lyvaukime audrinkime, visi ir iš
sirinkime darbščią ir pajėgią apy
linkės valdybą.

Melbourno Apylinkės Valdyba

ŠVIESOS PASKAITA IR LIET. 
NAMŲ UŽDARYMAS 

REDFERNE
Vasario 22 d. Sambūris šviesa 

Sydney Skyrius ruošia Dr. Vytau
to Donielos paskaitą tema “S. 
Freudo įnašas į psichologiją”. 
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

Pažymėtina, kad ši paskaita 
sutampa su Lietuvių Namų Red
ferne uždarymu, nes tai bus pas
kutinis lietuviškasis parengimas 
ir netrukus tų namų pirkėjas nu
mato juos griauti.

Šia proga kviečiama plačioji 
Sydney lietuvių visuomenė atsi
lankyti j augščiau minėtą paskai
tą ir parodyti pagarbos ir respek- 
to Sydney Liet. Klubo Tarybai, 
kuri labai palankiomis sąlygomis 
leido Šviesos Sambūriui keletą 
metų naudotis šiomis patalpomis.

Sambūris Šviesa Sydney 
Skyriaus Valdyba

SYDNEY LIETUVIŲ KLUBAS 
PRANEŠA

Vasario 23 d. 2 vai. p.p. Sydney 
Lietuvių Klubas (Lithuanian Club 
Ltd.) paskutinį kartą Klubo patal
pose 18-20 Botany Rd., Alexan
dria, ruošia labai svarbų informa
cinį pranešimą ir atsisveikinimo su 
buv. namais pobūvį. Kviečiame 
Klubo narius ir Sydney visuomenę 
šiame parengime atsilankyti. Po 
pranešimų individualios diskusijos 
prie lietuviškai pagamintų užkan
džių atsigaivinant alučiu.

Lietuvių Klubo Valdyba

Banstowno savaitgalio mokyk
los tėvų ir mokytojų pasitarimas 
šaukiamas vasario 23 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p. Bankstown Liet 
Namuose. Ypač kviečiami kuo gau
siau šiame svarbiame pasitarime 
mokyklos mokinių tėvai. Bus 
svarstomi aktualūs mokyklos rei- ; 
kalai.

PADĖKA
Apgailestaujame, kad mūsų pa

dėkoje, mirus Gertrūdai Dantienei 
(žiūr. M.P. nr. 6), netyčia buvo 
išleista p.p. Simniškiai, kuriems 
reiškiame nuoširdžią padėką už 
pareikštą užuojautą ir padėtą ant 
mirusios kapo vainiką.

Aleksktndras, Gytis ir Vincas
Dantos

MŪSŲ PASTOGĖt
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