
AMŽINASIS
KAREIVIS

Per šimtmečius, kurių mes ne
žinome nuo žmonijos pradžios, 
žmogaus socialinėje sąmonėje 
teišliko nepakitę tik du elementai 
— šeima ir kariuomenė. Jeigu 
šeima yra pirminis ir natūralusis 
elementas žmogaus giminei išlai
kyti, lygiai ir kareivis yra iš tų 
pirminių elementų, kuris buvo 
pašauktas tą šeimą ginti. Tad 
šeima ir yra toji pagrindinė žmo
nijos ir tautos celė, o kareivis 
yra tos šeimos gynėjas.

Iš kultūrų — dingusių ir esa
mų, kaip istorija liudija, šeimos 
charakteris įvairavo, buvo kultū
rų, kur šeimoje pagrindinį vaid
menį vaidino motina, vėliau tė
vas, tačiau kiekvienu atveju šei
ma išliko kaip tokia esmėje ne
daloma ir nepakitusi.

Lygiai tas pats ir su kitu gry
nai žmogišku bruožu — karei
viu. Nuo neatmenamų laikų li
gi dabar kareivis buvo ir tebė
ra tautų ir kutlūrų ramstis ir gy
nėjas.

Galime kaip norint žiūrėti į 
gyvenimą, bet visų pirmiausia 
pagrindinis gyvenimo bruožas 
yra kova: kova už duoną, už kul
tūrą, kova už išlikimą. Daug kul
tūrų ir tautų žuvo kovos lauke 
būdamos arba persilpnos, arba 
kovai nepasiruošusios, bet dar 
daugiau žuvo tų, kurios iš viso 
vengė kovos — jos paprasčiau
siai buvo sutryptos ir nušluotos 
iš gyvenimo, o kitos ir iš isto
rijos.

Šitą pagrindinį gyvenimišką 
principą — kovą už būvį ir iš
likimą lietuviai suprato dar tais 
laikais, kada dar nebuvo pradė
ta rašyti tautos istorija. O į isto
riją lietuvių tauta įžengė ne vien 
kaip aukštai kultūringa bendruo
menė, bet visų pirmiausia kaip 
gerai organizuota ir kariškai iš
treniruota tauta. Per trumpą lai
ką jos kariška galybė tiek išsi
vystė, kad sulaikė Azijos tautų 
antplūdį į Europą, lygiai ir atrė
mė visos Europos organizuotą 
kryžiaus karą prieš negausią ir 
niekam ant kelio nestovinčią lie
tuvių tautą.

Laikas keitė ir papročius ir 
nuotaikas. Kol lietuvis gyveno 
vienoj rankoj laikydamas arklą, 
kitoj kardą, tol lietuvių tautos 
egzistencija ir ateitis buvo už
tikrinta. Tačiau vos tik lietuvis 
padėjo kardą, netrukus jis buvo 
nuginkluotas ir pavergtas. Nusto
jęs būti kareiviu lietuvis pasida
rė svetimųjų vergu. Ir tai truko 
šimtmečius. Lietuvis suprato, 
kad norint gyventi laisvu žmo
gum, neišvengiamai reikia būti 
ir kariu, kuris visados turi būti 
pasirengęs kovoti ir ginti savo 
laisvę ir savo šeimą arba tautą.

Deja, prasidėjus antrajam pa
sauliniam karui lietuvis vėl buvo 
dvidešimto amžiaus kultūrinių 
laimėjimų apakintas ir apgautas. 
Daugiau pasitikėdamas tautų su
gyvenimo ir skelbiamų laisvų 
apsisprendimų principais lietuvis 
vėl išleido iš rankų ginklą. Ir 
šitas rankų nuleidimas pasitikint 
tarptautinėmis sutartimis ir vėl 
lietuvių tautai pasidarė fatališ
kas. Istorija dar kartą primygti
nai pabrėžė, kad gyvenime nėra 
kito kelio, kaip tik kovos kelias, 
kad tiek žmogus, tiek ir tauta 
tik tada gali būti tikra savo atei
timi, kol ji kovoja. Lietuvių tau
ta savo istorijoje du sykius iš
leido ginklą iš rankų ir abu sy
kius buvo parklupdyta. Nežinia, 
kada ateis laikas, kada lietuvis 
vėl pakels ginklą kovai už savo 
laisvę ir ateitį, bet būkime tikri, 
kad pergalė bus mūsų. Lygiai 
taip pat būkime tikri, kad iš is
torijos pasimokę dabartinės ar 
ateinančios kartos nepakartos tos 
fatališkos klaidos ir jau niekad 
nepaleis ginklo iš rankų. Tik ko
vojančiam ateitis. Kas nekovoja, 
tas žūsta. Tai yra amžinas ir ne
kintantis dėsnis visoje žemėje ir 
visoje istorijoje. Jis galioja ir 
šiandienei moderniajai žmonijai, 
lygiai kaip kad galiojo ir anais 
priešistoriniais laikais, kada va
dovautasi džiunglių įstatymais. 
Žmogus yra amžinas kareivis. 
Ir kaip tik dėl to, kad jis karei
vis, jis viešpatauja žemėje ne 
kaip vergas, o kaip žemės valdo
vas.

(v.k.)
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PAPROČIAI
Kada stambus Brazilijos ūki

ninkas važiuoja į bažnyčią ar 
rinkimus, pagal išgales į ratus 
pasikinko jaučius. Ir kuo turtin
gesnis ūkininkas, tuo didesnis 
skaičius jaučių traukia jo veži
mą. Taip kaip jaučių skaičius pa
žymi Brazilijos ūkininko statusą 
ir pasididžiavimą, ginklų ir "bo- 
dyguoard” skaičius yra prestižo 
ir galios reikalas Filipinuose.

Filipinuose nesvarbu, kas 
ka ar nemoka ginklą vartoti, 
jį turi. Turtingieji ne tik kad
siginklavę ligi dantų, bet dažnai 
lydimi automatais apsiginklavu
sios apsaugos. Ir kuo didesnis ar 
turtingesnis filipinas, tuo skait- 
lingesnis jo “bodyguard”. Filipi
nų sostinė Manila yra vienintėlis 
miestas pasaulyje, kur bet kokio 
tipo ar kalibro ginklai laisvai par
duodami, o iškilesniuose pasta
tuose ar restoranuose dažnai už
tinkama iškaba, perspėjanti “Pa
sitikrinkite ginklus prieš įei
nant”. Visgi nužudymai, apiplėši
mai ar pasikėsinimai nėra kasdie
niniu reiškiniu, tačiau smarkiai 
pakyla prieš valdžios rinkimus.

Dėl to jau seniai žinoma, kad 
niekur pasaulyje nėra taip pavo
jinga stoti kandidatu į rinkimus, 
kaip Filipinuose. Ir dažnai į at- 
sakomingą vyriausybės vietą iš
renkamas ne išstatytas kandida
tas, bet tas, kuris išsisaugoja pa
sikėsintojo kulkos.

Nors rinkimų kandidatai imasi 
griežtų atsargos priemonių, ta
čiau ne visuomet tas garantuoja 
apsaugą.

Valstybiniuose rinkimuose 1965

Lietuvos Skautų Sąjunga apdo
vanojo ALB Krašto Valdybos pir
mininką p. S. Narušį padėkos or- 
denu su rėmėjo kaspinu. Tiek ir 
asmeniškai, tiek ir kaip bendruo
menės valdybos pirmininkas p. S. 
Narušis yra labai daug pasidar
bavęs lietuvių skautų labui ir tad 
nenuostabu, kad lietuvių skauti-
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Buvęs nepriklausomoje Lietuvoje paminklas neži
nomam kareiviui, pastatytas Karo Muziejaus sodelyje 
Kaune, dabar okupantų išgriautas (žiūr. apr. psl.4).

VYTA UTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
metais 43 žmonės buvo užmušti, 
53 sužeisti, šių metų rinkimai, 
kurie baigėsi pereitą savaitę, ta
po rekordiniais su 98 užmuštais 
ir 78 sužeistais.

Filipinų sociologai sako, kad 
politiniai pasikėsinimai vykdomi 
paskirų grupių, kurių ištikimybė 
vadui nusveria bet kokią žmogaus 
sąžinę ar valstybinį įstatymą.

ŠATO AMERIKOJE
Kada Japonijos min. pir-kas 

Šato lankėsi Australijoje, vieti
nių politikų nustebimui jis kal
bėjosi vien tik prekybiniais rei
kalais.

Jo apsilankymas Amerikoje 
gavo ne tiek ekonominio kiek po
litinio antspalvio. Iš vienos pusės 
Amerikos prezidentas Johnsonas 
ne visai buvo patenkintas Japoni
jos vykdoma role Azijoje. Iš Ja
ponijos Amerika tikėjosi trupu
tėlį daugiau negu ligi šiol buvo 
rodoma. Iš kitos pusės ir Japoni
ja norėjo žinoti amerikiečių sie
kimus Azijoje ir taip pat atgauti 
antrojo karo metu prarastas sa
las.

Tuo tarpu Amerika atsisakė 
svarstyti bet kokį grąžinimą Ryu
kyu salų, įskaitant Okinavą, kol 
trunka karas Vietname. Šiuo me
tu Okinava yra pagrindinė Ame
rikos karo bazė Ramiajame van
denyne ir turinti strateginį svar
bumą ne tik Vietnamo konflikte, 
bet bendrai visos Azijos likime.

MININT REFORMACIJOS 
PRADŽIĄ

Rytų Vokietijos Wittenberg*o 
mieste minint Reformacijos pra

ORDENAS KRAŠTO V-BOS PIRMININKUI
APDOVANOTAS ALB 

KRAŠTO VALDYBOS P-KAS
aukštai įver-

Naručiui bu- 
12 d. Aušros 

dalyvaujant

jos jubiliejinių metų proga mūsų 
bendruomenės pirmininkas nebu
vo užmirštas ir taip 
tintas.

Šis ordenas p. S. 
vo įteiktas lapkričio 
tunto sueigos metu
Australijos Rajono vadeivoms p. 
p. D. čižauskienei iš Melbourno 
ir J. Zinkui iš Sydnėjaus. Ta pro
ga p. Narušis tarė sveikinimo žo
dį skautų jubiliejinių metų proga.

TAIP BUDO LIETUVA
STRAIPSNIS PARUOŠTAS SPECIALIAI MŪSŲ PASTOGEI 

MININT LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTĘ.
Rašo plkn. K. Ališauskas, U.S.A.

Šiais metais sukanka 49 metai, 
kai Vilniuje įsisteigė Lietuvos ka
riuomenė, kuri kovojo su Lietuvos 
priešais: rusų bolševikais, bermon
tininkais ir lenkais.

Šiais metais sukanka 50 metų, 
kai Rusijoje per pirmąjį pasauli
nį karų susiorganizavo lietuvių 
karininkų sąjunga ir lietuvių ka
riuomenės daliniai. Tai buvo 1917 
metais. Rusų revoliucijai sugrio
vus caristinę tvarką, lietuviai ka
riai pasijuto laisvesni ir kartu su 
estais, ukrainiečiais ir lenkais ki
bo į organizacinį darbą ir suor
ganizavo šiuos karinius dalinius:

1. Pirmas atskiras lietuvių ba
talionas Vitebske

2. Atsargos batalionas Smolens
ke

3. Pėstininkų batalionas Rovno 
mieste

4. Raitininkų divizionas Valke 
(Estijoje)

5. Lietuvių Vytauto Didžiojo ba
talionas Sibire, ir dar keletą ma- 
mažesnių dalinių, kurie išsivysty
ti į didesnį vienetą nesuspėjo.

Lietuvių karių tikslas buvo: ko
voti ir atstatyti laisvą ir Nepri- 

džią (tik ne ant tų pačių durų), 
vietoje 95 Liuterio tezių prikalta 
tik viena: — Socializmas įsigalės 
visame pasaulyje.

To miesto vienoje krautuvės 
vitrinoje išstatyti du portretai — 
Lenino 
verstas

Dėka 
richt’o 
ėjo labai ramiai. Iš 850 kviestų 
tikinčiųjų, tik 210 buvo įsileisti, 
kitiems nepasisekė gauti vizų.

Taigi, taip buvo atšvęstas re
formacijos 450-metis “socialistų 
demokratinėje respublikoje.

ir Liuterio, o tarpe jų at- 
Šventasis raštas.
rytų Vokietijos W. Ulb-

Wittenbergo metinės pra-

Indijoje užėjus liūtims žuvo apie 
100 žmonių, sunaikinta daug pa
sėlių ir liko be pastogės tūks
tančiai. Ypač daug namų ir gyvu
lių sunaikino staiga išsiliejęs Gan
gas.

Nuo 1947 metų kalėjime sėdė
jusi savo žiaurumais pagarsėjusi 
nacių atstovė Use Koch neseniai 
kalėjime pasikorė. Ypač ji žinoma 
savo veiksmais Buchwaldo koncen 
tracijos stovykloje buvusiais ka
liniais.

Kai kurie “specialistai’ 'apskai
čiuoja, kad karas Vietname pasi
baigs apie 1970-sius metus. Apie 
tą laiką amerikiečiai ten turės 
apie milijoną karių.

Maskvoje nuteista trys rašyto
jai kelerių metų kalėjimo baus
mėmis už tai, kad jie norėję su
organizuoti protesto demonstraci
jas prieš anksčiau nuteistus rašy
tojus ir su intencija reikalauti 
daugiau rašytojui laisvės.

— * —
Skelbiama, kad ryšium su karu 

Vietname Amerikoje darbo pasiū
la žymiai pakilusi ir milijonai dar 
bininkų aprūpinti darbu. Ypač 
jaučiamas trūkumas darbininkų 
specialistų.

Pereitą savaitę Romos katalikų 
popiežius Paulius VI buvo sunkiai 

klausomą Lietuvą. Tačiau Rusijo
je bolševikai įvykdė perversmą ir 
pagrobė valdžią. Lietuvių karinius 
dalinius išformavo ir nuginklavo. 
Nė viena dalis ginkluota negrįžo 
į Lietuvą. Grįžo tik pavieniai as
menys. 1918 m. pabaigoje būre
lis lietuvių karininkų susispietė 
Vilniuj. Tai buvo Lietuvos kariuo
menės užuomazga. Jie suplanavo 
Lietuvos kariuomenės įsteigimą, 
kuri gintų Lietuvą nuo prieštj už
puolikų. 1918 m. lapkričio 23 die
ną išėjo pirmasis įsakymas Lietu
vos kariuomenei, {sakymą pasira
šė prof. Augustinas Voldemaras. 
Šio įsakymo iš leidimas ir tapo 
kariuomenės šventės diena. Mes ne 
minime kautynių laimėtų su Lie
tuvos priešais — paskirai: kaip 
tai: Panevėžio užėmimas, Zarasų 
kautynės-kare su bolševikais, Rad-

GULBINAI LEKE
Gulbinai lėkė,
Žinelę nešė:
Meskit, berneliai, 
Šienelį piovę.

Meskit dalgeles
Ant pradalgėlio,
Rėdykit žirgelius 
Tolimon kelionėlėn.

Tolimon kelionėlėn, 
Gudų šalelėn, 
Gudų šalėlėn, 
Slaunion vainelėn.
Lik sveikas, tėvuli, 
Ir sena motule, 
Lik sveika, sesule, 
Rugių piovėjėle.

Aš parnešiu tėvuliui 
Plieno dalgelį, 
Aš parnešiu motulei 
Lenktą piautuvėlį.
Jaunai sesulei 
Aukselio žiedą, 
Jaunam broleliui 
Šviedrią šoblelę.

Liaudies daina

susirgęs. Jo sveikata buvo gana 
kritiška, bet paskutiniais praneši
mais jis yra žymiai pagerėjęs.

SENATO RINKIMAI 
AUSTRALIJOJE

Lapkričio 25 d. visoje Australi
joje įvyksta federalinio senato 
rinkimai. Tarp vyraujančių par
tijų dėl rinkėjų balsų prasidėju
si gyva kampanija. Balsuoti pri
valo kiekvienas Australijos pilie
tis, todėl ir pilietybę priėmę lie
tuviai tą dieną 
balsą už savo 
jos kandidatus.

Perspėjama, 
prieš paduodami balsavimo korte
lę visus prieš kandidatą langelius 
sunumeruotų pirmaisiais nume
riais pažymint tuos kandidatus 
arba tos partijos narius, už ku
riuos pasisakoma. Balsas negalio
ja, jeigu nors vienas balsavimo 
kortelėje langelis nebus pažymė-

turi atiduoti savo 
pasirinktos parti-

kad balsuotojai

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS PRO
GA SU PAGARBA PRISIMENAME VISUS KOVO
TOJUS, ŽUVUSIUS UŽ MŪSŲ TAUTOS LAISVĘ, 
SVEIKINAME VISUS GYVUOSIUS, KOVOJUSIUS 
IR TEBEKOVOJANCIUS UŽ LIETUVĄ IR LIE
TUVIU TAUTĄ. TELIEPSNOJA KIEKVIENO 
LIETUVIO ŠIRDIS KOVOS DVASIA, KAD LIETU
VA BŪTŲ LAISVA IR JOS RYTOJUS UŽTIK
RINTAS.

A.L.B. Krašto Valdyba

viliškio kautynės kare su bermon
tininkais; Širvintų ir Giedraičių 
kautynės kare su lenkais, 1941 m. 
birželio 22-25 d. sukilimas ir par
tizanų kovos su Lietuvos okupan
tais. Visa tai jungiame prie ka
riuomenės šventės, lapkričio 23 
dienos. Tad kariuomenės šventės 
diena yra ne vien kariuomenės įsi
kūrimo diena, bet ir lietuvių kovų 
su Lietuvos priešais diena. Prisi
mename tai ir švenčiame, nes tai 
yra lietuvių pasiryžimo, vieningo 
ir sutartino lietuvių veikimo die
na.
Tai pavyzdys mums likusiems, da
bar gyvenantiems ir ateinančioms 
kartoms.
Lietuvos kariuomenė susidarė tik 

Lietuvoje, nei iš Rusijos nei iš 
kur kitur jokia kariuomenės da
lis neatvyko. Kariuomenė buvo 
pradėta steigti Vilniuje, pradžioje 
slaptai, nes vokiečiai draudė, ku
rie tuo laiku užėmę visą Lietu
vą.

Susidarius pirmai Lietuvos vy
riausybei kariuomenė buvo orga
nizuojama viešai. Tuo laiku, pra
laimėjusi karą vokiečių kariuome
nė pakriko ir traukėsi iš Lietu
vos. Paskui besitraukiančius vo
kiečius sekė rusų bolševikai, kad 
užimtų Lietuvą. Lietuvos vyriau-
sybė pašaukė savanorius stoti į 
krašto apsaugą ir gintis nuo prie
šo užpuoliko, kuris nešė Lietuvai 
vargą, skurdą ir kančias. I šį šau
kimą su dideliu pasiryžimu atsi
liepė Lietuvos jaunimas. Dideliais 
būriais savanoriai rinkosi Kaune, 
Alytuje, Kėdainiuose ir kitur, kur 
buvo renkami lietuvių pulkai ar 
kitos dalys. Tų savanorių prieša
kyje stojo toki pat pasiryžėliai lie
tuviai karininkai.

Tačiau sudaryti kokią nors rim
tą pajėgą Vilniui nuo bolševikų 
apginti buvo per vėlu. Valdžia ieš
kodama ramesnės vietos darbui, pa 
sitraukė iš Vilniaus į Kauną, 1919 
m. per Naujus Metus. Sykiu su 
Vyriausybe pasitraukė ir krašto 
apsaugos ministerija. Kariuomenę 
steigti buvo labai sunku, nebuvo 
ginklų, pinigų, rūbų ir mažai te
buvo karininkų, bet lietuviai dirbo 
daug ir vieningai, tad visus sun
kumus nugalėjo.

1919 m. sausio 15 d. paskelbta 
karininkų, puskarininkių ir karo 
valdininkų mobilizacija. Karininkų 
kadrams ruošti buvo įsteigta Ka
ro mokykla, į kurią stojo daug jau
nimo.

Ligi 1919 m. vasario mėnesio 
bolševikai buvo užėmę: Vilnių, Va
rėną, Vievį, Ukmergę, Panevėžį, 
Radviliškį, Mažeikius ir Telšius.

(Nukelta į psl. 4)

tas numeriu. Reikia gerai įsiskai
tyti informacinį lapelį “Kaip bal
suoti”. Kiti, sakysime, prie ko
munisto kandidato nežymi nieko. 
Tuo jie pakenkia, nes nepažymė
jus balsavįmo lapelis negalioja ir 
taip niekais nueina balsuotojo 
pasisakymas.

Tad dar kartą primename, kad 
visi tą dieną pilietinę pareigą at
liktų, kad vėliau netektų mokėti 
baudų.
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JONAS SOLIONAS

RINKIMŲ BELAUKIANT
Nors šio krašto didieji prezidentiniai rinkimai teįvyks tik se

kančiais metais, jau dabar jie laukiami. Sj laukimą suaktualino ne
seniai įvykę įvairių miestų ir miestelių burmistrų rinkimai. Tam 
tikra politine prasme burmistrų rinkimai turėjo parodyti, kur maž
daug suka rinkėjų norai ir ko lauktina sekančiais metais. Burmis- 
triniuose rinkimuose buvo įdomių reiškinių. Štai, Gary, Indianos 
ir Cleveland Ohio miestų burmistrais išrinkti pirmą kartą šio kraš
to istorijoj du negrai. Gary mieste gyvena apie 55% negrų, bet 
Clevelande daugumą vis dar tebesudaro baltieji. Nė viename šio 
miesto balsuotojų skaičiuje negrai neturi daugumos. Vadinasi, neg
rus į burmistrus išrinko ne vien tik patys negrai, o negrai ir bal
tieji.

Pastebėtina, jog abiejuose miestuose rinkiminėje propagando
je rasė vaidino vadovaujamą vaidmenį. Tiek abu išrinktieji negrai, 
tiek jų baltieji oponentai vieni kitus kaltino dėl varomos rasistinės 
propagandos. Visi, žinoma, gynėsi taip nedarą, tačiau visi veiksmai 
byloja už skelbiamą rasistinę propagandą. Už tata nenuostabu, kad 
balsuotojai pasisakė už “savus” — negrai už negrus, baltieji už 
baltuosius.

Boston mieste burmistriniuose rinkimuose rasinis klausimas 
taip pat buvo įveltas į rinkiminę propagandą, nes moteris kandida
tė skelbėsi, jog jinai uždraus, jei bus išrinkta, negrus mokinius ve
žioti į baltųjų lankomas mokyklas. Jos oponentas, taip pat balta
sis, buvo priešingas tokiam nusistatymui. Jis laimėjo rinkimus nedi
dele persvara.

Ką gi šie negrų laimėjimai liudija? Visų pirmiausia, aiškiai 
parodyta, kad turbūt ir ateinančiuose prezidentiniuose rinkimuose 
bus įveltas rasizmas. Reiškia, reikia laukti, kad kandidatai bandys 
pataikauti rasėms. Greičiausia laimės tie, kurie negrams daugiau 
pasiūlys teisių ir kurie savo rinkiminėje propagandoje bus konk
retesni savais siūlymais. Lauktina, kad rasių klausimas rinkimuo
se dar daugiau paaštrės. Nesistebėtume, kad laimėtojais išeis ne 
respublikonai ar demokratai, bet tie, kurie geriau ir sumaniau su
gebės išnaudoti rasines problemas.

Žinau, kad Australijos gyventojams atrodys keista Amerikos 
politinė santvarka, o ypatingai dabartinė politinė padėtis, kur lai
mėjimą ar pralaimėjimą lemia spalvos klausimas. Tačiau taip yra 
ir su šiuo faktu mes turime skaitytis.

Rasinis klausimas tiesioginiai paliečia ir lietuvius. Burmistri
niuose rinkimuose lietuviai šimtaprocentiniai rėmė baltuosius kan
didatus. Priežastys visai suprantamos. Štai ir tame pačiame. Cleve
lande seniau labai gausi lietuvių šv. Jurgio parapija savo pozici
jas turėjo užleisti negrams, ir tuo būdu lietuviška kolonija buvo 
išsklaidyta po visą Clevelandą. Už tat ir lietuviai yra nusistatę prieš 
negrų politiką miestuose ir todėl jų pasisakymas prieš negrą kan
didatą buvo visai natūrali reakcija. Kitos tautinės mažumos Cleve
lande taip pat beveik 100% rėmė baltąjį kandidatą.

Charakteringa, kad abu negrai kandidatai buvo ramiausi iš 
žinomų negrų politikų ir į Clevelandą buvo atvykęs net pats žino
masis Dr. Martin Luther King papropaguoti negro kandidato. Tiesa, 
Clevelande negrą rėmė jo partija — demokratai, bet Gary mieste 
negras kandidatas tokios laimės neturėjo. Jo partija — demokratai 
— jį remti atsisakė aiškindami, kad jis nesąs tinkamas kandidatas, 
nes jis viešai nepasmerkia vadinamos Black Power vadovaujančių 
asmenų. Bet jis vis tiek laimėjo.

Burmistrinių rinkimų metu kaikuriuose. miestuose bei valsti
jose buvo pravesti arba balsuota už įvairius konstitucinius pakeiti
mus. Štai New Yorko steite buvo norėta pakeisti konstituciją ta 
prasme, jog būtų suteikta valstijos parama privačioms mokykloms. 
Sis konstitucinis pakeitimas daugumos balsuotojų buvo atmestas. 
Atrodo, kad čia lėmė New Yorko steito liberalų bei žydų balsai. 
Šios abi grupės New Yorko steite. turi didelę persvarą. Katalikai 
rėmė konstitucijos pakeitimus ir pralaimėjo.

šiuose rinkimuose nebuvo užmirštas nė Vietnamo karas. San 
Fransisco mieste vyko referendumas už ir prieš karo tęsimą Vietna
me. Žinant, jog San Francisco yra įvairių bytnykų ir hippies sosti
nė, buvo manyta, jog daugumas balsuotojų pasisakys prieš karo tę
simą Vietname.. Tačiau toks noras nepraėjo.

Bendrai burmistriniai rinkimai parodė kai kurias balsuotojų 
nuotaikas. Atrodo, kad rasizmas Šiame krašte dar negreit išnyks, 
nes tiek negrai, tiek baltieji daugumoje dar vis tebebalsuoja ne 
už asmens tinkamumą pareigoms, bet už kandidato spalvą. Tol, 
kol toks nusistatymas ir pažiūra neišnyks šiame krašte tebevyraus 
rasinė nebeapykanta.

TOKIOS TOKELES
Sukūrė Seimą. Australijos lietuviams, o ypatingai lietuvaitėms 

gerai pažįstamas mūsų krepšininkas Larry Jesevičius sukūrė šeimą 
ir apsigyveno Čikagoje.

Čikaga tik trečia. JAV surašinėjimo daviniais šiuo metu Či
kagos motropolyje gyvena 6.732.000 asmenų. Tuo būdu Čikaga 
šiame krašte, užima trečią vietą. New York vis pirmas su 11,410,000 
Los Angeles antroji su 6,789,000 gyventojų.

Urbaitytės paroda. Dail. Elenos Urbaitytės paroda įvyko Či
kagoje. Ji šiuo metu ruošiasi doktoratui New Yorke.

MIRE DAIL.
Spalio 23 d. New Yorke staiga 

mirė dailininkas Povilas Puzinas, 
šių metų rugpiūčio 8 d. įžengęs 
j šešiasdešimt pirmus amžiaus me 
tus.

Gimęs Rygoj (lietuvių kupiškė
nų šeimoj), P. Puzinas ten augo 
ir mokėsi, ir tik įgijęs dailininko 
diplomą persikėlė Lietuvon kari
nės prievolės atlikti Lietuvos ka
riuomenėje (1933-35). Vėliau dėstė 
paišybą Panevėžio gimnazijoj, pas 
kui Taikomosios Dailės Institute 
Kaune. Vokiečių okupacijos metu, 
ryšium su rezistencine veikla, bu
vo pasitraukęs vėl j Rygą, 1944 
m. buvo patekęs j vokiečių kalė
jimą. Vėliau, išsilaisvinęs ir pa-

P. PUZINAS
tekęs j Vakarus, 1947 m. atvyko 
j New Yorką, 1948-55 gyveno ir 
dirbo Los Angeles, pastaruosius 
12 metų vėl New Yorke. Realistiš
kai dramatiškas ryškiųjų gyveni
mo reiškinių vaizduotojas (kietas 
prieštarautojas abstraktinėms link 
mėms dailėje), buvo aukštai {ver
tintas Los Angeles amerikiečių vi- 
sūmenėje, taip pat stiprią pozici
ją buvo užėmęs ir New Yorko kon
servatyvesniųjų dailininkų tarpe. 
Sj pavasari New Yorko miesto pro
fesionalų dailininkų festivalyje, 
kuriame dalyvavo apie 400 dai
lininkų, laimėjo pirmąją premiją 
(už “Charlie’s Residence”), kurią 
{teikė pate New Yorko miesto gal-

LATVIAI ISTORIJOJE
(LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIES PROGA)

Latvija yra viduryje trijų Bal
tijos valstybių: šiaurėje ji siekia- 
si su Estija, pietuose — su Lie
tuva. Rytinė siena bėga Rusijos 
paribiu, vakarinė plaujama Balti
jos jūros, už kurios yra Švedi
ja.

Nepriklausomybės laikais — 
(1918-1940) Latvijoje buvo arti 
dviejų milijonų gyventojų; terito
rija apėmė 25,000 kvadratinių my
lių. Sovietam Latviją okupavus, 
didesnių teritorinių pakitimų ne
įvyko, tačiau gyventojų skaičius 
per 20 metų nepaaugo. Paskutinė 
statistika (1959) rodo 2,093,000. 
Kadangi per tą laiką Latvijoje ko
lonizuota daug rusų, tai latvių tau 
tos nuostoliai, kuriuos sudaro karo 
ir persekiojimo aukos bei trėmi
mai Rusijon, yra nemaži.

Sveikinimas skautams
DVIGUBOS SUKAKTIES PROGA

Iš visų Australijos Lietuvių lė garbė ir džiaugsmas pasvei-
Bendruomenės ribose veikiančių 
nepriklausomų organizacijų bene 
tik viena skautų organizacija su 
pasididžiavimu ir pozityviais savo 
darbo vaisiais švenčia savo dvi
dešimties metų veiklos ir gy
vavimo sukaktį. Dar reikšmingiau, 
kad vos tik iškėlus koją šiame ne
pažįstame žemyne ne kas kitas o 
tik skautai pirmiausia ėmė tverti 
savo organizaciją nesidairydami, 
kokios čia sąlygos pragyventi ar 
įsikurti. O tai yra labai pionie
riška ir nepaprastai charakterin
ga skautams.

Švęsdami šią dvidešimties metų 
sukaktį Australijos lietuviai skau
tai ir turi kuo pagrįstai pasidi
džiuoti. Per visą tą laiką jie ne 
tik kad buvo pati skaitlingiausia 
savo nariais organizacija, bet ir 
pati aktyviausia ir produktyviau
sia.

Su pasididžiavimu Australijos 
Lietuvių Bendruomenės vadovybė 
ir visi sąmoningi vyresnieji bend
ruomenės nariai gėrėjosi ir džiau
gėsi, kad lietuvių skautų eilėse 
taip rūpestingai lietuviškoje dva
sioje auklėjamas ir ugdomas lietu
viškasis jaunimas. Nė viena kita 
organizacija tiek nedavė bendruo
menei aktyvių ir tautiniai subran
dintų jaunuolių, kiek skautai. Tai 
sakydami nenorime nieko priekaiš
tauti jokioms kitoms lietuvių jau
nimo organizacijoms, nes ir jos 
daro viską savo galimybių ribo
se. Tačiau skautai kaip organiza
cija išsiskiria iš visų kitų savo 
skaitlingumu, organizuotumu ir 
drausme.

Jei kitos organizacijos savo na
riams ar kandidatams dar stato 
savo specifinių organizacinių rei
kalavimų, tai skautai nieko neiš
skiria - kiekvienas tinkamas, jei
gu jis yra lietuvis ir jei prisi
derina prie skautiškos drausmės ir 
nuostatų.

Būdama specifiniai jaunimo or
ganizacija ir grįsdama savo veik
lą žaidimu bei tautiniu auklėjimu 
ji už tat ir turi tokio didelio prita
rimo jaunųjų ir tėvų tarpe. O kas 
jau pereina skautiškąją mokyklą, 
tas išsineša neišdildomas žymes ir 
vėlesniame gyvenime, net ir tada, 
kai jis aplinkybių verčiamas ar 
savanoriškai pasitraukia iš skau
tų eilių, štai kodėl ir tasai jauni
mas, kuris šiandien aktyviau reiš
kiasi lietuviškame gyvenime, pir
miausia jis savo vaikystėje ir anks 
tyvoje jaunystėje buvo, skautiško
je mokykloje.

Tiek Lietuvoje, tiek ir čia skau- 
tija rėmėsi mokykliniu jaunimu: 
ji kaip tik ėjo ranka rankon su 
mokykla ir tai ta prasme, kad 
skautija papildė arba papildo mo
kyklą ir ją atbaigia.

Australijos Lietuvių Bendruo
menės vadovybei tikrai yra dide- 

va J. Lindsay.
Velionies palaikai, po atsisveikini
mo apeigų New Yorke, pagal jo 
paties pareikštą valią, ligi galės 
būti palaidoti laisvoje Lietuvoje, 
bus laikomi Los Angeles mauzolie
juje. (ELTA)

Lapkričio 7 d. švenčiant 50 me
tų spalio revoliucijos sukaktį 
Maskvoje buvo didžiulis karinis

Latviai ir lietuviai yra senos 
indoeuropiečių kilmės; baltų (ais
čių) šakos, skirtingos nuo slavų ir 
germanų; kitos baltų giminės, 
kaip pvz. jotvingiai, prūsai, buvo 
germanų ir slavų išžudyti arba 
asimiliuoti. Archeologai sprendžia, 
kad latviai, lietuviai ir kiti jų gi
minaičiai Baltijos pamaryje aptin 
kami jau prieš 4000 metų, bet pir
mos istorinės žinios apie juos pa
sirodo tiktai pirmame amžiuje po 
Kristaus. Dar kiek vėliau (X-XII 
amž.) jau žinomos ir kai kurios 
kunigaikštystės.

Latviai XII-XIII amžiuj buvo 
užpulti ir pavergti Baltijos jūra 
įsiveržusių vokiečių. Tuo paču lai
ku latvių tauta buvo krikštyta; 
atseit, religiniais bei kultūriniais 
ryšiais sujungta su Vakarų Euro- 

kinti Lietuvos Skautų Sąjungos 
Australijos Rajono vadovybę— 
skautus, skautes švenčiant dvide
šimties metų sukaktį, ir pareikšti 
gilų dėkingumą už atliktus darbus 
jaunimo auklėjime ir kovoje už 
lietuvybę. Mūsų tikėjimas ir tuo 
pačiu linkėjimai, kad skautija ir 
toliau su nemažesne energija ir 
entuziazmu tęstų savo per dvide
šimt metų tesėtą darbą gyvenda
mi savo neblunkančiu obalsiu — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Bu
dėkite! ALB Krašto Valdyba

SOVIETŲ LAIMĖJIMAI
1917 metais spalio ir lapkričio 

dienomis bolševikams pasisekus jė 
ga ir melu išstumti Kerenskio pro
vizorinę valdžią, šeimininkais Ru
sijoje pasidaro sovietai. Rusijoje 
įsigali komunizmo santvarka, kuri 
atveria naują puslapį pasaulio 
istorijoje.

Po 50 metų nuo komunizmo pra
džios Petrapilyje tik Lenino var
das išsilaikė nesuteptas. Komuniz
mo garbintojai nebemini Trotskio, 
Stalino ar Kruščiovo.

Mums lietuviams, išgyvenusiems 
bolševikų okupaciją, nereikėtų aiš
kinti ir vėl iš naujo kartoti bol
ševikų teroro, ar nušviesti amži
nos vergijos.

Visgi ką mes matėme prieš 25 
metus, per tą laiką daug kas pa
sikeitė. Netikslu būtų sakyti, kad 
kas buvo anksčiau,, tas liko ir 
iki dabar. Tiesa, gyventojams te
bėra uždėti priespaudos pančiai, 
tik gal kiek laisvesni.

Neginčijamai Sov. Sąjunga pa
darė didžiulę pažangą moksle, tech 
nikoje, erdvėje ir pramonėje. Le
nino palikuonys sutvėrė naują ir 

paradas. Šalia įvairių ginklų rū
šių buvo pravežtos ir raketos, ga
linčios pasiekti bet kokią žemės 
vietą su atominiais sprogstamai
siais užtaisais. Prieš paradą kelių 
minučių kalbą pasakė sovietų gy
nybos ministeris GreČko, kuris pir
miausia apkaltino Ameriką, vedan 
čia prie pasaulinio konflikto su 
savo avantiūra Vietname. Jis pa
minėjo, kad pasaulinio karo pa
vojus buvęs visai realus, kada pa
sireiškė Izraelio agresija prieš a- 
rabų tautas. Savo kalboje marša
las Grečko nieko neužsiminė apie 
Kiniją.

_ * —
Jordano karalius Huseinas atvy

ko į Ameriką prašydamas tarpi
ninkauti žydų - arabų konflikte.

Lapkričio 7 d. amerikiečiai pa
leido dar vieną erdvėlaivį į mė
nulį, aprūpintą televizijos ir ki
tokiais aparatais ieškant konkre
čios vietos nusileisti žmonėms.

— ★ —
Egiptiečiams paskandinus Izre 

ėlio laivą Viduržemio jūroje, žy
dai sudegino egiptiečių naftos at
sargas kitoje Sueso kanalo pusė
je. Atrodo, visokeriopai daugiau 
nukentėjo egiptiečiai. 

pa. Laterano IV bažnytiniam susi
rinkime (1215) buvo pavadinta 
Marijos žeme - Terra Mariana. 
Šiaip jau vokiečiai visą užkariau
tą kraštą buvo praminę Livonija, 
nes aplink Dauguvos žiotis, kur 
tie atėjūnai pirmiausia išsikėlė, 
gyveno estam gimininga lybių gen
tis.

Latviai svetimoje priespaudoje 
išgyveno apie 700 metų. Ilgiausiai 
yra valdę vokiečiai, trumpai šve
dai ir 1795-1918 rusai. Švedai ir 
rusai buvo užnešę skaudžius nio
kojamus karus, ligas ir badą. Tuo 
metu (1557-1795) su Švedija ir 
Rusija dėl Livonijos (latvių ir es
tų žemių) yra kovoję lietuviai ir 
lenkai. Tačiau per ištisus tuos am
žius latvių tauta liko atspari, ko
voje nepalūžusi, kad ir negalėjo 
savo siekimų vainikuoti nepriklau
somybe.

Nepriklausomybę išsikovojo tik
tai pirmojo pasaulinio karo griu
vėsiuose, žlugus Vokietijos ir Ru
sijos imperijom, kurios pokaitom 

PADĖKA
Mūsų sūnui ANTANUI tragiškai žuvus lėktuvo nelaimė

je, širdingiausiai dėkojame p.p. Kapočiams už Jų mums pada
rytą didžiausią užuojautą ir neišmatuojamą meilę.

Paaukojote savo darbo dieną ir visas jėgas, atskridote iš 
Sydnėjaus į Adelaidę lėktuvu ir dalyvavote mūsų sūnaus lai
dotuvėse.

Taip pat reiškiame padėką p.p. O. S. Jankauskams, Pem
pėms ir Juozpaičiams už pareikštą užuojautą mūsų skausmo 
valandoje.

Dėkojame visiems, kurie mus užjautė, padėjo ir dalyvavo 
laidotuvėse. Nuoširdus ačiū.

Karpys, žmona ir sūnūs

V. Bernotas

SPALIO REVOLIUCIJA
/ (Pradšia M.P. Nr. 963)

be to galingą valstybę, kuri jei 
ne pirmauja tais visais kitais at
vejais seka tuoj pat po Ameri
kos. Per 50 metų komunizmas su
gebėjo ne tik įskiepyti savo ideo
logiją Rusijoje ir jų okupuotose 
kraštuose, bet ir užvaldyti trečda
lį pasaulio.

Prieš 50 metų Rusija buvo ži
noma kaip labiausia atsilikusi Eu
ropos valstybė, šiandieną Europo
je daugeliu atvejų Sov. Sąjunga 
pirmauja.

REVOLIUCIJOS KAINA
Kaina visų sovietinių laimėji

mų tiesiog neįtikėtina. Apytikriai 
apskaičiuojama, kad antrojo pa
saulinio karo metu prieš vokie
čius Sov. Sąjunga praranda 20 
milijonų žmonių. Lygiai toks pat 
skaičius likviduojamas Stalino 
viešpatavimo laikotarpiu. Kolchozų 
įvedimas pareikalauja 4 milijonus 
aukų; kitus šešis milijonus paker
ta badas ir ligos; dar kiti šeši 
milijonai žūsta 1930-39 metų va
lymų laikotarpyje. Maždaug 4 mi
lijonus aukų pareikalauja sovietų 
“išlaisvintuose” kraštuose: Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijo
je, Ukrainoje ir Kaukaze.

Stalinas žinojo, ką pirmiausia 
naikinti: intelektualus ir pačius 
sąmoningiausius individus. Vėliau 
teroro banga pereina į klasių kovą 
ir jų sunaikinimą.

Sovietų pramonė išvystoma pa
šėlusiu greičiu, bet tai atsiekiama 
milijonais aukų ir priverstina dar
bo jėga. Nacionalizuoja'nt ūkius 
iš kaimiečių iščiulpiamas paskuti
nis kraujo lašas. Gyventojams įva
ryta baimė pasilieka dominuojan
čiu broužu per ištisą 50 metų.

REVOLIUCIJOS PAŽADAI
Spalio revoliucija gyventojams 

žadėjo viską: geresnes gyvenimo 
sąlygas, laisvę, visiems lygiai pa
dalintas gėrybes. Tuomet bolševi
kai svajojo apie jų sutvertą bend
ruomenę kuri Trotskio žodžiais 
“Bus stiprsenė, gudresnė ir pa
klusnesnė”.

Deja, šiandieninis sovietų pilie
tis nepasiekė tokios aukštumos. 
Dabartinė Rusija tapo pasaulio di
džiausia biurokratija (popieriz
mas). Tai neišsprendžiamas gal
vosūkis sovietams, varginąs rusų 
visuomenę ir stabdąs darbingumą.

Sistema, kurioje neturėtų būti 
klasinių skirtumų ir kuri turėtų 
būti pasišventusi vien darbininkų 

savo naguose laikė suspaudusios 
Baltijos tautas. Latviai savo ne
priklausomą valstybę deklaravo
1918 lapkričio 18. Bet ir tą tau
tos valios pareiškimą reikėjo dar
aplaistyti krauju. Karas su bolše
vikine Rusija truko 683 dienas. 
Bolševikai buvo atmušti. Maskvo
je pasirašyta taikos sutartis 1920 
rugpiūčio 11. Ta sutartimi Sovie
tų Rusija visiem laikam atsisakė 
savo pretenzijų į Latviją ir iškil
mingai pasižadėjo gerbti Latvijos 
nepriklausomybę ir suverenumą.

Dėja, tas pažadas 'amžinai’ te
truko 20 metų. Dar prieš antrą
jį pasaulinį kara Baltijos vals
tybės pasidalijo Maskva ir Berly
nas išdavikiška Stalino -Molotovo 
ir Hitlerio-Ribbentropo slapta su
tartimi (1939 rugpiūčio 23). Vė
liau į Baltijos valstybes buvo įves
tos rusų raudonosios bazės, o 1940 
birželio 15117 Lietuva, Latvija ir 
Estija bolševikų okupuotos .

Latvių tauta, kuri lapkričio 18 
mini savo nepriklausomybės pas
kelbimo 49 metines, tebėra rusų 
okupuota, bet ji tos okupacijos ne
pripažįsta ir laisvės siekimų ne
atsisako, kaip jų niekada neatsisa
kė praeityje, kad ir išgyveno sun
kias dienas.

interesams, išperėjo naujus privi
legijuotų partijos narių luomus ir 
gausybę biurokratų. Tokiam privi
legijuotam luomui leidžiama laiky
ti tarnaites, statyti nuosavas vi
las, pirktis lengvas mašinas, ir, 
kad su prasčiokais nesimaišytų, 
jiems yra atskiros krautuvės. Da
bartinėje Rusijoje socialinė padė
tis darbininko nė kiek nėra pasi
keitus nuo caro laikų: jie vis toje 
pačioje padugnėje. ą

RUSIJA ŠIANDIENA
Dažnai sakoma, kad rusai geriau 

niekad nėra turėję kaip šiandie
ną. Visgi ir šiandieną Rusijoje 
daug ko stinga. Didžiausias trū
kumas jaučiamas ne materialinis, 
bet žodžio ir politinės laisvės. Slap 
toji policija ir toliau palikta svar
biausiu krašto saugumo instrumen 
tu, tačiau buvę brutalūs metodai 
smarkiai sušvelninti.

Vidutinis rusas savo laisvąjį 
laiką daugiausia praleidžia besto
vėdamas eilėse prie maisto, ava
lynės, aprangos... Dažniausiai ne 
viskas tinka, ką nusiperka.

Nežiūrint visų sovietinių laimė
jimų, dar ir šiandieną sovietai 
neįstengia pagaminti rakto, kuris 
tiktų spynai, durų rankenos, ku
ri neužeiki r sdama uždarytų duris, 
elektros mygtuko, kuris pirmuoju 
bandymu veiktų, vandens krano 
kuris sandarai sulaikytų vandenį... 
Sovietų Sąjungoje jaučiamas ne 
prietaisų ar gėrybių trūkumas, bet 
jų kvalitetas ir pasirinkimas.

Su butais ir šiandieną gana sun
ku, tačiau nuomos žemos. Naujai 
vedę turi kelis metus vargti su 
tėvais, pakol valdžia paskiria ata
tinkamą apartamentą. Tik vienas 
iš 230 piliečių važiuoja lengva ma
šina, kai tuo tarpu kas trečias 
amerikonas turi po mašiną.

Rusijos kalėjimuose dar ir šian- 
dieą gyvena 3 milijonai įnamių, 
kurių dauguma nubausti už politi
nius ar parazitinius praįsižengi- 
mus.

50 metų nuolatinio melo, pro
pagandos, įvarytos baimės ir ats
kyrimo geležine uždanga nuo lais
vojo pasaulio paliko tam tikrus 
bruožus ruso charakteryje. Rusas 
pasidarė bailesnis ir mažiau at
viras. Nežiūrint to, jis pagrinde 
nepasikeitė.

Po daugybės vergijos ir teroro 
metų pas jį išliko nepasikeitusi 
ištvermė ir amžina baimė, maišy
ta su neapykanta valdžiai.

2
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MOKYTOJAI RENKASI MELBOURNE
ŠAUKIAMA LIETUVIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA MELBOURNE a a &

Mulų lituanistinių savaitgalio 
mokyklų reikšmė yra labai dide
lė. Nuo jų priklausys mūsų jau
nimo ateitis ir tautinės gyvybės 
išlaikymas. Todėl reikalinga stip
ri bendruomenės pagalba mokyk
loms, visi privalome jas remti ir 
palaikyti. Mokymo ir auklėjimo 
sąlygos vis kaskart sunkėja ir iš
kelia naujų problemų. Dabarti
nėse lietuviškose mokyklose tai- 
kintini skirtingi mokymo būdai, 
reikalingos bendros pastangos iš
diskutuoti dėstomų dalykų meto
dai ir jų tinkamesnis pasisavini
mas. Juo labiau, kad žymi dalis 
dabartinių mokytojų nėra anks
čiau buvę mokytojai.

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
pavedimu Lituanistinė Sekcija 
šaukia š.m. gruodžio mėn. 27 ir 28 
dienomis Lietuvių Mokytojų Kon
ferenciją Melbourne, 50 Errol St. 
North Melbourne, Lietuvių Na
muose. Jos atidarymas 10 vai.

Jau ir anksčiau Melbourne yra 
vykusios dvi mokytojų konferen

cijos. Pirmoji buvo sušaukta, kai 
dar Lietuvių Kultūros Fondas

LONDONO LIET. NAMAI IR SODYBA
Daug mūsų, tautiečių iš Austar- 

lijos pradeda keliauti į užjūrius 
ir užsuka į Londoną. Čia geriau
sia mums sustoti Lietuvių Namuo
se. Rugpiūčio mėnesį gimnazijos 
mokytojai Stasys ir Zuzana Stan- 
kūnavičiai iš Melbourno savo ke
lionėje po pasaulį buvo sustoję 
Londone ir susipažino su Lietuvių 
Namais bei Lietuvių Sodyba. 
Grįžę iš įspūdingos kelionės man 
suteikė labai vertingos medžiagos 
apie Lietuvių Namus Londone ir 
Lietuvių Sodybą. Tad patiekiu ją 
ir M.P. skaitytojams.

Keliaujant j Angliją patartina 
iš anksto užsisakyti Lietuvių Na
muose Londone kambarį. Juose 
malonus priėmimas. Aukščiau mi
nėti keliautojai buvo nuoširdžiai 
pono Albino Pranskūno, Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
ir Lietuvių Namų Bendrovės se
kretoriaus, priimti ir supažindinti 
su Lietuvių Namais. Jie turi 36 
nuomojamus kambarius, kuriuose 
gyvena viengungiai lietuviai ir 
keli kitataučiai, patalpas spaus
tuvei rūsyje, sandėlis popieriui, 
du kambariai spaustuvei. Pirma
me aukšte yra raštinė, klubo pa
talpos su baru ir šokių salė.

Šie namai buvo pirkti 1952 m. 
už 18,000 sterlingų svarų, šiuo 
metu jie yra remontuojami. Remon 
tas kainuos apie 3,000 sterlingų 
svarų. Klubo patalpos apstatytos 
gražiais baldais.

— * —
49 mylios nuo Londono lietuviai 

yra įsigiję Lietuvių Sodybą 
(Headley Park), turinčią 56 ak
rus žemės su ežerėliu, plaukymo 
baseinu, miškeliu ir pievomis. Čia 
stovi trijų aukštų namas su 30 
kambarių, kur yra valgomasis, du 
barai, televizijos kambarys ir kt. 
Sodyba turi ir porą kitų pasta
tų k.a. daržinę, garažą traktoriui 
ir buvusias arklides. Arklidės, pa
grindinai pertvarkytos ir atremon 
tuotos. Iš jų padarytas gyvena
mas namelis iš 5 kambarių. Šiuo 
metu Lietuvių Sodyboje gyvena 
6 lietuviai pensininkai ir vasaro
mis nemažas skaičius vasarotojų, 
lietuvių ir kitataučių. Namai turi 
elektrą ir vandenį. Tie buvo įves
ti gabios administracijos pastan
gomis, anglų oficialių įstaigų pa
galba.

Visi pastatai mūriniai ir gra
žūs. Prie pagrindinio pastato sto
vi ir lietuviškas kryžius su rūpin
tojėliu ir tvorele. Kryžius ąžuoli
nis, tamsios spalvos, lakuotas, lie
tuvių specialistų suprojektuotas 
ir pagamintas. Pastatytas 15-kos 
metinių proga, šioje sodyboje yra 
ir anglų šaudykla. Tos šaudyklos 
klubo valdybon įeina ir lietuvių 
atstovas, šaudyklos įrengimai bu
vo padaryti anglų kariuomenės ir 
klubo pastangomis. Nors už šau
dyklą lietuviai nieko neima, bet 
tai duoda tam tikrą pelną iš šau
dyklos narių, kurie naudojasi Lie
tuvių Sodybos valgykla, baru ir 
pan. Be to, tai padeda ir geriems 
santykiams palaikyti su anglų 
bendruomene. Sodybos vedėju yra 
Juozas Lūža. Sodyboje pastoviai 

tvarkė švietimo reikalus Austra
lijoje Bendruomenės pavedimu. Ji 
įvyko Geležinkelio Valdybos rū
muose. Antrąją mokytojų konfe
renciją sušaukė jau Krašto Kul
tūros Tarybos Lituanistinė Sek
cija. Joje pedagogė Elena Jonai
tienė kalbėjo apie Australijos mo
kyklas, pedagogas A. Krausas 
apie lietuvių mokyklas Nepriklau
somoj Lietuvoj. Po paskaitų bu
vo diskutuota aktualiais savaitga
lio mokyklų klausimais. Abiejose 
šiose konferencijose tedalyvavo 
lietuviai mokytojai iš Victorijos 
valstybės ir buvo vietinio pobū
džio. Dabar šaukiamoji mokyto
jų konferencija bus platesnio 
pobūdžio ir jon kviečiami daly
vauti iš visos Australijos ponai 
mokytojai. Iš tolimesnių vietovių 
būtų gražu, kad atvyktų bent po 
vieną iš kiekvienos mokyklos at
stovą. Apylinkių valdybos turėtų 
įgalinti juos atvykti.

Dabar šaukiamos konferencijos 
pobūdis yra studijinis. Ypatingas 
dėmesys bus kreipiamas į dėsto
mų dalykų metodikas ir ieškoma

dirba keturi asmenys, vasaros atos 
togų metu personalas padidinamas 
dar keturiais asmenimis. Visi 
tarnautojai gauna pilnas algas ir 
išlaikymą. Už tą sodybą, kuri bu
vo pirkta 1953 m., mokėta 6,800 
svarų sterlingų. Dabartinė sody
bos vertė būtų apie 25,000-30,000 
svarų sterlingų. Pernai sodyba da 
vė apie 1100 st. svarų gryno 
pelno.

Londono Lietuvių Namų admi
nistracija susideda iš keturių as
menų, kurie dirba raštinėje ir klu 
bo bare. Spaustuvė spausdina Eu
ropos Lietuvį ir knygų klubo Ni
dos leidinius. Spaustuvė duoda 
kartais pelno, kartais ir nuostolio. 
Europos Lietuvio redaktorium 
yra rašytojas K. Barėnas. Visas 
Lietuvių Namų personalas yra pil 
nai apmokamas. Aukščiau minė
tam Anglijos lietuvių turtui lietu
viai akcininkai yra sudėję apie 
10,000 sv. ster. Kitas skolas jau 
yra išlyginę ir liko tik skolų sa
viem akcininkams apie 10,000 sv. 
st. Anglijos lietuvių Londono Na
mų ir Sodybos vertė šiandieninė 
yra apie 70,000 sv. st. Neskaitlin
ga Anglijos lietuvių bendruomenė 
labai sumaniai tvarkosi ir kelia 
mūsų nuostabą.

Kai apsilankysi Londone, nepa
mirški užsukti į Lietuvių Namus, 
I Ladbroke Gardens, London, 
W.II.

A. Kpausas

Amerikos 'lietuvių spaudoje 
vyksta gana aštrūs pasisakymai, 
kodėl Amerikos Liet Taryba tik 
lietuvių vardu kreipėsi į atitin
kamas įstaigas, kad Lietuvos ne
priklausomybės sukakties proga 
Amerikoje būtų išleistas pašto 
ženklas. Kiti sako, kad turėjusi 
būti sudaryta delegacija visų tri
jų Pabaltijo valstybių atstovų ir 
prašyti tokio sukaktuvinio ženklo 
visų trijų Pabaltijo valstybių var
du.

KULTŪRINE
Melbourne lietuviai rengiasi iš

kilmingai paminėti Vasario 16 d. 
pabrėždami ir 50 metų nuo Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį.

Trečiasis JAV ir Kanados lietu
vių Kultūros Kongresas įvyksta 
lapkričio 23-26 d.d. Čikagoje. Be 
atitinkamų paskaitų kongreso me
tu numatoma lietuvių dailininkų 
paroda Čiurlionio galerijoje, lite
ratūros vakaras, komp. D. La
pinsko kūrinių koncertas ir kt. 
Toks Kultūros kongresas šaukia
mas kas penkeri metai.

— * —
Dr. Arūnas Liulevičius pakvies

tas dėstyti matematiką universi
tete Danijoje. Jis sutiko ten dės
tyti vienerius metus ir jau pra
dėjo darbą.

— ★ _
Montrealio (Kanadoje) koopera- 

cinė bendrovė “Litas” rugpiūčio 

būdų kaip mokykloje tinkamiau 
paruošti jaunimą lietuviškam gy
venimui. Iki šiol jau sutiko skai
tyti referatus lituanistė Alena 
Karazijienė (lietuvių kalbos dės
tymas), lituanistė Julija Grigai
tienė (lietuvių literatūros dėsty
mas vyresniuose skyriuose ir li
tuanistiniuose kursuose), pedago
gė Elena Jonaitienė iš Sydnėjaus 
(tautinis jaunimo ugdymas), mu
zikas K. Kavaliauskas iš Sydnė
jaus (dainavimo mokymas) ir pe
dagogas A. Krausas (degamieji 
mokyklų klausimai), p. J. Jana
vičius iš Sydnėjaus (paskaitėlės 
jaunimui).

Iki gruodžio 15 d. dalyvaujan
tieji mokytojų konferencijoje 
praneša apie tai pažymėdami, ar 
reikalinga parūpinti nakvynę Li
tuanistinės Sekcijos vadovo adre
su: A. Krausas, 4 Gradview Ave., 
Maribyrnong, Vic. 3032.

Kviečiame konferencijoj kuo 
skaitlingiau dalyvauti. Tolimes
nių vietovių mokyklos atsiunčia 
bent po vieną savo atstovą. Jį 
įgalina atvykti vietos apylinkės 
valdyba. Melbournas buvo pa
rinktas konferencijai sušaukti, 
nes į jį lengviausia iš visur su
važiuoti. Laukiame ponų moky
tojų atvykstant ir gyvai dalyvau
jant konferencijos darbuose!

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinė Sekcija

KRONIKA
pabaigoje peržengė dviejų milijo
nų dolerių kapitalą ir toliau ple
čiasi. ‘‘Lito’’ bendrovė turi 1307 
narius, kurie šiame bankelyje lai
ko savo santaupas, skolina arba 
patys skolinasi.

Montrealio parodoj šią vasarą 
pasirodęs Vilniaus operos solistas 
V. Daunoras spalio 17 su trimis 
sovietiniais instrumentalistais iš
vyko koncertuoti į Angliją. Po to 
yra paskirtas prisidėti prie kitos 
sovietinės grupės, koncertuojan
čios Italijoje. Po tu koncertų V. 
Daunoras numato visą ateinantį 
sezoną pasilikti Milane ir tobu
lintis prie La Scala operos.

(E)

Min. St. Lozoraičiui Prancūzi- *
jos užsienių reikalų ministerija Amerikoje jau išleista pernai 
pranešė, kad jam yra atimtas dip- mirusio Lietuvos generalinio kon- 
lomatinis statusas. Tuo tarpu dar šulo J. Budrio knyga “Kontražval- 
šiokių tokių diplomatinių privile- gyba Lietuvoje”, kur autorius pa

UŽ DANTYTOS
Algimanto Bučio Aukštupiuos eilėraštis 

PATIRTIS baigiasi posmeliu:
Žuvėdros, jos — žuvėdros mariose, 
o juodos valtys — juodos valtys.. .
Žaltys, žiūriu, iš kailio neriasi, 
žaltys iš savo kailio neriasi, 
o vis žaltys — ne karalaitis. ..
O Pergalėje (Nr. 6/67) pasirodžiusioj Aukš

tupius liečiančioj recenzijoj, štai, sakoma:
. ... čia poetinio matymo esmė: ne daiktas, 

kaip toks, šaltas, negyvas, o daiktas visuotiniam 
ryšyj, susietas su žmogaus dvasios ir pasaulio 
problemomis. Šitaip imant, poezijoje galima įro
dyti, jog žaltys — karalaitis. ..

Mes girdim seną, seną kalbėjimą. Karūnuo
tų žalčių buvo ir yra. Ir ne tik poezijoje. Bet 
nuo Aukštupių, sykį palietę žalčius, mes jau to
li. Prie jų, tačiau, verta sugrįžti, nes tai yra, 
nors nebūtinai meistriška, bet šilta knyga. Jos 
puslapiuose poeto rūpestis jam rūpinčiais klausi
mais neidentifikuojasi su pastangom įkalbėti 
skaitytojui ar pačiam sau kokią nors liniją ir prie 
jos priklausančią teisybę. A. Bučys klausia ir 
bando atsakyti. Ir jo klausimai dažnai būna lyg 
svaičiojimas, o atsakymai apsiausti sūtemom arba 
užstoti “dantytos dienų ribos”.

Va sutems, ir kas gi prabils 
nušienauto šlaito kalba?
Naktį rudenio rūdys užpils 
tylią žemę banga raiba, 
sutekės į daubas ilgesys 
pirmutinio žalsvo želmens, 
mirks karklai.. . Ir ne man priklausys 
mano žodžiai, kilę iš manęs,

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Namai Londone, 
I Ladbroke Gardens, London, W. 11.

gijų turi prof. J. Baltrušaitis.

šiais metais sueina 20 metų nuo 
didžiojo lietuvių poeto, dramatur
go ir mokslininko Balio Sruogos 
mirties, šiais metais iš tos “tri
jų didžiųjų” grupės mirė ir V. 
Mykolaitis - Putinas. Taip tie 
trys didieji — Sruoga, Kirša ir 
Putinas jau yra anapus šios 
alybės ribos, bet jų veikalai 
loja apie jų didybę.

re-
by-

pa-Papildomai pranešama, kad 
gal gautus davinius iš sovietų erd
vėlaivio nuleisto Veneros planeto
je, ten siaučią nepaprasti vėjai, 
atmosferos slėgimas esąs 22 kartus 
stipresnis, negu žemėje, tempera
tūra siekianti 280 laipsnių C. ir 
viena diena prilygstanti 250-čiai 
žemės dienų.

VEDA J O AKIM AS VĖJAS

DIENŲ RIBOS
ir ne man, ne. vienam — o visiems 
palšas rūkas kils iš daubos, 
ir į girią saulė nusės 
už dantytos dienų ribos...

Eilėraštyj SENOS AKYS “didžiulis amžiaus 
tūris sudrėkęs guli tarp vokų” ir —

Tu ten atrasi baltą rasą, 
beržyną baltą pas kviečius. 
Ten kruvinas žoles atrasi — 
miškinių taką “į svečius”.

Miškinių arba, mūsiškai tariant, partizanų 
takais dar daug praeitin nukreiptų žvilgsnių klai
džioja Lietuvos pamiškėmis. Tie žvilgsniai ir su 
jais surištos mintys ir mums nesvetimos. Bet jei
gu mes šiandien tais takais iš tikro eitumėm, ką 
mes sutiktumėm lenai?

Lietuviškam peisaže nuo amžių gyvenantį 
liūdną ir, gal, patį poetą Algimantą, kainuo
jantį sau kaiman su “MAŽą” pavasariui pertvar- 
kusiais mechanikais, (žiūr. pusi. 30)

A. Bučys (g.1939) priklauso naujai genera
cijai. Žali jaunystės metai jam tik dabar eina prie 
galo. Apie tai jis rašo PARALELĖSE:

Tuštėja ganiavos, rūstus 
ir santūresnis aš darausi — 
lėtai visus žalius jausmus 
užkrinta lapai.

MAZas — rusiškos gamybos traktorius

Algimantas Bučys, Aukštupiai, Eilėraščiai, Vaga, 
Vilnius, 1967

sakoja savo atsiminimuose vestas 
atsikūrusios Lietuvos kovas su į- 
vairiais agentais.

.Pereitą savaitę Anglijoje netoli 
Londono sudužo keleivinis trauki
nys pareikalavęs virš 50 gyvybių. 
Ekspertai aiškina, kad katastro
fos priežastys buvo paskutiniu 
metu liūčių paplauti bėgiai, 
aiškina, kad patys bėgiai lūžę 
gal “metalo nuovargio’’ dėsnį, 
tas ruožas esąs nepaprastai 
krautas. ,

kiti 
pa
nes 
ap-

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA —
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA

Kiekvienas tautietis turėtų šią reprezentacinę mūsų kūrybin- 
dailininkų knygą įsigyti ir ją rekomenduoti svetimtaučiui. Lei-

jinio kaina — $5.00.
Reikalaukite pas kiekvieną knygų platintoją arba rašykite 

tiesiog leidėjui:
36 Berrille Rd., Beverly Hills, N.S.W.

gU

LIET KNYGOS 
GEELONG

BIBLIOTEKOJE
Po ilgo laukimo lietuviškų kny

gų rinkinys pasiekė “Geelong 
Regional Library” skaityklos len
tynas. Noriu pa.ėkoti Jonui Žvirb 
liui, kurio pirmasis pasiūlymas ir 
prašymas tai buvo, toki skyrelį 
įsteigti mūsų miesto bibliotekoj, 
ponui J. Gailiui, p. A. Obeliūnui, 
p. M. Kymantui didelis ačiū už 
surinkimą aukotų knygų ir ačiū 
lietuviams, padavanojusiems savo 
knygas, už ką tik iš pono L. Ber- 
tašiaus gautas 20 knygų, širdin
gas ačiū.

Geeloną Advertiser (11.11.1967) 
laikraštyje yra įdėtas mažas 
straipsnis “Litpuanian Books” 
apie šį lietuviškų knygų rinkinį. 
Nors šiuo metu knygų skaičius 
yra mažas, tikimasi jį palaipsniui 
dovanotam ir nupirktam knygom 
padidinti.

Dahir reikalingi skaitytojai! 
Kuo mažiau knygų liks lentynose 
tuo greičiau jos bus papildomos 
naujom. Bibliotekos telefono nu
meris yra: 9-8023. Gerai turėti 
didelį skaičių interesantų ir pa- 
rėmėįjų, todėl skambinkit Visais 
lietuviškų knygų liečiančiais rei
kalais ir kreipkitės į mūsų admi
nistratorių,, Mr. Billot (tariama 
Rilio), kuris yra apylinkės biblio- 
tekaras.

Nornt tapt skaitytoju, reikia už- 
pildyt mažą kortelę, viskas kas 
reikalaujama yra: vardas, pavar
dė, antrašas ir darbovietė. Tie, ku
rie Ąivo metinius mokesčius (coun 
cil rates} užsimoka mieste arba 
“shire of Corio’' — nemokamai 
tampa bibliotekos nariais. Moki
niai, kurių mokyklos yra miesto ar 
"shire of Corio ribose, nemoka
mai gali knygas skolintis. Visiems 
kitiems metinis skaitytojų mokes
tis yra:

Suaugusiems $3.00 
Mokiniams 50c.

Bibliotekos valandos:
nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, 
išskyrus trečiadieniais, tada bib
lioteka užsidaro 5 vai. p. pietų.

Jeigu atėję į skaityklą nerasit 
norimos knygos, prašau užpildyti 
užsakymą ir knyga, gražinta pas
kutinio skaitytojo, bus Jums rezer 
vuota. Aš kiekvienu laiku mielai 
padėsiu skaitytojams ir interesan
tams, tad prašykit pamatyti ma
ne (Mrs. Simaitis). Trečiadieniais 
ir penktadienio rytą nebūnu bib
liotekoj, o tarp 12 vai. ir 1-os vai. 
išeinu pietum.

Noriu dar paminėti, kad kny
gų paruošimas trunka gan ilgą 
laiką. Tenka laukt nuo 3 savaičių 
iki mėnesių kol prieis eilė, žiū
rint į jau esamų knygų skaičių 
kurios laukia paruošimo. Klasifi
kacija ir katalogavimas atima ne
mažai laiko, taip pat ir knygų 
sutvarkymas ir aplenkimas.

Ina Šimaitienė
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NEŽINOMO KAREIVIO KAPO ISTORIJA
Nežinomo kareivio kapo idėja Karstai buvo

kilo Prancūzijoje tuojau po I-o 
Pasaulinio karo. Ją iškėlė Pran
cūzų rašytojas Biner-Bolmer, bu
vusio karo dalyvis, kuris pasiū-

duno tvirtovės koplyčioje.
Lapkričio 10 d. atvyko minis

teris Maginot, kur garbės sargy
bą turėjo 132 pėstininkų pulkas.

patalpinti Ver- vo atgabentas j Angliją prancū- me įrašyta: “Čia guli garbingas

lė pagerbti asmenyje nežinomo 
kareivio visus kare žuvusius 
prancūzus, paversti jo kapą tau
tos simboliu. Jo pasiūlymu, šis 
kario kūnas bus atgabentas iš 
kurio nors karių kapinyno, esan
čio už buvusių apkasų, kur vyko 
žiauriausi mūšiai.

Idėja patiko prancūzams ir 
spaudoje šis sumanymas buvo 
plačiai nagrinėjamas. Pirma kliū
tis buvo: iš kurios vietos, t. y. 
kurio žymaus mūšio vietos, turė
jo būti tas nežinomas karys, nes 
tokių baisių mūšių buvo nemaža 
ir, aišku, kiekvienas buvo šali
ninkas tos, o ne kitos vietos.

Klausimą išsprendė karo mi
nisteris Andres Maginot (pasta
tęs garsiąją Maginot liniją, ku
ri II pasauliniame kare jokios ro
lės nesuvaidino).

1920 m. lapkričio mėn. pirmo
mis dienomis, ministeris Maginot 
įsakė devyniems komendantams, 
esantiems vietose, kur įvyko di
džiausi mūšiai, kad kiekvienas 
iš jųjų iškastų ir esančių kapų, 
vieną prancūzų kareivį, kurio 
nei vardas, nei dalinio numeris 
būtų nežinomas, ir pasiųstų jo 
palaikus į Verduno tvirtovę.

Įsakymą išpildė septyni ir lap
kričio 8 d. 1920 m. buvo atvežti 
į Verduną septyniais sunkveži
miais karių palaikai iš Loreto, 
Somme, Marne, Chemin des Da
mes, Champagne, Verdun, Lota
ringijos ir Flandrijos laukų, kur 
vyko žiauriausi I Pasaulinio ka
ro mūšiai.

ir kreipdamasis į vieną karį, 
Augustą Tain, kuris buvo 1919 m. 
klasės, bet buvo stojęs laisvano- 
riu, žuvus jo tėvui, ir buvo vie
nas iš daugelio likusių gyvas, 
garsaus pėstininkų 234 pulko ka
rys, ir duodamas jam gėlių puokš
tę, tarė: “Kary, čia turi gėlių 
puokštę, kurios nuskintos dau
giausia karių kapinyne Verduno 
tvirtovėje; uždėk jį ant vieno iš 
šių karstų ir šis bus ryt mūsų 
tautos palydėtas į Pergalės Ar
kos panteoną”.

Ir šis atvežtas karstas buvo 
1920 m. lapkričio 11 d., karo pa
liaubų metinės šventės dienoj, iš
kilmingai palaidotas Paryžiuje 
prie Are de Triomphe. Ladotu- 
vių metu, visos I pas karo są
jungininkės ir nesąjungininkės 
valstybės, pagerbė prancūzų ne
žinomą karį, uždėdami vainikus.

Kapo įrašas labai kuklus: “Čia 
ilsisi vienas prancūzų karys, žu
vęs už tėvynę 1914-1918”.

1923 m. prie šio kapo buvo už
degta amžinoji ugnis.

Prancūzų pavyzdžiu pasekė ki
tos tautos.

Anglijoj, irgi, kaip Prancūzijoj, 
1920 m. lapkričio mėn. buvo iš
kasta šeši kariai anglai iš kapų, 
esančių Prancūzijoje: Spręs, Ar
ras, Cambray, Marne ir kitų vie
tų, kur mūšiuose dalyvavo anglų 
kariuomenės daliniai. Jų karstai 
buvo atgabenti į Boulogne sur 
Mer, kur vienas anglų karinin
kas, pasirinko vieną, kuris ir bu-

zų naikintuvo “Verdun”. Kanalo 
La Mancha viduryje, laukė šeši 
anglų torpederiai, kurie palydėjo 
iki Dover uosto, kur buvo pa-

Amerikos karys, žinomas tik Die
vui”. Kasmet, kapų puošimo die
ną, Memorial Day, gegužės 30 d., 
atliekamos iškilmingos pamaldos.

Lietuvos Kariuomenės Savanoriui Kūrėjui ir Vyties 
Kryžiaus Kavalieriui

A. A. Kap. KAZIMIERUI ŽILINSKUI
mirus, jo žmoną Jadvygą, sūnų Algimantą ir kitus gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

A.L.B. Adelaidės Apylinkės Valdyba

gerbtas 19 patrankos šūvių, lyg 
būtų lauko maršalas. Ir lygiai 
kaip Paryžiuje, 1920 m. lapkričio 
11 d. buvo iškilmingai palaido
tas Westminsterio abatijoje, kur 
virš devynių šimtų metų laidoja
mi visi anglų pasižymėję asme
nys.

Anglijos karalius užbėrė ant 
karsto žemės, atgabentos iš Pran
cūzijos ir Belgijos laukų, kur 
vyko žiaurūs mūšiai. Anglų ne
žinomo kario kape toks užrašas: 
“Nežinomas, o visgi žinomas, žu
vęs, o visgi amžinai gyvas”.

Š. Amerikos nežinomo kario 
kapas yra Arlington National 
Cemetery. Prie jo yra marmo- 
rinis masyvus paminklas, kuria-

LIETUVOJE nežinomo kario 
kapas buvo Kauno muzėjaus so
delyje prie žuvusiems paminklo.

Paminklas žuvusiems kariams, 
pagal skulptoriaus J. Zikaro pro
jektą, pastatytas 1921 m. Jis yra 
iš lauko akmenų, surinktų tose 
vietose, kur vyko nepriklausomy
bės kovos. Įrašas paminkle: “Per 
amžius budėję, laisvę laimėjom per 
aukas ir pasišventimą”.

Pastačius paminklą, įvestos žu
vusiųjų pagerbimo ir vėliavos 
nuleidimo ir pakėlimo apeigos, 
kurias atlikdavo nepriklausomy- 
mės kovų karo invalidai. Prie pa
minklo žuvusiems pastatyta sep
tynių įvairių Lietuvos vietų par
gabenti kryžiai.

Bet nežinomojo kareivio palai
kai, palaidoti, prie šio paminklo 
tik 1934 metais lapkričio 23 d. 
kuomet pirmą kartą Vytauto Di
džiojo muzėjaus bokšte buvo iš
kelta valstybinė (ne tautinė) vė
liava.

1940 m. rusams okupavus Lie
tuvą, birželio 26 d. įvyko pas
kutinės apeigos prie nežinomo ka
reivio kapo. Rugpiūčio 1 d. nuim
ta Lietuvos tautinė vėliava ir to 
pat mėnesio 3 d. ir valstybinė vė
liava.

1960 m. rusai nugriovė žuvu
siems paminklą ir panaikino neži
nomo kareivio kapą.

(ALB) St. Mistikas

Patinas - gelmių ir viršūnių poetas
(IS A. KRAUSO PRANEŠIMO PUTINO MINĖJIMO MELBOURNE)

Putino lyrika yra poeto vidaus 
kovos ir viso kūrybinio kelio at
spindys. Keitėsi poeto nuotaikos, 
keitėsi jo santykiavimas su pasau
liu, su Kosmosu, tuo pačiu keitėsi 
ir jo lyrikos turinys bei formos. 
Putino lyrikos raidoje galime iš
skirti tris laikotarpius.

POETO SAULĖTOS 
JAUNYSTĖS LAIKOTARPIS 
Poetas pradėjo rašyti nuo 1911 

metų Tais metais "ŠALTINYJE” 
pasirodė jo pirmas eilėraštis “VAI

EIČIAU, EIČIAU.” Paskiau ben
dradarbiavo Ateity, Draugijoje, 
nuo 1913 metų VAIVORYKŠTĖ
JE. 1917 m. pasirodo Petrapily jo 
pirmas eilėraščių rinkinys “RAU
DONI ŽIEDAI". Su Kunigaikš
čio Žvainio poema, čia dar nu
skamba tradicinis patriotinės lyri
kos aidas, nežymioje Maironio ir 
M. Gustaičio įtakoje (karo moty
vai, kenčianti Lietuva, į laisvę 
besiveržiančios tautos prisikėli
mas), bet jau ir čia daugiausia 
reiškiasi individualūs poeto išgy
venimai: šviesus, naivus pasaulio

tinio lietuvių romantizmo įtakoje 
sąmoningai jo nesikratė. Kuni
gaikščio Žainio poema yra roman
tiška tiek savo baladiška for
ma, tiek savo tema. Ji panaši į 
Maironio Raseinių Magdę. Dar 
Dar žymus poeto romantinis pat
riotizmas ir Šveicarijoj parašy
tuose eilėraščiuose (Kėlėsi laisvė, 
Lietuvio giesmė, Regėjimas): jie 
optimistiški, skamba unisonu su 
į laisvę žengiančios lietuvių tau
tos nuotaikomis. Bet jau ir to lai
ko poezijoj prasiveržia disonansų, 
promėtijiškų temų. Poetas pajun-

MAIšTINGASIS LAIKOTARPIS
1922 - 26 mt. eilėraščiai at- 

spaudinti 1927 m. atskiru rinkiniu 
“TARP DVIEJŲ AUŠRŲ”, šiuo 
poezijos rinkiniu Putinas pasiekia 
ROMANTINIO MAIŠTINGUMO 
IR SIMBOLIZMO VIRŠŪNĘ. Bet 
šis Putino simbolizmas nėra nei 
formalistinis, nei dekadentinis. Tai 
prasmingas ir natūralus (neretai 
gamtinis) simbolizmas kyląs iš 
giliai jaučiamo tikrovės dualizmo, 
kuris pažadina sieloje čia maištą, 
čia rezignaciją, čia darną tarp 
žmogaus ir pasaulio. Giedrą nuo
taiką pakeičia pesimizmas, o tie
sioginę išraišką — alegorija ir 
simboliai, iš kurių mėgstamiausi 
yra tamsa ir šešėliai, viršūnės ir 
gelmės, bokštai miglos, klaikumas 
ir kalnai, krateriai ir glūdumos, 
ilgesys ir gandas ir t.t. Įsibanga
vusi nuotaika sudaro ištisus eilė
raščių ciklus, kuriuose reiškiasi 
stipri audringos poeto dvasios kū
rybinė jėga. Toji jėga net api
bendrintiems kosminiams vaiz
dams duoda gyvybės ir vaizdingu
mo.

Šiuo stipriu jausmų ir minčių gi
lumu Putinas dažnai primena didį
jį vokiečių poetą Goethę. Tą yra 
pastebėję literatūros kritikai: J. 
Masilionis, P. Naujokaitis ir kit.

Spalvingi ir gražūs yra nakties 
motyvai. Jie švelniai suskamba šio 
laikotarpio lyrikoje. Visas “Tarp 
dviejų aušrų” rinkinys yra nakties 
lyrika. Ji primena romantiko No-

TAIP BUDO LIETUVA
vaizdavimas, tikėjimas į savo pra
našo pašaukimą, kilnių idealų sie
kimas, juntama pasaulyje harmo
nija. Putinas, pradėjęs rašyti tau

ta, kad tarp svajonių ir tikrovės 
yra didelis nesutarimas, kad kelias 
į idealą skausmais grįstas.

LIETUVOS KARIUOMENES PRADŽIA IR ŽYGIAI

valio (Hardenberg) Himnu* nak
čiai. “Tarp dviejų aušrų” pasau
lis kaip pasaka. Iš žvilgančių bokš
tų veizi didelės akys ir jų regė-

(Atkelta iš psl. 1)
Liko lietuvių stipriai ginamas 
Kaunas su apylinkėmis. Vasario 
mėnesyje bolševikai matydami, 
kad Lietuvos vyriausybė įsikūru
si Kauno mieste stipriai ir sėkmin 
gai veikia, nutarė pulti ir užimti 
Kauno miestą. Pavojus buvo dide
lis. Įvyko pirmos žymesnės kauty
nės tarp lietuvių ir bolševikų. Bol
ševikai keliomis kryptimis puolė 
Kauno miestą. Vasario 7-8 dieno
mis įvyko kautynės prie Kėdainių. 
Lietuviai atrėmė bolševikų puoli
mą. Laike šių kautynių žuvo pir
masis kareivis savanoris, Povilas 
Lukšys. Vasario 11 ir 13 dieno
mis įvyko kautynės prie Jezno Lie
tuviai nors su nuostoliais sulai
kė bolševikų puolimą ir privertė 
pasitraukti. Tą pat vasario 13 die
ną bolševikai didelėmis jėgomis 
puolė Alytų, kurį ir užėmė... Laike 
šių kautynių žuvo pirmasis kari
ninkas I pėst. pulko vadas, Anta
nas Juozapavičius. Vasario 16 d. 
lietuviai su pagalba vokiečių atsi
ėmė Alytų.

Karininkas Antanas Juozapavi
čius ir Povilas Lukšys buvo pir
mos Lietuvos kariuomenės aukos, 
pasidarė tautos didvyriais. Jų var
dai minimi su didele pagarba.

Po šių kautynių bolševikai bu
vo ramesni, gavę stiprų atkirtį 
nesikėsino pulti. Lietuviai ruošėsi 
kovai. Gavo daugiau ginklų, pa
šaukė į kariuomenenę daugiau vy
rų.

1919 m. gegužės 7 dieną, vy
riausiu karo vadu buvo paskirtas 
gen. Silvestras Žukauskas. Kuris 
sutelkė Lietuvos kariuomenę į 
Ukmergės, ir Panevėžio grupes ir 
gegužės 18 d. įsakė pulti bolše
vikus. Šiai operacijai buvo sutelk
ta veik visa Lietuvos kariuomenė. 
Prasidėjo didysis Lietuvos kariuo
menės puolimas. Gegužės 18 d. 
buvo užimti Kurkliai, gegužės 19 
d. — Panevėžys, gegužės 31 d. 
— Rokiškis, birželio 2d. — Utena. 
Persekiodama bolševikus Lietuvos 
kariuomenė priėjo Dusėtų ežerų Ii 
niją ir vyriausiam karo vadui į- 
sakius, sustojo pailsėti.

Pailsėjus ir susitvarkius rug
piūčio mėn. pabaigoje buvo pra
dėtas paskutinis rusų bolševikų 
puolimas “Zarasų operacija”. Ru-

upę ir sustojo, vyriausiam karo 
vadui gen. S. Žukauskui įsakius.

Rusų bolševikai iš Lietuvos ta
po išvyti. Tačiau tuo laiku, kai 
vyko sunkios kovos su bolševikais, 
Lietuvos šiaurėje — Šiauliuose,' 
Kuršėnuose ir Žemaitijoje susis
pietė kiti Lietuvos priešai bermon
tininkai, kurie nepripažino ir nie
kino Lietuvą ir Jos nepriklauso
mybę. Bermontininkų vardas atsi
rado nuo jų vado Bermonto, tai 
buvęs rusų armijos pulikininkas. 
Jisai sutelkė apie 50.000 vokiečių 
ir 10.000 rusų caristinės Rusijos 
šalininkų, kurie nepripažino Lietu
vos ir bendrai Pabaltijo valstybių. 
Bermontininkai atsirado Lietuvo
je 1919 m. liepos mėnesyje, tuo 
laiku, kai Lietuvos kariuomenė bu
vo užimta kovoj su rusų bolševi
kais. Kai tik pasibaigė Zarasų ope

Lietuvos kariai savanoriai 1919 m.

gpiūčio 25 dieną buvo užimti Za
rasai. Rugpiūčio 31 d. Lietuvos
kariuomenė atsirėmė į Dauguvos

racija, karo vadovybė pamažu 
telkė jėgas prieš bermontininkus. 
Bermontininkai taip pat nesnau
dė, nesutikdami lietuvių kariuo
menės pasipriešinimo iki spalio 
16 d. jie užėmė Biržus, Linkuvą, 
Radviliškį ir nutraukė susisiekimą 
geležinkeliu su Panevėžiu. Spalio 
22 d. ivyko kautynės prie Linkai
čių, bermontininkų tolimesnis puo 
limas buvo sustabdytas, susidarė 
frontas.

Bermontininkams buvo pastaty
tos sąlygos, kad išsikraustytų iš 
Lietuvos iki lapkričio 14 dienos, 
ten iš kur buvo atėję. Jie ne
pakluso, tad lapkričio 21 d. lie
tuviai puolė bermontininkus. Šiau
rėje prie Rygos ir Mintaujos ber
montininkus tuo laiku puolė ir 
latviai. Prie Radviliškio, Meškui
čių ir Šiaulėnų bermontininkai 
buvo sumušti. Pasižadėjo pasi
traukti. Įvyko paliaubos, bermon
tininkai pasitraukė. Bermontinin
kus iš Lietuvos išvijus, Lietuvos 
gyventojai atsikvėpė. Susitvarkė 
susisiekimas, paštas, mokyklos, 
savivaldybės. Kariuomenė turėjo 
progos pailsėti ir pasiruošti. Iš
vaduota buvo ne visa Lietuva, bet 
tik didesnioji Lietuvos dalis. Vil
nių ir jo apylinkes buvo užėmę 
lenkai, kurie lietuviams kariaujant 
su rusų bolševikais ir bermonti
ninkais vis po truputį brovėsi gi
lyn į Lietuvą, užiminėdami vis

su kitais priversti buvo ramiai 
laikytis ir kentėti.

1920 metais gegužės 15 dieną 
Kaune susirinko Steigiamasis Sei
mas. Liepos 12 dieną Maskvoje 
buvo pasirašyta taikos sutartis su 
Sovietų Rusija. Tad lietuviams su 
bolševikais jau nebeteko kariaut, 
bet frontas vistiek teko sudaryti 
ir laikyti, nes bolševikai kiekvie
na proga stengėsi Lietuvon įsi
veržti kad pasiplėšus.

Lenkams karas su bolševikais 
pradėjo nesisekti, jie buvo privers
ti pasitraukti.

Liepos 15 dieną lietuvių kariuo
menė įžengė Vilniun. Liepos 19 
dieną užėmė Seinus.

Tuo laiku rusų bolševikai besi
vydami besitraukiančius lenkus 
atsiduria prie Varšuvos. Lenkai 
atsigavo ir rugpiūčio mėnesyje su
mušė bolševikus. Kokiu greitumu 
rusų bolševikai vijosi lenkus, to
kiu pat greitumu dabar bolševi
kai bėgo nuo lenkų. Tokiu būdu 
karas su dideliu smarkumu vėl 
prisiartino prie Lietuvos sienų. 
Lenkai be atodairos ima pulti Lie
tuvos kariuomenę ir užima Sei
nus ir kitas grynai lietuMškas 
vietas. Įvyko karas su lenkais. 
Seinai kelis kartus perėjo iš rankų

Seinų srityje, pralaužė lietuvių 
frontą ties Gibais ir Kapčiamies
čiu, persikėlė per Nemuną prie 
Druskininkų ir užėjo į lietuvių ka
riuomenės kairįjį sparną. Seinai 
vėl teko lenkams, lietuviai buvo 
priversti pasitraukti.

Tautų Sąjungai tarpininkaujant 
Suvalkuose įvyko derybos. Spalio 
7 dieną Suvalkuose buvo pasira
šyta taikos sutartis.

Tačiau spalio 8 dieną, po to kai 
pasirašė taikos sutartį lenkai vėl 
puolė lietuvius ir spalio 9 dieną 
užėmė Vilnių. Užėmus Vilniaus 
miestą lenkai tęsė puolimus, bet 
lapkričio 19-21 dienomis lenkai 
prie Širvintų ir Giedraičių buvo 
sumušti. Įsikišo Tautų Sąjungos 
kontrolės komisija, kuri sustabdė 
kautynes. Nors taikos nebuvo, bet 
nebuvo ir karo veiksmų. Tarp lie
tuvių ir lenkų buvo pravesta de
markacinė linija, kuri išsilaikė iki 
1939 metų. —

Laike karų su Lietuos priešais: 
rusų bolševikais, bermonitinin- 
kais ir lenkais žuvo apie 1400 ka
rininkų ir kareivių. Keletą tūks
tančių buvo sužeista.

Lietuvos kariuomenė per 2 me
tu išaugo į didelę ir rimtą jėgą. 
Joje buvo 13 pėstininkų pulkų, 3

cija. Karinė prievolė visiems svei
kiems vyrams buvo privaloma.

Lietuvos kariuomenėje tarnybos 
laikas kareiviams buvo pusantrų 
metų. Kariuomenė buvo gerai mo
kinama ir aprūpinama. Taikos 
metu buvo laikoma 18,000-24,000 
karių.

1939 m. kilo 2-sis pasaulinis ka
ras. Lietuva paskelbė neitralitetą 
ir nesikišo į karą. 1940 m. 'birže
lio mėn 16 dieną Sovietų Rusija 
slaptai susitarusi su Vokietija, 
okupavo Lietuvą.

Tūkstančiai lietuvių atsidūrė 
užsienyje, šimtai tūkstančių buvo 
išvežta į Sibirą. Mūsų visų pa
reiga kovoti dėl laisvės, progai pa
sitaikius sugrįžti ir vėl atstatyti 
laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

RETENYBĖ

Įsivaizduok sau, mano žmona 
jau savaitė laiko nepasakė man 
nė vieno žodelyčio. Skiriuosi!

jimu klajoja tavo pačio jutimai”. 
Tai ne gūdi žiemos, bet šilta pa
vasario naktis, kurioje žemė pra
skleidžia savo kūną. Naktis čia įgy
ja simbolinės reikšmės: tarp dvie
jų aušrų, naktų budėjimuos, vyks
ta poeto kūrybos procesas, jo ko
vos persilaužimas. Visų romanti
kų ir simbolikų kūryboje NAKTIS 
atskleidžia didesnę realybę, negu 
diena, kurios šviesa negailestingai 
paslepia žvaigždėtą dangų ir pas
laptingą žemės mistiką. Naktis 
yra maloniausia poeto vidujinė bū
sena, kurioje išsiskleidžia ir jo dra
matinė kančia, ir jo pergalė, po
eto sielos nuskaidrėjimas.

KLASIŠKO REALIZMO 
LAIKOTARPIS

Šis laikotarpis, prasidėjęs "KE
LIŲ IR KRYŽKELIŲ” rinkiniu 
(1936) su įvairiomis varijacijomis 
eina per visą paskutinę Putino 
lyriką. Jos forma yra klasinė. Po
eto nuotaikos ir dramatinė kova 
liejasi taisyklingais posmais. Ta
čiau toji klasinė eilėdara, kurią 
vartojo ir Maironis, Putino poezi
joje yra žymiai gilesnė, Ritmo me
lodika, įvairumas, ypač rimų tur
tingumas, praplėstas poetinis žo
dynas — Štai tie pagrindiniai bruo
žai, kuriais Putinas pareiškia sa
vo stiprų eilėdaros originalumą. Jo 
poezija pamažu išvirsta į klasiš
kai realistinę, nyksta dualizmas, 
rimsta maištas, viršūnes ir gelmes, 
naktis bei sutemas pakeičia pa
vasario saulė ir erotinės prasmės 
poezija nebetenka įtampos.

Okupacijų (1940-56) metų Puti
no lyrika mažai ką nauujo beduo
da. Pagausėję jos visuomeniniai 
motyvai. Nuo 1944 m., kai antrą 
kartą atėjo bolševikai, Mykolaitis- 
Putinas pateko galutinai į dvasios 
kalėjimą. Atiduodamas duoklę bol
ševikams, savo asmens gilumoje ir 
poezijoj pasilieka tas pats. Jis 
abejoja, ir kenčia, o viduje lieka 
maištingas visuose klausimuose, ku 
rie jo asmenį ar kūrybą paliečia. 
1963 m. pasirodo eilėraščių rin
kinys “BŪTIES VALANDA”, 
1966 m. “LANGAS".

Rašytojas V. Mykolaitis - Pu
tinas paliko didelį kūrybos der
lių: 7 tomus raštų. Jų tarpe vien 
poezijos rinktinių: Raudoni žiedai,

didesnius Lietuvos žemės plotus. 
Visur stiprūs lietuviai negalėjo
būti, kai su vienu priešu kariavo,

į rankas.
Rugsėjo 22 dieną lenkai sutrau-

kę dideles jėgas puolė lietuvius

kavalerijos (raitelių) pulkai, 4 
artilerijos pulkai ir dar karo tech-
nikos-inžinerijos dalys, karo avia- ka tik branginti.

— Nekvailiok! Tokia žmona — Tarp dviejų aušrų, Keliai ir kryž- 
tai idealas, retenybė, Ją tau belie- keliai, Rūsčios dienos, Būties va-

landa ir Langas.
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JPOPTZH,>
ADELAIDE

Vasaros
Vyties krepšinio komandos pra

dėjo varžybas vasaros turnyre. 
Pirmosios varžybos vytiečiams ne
buvo labai sėkmingos, bet daugu
moje baigėti kaip ir galima buvo 
tikėtis.
Vyties pirmoji komanda savo tar 

pe vėl turi porą iš vyresniųjų 
žaidėjų. Susitikus su North Ade
laide komanda pralaimėta: pir-i 
mame puslaikyje, prakišta net 
11-23, antro puslaikio geros pas
tangos jau negalėjo atnešti lai
mėjimo. Pralaimėta 35-52. Taškus 
Vyčiai pelnė: R. Daugalis 16, R. 
Petkūnas 8, S. Visockis 5, R. Po
cius 4 ir A. Reivytis 2.

Vyties “F" komanda laimėjo 
prieš Richmond — Babtist 24-22 
(12-9). Taškai: D. Andrew ir T. 
Ford po 6, A. Bernaitis, L. Vasi
liūnas ir B. Ladd po 4.

— ★ —
Mergaičių pirmoji komanda pir

mam susitikimui turėjo Pietų Aus
tralijos čempijones — North Ade
laide komandų. Vytiečių tarpe ne
simatė anksčiau žaidusių žaidėjų: 
A. Andriusevičiūtės — Beattie, L. 
Pociūtės ir N. Vyšniauskaitės. 
Komanda j aikštę išėjo su trimis 
naujomis žaidėjomis: B. Latvėnai- 
te, N. Marcinkevičiūte ir I. Bei- 
noravičiūte. Atkeltos iš Vyties ant 
ros komandos debiutavo aukščiau
sioje Pietų Australijos moterų 
krepšinio klasėje. Reikia pripa
žinti, kad šj egzaminą išlaikė ge
rai. Nežiūrint, kad kartais sto
kojo drąsos, bet geri jaunatviški 
sportiški judesiai ir norai, prista
tė jae kaip lygiavertes žaidėjas sa
vo priešininkėms. Per pirmą pus
laikį vytietės nenusileidžia čempi- 
jonėms ir kovoja taškas už taš
ką. Puslaikis baigtas 14-16 prieši
ninkių naudai. Antro puslaikio pra 
džioje sakytum hipnozo paveiktos 
mūsų sportininkės užsnūsta. Rung

turnyras
tynėms einant į galą vėl atsibun- 
dama ir puikiai žaidžiama. Čem- 
pijonėms pralaimėta 27-36. Taš
kai mūsų naudai: V. Juciutė 10, 
G. Krivickaitė 6, B. Latvėnaitė 
su I. Beinoravičiūtė po 4 ir N. 
Marcinkevičiūtė 3. Kad ir pralai
mėtų šių rungtynių eiga ir nau
jų žaidėjų užsirekomendavimas 
gerai nuteikė žiūrovus.

— ★ —
Antroji mergaičių komanda išė

jo j aikštę su gausiu, beveik vi
siškai nauju žaidėjų sąstatu. Iš
skyrus porą žaidėjų visos kitos 
pirmą sykį pakluso teisėjo švilpu
kui. Šiai komandai pirmi žings
niai bus labai sunkūs. Daug žai
dėjų labai jaunos ir ūgiu mažo
kos. Pakol jos paaugs, tai jausis 
tarp aukštų žaidėjų kaip miške. 
Šj sezoną būtų per optimistiška 
tikėtis laimėjimų. Visgi laikas 
dirbs šios komandos naudai. Jau
nos žaidėjos augs ir tobulės. Ir 
už poros metų galima bus tikėtis 
pergalių. Aišku, žaidėjoms ir jų 
treneriui E. Pyragiui reikės kant
rybės pernešti eilę pralaimėjimų. 
Tikėkimės, kad kantrybės jiems 
užteks. Pirmas susitikimas pralai
mėtas 11-47 (7-19). Taškus pel
nė: J. Grigonytė 6, J. Juciūtė 3 
ir R. Galinskaitė 2. Be šių žaidėjų 
už šią komandą dar žaidžia R. 
Staugaitė, dar dvi Grigonytės — 
Nemyra ir Danutė, dvi trenerio 
neatskiriamos dvynukės Aldona ir 
Kristina Stelbaitės, labai jauna 
žaidėja Erika Lokušiūtė ir mūsų 
buvusio žvaigždės — Algio Igna
tavičiaus dukra Romutė. Jos ju
desiai labai primena Algį. Tarp 
kitko Algio bendravardis, jo sūnus 
taip pat žaidžia, geriau pasakius 
treniruojasi su Vyties jauniais. 
Toji komanda, kur jis turėjo pra
dėti žaisti dėl amžiaus šj sezoną 
negalės dalyvauti pirmenybėse.

TRUMPAI IŠ
šių metų sporto Šventėje daly

vaus net septyni sporto klubai. 
Po eilės metų pamatysime svečius 
iš Vakarų Australijos “Neries” 
sporto klubo krepšininkus.

— ★ —
Sportininkai Naujųjų Metų su

tikimą turės atskirai nuo vyres
niųjų Lietuvių Namuose. Sakoma, 
nenorima erzinti vyresniųjų su 
“go go” ir visokiais “mini”. Prieš 
Naujųjų Metų balių sportininkai 
gruodžio 27 d. turės susipažinimo 
šokius. Norima supažindinti jau
nimą iš anksto, kad vieni antriems 
būtų pažįstami ir draugai per vi
są sporto Šventę.

— ★ —
Valdybos nariai kiekvieną sutik 

tą tautietį dabar stveria už skver
no ir klausia — ar nepriimtum 
sportininko per šventes. Pastebė
ta, kad daugumas nori priimti spor 
tininkes. Sako, sportininkės anks
čiau namo pargrįžta ir padeda in
dus suplauti...

Forestvilles stadijono kantine 
bus užsakyta didesniais kiekiais 
pieno ir sumuštinių. Tai populia
riausi valgiai sporto Šventės metu.

Sporto aikščių grindys naujai 
išdažytos šviečia kaip veidrodžiai. 
Gražu pažiūrėti, gera žaisti, bet 
per jas pereiti “tabu”. Tai vien 
krepšininkų su sportiniais batu
kais teritorija. Didžiausi grindų 
priešininkai — moterys su aukš
tais batų kulniukais, sportininkai

Jaunių berniukų iki 16 — kos 
metų komanda jau galima vadinti 
jaunių — veteranų komanda. Tai 
gerai susižaidę ir tinkamai K. Jau 
nučio vadovaujami žaidėjai. Pir
mam savo susitikimui patiekė 
triuškinančią pergalę. North Ade
laide nugalėta net 56-14 (18-3). 
Ant priešininkų antrame puslai- 
kyje vytiečiai užgriuvo tikru ura
ganu. Žaidimas buvo gyvas, jud
rus, iš aikštės spaudimo staigiai 
pereinąs į žaibiškus antpuolius, pa 
subaigiančius krepšiais.
Taškus pelnė: P. Arlauskas 16, A. 
Jaunutis 14, A. Pauliukevičius 12, 
A. Skiparis 8, R. Beinoravičius 4 
ir K. Pauliukevičius 2.

ADELAIDES
su juodais padais batukais ir visi 
kiti. Greičiausia Klubo valdybai 
teks pamainomis saugoti grindis.

— * —
Neofiialiai Šventė bus pradėta 

jau gruodžio 26 d. Žadama su
žaisti keletą krepšinio gal ir tink
linio rungtynių. Tai daroma, dėl
to, kad truks laiko ar geriau pasa
kius bus labai perkrauta progra
ma.

— * —
Be lietuvių į Adelaidę šiais me

tais suvažiuoja ir latviai. Jiems 
turbūt teks pasitenkinti prastes
niu. stadijonu. Čia stadijonų 
netrūksta ir gana gerų, tik nega
li susodinti tiek daug žiūrovų kaip 
Forestville.

— ★ —
Be sportininkų į Adelaide suva

žiuos daug ir šiaip tautiečių. Dau
gelis iš jų seka sporto Šventes ir 
patraukia iš paskos kiekvienais 
metais...

BJV.

VISAIP
PUSĖ PRANCŪZŲ GYV.

NESKAITO KNYGŲ
Paaiškėjo, kad pusė Prancūzijos 

gyventojų neskaito jokios knygos. 
Prancūzų viešosios nuomonės isti- 
tuto apklausinėjimo duomenimis, 
57% prancūzų per keturias savai
tes nėra pirkę ir nėra perskaitę 
nė vienos knygos. Prancūzijoje pa
aiškėjo, kad priešingai įsigalėju
siai nuomonei, televizijos žiūrovai 
kaip tik esą patys gausingiausi 
knygų pirkėjai. Be to, knygas dau
giausia perka bei skaito jauni
mas.

1964 m. apklausinėjus Vak. Vo
kietijos gyventojus, ten susidurta 
su dar niūresne padėtimi: 64% 
gyventojų prisipažino visai nesi- 
domį knygomis. Atrodo, pati di
džioji kliūtis Vokietijos gyvento
jams susidomėti knyga yra kaip 
tik televizijos ekranai su jų dviem 
programomis.

Austrijoje Tirolyje paslankus 
žemė iš kalnų nušlavė net keturis 
kaimus. Nieko neminima praneši
muose apie žmonių aukas.

i KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M. į
J Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje ar- g 
J tėjančių Švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti 
>; pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir pasiunčiant !♦! 
$ jiems dovanų siuntinėlį. . . 8
J Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinu- 5 
•♦Į ką iš Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą !♦! 
’♦! jau paruošta siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami. ;♦!

3 MISRUS SIUNTINYS 1967.
;♦! 34 jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, !♦!
J 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški [Jį 
J nailoniniai marškiniai, arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba mo- 
H teriškas geros rūšies megstukas, 1 vilnonė gėlėta skarelė, !♦! 
i 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, ;«■ 
J 1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 1 sv. p 
J saldainių ir 20 cigarečių. S

$ 88.00 (Austr.)
| MAISTO SIUNTINYS 1967

3 sv. taukų, 1 sv. arbatos, 1 sv. geriamo šokolado, 8 
p 4 sv. kakavos. 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dė- !♦; 
p žutė nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. ryžių, 1 sv. cukraus, i sv. p 
J pipirų, 1 sv. lauro lapų. ®
» $ 25.00 (Austr.) S
S R
p MOTERIŠKAS SIUNTINYS 1967 p
p 3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suk- ę 
x nelei medžiaeos, 1 geros rūšies megstukas, 2 p. nailono arba X 
p vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 1 p. odinių pirš- p 
J tinių, 1 sv. maišytų saldainių.
p $ 62.00 (Austr.) !♦;

P P-3. Vilnonė labai gera medžiaga dviem paltam, 34 $ 
p jardo vilnonės vyriškam arba moteriškam kostiumui medžią- p 

gos. 8
p $ 62.00 (Austr.)
p Labai praktiški dalykai kuriuos galima dadėti j bet kurį p 

siuntinį išskyrus maisto. Itališki nailoniniai lietpalčiai, $9.00, J 
p šveicariški 17 akmenų laikrodžiai, $23.00, vilnonės gėlėtos p 
p skarelės $3.75, ilgo grojimo įvairios plokštelės.

į Baltic Stores Ltd. į 
| (z. juras) $

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

Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.
p: ATSTOVAI: p
P H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. p 
p Tel. 546 3416. !♦!

ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, SA.
J K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q. P

AVA SAUDARGIENĖ

BUVO BROLIAI DEVYNI 
M

TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA
RIESTUSIS

Gal tai ungurys? 
PUIKIS

Nebijokim, 
jis mūs nepavys.

RUDIS
Bėkime verčiau.
Tarp krūmokšnių bus drąsiau. 

PUIKIS
Čia susitarėm Auksutės laukti. 
Gal man ją pašaukti?

RIESTUSIS
Oi, tylėk!
Laumes prisišauksi!

PUIKIS
Tik pamosiu.

Stovi Zuikučiai 
iš baimės pastirę. 
Net nekvėpuoja, 
lyg būtų apmirę. 
Puikis, 
tas drąsiausias, 
letenėle moja, 
ausimis linguoja. 
Ir netrukus, 
strikt,
Žiogelis ant kopos! 
O Auksutė 
vos tik kruta. 
Nuo saulės įkaito 
jos skaistūs veidai, 
kojas subadė aštrūs dygliai. 
Ant smėlio kopia, 
Žiūri į jūrą 
nematytą jai.

AUKSUTE
Vai, kiek čia smėlio!

PILKIS
Tai Neringos kopos. 

AUKSUTE
O kiek vandens!

PUIKIS
Tai Baltijos jūra. 

AUKSUTĖ
O kaip bangos šoka! 
Lenktyniuoja — 
Žiūrėk!
Kas ten baltuoja?

PUIKIS
Tai žuvėdros.

AUKSUTE
Kaž kas groja. 

ZUIKUČIAI
Laumės!

AUKSUTĖ
Jokių laumių nesimato.

PUIKIS
Gal jos tarp bangų? 

AUKSUTE
Dieną jos miega 
sulindusios į liūną, 
šššš, 
girdi?

PUIKIS
Tai ragana baisi!

AUKSUTĖ
Nebijok!
Saulė dar aukštai, 
miega raganos, 
tikrai.
Paklausykim-------------

PUIKIS
Auksute — 

AUKSUTE
§§§§-------------
Ar tai bangos ošia?
Ar smilčių kopos skamba------------

Klausos mergaitė.
O vėjas nuo jūros 
neša laumių dainą.

LAUMĖS
Mėlynos bangos 
supa, liūliuoja, 
jūra, motutė, 
visus vilioja.

Bangos sėselės 
neša laivus, 
jūra, jūružė 
gaivina mus.

AUKSUTĖ
Jūra šaukia!
Eisiu, pabraidysiu 
po baltas putas.

ŽIOGAS
Tai ne putos!
Tai skenduolių baltos skaros. 

AUKSUTE
Tik ant kranto pasėdėsiu.

ŽIOGAS
Neik ant kranto! _

Dar paslysi 
ir i vandenį įkrisi.

AUKSUTĖ
Neįkrisiu, neįkrisiu!

ŽIOGAS
Auksute — 

AUKSUTE
Noriu vandenėlio.
Bėgsiu, 
jūroj atsigersiu!

ŽIOGAS
Juroj nėra gėlo vandenėlio!

AUKSUTE
Eisiu, eisiul

ŽIOGAS
Laumės tave užkerėjo.
Kelią piktosios pastos. 
O kas brolius išvaduos?

AUKSUTĖ
Vai, 
man atrodė jūra šaukia. 
Užmiršau, kad broliai laukia.
Žiogeli, 
kaip mes juos rasim, 
kad nėra takelio?
Kur tik žiūri, 
vien sausos smiltelės.

PUIKIS
Neliūdėk, Auksute, 
suieškosime takus 
ir nuvesim 
pas jaunus žvėjus.

ŽIOGAS
Eikš, 
ant smėlio pasėdėk 
ir truputį pailsėk, 
išžvalgys Zuikeliai 
pamarės krantinę, 
o aš tau pagrosiu 
dainą vakarinę.
Pailsėsi, 
gerti nenorėsi.

Ritas Zuikučiai
nuo smėlio pašlaitės. 
Bėga per liūną, 
ieško net sukaitę.
Žiogelis lopšinę groja Aukustei, 
supa ją, _ 
migdo, 
lyg mažą vaikutį.
Iš bangų, 
pamažu 
laumės kyla, 
artinas ratų.
Išisigandęs Žiogas 
smuiku užsimoja.
Saukia jis mergaitę, 

miegančią užstoja.
ŽIOGAS

Auksute, Auksute!
Bėkime iš čia!
Bėkime greičiau!

Ima ją už rankų, 
traukia nuo kopos. 
O laumė Vandenė 
nebeleidžia jos.

VANDENE
Nebijokit, 
nebijokit mūs! 
Mes lydim keleivius, 
globojant žvėjus.

AUKSUTE
Kas jūs tokios?

VANDENE
Aš Vandenė iš gelmių, 
o jos — 
mergaitės žaliųjų bangų.

AUKSUTĖ
Ką jūs čia darot?

VANDENE
Plaukus šukuojam, 
ir dainas dainuojam.

AUKSUTE
Mes girdėjom!

VANDENĖ
Paklausyk, 
dar padainuosim!

ŽIOGAS
Auksute —

AUKSUTE
Ne, nereikia dainų.
Pas savo brolius man skubu.
Gal pažįsti juos?

VANDENE
O kaip gi!
Matyt mačiau devynis žvėjus, 
girdėt girdėjau dainuojant visus!

AUKSUTE
Kur jų namai?

VANDENE
Toli, toli, 
prie marių, 
už kopų.
Nėra tako prie jų namų.

AUKSUTE
Nėra tako?
Kas dabar bus?

ŽIOGAS
Mes nueisim be takų.

VANDENĖ
Paklysit tarp kopų.

ŽIOGAS
Palauksim Zuikelių, 
jie suras takelį.

(Bug daupiau')
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SYDNEY
MŪSŲ PASTOGĖS 
SPAUDOS BALIUS

Šiais metais įvyko lapkričio
d. Sydnėjaus Town Hall didžiojoje 
salėje. Nuotaika, buvo gera ir iš
kilminga, dalyvavusieji svečiai 
jautėsi labai patenkinti galėję erd 
vioje salėje laisvai pasišokti, pa
silinksminti ir pabendrauti. Tik 
gaila, kad šiais metais svečių buvo 
kiek mažiau, kaip įprasta, nors ti
kėtasi, kad salės erdvumas ir iš
kilmingumas patrauks daugiau 
žmonių ne vien tik iš Sydnėjaus, 
bet ir iš kitų vietovių.

Tiesa, tų svečių iš tolimų vieto
vių irgi pribuvo, štai net iš Mel
bourno dalyvavo p.p. A. Krausas 
ir A. Žilinskas, matėsi eilė svečių 
iš Canberros, Newcastle, Wollon
gongo. Dalyvavo net viešnia iš Los 
Angeles (Žibutė Stroputė), kuri 
netrukus žada visai “suaustralė- 
ti” ir net čia pasilikti.

Nekalbant apie bendrą svečių 
nuotaiką, baliaus dėmesio centre 
buvo loterija, kur buvo leidžiami 
mūsų tiek čia, tiek užsienyje pla
čiai žinomų dailininkų kūriniai: 
E. Kubbos, H. Šalkausko ir L. 
Urbono. Loteriją pravedė ALB 
Krašto Valdybos vicepirmininkas 
p. V. Skrinska, o laiminguosius 
bilietus traukė p-lė Daiva Labu
tytė. Štai tie laimingieji:

E. Kubbos paveikslą laimėjo po
nio Valiokienė, H. Šalkausko — 
p. Dočkus iš Wollongong, kuris 
savo laimikį padovanojo Sydnė
jaus Lietuvių Klubui, ir L. Urbo
no — V. žegonis.

Paminėtina, kad balių atidarė 
ir svečius trumpu žodžiu pasvei
kino ALB Krašto Valdybos pirmi- 
mininkas p. S. Narušis ir Mūsų 
Pastogės redaktorius.

Reikia pasidžiaugti, kad Spau
dos Balius praėjo tikrai pakilioje 
nuotaikoje, ir nors laiko pasisve
čiuoti ir pasilinksminti buvo pakan 
karnai (nuo 7 vai. vak. iki 2 vai. 
ryto), vis tik svečiai skirstyda
miesi dūsavo, kad taip laikas greit 
prabėgo ir net nesuspėta su vi
sais pasimatyti. Baliaus bufetu 
rūpinosi mūsų darbščiosios bitelės 
— Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Glo
bos Draugijos ponios. Inf.

GEELONG
TAUTYBIŲ BALIUS

Nors Australija ir yra turtin
gas kraštas, bet oficialios admi
nistracinės įstaigos mažai rūpi
nasi ligoninių išlaikymu. Tad ir 
nenuostabu, kad ligoninėms nuo
lat trūksta pinigų ir joms išlai
kyti reikia visuomenės pagalbos. 
Ligoninėms labai daug padeda 
įvairios labdarybės draugijos, or
ganizacijos bei pavieniai asme
nys.

Spalio 3 — 4 d. d. įvykęs “Gala 
Day” karnavalas ir buvo skirtas 
paremti miesto ligoninę. Ta pro
ga surengtame baliuje dalyvavo 
ir nemažai lietuvių. Lietuviai gali 
didžiuotis, kad į šį komitetą įeina

ir Geelongo apyl. valdybos pirm, 
p. Dr. S. Skapinskas, kuris su
prasdamas medicinos svarbą žmo
nijai, ypač aktyviai pasidarbavo.

Baliaus programoje pasirodė 
įvairios tautybės, jų tarpe ir lie
tuviai, kuriuos reprezentavo tau
tinių šokių grupė “Suktinis”, vad. 
p. L. Bungardos, kuris jau eilę 
metų pasiaukodamas dirba su 
grupe ir kiekviena proga savo pa
sirodymais garsina lietuvių vard- 
dą. šiame baliuje “Suktinis” pa
sirodė labai gražiai. Sušokta “Gy- 
vataras” ir “Jonkelis” akordeonu 
grojant p-lei M. Manikauskaitei. 
Kadangi dalis jaunimo tą dieną 
sportavo, tai daugumą šokėjų su
darė mamytės, kurios savo gyvu
mu tikrai neatsiliko nuo jauni
mo. Buvę*

Minėjime dalyvaus žymesni mū
sų menininkai — Paulius Rūtenis, 
p. Zdanavičius ir p. Valius su po
nia. Taip pat dalyvauja ir mūsų 
vyrų oktetas.

Kviečiame visus lietuvius gau
singai atsilankyti i pamaldas ir 
minėjimą. Tėvelius prašome atsi
vesti savo jaunimą, kad ir jie ži
notų, kaip buvo kovota už Lietu
vos laisvę. Ramovės Valdyba

RAMOVĖNŲ BALIUS
Lapkričio 25 d., šeštadienį Mel

bourno liet, karių veteranų Ra
movė rengia šaunų Metinį Balių, 
kuris įvyks Lietuvių Namuose, 50 
Errol St. North Melbourne.

Baliui salė naujai išdažyta, 
minkštos kėdės ir naujai perdėtos 
grindys, bus šokėjų patogumui la
kuotos.

Numatyta, kad pusė baliaus 
pelno eis naujų grindų įdėjimo 
išlaidoms padengti, todėl ateida
mi į balių paremsite Lietuvių Na
mus ir prisidėsite prie Ramovės 
šalpos darbo padedant karo inva
lidams ir jaunimo stovykloms.

Baliaus metu gros penkių as
menų orkestras ir veiks turtingas 
bufetas, kur bus galima skaniai 
pasivaišinti bei atsigaivinti.

Ramovėnai į savo Metinį Balių 
kviečia visus Viktorijos lietuvius 
su svečiais, o buvusiems Lietuvos 
kariams ir šauliams atrodo ir

MELBOURNE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS MELBOURNE
Lapkričio 26 d. sekmadienį, Mel

bourno Lietuvių Karių Veteranų 
Ramovė rengia iškilmingą Lietu
vos Kariuomenės šventės minėji
mą. 
Minėjimas pradedamas pamaldo

mis šv. Jono bažnyčioje už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Visos 
organizacijos dalyvauja su savo 
vėliavomis. Per pamaldas giedos ______  _ _______ _____ __
P- P- Morkūno vadovaujamas pa- kvietimo nereikėtų, nes čia jų tik- 
rapijos choras.

Po pamaldų ten pat Šv. Jono pa
rapijos salėje (kampas Hoddle St. 
ir. Victoria Parade, East Melbour
ne) 1 vai. p.p. iškilmingas šven
tės minėjimas su turtinga menine 
programa.

ra pareiga būtų ateiti ir paremti 
naudingą tikslą savo atsilankymu.

Ateikite visi ir praleiskite ma
lonų 
savo 
tinis 
tą.

vakarą prie geros muzikos 
draugų tarpe, nes tai pasku- 
šokių vakaras prieš Adven- 

Alb. P.

£

GRUODŽIO 2 D. (ŠEŠTADIENĮ) UKRAINIEČIŲ SALĖJE (Ukrainian Youth Centre) 
11-15 CHURCH ST. LIDCOMBĖ, SYDNEY, ĮVYKSTA TRADICINĖ

N.S.W. DAINŲ ŠVENTE
Programoje atskirų chorų ir jungtinio choro dainos. Šioje Šventėje dalyvauja ir 

Sydney tautinių Šokių grupė vad. p. M. Osinaitės-Cox.
Pradžia 7.30 vai. vak. Po koncerto pobūvis—Šokiai tęsis iki 2 vai. ryto.

Maloniai kviečiami viii tydnejiškiai ir artimųjų apylinkių lietuviai šioje šventėje daly
vauti. Primename, kad lalė talpi, nauja ir patogi šiam parengimui. Prie pat Lidcombė stotie*. 
Šokių kapela jau daugeliui girdėta Spaudo* Baliuje, neapvils. Bufete, kurį laikyt choro rėmėjo* 
ponio*, prieinama kaina gausite įvairių užkandžių. Gėrimai bu* patiekti tikrai baro kainomis, 
tad iš anksto rūpinti* nereikia.

Įėjimo kaina $1.50. Moksleiviams ir pensininkams $1.00.
Pageidaujantieji gali užsisakyti stalus. Kreiptis pas E. Laišaitį, tel. 73-4118.

NAUJA 
APYLINKĖS VALDYBA

Naujai išrinktoji Canberro® 
Apylinkės Valdyba 1967-68 me
tams pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkas — A. Balsys, 
Sekretorius — K. Keraitis, 
Kasininkas — P. Velioniškis, . 
Narys kult. reik. S. Palubinskas, 
Narė soc. reik. O. Andruškienė. 
Kontrolės komisija: J. Baltara- 

gis, F. Borumas ir L. Budzinaus- 
kas.

¥

KVIETIMAS
Dabartiniu metu Melbourno 

Lietuvių Namuose vyksta dideli 
remonto darbai, tačiau trūksta 
gerų talkininkų. Kartais pasižada 
žmogus ateiti į talką. Valdybos 
atstovas laukia su medžiagomis 
ir darbo planais, bet tik kitą die
ną sužinoma, kad talkininkas iš
važiavo kur tai meškerioti.

Prie savo privačių namelių mes 
praleidžiame visas Tautos šven
tes ir koncertus bejieškodami 
kieme mažytės piktžolės ar atši
pusio dažų lopelio, bet nemato
me, kad mūsų lietuviškos veiklos 
centre — Lietuvių Namuose trū
ksta talkininkų, kurie padėtų at
likti taip sakant mažus “gaspado- 
riškus” darbelius patvarkant ar 
tai grindis ar stogą arba suskilu
sį langą.

Mūsų privatūs namai nesugrius 
ir mūsų rankos nenuluš, jei bent 
vieną dieną per metus padirbėsim 
Lietuvių Namuose talkininkais 
prie remonto ar statybos darbų.

Tie, kurie galite vieną kurį šeš
tadienį paaukoti lietuviškam rei
kalui malonėkite paskambinti Val
dybos darbų vadovui p. Popeliuč-

TALKON
kai, telef. 37-7460 arba tiesiog 
Liet. Namų valdybos pirm. p. Inž. 
Jokubauskui, telef. 3^7-6676. šeš
tadieniais galima tiesiog skambin
ti į Lietuvių Namus Telef. 30-1560 
ir tiesiog susitarti su darbų vado
vu dėl darbo ir laiko.

Stokime visi į talką. Nepalikime 
visų darbų valdybai. Jie ir taip 
kiekvieną savaitgalį veltui dirba 
administracini darbą arba net pra
kaituoja prie darbo už neatėjusius 
talkininkus.

Jeigu mes dabar nepadėsime 
mūsų pačių išrinktai valdybai, tai 
prieisime prie to, kad niekas ne
benorės eiti į Valdybą. Neturint 
gerų žmonių valdyboje namų rei
kalai gili susvyruoti.

Nelaukime todėl naujų ragini
mų ir stokime visi į talką Lietu
vių Namams. Lietuviški namai 
yra mūsų visų bendras reikalas, 
todėl ir jų išlaikymas yra mūsų, 
visų bendras talkos darbas.

Alb. Pociui

Dvasinio poilsio ir gaivos linkime atsilankiusiems į 
L.V.S. “RAMOVĖS”

Geelongo Liet, choras gruodžio 
16 d. Liet. Namuose rengia savo 
koncertą. Plačiau apie šį koncer
tą tikimasi bus vietos korespon
dentų aprašyta.

Canberros Apyl. V-ba
PADĖKA ,

Sydnėjaus Lietuvių Klubo na
riui p. J. Dočkui iš Wollongong 
už padovanotą Klubui Spaudos 
Baliuje laimėtą dail. H. Šalkaus
ko paveikslą reiškiame nuošir
džią padėką.

Sydnėjau* Liet. Klubo Valdyba

PADĖKA
Melbourno Lietuvių Moterų 

Seklyčios Rengimo Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems prisi- 
dėjusiems prie PAVASARIO MU
GĖS pasisekimo. Dėkojame po
nioms už padovanotus fantus lo
terijai ir aukas pinigais. Ypatin
gai nuoširdi padėka p.p. Makare- 
vičienei iš Beechworth’o Kaladie- 
nei, Didžienei, 
pagalbą darbu, 
už salę mugei, 
rybai už laisve 
Liet. Katalikių
Liet. Soc. Globos Moterų D-jai už 
visokeriopą pagalbą. Poniai Ka
činskienei už taip įdomius fantus 
— peliukes.

Mūgė davė gražaus pelno ir 
jau sparčiau eis Seklyčios įren
gimo darbai. Seklyčios projektą 
paruošė ir darbams vadovauja 
mums gerai pažįstamas ir nuo
širdus pagalbininkas dail. A. Vin
gis. Sekančių metų pradžioje ti
kimės Seklyčią jau turėti pilnai 
įrengtą.

Nuoširdus AČIŪ visiems.
MLMSR Komitetai

KARIUOMENĖS ŠVENTES 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE
Lietuvos kariuomenės šventės 

minėjime, kuris įvyks lapkričio 
25 d., šeštadienį, 7 vai. vak. ‘Dai
navos” salėje Bankstowne, kvie
čiami visi reguliarioje Lietuvos 
kariuomenėje tarnavusieji, Plecha 
vičiaus rinktinėje ir kiti lietuvių 
daliniuose buvusieji kariai iš ru
sų okupacijos išsilaisvinimo, suki
lėliai partizanai, Lietuvos šaulių 
Sąjungos nariai, Australijos ka
riuomenėje tarnavęs lietuvių jau
nimas ir visi Sydnėjuje ir arti
mesnėse apylinkėse gyvenantieji 
tautiečiai.

Visus svečius maloniai prašome 
nesivėluoti, nes programą pradė
sime punktualiai.

Programoje-.
Minėjimo atidarymas ir gar- 
prezidiumo kvietimas.
Šventei pritaikinta paskaita. 
Deklamacijos.
Duetas.
"Dainos” vyrų choras, ir ofi

cialios dalies pabaigoje Tautos 
Himnas.

Po oficialios dalies pasilinksmi
nimas. Gros gera muzika, bufete 
šalti gėrimai ir skanūs užkan-, 
džiai.

Šventės rengimo išlaidoms pa
dengti svečiai prie įėjimo auko
ja.
L.V.S-gos "Ramovės" Sydnėjaus 

Skyriaus Valdyba

SKAITYTOJAMS
Vakarų pasauly, ypač anglo- 

takių kraštuose, Kalėdos yra tokia 
metinė šventė, kur lukoncentruo- 
tai gyventojų vila* dėmesys: Ka
lėdų metu išvystoma didžiausia

METINI BALIU
1967 m. lapkričio 25 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose, 

50 ERROL ST., NTH MELBOURNE 
Šokiams gros kontinentalinė kapela su solistu.

Veiks turtingas bufetas.
Pradžia 7. 30 vai. vak.

Pakvietimai gaunami prie įėjimo.
Valdyba

PAS
“ŠVYTURIO” STOVYKLA

Gruodžio 28 d. Ingleburne pra
sidedanti stovykla pavadinta 
“Švyturio” vardu. Joje stovyk
laus ne tik “Aušros” tunto skau- 
tai-tės, bet ir “Ventos” vietinin- 
kijos iš Brisbane. Taip pat nema
žai pasiteiravimų gauta ir iš toli
mesnių NSW vietų. Platesnis pra
nešimas stovyklos 
praėjusios savaitės 
gėje”.

reikalu tilpo 
“Mūsų Pasto-

T. inf.
LIETUVIŲ

PIRMOJO TRANSPORTO DALYVIAMS
Šio mėnesio pabaigoje — lap

kričio 28 d. sueina 20 metų, kaip 
pirmasis laivas su karo tremti
niais pasiekė Australiją. Laive 
buvo 439 lietuviai. Visi mažesnė
mis grupėmis buvome paskirstyti 
darbams po visą Australiją. Po 
dviejų metų daugumas pakeitė 
priverstines darbovietes ir pasi
rinko palankesnius darbus. Be
veik visi iš “bušų” persimetė į 
didesnius miestus.

Prieš kiek laiko Melbourne gy
venantieji pirmojo transporto 
dalyviai nutarė paminėti tą dvi
dešimtmetį Australijoje. Buvo 
daug planuota, bet tiems planams 
įgyvendinti pritrūko darbininkų. 
Buvo kreiptasi į keletą asmenų, 
kad jie šiuo reikalu parašytų į 
spaudą. Buvo svajota išleisti spe
cialų vienkartinį leidinį, bet ir 
tas nepavyko. Tad kreipiamės da
bar į visus pirmojo transporto 
dalyvius parašyti apie savo dvi
dešimties metų išgyvenimus Aus
tralijoje ir juos siųsti į abu mūsų 
savaitraščius. Nėra būtina, kad 
viskas spaudoje būtų paskelbta 
šio mėnesio gale. Tas gali būti 
paskelbta ir kiek vėliau. Svarbu, 
kad mes atžymėtume savo 20-ties 
metų išgyvenimus mūsų antroje 
tėvynėje — Australijoje.

Dvidešimtmečio minėjimo ini
ciatoriai neseniai turėjo pasitari
mą ir nutarė minėjimą suruošti 
Lituanicos sodyboje Woodend’e 
gegužinės forma gruodžio 2 d. So-

dybos savininkas — pirmo trans
porto dalyvis mielai leido minima 
sodyba pasinaudoti.

Kviečiame visus pirmojo trans
porto dalyvius būtinai su šeimo
mis ir svečiais atvykti į Lituani- 
cos sodybą. Neatsižvelgiant j orą 
gegužinė vis tiek įvyks. Yra pa
kankamai patalpų visiems prisi
glausti. Mūsų vaikai salėje ir lau
ke, vadovaujami p. Gabo, išpildys 
programą. Vykstame visi apsirū
pinę maistu. Vietoje bus galima 
išsikepti kepsnių ir išsivirti ka
vos ar arbatos. Nenumatyta ge
gužinės nei pradžia, nei pabaiga. 
Bus jdomu kiekvienam pasidalinti 
įspūdžiais, patirtais per 20 metų, 
žinome, kad mes visi atvykome 
viengungiai, tai čia bus progos ir 
mūsų šeimoms susipažinti.

Lituanicos sodyba yra prie 
Woodend miestelio, apie 42 my
lios nuo Melbourno. Iš Melbourno 
važiuoti “Bendigo” miesto kryp
timi 79-ju keliu. Tik pasiekus 
Woodend miestelį prie pat gele
žinkelio tilto reikia pasukti į kai
rėje pusėje esantį Ashburn Rd. 
Pavažiavus nepilną mylią ir per
važiavus upelį reikia pasukti į 
dešinėje pusėje esantį Donald 
Rd. Dar 300 jar<’ų ir kelio dešinė
je pamatysite užrašą “Lituanica”. 
Čia pravažiavus vartus apsistosi
me miškelyje, kur ir įvyks numa
tomas minėjimas.

Tad iki pasimatymo gegužinėj!
K. Mieldižyi

WOLLONGONGO
PARAMA SKAUTAMS

LSS Sukaktuvinių metų pradi
nėje sueigoje Sydnėjuj, s. Dr. A. 
Mauragis perdavė Wollongongo 
lietuvių sudėtus pinigus stovykla1' 
vietės pagerinimui.

Aukojo: ALB Wollongongo
Apyl. Valdyba $ 50.00. Po $ 5.00 
J. Dočkus, J. Černiauskas ir A. 
Simonaitis. Po $ 3.00 J. Čeponis. 
Po $ 2.00 Bakaitis, Baltramijūnas, 
A. Brunkas, V. Budrikis, Gailiū- 
nas, Č. Juozaitis ir Lokys. $ 1.00 
Raitelaitis.

Nuoširdi padėka ALB Wollon
gongo Apylinkės Valdybai ir 
gyventojams.

NAUJOS AUKOS 
STOVYKLAVIETEI

Toje pat sueigoje gautos

jos

Malakūnienei už 
Mielam klebonui 
Liet. Namų Ta- 
naudotis virtuve. 
Moterų D-jai ir

SKAUTUS
tančių darbų. Susipažinęs su da
romais pagerinimais dėdė Jonas 
pažadėjo atvažiuoti stovyklavie- 
tėn su visais savo moderniais 
pjūklais, pielyčiom ir kitais įran
kiais. Palikęs keletą dolerių “vi
nims” dėdė vėl išvažiavo j savo 
darbovietę už Canberros.

Sk. inf.

PRANEŠIMAS DŽIŪGO 
TUNTO SKAUTAMS

1968 m. sausio 3-14 d.d. Mel
bourno lietuviai skautai rengia 
skautų įsikūrimo 50 metų jubilie
jinę stovyklą Martha kalno viršū
nėje. ty. kampas Hearne St. ir 
Forest Drive Mt. Martha, prie 
Mornington.

Visam laikui stovyklos mokes
tis įskaitant ir transporto priemo
nes į stovyklą ir atgal ir su viso
mis ekskursijomis nustatyta $18.00 
vienam asmeniui. Vilkiukai ir 
paukštytės į stovyklą tėvelių at- 
vežiami t.y. sausio 6 d. ir tėveliai 
juos pasiima sausio 13 d. po pietų. 
Jiems mokestis nustatytas $7.50. 
Atskiras vienos dienos mokestis 
asmeniui — $ 2.50.

Didysis baigiamasis laužas į- 
vyks penktadienį, sausio 12 d.

Skautai ir skautės, vykdami į 
stovyklą turi apsirūpinti skautų 
vadovybės nurodytomis stovykla
vimui reikalingomis priemonėmis 
bei atitinkama apranga.

Norintieji stovykloje dalyvauti 
asmens privalo užsiregistruoti, už
simokėti metinį nario ir stovyklos 
mokesčius. Nario mokestis skau
tams vyčiams ir jūros skautams 
yra $ 2.00, vilkiukams $1.50. Vi
soms skautėms — vyresnėms ir 
jaunesnėms — paukštytėms mokes 
tis vienodas — $1.00.

Kiekvieną sekmadienį! prie lietu
vių bažnyčios norinčius į stovyklą 
važiuoti skautus registruoja ir 
kartu renka aukščiau numatytus 
mokesčius šie skautai vyčiai:

1. Remigijus Bakaitis, 115 Royal 
Pde., Parkville, tel. 342323,

2. Vytautas Špokevičius, 109 
Wabonia Rd., Wabonia, tel. 43- 
3131,

3. Vytautas Karazija, 187 Lance

Toje pat sueigoje gautos au
kos: v.s. Dr. V. Dišono $ 25.00. 
Po $ 20.00 V. Ir G. Kazokai ir M. 
Zakaras. Po $ 10.00 AL Katalikų 
Kultūros D-ja. S. Narušis (papil
domai). V. Šliogeris (senj.) ir 
“Dėdė”. $ 6.00 K. Simonas. $ 5.00 
V. Barkus. $ 4.00 V. Augustinavi- 
čius. Visiems nuoširdus ačiū. Tai 
ne tik jūsų medžiaginė parama, 
bet ir paskatinimas pradėtą dar
bą pilnai ir greitai užbaigti. Te
gul lietuviškai auklėjamas jauni
mas naudojasi mūsų sukrautais 
pagerinimais stovyklavietėje.

Skautų Tėvų K-ta*.
LANKĖSI DĖDĖ JONAS

Sydnėjaus skautams gerai pa
žįstamas iš stovyklų “Dėdė Jo
nas” (Sadauskas) buvo atvykęs „. , —-j-, -—~~
apžiūrėti stovyklavietėje vyks-*field Rd., Tullomarine, tel. 307722

1. 
bės

2.
3.
4.
5.

MOKYKLOS JAV 
LIET. BENDRUOMENĖJE

JAV Liet. B-nės švietimo Ta
rybos pirm-kas J. Ignatonis ta
ryboje pareiškė, kad 1966-67 m. 
JAV Liet. Bendruomenėje veikė 
53 mokymo įstaigos (darželiai, 
pradinės ir aukštesnės mokyklos) 
su 3849 mokiniais ir 319 mokyto
ju.

Stovyklautojų registracija bai
giasi gruodžio 17 d. Skautų tė
vai, negalėdami užregistruoti as
meniškai ir sumokėti reikalingus 
mokesčius, siunčia čekius aukš
čiau paminėtiems skautams užvar
dindami: Lithuanian I, Melbourne 
2 Scout group.

Visi skautai j stovyklą vyksta 
organizuotai autobusais 1968 m. 
sausio 3 d. 10 vai. ryto iš lietu
viu Namų, Nth. Melbourne.

Prašytumėm būsimus stovyk
lautojus nesivežti radijų, nes atsi
vežtieji bus konfiskuoti iki sto
vyklos paboigos.

Melbourno Diiūgo Tunto 
Twntininkas

kinimų daugumas tavo artimuo
sius ir pažįstamus ne tik sveiki
na, bet ir stengiasi apdovanoti. 
Dovanos kiekvieno pagal išgales, 
tačiau ir vargingiausi stengiasi 
šio gražaus papročio neaplenkti 
ir nors kukliom dovanėlėm prisi
stato savo artimiesiems bei drau
gams tuo parodydami, kad kiek
vieno širdyje galioja Kalėdos ta 
pačia dvasia ir tuo pačiu stilium.

Neabejotina, kad šio vietinio 
papročio prisilaiko ir daugybė lie
tuvių. Nekalbant apie dovanas, 
kurios yra grynai individualus da
lykas, sustokime kiek prie šventi
nių sveikinimų, kurie ir sudaro 
didžiąją dalį kalėdinių švenčių ir 
metų sąvartos nuotaikų.

Nekalbant apie asmeninius svei
kinimus per spaudą, kas ne visa
da pasiteisina, kaip kad matėm 
neseniai iš vieno skaitytojo laiš
ko, vis tik mūsų tarpe yra žmo
nių, turinčių laisvių profesijas ar
ba savus biznius su klijentais. 
Kiekvienas toks laisvos profesijos 
arba laisvo amato asmuo parody
tų labai gražų mostą, kad šven
čių metu bent per spaudą prisi
mintų ir savus klijentus ir juos 
pasveikintų. Tai žestas, su kuriuo 
vakarų pasaulyje neapsilenkia be
veik jokia įmonė ar įstaiga.

Lietuviai šitai gali lengvai pa
daryti pasveikindami savo klijen
tus per Mūsų Pastogę, čia būtų 
dvigubas geras darbas: ir parody
tas gražus mostas ir paremta Mū
sų Pastogė. Todėl kviečiame visus 
lietuvius profesionalus, pramo
ninkus, biznierius, amatininkus ir 
kitokius laisva profesija besiver
čiančius ir nuo publikos priklau
sančius asmenis neatidėliojant 
siųsti skelbtinus šventinius svei
kinimus jau dabar. Atsiminkime, 
kad ligi Kalėdų beliko vos kelios 
savaitės ir paskutinis šiais metais 
kalėdinis Mūsų Pastogės 
baigiamas paruošti jau 
15 d. Tad norintieji 
sveikinimus, skelbimus,
matoma šiais metais ir ateinančių 
metų pradžioje, jau išsiųsti da
bar, kad redakciją pasiektų ligi 
gruodžio 10 d. Pirmas ateinančių 
metų Mūsų Pastogės numeris pa
sirodys datuotas 1968 m. sausio 8 
d. Šiam numeriui medžiagą pri
siųsti ligi sausio 5 d.
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