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PASKUBĖKIME
Australijos lietuvių dešimtmečio 

metraštis jau norima pradėti 
spausdinti, tačiau dar labai daug 
medžiagos Redakcinė Kolegija nė
ra iki šiol gavusi. Neturint jos, 
nėra įmanomas sistemingas dar
bas, ypač dar ir dėlto, kad dažno
kai būna vienokių ar kitokių trū
kumų, kurių papildymui reikia ir 
papildomų žinių.

Tuo būdu čia vėl primygtinai 
primenama visoms ALB-nės Apy
linkėms ir Seniūnijoms, o drauge 
ir tiems, kurie įsipareigojo surink
ti ir paruošti medžiagų, kad jau 
-pūū ja/aas nuoširdžiai paskubinti 
jų persiųsti vyr. Redakcinei Ko
legijai.

Dar kartą pabrėžiama, kad 
metraščiui medžiaga ruošiama 
trumpu, enciklopediniu būdu, ba- 
zuojantis lietuviškosios veiklos 
konspektiniu aprašymu, šiam dar
bui labai paranku naudotis orga
nizacijų protokolų knygomis, o 
kur jų nėra ar nebuvo — žinias 
imti iš tų žmonių, kurie tiesio
giai vienai ar kitai kultūrinei pa
raiškai yra vadovavę. Tuo pačiu 
laiku reikia atsiųsti ir norimos 
metraštin talpinti nuotraukos.

Sydnėjaus, Melboumo ir Ade
laidės apylinkių metraštinė me
džiaga yra ruošiama organizuotu 
būdu. Mažesnės bendruomenės 
apylinkės ir seniūnijos tenelaukia 
paskirų raginimų, o pačios pa- 
luošia savo apylinkių veiklos ži
nias ir juo skubiau jas persiun
čia. Atrodo, kad mažesniųjų apy
linkių valdyboms neturėtų būti 
didelė sunkenybė pasėdėti prie 
protokolų knygų porų vakarų ir 
santraukas tuojau išsiųsti.

Kaip ir visada, medžiagos rin
kimo ir paruošimo klausimu atsi
rado ir pavyzdingų apylinkių. 
Brisbanės ir Newcastelio apylin
kės jau senai yra savo pareigą 
attikusios, Melbourno apylinkė 
organizacijų pasitarime priėmė 
tikrai sveikintiną nutarimą: kiek
vieną metraštin dedamą nuotrau
ką savanoriškai apmokėti po du 
svaru ir už kiekvieną metraščio 
puslapį, kurį užims melbumie- 
čiai, apmokėti po 10 šil. Tatai tik
rai sveikintinas nutarimas, rea
liai paremiąs laidėjo pastangas. 
Reikia tikėtis, kad. ir kitos apy
linkės panorės pasekti šiuo pa
vyzdžiu.
Redakcinei Kolegijai sunku su
rinkti žinias apie buvusias, bet 
jau nebeegzistuojančias apylin
kes, seniūnijas bei kitas veiku
sias, bet jau užsidariusias orga
nizacijas, pav. apie Snieguotųjų 
Kalnų seniūniją ir tX Šitokių 
j ugninių žinias turėtų atsiųsti 
buvę jų vadovai. Informacijas 
apie lietuviškąsias biznio įmones 
ir prekybos įstaigas, suprantama, 
patiekia jų savininkai, čia įeitų 
lietuviškosios dirbtuvės, parduo
tuvės, siuntinių kontoros, viešbu
čiai, ūkiai ir t.t.

Kreipdamiesi šiuo viešu strai
psniu, tikimės, kad tie, kurių va
dovybėj yra organizacijos, paga
liau paskubės ir atliks šią svar
bią pareigą, nes nesurinkus mū
sų veiklos žinių, metraščio lei
dimas nenorom turi būti uždels
tas. čia nekaltintina Redakcinė 
Kolegija, kuri jau senai laukia 
medžiagos, kad galėtų ją kore
guoti, grupuoti ir spausdinti.

Visais reikalais prašome kreip
tis vyr. metraščio redaktoriaus 
adresu: J. Ve teikis, 24 Lovon! 
Str., Cabramatta, NSW.

AIŠKIAI KALBA
AMERIKOS LEGIONIERIAI

Gal viena rimčiausių Amerikon 
organizacijų yra Legijonierių*'Są
junga. Tatai atsargos karimi, to
lygūs Australijos exervis»inenams. 
Amerikos politiniame .‘gyvenime 
minėtoji organizacija buri tikrai 
svarų balsą, nes jos nariai skai
čiuojami milijonais, kurių tarpe 
yra augšto rango karininkų, poli
tikų ir visuomeninį-

Džiugu, kad le^ijonieriai pui
kiai orientuojasi ’ dabarties politi
kos vinguo’w: Ir gerai skiria, kas 
Vakarų kultūros priešas ar drau
gas.

Paskutinėje savo konferencijo
je legijonieriai priėmė būdingų 
rezoliuciją, griežtai pasmerkdami 
koegzistencinę filosofiją su sovie
tiniu bloku, kurio vadovybėj sė
dį “gangsteriai ir žmogžudžiai”. 
Be to, jei priėmė dar vieną nuta
rimą — neužmogsti prekybinių 
santykių su Raud. Kinija ir pasi
priešinti viršūnių konferencijos 
šaukimui, nebent ji įvyktų UNO 
rėmuose.

šiame suvažiavime tikrai įspū
dingą kalbą pasakė Nac. Kinijos 
prezidento čiangkaiseko žmona, 
kurios žodžiai net tris kartus bu
vo pertraukti griausmingomis 
ovacijomis. Si rytietiškos išvaiz
dos juodaplaukė* amerikiečių bi
čiulė gražia anglų kalba supažin
dino klausytoju? ^u komunistų 
siekimais Kinijoj, Vid. Rytuose 
ir Europoj.

Ji pasisakė, jog komunistams 
negalima nusileisti, nes jų gro
buoniškiems užsimojimams nebus 
galo. Jei dabar raud. Kinijai pa
vyktų pagrobti Quemoy salas, 
tada sektų Formoza, Filipinai, 
galbūt Havajai ir net JAV.

Kalbėtoja iškėlė komunistų žy
gius rytinėje Vokietijoje, Lenki
joje ir Vengrijoje, kur jie negai
lestingai užgniaužė laisvės kovo
tojų siekimus. Ji sustojo ties įvy
kiais Vid. Rytuose, kur komu
nistai kelia neramumus, sakyda
ma, jog komunistai savo apgaule 
pralenkė fašistus.

Nacionalistinės Kinijos vado 
žmona griežtai pasisakė prieš bet 
kokią koegzistenciją su komunis
tiniu pasauliu. Ji visus kvietė ko
voti prieš komunistus, nepaisant 
kokiu vardu jie besivadintų ir ne
žiūrint kokioje pasaulio dalyje 
jie bebūtų.

Siame legijonierių suvažiavime 
dar kalbėjo Amerikos gynybos 
ministeris McElroy. Jis vaizdžiai 
palygino Amerikos ir Sov. Sąjun
gos karinį pajėgumą. Jo nuomo-

DIDELIS AMERIKOS ATSIEKIMAS
MILŽINIŠKA ERDVIŲ RAKETA SKRIEJO | MĖNULI

Š.m. spalio mėn. 12 d. Ameri
kos mokslininkai ir kariniai eks
pertai vėl bandė paleisti į erdves 
mėnulio palydovą. Tą dieną apie 
6 v. p.p. iš Floridos bandymų ba
zės Cape Caneveral buvo iššauta 
88 pėdų ilgio raketa, kuri puikiai 
pakilo ir 25.000 mylių greičiu į 
valandą skriejo mėnulio krypti
mi. Raketa buvo triaukštė, kurios 
atskirų dalių sprogimai pakeliui 
stūmė ją vis aukščiau ir aukščiau. 
Pačioje raketoje buvo 85 sv. svo
rio instrumentų kabina, kurioj 
buvo įrengta infra — raudonų 
spindulių televizijos siųstuvas ir 
elektroninis aparatas erdvių ra- 
dijavimui matuoti.

Patys šios raketos siuntėjai, 
kadangi ji tėra tik bandomoje 
stadijoje, nedėjo perdaug vilčių, 

ne, Amerika šiandien yra galin
giausia pasaulio valstybė. Jis nu
piešė milžiniškų Amerikos atomi
nių pajėgų, galingos aviacijos ir 
karinės pramonės vaizdą, išryš
kindamas užjūrinių bazių, kurio
mis apsuptas komunistinis pasau
lis, svarbą. Iš jo žodžių paaiškė
jo, kad Amerika yra toli pralen
kusi sovietinį pajėgumą.

Konvencijoje kalbėjo ir buv. 
Amerikos prez. H. Trumanas. Ji3 
taip pat pabrėžė reikalą dar la
biau ginkluotis ir ruoštis ateities 
įvykiams.

šia proga Lietuvių Fronto Bi
čiuliai, vadovaujant prof. J. Bra
zaičiui, paruošė šiam suvažiavi
mui kelių tūkstančių kopijų laiš
ką, kuris buvo lietuvaičių išda
lintas konferencijos dalyviams. 
Jame buvo pareikšta, tarp kita 
ko, šitokios mintys:

“Mes tikimės, jog Amerikos 
legiono konferencija nušvies pa
saulio viešąją opiniją sekančiais 
pasiūlymais:

— Tegul JT gen. sekretorius 
Dag Hammarskjold vyksta į so
vietų ginkluotų pajėgų okupuo
tus kraštus — Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Vengriją, Bulgariją, Rumuniją ir 
Rytų Vokietiją — ir tegul jis 
imasi visų reikalingų žygių, kad 
Sov. Sąjungos kariuomenė būtų 
galimai greičiau atitraukta iš šių 
šalių.

— Sov. Sąjungos dalyvavimas 
JT turėtų būti suspenduotas iki 
tol, kol ji nesutinka vykdyti 
Jungtinių Tautų nutarimų.

— S. Sąjunga reikalauja teisės 
dalyvauti Vid. Rytų kraštų -liki
mą liečiančiuose sprendimose. Te
gul JAV pavartoja panašias tei
ses pavergtųjų Rytų ir Vidurio 
Europos kraštų likimo išsprendi
me.”

Laiško pabaigoje sakoma: •‘Vi
sad būkite priešakyje kovoje už 
jūsų kraštą, už laisvuosius ir už 
pavergtuosius”.

Taip pat dar buvo įteiktas ir 
asmeniškas laiškas Amerikos le
giono vadui John Glcasonui, pa
sirašytas LF Bičiulių vadovybės 
pirm. prof. J. Brazaičio.

Šis lietuvių žygis atnešė daug 
susidomėjimo konferencijos da
lyvių tarpe, o taip pat buvo at
žymėtas amerikįečių didžiojoje 
spaudoje. Laiško vadui Gleason ui 
įteikimo metu ir vėliau lietuvai
tės buvo fotografuojamos ir nuo
traukos pasirodė Amerikos laik
raščiuose.

kad ji pasieks mėnulio orbitą. 
Tačiau raketa išbuvo ore apie 27 
vai. ir buvo pasiekusi apei 80.000 
mylių aukštį.

Pranešama, kad ji šiuo kartu 
mėnulio orbitos negalėjo pasiek
ti jau vien dėlto, kad buvo klai
dingai apskaičiuota šovimo kryp
tis. Dėl to tik ji ir nepajėgusi 
nuskristi viso nuotolio iki mėnu
lio.

Pailsusi raketa pagaliau pradė
jo grįžti vėl į Žemę, kadangi ji 
vis dar radosi žemės traukos or
bitoj, ir, patekusi į atmosferą, 
sudegė.

Tačiau nežiūrint to, viso pa
saulio mokslininkai šiam Ameri
kos mokslininkų bandymui teikia 
didelės reikšmės. Gautų iš rake
tos signalų ir pranešimų dėka,

AMERIKOS BIČIULĖ VĖL LANKOSI
Kada politinis įtempimas Tol. Rytuose išaugo į karinius veiks

mus dėl Quemoy salos Formozos sąsiauryje, Nac. Kinijos preziden
to Čiangkaišeko žmona išskrido j Ameriką paruošti visuomenės nuo
monę galimam pasauliniam konfliktui.

Po savo istorinės kalbos Amerikos Legionierių Kongrese, mes 
matome čia ją (kairėje) lankančią vėžiu sergantį žymų Amerikos 
gen. Claire Lee Chennault. Užpakalyje stovi generolo žmona. Da
bar pranešama, kad generolas jau mirė.

KELIOS AKTUALIJOS
SUOMIAI SIELOJASI 

PABALTIJO TAUTŲ LIKIMU
“H e I s i n g i n S a n o - 

mat” vakarinėje laidoje “Ilta- 
lehti” ryšium su prof. Ants Ora- 
so knygos apie Pabaltijo sovieti- 
nimą vertimu į suomių kalbą pa
stebima, kad jaunoji suomių ge
neracija sunkiai begali įsivaiz
duoti, kokie tamprūs ryšiai buvo 
anksčiau tarp Suomijos ir Pabal
tijo kraštų, kurie dabar yra so
vietų valdomi.

“Apgailėtinu būdu Pabaltijo 
valstybių tragedija karo audroje 
ir pokario neramumuose pasauly
je liko užmiršta. Mus Pabaltijo 
kraštų likimas ypatingai slegia 
dar ir dėl to, kad mūsų galimu
mai pabaltiečius paremti, jiems 
pagelbėti, yra tokie aprėžti”, 
rašo suomių laikraštis.

TARPT. JURISTŲ KOMISIJOS 
ORGANAS APIE 

PABALTIJO VALSTYBES

“Journal der Interna- 
tionalen Juristenkommission” 
(Den Haag) 2-sis šių metų vasa
rą išėjęs numeris turi apie 200 
pusi. (165-372 pusi.). Yra rašinių 
apie Europ. Žmogaus teisėms 
ginti komisijos procedūrą ir 
sprendimus ir kitomis temomis.

esą, buvę ištirta daug detalių apie 
erdvių atmosferą, radijavimą, me- 
teorinį lietų ir kL

žymus D. Britanijos erdvių ty
rinėtojas prof. Lovell pabrėžė, 
kad šios raketos paleidimas buvo 
milžiniškas Amerikos mokslo 
triumfas.

Viso Vakarų pasaulio spauda 
nebe pagrindo džiaugiasi, kad pa
staraisiais metais Amerika šioj 
srity ne tik pasivijo Sov. Sąjun
gą, bet, atrodo, toli ją pralenkė. 

Mus ypatingai domina didžiulis 
skyrius (291-343 pusi.) tema 
“Teismų procedūra Sovietų Są
jungoje ir Rytų Europoje”. Yra 
atskiras skyrelis apie Pabaltijo 
valstybes (294-297 pusi.), čia su
glaustoje formoje skaitytojai su
pažindinami su baudžiamosios ir 
civilinės teisės kodeksais, veiku
siais nepriklausomose Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respublikose 
ir veikiančiais dabartinėse sovie
tinėse Pabaltijo respublikose. Pa
žymima, kad 1957 m. vasario 11 
d. Sovietų Sąjungos Augščiausio- 
ji taryba priėmė įstatymą, ku
riuo teisės įstatymų leidimas pa
vedamas sąjunginėms respubli
koms, prisilaikant visasąjunginių 
baudžiamosios ir civilinės teisės 
pagrindinių nuostatų.

“Tačiau atrodo, kad tai nepa
keitė iki šiol praktikuotos teise- 
nos. Bent jau iki šios dienos ats
kirose respublikose nėra išėję jo
kie nauji įstatymai, pasinaudo
jant minėtais įgaliojimais. Rusi
jos fed. respublikos baudžiamieji 
ir civiliniai įstatymai su savo pa
pildymais sovietinėse Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos respublikose ir 
toliau tebėra galioje”,
baigiamas skyrelis apie Pabaltijo 
valstybes.

PALENGVINS IMIGRAVIMĄ

JAV senatas priėmė ir pasiun
tė prezidentui įstatymą, kuris 
palengvina gauti imigranto teises 
asmenims kitu titulu atvykusiems 
ir gyvenantiems JAV. Iki šiol to
kie asmenys turėdavo išvykti į 
užsienį (dažniausiai vykdavo į 
Kanadą), ten gaudavo vizą ir įva
žiuodavo jau kaip imigrantai. 
Naujasis įstatymas leis teisingu
mo ministerijai šitokių asmenų 
prašymus patenkinti jiems visą 
laiką tebegyvenant JAV.

Savaitės Žinios
VILTIS SUSITARTI 

FORMOZOJĘ

Raudonieji kiniečiai paskel
bė, kad jie pratęsia dar dviems 
savaitėms savo nusistatymą neap- 
ša ūdyti Quemoy salos. Dėl šios 
aplinkybės politiniai komentato
riai spėlioja, kad jau nebus iš 
viso pradėtas artilerijos apšaudy
mas.

Kaikas mano, kad šis komunis
tų nuolaidumas padarytas tik to
dėl, kadangi vyksta pasitarimai 
su amerikiečiais Varšuvoj. Komu
nistai reikalauja pastaruosius, 
kad jie priverstų čiang kaiše ką 
numažinti įgulas Quemoy ir Mat
su salose, o amerikiečiai iš savo 
pusės sumažintų savo laivyną For
mozos sąsiaury ir savo kariuome
nės dalinius pačioj Formozoj.

Iš paskutiniosios Amerikos užs. 
reik. min. F. Dulles kalbos aiškė
ja, kad komunistai neduoda jokių 
garantijų dėl vėlesnio minėtųjų 
salų apšaudymo, todėl ministeris 
mano, kad nacionalistams nesą 
jokios prasmės mažinti savo įgu
las pakrančių salose.

Oficialūs kiniečių nacionalistų 
sluogsniai praneša, kad jie nepa
sitiki raudonųjų tyla ir ruošiasi 
didesniems karo veiksmams, suda
rdėdami Formozoje degalų, amu
nicijos ir maisto atsargas. Matsu 
ir Quemoy salose nacionalistai 
rengia naujas artilerijos pozici
jas ir didina atsargas.

* Pakistane į ryko karinis per
versmas. Jį organizavo Pakistano 
prezidentas Iskander Mirza, susi
taręs su karininkais ir vadovau
ja ntkariuomenės štabo viršinin
ku gen. Ayub Khan. Pastarajam 
pavesta karo stovio vykdymas. 
Krašte vyksta dideli suiminėji- 
niai: areštuojami spekuliantai, 
kyšininkai ir korupcininkai. Gy
ventojų sluogsniai, esą, pritaria 
naujam rėžimui, prekių kainos 
pinga ir jų atsiranda žymiai dau
giau. Prez. Mirza laikomas pro- 
vakarietiškos politikos šalininku.

* Prancūzų Alžyre tikimasi, 
kad įsivyraus taika. Po įvykusio 
referendumo dėl konstitucijos pa
keitimo, kur absoliuti muzulmo- 
nų dauguma palaikė gen. de Gau
lle, Alžyro nacionalistai sustabdė 
teroro veiksmus. Paskutinėmis 
dienomis gen. de Gaulle davė įsa
kymą prancūzų karininkams mes
ti politikavimą ir išstoti iš “Vie
šojo Saugumo” organizacijos. Šiuo 
generolo žingsniu ypač patenkinti 
Prancūzijos demokratai.

* Australijos saugumo organai 
intensyviai dirba, j ieškodami 
Woomeros špionažo tolimesnių 
siūlų. Kaip žinome, ryšium su įta
rimu, kad sovietai turi Woomeroj 
špionažo tinklą, buvo suimtas jau
nas aviacijos tarnautojas M J. 
Brown, kuris šiuo metu yra kali
namas Anglijoj. Manoma, kad so
vietai galėjo išgauti Australijos 
raketines paslaptis.

* Kuboje prezidentas Batista 
ruošiasi visuotiniems rinkimams. 
Krašto opozicija aiškina, kad rin
kimai esą neteisėti, nes ne visiems 
gyventojų sluogsniams leidžiama 
balsuoti.

Sukilėlių vadas Fidel Castro, 
kuris jau apie du metu veda at
kaklią kovą prieš krašto diktato
rių Batistą, paskelbė atsišaukimą, 
kur grąslna visus kandidatuojan
čius nubausti mirtimi.

* Amerikos kariniai sluogsniai 
praneša, kad netolimoj ateity bus 
bandoma iššauti satelitą j Vene
rą, jei š.m. lapkričio mėn. karto
jamas satelito šovimas į- mėnuli 
pasisek*.
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ŠALTASIS ŽEMYNAS
ALIASKOS ŽVAIGŽDĖ JAV VĖLIAVOJE

ALIASKA indėniškai reiškia
“Didelė žemė”. Suteikus jai vals
tybės teises, ji yra dabar taip pat 
didžiausia JAV žvaigždė — ketu
riasdešimt devintoji (49). Alias
ka turi 586,400 kv. mylių plotų. 
Aliaskoj yra tik 210,000 žmonių, 
čia vienam žmogui tenka apie 3 
kv. mylios. Aliaskoje yra daug 
negyvenamų plotų: kalnų, miškų, 
ledynų ir sniegynų. Vis dėlto 
Aliaskos gub. A. M. Stepovičius 
mano, kad po 50 metų Aliaskoje 
gali būti 30 mil. gyv. arba 150 
kartų daugiau. Gubernatorius dar 
pastebėjo: “Viešpats gi nepadėjo 
Aliaskoje 373 mil. akrų /žemės 
niekam”. Tik ji pirkta už niekus.

Sutartis su Rusija sudaryta 
1867 bir. 30; išmokėta 7,500,000 
dol. Aniem laikam nemaža suma. 
Be to, nedažnas atvejis, kad vie
na valstybė iš kitos teritoriją pir
ktų. Žemė griebiama ginklu ir 
dar priverčiama karo nuostolius 
atlyginti. Ar negalėjo to padaryti 
su Rusija JAV arba Anglija?

Caras Aleksandras I buvo pa
tenkintas gavęs gerus pinigus už 
nieką — “akmenis ir ledynus”. 
Atrodė, jis amreikiečius prigavęs. 
Kai kurie senatoriai sutarti pra
minė “Sewardo beprotyste”. Mat 
valstybės sekretorius, kuris vedė 
derybas, buvo William H. Sew
ard. Žmonės taip pat šaipėsi iš 
pirkinio, nes nebuvo dar koloni
zavę nei Texas nei Kalifornijos. 
Ir sausų dykumų buvo iki valios. 
Kam dar tie akmenynai ir snie
gynai? “Neverta buvo mokėti 
dviejų centų už akrą” — spren
dė nusimanantieji apie pinigus ir 
pirkinius. Bet kas šitaip galvojo, 
dabar turėtų rausti. Niekada pa
saulyje nėra buvę pigesnio pirki
nio, kurios dabar duoda bilijo
nus.

KARALIŠKI KAILIAI IR 
PROCENTAI

AMERIKIEČIAI šiandien džiau
giasi, pirkę ne “akmenis ir le
dus”, o tikrą gėrybių aruodą.

kongreso ir senato rinkimams.

Aliaskoj yra aukso, sidabro, va
rio, cino, platinos, uranijaus, ni
kelio, chromo ir kitų tauriųjų me
talų. Yra žibalo, yra ir anglies 
— daugiau negu Pensylvanijoje. 
Miškai gyvenami žvėrių. Rasi juo
se bebrų, ūdrų, lūšių, sabalų, 
kiaunių, širmonėlių. Kitados tų 
žvėrelių kailiai atstodavo pinigus. 
“Kiek duosi kiaunių, sabalių, šir
monėlių”? — buvo klausiama, 
širmonėliai dar puošdavo kara
lius. Kad ir mažai dabar sostų 
beliko, bet brangūs kailiai Vis 
tiek randa ką puošti. Kol yra 
žmonės, bus ir puošmenos, ir 
aukso žiedai ant rankų. Vien tik
tai aukso iš Aliaskos gauta už 
kelis šimtus milijonų. Palyginus 
tai su pirkinio kaina, ji apsimo
kėjo 9,600 procentų. Kuris ban
kas moka tokius karališkus pro
centus? Daug pinigo dar paim
ta už sidabrą, varį, anglį, mišką, 
lašišas, ruonius ir kt. Aliaska 
seniai jau šimteriopai apsimokė
jo.

ŽVAIGŽDĖ PRIE LEDINĖS 
SIENOS

ALIASKA dabar bus pirmoji 
JAV žvaigždė už sienos. Sausu
ma ji nesiekia Jungtinių Ameri
kos Valstybių. Tarp Washingtono 
valstybės ir pietinio Aliaskos 

ALIASKOS INDĖNAI RINKIMINĖJ KOMPANIJOJ
Kaip žinome, Amerika prijungė Aliaską, kaip 49 jungtinę Ame

rikos valstiją.
Paveiksle matome sėdinčius prie bendro stalo Aliaskos indėnus 

ir eskimus, kurie sudarinėja rinkiminius sąrašus š.m. lapkričio mėn.

smaigalio įsiterpia Kanada su 
Britų Kolumbijos provincija. Tas 
kanadiškas įtarpas sudaro apie 
800 mylių.

Pačioje šiaurėje Aliaska priei
na prie Beringo sąsiaurio. Tame 
lediniuotame sąsiauryje, kuris tik 
patį vidurvasarį kiek atšyla, yra 
Diomedų salos. Mažesnėje iš jų 
plevėsuoja Amerikos žvaigždėtoji 
vėliava, didesnėje — šmėkšo niū
rus Sovietų Rusijos kūjis ir piau- 
tuvas. Tas dvi salas skiria tiktai 
dvi mylios. Čia Sovietų Rusija ir 
JAV arčiausiai susieina. Jas ski
ria ledinė ir geležinė sienos. Kai 
Aliaska dabar sudaro vieną iš 49 
Jungtinių Amerikos valstybių, so
vietai tai gali palaikyti demonst
racija. Bet toks sprendimas dėl 
Aliaskos seniai jau buvo reika
lingas.

Prieš kokius dvejus ar trejus 
metus bolševikai buvo prašnekę, 
kad caras neturėjo teisės Alias
kos parduoti, kad toji sutartis ne
galiojanti. Aliaska turinti grįžti 
Rusijai. Visi iš tokių pretenzijų 
pasišaipė.

Sovietus prilaiko Aliaskos kad
rinės bazės, radaro stotys ir Įeiti 
militariniai įrengimai, kurie/JAV 
atsiėjo jau per bilijoną dolerių. 
Visa Aliaska yra tartum/ viena 
militarinė JAV bazė. /

PIKTI IR GERI KAZOKAI
GYVENTOJŲ /Aliaskoje yra 

200,000. Iš jų 45,000 sudaro JAV 
karinės pajėgas su šeimom. Ki
ta tiek yra vadinamųjų vietinių 
gyventojų — Plentų, eskimų, in
dėnų. Indėnai' save laiko tikrai
siais to krašto/ gyventojais, bet ir 
eskimai neužleidžia. Jie jau la
bai senais laikais gyveno abipus 
Beringo sąsiauriu. Prieš pirmą Di
dįjį karą, kai įar nebuvo bolše
vikų, eskimai vieni kitus lankė, 
giminiavosi. Dabai- jUOs irgi ski
ria geležinė siena, Susieiti nelei

VAIZDE MATOMA ALIASKOS SOSTINĖ JUNEAU
Ji teturi tik 12.000 gyventojų, tačiau pa.tarai.iai. metai, pro 

deda .markiai augti ir vaidina žymų vaidmenį krašto gyvenime.

džia “pikti kazokai”. Eskimai vi
sus baltuosius taip vadina. Tai 
liekana iš tų laikų, kai dar susi
durdavo su caro laikų kazokais 
Sibire.

Senas eskimų gyvenimas kinta 
amerikiečių, “gerųjų kazokų” įta
koje.. Nemažai eskimų dirba ame- 
rikieių įstaigose, gauna gerus at
lyginimus, statosi namus su elekt
ra ir kitais patogumais; žuvauja 
ne ko jakais, bet motorinėm val- 

sim, lanko mokyklas. Tuo būdu 
civilizacija okupuoja ledinę žemę. 
Jai skleistis čia nereikia koncen
tracijos stovyklų, trėmimų, enka
vedistų, kraujo ir kančios, kaip 
tai yra bolševikiniame Sibire.

SEPTYNIOLIKA SALIONŲ
JUNEAU yra Aliaskos sostinė 

su 12.000 gyventojų. Miestas, yra 
prisiglaudęs prie augšto kalno. Jį 
galima pasiekti tiktai lėktuvais iv 
laivais iš Pacifiko. Gera vieta gin
tis, jeigu kas sostinę pultų, sa
kysime, kokie sukilėliai, kaip 
Kuboje. Bet Čia tokių išdaigų nė
ra. žmonės gyvena ramiai. - Pa
triukšmauja tiktai saliūnuose nu
geriantieji.

Mažam gyventojų skaičiui sos
tinėje yra 17 išgertuvių ir 8 gė
ralų parduotuvės. Net 25 tokios

“kultūringos įmonės”. Knygynas 
tėra vienas. Vienas ir laidotuvii] 
direktorius. Jam nebaisu konku
rencijos, o mirusioms nėra pasi
rinkimo, kas “gražiau ir manda
giau” palaidos...

Didžiausias miestas yra An
chorage su 94,000 gyv. Fairban- 
kas turi 55,000 žmonių, bet jų 
didelę daugumą sudaro kariškiai, 
jų šeimos, amerikiečiai valdinin
kai ir biznieriai. Fairbanke yra 

RYTINĖS TURKIJOS, 
ŠIAURINIO IRAKO IR 

VAK. IRANO KALNUOSE 
GYVENA KURDŲ TAUTA.

Jie yra karingi, turi savo kal
bą, savo vėliavą ir svajoja apie 
nepriklausomą Kurdistaną. Ir so
vietų vadai kursto jų svajones.

Jų yra 3, gal 4 milijonai, tik
ro jų skaičiaus niekas nežino, ir 
per paskutinius 35 metus įvyko 
du žiaurūs ir kruvini kurdų su
kilimai Turkijoje, trys Irane i?.’ 
trys Irake, neskaitant jau ma
žesnių. Sovietų planas yra sukur
ti 6-8 mil. gyventojų “kurdų res
publiką” iš šiaur. Irako, ryt. Tur
kijos ir vak. Irano — pasidaryti 
koridorių, kuriuo sovietų kariuo
menė saugiai įžygiuotų į pačią 
Vid. Rytų širdį.

Atsiminkime, kaip sunkiai, JAV 
ir vėliau Jungt. Tautų spaudžia
mi, rusai atsitraukė iš Tabrizo, 
šiaur. Irano sostinės, 1946 me
tais. Tai ir yra ta pati sritis, ku
ri užkerta kelią sovietų įguloms 
įžygiuoti į dabar jiems palankų 
Iraką.

vienintelis Aliaskoje universite
tas. Yra dar keletas mažesnių 
miestelių.

Pragyvenimas gana brangus. 
Sostinėje Juneau namai kainuo
ja nuo 25 iki 50 tūkstančių dol. 
Už gazoliną mokama 45.8 et. 
Plaukai nukerpaiiii uz’O'OTbteotw. 
valomi už 50 et.

UŽDARBIAI yra taip pat dide
li. Inžinieriai gauna nuo 900 iki 
1200 dol. į mėn. Elektrikui mo
kama 5 dol. į vai., sunkvežimio 
vairuotojui — 4 dol. Eskimas, ra
dijo operatorius, uždiVba 8,000 
dol. per metus, aviacijos mecha
nikas — 12,000 dol.

Visa amerikiečių spauda rašo 
apie šviesias perspektyvas Alias
koje tiems, kurie nebijos dėl kli
mato ten vykti ir netingės sun
kiau padirbėti.

D.I.

LIETUVA ŠIANDIEN
DUOMENYS NESENAI IŠ LIETUVOS ATVYKUSIO 

(Tęsinys iš “M.P.” 41 Nr.)

SLEPIA LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITI

Komunistai tiesiog ir siekia, kad 
mokiniai nesužinotų savo tautos 
praeities. Tada jiems lengviau įs
kiepyti komunistinę ideologiją ir 
pagarbos jausmą Maskvai. Rusų 

aiškinama, kad Žalgirio mūšį lietu
viai laimėję tik dėka rusų pulkų. 
Maskya, girdi, visais amžiaia sten
gėsi geraširdžiai padėti lietuvių 
tautai. Maskva, tik Maskya, anks
čiau ir dabai- Lietuvą išgelbėjo 
nuo visokių priešų.

PRIVALU SEKTI LAIKRAŠČIUS, KAD. ŽINOTUM, KAIP 
ISTORIJĄ VERTINTI

Kiekvienais metais istorijos va
dovėlį vis keičia ir jame vis kas 
nors praleista. Ankstyvesniuose 
Stalinas buvo ir karvedys ir moks
lo korifėjus ir genijus. Buvo šlo
vinama “Stalino 10 smūgių” perei
tame kare. 1956 metais išleido va
dovėlį, kuriame Stalinas sutryptas 
į dulkę. Esą jis stengėsi tik savo 
asmens kultą puoselėti, o tą de/ 
šimt smūgių pravedą kariuomenės 
vadai, bet ne jis. Tačiau 1956 me
tų rudenį išleistame vadovėlyje 
jau vėl sakoma, kad Stalinas, ne
žiūrint savo asmeninių ypatybių, 
esanti didžiulė asmenybė. Ir varg
šas mokinukas, patekęs į tokį va
dovėlių chaosą, labai greit padaro 
“ideologinę klaidą”, kas gali būti 
kartais lemiamos reikšmės. Su is
torija reikia būti ypatingai ati
džiam, reikia nuolat sekti spaudą, 
kad žinotum, kas tuo metu yra 
“madoje” ir kaip reikia atsakyti, 
jei kas paklaus. Juk taip dažnai 
ką nors nuteisia, sušaudo, paka
ria, o vėliau kartais reabilituoja

SUKLASTOTA LIETUVOS ISTORIJA

Lietuvos istorija ypač klasto
jama laikotarpyje nuo 1918 m. 
Kapsukas — Mickevičius įkūręs 
tarybinę Lietuvos respubliką, įsis

Jiems svarbu, kad lietuviai mok
sleiviai tuo ir patikėtų. Tačiau ne
atrodo, kad tokie įtaigojimai tu
rėtų pasisekimo. Didžiulę gerovę 
pasauliui atnešęs genialusis Leni
nas (anksčiau buvo Stalinas, bet 
dabar vietos su Stalino vardu va
dovėlyje pakeistos), tik jis suge
bėjęs sutraukyti vergijos pančius 
ir t.t. Tokiomis frazėmis persunk
ta visa LTSR istorijos III dalis.

ir vėl padaro herojumi. Vienoje, 
mokykloje buvo toks atsitikimas: 
Trumpai po Tito atsilankymo So
vietų Sąjungoje į mokyklą su vi
zitu atėjo švietimo skyriaus dar
buotojas ir partijos atstovas. Per 
istorijos pamoką paklausė, kas tai 
yra Tito (mat, aktualus klausi
mas). Mokinys ilgai negalvojęs at
šovė: “Vakarų imperialistų agen
tas, darbo žmonių priešas ir fašis
tas”. Taip jam buvo įkalta iki tol. 
Vargšas mokinys dar nebuvo su
žinojęs, kad vėjai jau yra pasikei
tę (o pastaruoju laiku ir vėl į ki
tą pusę). Vizitatoriai tuomet, ži
noma, nei mokytojo, nei mokinio 
nepaglostė.

Bolševikai vis mėgsta kalbėti ir 
rašyti, kad už visus darbo žmones 
galvoja ir dirba “didžioji komunis
tų partija”. Tokių kalbų prisiklau
sęs, vienas dvylikos metų mokinys, 
vizitacijos metu paklaustas, ką jis 
galvoja veikti baigęs mokyklą, at
šovė: “Man galvoti nereikia, už 
mane galvoja partija”.

teigę lietuviški raudonosios armi
jos pulkai, visi darbo žmonės pa
kilę į kovą ir t.t. Tik “buržuazi
niams nacionalistams” Vakarų im

perialistų pagalba pavykę už
gniaužti jaunutę tarybų respub
liką. Po to komunistų partija išė
jusi į pogrindį, o Lietuvoje kyla 
streikas po streiko. Streikavę ir 
kareiviai Panemunėje ir darbo 
žmonės Kaune ir ūkininkai Suval
kijoje. O kas svarbiausia — visie
ms tiems judėjimams vadovavusi 
komunistų partiją.

į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS NEDAUG PATENKA

Labai nedaug abiturentų nueina 
į aukštąsias mokyklas. Marijam
polės Darbininkų vid. mokykla 
1957 metais išleido 23 abiturien
tus, bet tik vienam pavyko įstoti 
į augštąją mokyklą, keturi pateko 
į technikumus, o visi, kiti nuėjo į 
gamybą.

Būna ir taip, kad baigusius vid. 
mokyklas abiturientus miesto sau
gumas kviečia stoti į milicijos mo
kyklą, kur sąlygos žymiai geresnės 
kaip kitur. Kursantas gauna pilną 
išlaikymą, drabužius ir 400 rub
lių mėnesiui. Iš 1957 metų abitu
rientų laidos Marijampolėje į tą 
mokyklą nestojo nei vienas. Ta
čiau atsiranda jaunuolių, kurie 
nėra baigę gimnazijos ir saugu
mas juos mielai priima, nes pasi
rinkti nebūna iš ko. Kiek teko 
pastebėti, stoja daugiausia tokie, 
kurie nenori juodo darbo dirbti, o 
išmokti kokį nors amatą nesugeba.

Į aukštąsias mokyklas Lietuvo
je dabar priimami pirmoje eilėje

APIE 20% ŠAUKIAMŲJŲ NESTOJO KARIUOMENĖN

Į būtiną tarnybą karuomenėje 
Lietuvos vyrus pradėjo šaukti 
1950 metų pavasarį. Iki to laiko 
šaukimų kaip ir nebūta, reikia 
manyti dėl stipraus anuomet po
grindinio judėjimo. 1950 metais 
buvo šaukiami 1928 — 29 — 30 
metų gimimo vyrai. Marijampolės 
apskrityje 20 proc., šaukiamųjų 
nestojo ir išėjo į pogrindį, o ir iš 
tų, kurie išėjo į kariuomenę, daug 
pateko į stovyklas už “nepatiki

K AP SU TAIS VEŽIMAIS I SIBIRĄ LAIKINIEMS DARBAMS?

Vežamuosius į Sibirą darbams I ni vyksta patys, sudarydami vie- 
galima padalinti į dvi grupes. Vie-1 niems ar dvejiems metams sutar

Kai kuriuos dėstomus dalykus 
sunku surusinti ir sutarybinti. 
Fizikoje visvien daugumą išradi
mų padarė — rusai. Jie išrado ir 
garo mašiną ir elektros lempą, jie 
pirmieji pakilę į orą, pirmieji iš
rado ir radiją... Visa mokymo sis
tema nukreipta į tai, kad susilp
ninti Vakarų reikšmę ir išaukštin
ti Rusiją.

tarnavusieji kariuomenėje ir tu- 
| Tintieji darbo stažą. Stažo netu

rintiems patariama eiti dviem me
tams į gamybą ir tik po to mėginti 
stoti į aukštąją mokyklą. Po dvie
jų ar trijų metų pertraukos (atlie
kant darbo stažą), jau nedaug kam 
gali atsirasti noro studijuoti, nes 
abiturientas tuo tarpu primiršta 
išeitus dalykus, o įstojant į univer
sitetą visur vykdomi konkursiniai 
egzaminai.

Pvz., praėjusiais metais į Vil
niaus Pedagoginio instituto Fizi
kos — matematikos fakulteto ne
akivaizdinį skyrių buvo paduota 
apie 150 prašymų, o priimta tik 25 
studentai. Į Politechnikos instituto 
radijo technikos fakultetą buvo 
paduota virš 200 prašymų, o priim
ta tik 20 studentų. Likusieji “nu
byrėjo” konkurso metu. Pagal pla
ną daugiau priimti ir nebuvo gali
ma — tuo tarpu radijo specialistų 
jaučiamas didelis trūkumas krašte.

mumą” ar “kontrerevoliuciją”. Iš 
to režimas padarė išvadą, kad lie
tuviai dar “neperdirbti” ir sekan
čių ėmimų vyrus daugumoje įjun
gė į darbo batalionus, kurie nuo 
kalinių skyrėsi tik tuo, kad gavo 
pusę atlyginimo ir eidavo į darbus 
be palydovų. Būdinga tai, kad at
vežamųjų į stovyklas iš kariuome
nės dauguma sudarė lietuviai ir 
ukrainiečiai. 

tis, o kitus veža pagal taip vadina
mus komjaunimo “kelialapius”. 
Pirmieji, neturėdami reikiamo 
pragyvenimo Lietuvoje, mėgina 
rasti laimę už Uralo. Sudarę su
tartis, gauna persikėlimo pašalpą, 
nemokamą kelionę, o nuvykus 
juos įdarbina ten, kur trūksta 
darbo jėgų. Pasitaiko tokių dar
bų, kad jie vos prasimaitina ir pa 
sibaigus sutarties terminui užsira
šo vėl grįžti atgal į Lietuvą. Yra 
ir tokių, kurie lieka Rusijoje il
gesniam laikui. Apskritai ėmus, 
lietuviai susidarė Rusijoje sąžinin
gų žmonių vardą ir jiems patiki 
tokius darbus, kur yra pavojaus

RADIJO TRANSLIACIJOS IŠ VAKARŲ
Tų transliacijų klausosi visi, kas 

tik turi radijo aparatą. Dėl truk
dymų neįmanoma reguliariai ar 
visą programą išgirsti, bet žinios 
prasiskverbia visvien. Geriausiai 
girdimos ir labiausiai klausomos 
buvo Muencheno “Amerikos Bal
so” lietuviškos transliacijos. Ta
čiau Lietuvos gyventojai nusivy
lė, kai praėjusiais metais įvyko 
tos stoties “suamerikonėjimas” 
(o šiais metais ruošėsi tą stotį 
visai nutildyti, kas dabar jau įvy
kęs faktas). Tai be abejo nėra 
pliusas,' Vakarams. Kai dėl atski
rų dalykų, tai gyventojams iš 
“AB” transliacijų ypatingai pa
tikdavo Mykolo Ulvikio pasisaky
mai aktualiais klausimais, vadi
nant visus reiškinius tikrais var
dais. Lietuvos klausytojuose įs
pūdį palieka ir Madrido lietuviš
kos transliacijos, nors ne taip len
gva tos stoties bangą pagauti ne
trukdomai. Tačiau suradus girdė

KAIP SU SUSIRAŠINĖJIMAIS, KAIP SU SIUNTINIAIS?
Su Vakarais, kas tik turi gimi

nių ar pažįstamų, susirašinėjamą 
plačiai. Ypač daug padeda gauna
mi siuntiniai. Ar laiškai cenzū
ruojami pagrindiniai, sunku pa
sakyti, bet iki šiol neteko girdė
ti, kad kas nors būtų nukentėjęs.

Iš siunčiamų daiktų labiausiai 
pageidaujami yra drabužiai, nes 
Lietuvoje jie nepaprastai bran
gūs. Jokių sunkumų atsiimti siun
tinį nedaroma, jei muitas yra iš 

ką nors pavogti. Rusuose vyrau
jąs įsitikinimas, kad lietuviai ne
vagiu.

Pagal komjaunimo kelialapius 
jaunuolius veža pusiau prievartos 
būdu. Rajoniniai ar miesto ko
mitetai gauna iš centro planą ir 
iš karto pasiūlo važiuoti sava
noriais, o tokių neatsiradus, ar 
atsiradus nepakankamam skaičiui, 
komitetas skiria jaunimą įsakymo 
keliu. Iš išvykusių, kurie turi ga
limybę, daug kas grįžta atgal, 
o kas grįžta nelegaliu būtu, tiems 
priteisia iki 3 m. darbo stovyk
los.

ti gerai ir klausytojai yra paten
kinti. Neblogai girdėti ir “Ame
rikos Balsą” iš Vašingtono, tik 
iš jo nedaug galima apie lietuviš
kus reikalus išgirsti. Kaip gyvena 
amerikietės šeimininkės, klausy
tojai be aiškinimų įsivaizduoja. 
Jiems norisi labiau apie laisvės 
reikalą išgirsti, apie kovą prieš 
komunizmą, lietuviško kultūrinio 
ir literatūrinio gyvenimo reiški
nius, knygų ir spa'udos apžvalgas 
ir kt. Nuolatiniai pragyvenimo 
lygio Sovietų Sąjungoje ir Ame
rikoje palyginimai kartais pagim
do mintį: Duokite sąlygas ir 
mums taip gyventi, mes neblogiau 
gyvensime, dabar mus gi tremia, 
žudo, kemša į kalėjimus, o Jūs iš 
tolo pasakojate, kaip gyvenate ir 
ką turite. ..

Vatikano ir Romos stotys, kiek 
teko girdėti, klausomos mažiau. 
Tos stotys būk silpniau girdimos.

anksto sumokėtas. O šiaip muitų 
tarifai yra labai aukšti. Dar vis 
pageidaujami vaistai.

Matosi Lietuvoje ir elgetų: jie 
eina per kaimus, sėdi turguje, 
prie bažnyčių, prie kapų ir kt. 
Senatvės pensiją sunku ar visai 
neįmanoma gauti, jei nėra pakan
kamai samdomo darbo stažo. Jei 
tokie neturi giminių ar vaikų, 
tenka elgetauti.

(Pabaiga)
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‘‘VERE, PAPA MORTUUS ĖST“
(POPIEŽIAUS LAIDOTUVĖS IR NAUJI 

RINKIMAI)
Spalio 9 d. mirė popiežius Pi

jus XII, kurį visas pasaulis laikė 
autoritetu, nepailstamu kovotoju 
už taiką ir-religiją*

Vatikane laikomasi šimtamečių 
tradicijų, kurios taikomos kiek
vienam popiežiui mirus.

Popiežiaus sekretoriaus parei
ga yra pirmajam konstatuoti po
piežiaus mirties faktą: pakelda
mas mirusiojo veidą pridengusį 
uždangalą, jis taria šią formulę: 
“Vere, Papa mortuus ėst” (Ištik
tųjų, Popiežius mirė).

Po šios trumpos ceremonijos 
popiežiaus kūnas pernešamas iš 
jo miegamojo į žemutinio rūmų 
aukšto prieškambarį, kuriame iš
sirikiuoja garbės sargyba. Ten vi
są dieną ir naktį laikomos pamal
dos, dalyvaujant daugybei vie
nuolių ir įvairaus rango dvasiš
kių. Dar tą pačią dieną mirusia 
popiežius yra perrengiamas: bal
toji jo sutana ir purpurinis ploš- 
čius pakeičiami arkivyskupo dra
bužiais. Tačiau brangioji jo mit
ra ir toliau paliekama ant galvos.

Sekančią gi dieną mirusysis iš
kilmingoj procesijoj yra perneša
mas į Šv. Petro Baziliką. Karstas 
yra nešamas 4 popiežiaus gvardi
jos sargybinių, vilkinčių raudo
nais švarkais. Paskui karstą seka 
kardinolai fioletiniuose drabužiuo
se. Paskui juos eina dar dešimtys 
arkivyskupų, bei šimtai kunigų, 
vilkinčių juodas sutanas. Nors šis 
poipežiaus kūno perkėlimas į Šv. 
Petro Baziliką yra atliekamas la
bai ceremoningai, tačiau pačios 
iškilmės yra laikomos grynai pri
vataus pobūdžio.

Oficialiosios laidotuvės teįvyks
ta 4-tą dieną po mirties. Jos iš 
dalies taip pat yra privataus po
būdžio, nes tedalyvauja tik šv. 
Kardinolų Kolegija, popiežiaus 
dvariškiai ir diplomatinis korpu
sas. Ceremonijos prasideda 4 vai. 
p.p. ir tęsiasi iki 7 vai. vakaro. 
Tas tris valandas Bazilika būna 
uždaryta ir į ją pašaliniai žiūro
vai neįleidžiami, čia popiežiaus 
kūnas yra paguldomas į kipariso 
medžio karstą^ raudonu šilku iš
muštą. Karstas yra įleidžiamas į 
alavinę skrynią, popiežiaus ini

cialais papuoštą. Pagaliau kipari
so karstas drauge su alavine skry
nia patalpinami į ąžuolinį kars
tą, kurio viršuje sekretorius už
spaudžia savo antspaudą. Tada 
viskas įleidžiama į mirusiam po
piežiui paskirtą kriptą.

Palaidojus mirusį, po dviejų 
dienų į Sikstinos koplyčią darbi
ninkai suneša 60 sostų, kuriuose 
turės sėdėti slaptosios konklavos 
dalyviai — kardinolai, rinkdami 
naują popiežių. Kiekvienas sos
tas apdengtas sudedamu balda- 
chimu, kuris žymi suverenumo 
simbolį, nes kiekvienas kardino
las, dalyvaująs konklavoje, gali 
būti išrinktas popiežium. Kol po
piežius dar neišrinktas, kiekvie
nas iš kardinolų yra aukščiausias 
bažnyčios valdovas, tačiau tuo 
akimirksniu, kai naujasis popie
žius jau išrenkamas ir rekla
muojamas, visi kardinolų balda- 
chimai nuleidžiami žemyn, išski
riant vieną — naujai išrinktojo.

Sikstinos koplyča išpuošiama 
gražiausiais pasaulyje Vatikano 
nuosavybės paveikslais. Čia taip 
pat atnešama ne perdaug elegan
tiška krosnelė su gana ilgu surū
dijusiu vamzdžiu ir keletą maišų 
drėgnų šiaudų, ši krosnelė dide
liu kontrastu išsiskiria iš kitų 
puošnybių, bet ji vaidina didelį 
vaidmenį šioje ceremonijoje — 
jos pagelba perduodamos žinios 
išoriniam pasauliui apie naujo 
popiežiaus rinkimų eigą: krosne
lės vamzdis iškišamas per stogą, 
kuris riogso lauko pusėje ir aiš
kiai matomas šv. Petro aikštėje.

Vienuoliktos dienos rytą po po
piežiaus mirties visi kardinolai 
renkasi Sikstinos koplyčion. (šiais 
metais kardinolų bus 58). Nuo 
šios minutės nė vienas iš kardi
nolų neturi teisės apleisti rinki
mų salės — jie yra izoliuojami 
nuo išorinio pasaulio, o ir jiems 
skirtą maistą Vatikano tarnai pa
duoda per sienos langelį. Jeigu 
kardinolų kolegija per tris tokio 
užsidarymo dienas vis dar neiš- 
renka naujo popiežiaus, tai jiems 
maistas sumažinamas tik iki 2-jų. 
patiekalų per dieną, o jei neišren- 
ka per 5-kias dienas, tai teduo-

dama tik duona ir vanduo.
Kandidatas, kuris skaitomas iš

rinktas popiežium, turi gauti ma
žiausia 2/3 plus vieną kardinolų 
kolegijos visų balsų. Jeigu gi nė 
vienas iš kandidatuojančių kar
dinolų negauna nustatytos balsų 
daugumos, tai rinkiminės kortelės 
sumetamos į krosnelę ir drauge 
su drėgnais šiaudais uždegamos.

Tada per tą ilgąjį vamzdį išsi
verčia tamsūs dūmų kamuoliai ir 
praneša susirinkusiai Šv. Petro 
aikštėje miniai, kad popiežius dar 
neišrinktas.

Išrinktasis popiežium, supran
tama, turi pilniausią teisę sutikti 
ar nesutikti. Kai duodamas su
tikimas, jis automatiškai jau pa
sidaro vyr. Katalikų Bažnyčios 
galva. Po to tuoj rinkiminės kor
telės yra sumetamos į krosnelę ir 
uždegamos be šiaudų. Šviesus ir 
skystas dūmų kaspinas, besiver
žiąs pro vamzdį, parodo žmonėms 
naujo popiežiaus išrinkimo fak
tą. Tuo pačiu metu ant katedros 
balkono pasirodo vienas iš kardi
nolų (iš anksto paskirtas šioms 
pareigoms) ir praneša miniai: 
“Habemus Pontificem”, o taip pat 
ir pavardę išrinktojo.

Jeigu gi kuris iš kardinolų gau
na reikalingą balsų skaičių, tai, 
pagal tradicijas, nuo savo sosto

TAUTAI JAUNĄSIAS JĖGAS.
Šiomis dienomis “Džiugo” tun

tas Melbourne turėjo iškilmingą 
sueigą Lietuvių Namuose.

Jau pora valandų prieš ją knib
ždėte knibždėjo skaučių ir skau
tų būreliai. Vieni laikė egzaminus 
į patyrimo laipsnius, kiti ruošėsi 
laužo pasirodymams. Staiga pasi
girdo švilpukas ir visi broliai ir 
sesės skubėjo rikiuotėn. Jų tarpe 
taip pat buvo ir jūrų skautai 
budžiai. Tuntui išsirikiavus atvy
ko Rajono Vadas vyr. sktn. A. 
Krausas su “Džiugo” tuntininku 
psktn, E. Pankevičium ir Rajono 
vyr. laužavedžiu jūr. psktn. A. 
Gabu. Po raporto buvo paskaity
ti tuntininko įsakymai ir išvardinti 
pakeltieji į vyresniškumo laipsni. 
Pakelti į vyr. skltn-ko laipsnį šie 
tunto vadovai: tunto adjutantas 
skltn. Ą. Kazlauskas, skautų drau
govės draugininkas skltn. N. Ra-

Buvo paskaityta žemaičių tarme 
Butkų Juzės “Žemaičių Stipry
bė^. Rajono laužavedis labai pa
įvairino laužo programą įvairiom 
raketom, šūkiais. Laužas baigtas 
tradicine “Ateina naktis”... Po lau
žo sesės pakvietė užkandžių, ku
riuos puikiai buvo paruošusios.

Užsikandę smagiai pašokom ir 
pasilinksminome.

Tikiuos visus brolius ir seses pa
matyti Tautinėje Stovykloje.

A.J.B.
DIRBKIME DRAUGOVĖSE, 

SKILTYSE
Brolijos Vyriausiasis Skautinin

kas savo postovyklinėje Krivūlėje 
rašo sk. vadovams: “Jubiliejiniai 
S-gos Metai eina prie galo — dide
lėmis Jūsų pastangomis buvo nu
galėti Tautinės Stovyklos rūpesčiai 
daug gražių pasireiškimų buvo Jū

sų vadovaujamų vienetų veikloje. 
Ačiū Jums už ištvermę ir pasiau
kojimą. Daug ko šių metų dide
liuose skautiškuose įvykiuose pa
simokėme, daug ko geresnio ir blo
gesnio veikloje pastebėjome. Atei
čiai taisykime, gilinkime ii’ derin
kime! Prašau Jūsų šiais “rames
niais” sk. darbo metais nukreipti 
visas pastangas į (1) skilčių ir 
dr-vių skautišką ugdymą, (2) va
dovų ruošimą ir (3) ryšių stipri
nimą bei darbo planavimą. Ma
žiau paradų, “pasirodymų”, dau
giau skautiškos veiklos; mažiau 
kalbų, daugiau darbų; daugiau 
iniciatyvos tiems, kurie mus, vy
resnius, po metų kitų turės neiš
vengiamai pakeisti. Planuokime 
savo veiklą visuose vienetuose 
(nuo skilties!) bent pusmečiui į 
priekį, kad jaunieji išmoktų tvar
kingai dirbti, kad pašalintume tą 
nelemtą skautų “užsisėdėjimą” po 
2 — 3 metus tame pačiame paty
rimo laipsnyje, ir tą taip daug kur 
prigijusią improvizaciją “ant grei
tųjų”, kuri užkrečia skautus vien 
paviršutiniškumu ir lėkštumu, gė
dą darydami auklėjimo organizaci
jai.

Pirmoje ęilėje Jūsų geras pa
vyzdys tepatraukia juosuosius eiti 
skautišku keliu!”

(«k«)

KALĖDINIAI SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

Mes siūlome urmines kainas KALĖDŲ SEZONE:
1 — TEKSTILĖ:
a) 3 atkarpos kiekviena po 3ž jardo mėlynai, pilkai ir rudai dry
žuotos angį, medžiagos kostiumams tik už £ 23.0.0;
b) 3 jardai lengvos angliškos ponių paltams medžiagos už 
£ 8.10.0;
c) sunkios angį, ponių ir ponų paltams medžiagos už £ 10.10.0. 
Į paminėtas kainas įeina muitų, licenzijij ir visi kiti mokesčiai. 
Persiuntimas veltui.
2 — MAISTAS:
1 sv. cukraus — 2/6; 2 sv. marmelado — 9/-; 1 sv. nedegintos 
kavos —19/-; 1 sv. “Sęmolina” kruopų — 3/-; 2 sv. šviežių 
apelsinų — 7/-; 2 unc. gryno šokolado — 2/3; 500 tabl. sa
charino — 5/-; 1.000 pil. žuvies taukų— 30/-; 1 pakas (10x20) 
amerk. cigarečių — tik 32/-; ir t.t.

Licenzijai čia jūs turite pridėti prie maisto kainųj £ 2.14.0. 
Padūotan maisto . įkainaviman įeina ir muitas.
3 — VAISTAI:
10 gr. streptomycin© — 23/-; 3 mil. vienetų penecilino alyvoj 
_  7/-; 100 tabl. serpasil — 8/6 ir t.t. Į šias kainas įeina ii 
muitas. Licenzijai reikia
4 — PAČIŲ POKUOTI

atsikelia vyriausias kardinolas — 
dekanas ir dviejų kitų kardinolų 
lydimas priartėja prie išrinktojo. 
Jis nusilenkia prieš jį ir iškilmin
gai taria šį lotynišką klausimą: 
“Ar sutinki su įvykusiu faktu, 

Tcuris iškelia tave, pagal bažny
čios kanonus, į vyriausi kunigą?”

Rinkimų metu šv. Petro ir Po
vilo bazilikos aikštė būna pilna 
žmonių. Minia dieną ir naktį lau
kia popiežiaus rinkimų rezultatų. 
Kada ji sužino naujai išrinktąjį, 
ji susiūbuoja ii’ sugaudžia vienu 
balsu: “EWIVA IL PAPA.”

Tačiau ji dar nesiskirsto, nes 
laukia naujojo-popiežiaus pasiro
dymo. Pagaliau po gana ilgo ir 
kantraus laukimo centriniame 
balkone pasirodo pirmiausia Po
piežiaus Kryžius, o paskui ir pats 
naujasis Katalikų Bažnyčios Va
dovas. Aikštėje įsivyrauja gili ir 
pagarbi tyla. čia naujai išrinkta
sis atlieka pirmą popiežiaus pa
reigą, ištiesdamas į minią rankas 
ir ištardamas palaiminimo žod
žius: “URBI ET ORBI” — “mies
tui ir pasauliui”.

Popiežiaus rinkimai yra visada 
su dėmesiu pasaulio, o ypač italų 
tautos sekami. Pagal nusistovėju
sią tradiciją iki šiol yra vis ren
kama italų kilmės kardinolai. Ta
čiau šiemet yra linksniuojami ir 
kiti kandidatai. Kandidatų tarpe 
yra minima Armėnijos kardinolas 
Agagianin, Niujorko arkivysku
pas kard. Spellman ir sydnėjiš- 
kis — Gilroy.

Tačiau ir šiuo kartu tikriausiai 
bus išrinktas vėl italų kilmės dva
siškis. L. V.

manauskas ir jaunesniųjų skautų 
būrelio vadovas skltn. V. šalkūnas.

Tuntas padidėjo vėl penkiais są
jungos nariais. Prie tunto vėlia
vos išsirikiavo ir įžodį davė šie jau
nesnieji skautai: Virginija Štei- 
naitė, Eduardas Firinauskas, Rai
mundas Firinauskas, Gintaras Va
saris ir Jonas Stankūnavičius. Ka
klaraiščius ir gerojo darbelio maz
gelius užrišo Rajono Vadas ir Tun
to Vadijos nariai. Į skautus ir 
svečius prabilo Rajono vadas, pas
veikindamas įžodį davusius ir pa
keltuosius į vyresniškumo laipsnį 
bei suglaustai nušvietė Lietuvių 
Skautijos kelią Nepriklausomoj 
Lietuvoj ir emigracijoj. Ragino 
išlikti gyvais savo tautai ir auko
tis jos atgimimui.

Po iškilmingos dalies jūr. psktn. 
A. Gabas aikštėje pravedė skautiš
kus žadimus., Po jų įvyko laužas 
Lietuvių Namuose. Jam vadovavo 
tunto laužavedis pskltn. V. Ado
mavičius. Keletą dainelių sudai
navus vyr. skltn. A. Kazlauskas 
paskaitė referatą “Einame su visa 
tauta”. Ypač gražiai pasirodė ma
žesnieji skautai su savo orkestru. 
Jų instrumentais buvo: plaunamoji 
lenta, šukos, švilpukas, ir niekur 
nematytas instrumentas, susidedąs 
iš grėblio, šniūro galo, didelės 
skardinės dėžės, limonado bonkų 
viršiukų bei puodo dangčio, kaban
čio virš muzikanto galvos. Ypa
tingai šis paskutinysis instrumen
tas kėlė nepaprastą susidomėjimą, 
nes mūsų brolis Ramanauskas pui
kiai juo grojo, dažnai vis pažvelg
damas į viršų, kad dangtis per gal
vą neužduotų.

JUSU PINIGAI < 
SAUGUS

KALĖDINĖS DOVANOS
JŪSŲ ARTIMIESIEMS

KALĖDŲ ŠVENTĖMS ARTĖJANT, TAZAB B-VĖ SIŪ
LO JŪSŲ ARTIMIESIEMS PERSIŲSTI YPATINGAI PRIEI
NAMOMIS KAINOMIS STANDARTINIUS DOVANŲ SIUN
TINĖLIUS:

1.

2.

3.

SIUNTINYS XG1 VYRAMS J
3 jardai dvigubo pločio storos viln. medžiagos vyriškam "J 
žiemin. paltui tamsiai mėlynos spalvos. 5
3 1/3 jardo TENIS rūšies vilnonė medžiaga vyriškam 
kostiumui, įvairių spalvų, tamsios, su neryškiais dryžė- į
liais. C

3 jardai dvigubo pločio šilko pamušalams, atitinkamos jū- į 
sų pasirinktoms medžiagoms spalvos. 5

Su visomis išlaidomis tokio siuntinio kaina ’■
£ 12.12.0 į

1.

2.

3.

4.

SIUNTINYS XL3 MOTERIMS
3 jardai dvigubo pločio VELOURO medžiaga, vilna, juo
dos arba tamsiai mėlynos spalvos moteriškam paltui.
3 jardai dvigubo pločio vilnonė medžiaga SERGE rūšies 
moteriškam kostiumui tamsiai mėlynos, tamsiai žalios ar 
vyšninės spalvos.
3 jardai dvigubo pločio pamušalams šilko atitinkančių 
medžiagoms spalvų.
2 jardai šiltos medžiagos žiem. bliuskutei, šviesiai rudos 
ir pilkos spalvos.

Šio siuntinio kaina, įskaitant visas išlaidas
£ 12.19.0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SIUNTINYS X4 — SALDUSIS SIUNTINYS '
4 svarai šokolado dėžėse.
1 sv. šokoladinių aukštos rūšies saldainių.
5 sv. cukraus.
2 svarai virto’ kumpio dėžutėse.
1 sv. pupelių kavos (deginta).
1. sv. kakaos.
Ž sv. arbatos.
2 svarai razinkų.
3 dideli gabalai tualetinio geros rūš. muilo.
Dvi dėžės kalėdinių žvakių, spalvotos, po 10 kiekvienoje.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis 
£ 11.11.0

damokėti £ 3.0.0. 
SIUNTINIAI:

Į USSR minimaliniais mokesčiais. 
Tekstilės, maisto ir vaistų siuntiniai 
pasieks jūsų šeimos 5-6 sav. laikotar
py, o pačių pokuoti per 2S mėn. Mes 
siunčiame siuntinius į visas USSR 
dalis, be to, į Jugoslaviją, Rytii ir 
Vakarų Vokietiją, Lenkiją, Čekoslo
vakiją ir t.t. Reikalaujant pasiunčia- 
me visas informacijas ir katalogus. 
Kainos dėl Jugoslavijos, Lenikjos ir 
kitų kraštų pagal susitarimą.

NEWAUSTRAL Co. NEWAUSTRAL Co. 
118 King William St. 

ADELAIDE.
ATSTOVAI:

BRISBANE: Mr. V. Bulinski 
165 Elizabeth St. 
CANBERRA: Mr. P. Sarafi- 
niuk, C/- Civic Hotel. 
GEELONG, Vic.: Mr. L. Ro- 
manich, 112< Moorabool St. 
COOMA, NSW: Mr. Fr. Er- 
pic, P.O. Eucumbiene.

Mūsų nauji
1. EARLWOOD, Vic.: Mr. V.
2. FAWKNER, Vic.: Mr. W. Trapeznik, 32 Linch Rd.

Mes jieškome atstovų visose didesnėse Australijos vietovėse. 
Susirašinėjame angliškai, vokiškai ir rusiškai.

% p p.
NEWAUSTRAL Co. 
76 Pitt St. 1st Floor 

SYDNEY.
19 Pier St. 
PERTH.

NSW: Mr. G.MARYVILLE, 
G o nt, 93 Northumberland St.
SEFTON, NSW: Mr. I. Ostin, 
63. Helion St.
BLACKTOWN, NSW: Mr. A. 
Mitrovich, 207 Sunny Holt Rd. 
NORTH AM, W.A.: Mr. D. Ba- 
sanovich, 74 Forest Str. 
atstovai:
Kostramin, 1 Bluff Ave.

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA £500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zėlandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon
done.

Rašyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros *A Complete Banking Service”, 

Jus maloniai priims —

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

(incorporąitd in nfw south walks with limited liability). '

Bendras ir taupos 
skyriai

AF5701LI

Siuntinio užsakytojui prie sąskaitos prijungiama pasiųstų 
medžiagii pavyzdėliai. Pageidaujantiems tokie pavyzdėliai pa
siunčiami iš anksto. Prie standartinio siuntinėlio siuntėjas ga
li pasirinkti papildomai prekių iš mųsij katalogų ir drauge su 
standartiniu siuntiniu pasiųsti.

Užsakytojų patogumui siūlome užpildyti šią atkarpėlę ir 
atsiųsti šiuo adresu: TAZAB, Lithuanian Dep., 1, Ladbroke 
Gardens, London W.11. Siuntėjas, kaip ir visi senieji mūsų 
klijentai, nemokamai Kalėdoms gaus lietuvišką sieninį kalendo
rių 1959 metams.

Užsako (Vardas ir pavardė)

Adresas:

Data:

(Parašas)

Tazab, Lith. Dep.
1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

Prašau pasiųsti Kalėdinį stand, siuntinį Nr 
šiuo adresu:

(čia nukerpama)

Vradas ir pavardė:

Adresas

■WWWV-
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SAULĖS BROLIS

GAVUS IŠ TĖVYNĖS LAIŠKĄ
VISKAS, KAIP ANT DELNO, AIŠKU...

LIETUVOS KOMUNISTAI 
ŠVENČIA

DIRBTINAI SUKLIJUOJA PARTIJOS ISTORIJĄ

PROTINĖS SVEIKATOS 
SAVAITĖ

Būk pasveikintas broleli, 
Su pačia, vaikučiais!
Pas mane tokie vargeliai, 
Tokie vėjai pučia:

Aš kiaules šeriu, ir tvartą 
Prilaikau vis švarų, 
žvaigždę davė jau ne kartą 
Man už darbą gerą...

Už darbadienį man moka 
Miežių kilogramą.
Kartais ir kokį rublioką 
Primeta, kaip chlamą.

Nomado j pas mus jau vyžos, 
Vaikštom čebatuoti.
Jums, iš užjūrių sugrįžus, 
Jas reikės parduoti...

Niekad partija neklysta;
Ji gerai tą žino: 
Smaugia jus kapitalistai, 
Ir badu marina.

Darbininkų ilgos eilės 
Prie gamyklų stovi, 
O turtuolių vilos dailios 
Džiaugiasi gerove.

Krautuvėse puikios prekės — 
Vien tik propagandai.
Tik iš tolo jūsų akys 
Jas pasiekti bando...

O pas mus kombainų pilna 
Patvoriuos ir grioviuos...
Ir avims jais kerpam vilną 
Iš didžios gerovės...

Traktorių pagalba bobos 
Gimdo, serga, gydos.
Mes atrandame jais lobius 
Okupantams, žydams.

O pirmūnės ir pirmūnai 
Vėliavas tegauna.
Jeigu paneša dar kūną, 
Kartais ką nudžiauna...

Jaunimėlis tik važiuoja 
(jau geriau neklauskit) 
Sibiran, Altajaus rojun, 
Savanoriškiausiai...

Prachvostov su S volo to vu — 
Pirmininkai mūsų.
Prešaky kolchozo stovi 
Daugumoj tik rusai.

Visos vištos po tris kiaušius 
Deda jiems kasdieną.
Rytas, vos tiktai išaušęs, 
Džiugina kiekvieną.

Dirbam vien tik pagal planą. 
O jei kas negera, 
Pagal paprotį jau seną 
Pamokint išvaro...

žemės ūkio “specialistams” — 
Kacapams,* burliokams, 
Ir šnipams ir komunistams 
Nieko čia nestoka.

šunį su kiaule sukergus, 
Gavom šnipą gerą.
Vengė jo bernai ir mergos, 
Kaip raupsų, kaip maro.

Tiktai nei laukuos nei tvarte 
Jis neprisitaikė.
Jį turėjome pakarti, 
Pririštą išlaikę.

O Mičiurino sekėjai 
jau stebuklus rodo: 
Ką įdiegę ar pašė j ę, 
Vienas kitą jodo.

Ar į plėšininius tyrus 
Ar nęrs ir už grotų.
Auksu jiems pavirsta žvyras 
Kazachstano plotų.

Slyvos, obelys ir kriaušės 
Arbūzus augina;
Jis prieš seną tvarką šiaušias, 
Niekindamos vyną.

Tėvą, jo sūnus išdavęs,
Šimtą rublių gavo, 
O tėvelis, žinią gavęs, 
Greit jau nealsavo:

Kaip gimtinės partizanas, 
Sau gelmėn krūtinės
Peily smeigė tėvas senas, 
Klevą apkabinęs.

Iš Maskvos čia prisistatęs 
Vienas “specialistas”,
Karves ir kiaules pamatęs, 
Sakė', kad mes klystam:

“Nors Ameriką jau lenkiam 
Šimtaprocentiniai,
Bet ir to dar neužtenka 
Plačiajai tėvynei./
Būtina jau mums pasaulį 
Visą sudoroti.
Ir žvaigždes ir pačią saulę 
Replėmis apžioti... ”

Mūsų bitės anties dydžio, 
Neša viedrais medų.
Gumbą sau pati išgydžiau 
Skutenomis ledo...

Apelsinus čia gamina 
Vilniaus fabrikuose.
Dirba ten keli kaimynai, 
Ir meluot neduos jie.

Krautuvėse jau netelpa 
Duona, kukurūzai.
Su kūma vos neapalpom, 
Gavę ten po guzą.

Mat eilutėj išstovėjom
Visą mielą dieną, 
Ir po to mes apturėjom
Tik po guzą vieną.

Vatinukų, kiek tik nori, — 
Krautuvės net stena.
O jei kupčiavoja* Sorė
Pagal tvarką seną:

Jei kas tik su ja geruoju — 
Tam parduos ir dūšią, 
Ir apglosto, primieruoja 
Kuogeriausią rūšį.

Man į palubę įsuko 
Elektros lemputę.
Bet kai stinga vis rubliukų, 
Tai tamsoj teks būti.

O šiaip medžio balanėlėms, 
Žibalo negausi.
Tik raudonos, stambios dielės 
Kraują siurbia gausiai.

Kai susimetam klojime, 
Duodam valią kojom.
Nors pavargę, nors užkimę, 
Šokam ir dainuojam.

Lietuvos komunistų partija jau 
kuris laikas veda plačią propa
gandą partijos tariamai 40 metų 
sukakčiai paminėti, šimtuose pa
skaitų ir straipsnių aiškinama ma
sėms tos sukakties reikšmė, o dar
bininkai, kaip tokiais atvejais 
įprasta, skatinami sukakties gar
bei spartinti darbą, išleisti kuo 
daugiau produkcijos, viršyti pla
nus.

Vienas Eltos bendradarbių, pats 
anuos laikus pergyvenęs ir įvy
kius iš arti stebėjęs, dar pasi
rausė senuose komunistų spau
dos komplektuose ir rado doku
mentinius įrodymus, kad anais 
1918 metais, taigi prieš 40 metų, 
Lietuvos komunistų partijos iš 
viso dar nebuvo, tad ir jokiai su
kakčiai nėra pagrindo.

Komunistų laikraštyje “Balse” 
(24 nr.) žinomas Lietuvos komu
nistų veikėjas Zigmas Angarietis 
-Aleksa 1928 metais t.k. rašė:

“1918 metais Lietuvos komu
nistų partija ... dar negyvavo, 
bet jau centro komitetas ryšius 
turėjo su atskirai veikiančiais 
Lietuvoje komunistais. Tokių rug
pjūčio mėn. įvyko pasitarimas...”

Z. Angarietis ne bet kas, o vie
nas iš Lkp kūrėjų ir stambiausių 
šulų; jei jis 1928 metais tvirtino, 
kad 10 metų atgal dar pokios 
Lkp nebuvo, tai galima jam tikė
ti. Buvo vienas kitas simpatizuo
jantis komunizmui, tai ir viskas. 
Kaip šiandien, taip ir anais lai
kais komunizmas lietuvių tautai 
buvo perdėm svetimas. Tik kai 
jau iš Rusijos pradėjo atvykti 
bolševikiniai agentai, anot komu-

Anksčiau dievinome “tėvą, 
Mokytoją didį”.
Dabar partijai, kaip Dievui, 
Mūsų širdys žydi.

Mes jai tikim ir maldaujam, 
Kad mus išganytų.
Aš prašau jos namo naujo, 
Rausvo molio plytų...

Grįžę jau nebesiskūsit, 
Truks tik gulbės pieno, 
Jei prieš tai sau prisisiųsit 
Siuntinį nors vieną...

Kaip malonu čia, Tėvynėj, — 
Saulė šviečia, šildo...
Laukiu, laukiu begaliniai, 
Tavo sesė

Milda —

nistinės spaudos “profesiniai re
voliucionieriai”, šiaip taip susi
klijavo komunistinė organizacija, 
bet jau kiek vėliau, ir be plačių 
masių dalyvavimo.

Būdinga, kad ir pirmasis Lkp 
centras susidarė visai ne Lietuvo
je, bet rusų valdomose srityse, už 
Lietuvos anuometinių sienų. Tik 
vėliau “centras” persikėlė į Lie
tuvą ir pagal Rusijos bolševikų 
centro nurodymus ėmė tverti “vy
riausybę”. Pagrindinis “manifes
tas” buvo “suderintas Maskvoje”, 
kas matyti iš tokio Dimenšteino 
prisipažinimo komunistų “Prieka
lo” 1937 m. 243 pusi.:

“Paskirtas Lietuvos laikinosios 
revoliucinės darbininkų ir valstie
čių vyriausybės nariu, aš iš pra
džių atvykau į Dvinską, kur buvo 
drg. Mickevičius (Kapsukas). Ten 
aš susipažinau - su būsimos mūsų 
vyriausybės manifesto projektu... 
Nepasakosiu smulkmenų, bet aš 
mačiau, kad ir pas patį Mickevi
čių buvo (šiuo klausimu) svyravi
mų. Pamenu, jis tvirtino, kad pa
grindinis manifesto nusistatymas 
buvo suderintas Maskvoje”.

Kodėl komunistai taip dirbtinai 
stengiasi sulipdyti Lkp sukaktį? 
Todėl, kad nori tuo bent kiek pa
remti savo kitą dirbtinę anų me
tų konstrukciją: pirmąją “Tary
binę valdžią”. Kaip galėjo raudo
noji “valdžia” susidaryti, kai Lie
tuvoje dar nebuvo nė komunistų 
partijos? Tai būtų istorinė spra
ga. Tad ir švenčiama dabar su
kaktis, kurios tikrovėje nėra.

Bet ir patys komunistai nesuta
ria net dėl datos, kada įvyko “pir
moji” Lietuvos komunistų konfe
rencija. Kaip čia patiekta citata 
rodo, Z. Angarietis mini rugpiū- 
čio mėnesio “pasitarimą”. Gi Vil
niaus radijas š. m. rugsėjo 14 d. 
skelbė, kad tai įvykę “1918 m. rug
sėjo 15 d.”. Kai Angarietis 1928 
metais kalbėjo tik apie “atskirai 
veikiančių pasitarimu”, Vilniaus 
radijo propagandininkai jau kalba 
“Lkp pirmoji konferencija”.

Vienas toks “istorinis” pasitari
mas vyko Marijampolės apskr. vie
no kaimo mažažemio trobelėje. 
Kad tai buvo iš Rusijos atneštas 
judėjimas, matyti ir iš to, kad pa
sitarimo dalyviai (anot Vilniaus 
radijo 1958 m. rugs. 15 d.) nuta
rę “priimti Rusijos kp programą”, 
čia jau visai aiškiai pasakyta, iš 
kur vėjas pūtė. Tai buvo sveti
mas, atneštinis Lietuvai dalykas.

Viktorijoje viena pilna savaitė 
(nuo rugs. 28 d. iki spalio 5 d.) 
buvo skirta protinės sveikatos 
klausimams išryškinti. Šios vals
tijos visuomenei buvo patiekta vi
sa eilė parengimų: susirinkimai, 
parodos, paskaitos, diskusijos, ra
dijo bei televizijos programos, 
straipsniai laikraščiuose, o taip 
pat ir pamaldos bažnyčiose. Pro
tiniai atsilikusių vaikų centrai, 
kaip ir tos rūšies ligoninės buvo 
atdaros publikai lankytis, šių pa
rengimų tikslas (kaip nurodė Men
tal Hygiene Authority pirminin
kas dr. Cunningham Dax) buvo:

1. Supažindinti gyventojus su 
psichinėmis ir nervinėmis ligomis 
bei jų gydymo būdais,

2. šitokios informacijos dėka iš
rauti iš žmonių baimę ir gėdos jau
smą, kad jie reikalui esant, juo 
ankščiau kreiptųsi medicininės pa
galbos,

3. Pašalinti prietarus, kurių kil
mę galima būtų aiškinti baime ne
žiniai. Esą, dalis žmonių šaiposi 
iš protinių ligonių tik todėl, kad 
jie patys gyvena baimėj susirgti,

4. Palengvinti sveikiesiems ge
riau įsijausti į protinių ligonių pa
dėtį, kad pastarieji, išėję iš ligoni
nių, galėtų lengviau reabilituotis 
bendruomenėj.

Minėtos savaitės programoje bu
vo painformuota, kad 75 proc. vi
sų protinių ligonių yra pagydomi. 
Šis procentas dar pakiltų, jei jau 
ligos pradžioje būtų siekiama me
dicininės pagalbos. Esą apie 5 proc 
visų šio krašto gyventojų pereina 
per protinių ligoninių koštuvą, o 
dar didesnė gyventojų dalis lan
kanti psichiatrus dėl lengvesnių 
nervinių sutrikimų.

Dr. Cunningham Dax sako, kad 
čia esančios perdaug perkrautos 
protinės ligoninės, kas labai truk
dą ligonių klasifikaciją ir individu
alų gydymą, čia jis siūlo Anglijos 
ir Olandijos pavyzdžius, kur ligo
ninių darbo dalį yra perėmusios 
bendruomeninės institucijos, šiose

valstybėse esą specialūs informa
cijų biurai, kur susirgę protinėmis 
ligomis gauną konstruktyvių pa
tarimų savo problemose. Ten esą 
bendrabučiai tiems, kurie turi blo
gas sąlygas gyventi namuose, dirb
tuvės bedarbiams ir socialiniai klu
bai vienišiesiems, čia didelį darbą 
atliekanti globa ir religinio gyveni
mo būdas. Dėl šios priežasties Pro
tinės'Higienos Vadovybė įvedusi 
net atskirą kursą teologijos stu
dentams.

Dr. J. Cade, Royal Park ligoni
nės Melbourne superintendentas, 
pažymėjo, kad 40 proc. visų proti
nių ligonių, patenkančių į ligoni
nes, yra alkoholio aukos.

Todėl kova su alkoholiu esanti 
viena iš preventyvinių priemonių 
protinei sveikatai apsaugoti, čia 
jis ypatingą dėmesį kreipia į 
sveiką ir darniai sugyvenančią 
šeimą, nes “viskas, kas iškreipia 
šeimos gyvenimą, iškreipia ir vi
suomenės gyvenimą, o toks suža
lotas gyvenimas išugdo psichopą- 
tinį indįyidą”.

Baigiant tektų prisiminti mus, 
tremtinius. Šalia visų išminėtų 
nepalankių sąlygų protinei ne
sveikatai klestėti, mes dar turi
me ir specifinių aplinkybių. Ta
tai — tremtiškoji nedalia, kalbos 
nemokėjimas, nedėkingi praeities 
pergyvenimai ir dažnai paskuti
nės jėgos, atiduotos įsikūrimui, 
— mūsų nervus ypatingai įtem
pia, o dažnai ir pertempia.

Lietuvių tarpe, ypač iš viengun
gių, jau yra gerokas skaičius su
sirgusių protinėmis ligomis. To
dėl visų mūsų pareiga ne tik ga
limais būdais pagelbėti susirgu- 
siems, bet ir patiems būti atsar
giems ir nesivėluoti kreipiantis 
pirmosios pagalbos. Būkime to
dėl sąmoningi!

. D.M.

AUKODAMAS TAUTOS FONDUI 
PRISIDĖSI PRIE LIETUVOS 
LAISVINIMO AKCIJOS.

t ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD. LONDON i
X atstovas Australijoj

A. R A C I E S K I

*l i

i
SUITE 10, CONCOURSE, WYNYARD RAMP, SYDNEY, NSW. jį

TELEFONAS: BX 3579 G.P.O. Box 5302 X

Dovanu Siuntiniai
Į BALTIJOS VALSTYBES IR RUSIJĄ. t

f VAISTAI, MAISTAS, VILNA IR MEDVILNĖ.

X

Siuvimo ir mezgimo mašinos, dviračiai, batai, moteriški, 
vyriški ir vaikų drabužiai.

X

X h

PRAŠYKITE KATALOGŲ.

MŪSŲ PATARNAVIMAS GARANTUOTAS.

X
X

S
 MURRAY’S HEALTH FOOD STORES <

91 Darlinghurst Road., Kings Cross, ;! 
Sydney, N.S.W. Telef.; FA 5195 S

i J Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti-
ij nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 5 
S Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. \ 
JI SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ !j 
< GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE. !j

■ Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito. !• 
■ J Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs J> 
į galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių. Ji 
į Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG j! 
į I U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS ;J 
j! TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos. !j
£ Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GRE1- !j 
IČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per Ji

2-2’i mėnesio. Ji
Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. JI

ORO PAŠTO PRIMOKĖSIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ i LBS., PLUS £ 
KITOS IŠLAIDOS. į

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. Ji 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ į 
ARTIMIESIEMS I U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO J J 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. ij 
JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes !j

■ J ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). J
’j Mes siunčiame siuntimus KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne Ji 
I1 LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. £ 
į Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS II! j! 
į Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. 'J
j! šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai. ij

AGENTAI: ji
i' SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- ;!

RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082 ;!
;! SYDNEY: OLYMPIC SURPLUS STORES 293 CHURCH ST., ■ [
< PARAMATTA. TEL. YL 9728. I;

NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 HUNTER ST., Į.
NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596 ;!

[I PERTH: S. & L. FURNISHERS,- 229 NEWCASTLE ST., < 
;I PERTH, W.A. !;
'fliVWWWWWVWUWWWVUVWWWVWWWWWVWUWWW

VISKAS ŽEMIAU URMO KAINU
AUGŠČIAUSIOS RŪŠIES KOSTIUMINES IR PALTINES 
MEDŽIAGAS, ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ODAS IR AVIKAILIUS

PARDUODAME IR JUMS PAGEIDAUJANT - 
PERSIUCINAME Į U.S.S.R.

NIEKO NERIZIKUOJATE SIŲSDAMI PER HANSĄ, NES
VISI MŪSŲ STANDARTINIAI SIUNTINIAI YRA

PILNAI APDRAUDŽIAMI.
Aplankykite, o negalintieji atvykti rašykite — prisiusime 

pavyzdžius su kainoraščiais.
TAIP PAT Už MINIMALŲ UŽMOKESTĮ SIUNČIAME IR 

JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS 11 IKI 44 SV. SVORIO ~
, SIUNTINIUS.

Sav. A.V. Aniulia

HANSA TRADING CO.
Warehouse & overseas 10 Patrick St. (Iš Lonsdale St.) 

parcel service. MELBOURNE C. 1.

X

I I
I
X
2

IKI 5-TO
1959 M.

svorio.

COSMOS TRADING CO.
SAV. A. VAITIEKŪNAS

Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran. 
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS 
LAPKRIČIO. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESUS 
SAUSIO MĖN. PABAIGOJE.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, iki 44 Ibs.
Seniems klijentams didelė nuolaida: užeikite — įsitikinsite!
DĖMESIO!
Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų. Kainos žemesnės 
negu turguose ar kur kitur. Tiesiai iš fabrikų į Jūsų siuntinius: 

Vilnonės kostiuminės medžiagos nuo 25/-  40/- yardas
Vilnonės suknelėms medžiagos nuo 10- — 18/- yardas 
Vilnonės paltinės medžiagos nuo 12/----- 30/- yardas

“Taip pat laikome didelius kiekius viršutinės, padų ir kitokios 
odos”.
Gaunamos Essendone ir pas visus agentus.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
kelio stotį prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325
Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas) 

TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie- 
niais ir šeštadieniais).

SKYRIAI:
Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan'St., Hurlstone Park, N.S.W’. 

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapšys, ^8 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
Brisbanėje: Cosmos Tracing Co., Herschel Chambers, Cr. 

George & Herschel St., Brisbane, Q’ld.
C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. Tel. U 5827. 

♦j* Per the: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
«|» Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.
X (Trolleybusu nuo G.P.O. Stricland Ave. iki 20 aust.)
*!* Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.
^^X^X^X^^X^X^X^X^X*
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(geUPOPTAi^
Redaguoja Antanas Laukaitis

Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948

Sydnėjuje
ATITAISYMAS

Kovo .šachmatų sekcijos vado
vas atsiprašo skaitytojus už pa
duotas klaidingas Pabaltiečių 
Šachmatų Turnyro datas.

Žaidimas įvyks:
26.10.58. (sekmadienį) Estų Na- 

mūdse Campbell St., City (Estai 
-Latviai).

2.11.58. (sekmadienį) Latvių 
Namuose 32 Parnell St., Strath
field (Lietuviai- Ijatviai).

9.11.58. (sekmadienį) Lietuvių 
Namuose Redferne 18 Botany 
Rd. (Lietuviai-Estai).

Visų žaidynių pradžia 2 vai. p.p.

PABALTIEČIŲ ŠACHMATŲ 
TURNYRAS

Kiek prisimenu iš praėjusių 
metų, tatai buvo didžiausias įvy
kis mūsų šachmatininkams dėl 
šio turnyro pravedimo ir pirmo
jo mūsų laimėjimo. Tikrai graži 
mintis — susitikti nors kartų me
tuose ir išbandyti savo jėgas Pa
baltiečių šachmatininkų turnyre, 
neatsiliekant nuo kitų sporto ša
kų. Kas domisi šachmatais, taip, 
čia puiki proga pamatyti aukšto 
lygio žaidimų, kuris vyksta nuo 
pirmosios iki paskutiniosios len
tos, stebėti pačių, kartais ir karš
tų, žaidimo eigų, jos pravedimą, 
palyginant ir pagilinant savo žai
dimo žinias.

■šiuo metu, nežinant žaidėjų 
sustato, vis tik galima manyti, 
kad žaidėjai bus tie patys. Lat
viai savo sąstatų gali sustiprinti 
Švarcu, kuris skaitomas stipriau
sių šachmatininkų eilėse. Jis ne
dalyvavo pereitais metais. Iš es
tų pusės pakeitimo negalima tikė
tis, nebent žemesnėse lentose. 
Mūsų sąstatas, reikia tikėtis, tesi- 
keis tik šeštoje lentoje. Manoma, 
kad perdaug nesikeičiant žaidėjų 
sąstatui, ir žaidimo rezultatai 
bus tie patys, nors galima ir la
bai suklysti, nes tik vieno stip
raus žaidėjo įvedimas viską gali 
pakeisti iš pagrindų. Mūsų žaidė
jai neturi pakaitalų, kas galėtų 
pakeisti I-mų ar IL-trą lentų, tai 
gi, teks kovoti su dideliu pasi
ryžimu, kad išlaikytume taurę 
dar vieniems metams.

Nors kitos “Kovo” sporto ša
kos ir gauna nemažai jaunojo 
prieauglio, tačiau šachmatininkų 
gretos nedidėja.

čia pravartu pastebėti, kad to
kia gausi lietuvių kolonija, susi
būrusi apie Bankstownu ir Cabra- 
mattų, nors ir puikiai susiorgani
zavusi, iki šiol dar nedavė nė vie
no šachmatininko. Argi jų ten tik
rai jau nėra? šachmatai, kaip ir 
kitos sporto šakos, turi daug ge
rų savybių. Jie kasdien darosi 
vis populiaresni ir šiame krašte 
jau pradedama žaisti nuo mokyk
linio amžiaus. Dalyvauja netik 
berniukai, bet ir mergaitės. Atro
dytų, kad ir lietuvių jaunuoliai 
turėjo dalyvauti tose mokyklų 
pirmenybėse. Kur jie dabar?

Tas klausimas lieka atviras ir 
nei vienas šachmatų vadovas jo 
neišspręs be bendro visų bendra
darbiavimo. “Kovo” šachmatų 
sekcija pasiryžusi tam padėti. 
Duokite jaunimų, o tai gali pa
daryti tik tėvai. Nesvarbu am
žius ar lytis, nes žaidžiant “Ko
vo” šachmatininkų sekcijoj po 
metų kiekvienas žaidėjas pasieks 
gražių rezultatų.

Adelaidėje
PRALAIMĖJIMAS FINALE
Vyties II-ji komanda finalinė

se rungtynėse susitiko su austra
lų Kingston komanda. Rungtynės 
buvo gana augšto lygio. Vytie- 
čiai pradėjo žaisti labai gerai ir 
pirmų puslaikį laimėjo 25:22. Ant
rame puslaikyje vytinčių koman
doje pradėjo jaustis nuovargis, 
nors ir buvo žaidžiama gerai ir 
kovingai. Pralaimėta rezultatu 
54:58. Didžiausia pralaimėjimo 
priežastis — neišnaudojimas bau
dų. Iš gautų 20 baudų terealizuo-

ta 8. Taškai: Gumbys 20, L. Ur
monas su Visockiu po 12, Lapšys 
6 ir R. Urmonas 4. Iš šios koman
dos keturi žaidėjai perkeliami į 
pirmų Vyties komandų, būtent: 
A. Lapšys, S. Visockis, L. Urmo
nas ir J. Gumbys.

VYTIS JAUNĖS — PAYNEHAM 
22:29 (12:9)

Jaunės gerai žaidė pirmą pus
laikį ir galėjo .laimėti prieš šią 
stiprių komandų. Antrame pus
laikyje nebuvo komandinio žaidi
mo, blogas gynimas ir visškai din
go viltis laimėti, apleidus aikštę 
su penkiomis baudomis D. Rad
zevičiūtei. Vis dėlto sužaista pa
kenčiamai. Jeigu būtų laimėtos 
šios rungtynės, tai, galima buvo 
patekti į ketveriukę. Taškai An- 
driusevičiūtė 14, <D. Radzevičiūtė 
4 ir R. Šulcaitė 4.

VYTIS JAUNIAI — WEST 
ADELAIDĖ 46:49 (17:31)

Priešo komanda rungtynių len
telėje stovi antroje vietoje ir 
pasižymi labai geru komandiniu 
žaidimu. Pradžioje kovojama taš
kas už tašką, bet, pirmam pus
lankiui baigiantis, pradeda šlubuo
ti jaunių gynimas ir priešas smar
kiai atsiplėšia. Antrame puslaiky
je mūsų jaunių negalima atpažin
ti: žaidžiama labai gerai, puoli
mas daro puikius derinius ir gra
žius metimus. Priešą nuo pralai
mėjimo gelbsti laikas. Taškai: M. 
Statnickas 16, Gudelis 10, G. Stat- 
nickas su Kalibatu po 9 ir And-, 
riušis 2.

VYTIS JAUNĖS (MERGAITĖS) 
— SABRES ALL STAR 

20:33 (11:12)
Paskutines pirmenybių rungty

nes jaunės sužaidė silpnokai. Pra
dėta buvo gana gerai, tačiau vė
liau gynimas buvo netikęs ir puo
limas visiškai nesirišo. Puolime 
gerai žaidė L. Radzevičiūtė ir gy
nime R. Šulcaitė. Taškai: L. Rad
zevičiūtė 9, D. Radzevičiūtė 6 ir 
AndriuseviČlūtė 5.

R. Andriūsevičiūtė per visą se
zoną pelnė 243 taškus, užimda
ma antrą vietų Il-je moterų divi
zijoje.

STALO TENISO TURNYRAS
Šis turnyras yra labai gausus 

dalyviais. Vyrų užsiregistravo iv 
žaidžia 21, mergaičių 5. Vyrų gru
pėje po vieną pralaimėjimą tetu
ri R. Adutavičius, V. Leipus ir 
A. Petruška. Mergaičių pavienio 
pirmenybes lengvai laimėjo A. 
Snarskytė, II-ją vietą užėmė O.

Mikalainytė ir IIĮ-čią I. Gudaity
tė. Pirmas vietas laimėjusiems 
bus įteiktos dovanos.

1 B.N.

VYTIS — NORTH ADELAIDE 
35:67 (15:28)

Savo paskutines rungtynes žie
mos pirmenybėse vytiečiai sužai
dė blogai ir tik iš reikalo. North 
Adleaide yra stipriausia australų 
komanda Pietų Australijoje ir 
prieš ją vytieiai, žaisdami be pa
mainų ir silpname sąstate, nega
lėjo rimtai pasipriešinti. Vytiečiai 
sekančiose rungtynėse ketvirčio 
finaluose žais prieš West Adelai
de. Taškai: Klimaitis su Petkū- 
nu po 11, Jaciunskis 6, Pyragius 
5 ir Rakauskas 2.

VYTIS JAUNIAI — WEST 
ADELAIDE 27:41 (6:20)

Jauniai žaidė antras rungtynes 
iš eilės su šia komanda, kadangi 
pirmame rate buvo praleidę šias 
rungtynes. Šį sykį, žaisdami be 
pagrindinio gynėjo, jauniai pir
mą puslaikį visiškai pairusiai 
mezgė žaidimą. Antrą puslaikį 
žaidė gerai, nors ir darė klaidų.

Antrą puslaikį sužaidė lygiomis. 
Taškai: Gudelis 11, M. Statnic
kas 7, Kalibatas 6 ir Andriušis 3. 
Pirmame varžybų rate jauniai žai
dė silpnokai. Antrame rate gana 
gerai ir dasikapstė ligi šėštos vie
tos. Iš Šios komandos vasaros 
turnyrui perkeliami G. Statnickas, 
M. Statnickas ir E.- Gudelis į 
“Vyties” II-rą komandą. Jų vie
tas papildys nauji jauni žaidė
jai. Vasaros turnyre iš Įjaunių 
komandos daug tikėtis negalima, 
kadnagi dauguma žaidėjų bus te- 
pradedą žaisti. Dalyvavimas pir
menybėse yra geriausia proga iš
mokti žaisti ir visi žaidėjai, ku
rie perkeliami į aukštesnės kla
sės komandas, atėjo žaisti taip 
pat nemokėdami ir pradžioje pa*- 
tildavo daug pralaimėjimų.

KREPŠINIO KOMANDŲ 
REIKALAI

Pertvarkant komandas vasaros 
turnyrui, tenka išgirsti įvairių nu
siskundimų iš buvusių I-mos ko
mandos žaidėjų. Visi tie nusiskun
dimai ir gązdinimai, kad daugiau 
nežais, yra juokingi ir visiškai 
neimti. Reikalinga turėti sportiš
ko supratimo ir drąsos prisipa
žinti, kad atėjo laikas, kada jau
nų žaidėjų prieauglisj pralenkė 
kai kuriuos vyresnius žaidėjus iš 
I-mos komandos žaidimo lygyje. 
Esant geru sportininku, iš to tik 
reikėtų pasididžiuoti ir, norint to
liau žaisti, visuomet bus vietos 
žemesnėse klasėse, šiame reikale 
turėtume imti pavyzdį iš austra
lų. Australai sportininkai žaidžia 
be murmėjimų ten, kur paskiria
mi. “Vytis” S.K. V-ba ir trene
riai niekam nepataikavo, bet su
statė komandas slaptu balsavimu. 
Šiuo metu “Vytis” S.K. turi už
tektinai prieauglio ir nieko ne
prašys žaisti, kas nenori.

B.N.

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėj’imui. Mes kalbame vokiškai.

f EUROPIETIS SPECIALISTAS
| OPTIKAS
£ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
(n akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
“j šeštad. 9-13 vai.
N 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
$ (Priešais Melbourne Town Hall.)
K Centr. 1819

Sporto Įvairenybės
VIENA DEŠIMTOJI SEKUNDĖS

Visame pasaulyje nerasi spor
tininko, kuris sugebėtų reaguoti 
į starterio signalą tą pačią aki
mirką. Pokštelėjus šūviui, ausies 
būgnelis pagauna oro bangos vir
pesius ir juos perduoda į vidinę 
ausį. Čia yra garsus gaudanti 
sraigė ir kortijinis organas — 
svarbiausia klausos aparato dalis. 
Ji susideda iš daugelio plonučių 
plokštelių — stygų, reaguojančių 
į garsą tam tikrų virpesių skai
čiumi. Ypatingoįs labai jautrios 
nervų ląstelės pagauna plokštelių 
virpesius ir perduoda juos kaip 
nervų impulsus girdimajam ner
vui, kuris, savo ruožtu, nukrei
pia signalą į galvos smegenų 
klausos centrą, iš kur siunčiamas 
įsakymas vykdomiesiems orga
nams pradėti veikti. Tą akimirką 
sportininkas ir pradeda bėgti.

Signalas visą šį ilgą ir sudėtin
gą kelią nesportininkams nueina 
maždaug per tris dešimtąsias se
kundės. Treniruočių dėka sporti
ninkai išsiugdo vadinamąjį reak
cijos jausmą. Geriausieji sporti
ninkai gali pradėti bėgti bevek 
tučtuojau, bet tik “beveik”, tai 
reiškia kad ir jie vėluoja maž
daug vieną dešimtąją sekundės, o 
per dešimtąją sekundės galima 
nubėgti maždaug ištisą metrą. 
Jeigu atsirastų žmogus, kuris, tu
rėdamas visas stipriausio trum
poms distancijoms bėgiko teigia
mybes, sugebėtų, be to, tiksliai 
startuoti šūvio akimirką, tai jis 
taptų geriausiu sportininku pa
saulyje.

IŠ KUR ATSIRADO
BARJERINIS BĖGIMAS

Beveik kiekvienose stambesnėse 
lengvosios atletikos varžybose 
sportininkai rungtyniaujasi ir bar
jeriniame bėgime: moterys — 80 
metrų, o vyrai 110 m,., 200 m. ir 
400 m. bėgime. Sporto mėgėjui, 
žinoma, įdomu žinoti, iš kur šis 
bėgimas atsirado.

Anglija nuo senų laikų augina 
daug avių. Anglų lordai, turėda
mi tūkstančius hektarų žemės, ne 
visuomet duodavo geras sąlygas 
savo darbininkams, kurie pradėjo 
veržtis į miestus ir ten esančią 
pramonę, nors, žinoma, ne visi iš 
jų galėjo ten patekti. Likę dva
ruose ir gavę ten darbo, kartais 
sunkiose sąlygose turėjo dirbti 
prie avių. Beganydami avis, šie 
piemenys mokėdavo ir pasilinks
minti ir viena iš jų maloniausių 
pramogų buvo bėgimas, lenkty
niaujant ir šokinėjant per tvoras. 
Senovėje Anglijos avių užtvaros 
buvo 3,5 pėdų (106 cm.) aukščio. 
Dabartinis vyrų barjero aukštis 

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JŪS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA ĮSTAIGA YRA: RAŠYKITE - BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntinį atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAjn»”.NKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.

yra tolygus. Kad žiūrovams būtų 
geriau stebėti varžybas, piemenys 
vėliau pradėjo gaminti tokio pat 
aukščio kilnojamas tvoras — bar
jerus. Piemenys per tvoras šoki
nėdavo sulenktomis kojomis, pa
sukdami kelią į šoną.

išis piemenų žaidimas ir tapo 
lengvosios atletikos nusavintas. 
Įdomu pažymėti, kad dar XX 
amžiaus pradžioje bėgikai įveik
davo barjerus tokiu pat primity
višku būdu, kaip ir Anglijos pie
menys. “Žingsnio” techniką pir
mieji pademonstravo amerikiečiai. 
Po to ilgą laiką vyko ginčas, ku
ris būdas geresnis: anglų ar ame
rikiečių? Lengvosios atletikos 
praktika parodė, kad geresnis bū
das yra amerikiečių, šią “žings
nio” techniką dabar ir naudoja 
sportininkai.

KIEK VERTI
FUTBOLININKAI? ....

Pasaulio futbolo pirmenybių 
metu Švedijoje sporto mėgėjai 
žavėjosi Švedijos rinktinės deši
niojo sparno puolėjo Hemrino 
žaidimu. Pasibaigus šioms pasau
lio pirmenybėms, jis vėl išvažia
vo į Italiją, kur jis priklauso au
tomobilių fabrikantui Anjeliui, 
kuris yra Italijos profesionalų 
komandos “Juventus” finansinis 
“bosas”. Savo laiku jis užmokėjo 
už šį švedą nemažą pinigų sumą 
ir vėliau juo “bizniavo” pvz. pe
reitą sezoną jis už gerą pinigų 
sumą jį “paskolino kitam Paduos 
klubui”. Kai Švedijos futbolo są
junga norėjo jį įtraukti į savo 
gimtos šalies rinktinę, tai tik po 
ilgų derybų jiems tatai pavyko. 
Po šių pasaulio pirmenybių au
tomobilių. karalius vėl pardavė’ 
Hemriną Florencijos I-sios Lygos 
komandai “FC Flerentinai” ,už 
125 milionus lyrų.

Ne vien tik Herminąs žaidžia 
italų klube. Beveik visi išvedijos 
rinktinės žaidėjai už gerą pinigą 
atstovauja įvairias italų koman
das, o po paskutinių pirmenybių 
Italijos ir Ispanijos futbolo me
cenatai kovoja tarpusavyje dėl 
Brazilijos rinktinės žaidėjų. “AC 
Milano” yra pasiryžęs sumokėti 
30 milionų kruzeirų (1 kruzeiras 
apie 0,054 JAV dolerio) už Bra
zilijos puolėją Macolą. Iš šių pi
nigų 25 mil. gaus Macolos klubas 
“Palmeiro” ir tik 5 mil. pats žai
dėjas. Madrido “Atletiko” žada 
užmokėti 21 mil. kruzeirų už bra
zilą Vava. Jam Madride bus duo
dama prabangi mašina ir puikus 
butas. Panašius pasiūlymus gavo 
ir kiti Brazilijos rinktinės žaidė
jai.

SPORTAS LIETUVOJE
SPORTO ROMAI VILNIUJE
Greitu laiku Vilniuje bus pra

dėta statyti apvalios formos žie
mos sporto stadionas — rūmai, 
kurių stogas bus su stikliniu ku
polu. Pagrindinėje halėje tribū
nose tilps 6.000 žiūrovų, o, pasta
čius kėdes pačioje arenoje, kon
certų minėjimų metu — 9.1000 
žmonių. Pati arena turės 2.187 
kvad. metrų plotą, kai visas sta
tinys užims 6.659 kv. metrus. 
Arenoje bus įrengta dirbtino le
do čiuožykla, o taip pat bus ren
giami krepšinio, tinklinio, bokso 
ir imtynių susitikimai. Taip pat 
galės pasirodyti ir lengvaatletai. 
Šie rūmai bus stambiausia visos 
Lietuvos sporto bazė ir jie bus 
įrengti pagal pačius paskutiniuo
sius technikos išradimus: bus 
įrengta dirbino vėdinimo sistema, 
puikus apšvietimas, informacines 
lentos ir kiti patogumai, šiame 
sporto rūmų konkurso plano pa
ruošime dalyvavo 49 lietuviai ar
chitektai su savo brėžiniais.

9 Įvykusiose Maskvoje leng
vosios atletikos pirmenybėse J.A. 
V. — S.S.S.R., kurias laimėjo Ta
rybų S-gos rinktinė 172-170, Lie
tuvos sportininkai, atstovavę So
vietų rinktinę, Zalogaitytė, Pipy- 
nė, Mikėnas, Baltušninkas ir Va- 
ranauskas labai gerai pasirodė ir 
atsiekė gerų rezultatų. Zalogai
tytė numetė ietį 53 m. 97 cm. 
Tai yra trečias rezultatas šiais 
metais pasaulyje.

• Tarybų S-gos lengvosios at
letikos pirmenybėse lietuviai spor
tininkai išsikovojo du aukso ir 
tris bronzos medalius.

• Po 19 metų Lenkijos krep
šinio rinktinė, kuri 1939-jų metų 
Europos pirmenybėse Kaune pra
laimėjo krepšinį Lietuvai 18:4 , 
atsiekė pirmąjį revanšinį laimėji
mą prieš Lietuvos rinktinę 56:49. 
Antrąsias rungtynes Kaunas — 
Varšuva, kurias žaidė tie patys 
žaidėjai, laimėjo lietuviai 64:63.

• Vilniaus “Spartako” futbo-, 
lo rinktinė viešėjo Suomijoje ir 
ten įveikė “Kokola” 8:0 ir Pie- 
tersario rinktinę 10:1. Iš keturių 
žaistų rungtynių vilniečiai atsie
kė santykį 32:1.

š J. Strautins
5 5-TH FLOOR į
i S1 306 The Causeway <
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H<ISH PĄSTOCĖ
NEUŽMIRŠKIME SAVO PAREIGOS!

Prieš ilgoką laiką, kaip Aus
tralijos Liet. Metraščio Sydnė- 
jaus korespondentas, išsiuntinė
jau visai eilei Sydnėjaus liet, vi
suomenininką specialias anketas, 
prašydamas paruošti jų vadovau
jamų ar vadovautų organizacijų 
turmpus, enciklopedinio pobūd
žio, aprašymus. Apie pusę jų me
džiagą jau prisiuntė, bet iš dau
gelio dar negautas joks atsaky
mas.

Gerbiamieji! Visi suprantame 
ruošiamo Metraščio svarbą. Tokio 
pobūdžio aprašymui paruošti, tu
rint po ranka protokolus, užrašus 
ar pasirausus atmintyje, pakaktų 
valandos — kitos laiko. Jei jj ra
šys kitas asmuo, toje organizaci
joje (draugijoje, d-jos skyriuje) 
nebuvęs, dalykas išeis gana netik
ras: gali būti supainioti faktai. 
Taigi reikia paskubėti paruošti 
medžiagą buvusiems vadovams ar 
nariams.

Prašoma ir tie esamų ar buv. 
organizacijų vienetų vadovai ar 
nariai, kuriems, neturint adresų, 
nebuvo pasiųstos anketos, taip

pat atsiliepti, suteikiant žinias 
apie jiems žinomas organizacijas, 
įmones, liet, mokyklas ir t.t.

šion talkon kviečiami taip pat 
esamų bei buv. prekybos, amatų 
b-vių, artelių, krautuvių, dirbtu
vių savininkai atsiliepti, sutei
kiant žinias iš jų vadovaujamų 
ar vadovautų įstaigų veiklos.

Tik visi sušokę į talką pajėg
sime padaryti Australijos Liet. 
Metraštį MOŠŲ VISŲ METRAŠ
ČIU!

Pridėkite, jei turite įdomesnių 
nuotraukų iš Jūsų organizacijų 
ar įmonių veiklos, užrašydami ki
toje foto nuotraukos pusėje, kas 
norima atžymėti ir kieno nuo
trauka, jei tatai žinoma.

Žinios pasirašomos inicialais ar
ba pavarde, drauge pridedant 
pilną autoriaus adresą. Straips
nius siųsti mano adr.: B. Žalys, 
9, Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W.

Reiškiu pagarbą
B. Žalys,

Metraščio Sydnėjaus 
korespondentas

s SYDNĖJUS
PRANEŠIMAS

Sydnėjaus Lietuvių “Caritas” 
užbaigęs rūbų, avalynės ir pini
gų rinkimo vajų, mūsų tautie
čiams Vokietijoje sušelpti, pra
neša, kad vajaus metu suaukota: 
rūbų ir avalynės — 675 viene
tai ir pinigais — £ 18.

Rūbų aukojo šie tautiečiai:
Baravykas, Astrauskas, Stasiū

naitė, čelkienė, Jonaitis, Domei
kienė, Sirutis, Mauragienė, Jakš
tas, Jasinskaitė, Skeivys, Ilgūnas, 
Pivoriūnas, Boreikienė, Obelevi- 
čius, Jurkšaitis, Rušienė, než. au
kotoja, Bakūnas, O. Leverienė, 
Dervonskis, Wosilenko, Šumskas, 
Račiūnas, Šidlauskienė, Burokas, 
Jenčius, Slivinskas, V. Leverienė, 
Kaunas, Marčiulionienė, Stadal- 
nikienė, basaitis, B raželis, Jab
lonskienė, Ivinskienė, Sankauskie- 
nė, Ničajai, Šimkūnas, ir B. Bar
iais iš mirusio J. Kalakausko — 
Kalakonio drabužių.

Pinigų aukojo:
A. Alekna — £3, Jenčius — £2. 

Vingėla — £1, Sakalas — £1, 
Kaunas — ££1, Zakarauskas £1, 
Lašaitis £1, Lingė — £1. Šaparas 
— £1, Savickas — 1, Reguson — 
£l,.Pačėsa — £1, Mičiulytė — £1, 
Juras — £0.10.0, Bakūnas — 
£0.10.0, Račiūnas — £0.10.0 ir Ja
blonskienė £0.10.0.

Viso suaukota £ 18.0.0.
šie pinigai (£18) persiųsti Vo

kietijos lietuvių Sielovados Vado
vui Tėvui Bematoniui — paskirs
tyti labausiai pašalpos reikalin
giems, o rūbai ir avalynė, kurių 
supakavus susidarė 10 maišų, per 
Sydnėjaus šv. Vincento a Paulo 
draugiją persiųsti Vokietijos Lie
tuvių “Caritui” — jų paskirsty
mui.

Šia proga nuoširdžią padėką 
reiškiu visiems aukotojams, uo
liam bendradarbiui A. Ničajui, 
bei talkavusiems: J. Ničajienei,
B. Obelavičiui ir J. Astrauskui.

Sydnėjaus Lietuvių Carito 
Vardu Pirm. Kun. P. Butkus

ŠV. P. MARIJOS TAIKOS 
KARALIENĖS BAŽNYČIAI, 
STATOMAI KLAIPĖDOJE, 

AUKOJO t
Juozas, Teresė ir Stasė Kūrai 

£ 10, Petras Burokas £ 5, Vytau
tas Račiūnas £5, J. Zakarauskas 
£2. Po £1 aukojo: A. Mauragis, 
J. Jenčius, G. Jenčienė, J. Dam
brauskas, J. Jurkšaitis, J. Lašai
tis, M. Jarmalavičienė, St Kemė
šis ir kun. P. Butkus £5. Viso 
suaukota £35.

Kaip žinome, Lietuvoj kunigai, 
negalėdami patys išvykti rinkti 
aukų statomai Klaipėdos švento
vei, kreipiasi į kunigus ir lietu
vius, esančius laisvame pasauly
je.

Šie pinigai bus persiunčiami

Telšių Vyskupijos Tremtinių Ku
nigų šalpos Komitetui Amerikoje 
(pirm. V. Martinkus 350 Smith 
St., Providence 8.R.I. U.S.A.), 
kuris turi gerą persiuntimo kelią 
ir už pasiųstus pinigus gauna 
vysk. P. Maželio pakvitavimą.

Dėkoju aukomis atsiliepusiems 
į mano prašymą. Aukos bus pri
imamos ir toliau.

Kun. P. Butkus
Sydnėjaus Lietuvių Kapelionas

VOKIETIJOS KUNIGŲ 
REKOLEKCIJOMS PAREMTI 

AUKOJO:
J. Jenčius £2, M. Šumskienė 

£2, A. Mauragis £1, G. Jenčienė 
£ 1 ir J.T. St. Kūrai £ 1. Viso £ 7.

Šie pinigai persiųsti Tėvui Ber- 
natoniui — Sielovados Vadovui 
Vokietijoje.

Nuoširdžiai aukojusiems dėko
ju.

Kun. P. Butkus
PIRMOJI KOMUNIJA

Spalio 12 d. Camperdown’e ma
tėme vėl būrelį puošnių lietuvių 
vaikučių, su žvakutėm rankose, 
žengiančių bažnyčion prie Viešpa
ties altoriaus. Tai paprastos, bet 
retos ir jaudinančios apeigos — 
žvelgiant į tuos kapeliono vedamus 
vaikučius ir jų tėvelius ir į tą pir
mąjį susijungimą su Kristumi šv. 
Eucharistijoj.

Pirmąją Komuniją priėmė: Liu
da Apinytė, Violeta Deikutė, Aud
rius Laurinaitis, Vida Miliauskaitė, 
Regina Noreikaitė’, Edvardas Slon- 
skis ir Gražina Žigaitytė.

Po pamaldų vyko gražios vaiku
čių ir tėvų bendros vaišės mokyk
los salėje, kur tėvų vardu pareiš
kė savo džiaugsmą bei padėką ka
pelionui p. J. Laurinaitis. Esant 
taip išsisklaidžiusiems įvairiuose 
priemiesčiuose — neįmanoma Ka- 
tekizacija be tėvų pagelbos — pa
reiškė kapelionas, ir prašė, kad tie 
naujieji parapijiečiai nepaskęstų
kaip vandeny, o dalyvautų pamal
dose bei dažnai eitų šv. Komuni
jos.

Eisenos buvo užfiksuotos p. 
Raštučio spalvotoj filmoj, o dau
geliu foto nuotraukų p. Vaičeko- 
nio. Inf.
GAUSĖJA AUKOS BUV. “M.P.” 
REDAKTORIAUS PAMINKLUI

Vėl skelbiame sąrašą, aukojusių 
a.a. buv. “Mūsų Pastogės” redak
toriaus Jurgio Kalakausko — Ka
lakonio paminklui:

ALB-nės Canberros Apyl. Val
dyba — £10.0.0, p.p. Kedžiai £3.0.0 
“Šviesos” sambūris £3.0.0, p. Bar- 
kus £2.3.9 ir p.p. — Marcinkienė, 
E. čypienė, A.A. Vingiai, F. Sipa
vičius, E. Kdlakauskas, K. Elertas, 
A. Mikaila, A. Valiulis ir V. Šniuk
šta — visi po vieną svarą.

Aukos siunčiamos adresu: Box 
4558, G.P.O., Sydney, NSW, pažy
mint tikslą.

SYDNĖJUS IŠSIRINKO 
TARYBOS ATSTOVUS

š.m. spalio 12 d. Sydnėjaus 
Liet. Namuose įvyko apylinkės 
susirinkimas. Po įžanginio pirm. 
A. Jasaičio pranešimo, buvo at
sistojimu pagerbta amžina atmin
tis mirusio popiežiaus Pijaus XII.

Po to įvyko rinkimai į Tarybos 
suvažiavimą Melbourne. Išrinkti 
buvo: kun. P. Butkus, M. Petro
nis, P. Doniela, V. Saudargas, V. 
Danta, J. Kapočius, A. Giliaus- 
kas, A. Kutka, R. Venclovas, A. 
Šidlauskas, K. Adickas ir p. Sto- 
šius.

WARATAH EISENOJ 
DALYVAVO LIETUVIAI

šiemet itin iškilmingai buvo at
švęsta vad. Waratah festivaiis 
Sydnėjuje. Tatai savotiško karna
valo eisena, kurioje dalyvavo apie 
30 orkestrų kapelų, žygiavo ka
riuomenės daliniai, mokyklos, 
sporto organizacijos ir daug sunk
vežimių, apipintų žaliumynais ir 
gėlėmis. Jų plakatais buvo dau
gumoj reklamuojamos firmos.

Iš paskirų tautybių šiais metais 
tebuvo gausiausios lietuvių ir uk
rainiečių grupės. Lietuviai žygia
vo darniomis gretomis, nešdami 
tautinę vėliavą ir dail. Šimkūno 
suprojektuotą, o A. Pluko paga
mintą labai įspūdingą vainiką. 
Mūsų tautiečiai ir tautietės vilkė
jo tautinius drabužius arba spor
tininkų uniformas.

PAMALDOS
. KRISTAUS KARALIAUS 

ŠVENTĖ
Spalio 26 d. visoje Katalikų 

Bažnyčioje teikiama pagarbai 
Kristui kaip Karaliui arba Val
dovui.

ši palyginti nesenai įvestoji 
šventė (1925 m.) ypač yra pamil
ta katalikiško jaunimo.

Ir Sydnėjaus katalikiškas jau
nimas — ateitininkai ruošiasi šią 
šventę iškilmingai paminėti.

Bus tik vienos lietuviškos pa
maldos Campcrdowne 12 vai., į 
kurias kviečiami visų apylinkių 
lietuviai.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10 vai. prieš pamaldas. Kveičiami 
visi buvę Pirmos Komunijos vai
kučiai, o taip pat jaunimas ir su
augusieji susijungti su Kristumi 
šv. Eucharistijoj.

Po pamaldų minėjimas parapi
jos salėje. D. Grosaitės referatas, 
jaunimo mintys poezijoj ir dainų 
pynėje.

K.P.B.

MELBOURNAS
NAUJA LIETUVIŲ PORA

š.m. spalio 4 d. St. John’s kata
likų bažnyčioje kun. Dr. Bučins
kas sutuokė dar vieną lietuvių po
rą — Visvaldį Alekną su Vida Bud- 
revičiūte. Jungtuvių metu, vargo
nams palydint, tikrai įspūdingai 
buvo kvarteto sugiedota “Veni — 
creatur”. Be kviestųjų svečių į 
bažnyčią susirinko gausus būrys 
melbourniškių lietuvių, nes tiek 
jaunavedžiai, tiek ir jų tėvai —

ponai Aleknos ir Budrevičiai — 
Melbourno lietuvių tarpe plačiai 
pažįstami, kaip aktyvūs bendruo
menės nariai ir daugelio malonūs 
prieteliai. Po jungtuvių apeigų, 
kun. Dr. Bučinskas jaunavedžiams 
pasakė pamokinantį žodį. Bažny
čioje apeigoms pasibaigus, p.p. 
Budrevičių namuose, gausiam 
kviestų svečių skaičiui dalyvau
jant, vyko vestuvių vaišės. Jų 
metu, jaunavedžiams nepašykštėta 
gražių linkėjimų naujame gyveni
me. Sveikinimų buvo gauta net iš 
Amerikos ir Kanados. Vaišės buvo 
tokios gausios ir nuotaikingos, kad 
užsitęsė veik iki aušros. Jaunimas 
ir vyresnieji pobūvį paįvairino lie
tuviškąja daina ir sąmojingais mo
nologais.

Norėdami po vestuvių rūpesčių 
ramiau atsikvėpti, jaunieji išvyko 
į Quinslandą. V.

ADELAIDĖ
ADELAIDĖJ IŠRINKTI 
TRAYBOS ATSTOVAI

Š.m. spalio 5 d. ALB-nės Ade
laidės apylinkė buvo sušaukusi 
visuotinį susirinkimą, kuriame iš
rinko 15 atstovų į Tarybos suva
žiavimą, įvyksiantį Kalėdų atos
togų metu Melbourne.

Pagal balsų daugumą į Tarybą 
išrinkti: Morkūnas A., Gučius J., 
Raginis V., Čibiras SL, Mikoliū
nas A., šliužas A., Dičiūnas B., 
Ostrauskas C., Straukas B., Kal- 
vaitienė P., Kun. Kungys J., Mar- 
mukonis Br., Samuolis Z., Pocius 
N. ir Jaunutis J.

Inf.

LIETUVIŠKOJI KNYGA
• ČIKAGOJE VEIKIANTI 

LEIDYKLA TERRA SUDARĖ 
SVARBŲ SUSITARIMĄ SU 
DRAUGU: nuo rugpj. 5 d. visais 
Terros leidinių platinimo reika
lais (už Terros knygyno ir Lie
tuviškų Knygų klubo ribų) jau 
rūpinasi Draugas, į šį darbą įsi
jungdamas su visu savo knygų 
platinimo tinklu. Šiuo abiems 
leidykloms naudingu susitarimu 
Terra atsipalaiduoja nuo sunkiai 
pakeliamų nedideliam aparatui 
knygų platinimo darbų, gauna ge
resnes knygų garsinimo sąlygas, 
o Draugas į savo didelį knygų 
platinimo tinklą įlieja vertingus 
Terros leidinius, tapdamas di
džiausiu lietuviškų knygų plati
nimo centru. Knygų leidykla Ter
ra ir toliau veikia kaip lig šiol. 
Dar šiais metais išleidžia Liet, 
kalbos žodyną, stambų M. Kati
liškio veikalą Išėjusiems negrįž
ti, K. Žuko atsiminimus Žvilgs
nis į praeitį. J. Augustaitytės — 
Vaičiūnienės poeziją Ant auku
ro laiptų, Maironio poemą Rasei
nių Magdė ir porą knygų jauni
mui.

• ATGIJO GIMTOJI KALBA.
Vėl pasirodė bendrinės kalbos 

laikraštis Gimtoji Kalba, Lietuvių 
Kalbos dr-jos organas, leidžiamas 
JAV LB Kultūros fondo, reda
guojamas Petro Joniko, Antano 
Salio ir Prano Skardžiaus.

Pirmajame numeryje 'nupasa
kojama, kaip vyko GK atgaivini

BRANGŪS TAUTIEČIAI
(ŽODIS, TARTAS p. K. KEMEŽIO PER Š.M. SPALIO 6 D. LIET. 
NAMŲ ATIDARYMĄ SYDNĖJUJE)

Tur būt tikrai nė vienas lie
tuviškas reikalas Sydnėjaus ben
druomenės taip jautriai nebuvo 
išgyventas, kaip savų lietuviškų 
namų įsigijimas. Be įtemptų po
sėdžių ir audringų susirinkimų, 
ištisą eilę metų tuo reikalu vyko 
nepaprastai gyvos ir, galima sa
kyti, net atkaklios diskusijos mū
sų lietuviškoje spaudoje. Buvo 
išspausdinta keliasdešimts strai
psnių, kuriuose autoriai visais 
požiūriais pasisakė šiuo taip ne
paprastai svarbiu klausimu. Kar
tais net atrodė, kad gilūs nuomo
nių skirtingumai galėjo susilpnin
ti ir net nustelbti tam darbui at* 
sidavusių organizatorių pastan
gas siekti užsibrėžtą tikslą. Ta
čiau, kaip sako lietuviška patar
lė, nėra to blogo, kuris neišeitų 
į gerą. Juk ir šiaip, kasdieninia
me gyvenime, dažnas reikalas tik 
tada pilnai išryškėja, kai jis bū
na visapusiškai aptartas, išdisku
tuotas, išgvildentas. Taip ir čia, 

! ilgų ir gyvų diskusijų išdavoje 
Sydnėjaus lietuvams pilnai išryš
kėjo savų lietuviškų namų būti
numas. Jų įsigijimas tapo skubus 
pirmaeilės reikšmės klausimas ir 
net, galima sakyti .garbės daly
kas. Viso to rezultate, Sydnėjaus 
lietuvių namų reikalų vairuotojai, 
pajutę lemiamą tautiečių ir visuo
meninių organizacijų medžaginę 
ir teisinę paramą, galėjo pasiek
ti užsibrėžtų tikslų. Sydnėjaus 
lietuvių troškimai išsipildė. Ir 
šiandien mes Čia jau esame tų 
didžių pastangų iškilmingo apvai
nikavimo akivaizdoje.

Gal dar šiandieninė namų pa
dėtis ir neišsprendžia visų Syd
nėjaus lietuvių visuomeninės 
veiklos problemų, vienok jie jau

mo darbas, kas buvo to darbo su
manytojau Toliau matome apie 
dešimtį įvairių aktualių straips
nių. Jer. Ignatonis teigia, jog 
tikroji tėvynės meilė tegali būti 
išreiškiama gimtosios kalbos nau
dojimu “visur — namuose, mo
kykloje ir bažnyčioje.” L. Damb- 
riūnas glaustai sumini pastarai
siais metais pasirodžiusią lietu
vių kalbinę literatūrą — knygas 
bei platesnius straipsnius: Lietu
vių kalbos vadovą, P. Joniko Lie
tuvių kalbos istoriją, Gimtojo žo
džio baruose, didesniųjų P. Jo
niko ir Pr. Skardžiaus straipsnių 
atspaudus, stambesniuosius kal
bininkų rašinius, spausdintus Ai
duose.

V. Vintaras supažindina pla
tesnę visuomenę su rengiamuoju 
Lietuviškų techninių terminų žo
dynu.

Domas Velička, iškeldamas li
tuanistikos mokyklos vaidmenį, 
ragina tėvus nepervertinti mo
kyklos reikšmės, bet patiems im
tis stropiau namie mokyti savo 
vaikus lietuviškai.

Pr. Skardžius plačiau išdėsto 
žodžių “teisnus” ir veiksnus” 
prasmę.

Gimtosios Kalbos pasirodys ke
turi numeriai per metus. Kiek 
vieno lietuvio šeimoje GK yra ne
pamainomas ir būtinas laikraštis. 
Jo kaina metams tik vienas dole
ris. Pinigus siųsti Gimtosios Kal
bos administracijai šiuo adresu: 
1602 So. 48 Court, Cicero, III.

turi savą, pastovią lietuvišką 
užuovėją, kur nuolat skamba tos 
mūsų įgimtos ,nepaprastai turi
ningos, gražiausios lietuvių kalbos 
garsai, čia skamba lietuviška dai
na, čia telkiasi Sydnėjaus lietu
vių visuomeninė, kultūrinė ir 
sportinė veikla. Pagaliau čia poil
sio ar pramogines valandėles sau 
susiranda mūsų lietuviškas seni
mas ir jaunimas, ši lietuviška 
užuovėja lygiai priglaudžia ir su
jungia visus, nežiūrint kokių įde- 
ologinių pasaulėžiūrų kas bebū
tų. O venybė, brangieji, tai yra 
pats svarbiausias visokeriopo 
mūsų tautinio reiškimosi sėkmės 
laidas. Todėl šios dienos iškilmių 
proga aš iš širdies gilumos norė
čiau trokšti, kad šie Sydnėjaus 
lietuvių namai taptų netik tauti
nės dvasios žadintoju, bet ir mū
sų vienybės simboliu, nes vieny
bė yra viena iš ryškiausių, opiau
sių ir aktualiausių mūsų gyveni
mo apraiškų. Ateičiai opia ir at
vira problema dar lieka šios mū
sų lietuviškos užuovėjos tolesnis 
tvarkymas, gerinimas. Taigi, ti
kiu, kad tos apraiškos ženkle, 
Sydnėjaus lietuviai ir visuomeni
nės organizacijos, kaip praeityje, 
taip ir toliau, savo finansine pa
rama ir gerais sumanymais įga
lins Sydnėjaus Lietuvių Namų 
tvarkytojus šią būstinę gerinti 
patogumų, grožio, lietuviškų 
bruožų ir jaukumo linkme.

• Prof. Dr. J. Baltrušaitis at
šventė 55 metus ir jau yra para
šęs tryliką mokslo veikalų iš me
no istorijos. Nuo 1955 metų yra 
atspausdinti |rys jojo veikalai, 
kurie yra plačiai pasklydę visame 
pasaulyje. Mokslo žurnalai gra
žiai yra juos įvertinę ir taip ke
lis kartus yra kalbėjęs Prancūzi
jos radijas ir televizija. Šiuo me
tu prof. Baltrušaitis ruošia savo 
keturioliktą veikalą. Visi jie pa
rašyti prancūzų kalba, tiktai Vy
tauto Didžiojo Universitetas du 
jo veikalu yra išleidęs lietuvių 
kalba.

Prof. Baltrušaitis taip pat daly
vauja lietuviškam darbe ir yra 
Pr. Lietuvių Bendruomenės Gar
bės Teismo narys. Jo sūnus Jo
ną studijuoja architektūrą.

T A Z A B
Lithuanian Department

1 LADBROKE GARDENS.
LONDON W 11, ENGLAND.

Persiunčia siuntinius į Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir kitus kraštus 

be jokių trukdymų.
SIUNTINIAI PASIEKIA ADRE
SATUS PER 4-6 SAVAITES.

Kainoraščius galite gauti ir 
pavyzdžius matyti pas mūsų 

atstovą Australijoje

M. P E T R O N L
(

152 LIVERPOOL RD., 
ENFIELD (SYDNEY), N\S.W.

Tel.: UJ 5727
Darbo valandos nuo 9 iki 6 darbo 
dienomis, šeštad. nuo 9 iki 1 vai. 
Kitu laiku susitarus.
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VISI LIETUVIŠKOS DAINOS MYLĖTOJAI g 

į RENKASI I DAINOS CHORO H
rO m-n N
| KONCERTĄ — BALIŲ |
g Š.m. SPALIŲ MĖN. 25 D. S

NEWTOWN POLICE BOYS’ CLUB SALĖJE. g
g PO KONCERTO ŠOKIAI IKI 1 VAL. g
h Turtingas bufetas g
m Kvietimai gaunami pas choro dalyvius ir koncerto dieną prie JO 
“J įėjimo.
rO Kviečiami tėvai su savo vaikais. Vaikai iki 14 m. amžiaus 
g leidžiami nemokamai. u
m Prašomo nesivėlinti, nes vietos nenumeruotos. , g 
g Bilieto kaina 15 šil. v
[n Pradžia 7 vai. vak.
S DAINOS CHORAS g

P. JUOZUI TENZEGORSKIUI,

Jo myliniai žmonai ANAI mirus, 
gilią užuojautą reiškia

Kostas Pelorytis

Poniai EUGENIJAI MARTINKIENEI — TARASEVIČIŪTEI

ir šeimai, tėveliui, uošviui bei seneliui Lietuvoje — 
žiaurioj ruso okupacijoj — mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Romanas ir Gertrūda
Glaubertai

Poniai E. MARTINKIENEI,

jo tėveliui (Lietuvoje) mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame

Levickai ir Straukai
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