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J. SALIŠKIS

KONGAS IR PAŠAUTASIS
P LĖKTUVAS

Prieš dvi savaites Belgija su
teikė Afrikos kolonijai Kongui 
nepriklausomybę. Daug metų bu
vo ruoštasi jai, daug pinigo pa
klojo ,Belgija Kongo juodukų mo
kykloms, universitetams, preky
bai bei pramonei plėsti.

. Atrodė, kad tamsieji čiabuviai 
bus dėkingi baltiesiems kolonis
tams, kurie jiems parodė gyveni
mo šviesų ir įvedė į kultūros vieš
kelį.

Tačiau laukinio instinktas, kai 
tik jis neteko pono, tuojaus su
kilo gyvuliškomis aistromis ir jau 
pirmosiomis nepriklausomybės 
dienomis Kongo armijos kareiviai 
atsisakė klausyti dar kaikuriuose 
postuose užsilikusių baltųjų bel
gų karininkų, mesdamiesi į bal
taodžių sodybas: jas piešdami, 
žudydami gyventojus ir niekinda
mi moteris.

Kelias dienas palaukusi, Belgi
jos vyriausybė išmetė į Kongą 
parašiutininkų dalinius, kad gel
bėtų savo žmones. Juodukai, esą, 
iisigandę, mažai priešinęsi ir iš- 
lakstę keturiais vėjais. Belgijos 
armija dabar laiko užėmusi stra
teginius krašto punktus, kad ap
saugotų ramią 112.000 baltųjų gy
ventojų evakuaciją į saugesnius 
kraštus. Mineraliniais žemės tur
tais žymi Kongo Katangos pro
vincija, nenorėdama atsidurti ne
priaugusios nepriklausomybei val
stybės ribose, pasiskelbė, kad ji 
atsiskiria nuo Kongo ir tvarkysis 
savystoviai. Ji sutinka ii- toliau 
liktis Belgijos kariuomenės glo
boje.

Iš kitos pusės naujasis Kongo 
respublikos min. pirm. Lamum- 
ba kreipėsi į UNO, kad jis at
siųstų Jungt. Tautų kariuomenės 
dalinius “tvarkai palaikyti ir ap
saugoti nuo naujos Belgijos in
tervencijos”. Sovietijos diktato
rius Chruščiovas savo spazminio 
įsikarščiavimo veikiamas griežto
mis notomis kaltina Atlanto Pak
to valstybes, ypač Ameriką, kad 
šieji vėl susigalvoję pagrobti kon- 
giečių laisves. UNO skubos keliu 
stengiasi sudaryti tarptautinių 
pajėgų junginius Konge tvarkai 
palaikyti.

Pastarosiomis dienomis į Kongą 
jau atsiųsta apie 4000 UNO ka
riuomenės, daugiausia — maro
kiečių, abisinų, švedų ir kitų ma
žųjų valstybių, dalinių. Praneša
ma, kad sukilę Kongo kareiviai 
kaikuriose vietovėse sutikę ir 
UNO dalinius šautuvų ugnimi, 
tačiau buvę greitai sutramdyti. 
Visos pasaulio šalys skubos keliu 
siunčia Kongui ir ekonominę pa- 
gelbą. UNO kariniams junginiams 
ir ekonominės paramos programą 
Kongui vadovauja žinomasis Ame
rikos negrų kilmės diplomatas 
dr. Ralph Bunche.

Nors vis dar sovietai Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboj kaltina 
Ameriką ir ypač Belgiją, kad šie 
kraštai ruošią “agresiją prieš 
Kongo respubliką", tačiau toks 
staigus UNO ginkluotų pajėgų 
įsikišimas į Kongo vidaus sąmyšį, 
atrodo, ir sovietinei propogandai 
išmušė ginklą iš rankų.

Tačiau Katangos provincija ir 
toliau reikalauja nepriklausomy
bės, šį reikalą išspręsti perduo
dama UNO Saugumo Tarybai. 
Belgija pirmoji, o Sovietų Rusi
ja-tuoj po to atsiėmė savuosius 
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diplomatus, kas rodo gana aštrų 
santykių įtempimą tarp šiųjų val
stybių.

Būdingiausias tačiau šių savai
čių įvykis — antrojo Amerikos 
lėktuvo nušovimas šiaurinėje Be- 
rento jūroje netoli Sov. Rusijos 
krantų. Sovietai, vėl grasydami 
vandenilinėmis raketomis, kalti
na Ameriką nauju špionažo vei
ksmu. Iš 6 asmenų du gyvi sovietų 
paimti įgulos nariai būsią atiduo
ti teismui, kai tuo tarpu Ameri
kos ir Anglijos vyriausybės sako,' 
kad lėktuvą sovietų piratiniai' nai
kintuvai nušovę neutraliuose van
denyse ir Amerika primygtinai

LAIŠKAS IS LIETUVOS
APIE INTELIGENTINĮ JAUNIMĄ 

(Tęsinys iš M.P. 29 Nr.)

Štai kodėl “auksinio jaunimo" 
kratymasis darbo yra savo esme 
nusikaltimas prieš lietuvių tau
tą.

Tas, kuris nedirba savo tautos 
labui, matomai siekia, kad ji lik
tų tamsi, nesusipratusi, nesusibū
rusi.

Tos vietos, kurios liks neužim
tos lietuvių, bus užimtos sveti
mų. Šį be galo svarbų klausimą 
Lietuvos inteligentai suprato ir 
jų darbe, jų siekiuose, nereikia 
įžiūrėti tarnavimo svetimiesiems. 
Mūsų inteligentai jau yra padarę 
vieną politinę ir socialinę klaidą, 
po karo neeidami dirbti į įstai
gas, fabrikus, mokyklas, ligonines 
didžiuose Lietuvos miestuose. To 
ir telaukė kiti — jie užiminėjo 
vietas, nors šitie svetimtaučiai, 
toli gražu, nebuvo patys geriausi.

Supratę, kad taip tuščiai ir pi
giai prakišo kovą už Lietuvos in
teligentijos branduolio išlaikymą 
tautos priešakyje, lietuviai inte
ligentai, jauni ir seni, stengiasi 
dirbti, būti priešakiniais. Ir tai 
davė teigiamų vaisių, šiandien 
Lietuvoje labai daug žmonių, ku
rie užima vadovaujančias vietas' 
nebūdami jokiais komunistais. 
Jie buvo ir pasiliko lietuviais. Mū
sų žmonės apie tai sako: Gerai!

Didelė klaida Lietuvos inteli
gentų gyvenime yra kai kurių 
dviveidiškumas, šitas bruožas, ta
čiau, palaipsniui nyksta, -nors jo 
pėdsakų dar yra ir ypač jaunimui 
daro žalingą įtaką, šitokį dvivei
diškumą, dvilypę sąžinę yra nuo
stabiai aprašęs savo veikaluose 
didysis prancūzas Standalis. Gal 
būt, ir mes kada nors susilauksi
me stipraus lietuviško kūrinio 
apie žmogų ir jo vidinį pasaulį, 
bet šiandien čia pasitenkinsime 
paprastais gyvenimo faktais.

1948-1952 metų laikotarpyje 
stojant į mokyklas, pradedant 
dirbti, daug pirmenybių buvo tei
kiama komunistinio jaunimo są
jungos sariams. Kas buvo gabus, 
ryžtingas, tam nereikėjo jokių 
“sąjungų”. Tokie jaunuoliai pui
kiai išlaikydavo egzaminus, pui
kiai susidorodavo su darbu. Bet 
visiems žinoma, kad kiekvienoje 
tautoje yra ir negabių žmonių. 
Ką daryti? — svarstė negabių 
vaikų tėvai inteligentai, ką dary
ti — svarstė ir patys vaikai, 

reikalauja tučtuojau grąžinti so
vietų laikomuosius įgulos narius, 
reikšdama sovietams dar ir kom
pensacijos pretenzijas. Amerikos 
prez. Eisenhoveris net dviejuose 
savo pareiškimuose pabrėžė, kad 
šį lėktuvą sovietai pašovė neut
raliuose vandenyse ir perspėjo 
komunistus, kad ateityje panašus 
įvykis, jei jis pasikartos, gali iš
šaukti “labai rimtų pasėkų Sov. 
Rusijai”.

Kaip matome, politiniai pasau
lio įvykiai vystosi greitai ir daž
nai netikėtai tokia, kryptimi, kuri 
tikrai gali būti rimta žmonijos 
ateičiai.

svarstė ir gydytojas ir mokytojas, 
kurių idėjos ir įsitikinimai taip 
toli nuo komunizmo, kaip mėnu
lis nuo žemės, kurie laikė save 
šimtaprocentiniais lietuviais ir 
komunizmo priešais — staiga jie 
visi sako: “Nieko nebus vaikeli, 
stok į komjaunimą, aš dar per 
pažįstamus padėsiu”.

Ir taip 17-18 metų “vaikelis” 
neša pareiškimą įstoti į komsomo- 
lą, o tėvas šnekina pažįstamus, 
net sumoka kai kam pinigų už sū
naus ar dukters priėmimą. Kam 
reikėjo šitaip elgtis, kam parduo
ti savo sąžinę ir įsitikinimus? O 
gyvenimo praktika parodė, kad 
daugelis tokių nebuvo reikalingi 
nei komunistams, nei lietuviams. 
Ir ar ne komiška, kai toks jau
nuolis studentas prieš egzaminus 
eina į bažnyčią, klaupiasi ir 
karštai meldžiasi, kad Dievas pa
dėtų jam išlaikyti marksizmo, dar
vinizmo ir komunistų partijos is
torijos egzaminus? Juk jei Die
vas jį girdi, tikrai nepadės moks-, 
lui, kuris nukreiptas prieš Jį patį.

Štai tokiu veidmainingumu kai 
kas įrašė juodą puslapį į Lietuvos 
istoriją. Tačiau šiandien ši nuo
dėmė išgyvendinama ir inteligen
tija tampa vieningesnė ir stipres
nė, pasiryžusi kovoti už savo įsi
tikinimus ir tikslus.

Lietuvos inteligentai domisi 
lietuviškomis Vakarų radijo va
landėlėmis, užsienio lietuvių spau
da. '

Paskutiniaisiais metais kai kam 
iš Lietuvos pavyko išvažiuoti į 
užsienį. Išvažiavusiųjų pasisaky
mus kartais tenka pamatyti spau
doje. Kartais tie pasisakymai bū
na netikę. Toks išeivis, norėdamas 
apie save sudaryti tremtinio au
reolę, pripasakoja visokių daly
kų. Pavyzdžiui, galima pastebėti 
tokių pareiškimų:’ Girdi, jei ga
lėtų, tai visi lietuviai išvažiuotų 
iš Lietuvos. Kas gali žmogų įga
lioti šitaip kalbėti visos tautos 
vardu, kas jam duoda teisę su
trypti kas švenčiausia — tėvynės 
meilę, prisirišimą prie krašto, ku
riame gimei, kuriame gyveno ta
vo tėvai, kuriame tiek daug mū
sų ašarų, kraujo, mūsų nusivyli
mų ir mūsų džiaugsmo pėdsakų! 
Netikėkite tokiais “pareiškėjais”, 
tai dažnai nevykėliai, kurie į už
sienį vyko ne politinio prieglobs-

PRANEŠIMAS
ALB-NĖS KRAŠTO KULTŪROS 

TARYBOS NARIAMS

Š.m. gruodžio 27 d. 2 vai. p.p. 
Baskstowno Liet. Namų “Daina
va" salėje, Sydnėjuje, kviečiu 
ALB Krašto Kultūros Tarybos 
plenumo posėdį.

Krašto Kultūros Tarybą suda
ro:

1. Visų Apylinkių Kultūros ir 
Švietimo vadovai arba tas parei
gas einą Apylinkių Valdybų na
riai ;

2. ALB Krašto Valdybos kvies
tieji asmenys:

a) Adelaidėj — J. Gu- 
čius, V. Ilgūnas, Z. Kučinskas, G. 
Matulevičienė,, V. Šimkus, J. Va
nagas ir V. Vosylius;

b) Canberroje — St. 
Kovalskis;

c) Melburne — J. Grigai
tienė, A. Krausas ir A. Zubras;

d) Sydnėjuje — J. Bistric- 
kas, P. Daukutė — Pullinen, V. 
Kazokas, A. Laukaitis, A. Olšaus
kas ir V. Ratas.

Visų Kultūros Tarybos narių 
dalyvavimas šiame pirmajame ple
numo posėdyje ypatingai svarbus.

Aš prašau Kultūros Tarybos 
narius iki š.m. spalio mėn. 1 d. 
prisiųsti man (135 Mimosa Rd., 
Greenacre, NSW) savo pasiūly
mus posėdžio dienotvarkei.

T. Reiagienė,
ALB Krašto Kultūros Tarybos 

Pirmininkė
1960 m. liepos mėn. 18 d.

čio ieškoti, o gal tik lengviau pa
gyventi, lengviau praturtėti. Lie
tuviai neišsižadės savo gimtosios 
žemės, kaip jos' neišsižadėjo pa
saulyje dar nė viena tauta. Lietu
viai tiki, kad tie broliai, kurie 
šiandien dar priversti gyventi už
sienyje, kada nors sugrįš į lais
vą ir klestinčią Lietuvą. Kada tai 
bus — sunku pasakyti. Bet kada 
nors tikrai bus.

Tokios nuomonės apie gyveni
mą ir įvykius yra visi inteligentai, 
su kuriais tenka susitikti, kalbė
tis politikos ir gyvenimo klausi
mais.

Čia teko pasikalbėti apie Lietu
vos inteligentiją, jos gyvenimą, 
įsitikinimus, siekimus. Buvo apie 
šį gyvenimą šviesių žodžių, buvo 
ir juodų. Reiktų perdaug nuos
tabios plunksnos, kad galėtume 
nupiešti žmogaus gyvenimą šių 
dienų Lietuvos įvykių rėmuose. 
Tai nelengva padaryti tuo labiau, 
kad skaitytojai Vakaruose jau se
niai yra palikę Lietuvą ir kai kas 
gali būti sunku suprasti. Aišku 
savaime, kad kiekvienas žmogus 
geriausiai priima tai, ką jis pats 
yra pajutęs, išgyvenęs.

Nelengvas inteligento kelias ir 
nelengva jo dalia. Tačiau, kaip 
bebūtų, žmogus lieka žmogumi, 
dirba vienokiu ar kitokiu būdu sa
vo tautai ir nori, kad jos dienos 
pasidarytų šviesesnės, gražesnės. 
Rašau Tau, skaitytojau, kaip 
žmogui, kuris perskaitys, pasvars- 
tys, susimąstys, kuris pajus, kad 
Lietuvoje gyvenimas ir kova už 
šviesią ateitį nėra apmirę, kad 
tautos pastangos, kur lietuvis ir 
bebūtų — tėvynėje ar užsienyje 
— yra nukreiptos bendram tiks
lui — Lietuvai, jos vardui, garbei 
ir likimui. Rašydamas stengiausi 
papasakoti tiesą, perteikti tai, ką 
mačiau, pastebėjau, pergyvenau.

Apie kitų tautų inteligentus pa
kalbėsime kitą kartą.

PAGERBTAS MIRĘS 
REDAKTORIUS

BENDRUOMENĖS AUKOMIS PASTATYTO 
PAMINKLO ŠVENTINIMAS

Dažnokai būna be pagrindo 
priekaištai dėl mūsų bendruome
nės pasyvumo. Pereitą sekmadie
nį vėl buvo pademonstruota vie
ningas bendruomenės valios iš
reiškimas, kai Sydnėjuje, Rock- 
woodo kapinėse, buvo pašventin
tas a.a. buv. “Mūsų Pastogės” 
redaktoriui Jurgiui Kalakoniui — 
Kalakauskui bendruomenės narni 
aukomis pastatytasis paminklas.

Kairėje:

A.A.

Jurgii 

Kalakoni* — 

Kalakauikas

Paminklo istorija, palyginti, 
dar 'nėra sena. Prieš du metu, 
kaip žinome, širdies liga 'mirė 
penkius metus su atsidavimu ir 
pasišventimu redagavęs bendruo
menės savaitraštį veiklus ir są
moningas lietuvis, kuris šiame 
krašte neturėjo jokių savo gimi
nių. Lietuviškosios redaktorystės 
darbas, niekam neturėtų būti pa
slapties, yra sunkus ir varginan
tis. Laikraštis leidžiamas nedide
lio tiražo ir už nedidelę kainą, 
skelbimų dalis yra sunku surinkti 
ir užpildyti vis dėl to mūsų ne- 
gausumo, taigi ir redaktoriaus al
ga dar gal tolokai atsilikusi ne 
tik nuo savosios profesijos kolegų 
užmokesčio, bet ir nuo eilinio dar
bininko atlyginimo.

Kas žino spaudos darbo realy
bę, tas puikiai supranta, kad nor
maliu keliu “Mūsų Pastogės" 
techniškąjį ir protinį redagavimą 
dirbtų apie 3 žmones, kai tuo tar
pu, o ir mirusiam Redaktoriui vi
sa našta gulė vienam.

A.a. redaktorius Jurgis Kalako- 
nis — Kalakauskas be priekaištų 
ir išmetinėjimo, neskaitydamas 
valandų ir dienų, prasėdėdavo 
kaip redaktorius, judėjo kaip 
skelbimų rinkėjas, lankydavosi į 
dažnus susirinkimus ir pobūvius, 
kad pasirinktų mūsų veiklos žinu
čių ir, svarbiausia, nesiskųsdavo, 
kad juo toliau, vis labiau silpo 
jėgos ir artinosi jo gyvenimo pa
baiga.

Jis mažai kam padejuodavo, 
kad jo darbas nesuprantamas ir 
neįvertinamas, nes tik jis vienas 

ir patys artimiausi jo draugai ži- 
1 nodavo tas skaudžias akimirkas, 

kai už savąjį atsidavimą jis vis 
susilaukdavo ir anoniminių ir vie
šų kaikurių bendruomenės narių 
nepasitenkinimų ir dažnokai net 
skaudinančiai aštrių žodžių.

Reikia manyti, kad tik toks di
delis jo atsidavimas ir aukojima
sis lietuviškajam darbui sutraukė 
tiek daug žmonių į prieš du metu 

vykusias jo laidotuves ir šį kartą 
į jam skirtas pamaldas bei pa
minklo šventinimo iškilmes.

Šv. Mišias atlaikė ir jautrų pa
mokslą pasakė Camperdowno baž
nyčioje kun. P. Butkus. Pamaldų 
metu gražiai pagiedojo “Dainos” 
choras, ved. muz. K. Kavaliausko.

Po pamaldų automobilių virti
nės slinko j Rockwoodo kapines 
ir keli šimtai lietuvių apsupo Jur
gio atminimui pastatytą pamink
lą. Pats paminklas Krašto Valdy
bos iniciatyva ir pastangomis bu
vo nukaldintas iš surinktų visos 
Australijos lietuvių aukų. Projek
tą paruošė ir įrašų įgraviravimo 
detalėms vadovavo žinomasis mū
sų dailininkas V. Ratas.

Kapinėse šventinimo ceremoni
jas atliko ir gražų pamokslą, gi
liais Šatobriano ir Bairono tari
mų pavyzdžiais pailiustruodamas, 
pasakė mūsų kapelionas kun. P. 
Butkus. Po jo ilgesne kalba ve
lionio darbus ir pasišventimą api
būdino Krašto Valdybos pirm, 
inž. Iz. Jonaitis.

Be to, dar kalbėjo rašyt. V. Ka
zokas, V. Šliogeris ir “Mūsų Pas
togės” redaktorius J. Vėteikis.

Po to gausus tautiečių būrys, 
vadovaujant kun. Butkui, pasi
meldė, pagiedojo “Angelas Die
vo” ir “Marija, Marija”.

šventinimo iškilmės buvo baig
tos Tautos Himnu, kurio vienas 
tikrai būdingas posmelis — Te
gul meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse! — yra {kaldintas ir ve
lionio paminklo granitam

M.P J.
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KUBA ŠIANDIEN įvairu ir idomu
< c

šis klausimas įvairiai komen
tuojamas, tačiau paskutinių sa
vaičių politiniai faktai vakariečių 
sluogsnius neramina ir erzina.

Dabar jau ne paslaptis, kad re
voliucinė Kubos vyriausybė, vado
vaujama palyginti dar jaunuolio, 
net nebaigusio studijuoti, dikta
toriaus Fidelo de Castro, visomis 
galimomis priemonėmis siekia 
Sov. Rusijos pagalbos, kad suko- 
munistintų savo kraštą.

Pati Kuba yra nedidoka sala 
Antilų salyne (1100 km. ilgio ir 
apie 100 km. pločio) sudaro 114. 
524 kv. klm. plotą su 6 mil. gy
ventojų. Didžiausias krašto mies
tas yra sostinė Havana, kurioje 
šiuo metu priskaitoma apie 950. 
000 gyventojų.

70% krašto gyventojų yra ispa
nų kilmės baltųjų, 25% juodukų, 
o likusieji- mišrūs — daugiausia 
metisai.

Iki šiol Kuba vertėsi daugiau
sia cukrinių nendrių auginimu ir 
šios rūšies plantacijos apima 50% 
visos dirbamos žemės ploto. Kuba 
skaitoma didžiausia pasaulyje 
cukraus eksportuotoja ir antroji 
didumu nendrinio cukraus gamin
toja. Cukrinių nendrių plantaci
jos įkurtos Kubos žemumose ir 
apima apie 800.000 ha žemės plo
to. Čia pagaminama per metus 
apie 5 mil. tonų cukraus. Iš 170 
cukraus fabrikų net 54% yra 
amerikiečių savininkų rankose. 
Antrą Kubos žemės ūkio produk
tų vietą užima tabakas, kurio pu
sė eksportuojama į Jungt. Ame
rikos Valstybes. Iš Kubos tabako, 
kaip visiems žinoma, yra gami
nami garsūs vad. Havanos ciga
rai. Be to, čia dar auginama ka
va, ryžiai, citrinos, kokoso riešu
tai, abrikosai, bananai, apelsinai, 

‘pamidorai, kakava, bulvės, kuku
rūzai ir visa eilė kitokių subtro
pinių vaisių ir daržovių.

Kuboje yra taip pat daug mi
neralinių turtų: geležies rūdos, 
vario, mangano, druskos, chromi- 
to, pramoninių deimantų ir kt. 
Apskaičiuojama, kad geležies rū
dos ištekliai siekia 3.500.000.000 
tonų, tačiau apie 90% jų yra 
Amerikos biznierių nuosavybė ir 
jos neęksplotuojamos, bet laiko
mos atsargoje.

Negalima tvirtinti, kad Kuba 
yra tamsus ir aatsilikęs kraštas, 

nes joje veikia 4 universitetai, ku
rių didžiausias Havanoje turi per 
20.000 studentų. Apsčiai čia yra 
pradžios, viduriniųjų ir specialių 
mokyklų.

Pagal vyravusią iki šiol Pietų 
Amerikos socialinę santvarką, Ku
boje yra taip pat akivaizdi luomų 
nelygybė. Didžiausias plantacijas 
ir pramonės įmones iki šiol valdė 
privatūs biznieriai arba akcinių 
bendrovių monopoliai. Neturtin
gasis gyventojų sluogsnis, ypač 
juodieji ir pusjuodžiai, gyvena 
skurde ir nedatekliuje.

Gal būt ir yra svarbiausioji da
bar vykstančios radikalios sociali
nės revoliucijos priežastimi toks 
gyventojų ekonominio gyvenimo 
nelygumas. Antroji priežastis, su
prantama, yra komunistinė agita
cija ir viltis, kad viską naciona
lizuojantis revoliucinis įkarštis 
pagerins žemesniųjų sluogsnių 
medžiaginę buitį.

Ir iš viso Kubos politinis gyve
nimas jau nuo senų laikų buvo 
kunkuliuojąs ir neramus. Jau 
1898 m. į kilusį Kuboje vidaus ka
rą įsikišo Jungt. Amerikos Vals
tybių kariuomenė ir amerikiečių 
karinė valdžia valdė salą iki 1902 
metų vidurio. Pagal 1901 metais 
priimtąją konstituciją Jungt. 
Amerikos Valstybės galėjo kiek
vienu atvėju daryti Kubai inter
venciją, jei ten kiltų neramumai. 
Šios teisės terminas tačiau 1934 
m. baigėsi.

Kai 1933 m. Kubos valdžią nu
savino seržantas Fulgencio Ba
tista, ilgesnį laiką kraštas buvo 
nurimęs, nes Batista įvedė neblo
gų socialinių reformų: 44 vai. 
darbo savaitę, apmokamas visiems 
dirbantiesiems 30 dienų metuose 
atostogas, senatvės draudimą ir 
kt.

Batista tačiau, amerikiečių re
aliai neparemiamas, turėjo nusi
leisti kairiesiems elementams, va
dovaujamiems Maskvos remiamam 
studentui Fidelo deCastro, ir pa
bėgti į užsienius.

Dabai' gi Kuba yra faktiškai 
valdoma triumvirato diktatūros: 
Fidelo de Castro, jo brolio Raulo 
de Castro ir majoro Ernesto Gu- 
evaros, kuris šiuo metu tvarko 
darbo ministeriją ir finansus.

Vakarų politiniai komentatoriai 
apie patį Kubos diktatorių de

PAVOJINGI VAISIAI
Anglijoje yra išrasti vaistai, 

kurie gali būti naudojami net tig
ro nuraminimui, jį treniruojant. 
Šie vaistai — librium, kuriuos 
galima gauti be daktaro recepto 
yra tinkami ir žmonėms nuo įvai
rių nervinių ligų ir palyginti ga
na pigūs. Savaitės norma tik 5 
šil. Vaistų gamintojai susirūpinę, 
kad vaistai, vartojami be dakta
ro priežiūros, gali turėti ir neigia
mų rezultatų.

DAR DAUGIAU ŠNIPŲ

Vakarų Vokietijos policija areš
tavo 14 vokiečių, kurie buvo per
ėję iš rytų šnipinėti rusams. Dau
gumas jų šnipinėjo Pietų Vokie
tijoje. • z

BOMBONEŠIŲ PROJEKTAS
Amerikonai gamina bombonešį, 

kuris galės atlikti tolimus skri
dimus nesinaudojant svetimomis 

bazėmis. B-70 lėktuvas galės skris
ti 2.000 mylių greičiu per valan-

Castro sako, kad jis esąs “žalias 
savo išore, bet raudonas vidury”. 
Dėl jo brolio Raulo ir majoro Er
nesto Guevaros niekas neabejoja, 
kad jie tikri komunistai ir seni 
komunistų partijos nariai. Jie ir 
patys šito neslepia ne tik viduje 
krašto, bet ir užsieniuose.

Matant kokis yra dabartinės 
Kubos diktatūros ekzekutyvas, ne
kyla jokių abejonių, kad kraštas 
yra palaipsniui, tačiau sąmonin
gai ir apgalvotai kreipiamas ko
munizmo linkui.

Kyla tik klausimas, kaip netoli
moj ateity pasielgs Amerika, no
rėdama apsisaugoti nuo bolševi
kinio bastijono įsigalėjimo savo 
pašonėje?

Kubos sala, kaip žinome, guli 
tik 200 klm. atstu nuo Jungt. 
Amerikos Valstybių Floridos pu
siasalio. Pagal seną sutartį su Ku
ba Amerika dar turi savo karinę 
bazę netoli Havanos, tačiau jau 
dabar Kubos diktatorius De Cas
tro pradeda reikalauti, kad Ame
rikos kariai ją apleistų.

Argi ir šį kartą išdidusis Pan- 
tagonas nusileis mažajam neklau
žadai?

dą 80.000 pėdų aukštyje 7000 my
lių nuotolį. Šio lėktuvo serijinė 
produkcija numatyta 1962 metais.

PASAULIO GRAŽUOLĖ

Amerikoje, Miami Beach, buvo 
išrinkta pasaulio gražuolė 1960 
metams. Tas titulas teko ameri- 
konei Linda Bemano, 18 metų am
žiaus. Ta proga ji gavo 5000 do
lerių premiją, dovanų — vertės 
10,000 dolerių ir pasirašė kontrak
tą su filmų bendrove. Antra vie
ta teko italei — Daniela Bianchi, 
o trečioji austrei — Elizabeth 
Hodacs.

LANKĖSI pAIDOTUVĖSE
Mirus Anglijos komunistų par

tijos vadui — Harry Pollitt, į jo 
laidotuves atsilankė komunistų 
atstovai iš 20 valstybių.

GAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ

Kipro sala rugpjūčio 16 d. gau
na pilną valstybės nepriklausomy
bę. Ji buvo Britų kolonija nuo 
1878 birželio 4 d.

PASIGYRĖ...

Chruščiovas savo kalboje Mas
kvoje gyrėsi, kad Rusija auganti 
ir šiuo metu turinti 214.400.000 
gyventojų. Tai esąs kraštas su 
mažiausiu “mirštančiųjų” skai
čiumi.

RUSŲ MILIJONIERIAI 
KALĖJIME

~Sov. Rusija išleido 1957 m. ak
cijas finansuoti industriją. Šios 
akcijos bus išpirktos tik 1962 m. 
Du kartus per metus akcijų nu
meriai yra paleidžiami į loteriją. 
Laimintys numeriai gauna premi
jas ir išimami iš apyvartos. Inži
nierius Lednev, norėdamas išloš
ti, šias akcijas supirkinėjo. Jį pa
gavo perkant iš žmogaus, kuris 
nenorėjo laukti dar dvejus metus 
ii- akcijas su malonumu parda
vė mažesne kaina. Kai policija 
areštavo Lednevą, pas jį rado ak
cijų sumoje milijono rublių. Taip 
pat buvo areštuotas ir kitas pilie
tis, kuris grįžo iš “biznio kelio
nės” Taškente, gabendamasis ke
turiuose lagaminuose 100.000 rub
lių, o jo namuose dar rasta akcijų 

sumoje 300.000 rublių ir brangak
menių. “Pravda” praneša, kad 
abudu “prisipažino kalti ir gavo, 
ko verti — kalėjimą”. Kiek laiko 
jie turės sėdėti kalėjime — ne
skelbiama.

KANADA AUGA

Pranešama, kad Kanadoj yra 
17.814.000 gyventojų.

APVOGĖ DRAUGĄ

G.R. Findley (21) Sydnėjuje 
buvo nuteistas 3 mėnesius kalė
jimo už bendradarbio ^kišenės 
išvalymą”. Teisinosi, kad neturė
jęs už ką pirktis valgyti, todėl 
ir pasivogęs iš draugo 1 svarą.

NAUJAS LĖKTUVAS
Naujas lėktuvas, kuris galės iš 

Sydnėjaus į Londoną nuskristi 
per 6 vai., bus išbandytas šių me
tų pabaigoje. Tai — džetas TI88, 
turįs paišelio formą, o sparnų 
storis tik 9 coliai. Jo greitis vir
šys 2000 mylių nuotolį per va
landą. Jį gamina Bristol Aircraft 
Company.

NUBAUSTAS DĖL BULIŲ

Žinomas Ispanijos bulių augin
tojas buvo nubaustas 200.000 pe- 
zetų (£1250) dėl savo bulių “nu- 
skutimo” prieš rungtynes. “Skuti
mu” skaitoma, kai apkarpoma 
bulių ragai. Tada jie tampa jaut
resni ir vengia badyti rungtynė
se matadorus.

EKSPORTUOJAMI HOLDENAI

Šiais metais per šešius mėne
sius Australija eksportavo 4000 
automobilių į Azijos, Afrikos ir 
Pacifiko kraštus.

VIŠTOS RŪMUOSE
Anglijije grafas Earl if Guild

ford pavertė dalį savo namo viš- 
tininku. Jis sako, kad neišgali iš
laikyti savo 50 kambarių namo, 
todėl dalyje salionų ir miegamų
jų dabar apgyvendinęs vištas.

IR RYTŲ EUROPA YRA 
EUROPA

“Morkui-” žurnalas įsidėjo strai
psnį antrašte “Rytų Europa — 
Europoje”! Autorius Friederich 
Herr stato tokius klausimus: 1) 
Vakarų Europos jaunimas, inte

ligentija, vadovaujantieji sluoks
niai turi įsisąmininti, kad Rytų 
Europa priklauso Europai ir kad 
turi būti europiečių vidiniai pa
tirta, laimėta. 2) Vidiniai Vakarų 
Europos santykiai su Rytų Euro
pa kultūriniu, politiniu ir visuo
meniniu atžvilgiu dar perdaug 
prilygsta komplikuotiems Euro
pos santykiams su vadinamais 
neišsivysčiusiais kraštais. 3) įsi
sąmonindami Rytų Europos kul
tūrinį vieningumą su visa Euro
pa, privalome atsiminti, kad ats
kirų Europos dalių savitarpio 
santykiai ilgų šimtmečių tarpsny
je buvo iš vienos pusės vaisingi, 
iš kitos pusės skaudūs. Reikią at
minti, kad Rytų Europos tautos 
ilgą laiką buvo politinės kovos 
objektu tarp Rytų ir Vakarų, 
Skirtumai nesiduoda taip lengvai 
išlyginami.

RUSŲ IMPERIALIZMAS, ( 
PABALTIJO IR KITOS NERUSŲ 

TAUTOS

BBC (Britų. radijas Londone) S 
birželio 16 d. ryšium su pasiro
džiusia knyga “Nei karas — nei 
taika” t.k. primena Lenino tei
gimą, imperialistinių reiškinių ne
būsią, kai neliksią privatinės nuo
savybės. Nuo to laiko iki dabar 
visiems paaiškėjo, kad kaip tik 
Sovietų Sąjungoje imperialistinės. 
tendencijos yra ryškios. Sovieti
nis kolonijalizmas yra ryškesnis, 
negu bet kuris kitas kolonijaliz
mas. Rusų carų pradėtas impe
rializmas sovietinio režimo netik 
tęsiamas, bet dar ir intensyvina
mas. Pabaltijo tautos, ukrainie
čiai, gudai, gruzinai, armėnai ir 
eilė kitų sudaro Sovietų Sąjungo
je apie 100 milijonų gyventojų, 
taigi apie pusę visų Sovietų Są
jungos gyventojų. Sovietinė Ru
sija 1939 m. Stalino-Hitlerio pak
tu pasiglemžė sau netik Lenkijoj 
dalis, bet ir visą Pabaltijį. Po ka
ro rusiškasis sovietiškasis impe
rializmas įsijungė sau Karaliau
čiaus sritį, pajungė Maskvai Če
kiją ir kitus satelitinius kraštus. 
Šiandien jau nėra kito tokio im
perializmo ir kolonijalizmo pa
saulyje, kaip sovietiškasis.
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AR JAU IŠSIUNTEI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ?

A. ZUBRAS

TAUTA IR INDIVIDAS
ŽYDŲ TAUTOS REIŠKINYS.

žydų tauta .ilgus šimtmečius 
neturėjo nei bendro gyvenamojo 
ploto, nei vienos ir tos pačios kal
bos, nekalbant jau apie valstybi
nę gyvenimo formą, žydus tačiau 
rišo bendra istorija, ben
dras likimas, o svarbiausia 
— tautinė religija. 
Ir taip šitoji tauta ir emigracijo
je išliko net tūkstančius metų. 
Atsineštasis emigracijon jųjų 
šventraščio žodis yra turėjęs ste
buklingos reikšmės tautai išlikti, 
bent turėjo iki neperseniausių 
laikų, kol žydija buvo tikrai ti
kinti savam apreiškimui.

žydų tauta tat ir emigracijoje 
išliko. Senajam Testamente aiš
kiai Skaitome, kaip Dievas suda
ręs sutarti su Abraomu (1. Mozė, 
15 ir 16 skyriai). Pranašingi yra 
apie benamę tautą šie žodžiai, ku
rie taikyti žydams: “Tada kalbė
jo Jis Abraomui: tu privalai ži
noti, kad tavo palikuonys bus sve
timi krašte, kuris nėra jų; juos 
vers tarnauti ir juos engs 400 
metų” — 1. Mozė, 15, 13. Bet čia 
pat Dievas pažadėjo Abraomui: 
"Aš nubausiu tautą, kuriai jie 
(suprasti reikia Abraomo palikuo
nys) tarnauti turi. Po to jie iš
vyks su dideliu turtu” — 1. Mo
zė, 15, 14. Kad ir naujoji Evan
gelija pradžioje galvota žydams, 
matome iš šių Kristaus žodžių: 
“Situos dvylika Jėzus išsiuntė, 
davęs jiems paliepimų ir sakyda
mas: Neikite į pagonių kelią ir 
nekeliaukite j samariečių mies
tus, bet verčiau eikite pas pra
puolusias Izraelio namų avis” — 
Mato 15, 5 ir 6. žyduose ilgus 
šimtmečius religija turėjo labai 

stiprios apjungiamosios reikšmės. 
Yra nuomonių, kad pats anksty
vesniojo krikščioniškojo pasaulio 
priešiškumas žydams, jųjų perse
kiojimas padėjo žydams išlikti ir 
apsaugojo nuo asimiliacijos. Toks 
tačiau tvirtinimas yra neteisin
gas, nes patys žydai išsikovodavo 
geto teises, t.y. teises tam tikro
je miesto dalyje krūvoje gyventi 
ir savarankiškai tvarkytis ir 
smulkesniais atvejais tik savajam 
teismui tepaklusti. žydai, kurie 
sutikdavo pasikrikštyti, mielai bū
davo priimami j krikščioniškąją 
krašto bendruomenę ir jokių sun
kumų nepatirdavo asimiliacijai.

Literatūroje sutinkame žydų 
mintyto jus, kurie visų žydų ne
laimių priežastimi laiko Senąjį 
Testamestą, o ypač Mozės pirmą
ją knygą, kuri sudariusi išrink
tosios tautos ir sandėrio su Die
vu mitą. Toji idėja įgalinusi žy
dų dvasininkus išugdyti savo ti
kinčiuose pranašumo pajautimą 
ir sukūrusi amžinojo žydo tipą. 
Palikę tai nuošalėje ir giliau ne
sigilindami į Senojo Testamento 
interpretavimą, visdėlto turime 
pabrėžti, kad tikrai nuostabus ir 
istorijoje pavyzdžio neturįs žy
diškasis tautinis atsparumas turi 
būti dėkingas Mozei, kuris ne tik 
žydus išvedė iš nelaisvės, bet idė
jiškai vedė juos per 2000 metų 
krikščioniškosios eros ir nuvedė 
vėl į žadėtąją Izraelio žemę. Ku
rie gi ten netilpo, gyvena išsi
sklaidę po visą pasaulį, kalba 
įvairiausiomis kalbomis, bet visi 
remia vienas kitą, beveik visi te
belaiko save žydais. Be jų para
mos Izraelis nei atsikurti galėjo, 

ir tuo labiau išsilaikyti, būdamas 
apsuptas iš visų pusių priešiškų 
arabų tautų. Tegu gal dar ir per- 
anksti pranašauti- apie Izraelio 
ateitį, bet, kiek šiandien matome, 
pasaulio žydijai remiant, Izraelis 
gali tvirtai atsistoti ant kojų ir 
pasidaryti kad ir maža, bet stipri 
pajėga. Be religinio momento, 
žydus praeityje, o ypač dabar 
jungia organizuotas jųjų ekono
minis pajėgumas. Šiaip jau kitų 
tautybių prasimušėliai kapitalis
tai lengviausiai pamiršta savąją 
tautybę, net iki pasismaugimo 
tarp savęs konkuruoja, žydai ta
čiau yra sugebėję organizuotai 
šitą žmogiškąją silpnybę pažabo
ti taip, kad žydas žydą turi rem
ti, nes taip jau visa sudaryta, kad 
priešingu atveju jis pats nuken
tės, o silidariai elgdamasis laimės.

TAUTINĖS BENDRUOMENĖS PAŽYMIAI.
TAUTINIS CHARAKTERIS.

Tauta vadintina tiesiog ben
druomenės bei sambūrio vardu. 
Abi šios lietuviškos sąvokos yra 
plataus turinio, jomis galima nu
sakyti savaimingą gaivališką, bet 
ir didelio sąmoningumo individų 
jungties reiškinį. Tautinis sam
būris turi nuolatinumo 
požymį, kurio neturi šiaip orga
nizacijos. Tautos galima tik de
zertyruoti. Bet jei mes atsiskir- 
dami tautos buvom sąmoningi sa
vosios tautinės priklausomybės, 
mes visad tokie ir liksime. Nėra 
tat formalaus akto išstoti ar įsto
ti į tautą. Kitas reikalas su ma
žu kūdikiu. Atskirtas savosios 
tautos ir užaugęs kitoje, jis pil
nai gali pasijausti jį adoptavusios 
tautos nariu. Bet ir tai, kai tik 
jis sužinos savo tautinę kilmę, ga
li vėl sugrįžti prie savojo sentė
vių kamieno. Prof. Ivanauskas 
buvo įsūninęs kinietį kūdikį, jį 

šiandien žydui išlikti žydu yra 
ekonomiškai naudinga, nežiūrint 
kuriame krašte jis begyventų. Be 
kapitalo naujausiais laikais bena
mei žydijai daug padeda jųjų tau
tiečių įsistiprinimas mokslo šven
tovėse, o taip pat filmo ir spau
dos pasaulyje. Žydų emigracija, 
atrodo, yra pergyvenusi subyrėji
mo pavojų, o ateityje gali tik su
stiprėti, laikydama Izraelį tik 
kaip priebėgos bei atostogų, o dar 
svarbiau — dvasinio sužydėjimo 
bei kultūros centru. Žydų pavyz
dys aiškiai rodo, kad tauta gali 
išlikti ir, negyvendama krūvoje, 
t.y. ir neturėdama savos terito
rijos, jei tarp tos bendruomenės 
narių yra vienybė, yra susiklau- 
simas ir gera organizacija, o taip 
pat ir ekonominė atrama.

užauginęs ir išmokslinęs Lietuvo
je. Kai dėl karo įvykių šis atsi
dūrė Vokietijoje, grįžo prie ki
niečių ir šiandien dirba sekreto
riumi kiniečių pasiuntinybėje J. 
A.V. Australijoje gimęs, bet są
moningų lietuvių tėvų lietuvių 
sąmonėje užaugintas vaikas, vis
dėlto jausis esąs lietuvis ir greta 
lojalumo gyvenamam kraštui, jaus 
pareigas ir lietuvių tautai.

Grįžtant tat prie tautinės pri
klausomybės sąmonės ir jos pir
moje eilėje tejieškant giminingo
je dvasios reiškimosi srityje, ten
ka ją laikyti aplinkos plačiausia 
prasme padaru: Gyvenamoji vie
ta bei gamta, pagrindinis tautos 
verslas, bendrai išgyventa praei
tis, bendri dabarties interesai ir 
bendras ateities formavimas, civi
lizacija bei kultūra, neišskiriant 
iš jos tautoje dominuojančios pa
saulėžiūros bei religijos, yra tie 

reiškiniai, sudarą aplinkos pla
čiausia prasme turinį. Negalim 
tačiau iš akių išleisti ir to fakto
riaus, kad daugelis tautų, o tokia 
yra ir lietuvių tauta, turi išlai
kiusios savo pagrindinį kilties 
branduolį, o jame jau galima jieš- 
koti ir bendros psicho-fizinės gi
minystės, kuri sąlygojama chro- 
mozomų su savo gerinu plazma. 
Tai ypatingai turi reikšmės tam, 
ką vadiname temperamentu. Visi 
tat tie reiškiniai palaiko bei for
muoja tautos giminingumą, paga
liau ir tautinį charak
terį. Pirmiausia čia suminėtini 
tautos rasiniai įgimtieji sielos są
rangos elementai, kuriuos laiko
me automatinius impulsus, ins
tinktų stiprumą, emocingumą, pa
galiau sprendimo bei ryžto budin- 
gumą. Eiliniam stebėtojui į akis 
krenta kompaktinių, organizuotų 
tautinių masių saviškas didžiųjų 
gyvenimo uždavinių sprendimas. 
Paskiras rusas, apskritai pa
ėmus, pažįstamas kaip sunkiai 
įžvelgiamas, automatinių impulsų 
ir emocijų pasireiškimo kreivė 
šokinėjanti. Čia širdingas ir mei
lus, o čia pat įtūžęs. Tačiau reikš- 
damiesi tautos junginyje, rusai 
yra labai išlyginti, jų vedama už
sienio politika didžio pastovumo, 
nesukrečia jos nei rėžimų pasikei
timai: užsienio politikos tiksluo
se caristinė Rusija labai panaši 
šių dienų komunistinei. Didžiųjų 
gyvenimo įvykių akyvaizdoje ru
sai turi laiko — tas ryšku jų dip
lomatijoje ir strategijoje. Kare 
lygiai sugeba panaudoti maniev- 
ravirno techniką kaip gindamie
si, taip ir puldami, šiuos suminė
tus momentus mes galime įžvelg
ti abiejuose didžiuosiuose rusų 
tautos užsiangažavimuose karo 
lauke — kovoje su nacionalistine 
Vokietija ir Napoleono laikų 
Prancūzija. Vidurkio v o k i e

t i s yra gana išlyginta ir ap
valdyta asmenybė, gyvenime besi
reiškianti apskaičiuotai ir planin
gai. Istorinius valstybinio masto 
uždavinius spręsdami, vokiečiai 
tačiau kartkartėmis netenka lyg
svaros, išprovokuoja žūtbūtines 
kovas, diplomatijai trūksta rafi
nuotumo bei pastovumo. Kovoje 
vokiečiai stiprūs puldami, bet su
gniūžta puolami bei gindamiesi. 
Visam vokiečių reiškimuisi būdin
ga organizuotumas, kuris yra pa
grįstas kiekvieno nario įsisąmoni
nimu ir tuo skiriasi nuo masinio 
reiškimosi, kur nėra sąmoningu
mo, bet pats masės faktorius vei
kia įtaigojančiai ir egzistuojan
čiai. Vidurkio anglas pri
vačiai ir viešai sutinkamas kaip 
didžiai apvaldyta asmenybė, au
tomatiniai impulsai kontroliuoja
mi pragmatinės išminties, o tik 
retai principų. Didelis pasitikėji
mas laiko reiškiniui sprendžiant 
istorinius valstybinius uždavinius, 
apskritai pasitikėjimas savim ir 
savo organizuoto reiškimosi, for
ma. Forinai priskiriama didesnė 
reikšmė negu turiniui ir idėjai. 
Vidurkio anglas savo ambicijomis 
yra nuosaikus. Nuosaikumas, nau
dos jieškojimas ir konservatyvu
mas būdingas anglų diplomatijai. 
Anglams būdinga dar ir tai, kad 
nežiūrint jų konservatyvumo dėl 
labai stiprių pragmatinių pradą 
jie lengvai prisitako prie pakitu
sių aplinkybių, sugeba padaryti 
nuolaidų. Rusams ir vokiečiams 
būdingas ešatologinis (išganoma
sis) momentas, ko nesutinkame 
pas anglus. Tik po paskutiniojo 
pasaulinio karo amerikie
čiai, kurie visdėlto yra anglo
saksiškosios dvasios vaikai, išeina 
apaštalaujančiai su savuoju “way 
of life”, su sava demokratijos 
forma, su būdinga amerikoniško
atspalvio humanistine idėja.
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SKAUTU TARPTAUTINE KONFERENCIJA 
INDIJOJE
RAŠO A. KRAUSAS

16. VARDUVA ŠVENTESNĖ UŽ GANGĄ
Indijos tautinė vėliava yra tri- nauji prekybos metai, užvedamos 

jų spalvų: tamsiai geltona, balta1 naujos sąskaitų knygos, 
ir tamsiai žalia. Baltajame lauke Į 
atvaizduotas tamsiai mėlynos

Chakra vaizduoja

atvaizduotas 
spalvos ratas (chakra), kitoje pu
sėje verpstė.
įstatynų ratą su 24 stipinais. In
dai šiaip aiškina vėliavos spalvų 
^reikšmę: tamsiai geltona reiš
kianti atsižadėjimą, pasiaukojimą. 
Vadai turį būti indiferentai ma
terialinėms gėrybėms ir save pa
švęsti darbui. Balta vidury yra 
šviesa, tiesos kelias, vadovaująs 
žmonių elgesiui, žalia vaizduoja 
mūsų giminystę su žeme, giminys
tę su augmenija, jos gyvenimu, 
nuo kurio priklauso visos gyvy
bės. Įstatymų ratas kontroliuoja 
visus principus, veikiančius po šia 
vėliava. Ratas reiškia judėjimą. 
Judėjime yra gyvybė, ratas vaiz
duoja dinamizmą, taikų pasikei
timą. šis rato ženklas yra labai 
senas, apie 5000 metų senumo. 
Šiokia vėliava buvo pripažinta 
1947. VII.22 d. Jai medžiaga var
tojama namuose austa “khadi”.

Indai švenčia nepriklausomybės 
šventę rugpjūčio mėn. 15 dieną 
ir sausio mėn. 26 dieną respubli
kos dieną. Šias tautines šventes 
ypač iškilmingai apvaikščioja in
dai savo sostinėje. Be šių tautinių 
švenčių indai turi daug religinių 
švenčių. Įvairios religijos turi sa
vo atskiras šventes, o taip pat 
atskiros valstybės turi savas dar 
sričių šventes. Kas dvylikti metai, 
vietoves vis keičiant,, atšvenčia- 
ma didelė religinė šventė “melą”. 
Pagal legendą pasauliui dar ku
riantis, ir vandeniui nuo žemės 
atsiskiriant, iš vandenyno iškilęs 
dievas laikęs savo rankose indą 
su nektaru. Dievams ir nedievams 
susiginčinus dėl to brangaus skys
čio, nektaro lašai ištiško ant dvy
likos pasaulio vietovių. Keturi iš 
jų pataikė į keturias Indijos vie
toves, kuriose ta šventė apvaikš
čiojama rotacine tvarka kas dvy
likti metai.

Vasario — kovo mėnesiais šven
čiama pavasario šventė — Holi. 
Daug legendų yra susikūrę apie 
ją, bet populiariausia yra šiokia: 
Princas Prahlad, dievobaimingas 
pikto karaliaus sūnus, garbina 
dieną Vishnu, nežiūrint, kad jo 
tėvas ir demoniška teta Holika jį 
persekioja. Jos užmojis jį sude
ginti ugnyje nepasisekė. Ji jo ne
įstengė sunaikinti, pati sudegė, o 
Prahlad liko nesužalotas. Holi yra 
spalvinga šventė. Minios pasipila 
gatvėse šlakstydamos spalvotus 
vandenis. Geltonai, žaliai ir rau
donai apsirengusios baidyklės, lyg 
mūsų Užgavėnių “lašinskiai”, vai
dina gatvėse. Vakare pleška lau
žai, vaizduoją Holikos sudeginimą 
ir blogio nugalėjimą.

Rugsėjo mėnesį yra dešimts 
dienų šventė — Dasehra, simbo
lizuojanti Dievo triumfą virš pik
to. Kiekvienas pirmųjų devynių 
vakarų tos šventės yra paskirtas 
deivės Durgos skirtingam aspek
tui. Šios šventės kilmė paeina iš 
epų laikų, kuomet Rama šaukėsi 
karo deivės Durgos pagelbos prieš 
demonų karalių Ravaną. Kova 
tarp Ramos ir Ravanos gyvai pa
vaizduota .šokėjų su kaukėmis, ei
senoje per miestus. Dešimtoji 
šventės diena yra kulminacinė. 
Pagrindinių demonų iš Ramaya- 
nos milžiniški atvaizdai — de- 
šimtgalvis Ravana, Meeghnada ir 
Kumbhakarna — yra pastatyti. 
Šventė užbaigiama Ramos šaudy
mu ugningomis strėlėmis į šias 
baidykles, kurių išsprogdinimas ir 
sunaikinimas atvaizduoja Gėrio 
pergalę prieš Blogį.

Spalio — lapkričio mėnesiais 
švenčiama Divali šventė. Kiek
vienas namas pasipuošia liepsno
jančiais žiburėliais (molinės lem
pos su alyva) pasveikinti Laksh
mi, turto ir gerbūvio deivę. Ne
apšviestus namus neaplanko dei
vė! Įvairūs raštai iš ryžių miltų 
puošia durų laiptus ir įvairios už
degtos liepsnelės, kad pašalintų 
piktas dvasias, yra šios šventės 
bruožas. Su šia švente prasideda

savas 
dienų 
ir jų 
dienų

Krikščionys švenčia mums vi
siems gerai žinomas šventes. Ma- 
hometonys taip pat turi 
šventes. Jų metai yra 11 
trumpesni už saulės metus 
Naujų Metų diena yra 11 
anksčiau už praėjusius metus.

Pagal Indijos kalendorių (Pan- 
changam) metai skaičiuojami vi
saip, pagal atskiras sritis. Vikra- 
maditya era: jis buvo princas, ku
ris 57 m. pr. Kr. užėmė sostą. 
Salivahana era: jis buvo puodi
ninko sūnus, kuris sėkmingai iš
vystė judėjimą, tapo populiarus, 
tapo dideliu monarchu Maharast- 
roj. Jis davė naujai erai pradžią, 
kurios laikomasi daugely Indijos 
sričių. Eros pradžia 78 m. po Kr., 
jo mirties data. Pagal šį kalendo
rių laikomasi saulės metų. Bu
distų era: budistų metai praside
da nuo jo mirties 543 m. prieš 
Kr. Yra buvusių ir kitokių metų 
skaičiavimų, kurie su laiku išny
ko (pav. Malabar — Parasurama 
era).

Kuomet Indijoje yra 12 vai. 
nakties ir visi ilsisi, Melburne 
laikrodis rodo 10.30 min. ryto.

Rūbai Indijoje įvairuoja pagal 
klimatą, pagal sritis. Paprasčiau
sias rūbas yra paprastas audeklo 
gabalas, vadinamas dhoti, kuriuo 
vyrai truputį žemiau kelių apden
gia kūną, o moterys iki žemės. 
Yra dėvimi laisvi marškiniai, va
dinami kurta ant liemens. Med
žiagos gabalas dėvimas kaip ple
das aplink, kūną ir pečius, vadi
namas valli. Galvai apdengti var- 
.tojama daug įvairių apdangalų. 
Populiariausias yra turbanas, ku
ris kartais siekia nuo 15 iki 20 
jardų ilgumo, padarytas iš labai 
geros medžiagos. Juo apsupama 
galva keliomis klostėmis. Taip 
pat dėvimos įvairios kepuraitės, 
ypač populiari yra Gandžio balto
ji kepuraitė, kuri pasiuvama iš 
naminės baltos drobės. Lauke bū
dami indai avi sandalus, kuriuos 
nusimauna eidami į vidų. Kartais 
dėvima medinius sandalus. Be to, 
indai dar vartoja . ilgą švarką 
(Sherwani). Paskutiniuoju metu 
įsigali ir smarkiai plinta pižamos 
(churidar) dėvėjimas. Moterys 
vartoja be galo daug papuošalų. 
Papuošalas tahli dėvimas ant kak- 

kaip vedybų simbolis. Dauge- 
moterų dėvi nuostabiai šlifuo- 
perlų karolius, sidabrinius ar- 
auksinius retežėlius arba stik

linius vėrinius, 
luomui priklauso 
konstituciją visi 
bet dar dažnai 
ženklų, pažymėtų ant kaktų. Pa
prasčiausias ženklas yra mažas 
apskritimas ant kaktos raudonos, 
juodos ar geltonos spalvos. Gali
ma matyti vyrų, nusipiešusių dvi 
ar tris horizontales linijas tarp 
akių. Tai Vishnu garbintojai. Yra 
pasipuošusių krūtines, rankas ir 
net pilvą įvairiais ženklais. Iki 
šiol indai vartojo daug ženklų, 
visokio pobūdžio ir spalvų. Jei se
niau indas neturėjo jokio ženklo 
ant kaktos, reiškė gedulą arba 
kad jis sėra maudęsis ar nėra nu
traukęs pasninkavimo. Bet šian
dieną visi tie ženklai ima nykti ir 
nebėra populiarūs, tik ceremonijų 
progomis tevartojami. Visų luomų 
moterys šiandien papuošia savo 
kaktas mažu rausvu apskritimu, 
grožio apskritimu.

Indai sveikinasi įvairiai. Praei
dami iš toliau ištiesia dešinę ran
ką praeinančiam arba dešinę ran
ką prideda prie širdies. Iš arčiau 
sveikindami viens kitą, suglaudžia 
rankas, lyg maldai, šioks sveiki- 
nimosi būdas jau pradėtas varto
ti prieš kelis tūkstančius metų. 
Suglaustų rankų iškėlimas reiškia 
pagarbos laipsnį, todėl kartais jos 
iškeliamos iki galvos, o kartais 
net virš jos. Išimtinais atsitikimais 
didžią pagarbą reikšdami palie
čia abiem rankom gerbiamojo as
mens kojas arba kniubsti parkri
tę apkabina jas. Taip sveikinama
si su augštomis asmenybėmis bei 

lo, 
lis 
tų 
ba

žiūrint kokiam 
dėvėtoją. Pagal 
piliečiai lygūs, 
pasitaiko kastų

mokytojais, susirinkimo akivaiz
doje.

Apie Indiją ir jos kultūrą, me
ną, muziką ir šokį būtų galima 
ilgiausias studijas parašyti, nes ji 
šiuo atveju labai turtinga. Savo 
straipsniu norėjau tik mažą Indi
jos gyvenimo kraštelį atskleisti 
ir su vienu kitu būdingesnių da
lyku mielus skaitytojus supažin
dinti. Kraštas, per kurį teka šven
tasis Gangas, su kvepiančiais ir 
žydinčiais gėlių krantais, kur lo
toso gėlė myli mėnulį, kur Sakun- 
tala su savo bičiuliais per giraites 
žengia, kur Buddha rodė kelią iš
sivaduoti nuo pasaulio skausmų, 
padarė man gilų įspūdį. Indija, 
nors ūkiškai dar ir labai atsiliku
si, savo dvasiniais turtais sužavi 
kiekvieną keliautoją. Daugely 
kraštuose man teko būti, daug 
gražių vietovių matyti, bet niekur 
nemačiau taip gražaus pajūrio, 
kaip Kuršių Nerijoje, gintarinia
me Baltijos krante, mano Tėvy
nėje. Man Varduva šventesnė už 
šventąjį Gangą. Stebuklingai už
tekanti saulė paberia tūkstančius 
deimantų šviesulių rasos lašeliuo
se Tėviškėje ir šaukia mane ko
voti už mūsų kenčiančios Tėvynės 
laisvę, kad vėl Lietuva prisikeltų. 
Tai įvyks, kai pasaulyje įsivieš
pataus geroji dvasia, šiandien 
Azija nubunda. Joje daugiau gy
ventojų, kaip likusiame pasauly
je. Kinija 1937 metais turėjo 
446.930.000 gyventojų, šiais me
tais ji jau turi per 650 milijonų. 
Vadinas, kasmet priauga po 15 
milijonų. Už 20 metų Kinija turės 
1000 milijonų gyventojų. Antra 
didumu ir gyventojų gausumu yra 
Indija. Ji 1937 metais turėjo 303. 
826.000 gyventojų. Kasmet jos 
gyventojų priauga po 5 milijo
nus. Šiais metais Indija jau turi 
412.750.000 gyventojų. Jau kelinti 
metai, kaip raudonasis siaubas 
užvaldė Kiniją. Yra pavojus, kad 
jis gali ir plačiau paplisti kitose 
Azijos tautose. Labai svarbu, kad 
Indija išliktų sveika ir apsisau
gotų nuo gręsiančio komunizmo 
pavojaus. Šių dviejų didžiųjų tau
tų laikysena bus labai reikšminga 
visos žmonijos ateities gyvenimui.

(b.d.)

Kolcliozinimo Nesėkmė
ĮSIŠOKO SU KOLCHOZAIS

Vokietijos sovietinės zonos ko
munistinis režimas, varu ir pas
kubomis pravedęs žemės ūkio 
kolchozaciją, dabar pasijunta di
deliuose ūkiniuose sunkumuose. 
Paprastai kalbant — trūksta 
maisto produktų. Priverstiną kol
chozaciją vykdant tūkstančiai pa
čių pažangiausių ūkininkų bėgo 
(ir dar bėga) į Vakarus, kas so
vietinės zonos žemės ūkio gamy
bos pajėgumą dar labiau sužlug
dė. Kad neatsitiktų panašūs da
lykai ir su pramonės gamyklomis 
ir amatais, režimas paskelbė, kad 
priverstino grūdimo į “arteles” 
kol kas nebūsią. Bet žmonės tam 
netiki. — Pasireiškiant dideliems 
ūkiniams sunkumams, režimas 
susiranda “kaltininkų” ir juos pa
šalina iš pareigų. To pasėkoje 
daugelyje provincijos vykdomųjų 
komitetų įvyko didelės permai
nos. Kai kur pakeista net pusė 
pareigūnų. Tuo tarpu įtampa 
tarp vadovaujančiųjų ir gyvento
jų masių paskutiniu metu padi
dėjo.

APIE KOLEKTPVIZACIJĄ 
LENKIJOJE

Lenkijos žemės ūkis gerokai 
išsiskiria iš kitų Rytų bloko kraš
tų žemės ūkio formų. Paskutinia
me Lenkijos žemės ūkio laikraš
čio “Gospodarska Planova” nu
meryje rašoma, kad trečiojo 
penkmečio (1961-65 m.) laikotar
pyje jokio kolektyvizacijos pas

laisves Šauksmas
ALB-nės Krašto Valdyba šią 

savaitę išsiuntinėjo Australijos 
vyriausybės nariams — min. 
pirm. Menzies, Imigracijos minis- 
teriui, NSW min. pirmininkui ir 
Federalinės opozicijos ^yadui p. 
Calwell, o taip pat ir didžiųjų 
Australijos dienraščių redakci
joms memorandumus ryšium su 
Lietuvos okupacijos dvidešimtme
čio sukaktimi.

čia pateikiame“ Mūsų Pasto
gės” skaitytojų informacijai pa
siųstojo min. pirm. Menzies raš
to turinį ištisai:

with M'i'ttį

Mes, Australijoj gyvenančių lie
tuvių vardu Jums ir Jūsų vado
vaujamai vyriausybei reikšdami 
nuoširdžią padėką už prieglaudą 
ir globą, turime garbės prašyti 
veiksmingos paramos mūsų kovo
je dėl tėvynės Lietuvos išlaisvini
mo iš sovietinės okupacijos.

Mūsų gimtinė Lietuva 1940 me
tais buvo Sov. Rusijos armijos 
brutaliai okupuota, teisėtoji vals
tybės valdžia prievarta nušalinta

partinimo žemės ūkio srityje ne
būsią. •

Visuose sovietinių satelitų kraš
tuose — išskyrus Lenkiją — 70- 
100% ūkių yra kolektyvizuota; 
tuo tarpu Lenkijoje kolektyvizuo- 
tos žemės siekia tik 12%, kurių 
maždaug 1 procentą sudaro kol
chozai;- likusią dalį sudaro taip 
vadinamieji bandomieji ir valsty
biniai veislininkystės ūkiai.

Minėtas lenkų laikraštis pažy
mi, kad geresnių rezultatų pasie
kiama privačiuose ūkiuose. Dėl 
to Gomulkos vyriausybė leidžia 
ūkiui eiti sena, nesukolektyvinta 
vaga.

Nuo 1956 iki 1960 metų visa že
mės ūkio gamyba pakilo viduti
niškai 3,6% metuose. Tuo tarpu 
valstybinių ūkių gamyba pakilo 
tik 0,3%. Nežiūrint, kad sukol- 
chozinti ūkiai naudojosi valstybi
ne parama, kaip kreditai, žemės 
ūkio mašinos ir trąšos, jie toli 
gražu savo gamyba negali susi
lyginti su privačių ūkininkų ga
myba. Sovchozai, o su jais drau
ge ir 2000 kolchozų, be abejo ir 
sekančio penkmečio metu bus ge
riau aprūpinti, nei privatūs ūki
ninkai. Laikraščio pranešimu, in- 
vestacija “socialistiniam že
mės ūkiui” siekia 6.900 zlotų vie
nam ha. Tai reiškia, kad suvals
tybinti bei sukolchozinti ūkiai 
gaus tų lėšų 30% daugiau, nei pri
vatūs ūkiai, kuriems investicijos 
siekia 5.000 zlotų. Bet čia reikia 
pastebėti, kad dalį tos sumos pa
dengia patys ūkininkai. (E.) 

ir taip pat, kaip dvi kitos Pabalti
jo respublikos — Latvija ir Esti
ja, paversta komunistinės agresi
jos kolonija.

Sov. Rusijos pavergtoji lietu
vių tauta jau ištisą dvidešimtme
tį gyvena nežmoniškiausioj ver
gijoj. Per šį laikotarpį daugiau 
pusės milijono lietuvių buvo bru
taliausiais būdais išžudyta, kalė
jimuose ir Sibiro koncentracijos 
stovyklose išmarinta. Tas mūsų 
tautos genocidas tęsiamas be per
traukos ir dabar.

Mes, kuriems pasisekė paspruk
ti iš raudonosios komunistų ver
gijos, jau dvidešimts metų bel
džiamės j Vakarų Pasaulio vyriau

sybių ir valstybės vyrų sąžines ir 
protus, nurodinėdami sovietinio 
rėžimo ir komunistinio pasaulio 
valstybių kruopščiai ruošiamus 
planus demokratiniams kraštams 
pavergti. Mes džiaugiamės, kad 
Vakarų demokratijos, jų tarpe ir 
Jungt. Amerikos Valstybės, juri
diškai nepripažįsta okupacinio so
vietų rėžimo Lietuvoje, tačiau, 
sekdami politinius pasaulio įvy
kius, stebimės ir liūdime, kad Va-, 
karai vis dar nesiryžta tarti bent 
nuoširdų žodį ar imtis realių vei
ksmų dėl Sov. Rusijos pavergtųjų 
Rytų Europos tautų išlaisvinimo.

Mes, kurie patys išgyvenome 
Sov. Rusijos okupacijos rėžimo 
žiaurumus ir geriausiai žinome 
komunizmo siekimus pavergti vi
są likusį pasaulį, su baime ir šird
gėla žiūrime į paskutiniuosius 
pilitinius įvykius, kai vyriausias 
ir žiauriausias komunistas, dabar
tinis Sov. Rusijos diktatorius Ni
kita Chruščiovas, kurio rankos su
teptos milijonų pavergtųjų krau
ju, yra vis dar kalbinamas ir pri
iminėjamas Vakarų Demokratijų 
politikos vadovų, nors jis jau ne
dviprasmiškai grąsina Vakarams 
hidrogeninėmis raketomis ir drįs
ta ne nepraustaburniškai įžeidinė
ti Jungt. Amerikos Valstybių 
prez. D. Eisenhoverį.

Mes puikiai suprantame šitokią 
kimunistų taktiką, kuri yra visiš-

■LITUANUS" ŽURNALO REIKALU
Š.m. birželio 17 d. M.P. Nr. 25 

(583) tilpo straipsnis dėl “Litua- 
nus” žurnalo parėmimo. Minė
tame straipsnyje iškeliama, kad 
žurnalas, kuris leidžiamas ang
lų kalba, kelia Lietuvos okupa
cijos tragediją ir apsčiai pateikia 
medžiagos iš kitų sričių. Kad žur
nalas tikrai puikus ir naudingą 
atlieka darbą, nėra reikalo ir įro
dinėti. Norėčiau tik paryškinti 
vieną mintį. Daugelis studentų ar 
jau baigusiųjų turėtų jį skaityti 
ir paplatinti savo pažįstamųjų 
australų visuomenės tarpe ir tik 
dėl to, kad jis atlieka tą darbą, 
kurį turėtų atlikti kiekvienas stu
dentas, o, be to, ir pats studen
tas ras daug naudingos medžia
gos praplėsti savo akiratį. Todėl 
manyčiau, kad Australijos stu
dentams turėtų būti privaloma jį 
skaityti. Nežinau, kiek jo yra 

kai analogiška tai, kai jie, oku
puodami prieš dvidešimts metų 
Lietuvą, panašiais parengiamai
siais metodais šmeižė mūsų vals
tybės vadovus, po to greitai oku
pavo mūsų kraštą ir pirmoje eilė
je sunaikino apšmeižtuosius vals
tybės vyrus.

Taigi klysta tie, kurie paskuti
niuosius Sov. Rusijos diktatoriaus 
išsišokimus ir viešus pareiškimus 
bei grasinimus telaiko tik jo būdo 
ypatybe ir jiems teteikia tik pro- 
pogandinę reikšmę: šie sovietų 
vado grasinimai yra gaivališkas ir 
sąmoningas kurstymas gyventojų 
nuotaikų ruošiamai sovietų agre
sijai prieš likusį laisvąjį Vakarų 
pasaulį.

Mes giliausiai įsitikinę, kad iki 
šiol Vakarų Demokratijų prakti
kuojama traukimosi ir kompromi
sų jieškojimo su komunistais poli
tika brandina didžiausį pavojų vi
sai Vakarų kultūrai ir laisvei.

Taigi ryšium su dvidešimts me
tų Lietuvos laisvės netekimo liūd
nąja sukaktimi, mes, laisvajame 
Vakarų pasaulyje išblaškytieji lie
tuviai, kurių, įskaitant ir Jungt. 
Amerikos Valstybėse gyvenan
čius, yra gerokai per milijoną, š. 
m. liepos 21 dieną proklamuojame 
lietuvių tautos gedulo diena, 
griežčiausiai smerkdami neteisėtą 
ir brutalią Sov. Rusijos okupaci
ją Lietuvoje ir kitose Rytų Euro
pos valstybėse.

Tikėdami, kad Australijos vy
riausybė ir politikos vairuotojai 
jau įsisąmonino komunistų siekia
mų tikslų realumu pavergti visą 
pasaulį, nuoširdžiai prašome pri
tarti Jūsų šalyje gyvenančių lie
tuvių gedulo dienos prasmei ir 
viešai pasmerkti lietuvių tautą 
naikinančią Sov. Rusijos agresiją, 
aiškiai keliant sovietais pavergtų 
Rytų Europos tautų išlaisvinimo 
reikalą ne tik žodžiais, bet ir vei
ksmingais reikalavimais.

Bent jau dabar vykstąs ciniška
sis Sov. Rusijos ir kitų komunis
tinių kraštų elgesys su Laisvuoju 
Vakarų Pasauliu tegul atidengia 
visiems demokratinių kraštų gy
ventojams akis, kad įgalintų su
prasti Sov. Rusijos pavergtųjų 
tautų kančias ir siaubą.

A.L.B-nės Krašto Valdybos 
Pirmininkas

skaitoma, bet spėju, kad vos keli 
egzemplioriai. Tą reikalą turėtų 
sutvarkyti Australijos Studentų 
Sąjunga.

Straipsnelio pabaigoje siūloma 
studentams parinkti aukų. Mintis 
tikrai sveikintina ir kuo greičiau
siai turėtų būti realizuojama, nes 
mokslo metų pabagoje tikrai bus 
sunku šitai įvykdyti, kai visi ruo
šis egzaminams. Konkrečiai siū
lyčiau: visų skyrių valdyboms pa
gaminti jau dabar aukų lapus 
(anglų ir lietuvių kalba) ir išda
linti visiems studentams, kurie 
savo pažįstamų tarpe parinktų 
prenumeratų ar aukų Lituanus 
žurnalui. Toks studentų valdybų 
žygis daug pasitarnautų ne tik 
žurnalo parėmimui, bet ir jo iš
platinimui.

J.R.
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Sovietai išgydė Austriją nuo 
komunizmo

M. MUSTEIKIS (ELI)

KNKTMK. AE 
K.ONTINCNT&

išgelbėjo savo 4 metų amžiaus 
anūką, kuris buvo įkritęs į ban
gas.

Nors ji jau nebuvo plaukusi 23 
metus, tačiau šį kartą viskas lai
mingai baigėsi.

GRAŽI AUKA

■

Pokario metu Austrijos būklė 
nuo Vokietijos labai skyrėsi. Nors 
abi valstybės buvo dalinai oku
puotos Sivietų S-gos, tačiau, aus
trų laimei, ir sovietai (ne tik 
amerikiečiai bei anglai) savo zo
noje austrams daugeliu atvejų 
leido savarankiškai tvarkytis. 

. Svarbiausia, kraštui1 neužmetė 
prievarta Maskvos diriguojamo 
komunistinio režimo, kokį užmetė 
ir iki šiol laiko Vokietijos Rytų 
zonoje, šitai leido austrams atsi
kurti, suklestėti demokratinėms 
partijoms ir, be didesnių trukdy
mų, tvarkytis kultūriniai bei so
cialiniai pagal savo tautos pagei
davimus.

DVIEJŲ PARTIJŲ SISTEMA
Visą pokario metą, renkant 

Austrijos parlamentą, beveik vi
sa tauta (apie 80-90% balsuoto
jų) savo balsus atiduoda dviems 
partijoms: OeVP (A. liaudies 
partija — krikščionys demokra
tai) ir PSoe (A. socialdemokratų 
partija).

Trečioji savo dydžiu partija 
yra kraštutinės dešinės, visai ma
žytė, krašte labai nemėgiama (dėl 
to su ja, kaip ir su komunistais, 
nei krikščionys demokratai, nei 
soc. demokratai nebendrauja).

Austrijos kimunistų partija 
tuoj po karo į parlamentą pajėg
davo pravesti eilę savo atstovų, 
tačiau juo ilgiau krašte laikėsi 
Sov. S-gos okupacinės pajėgos, 
tuo labiau silpnėjo Austrijos ko
munistai. Gi paskutiniu laiku, kai 
sovietai pasitraukė iš Austrijos, 
kp tiek susilpnėjo, kad per pasku
tiniuosius rinkimus į parlamentą 
nepravedė nė vieno savo atstovo. 
Kai kraštas komunizmą gavo pa
žinti praktikoje, tai greitai nuo 
jo "išsigydė”.

Didžiausioji partija yra krikš
čionių demokratų, tačiau ji ne
gauna tiek balsų, kad galėtų val
dyti viena ir, norom nenorom, tu
ri sudaryti koalicinę vyriausybę 
su soc. demokratais, čia Austrija 
skiriasi nuo anglosaksų kraštų: 
nors ta pati dviejų partijų siste
ma, tačiau Austrijoje valdo dvi 
partijos, beveik be opozicijos.

ABI PARTIJOS LAIMĖJO RIN
KIMUS, BET NEPATENKINTOS

Abi didžiosios partijos, drauge 
bevaldydamos kraštą, žymiai pri
artėjo prie viena kitos tiek savo 
programomis, tiek dydžiu... Už
sienio politikoj visą laiką abi par
tijos sutardavo, tačiau ir vidaus 
politikoje įvyko reikšmingų suar
tėjimo posūkių; čia dideles nuo
laidas padarė socaldemokratai. 
Bekeisdami savo programą (1958), 
soc. dem. atsisakė eilės marksis
tinių dogmų ir ryškios antikleri- 
kalinės pasaulėžiūros. To pasėkoj 
susidarė tinkamesnė atmosfera iš
spręsti konkordato klausimą Aus
trijos katalikams palankia pras
me. Socialinėj srity soc. demokra
tai, matydami nuolatinio Austri
jos ūkio ministerio prof. Kamitz 
(krikšč. dem.) vestos laisvojo ūkio 
politikos pasisekimą ir naudą 
(kaip ir V. Vokietijoje), atsisakė 
žymios dalies savo suvalstybinimo 
programos. Aplamai, Austrijos 
soc. dem. aiškiai palinko Skandi- 
savijos socializmui.

Žinoma, svarbiausioji tų refor
mų priežastis buvo ruošimasis ar- 
timiausiems parlamento rinki
mams, nes vadai matė, kad po so* 
vietų okupacijos marksistinė li
nija krašte neturės didesnio pa
sisekimo.
' Kad užbėgus soc. demokratų 
siekiams už akių — kol naujos 
reformos krašte dar neišpopulia
rintos, min. pirm. Julius Raab, 
kurs drauge buvo kr. demokratų 
galva (dabar šį postą užleido jau
nesniam), parlamento rinkimus 
paskelbė žymiai anksčiau norma
laus termino — 1959. V. 10.

šie rinkimai abiems partijoms 
atnešė savotišką staigmeną: soc. 
demokratai gavo daugiausiai bal
sų, bet kr. demokratai į parla
mentą pravedė vienu atstovu dau
giau. .. Abi partijos skelbiasi lai
mėjusios rinkimus, bet dėl šitokio 

“laimėjimo” buvo labai sunku su
daryti naują vyriausybę: abi par
tijos reiškė pretenzijas užimti 
svarbiausius postus. Atrodė, kad 
susitarti išviso bus neįmanoma ir 
teks skelbti naujus rinkimus. 
Tik po gerų dviejų mėnesių tąsy- 
mosi pavyko sudaryti vyriausybę.

PROPORCINĖ VALDŽIA
Naujosios vyriausybės min. pir

mininku liko vėl Julius Raab — 
kd, tačiau antrą svarbiausią — 
užsienio reikalu ministerio postą 
(kurį iki šiol nuolatos turėjo kd), 
gavo soc. deni- Bruno Kreisky. 
Ir taip panašia tvarka buvo pasi
dalinta visos ministerijos. Be to, 
kiekvienas ministeris gavo prie
šingos partijos sekretorių, taip, 
kad viena partija galėtų kitą 
kontroliuoti ar net... varžyti. Ši
tokia “proporcija” persimetė ir 
į kitas įvairias valdžios įstaigas, 
pasireikšdama neigiamais reiški
niais. Besikirstant postus, įvyko 
taip, kad daug kur buvo žiūrima 
daugiau partinės priklausomybės, 
kaip asmens kvalifikacijų... šitai 
krašte iššaukė didelį nepasitenki
nimą, kurs nėra pranykęs dar ir 
dabar.

IR ČIA įVYKO “ŪKINIS 
STEBUKLAS”

Sovietams iš Austrijos pasi
traukus, gerovė krašte staiga žy
miai pakilo. Jau nekalbant apie 
demokratines laisves, nuostabiai 
pakilo krašto ūkis; sunormalėjo 
kainos, pakilo uždarbiai, prany
ko nedarbas. Sakoma, kad ir 
Austrijoje įvykęs panašus “ūki
nis stebuklas”, kaip ir V. Vokie
tijoje, o socialinio aprūpinimo 
srity austrai kaikuriais atvejais 
pralenkė net vokiečius.

AUSTRIJOS UŽSIENIO
. POLITIKA KREIPIA 

PASAULIO DĖMESį

Kad ir maža valstybė, tačiau 
paskutiniu laiku Austrija vis dau
giau atkreipia į save Vakarų 
valstybių dėmesį, taipgi ir Rytų. 
Užsienio politikoj Austrija sten
giasi išlaikyti neutralumą, tačiau 
tai nelengva. Neseniai Austrijos 
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užs. reikalų ministeris dr. Bru
no Kreisky, be kitų valstybių, lan
kėsi ir Lenkijoje. Čia jis vienoje 
kalboje prieš plačią komunistų 
auditoriją drąsiai ir aiškiai pasi
sakė už Vakarų pasaulį, už par
lamentinę demokratiją, už Vaka
rų ir Rytų Vokietijos susijungi
mą, už laisvą berlyniečių apsi
sprendimą dėl Berlyno ateities ir 
kita. Taip pat pasisakė prieš so
vietų sistemą, prieš sovietų da
bartinius kėslus Berlyne. Jis griež
tai atmetė savu laiku lenkų pasiū
lytą, o Sovietų S-gos išpopulia
rintą karinių jėgų Europoje ati
traukimą (disangagement). ši 
min. Kreisky kalba atkreipė juo 
didesnį dėmesį, kad taip aiškiai 
pasisakyti nedrįsta nė žymieji 
Vakarų valstybių politikai, kai jie 
lankosi Rytuose. ;ši kalba ypač 
nemaloni buvo Kreisky kolegoms 
— V. Vokietijos socialdemokra
tams, kurie dar ir šiandien pasi
sako už karinių jėgų atitraukimą 
Europije bei prieštarauja V. Vo
kietijos vedamai užs. politikai.

Ir kitu atžvilgiu Ausrtija at
kreipė į save nemažą dėmesį: ne
seniai ji įstojo į vadinamą Euro
pos mažąją laisvosios prekybos 
zoną — antrąją Europos valsty
bių ūkinę sąjungą, kuriai pri
klauso Skandinavijos valstybės, 
vadovaujamos Anglijos. Šį Aust
rijos žingsnį min. Kreisky pa
grindė neutralumu; esą tuo at
žvilgiu minėtų valstybių grupėje 
yra patogiau. Tačiau šiuo žygiu 
yra labai nepatenkintos Prancū
zija ir ypač V. Vokietija, kurios 
vadovauja jau seniau įsikūrusiai 
vadinamai Europos ūkinei ben
druomenei, kuriai priklauso V. 
Vokietija, Prancūzija, Italija, 
Belgija, Olandija ir Luksenbur- 
gas. Buvo norima, kad ir Austri
ja į šią ūkinę bendruomenę įsto
tų, o vėliau prisijungtų ir visa 
minėtoji "mažoji laisvosios pre
kybos zona”. Austrijos įstojimas 
į pastarąją grupę sumažino gali
mybę artimesniu laiku atsiekti 
visos Europos ūkinio apsijungi- 
mo (tam ypač priešinasi Anglija).

Šitie faktai parodo, kad ir ma
ža valstybė, kaip Austrija, gali 
turėti nemažos įtakos ir tarptau
tinės politikos įvykių raidai.

PAGROBTAS BERNIUKAS
Visoj Australijoj jaudinamas!, 

kai iki šiol dar nesurastas 8 ir 
pusės metų amžiaus Sydnėjaus 
berniukas Graeme Thorne, kurį 
praeitą savaitę pasigrobė nežino
mi piktadariai, telefonu pareika
lavę iš tėvų 25.000 svarų už vaiko 
grąžinimą. Prieš kurį laiką vaiko 
tėvai buvo laimėję loterijoj 100. 
000 svarų.

NSW, o iš dalies ir kitų Austra
lijos valstybių, policija sukelta 
ant kojų, tačiau iki šiol visos pas
tangos surasti nusikaltėlį liko be 
pasėkų. Tesurasta tik jieškomojo 

.vaiko kepuraitė, lietpaltis ir mo
kyklinis valizėlė.

PASPARTINS N. GVINĖJOS 
PARENGIMĄ 

NEPRIKLAUSOMYBEI
UNO pavesta, Australija valdo 

rytinę Gvinėjos dalį. Kraštas dar 
puslaukinis, savos intiligentijos 
bemaž visiškai neturi, tačiau UNO 
spaudžia, kad juo greičiau būtų 
parengta šio krašto savivalda ir 
pagaliau nepriklausomybė.

Šiuo metu Australijos vyriau
sybės ir opozicijos atstovai lanko
si globojamame krašte ir tiria 
galimybes, kaip tą UNO siūlymą 
galimai greičiau įgyvendinti. Jau 
dabar numatoma N. Gvinėjos čia
buviams suteikti daugiau teisių ir 
juos įtraukti į vietinės adminis
tracijos atsakomingesnes vietas.

IR KATALIKAI TURI 
SKIRTINGAS PAŽIŪRAS

Paskutiniuoju metu Australijos 
katalikų herarchija viešais pasi
sakymais svarsto gana opią pro
blemą: ar yra nuodėmė Australi
jos rinkimuose balsuoti už dar- 
biečių partiją.

ST ALUMINIUM AWNINGS
VISKĄ GAUSITE PAS LIETUVIUS PREKYBININKUS

88 John Str., Cabramatta, Tel. UB 2899

GAMS IR DURIMS, KURIOS

nuo

GOS YRA EMALIUOTOS, TO

DĖL JŲ NEVEIKIA NEI LIE

TUS, NEI SAULĖ

KREIPKITĖS VIRŠUJ NURO

DYTU ADRESU DĖL TIKS

LESNIŲ INFORMACIJŲ

MERIDIAN
F 4

ATVĖSINS NAMO VIDŲ IR 

PAGRAŽINS IŠORĘ.

NUAUS UŽDANGAS LAN

LUXAFLEX “ARCADIA”.. 
DURŲ UŽDANGA APSAUGO 
JŪSŲ FRONTINES DURIS 
NUO LIETAUS IR SAULĖS.

LUXAFLEX UŽDAN

LUXAFLEX ALIUMI

JEI NORITE JAU, KAD ŠIĄ 

VASARĄ JŪSŲ NAMUOS^ 

BŪTŲ 20 LAIPSNIŲ VĖSIAU. 

NEDELSKITE UŽSISAKYTI

ARCADIA DOOR CANOPY 
F 29

CABRA — VALE HOME FURNISHING.

CASEMENT ROLL-UP
F28 '

Vyniojamoji lango už' 
danga “Casement” 

suteikia reikiamai 
•oi ir apiaugoja 

karščio.

Automatiškai nusilei
džia ir pasikelia, sau
godama Jūsų nam* 
nuo karščio ir duoda

ma pavėsį.

Melburno ark. dr. Manix ir 
vysk. Fox aiškina, kad laikantis 
paskutinių Vatikano instrukcijų, 
už Darbo Partijis kandidatus bal
suoti yra nuodėmė, kadangi jie 
blokuojasi su komunistais, kai tuo 
tarpu NSW katalikų herarchijos 
oficialusis kalbėtojas kun. dr. 
Rumble sako, kad melburniečiai 
Vatikano instrukcijas norį taiky
ti per plačiai ir balsuoti už Dar
bo Partiją nesanti nuodėmė.

MINERALINIAI TURTAI 
BRANGSTA

Mineralinių Resursų Biuras 
Canberroje praneša, kad Austra
lijos mineralinių turtų jieškoji- 
mas ir gamyba įgauną vis plates
nę skalę.

Cinkas, varis skarda ir auksas 
turį gerą rinką užsieniuose ir 
ateinančiam šių metų pusmetyje 
jų gamybą numatoma praplėsti. 
Esą skatinančių žymių, kad ir 
naftos jieškojimas būsiąs vaisin
gas, tuo būdu gal jau netolimoj 
ateity pati Australija galėsianti 
sunkti iš žemės ir naftos produk
tus, kurie iki šiol yra išimtina im
porto prekė.

ATVYKO DR. BARORA MOORE

Pagarsėjusi rusų kilmės Angli
jos keliautoja pėsčiomis dr. Bar
bora Moore iš Amerikos atvyko į 
Australiją. Ji jau keliauja iš Albu- 
ry į Sydnėjaus priemiestį Black- 
towną, tuo būdu norėdama pri
sidėti prie iškilmingo šio priemies
čio šimtmetinio minėjime.

IŠGELBĖJO ANŪKĄ
80 metų amžiaus ponia Nellie 

d,Antoine Darvino uoste šoko į 
vandenyną iš 20 pėdų aukščio ir

Sydnėjaus miesto burmistras 
Jensen pabėgėlii; metų proga Įtei
kė savivaldybės vardu £1000 čekį 
Pabėgėlių Fondui, kad sušelptą 
Vakarų pasaulyje vargstančius 
bėglius iš anapus geležinės uždan
gos.

INTENSYVIAI SUPIRKINĖJA 
KRAUTUVES

Woolworihs Ltd. bendrovė pas
kutiniu metu ypač sėkmingai ple
čia savo prekybą. Skaitlingose 
savo parduotuvėse ji įrengė ir 
maisto produktų skyrius. Tik pas
kutinių kelių mėnesių laikotarpy
je ji yra supirkusi visą eilę mais
to parduotuvių iš kitų firmų, 
kaip — Flemings, Safeways ir 
Food Fair.

Pastarąją savaitę Woolworths 
nupirko dar 248 maisto parduotu
ves Sydnėjuje ir 9 provincijoje 
ir iš MatteWs Thompson & Co. 
Ltd. bendrovės.

NAUJI KARO LAIVAI 
TURKIJAI

Sovietų aktyvumas Juodosios 
jūros pakraščiuose privertė turkus 
sustiprinti Bosporo sąsiaurio ir 
Dardanelų apsaugą.

Turkija paprašė NATO duoti 
jai daugiau naikintojų, greitlai- 
vių ir povandeninių laivų gaudy
tojų. Vašingtonas ir Londonas be 
svyravimų sutiko Turkijos prašy
mą patenkinti, nes didžiosios Va
karų valstybės gerai supranta 
Bosporo ir Dardanelų reikšmę 
karo atveju: raktas į Juodąją jū
rą turi pasilikti Turkijos ranko
se.
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Redaguoja: Antanai Laukaiti*

Adresai: 35 James Str., Fairfield, N.S.W. Tel. 72-4864

SPORTO 
AKTUALIJOS

* A. Pipynienė laimėjo Mask
vos čempijonės titulą šuolių į van
denį nuo bokšto varžybose.

* Sekanti Olimpiada įvyks Ja
ponijoje, Tokijo mieste, ir varžy
bos greičiausiai prasidės gegužio 
1G dieną.

★ T.S.R.S. dviračių varžybų 
taurę laimėjo J. Grybauskas.

★ Latvijoje vykusiose Pabalti
jo zonos baidarių — kanojų ir 
irklavimo varžybose nugalėtoju 
paliko Lietuvos komanda.

★ Maskvoje vykusiose lengva
atlečių varžybose ieties metime 
su olimpine ietimi pirmą vietą lai
mėjo A. Zablovskis, numesdamas 
įrankį 70 m. 12 cm.

★ Galutinis skaičius valstybių, 
dalyvaujančių Romos Olimpiado
je, yra 83. Tai rekordinis skai
čius, kokio iki šiol nebuvo pasiek
ta.

★ Europos VII-sias moterų krep
šinio varžybas laimėjo T.S.R.S. 
rinktinė, kurioje žaidė viena lie
tuvaitė — J. Daktaraitė ir rink
tinės treneris lietuvis S. Butau
tas. Finale T.R.R.S. rinktinė, re
zultatu 52-50, nugalėjo Bulgari
jos rinktinę. Trečioji vieta atite
ko Čekoslovakijai.

B.N.

* Amerikos atletai, besiruošda
mi Olimpiadai, pasiekė nuostabių 
rezultatų ir sulaužė kelis pasau
lio rekordus: Don Bragg šuolyje 
su kartimi peršoko 15 pėdų 91 co
lio; Garsusis šokėjas į aukštį John 
Thomas pasiekė stebėtiną aukštį, 
peršokdamas 7 pėdas 3 3/4 colio; 
Stone Johnson ir Ray Norton 
kiekvienas nubėgo 200 metrų (po
sūkyje) per 20.5 sekundes, tai yra 
0.1 sekd. geriau, negu oficialus 
pasaulio rekordas.

★Garsusis amerikiečių sprinte
ris Bobby Morrow, kuris Melbur
no Olimpiadoj laimėjo du aukso 
medalius, šiais metais nepateko 
netgi j komandą.

★ Didžiausias pasaulio lauko 
teniso Wimbledon turnyras-pir- 
menybės yra vadinamos lauko te
niso žaidėjų (ne profesionalų) 
Mekka. šių metų finale (vyrų) 
žaidė abudu australai Neale Fra
ser ir Rod Laver — abudu kairia
rankiai. Perbalę iškovojo ir 
čempijonu Fraser, laimėjęs 
3-6, 9-7, 7-5 rezultatu.

tapo
6-4,

bra-★ Moterų finalus laimėjo 
siliatė Maria Bueno, nugalėjusi 
Sandra Reynolds iš Pietų Afrikos 
8-6, 6-0 rezultatu.

★ Pirmoji modernioji Olimpia
da įvyko 1896 m. Atėnuose, Grai
kijoje, ir mažai trūko, kad būtų 
iširusi. Amerikiečiams renkant 
beveik visus aukso medalius, la
bai užsigavo šeimininkai graikai. 
Padėtį išgelbėjo aukštaūgis pie
muo vardu Spiridonas Loues. šis 
piemuo po treniravimosi, pasniko 
ir maldų laimėjo maratono bėgi
mą ir atstatė graikų garbę.

★ Čilė dėl paskutiniojo žemės 
drebėjimo padarytų nuostolių bu
vo atsisakiusi dalyvauti Olimpia
doje. Italijos 
pasiūlė Čilės 
mokėti visas 
Šį pasiūlymą 
Romą.

AUSTRALAI 
Į ROMĄ

Greitu laiku su kitais Austra
lijos sportininkais, dalyvausian
čiais Romos Olimpiadoje, vyks ir 
krepšinio rinktinė, šiuo metu ši 
rinktinė yra treniruojama latvio 
trenerio ir gyvena Adelaidėje. 
Adelaidiškiams krepšinio mėgė
jams dažnai ją tenka matyti ir, 
žiūrint į jų žaidimą, kyla klausi
mas, kaip ji pasirodys Europoje. 
Mano manymu, josios likimas ten 
bus gana liūdnokas, nors patys 
žaidėjai yra labai greiti, šoka la
bai aukštai, mėto neblogai, bet 
komandiniam žaidimui neparuoš
ti, nors dar ir niekam neteko ma
tyti pagrindinio penketo žai
džiant, nes nuolatinis maišymas 
neleidžia žaidėjams “susicemen- 
tuoti”.

štai, prieš kurį laiką žaisdami 
su vengrais, jie vos nepralaimėjo 
ir tik paskutinės dvi baudos įga
lino pasekmę išlyginti. Treneris 
turėtų, mano nuomone, padaryti 
pagrindinius du penketus ir leisti 
jiems susižaisti.

Australijos krepšinio rinktinė, 
norėdama patekti j pagrindinių 
16-kos komandų sudėtį Romoje, 
turi dalyvauti atrankos turnyre, 
kuriame dalyvaus 24-rių kraštų 
penketukai. Jų tarpe yra stiprių 
komandų, kaip: Čekoslovakija, 
Lenkija, Vengrija, Kanada. Be to, 
dalyvauja dar Anglija, Belgija, 
Indonezija, Izraelis, Marokas, 
Turkija, Jugoslavija, Ispanija, Vo
kietija, Egiptas, Austrija, Olan
dija, Gvijana, Šveicarija, Liuk
semburgas, Sudanas, Argentina, 
Malajai, Korėja ir Formoza.

Šis atrankos turnyras vyks Bo
lonijoj (Italijoje), ir visos koman
dos bus suskirstytos j 4-rias pre
liminarines grupes, iš kurių po 
dvi stipriausias pateks į finalines 
grupes, kai iš šių po dvi — į 
olimpines varžybas Romoje. Ar 
Australijos rinktinė sugebės ko
voti prieš Europos ir kitų kraštų 
rinktines, pamatysime netolimoje 
ateityje.

mūrinį indą ir padėta ant alto
riaus. Tuomet pirmas atletas, iš 
vietinio Olimpo miestelio, užsi
degs olimpinį fakelą ir pradės 
sunkią 195 mylių kelionę per Ko
rinto tarpukalnes į graikų sosti
nę Atėnus.

Taip olimpinė ugnis, nešama 
vietinių atletų, atkeliaus į sosti
nę, kur ją perims miesto sporti
ninkas ir atneš į marmurinį olim
pinį stadioną Atėnuose, pastatytą 
1896 metais. Čia olimp. ugnį pa
sitiks Graikijos princas Konstan
tinas ir ji bus perkeliama į neuž- 
gęstamą parafino lempą ir įteik
ta Italijos karo laivo jūrininkui, 
kuris ją neš tris mylias iki Pha- 
leron įlankos, kur ji bus patalpin
ta ant karo laivo Amerigo Ves
pucci. Laivas tuoj išplauks į Si
cilijos uostą Sirakūzus ir čia pir
mas italų atletas uždegs olimpi
nį fakelą, pradės estafetinę ke
lionę į Romą. Rugpjūčio 25 d. 
paskutinis atletas atneš ugnį į 
Olimpinį Stadioną ir atidarymo 
iškilmėse bus uždegtas olimpinis 
aukuras, kuris degs visą žaidynių 
laiką.

A.M.

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Road 

LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito, 
kių rūšių medžiagos suknelėms*. Vokiškos impilinės medžiagos.

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik
lo rėžtukai ir kt.

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIAI

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IS 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.
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| GERIAUSI DELIKATESAI ir KONT1NENTALINĖS PREKĖS g 

tik pas *

Rowes
43 JOHN STR., CABRAMATTA, NSW.

čia gaunama visokios duonos, rūkytų mėsų ir kitų puikiausių E 
skanėstų.
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GERIAUSIAI IR PIGIAUSIAI NUSIPIRKSI

olimpinis komitetas 
sportininkams ap- 
išlaidas, ir čiliečiai 
priėmė ii- atvyks i OLIMPINĖ UGNIS

★ Olimpiniam krepšinyje pa
reiškė norą dalyvauti 24 valsty
bės. Komandos bus padalytos į 
4 eliminacines grupes ir žais Bo
lonijoje. Romoje finaluose var
žytis teisę 
stipriausios

gaus tik keturios 
komandos.

varžybose Olimpiado-* Futbolo
je dalyvaus 16 valstybių: I po
grupis — Jugoslavija, Bulgarija, 
Jungtinės Arabų valstybės, Tur
kija; II — Italija, Anglija, Bra
zilija ir Formoza; III — Argen
tina, Tusisas, Danija, Lenkija ir 
IV — Prancūzija, Vengrija, Peru 
ir Indija.

* š.m. birželio 20 d. mirė buv. 
olimpinis irklavimo čempijonas J. 
Kelly, žinomas kino artistės, da
bartinės Monaco princesės Grace 
tėvas.

* Garsaus sportininko G. Ovens 
1935 m. gegužės 25 d. pasiektas 
rekordas šuolyje j tolį — 8 m. 13 
em. — ligi šios dienos dar nebu
vo niekeno sumuštas.

Jau kitą mėnesį Romoje prasi
dės olimpiniai žaidimai. į šį mo
dernų ir katalikybės centrą su
plauks tūkstančiai jaunimo iš 
įvairių pasaulio kraštų, kad iš
bandytų savo sportines jėgas. 
Prieš prasidedant Olimpiadai, bus 
atnešta į olimpinį stadioną olim
pinė ugnis.

Olimpia, kur pirmieji žaidimai 
prasidėjo maždaug 800 m. pr. Kr. 
gim., yra pietinėje Graikijoje. Ta
tai — labai maža lyguma prie 
Olimpo kalno, kurią supa Alpheus 
ir Kladeos upės. Šiais metais 
olimpinė ugnis bus uždegta rug
pjūčio mėn. 12 dieną. Prieš sau
lei patekant, 13-ka dienų prieš 
žaidimus Romoje, jauna graikų 
mergaitė, apsirengusi baltais rū
bais, padės olimpinį fakilą prieš 
didžiulį veidrodį, kur, tekančios 
saulės spinduliai, jį uždegs. Lieps
nai pasirodžius, netoliese stovin
čių merginų būrys giedos himnus. 
Po to jos įdės šią ugnį į molinį 
indą ir pamažu nuo kalno leisis 
žemyn, praeidamos pro buv. He
ros šventyklą, į Alpheus upės slė
nį, kur. ugnis bus perkelta į mar-

DOVANINIUS SIUNTINIUS
“ — PAČIŲ PORUOTUS AR STANDARTINIUS — ' ”
.. SIŲSKITE I USSR PER FIRMĄ

NYMAN & SCHULTZ
«’■ ši firma veikia jau 100 metų Stockholme, Švedijoj ir dabar ’ 
” atidarė savo skyrių Sydnėjuje, N.S.W.
’’ Siuntiniai yra pilnai apdrausti ir už juos gavėjas nieko ne-
- ► primoka. - •
” MES ESAME LICENZIJUOTI INTURISTO AGENTAI ir ”, 
• - Jūs galite siųsti pačių pokuotus siuntinius iki 44 sv. svorio per .. 
; “ Švediją arba užsakyti standartinius iš Švedijos. ;;
., Informacijų prašoma kreiptis adresu: T

NYMAN & SCHULTZ, 56 Cooper St., Surry Hills, N.S.W.

NAUJOJ DELIKATESŲ KRAUTUVĖJ

Cabramatta Delicatessen
BULK FOOD STORE

priešais stotį,. šalia Wollworth’o,

M ?
Pranešama malonių klijentų dėmesiui, kad 
MAISTO IR DELIKATESŲ PARDUOTUVĖ 

“RŪTA”

92 Broomfield Str., Cabraniattoj, NSW 
(priešais geležinkelio stotį), tel. UB 3498

vėl vadovaujama buvusių lietuvių savininkų.
Čia ir vėl priiminėjami pačių pokuoti siuntiniai iki 

svorio^ kiekvieną dieną (išskyrus sekmad.) j Lietuvą ir 
Be to, siunčiami pinigai ir standartiniai siuntiniai 

kiją ir Punsko kraštą.
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Jei norite pirkti CANBERROJE A
NAMUS arba BIZNĮ, |

Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins
I CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS | 
! GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA .A.C.T.

Telef. J 4785 privatu* J 2943 X
A
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RINKINYS 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ GALIMA GAUTI:

BENDROJI LITERATŪRA (Gale — persiuntimo išlaidos)
Jemeijan Jeroslavski: Užklydę į Uksmaturę Pilbel 5/9 1/3
Solom — Aleichum: Trys Našlės 5/- 1/5
I. Ilfas ir E. Petrovas: Aukso veršis 7/3 1/5
E. Voinič: Gylys 5/9 1/5
Anatolis Fransas: Pingvinų Sala 5/- 1/5
I. Turgenevas: Tėvai ir Vaikai 5/- 8 d.
A. Tolstojus: Emigrantai 6/- 1/5

Vilnius 3/6 8 d.
R. Mizara: Ūkanos 5/9 8 d.
Mirko Pasakos: Perlų Žolynai 3/3 8 d.
P. Kutka: Girioj Aida šūviai 6/- 1/5
K. Cape kas: Karas su Salamandromis 8/- 1/5
Džekas Londonas: Mėnulio Slėnys 10/- 1/8
T. Dreizeris: Finansininkas 11/- 1/8
V. Tekerėjus: Tuštybės Mugė (tom. I-II) 17/6 2/11
L. Tolstojus: Karas ir Taika (tom. 2-3-4) 29/6 5/8
KNYGOS VAIKAMS
Kostas Kubilinskas; Buvo Buvo Kaip Nebuvo 4/9 1/5
D. Defo: Robinzonas Kruzas 6/3 1/5

Maži piemenėliai, didi vargd.5/- 11d.
R. Kiplingas: Džiunglės 6/- 1/5
A. de Sent — Egziuperi: Mažasis. Princas 5/- 11d.
MOKYKLINĖS KNYGOS

Z. Franklinas 9 d. 8 d.
J. Ambraška; Lietuvių Kalbos Gramatika 9 d. 8 d.
K. Gerulaitis: Lietuvos TSR Geografija 3/6 8 d.
J. Chodakovas: Chemija — VIII klasei 1/9 11 d.
A. Pčiolko ir G. Poliakas: Aritmetika — II — 1/3 11d.

Aritmetika — III — 1/3 11 d.
Aritmetika — IV — 1/6 1/2

R. Volkaitė-Hulimausuinė. Lietuvos archeologiniai pa
minklai ir jų tyrinėjimai 5/- 1/2

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Lithuania — Land of the 1 S'iemen — G. Matelsky — 9/6 1/8
Buše and her Sisters — Ieva Simonaitytė — 6/6 1/2

New World Booksellers
52 Phillip St., Sydney (tarp Bridge ir Bent gatvių)

CABRAMATTA HOTEL |
Tel. UB 1619 ?

moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto. * * 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < I 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — < I 
gera muzika. T

DANE’S PHARMACY S
K.E. DANE, Ph. C., M.P.S.

Visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška kosmetika $
Mouson. Kalbama lietuviškai. >-

THE ARCADE, JOHN STREET $
Phone UB4218 CABRAMATTA

U

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

'SBsasBszszsaszsHsasasasaszsasasasasasasEszszsasasBsasasasasasEra

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
i Australia.

PHONE 35-5795
Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti siuntinius 

TIESIAI j ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus 
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet. ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už i svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.

AGENTS:
SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta. U B 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 76 6578. 
Bankstown Trading Co., 332 Chapel Rd., Bankstown, UY 5328 
K. & N. Disposals, 107 Wentworth St, Port Kembla, J 1372 
Gringila Disposals, 5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B3596.
MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel
bourne MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, 
BA 7842
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
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HŪSU PASTOGĖ
ADELAIDE

ADELAIDĖS LIET. SĄJUNGOS 
BIULETENIS

Adelaidės Lietuvių Sąjunga 
pradėjo leisti dvisavaitinį rotato
rium spausdintą biuletenį — 
“Adelaidės Lietuvių Žinios”.

Laikraštėlis nedidelio formato) 
v 4 psl., kurio pasirodė jau du nu
meriai. Iš leidėjų pasisakymo ir 
iki šiol dėtų informacijų matyti, 
kad biuletenis yra leidžiamas 
daugiausia Adelaidės Liet. Sąjun
gos ir Adelaidės Liet. Namų rei
kalams. Tačiau jame telpa ir kitos 
Adelaidės lietuvius liečiančios in
formacijos, vietos organizacijų 
pranešimų, namų remontui talkų 
kvietimų ii1 t.t.

Žinių klasifikacija darni ir kal
ba gera. Redagavime jaučiama 
įgudusi žurnalistinė ranka.

Laikraščio — biuletenio leidė
jams linkime ištvermės ir sėkmės!

“M.P." Red.

LIET. NAMUOSE BAIGIAMI 
ĮRENGTI KAMBARIAI

Pristatytuosius Adelaidės Liet. 
Namuose keturius kambarius da
žytojų grupė pabaigė dažyti iš 
lauko ir iš vidaus.

Grupės vadovas K. Taparas ir 
visa grupė šį didelį darbą atliko 
be jokio atlyginimo.

Lietuvių Namų bičiulis p. šiukš- 
teris gamina visiems pristaty
tiems kambariams sulankstomas 
duris.

Dailininkas S. Neliubšys sutiko 
visus pristatytus kambarius ati
tinkamai papuošti ir išdekoruoti.

PASIKEITIMAI ADELAIDĖS 
SĄJUNGOS V-BOJ

Antrasis Valdybos sekretorius 
Pažereckas persikėlė gyventi į 
Melburną ir dėl to iš pareigų at
sistatydino. J io vietą antruoju 
sekretorium pakviestas M. Urbo
nas, kaip daugiausia balsų gavęs 
kandidatas.

ALS pirmininkas V. Raginis 
persikėlė gyventi į naują vietą 
ir dabar pasiekiamas šiuo adresu: 
42 Coombe Road, Allenby Gar
dens, S.A. Telefonas 67-359.

APYLINKĖS VALDYBOS 
INFORMACIJA

ALB Adelaidės Apylinkės Val
dyba informuoja, kad netrukus 
bus šaukiamas bendruomenės su
sirinkimas išrinkti atstovus į šių 
metų Krašto Tarybos suvažiavi
mą, kuris bus Sydnėjuj Kalėdų 
atostogų metu. Ta proga esame 
paprašyti priminti, kad kandida
tus statyti, juos rinkti ir būti 
renkamais tegalės tik tie ben
druomenės nariai, kurie bus su
mokėję Bendruomenės statutu nu
statytą Lietuvio Mokestį už 1960 
metus, šį Lietuvio Mokestį (10 
šil) galima sumokėti bet kuriam 
Apylinkės Valdybos nariui prie 
bažnyčios arba Lietuvių Namuo
se per kiekvieną viešą parengimą.

Lietuvio Mokestis sudaro be
veik vienintelį pajamų šaltinį 
mūsų bendruomeninėms instituci
joms gyvuoti.

A., SNARSKIS SUSIŽIEDAVO 
SU PANELE M. PLAYFORD 
“Vyties" klubo lauko tenisinin

kas A. Snarskis šiomis dienomis 
susižiedavo su Pietų Australijos 
premjero dukterėčia panele M. 
Playford.

• r ''I j / ’

G. VASILIAUSKIENĖS 
PASIRODYMAI

Visai Australijos lietuvių vi
suomenei gerai žinoma dainininkė 
Genė Vasiliauskienė, daug kartų 
pipuliarinusi lietuvišką dainą aus
tralų tarpe, š.m. liepos 5 d. kon
certavo per Valstybinę Radio 
Stotį Adelaidėje.

Antra proga išgirsti ir pamaty
ti p. G. Vasiliauskienę bus š.m. 

‘liepos 28 d. 9 v. 30 min. vakare. 
Tada ji, apsirengusi tautiškais rū
bais, dainuos lietuviškas liaudies 
dainas per Valstybinę TV stotį 
(Chanel 2).

NAUJA DANTŲ GYDYTOJA
Šiemet odontologijos mokslus 

Adelaidėje pakartotinai baigusi 
(pirmą diplomą gavo Lietuvoj) S. 
Pacevičienė pradėjo verstis dan
tų gydymo praktika moderniai 
įrengtame dantų gydymo kabine
te, 271 Melbourne St., North Ade
laide.

Tai jau antroji lietuvė dantų 
gydytoja Adelaidėje. Anksčiau 
idontologiją baigusi V. Aleksan
dravičienė turi savo dantų gydy
mo kabinetą 145 Seventh Av., 
Royston Pk.

A.L.Ž. Inf.

LIETUVAITĖ BALETININKĖ
Retokai pasitaiko australų spau

doje (turiu galvoje Adelaidėje) 
paminint mūsų menininkus ir jų 
pasirodymus viešumai. Tačiau la
bai maloniai buvau nustebintas, 
kai liepos 8 d. laidoje didžiausias 
Adelaidės dienraštis “Advertiser 
patiekė ne kelias eilutes, bet visą 
skiltį apie lietuvaitę baletininkę 
Reginą Plokštytę.

Straipsnyje, pavadintame “Pa
sirašė sutartį su baletu”, antgal- 
vės paraštėje pasakyta:

“Jauna Adelaidės mergina šoks 
karalienės vaidmenyje “Miegan
čioje Gražuolėj,”, kai Barovans- 
kio baletas pradės savo sezoną 
Adelaidės Karališkame Teatre š. 
m. liepos 16 d.

Toliau straipsnyje rašoma:
“Ji yra lietuvaitė — Regina 

Plokštytė, 21 metų amžiaus, įsto
jusi į baletą prieš metus ir šokan
ti būdingas partijas įvairiuose pa
statymuose.

Regina pasirodė Sydnėjuje ir 
Brisbanėje su Barovanskio baletu 
ir ką tik baigė sėkmingą dalyva
vimą N. Zelandijoje. Aš galvoju, 
kad Regina yra pirmoji Adelaidės 
šokėja, pasirašiusi kontraktą su 
Barovanskio baletu, kuris nesenai 
pabaigė savo sėkmingąjį sezoną, 
— taip painformavo buv. jos ba
leto mokytoja p. A. Babičeva.

Dar būdama jaunuolė, Regina 
iš Babičevos baleto studijos išvy
ko į Londoną, kur toliau studijavo 
pas Sadler, s Wells. Prieš du me
tus ji sugrįžo į P. Australiją pas 
savo tėvus p.p. Plokščius, gyve
nančius St. Peter’s ir turinčius 
Australijos pilietybę. Ponia Babi
čeva, norėdama pamatyti savo 
buvusią mokinę, šokančią “Mie
gančioje Gražuolėje”, buvo nus
kridusi į Sydnėjų ir grįžusi pa
reiškė:

— Regina yra puiki, nes ji vi
suose savo pasirodymuose yra 
nuostabiai publikos priimama ir 
jos asmuo, atrodo, atkreipia kiek
vieno dėmesį, — pasakojo buvusi 
jos mokytoja.”

Čia pacituotoji ištrauka rodo, 
kad Regina Plokštytė yra kylanti 
baletininkė lietuvaitė. Reikia ti
kėtis, kad į jos baletinius pasiro
dymus adelaidiškiai lietuviai gau
siai lankysis ir nepagailės nuo
širdžių katučių.

J.R.

CABRAMATTA
ORGANIZUOJAMAS

ŠACHMATŲ TURNYRAS
Prieš keletą metų Cabramattos 

apylinkės Valdyba jau buvo suor
ganizavusi Cabramattos lietuvius 
šachmatininkus ir surengusi sėk
mingą turnyrą.

Šiųmetinė Apyl. Valdyba vėl 
nori senąją cabramatiškių tradi
ciją atgaivinti ir kviečia visus 
šachmatininkus registruotis pas V. 
Bitiną adresu: 139 Railway P-de, 
Canley Vale.

Nb.

CANBERRA
METINIS SUSIRINKIMAS

Liepos 10 d. įvyko Canberros 
Apylinkės lietuvių visuotinis me
tinis susirinkimas YWCA salėje, 
Civic Centre, kurį pradėjo Apyl. 

I I 
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rengiamas TRADICINIS “MŪSŲ PASTOGĖS”

SPAUDOS BALIUS
• Šių metų Spaudos Baliaus salė nepaprastai puiki ir erdvi;
• Svečių automobilius saugos specialūs prižiūrėtojai;
• Parkavimo vieta saugi ir pakankama;
• Turtingąjį bufetą ir šiemet rengia Sydnėjaus Mot. Soc. Globos Draugija;
• Baliuje’ bus ypatinga ir nepaprasta programa;
• Gros dešimties žmonių muzikos kapela;
• Ir šiemet veiks tikrai pigus savas gėrimų bufetas;

IR VISI BALIAUS MALONUMAI TEKAŠTUOS TIK VIENĄ SVARĄ.
Kadangi jau yra žinių, kad į š.m. Spaudos Balių rengiasi atvykti net tolimųjų Australi- 

r engė jai prašo užsisakyti vietas. Pirmiau užsi- 
staliukus.

Jonaitis — UL 6453, inž. Adomėnas — 86 5431, 
YX 9062, M. Petronis — UJ 5727 ir J. Vetei- 

Be to, dar gaunama kvietimų delikatesų

jos apylinkių lietuviai, tai jau dabar Baliaus 
sakiusieji, gaus geriausius ir patogiausius 

Vietos uiiiiakomo* telefonais: Inž. Iz.
Vyt. Simniškis — MX 2120, B. Stašionis —
kis — UB 3680 ir St Pačėsa — tel. MW 2225. 
krautuvėje “Rūta” Cabramattoje ir pas bibliotekos budėtoją (šeštadieniais ir sekmadieniais) 
Centriniuose Liet. Namuose Redfeme.

RENGĖJAI

Š.M. RUGPJŪČIO 13 D. 7 V. 30 MIN. VAK.

GRACE BROS. SALĖJE, Sydnėjuje 
visai arti centrinės geležinkelio stoties

g

Vald. pirm. A. Alyta, jam pirmi
ninkauti pakviesdamas A. Balsį ir 
sekretoriauti — P. Pilką.

Išklausius valdybos veiklos pra
nešimą ir kontrolės komisijos ak
tą, kas buvo priimta ir užgirta, vy
ko naujų vadovaujamų organų 
rinkimai sekančiai kadencijai.

Naujoji Apyl. Valdyba jau pa
siskirstė pareigomis: pirm. — A. 
Balsys, šekit. — E. Narbutas ir 
ižd. — Br. šumyla.

Kontrolės komisijon buvo iš
rinkti: J. Baltaragis, P. Velioniš- 
kis ir F. Borumas.

čia pat buvo išrinkti ir atsto
vai į 1960 — 61 metų kadencijos 
Krašto Tarybą — A. švedas ir P. 
Pilka.

Susirinkimas prabėgo darbingo
je nuotaikoje.

ORGANIZACIJŲ POSĖDIS
Liepos 13 d. naujosios apyl. 

valdybos iniciatyva pirm. A. Bal
sio svetainėje buvo sušauktas 
Canberros lietuviškųjų organiza
cijų atstovų pasitarimas.

Dalyvavo: Apyl. Valdybos pirm. 
A. Balsys, sekt. E. Narbutas, ižd. 
Br. šnmyla, buv. valdybos nariai 
— A. Alyta ir p. Laurinonis, 
Sporto Klubo sekretorius p. Dir- 
kis, Moterų Sekcijis pirm. L. Ve- 
lioniškienė ir sekrt. p. Balsienė, 
Studentų Sąjungos skyr. pirm. J. 
Kovalskis, skautų — skaučių vadė 
E. Keraitienė ir “šviesos sambū
rio skyr. pirmininkas P. Pilka.

Pasitarime buvo išgvildenta vi
sa eilė apylinkės lietuviams rūpi
mų klausimų. Buvo pateikta kele
tas sugestijų ir aptarti būdai, 
kaip jas įgyvendinti.

Nutarta suruošti Canberros 
apylinkės įsikūrimo dešimtmečio 
sukakčiai atžymėti balių geriau
sioje salėje, kviečiant į jį ir kitų 
tautybių asmenis, beto, leisti 
vietinį Canberros žinių mėnesinį 
biuletenį, siuntinėjant jį visiems 
veltui.

♦

LITHUANIANS 
PASILINKSMINIMAS

Jūsų korespondentas patyrė, 
kad šio mėnesio 29 d. Sporto 
Klubas Lithuanians rengia pasi
linksminimą su šokiais, žaidimais 
h- kita programa. Apie vietą ir 
tikrą laiką bus pranešta vėliau.

“ŠVIESOS” SUSIRINKIMAS
Š. m. liepos 30 d. Canberros 

“Šyiesos” sambūrio skyrius kvie
čia visuotinį metinį narių susi
rinkimą p.p. Velioniškių bute, 29 
Westgarth Str., O’Connor.

Susirinkimo pradžia 8 v.v.

“BALTARAGIO MALŪNAS”
Yra gautas gana ribotas skai

čius Kanados liet. Montrealio Te
atro įkalbėto K. Borutos “Balta- 
ragio Malūno” plokštelių.

Tatai tikrai vertingas investa
vimas ypač mūsų jaunimui, nes 
šis žymusis veikalas perduotas 
plokštelėse tikrai pasigėrėtina 
forma ir gražia kalbos dikcija.

Su persiuntimu (muito ir kito
mis išlaidomis) abi plokštelės te- 
kaštuoja tik £ 6.2.0

Rašyti adresu: P. Pilka, 29 
Westgarth Str., O’Connor, A.C.T.

' P.p.

BANKSTOWNAS
INTENSYVIAI RUOŠIAMOS 

“PABAIGTUVĖS”
Teko patirti, kad P. Pilkos “Pa

baigtuvių” vaidinimo repetavimas 
jau yra gražiai pažengęs pirmyn.

Tikimasi, kad veikalo pastaty
mas įvyks š.m. rugsėjo 10 d., ta
čiau tikslesnė informacija apie 
tai tilps vėlyvesnėse “M.P.” lai
dose.

HOBARTAS
Hobarto Apylinkė* lietuvių Va

sario 16-tosios Gimnazijai ir Vo
kietijoj pasitikusiems seneliams 
paremti

AUKŲ SĄRAŠAS:
A. Andrikonis — gimnazijai 

5/- ir seneliams 5/-; V. Augus- 
tauskas — 5/- ir 5/-; P. Banelis
— 0 ir 5Z-; B. Beržanskas — 
5/- ir 5/-; J. Bukevičius — 0 ir 
8/-; J. Dilba 10/- ir 10/; S. Dum- 
kus — 5/- ir 5/-; J. Gaidžiūnas
— 0 ir 10/-; D. Gasiūnas 10/- ir 
10/-; Guraunovas 0 ir 6/-; V. 
Fromas — 5/- ir 5/-; A.C. Jan
kus — 10/- ir 10/-; A. Jankus — 
0 ir 16/1; P. Janušaitis — 5/- ir 
5/-; J. Januševičius — 10/- ir 
10/-; S. Jodžiokynas — 0 ir 5/-; 
A. Jakštas — 0 ir 5/-; Jurka — 
£1 ir £1; T. Kairienė — 5/- ir 
5/-; A. Kantvilas — 10/- ir 0;
J. Kaltinis — 5/- ir 5/-; M. Kal
tinis — 5/- ir 5/-; A. Kaltinis
— 5/- ir 5/-; V. Kaltinis — 5/- 
ir 5/- J. Kožikas — 10/- ir 10/-;
K. Maslauskas — 5/- ir 5/-; A. 
Martišius — 10/- ir 10/-; V. Mi- 
kelaitis — 7/- ir 10/-; V. Milin- 
kevičius — 0 ir 10/-; J. Petrai
tis — 5/- ir 5/-; P. Petraitienė
— 10/- ir 10/-; J. Pinčius — 0 
ir 4/-; M. Povilaitienė — 5/- ir 
10/-; J. Radzevičius — 5/- ir 5/-; 
S. Radzevičiūtė — 5/- ir 5/-; P. 
Ramanauskas — 7/- ir 7/-; P. 
Rederis — 10/- ir 10/-; J. Ruzgą
— 10/- ir 10/-; L. Simanauskas
— 10/- ir 10/-; B. šikšnius — 0 
ir 5/-; S. Valaitis— 5/- ir 4/-; 
V. Vaičiulevičius — 10/- ir 10/-; 
J. Vasiliauskas — 5/- ir 5/-; A. 
Viknius — 5/- ir 5/-; O. Trucha- 
nas — 5/- ir 5/-; T. Truchanienė
— 5/- ir 5/-; L. Zozas — 5/- ir 
10/-; A. Žemaitis — 10/- ir 10/-; 
S. Laubonas — 0 ir 5/-.

Iš viso buvo suaukota £ 31.3.8, 
iš kurių gimnazijai — £ 13.7.7 ir 
seneliams — £ 17.16.1.

Apylinkės Valdyba

PERTHAS
MIRĖ TAUTIETIS

Vis daugiau ir daugiau lietu
vių priglaudžia Australijos žeme
lė. Štai ir š.m. liepos 5 d. Per- 
tho ir apylinkių tautiečiai skait
lingai susirinko į a.a Vytauto 
Lingės laidotuves Pertho Karra- 
katos kapinėse.

Velionis buvo kilęs Rokiškio 
mieste ir apleido pasaulį, tesu
laukęs tik 47 metų amžiaus.

Pertiečiai reiškia gilią užuojau
tą jo artimiesiems.

RUOŠIAMASI 
BENDRUOMENĖS POBŪVIUI.
Pertho lietuviai nėra skaitlingi, 

o ir tų pačių dalis vis išvyksta 
ar į Jung. Amerikos ar į kitas 
Australijos vietoves.

Kadangi gyvenama išsisklai
džius, tai tik ypatingomis ir reto
mis progomis susirenkame drau
gėn.

Š. m. liepos 30 d. Pertho Apyl. 
Valdyba rengia pobūvį — šokių 
vakarą, į kurį, tikimasi, susirinks 
gausus skaičius tautiečių, kad 
drauge pasilinksmintų ir lietu
viškai pasikalbėtų.

Pertieti*
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Mielam
EDVARDUI LINGEI,

jo tėveliui Vytautui Lingei mirus, 
giliausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

B. Baikaunka*

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Liepos 31 d. vėl turėsime sve
čią kun. Dr. P. Bačinską, kuris 
atlaikys pamaldas ir pasakys pa
mokslą Camperdowne (12 vai.), o 
prieš pamaldas klausys išpažin
čių.

Tuojau po pamaldų Camper
downe numatoma kun. svečio įdo
mi diskusinė paskaita “Lietuviš
kas gyvenimas Australijoj antro
jo dešimtmečio angoje”.

Į šią paskaitą kviečiami visi 
tautiečiai, o ypač kurie rūpinasi 
bendruomenės gyvenimu.

Tėvas L. Paltanavičius, P.C. 
vėl klausys išpažinčių Marrickvil- 
le bažnyčioje, ir lietuviškai. Kiek
vieną trečiadieni ir penktadieni 
nuo 8 vai. vak., kiekv. šeštadieni: 
4-6 vai. p.p. ir 7,30-9 vai. vakare. 
Esant reikalui ir bet kada, susi
tarus tel,: LL 2191.

Liepos 31 d. pamaldos Went- 
vorthville (vietoj ketvirto sekma
dienio) karmelitų bažn. 11 vai. 
15 min.

Liepos 31 d. St. Mary’s lietu
viams pamaldos St. Mary’s para
pijos bažnyčioje 10 vai.

Rugpjūčio 5 d. pirmasis penk
tadienis. Išpažintys Bass Hill 
bažnyčioje nuo 7 vai. vak.

Rugpjūčio 7 d. pamaldos Ban- 
kstowne, St. Brendans bažnyčio
je 10 vai. 45 min.

K.P.B.

PADĖKA
Labai nuoširdžiai noriu padė

koti visiems, kurie savo darbu ir 
aukomis padėjo suruošti “Dainos” 
chorui pagerbti vakarienę (9.7. 
1960).

Ypatingą padėką reiškiu Didž. 
Gerb. ponioms: M. Statkienei ir 
S. Grybienei, V. Ališauskienei ir 
A. Pauliukonienei, A. Žygienei, 
M. Migevičienei ir M. Bernotie
nei. O taip pat ir Didž. Gerb. po
nams: A. ir J. Statkams, K. But
kui, J. Grybui ir “Maistui”.

Dėkoju Lietuvių Namų Redfer- 
ne Tarybai už patalpas ir Moterų 
Soc. Globos Valdybai už visas pa
slaugas.

Dėkoju ir visiems “Dainos” 
choro dalyviams ir jo vadovui 
muz. K. Kavaliauskui už pasvei
kinimą manęs Vardadienio pro
ga,už dovanas, o ypač už gražias 
dainas.

Kun. P. Butkus, 
Sydnėjaus Lietuvių Kapelionas

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Apylinkės bibliote

kai pradėjus veikti, patikrinta 
buvusi kartoteka ir rasta, kad 
daugelis buvusių skaitytojų dar 
nėra grąžinę knygų, kurios buvo 
išduotos pasiskaitymui į namus.

Maloniai prašome buvusius skai
tytojus paimtas knygas artimiau
siu laiku grąžinti bibliotekoje 
budinčiam asmeniui kiekvieną 
sekmadienį nuo 2 vai. p.p. iki 8 
vai. vakaro, arba atsiųsti paštu 
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šiuo adresu: Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybai, 20 Botany Rd., Alex
andria, N.S.W.

Sydnėjaui Apyl. Valdyba

STUDENTŲ IR “ŠVIESOS” 
POBŪVIS

Kasmet Sydnėjaus liet, studen
tai ir “šviesos” sambūris suren
gia boheminį vakarą.

Šiais metais šio pobūdžio va
karas buvo rengtas Anthony Do- 
gherty salėje liepos 16 d. ir pa
vadintas “Vakaras pas Beatni
kus.”

Kaip praneša Jūsų korespon
dentas, vakaras praėjęs su pasise
kimu, jame dalyvavę ne tik gra
žus būrys studentų ir šviesiečlų, 
bet apsčiai atsilankę ir jų sve
čių. Ypatingai jame buvę daug 
matyti lietuviškojo jaunimo.

Be Įeitų jaunatviško vakaro | 
prašmatnybių, pobūvio metu bu- j 
vo dar išleistas rotatorinis 6 psl. | 
laikraštis, pavadintas “Beatrrikų 
Pastogė”. Laikraštėlis išleistas 
skoningai ir jame sutalpinta ne
maža tikrai vykusios humoristi
nės medžiagos.

M.P.I.

STUDENTŲ DĖMESIUI!
Liepos 30 d. (šeštadienį) 7 v. v. 

Centriniuose Liet. Namuose Red
fern e kun. dr. P. Bašinskas pra
ves seminarą tema: “Lietuvių 
studentų esmė ir padėtis”. Semi
naras bus diskusinio pobūdžio.

Po to bus rodomas filmas iš 
liet, studentų gyvenimo N. Zelan
dijoj ir Australijoj. \

Visi studentai ir abiturientai 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

Valdyba

MELBURNAS
STUDENTŲ ŽINIAI

Pranešame, kad visuotinis Mel
burno liet, studentų susirinkimu 
šaukiamas š.m. liepos 29 d., 19 
vai. Universiteto Unijų (Union) 
patalpose, 5-me komitetų posė
džių kambaryje.

Kviečiami visi studentai jame 
dalyvauti.

ALSS Melburno įkyrius

PAJIEŠKOJIMAS
★ Lietuvoje gyvenąs brolis įieš

ko savo sesers Irenos Bakūnaitės 
— Šilingas.

Žinantieji pajieškomąją prašo
mi pranešti adresu:

K.K., 1 Lloyd St., N. Farm, 
Brisbane, Qld., Australia.

PATIKSLINIMAS
Praeitoje “M.P.” laidoje, apra

šinėjant Bankstowno liet, savait
galio mokyklos ruoštą vakarą — 
koncertą, įsivėlė klaida. Buvo 
praleista eilutė: “Deklamavo p. 
Genienė ir dainavo duetu pųi. Zi- 
gaičiai.”

Paliestieji dėl klaidos atsipra
šomi.

Red.
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