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RAUDONIEJI ĮSIBROVĖ AMERIKON
%

Komunistinio pasaulio vadai laisvių šalyje. Didelės Pavergtųjų Tautų 
Seimo organizuotos demonstracijos. .Tau yra sužeistų ir suimtų. Chruščiovo iš
kamša pakarta priešais jo akis. Prityręs klounas tačiau nesijaudina, kai jis 
vadinamas koriku, žmogžudžiu ir panašiai. Neabejojama, kad raudonieji yra 
susitarę propagandinei misijai.

KURIS TAPS AMERIKOS PREZIDENTU?
Ar prezidentu bus Nixonas, ar Kennedy — Amerikos 

laikysena Pabaltijo laisvės klausimu nepasikeis
VIENO IR ANTRO KANDIDATO PERSPEKTYVOS KABO 

“LYG ANT PLAUKO”.
Pasaulio politinis dėmesys vėl 

nukreiptas į UNO — Jungtinių 
Pasaulio Tautų Pilnaties Asamb
lėjų, kuri šią savaitę susirinko 
Niujorkan.

Po paskutinės Viršūnių Konfe
rencijos Paryžiuje, kuri taip dra
matiškai iširo ir kurioje Sovietijos 
diktatorius Nikita Chruščovas 
įžeidė laisvojo Vakarų Pasaulio 
vadą Amerikos prez. D. Eisenho- 
verį, buvo manoma, kad bolševi
kiniai vadovai turės bent krislą 
savigarbos ir susilaikys nuo toli
mesnių propogandinių šposų. Ta
čiau, kaip sako liaudies patarlė, 
kuprotą tik grabas ištaiso. Taip 
ir šiuo atvėju didžiausio istori
joje sąmokslo vadai — raudonie
ji lyderiai iš okupuotos ir paverg
tos Rytų Europos, visiškai nerau
donuodami dėl savo kruvinų “žyg
darbių”, suskrido ar suplaukė j 
Amerikoj esančią UNO rezidenci
ją, kad ir vėl žvejotų aukas 
drumsto vandens propogandoje ir 
akiplėšiškam savo elgesyje, tarsi 
blogiausio cirko klounai, pro są
žinės raudą rodydami savo grima- 
sinės šypsenos iškreiptus veidus ir 
vėl propaguodami tariamos taikos 
apaštalų misiją nekultūringoms 
juodaodžių ir mišriųjų tautų bū
tybėms.

J UNO plenumo posėdžius, ku
rie tęsis iki š.m. gruodžio mėn., 
raudonųjų delegacijos atvyko šių 
savo vadų vadovaujamos:

Sov. Rusijai vadovauja Nikita 
Chruščiovas, Ukrainos gyventojų 
žudikas ir dabartinis diktatūrinės 
komunistinės imperijos min. pir
mininkas bei komunistų partijos 
generalinis sekretorius;

Vengrijos delegacijai pirminin
kauja to krašto žiaurusis diktato
rius Janos Kadar, kuris sovieti
nių tankų pagalba kruviniausiai 
numalšino Vengrijos sukilimą, tu
rėdamas sąžinės ir drąsos šaudyti 
net nepilnamečius jo valdomo 
krašto sūnus;

Lenkiją atstovauja Vladyslav 
Gamulka, senas pogrindžio komu
nistas, kuris keletą paskutiniųjų 
metų, suprantama — Maskvos pri
tarimu ir palaiminimu, stengiasi 
įsitvirtinti didžiai patriotingoje 
tautoje, teikdamas kraštui žiups
nį laisvių religiniame ir ekonomi
niame gyvenime;

Čekoslovakijos atstovas yra se
nas komunistas ir dabartinis val
stybės diktatorius Antoni Navot- 
ny, kuris turi pilniausią Maskvos 
pasitikėjimą;

kitus pavergtuosius Rytų Euro
pos kraštus — Bulgariją, Rumuni
ją ir Albaniją — atstovauja taip 
pat ne tų tautų laisvai rinkti ats
tovai, bet Sov. Rusijos durtuvais 
primesti komunistai, kurie, savai
me aišku, šoka taip, kaip Maskva 
groja.

Šion raudonųjų diktatorių gran- 
din visiškai aiškiai jungiasi ir da
bartinis Kubos raudonųjų vadas 
Fidelo Castro, o iš dalies — Ju
goslavijos pavergėjas marš. Tito 
ir Egipto neaiškaus veido dikta
torius Nasseris.

Amerikiečiai, kurių žymų pro
centą sudaro aukščiau išminėtų 
tautų pabėgėliai nuo raudonojo 
teroro, komunistinius vadus suti
ko masinėmis demonstracijomis, 
Chruščiovui prieš akis Niujorko 

uoste pademonstruodami pakartą 
jo iškamšą, be to, iškeldami šim
tus didžiulių plakatų su nedvi
prasmiškais užrašais: “šalin iš 
laisvosios žemės kruvinieji bude
liai, žudikai, korikai” ir t.t. ir t.t.

Amerikos policija turi tikrai ne
lengvą uždavinį apsaugoti raudo
nuosius vadus nuo įniršusių de
monstrantų. Paskutinėmis žinio
mis demonstrantų tarpe jau yra 
sužeistų ir suimtų, nes pabaltie- 
čiai, ukrainiečiai, vengrai, alba
nai, jugoslavai ir kubiečiai pasi
šventėliai, nebodami savo sveika
tos ir pavojų, nori parodyti lais
vajam pasauliui, kad jie dar nesu
smilko Vakarų gerbūvio katile, 
bet vis dar yra ryžtingi kovoto
jai už savo tautų laisvę ir jų ne
priklausomybę. Kaip užsienio 
spauda praneša, demonstracijoms 
vadovauja ir jas stropiai organi
zuoja Pavergtųjų Rytų Europos 
Tautų Seimas, turįs savo būstinę 
priešais UNO rūmus, kuriuose ir 
susirinko raudonieji.

Amerikos spauda praneša tie
siog humoristinių smulkmenų apie 
raudonųjų elgesį ir specialiai ap
rašinėja isteriškojo klouno Chruš
čiovo ir barzdotojo Kubos dikta
toriaus Fidelo Castro veiksmus ir 
žingsnius. Kadangi Chruščiovui, 
Castro ir Vengx-ijos diktatoriui 
Kadar yra apribotas judėjimas 
Niujorke ir jie apgyvendinti UNO 
reikalams skirtame kvartale, tai 
šių raudonųjų vyriausybės įteikė 
Amerikai protesto notas dėl judė
jimo laisvės suvaržymo. Amerikos 
užsienio reikalų ministerija į šios 
rūšies protestus atsakė, kad tatai 
esą daroma jų pačių labui ir sau
gumui.

Nežiūrint humoristinio komu
nistinių vadų elgesio, jų nerimtų 
protestų ir propogandinių iššokių, 
šiuo metu Jungt. Tautose speku- 
luojama spėliojimais ir prielaido-

MŪŠI] GYVENIMO AKTUALIJOS
SALE, Vic.

APLANKĖME SALĖS 
SENIŪNIJĄ

Š.m. rugsėjo mėn. 17 dienos 
vakare trys Yallourno apylinkių 
lietuvių šeimos, į kurių tarpe pa
sisekė įsiterpti ir keliems vien
gungiams su šių eilučių autorium, 
susimetė į 40 mylių atstume esan
čią A.L.B. Salės seniūniją at
švęsti Rugsėjo aštuntąją dieną. 
Seniūno p. S. Drungilos erdviuo
se namuose beveik šimtaprocen
tiniai susirinko Salės lietuviai, 
kur šiltai priėmė yalloumiškius 
svečius.

Minėjimą trumpa kalba atidarė 
p. . Drungilas, paprašydamas at
sistojimu ir susikaupimu prisimin
ti už Krašto laisvę žuvusius ir 
dar bolševikų vergijoj tebeken
čiančius tautiečius. Atvykęs iš 
Moe, Vic., J. Kovūnas paskaitė 
minėjimui pritaikytų savo kūry
bos porą eilėraščių. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Po misėjimo įvyko prie vietos 
lietuvių ponių bendrai ir gražiai 
paruošto stalo jaukus pasivaišini- 
mas, kurio metu padainuota lie
tuviškų dainų, nuoširdžiai pasi
šnekėta, pasišokta ir prisiminta 
Vokietijoje likusieji tautiečiai se
neliai ir invalidai, kuriems čia 
pat pravesta piniginė rinkliava.

širdingas ačiū sališkiams tau
tiečiams.

Ten buvusi — Yallourno duktė 

mis, kas kokias politines kortas 
atvers savo kalbose ir siūlymuo
se.

Manoma, kad savo kalboje, ku
rią pasakys šiandieną prez. Ei- 
senhoveris, pasiūlys modifikuotą 
nusiginklavimo planą, kurio svar
biausiu punktu bus — erdvinės 
žvalgybos lėktuvų pagalba kont
rolė visose žemės rutulio valsty
bėse. Eisenhoveris taip pat pasiū
lysiąs efektingos pagelbos teiki
mo planą naujai atsikūrusioms 
Afrikos tautoms.

Chruščiovas, kaip komunistinių 
kraštų ruporas, pakartosiąs savo 
siūlymus dėl visuotino ir pilno 
nusiginklavimo ketverių metų lai
kotarpyje. Šis jo siūlymas jau 
kartą buvo pareikštas, kai jis per
nai lankėsi Jungt. Amerikos vals
tybėse.

Sekančioji savaitė, manoma, 
bus kupina diplomatiškų ir nedip- 
lomatiškų debatų, gal net žymiai 
aštresnių už visus ankstyvesniuo
sius.

Padėtis Konge, atrodo, dar nė
ra galutinai stabilizuota, nors 
skelbiama, kad padėties viešpats 
yra provakarietiškos orientacijos 
pulk. Mobutu. Kongo komunisti
nis min. pirm. Lumumba šiuo tar
pu yra nušalintas nuo valdžios 
ir saugomas UNO dalinių. Jau 
pirmame UNO pilnaties posėdyje, 
kuriame UNO generalinis sekre
torius prašė išimtinos mandato 
teisės tvarkyti kunkuliuojantį Kon 
gą, sovietinis blokas prakišo, nes 
vakariečių pasiūlymą palaikė 70 
atstovų iš visų 96 UNO narių, 
šiuo metu susirinkusių Niujorke. 
Balsavimų daviniai parodė, kad ir 
nepriklausomosios Afrikos valsty
bės visdėlto yra atsargios ir lai
kosi vakarietiškojo nusistatymo.

Tuo būdu spėliojama, kad ir šį 
kartą raudonųjų propoganda ne
ras pritarimo.

BANKSTOWNAS
ŠAUKIAMAS VISUOTINAS 

SUSIRINKIMAS
š.m. spalių 2 d. 12 v. (tuoj po 

lietuviškų pamaldų) Bankstowso 
Apylinkės Valdyba šaukia visuo
tiną narių susirinkimą Bankstow- 
no lietuvių Dainavos salėje.

Susirinkimo darbotvarkė:
Susirinkimo atidarymas, Prezi

diumo sudarymas, Mandatų komi
sijos rinkimas, Atstovų į Krašto 
Tarybą rinkimas ir susirinkimo 
uždarymas.

Paskirtu laiku nesusirinkus kvo
rumui, po pusės valandos bus 
šaukiamas antras susirinkimas, 
kuris bus teisėtas, nežiūrint da
lyvių skaičiaus.

Kas dar nesumokėjo lietuvio 
mokesčio, prie susirinkimą galės 
susimokėti.

Bankstowno Apylinkės V-ba

JAUNIEJI PAMINĖJO
TAUTOS ŠVENTĘ

Š.m. rugsėjo 18 d. Dainavos sa
lėje Bankstowne Sydnėjaus ir 
apylinkių jauniausias mūsų atža
lynas — mokyklinio amžiaus vai
kučiai — minėjo Rugsėjo Aštun
tąją.

Bankstowno savaitgalio mokyk
los vedėjas p. Genys paprašė mi-

LIETUVIŲ VAIDMUO IR 
LIETUVOS REIKALAI

Mes lietuviai — ir kitos Pabal
tijo tautos — dideliu susidomė
jimu žiūrime j besiartinančius 
Jungt. Amerikos Valstybių prezi
dento rinkimus, įvykstančius š.m. 
lapkričio mėnesį. Registruojame 
kandidatų į prezidentus pasisaky
mus; Gallupo duomenis apie gy
ventojų apklausinėjimus ir pan. 
Iki paskiausio laiko Amerikos gy
ventojų dauguma, atrodo, vis dar 
linksta į respublikonų kandidatą 
— dabartinį viceprezidentą — 
Nixoną. Bet jo persvarą, procen
tais imant, ne kažin kiek didelė, 
vos penketas ar kiek procentų. 
Keletas neapsisprendusių balsuo
tojų nuošimčių gali rinkimų die
ną visa nulemti ir į vieną ir į ki
tą pusę. Visa kabo lyg “ant plau
ko". Gali būti išrinktas vienas, 
gali būti išrinktas kitas kandida
tas. Kai kurie rinkiminės kovos 
reiškiniai dar labiau pasunkina 
aiškiau pramatyti, kuris kandida
tas bus išrinktas: respublikonų 
Nixonas, ar demokratų Kennedy. 
O vienas tų reiškinių — štai koks:

VICEPREZIDENTO LODGES 
KANDIDATŪRA SUSKALDĖ

KATALIKŲ BALSUS •
Kaip žinoma, šiuose rinkimuo

se po ilgo laiko (po 32 metų) vėl 
išstatytas kandidatas katalikas 
(Kennedy). Kaip Gallupo apklau
sinėjimai parodė,Kennedy vejasi 
respublikonų kandidatą Nixon 
vos keletas nuošimčių skirtumu. 
Respublikonai, iš savo pusės, pa
darė tokįį žygį, kuris gali rinki
kų katalikų nuotaikas pakreipti 
gerokai- į respublikonų pusę, čia 
turima galvoje respublikonų su
manymą kandidatu į viceprezi
dentus Cabot Lodge, kataliką, 
JAV delegacijos vadą Jungtinėse 
Tautose, kur jis daug kartų labai 
sėkmingai kovėsi su sovietiniais 
delegatais, apgindamas Vakarų 
pasaulio pozicijas.

Kaip informuoja “Eltos Infor
macijų” Amerikos rinkiminės ko
vos stebėtojas, toji Lodges kandi
datūra į viceprezidentus suskaldė 
katalikų balsus. Vieni, kaip iš 
pradžių, taip ir dabar palaiko ka

nėjimą pradėti Tautos Himnu. Po 
to jaunuosius pasveikino Banks
towno apyl. pirm. p. Nakutis, il
gesniame žodyje papasakodamas 
apie Lietuvos gamtos grožį, liau
dies dainas, tautosaką, tautodailę, 
Nepriklausomos Lietuvos gyveni
mą ir kt. Po jo savo populiarioje 
ir vaizdingoje paskaitoje dantų 
gydytoja G. Kazokienė nušvietė 
jauniesiems Lietuvos didvyrių, 
knygnešių, savanorių gyvenimą ir 
Nežinomojo Kareivio Kapo isto
riją. Tikrai įtikinančiai ji įrodė, 
kad reikia išmokti lietuvių kalbą 
ir pamėgti savuosius papročius.

Meninėj daly pirmieji scenoje 
pasirodė Camperdowno savaitga
lio mokyklos mokiniai, kuriems 
vadovavo ir išmokė p.p. Savickie
nė ir Bernotaitė — Kapočienė. 
Žvakučių šviesų prieblandoje jie 
jaudinančiai padainavo “Kur ban
guoja Nemunėlis”...

Camperdowno mokyklos globė
jas kun. P. Butkus tarė jautrų 
žodį, tautines mūsų šventes pri- 
lygindamos šeimyninėms gimimo 
ar vardo dienų iškilmėms. 

taliką kandidatą į prezidentus, 
Kennedy, o kita dalis katalikų 
linksta į respublikonų kandidatą 
Nixoną kaip tik dėlto, kad kandi
datas į viceprezidentus yra ge
ras katalikas ir sėkmingas vals
tybininkas — politikas Lodge. 
Sunku pranašauti, kokius tai gali 
turėti padarinius rinkimų dieną. 
Kaip pastebi “E.I.” bendradarbis 
kartu su didesniu katalikų verž
lumu politiniame gyvenime, poli
tinis svoris ateityje galėtų iš
sprukti iš anglų — airių rankų, 
jei ir ne visai, tai bent dalinai. 
Gali tekti daugiau skaitytis su ita
lais, lenkais ir kitais katalikų baž
nyčios šalininkais, kurie rinkimi
niams kandidatams gali duoti 
daug balsų.

Iš kitos pusės, pajudėjo kai ku
rie Amerikos protestantų sluoks
niai. Nors ir prezidentas Eisen- 
howeris ir respublikonų kandida
tas Nixonas ir demokratų kandi
datas Kennedy pakartotinai pa
brėžė, kad jie rinkiminėje kampa
nijoje nėra linkę panaudoti reli
ginių — bažnytinių klausimų ir 
stengsis iš rinkiminės propagan
dos išjungti — sunku išvengti, 
kad kai kurie protestantų sluoks
niai imtų kovoti prieš kandidatą 
Kennedy. Jie jam prikiša, kad, 
išrinkus jį prezidentu, svetimos 
jėgos (suprask: Vatikanas) gali 
mėginti daryti į prezidentą ir jo 
vyriausybę nelemtą įtaką. Kita 
vertus, nepaslaptis, kad Ameri
kos katalikų bažnyčios veikėjai 
taip pat išvysto savo veiklą už ka
talikų kandidatą Kennedy prieš 
Nixoną, nors, kaip minėjome, abu 
kandidatai pasireiškė prieš religi
jos įjungimą į ringiminę kampa
niją.

KAS MUMS SVARBIAUSIA
Mums lietuviams, žinoma, pats 

svarbiausias klausimas, kaip žiū
ri ir vienas ir kitas kandidatas į 
prezidentus į Lietuvos ir kitų Pa
baltijo tautų laisvės reikalą. Esa
me jau anksčiau išdėstę, kad ir 
Nixonas, ir Kennedy ne kartą yra 
pasireiškę kaip aiškūs Pabaltijo 
tautų laisvės draugai. Jie tai pa
tvirtino dar ir paskutiniais lai
kais. “E.I.” dendradarbis pastebi,

Bankstowno mokyklos vaikai 
darniai ir nuotaikingai pašoko Gi- 
vatarą, Suktinį ir Rugučius. Šios 
mokyklos choras, diriguojamas p. 
Zigaičio, akompanuojant Br. Ki- 
veriui, padainavo 3 liaudies dai
nas.

Triukšmingais plojimais buvo 
pasitikta Cabramattos mergaičių 
kvarteto dainos, akomp. Br. Kive- 
riui.

Po to vėl sekė eilėraščių, smui
ko ir piano muzikos pynė.

Programa buvo baigta pirmą 
kartą matomu “Lėlių Teatro” vai
dinimėliu, kurį paruošė p. Sko- 
rulienė.

Po to sekė vaišės, kurias paruo
šė Bankstowno Apyl. V-ba.

Suaugusiems, kurių susirinko 
šį kartą tikrai didelis skaičius, 
šis vaikų pasirodymas paliko gra
žiausi įspūdį. Padėka priklauso 
rengėjams, mokytojams ir tė
vams.

Dalyvavę*

MIRS
PROF. K. PAKŠTAS
Iš Jungt. Amerikos valstybių 

pranešama, kad staiga širdies 
smūgiu mirė žinomasis profeso* 
rius, geografijos specialistas, už
sieninės Lietuvos projektuotojas 
Hondūre (Vid. Amerikoj) prof. 
Kazys Pakštas, sulaukęs 67 metų 
amžiaus.

Artimiausieji draugai palaidojo 
velionį šv. Kazimiero kapinėse 
Čikagoje. Pamaldas atlaikė vysk. 
V. Brizgys.

Inf.

kad JAV visuomenėje pastarais 
laikais vykstąs tam tikras persi
laužimas. To bendradarbio nuo
mone, JAV gyvenime pradėjo lyg 
kiti vėjai pūsti — gal kiek palan
kesni tokioms mažoms tautoms, 
kaip Lietuva. Dabar jau ir pa
tiems žymiesiems JAV vairuoto
jams pasidarę būtina daugiau su
sipažinti su kraštais prie Baltijos, 
už geležinės uždangos. Nuolati
nis lietuviškųjų ir kitų veiksnių 
aiškinimasis darbas čia taip pat 
savo daro.

Kai dėl abiejų kandidatų ben
dros laikysenos Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu, tai toji laikysena yra 
aiškiai tvirta, ryžtinga. Chruščio
vo ir apskritai Maskvos grubi lai
kysena Vakarų atžvilgiu tą pre
zidento kandidatų ir visuomenės 
ryštingumą dar sustiprino. Nau
jasis prezidentas — ar tai bus 
Nixonas ar Kennedy — turės at
sižvelgti į Amerikos visuomenės 
masių nuotaikas, kurios pasta
rais laikais pasidarė labai antiso- 
vietinės.

Lietuviai Amerikos piliečiai, ir 
šį kartą yra susiskirstę į respub
likonus ir demokratus, kaip ir 
ankstesniuose rinkimuose. Yra 
lietuvių, turinčių žymią įtaką res
publikonų viršūnėse, yra lietuvių, 
kurie nemažą vaidmenį vaidina 
demokratų viršūnėse. Yra lietu
vių, kurie ir su vienos ar su kitos 
partijos kandidatu į prezidentus 
yra artimai asmeniškai pažįstami. 
Ar vienas, ar kitas laimės — lie
tuvių ryšiai su Baltaisiais rūmais 
nenutrūks.

Chruščiovo viltis, pakartotinai 
reikšta po viršūnių konferencijos 
Paryžiuje susprogdinimo, būtent, 
kad sekantis Amerikos preziden
tas koegzistencijai su Maskva bū
siąs palankesnis, negu dabartinis 
prezidentas, tikriausiai nepasi
tvirtins. Nebent Kremlius radika
liai pakeis savo politiką. Bet tuo 
atžvilgiu šiuo metu nėra nė ma
žiausių duomenų.

“PABAIGTUVĖS”
BUS KARTOJAMOS

Sėkmingai praėjęs P. Pilkos 
“Pabaigtuvių” vaidinimas, kad 
galėtų jį matyti ir tie, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties nega
lėjo atsilankyti į spektaklio prem
jerą, dar kartą kartojamas Bank
stowne.

šį kartą “Pabaigtuvių” vaidini
mas įvyks š.m. rugsėjo 25 d. ir 
prasidės 6v. 30 min. vakare Bank
stowno Liet. Dainavos namuose.

Savaitgalio mokyklų ir lituanis
tinių kursų auklėtiniams, kurie iš 
anksto užsirašo pas savo mokyto
jus, įėjimas neapmokamas. Neap
mokamas įėjimos taip pat ir šių 
institucijų mokytojams.

Visi kiti suaugusieji apsimoka 
už įėjimą po 6 šil, o vaikai, nelan
ką lietuviškų mokyklų, po 2 šil 6 
penus.

Bilietai bus gaunami prie įėji
mo.

lųf.
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GENKARČIŲ ĮTAMPA
s i ‘ K

I

Visam gyvajam pasaulyje sutin
kame genkartes — senąją, vyres
niąją, jaunąją ir pačią jauniausią
ją kartą. Tik žmogus — biopsi- 
chinė būtybė tėra sąmoningas šio 
reiškinio, bet dėl to išgyvena ir 
{vairių laipsnių genkarčių įtam
pą. Šiaip jau gyvūnai šimtmečius 
klauso tų pačių gamtos dėsnių ir 
gyvena tą patį savo pirmtakų gy
venimą, žinoma, jei neįvyko di
desnių geoklimatinių pakitimų bei 
mutacijos reiškinių pačioje pri
gimtyje. Daugumas prijaukintų 
laukinių gyvulių bei paukščių dėl 
tų priežasčių neteko savo pirmi
nių reiškimosi ypatybių, pav. nu
stojo buvę giesmininkai. Gyvių 
pasaulyje sutinkame bent primi
tyvius ir genkartinius skyriojimo- 
si požymius. Jauni kačiukai mėgs
ta žaisti, bet senei katei, o ypač 
katinui tas įkyru. Kaikurių kai
menėmis besilaikančių augėlesnių
jų rūšių žinduolių seniai, pav. bi
zonų buliai, ganosi bandos pa
kraščiuose.

Gyvių pasaulio genkarčių reiš
kinio skirtybes apsprendžia me
džiagų apykaita ir biofizinės ener
gijos kiekis. Ir žmogaus kūnas 
yra tų pačių gyvosios gamtos dės
nių sąlygojamas, bet kartu jojo 
reiškimasis yra giliau ar paviršu- 
tiniškiau apsprendžiamas žmogaus 
dvasios reiškimosi — josios jaus
minių ir intelektualinių momentų, 
josios sugebėjimo svarstyti, spręs
ti ir pasiryžti net ir tam, kas gre
sia žmogaus gyvybei, tačiau ran
dama esant vertinga, o todėl siek
tina, todėl verta pasiaukojimo. 
Jaudinančių pavyzdžių sutinkame 
stebėdami gyvulių bei paukščių 
rūpinimąsi dėl vaikų. Bet tai tik 
iki reikiamo laiko, paklūstant 
gamtos dėsniui. Gyviams natūralu 
pamiršti vaikus, vaikams tėvus. 
Katė primygtinai veda iš namų 
savo prieauglį ir panaudoja pas
tangas jo nebeįsileisti į savo šei
mininko pastogę, žmonėms tačiau 
natūralu, kad jie laikosi šeimomis 
net ir vaikams vedus, kad jie 
gimdytojus gerbia ir myli, kad 
juos senose dienose dvasiškai ir 
medžiagiškai globoja, kad visą li
kusį gyvenimą sielojasi, netekę 
galimybės atsisveikinti jųjų pas
kutinio atodūsio valandą. Tik 
žmonės, reikšdamiesi tautoje, su
vokia, kad tautiniam organizmui 
labai svarbu jaunimas su savo 
jaunatviška energija ir jėga, su 
ryžtingumu ir revoliucine drąsa, 
bet taip pat su jaunuolišku ne
rūpestingumu ir žaismingumu, 
čia pat greta vyresnioji karta 
suteikia gyvenimui pastovumo, 
tvarkos ir rimties. Drauge su 
jaunąja karta kuria dvasines ir 
medžiagines vertybes ne tik sau, 
bet ir būsimoms generacijoms, 
nes planuojama šimtmečiams 
priekin tiesiant kelius, pravedant 
tiltus, vandentiekius, statant 
miestus su ligoninėmis, universi
tetais, bažnyčiomis, muziejais bei 
kitomis kultūrinėmis šventovėmis.

Kiekvienoje kultūrinėje žmoni
jos pakopoje sutinkame eiles nor
mų, kurios tvarko mūsų prievo
les, kurios nusako, kas kam pri
valu ir kas negalima bei drau
džiama. Jaunimui nevalia iki tam 
tikro amžiaus be tėvų ar valdžios 
įstaigų leidimo susituokti, negali
ma balsuoti bei būti renkamiems, 
daug kur nusakyta amžius sena
toriams ir valstybės galvoms. Se
nimas piktinasi, kad jaunimas ne
silaiko konvencijos, kad pertran- 
kus, nerūpestingas bei vėjavaikiš
kas. Pykina jaunimo mados, mu
zikos pomėgiai ir šokiai, dažnai 
revoliucionieriškos politinės pa
žiūros. Jaunimas dažnai nepa
kantrus seniams, kurie vis moko, 
vadovauja bei tvarko viešąjį gy
venimą. Ir taip vieni iš kitų šai
posi, vieni kitus kritikuoja ir ne
išmanėliais bei susenusiais vadi
na, Mastas yra sugebėjimas. Kiek
vienas amžius gali kaiką kita ir 
kaiko negali. Geri kariai tėra tik 
jauni, bet geri generolai ir ka
riuomenės vadai, paprastai, būna 
vėlyvo amžiaus, nes atsakingi yra 
už milionus gyvybių, o todėl rei
kalingi didelio teoretinio pasiruo
šimo, gyvenimiško patyrimo ir il
go svarstymo iki kaikam pasiryž

tant. Genialių žmonių biografijos 
rodo, kad jaunatvė kūrybiškai 
daugiausia pasireiškia muzikos ir 
matematikos srityje. Isaac N e w- 
tonas 27 metų buvo paskir
tas Cambrige universiteto profe
sorium ir išrinktas Paryžiaus 
mokslo akademijos nariu. Produk- 
tingiausias laikotarpis tarp 18 — 
38 amžiaus metų. Tarp 19 — 27 
amžiaus metų nustatė gravitaci
jos dėsnį. Karl G a u s s a s 30 
metų buvo pakviestas Goettinge- 
no universiteto profesorium; dar 
tik 24 m. tebūdamas, Petrapilio 
mokslo akademija išrinko jį savo 
nariu. Tikimybių teorijos gaires 
Gaussas nustatė tebūdamas 18 
metų; dizertaciją parašė 22 m. 
Wolfgang A. M o z a r t a s 4 
metų skambino pianinu, 5 m. kom
ponavo pirmuosius kūrinius, ku
riuos užrašinėdavo tėvas. Būda
mas 7 metų, Mozartas pradėjo 
keliones su koncertais po pasaulio 
sostines; 13 m. Mozartą Salzbur- 
go arkivyskupas paskyrė savo rū
mų orkestro dirigentu. Dar netu
rint jam 15 metų, Bolonijos ir 
Veronos filharmonijos akademijos 
išrinko Mozartą savo nariu, po
piežius suteikė “cavaliere” titu
lą. Dainininkai, baleto artistai ir 
sportininkai jaunatvėje sužydi.

Politikos, ūkio, teisės, bažny
čios ir karo vadovybės srityse per- 
versminiai įnašai yra vėlyvesniu 
ir vėlyvojo amžiaus vaisiai. Nic- 
colo Machiavellis Flo
rencijos tarybos nariu, tiesa, iš
renkamas 29 metų, bet savo svar
biausią perversminį veikalą “II 
Principe” parašė 44 metų. Cle
mens Metternich Aus
trijos politikai vadovavo nuo 36 
— 74 amžiaus metų. Otto Bis- 
m a r c k a s, geležinis kancle
ris ir Vokietijos suvienytojas, į 
politinį gyvenimą atėjo 32 metų; 
46 m. buvo paskirtas ministru 
pirmininku ir vėliau visos apjung
tos Vokietijos kancleriu. Krašto 
politikai vadovavo iki 75 metų. 
Winston Churchill 26 m. 
dalyvavo karuose Kuboje ir, tų 
pačių metų būdamas, tapo išrink
tas parlamento nariu. Pirmą kar
tą Anglijos ministrų kabineto na
riu pakviestas 32 m. amžiaus, gi 
pirmuoju admiraliteto lordu 37 
m. Ministro pirmininko pareigų 
ėmėsi 1940 m., būdamas 66 m. 
Nuo to laiko sutinkame didįjį 

SKANDINAVŲ SPAUDOS 
BALSAI

Skandinavų spauda laikas nuo 
laiko pakartotinai grįžta prie te
mos, liečiančios sovietinės okupa
cijos dvidešimtmetį Pabaltijyje.

Oslo dienraštis “Norges Han
dels og Sjfartstidende” viename 
plačiame, šiai temai skirtame 
straipsnyje rašo: “Trys Pabalti
jo kraštai iki šiol vis svajoja bei 
ilgisi savo nepriklausomybės at
statymo. Tremtyje gyveną pabal- 
tiečiai, imponuojančiai vedą kovą 
už savo tautų ir kraštų ateitį, 
tebėra pilni gyvos kovingumo dva
sios ir nuolatos primena pasau
liui savo prispaustųjų tautų liki
mą”.

Švedijoje, Norrkoepinge išeinąs 
dienraštis “Norrkoepings Tidnin- 
gar” pabrėžia, kad Pabaltijo oku
pacijos dvidešimtmetis yra įspė
jimas laisvajam pasauliui, jog rei
kia nenuilstamai stovėti sargyboje 
prieš režimą, kuris negerbia pa
grindinių žmogaus principų, lie
čiančių laisvę ir teisę. Pabaltijo 
likimo šviesoj, visi sovietiniai 
skundai, jog Vakarai norį kitas 
tautas pavergti, atrodo groteski
niai ir juokingi.

Ryšium su Pakaltijo okupacijos 
dvidešimtmečiu, vienas Suomijoje 
išeinąs komunistinis laikraštis 
parašė straipsnį palankia komu
nistams linkme, šiuos komunis
tinio laikraščio sapaliojimus pui
kiai atrėmė švedų kalba Suomijo
je, Jakobstadto (suomiškai Pie- 
tarsaari) mieste išeinantis dien
raštis “Jakobstads Tidning”. Tarp 
kitų dalykų ten rašoma: "Komu
nistinio laikraščio straipsnis yra 
grubus istorinių faktų falsifika
vimas. Komunistinis laikraštis kal-

Churchillį, nes karo metas parei
kalavo iš jo tikrai milžiniškų dar
bų ir didelio sugebėjimo vadovau
ti karui ir politikai. Dar 80 m. 
būdamas, tebevadovavo Anglijos 
poljtikai. Konrad Adenauer 
sužlugdyto Vokietijos krašto kanc
leriu atėjo, būdamas 73 m. ir tose 
pareigose išlieka iki šiai dienai, 
turėdamas jau 84 m. amžiaus. 
Adenauer, be abejo, yra didžiau
sias valstybininkas, kurį pasau
lis yra davęs po U-jo Pasaulinio 
karo.

Lietuvos karalius Mindau
gas pravedė krašto apjungia
mąjį darbą būdamas vėlyvesnio 
amžiaus, gi karaliumi vainikavosi 
jau gerokai peržengęs per 50 am
žiaus metus. Vytautas 60 
metų vadovavo Žalgirio mūšiui, 
o vėliau dar 20 metų dėjo pama
tus Lietuvos valstybės rūmui. Jei 
būtų įvykęs sutartas vainikavimas 
karalium, tai Vytautas tuo metu 
buvo jau 80 metų senis. Kari 
Marksas perversminį eko
nomijos veikalą “Das Kapital” pa
rašė būdamas 50 metų (pirmą 
tomą 49 metų). Johan W. 
Goethe savo pagrindinį vei
kalą “Faust” pradėjo kurti, tie
sa, būdamas 20 metų, bet užbaigė 
peržengęs 80 metus. Romos kū-, 
rija, ypač naujaisiais laikais, be
veik visada pasirenka vėlyvo am
žiaus popiežių, kuris niekur ne
beskuba. Nors amžininkams kar
tais tai atrodo Romos Katalikų 
bažnyčios silpnybė, bet amžių 
žvilgsniui čia josios stiprybė.

Yra ir išimčių. Makedoniečių 
Aleksandro, romėnų Augusto ir 
prancūzų Napoleono karo vadų 
genijai sublizgėjo jų jaunystėje. 
Aleksandras Didysis, 20 metų ta
pęs karaliumi, tuoj ėmėsi vado
vauti kariuomenei. Per 33 savo 
amžiaus metus, tiek jis tegyve
no, buvo nukariavęs Mažąją Azi
ją, Egiptą, galingiausią tuo metu 
pasaulyje Persijos valstybę, nu
žygiuodamas į tolimąją Indiją. 
Persus sumušė teturėdamas 25 
metus. Napoleonas Bo- 
nopartas 24 m. dalyvavo korsikie
čių laisvės kovose; 27 metų buvo 
jau generolas ir Prancūzijos ka
riuomenės vadas žygiui į Italiją 
ir Egiptą. 30 metų Napoleoną iš
rinko Paryžiuje pirmuoju konsu
lu; 35 metų vainikuotas tapo 
Prancūzijos imperatorium.

KITI APIE MUS
ba su užsdegimu apie Kongo lais
vę ir nepriklausomybę; savo ruož
tu mes irgi sutinkame su tuo, kad 
kolonialinės tautos turi teisę lais
vai ir nepriklausomai savo kraš
tus tvarkyti. Bet mes taip pat ran
dame, jog visos tautos turi tas 
pačias elementarines teises, taigi 
tuo pačiu šias teises turi Estija, 
Latvija ir Lietuva. Iš tikrųjų yra 
koktu, kad suomiškas laikraštis 
džiaugiasi dėl savo kaimynų 20 
metų laisvės netekimo, kuris yra 
sunkus prisiminimas".

Lietuvos Garbės konsulas Nor
vegijoje, H.M. Hansenas, š.m. 
rugp. mėn. 23 dienos “Norges 
Handels og Sjofartstidende” dien
raštyje parašė sekančio turinio 
laišką, skirtą dienraščio redakci
jai:

"Pone Redaktoriau, aš esu jau 
daugelį metų džiugus ir dėkingas 
už Jūsų drąsų ir aiškų pavergtų
jų tautų gynimą. Už tai aš su di
deliu susidomėjimu skaičiau Jūsų 
laikraštyje patalpintą p. C.L. Ha 
Danielsseno straipsnį, vardu 
"Centriniai organizuoto darbo 
boikotas”, kuriame aš pasigedau 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos atžy- 
mėjimo; manau, kad tai buvo tik 
straipsnio autoriaus neapdairu
mas. Kiekvienas, šiek tiek pažįs
tąs Lietuvos istoriją, žino, kad 
Lietuvos kraštas apima plačias 
sritis ir turi garsią istoriją. Iš 
Pabaltijo kraštų Lietuva yra di
džiausias kraštas. Visi gerieji pa- 
baltiečiai laukia laisvės dienos, 
kuri ateis gal būt greičiau, nei 
mes manome.

Jūsų etc., H.M. Hasten,

Generalinis laisvosios Lietuvos' 
konsulas Norvegijoje .

^^Lictuuiai-----
★ Danguolė Variakojytė, iš 

JAV Aukštąjį Mokslą Baigusių 
Moterų Sąjungos gavusi 12.000 
stipendiją, studijuoja indėnų pa
pročius, kalbą, muziką, dainas ir 
kt. Ji yra baigusi Roosevelto Uni
versitetą Čikagoje ir ruošiasi dok
toratui Indianos Universitete 
Bloomingtone.

★ Jonyno Mokinių Darbai pa
rodoj. V.K. Jonyno, Fordhamo 
Universiteto dailės skyriaus ve
dėjo, studentų darbai jau antras 
mėnuo yra išstatyti New Yorko 
parodoj. V.K. Jonynas dėsto ten 
nuo 1955 metų ir ką tik pasira
šė sutartį toms pačioms parei
goms kitiems metams.

★ Ir lietuviams padidino kvotą 
į J.A.V-bes. JAV imigracijos mi
nisterija paskelbė naujas imigra
cijos kvotas pagal atitinkamų 
kraštų padidėjusį gyventojų skai
čių. Pabaltijo kraštų kvotos nėra 
nei panaikintos, nei įjungtos į 
Sov. Sąjungos kvotą, o dargi pa
didintos. Iki šiol Lietuvos metinė 
kvota buvo 384, Latvijos — 235, 
Estijos — 115. Remiantis 1960 m. 
JAV gyventojų surašymo duome
nimis, Lietuvai nustatyta 1.837, 
Latvijai 1.871, Estijai 539.

★ Operą “Traviata” italų kalba 
pastatė Montevideo, Urugvajuj, 
lietuvių parapijos choras, vado
vaujamas vargonininko Vito Do
relio. Žiūrovų buvo pilna parapi
jos salė. Po pirmojo pasisekimo 
numatoma dar pasitobulinti ir pa
sirodyti miesto teatre bei kitose 
krašto vietovėse galbūt net ir 
Argentinos sostinėj Buenos Aires.

★ Balfas 1959-60 m. į Lietuvą 
išsiuntė 2,343 siuntinius už 45, 
602.77 dol. Naujų biudžetinių me
tų pradžioje, liepos 1 d. Balfe ne
buvo nė vieno atmesto prašymo 
iš Sibiro. Visi vaistų prašymai 
patenkinti, jeigu tik buvo įsitikin
ta, kad prašoma ne spekulacijai 
ir buvo pridėti receptai.

★ Petras Mockaitis atskrido į 
Čikagą iš okupuotos Lietuvos. Iš 
Lietuvos per Maskvą į Čikagą vėl 
atskrido Petras Moickaitis, Lietu
voj gyvenęs netoli šakių ir dir
bęs kaip statybininkas kolchoze. 
Mockaičio žmona su sūnum jau 
penkerius metus rūpinosi savo 
vyro atsikvietimu.

P. Mockaitis buvo ištremtas į 
Sibirą. Išvykstant iš Lietuvos dau
gelis atvykę atsisveikinti ir per
davę Amerikos lietuviams linkėji
mų.

★ Juzė Bugienė, garsaus mūsų 
kalbininko K. Būgos našlė, po il
gos. ligos mirė liepos 17 d. Caran- 
tone, Amerikoje.ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS

ATLEIDINĖJAMI 
PROFESORIAI

Varšuvos radijo pranešimu, 200 
Lenkijos universitetų profesorių 
buvo atleista iš pareigų. Jų tar
pe yra daug žymių Lenkijos moks
lininkų, kaip, pvz., Tadeusz Ko- 
tarbinski. Radio aiškina, kad, at
sižvelgiant į jų seną amžių, jiems 
bus duotos vietos, kuriose, atpa
laiduoti nuo organizacinio bei ad- 
ministratyvinio darbo, jie galės 
daugiau laiko skirti savo tiesiogi
niam darbui. Tačiau objektyvių 
stebėtojų sluogsniuose tvirtinama, 
kad šie profesoriai atleisti politi
niais sumetimais. Visų pirma, jie 
nepriklauso komunistų partijai. 
Kaip tokie, lenkų komunistų nuo
mone, jie turėję blogos įtakos 
Lenkijos akademiniam jaunimui.

BULGARIJOJ VAKARIETIŠKOS 
NUOTAIKOS

šių metų tarptautinis socialis
tinis madų kongresas įvyko Bul
garijos sostinėje Sofijoje. Įdomu, 
kad šis kongresas buvo žymiai 
švelnesnis vakarietiškų madų at
žvilgiu. Gi komunistinėj bulgarų 
spaudoj buvo leista net pasisaky
ti už “Rock ‘n’ Roll” kelnes, prieš 
kurias prieš 2 metu Bulgarijoje 
buvo griebiamasi policinių prie
monių.

NŪDIENĖ VENGRIJOS TEISE
Ar vaikai turi nešti savo tėvų 

nuodėmių pasėkas? Į šį klausimą 
oficialus valdžios atsakymas yra 
— Taip. Provincialinis partijos 
laikraštis “Delmagyaroszag” yra 
kiek švelnesnis šiuo atžvilgiu: jis

★ Jonas Mažionis, Korp! Neo- 
Lithuania filisteris, dirbąs Vals
tybės Departamente Washingtone,’ 
paskirtas į JAV kinsulatą Man- 
chestery, Anglijoje ir su žmona 
išplaukė laivu į naują tarnybos 
vietą.

* Dail. Kęst. Račkus Clarks
ton miestelyje, tarp Hamiltono 
ir Toronto, kartu su jugoslavu 
skulptorium atidaro meno studi
ją, kurioje bus duodamos pamo
kos, pravedamos diskusijos ir va
saros metu škicavimo sesijos. 
Dail. K. Račkus į Kanadą atvy
ko 1934, dailę studijavo Detroite, 
Toronte, Paryžiuje.

* Dr. A. Šešplaukis su žmona, 
aplankę Izraelį ir Egiptą, laivu 
išvyko į Graikiją, o iš čia vyksta 
į Jugoslaviją, Italiją ir Šveicari
ją. Po to buvo dar Tuebingeno 
ir Goettingeno archyvuose, jieš- 
kodami lituanistinės medžiagos.

★ Išmoko lietuviškai prof. dr. 
Eugenio Coseriu. Valstybinio 
Uragvajaus Universiteto, esančio 
Montevideo mieste, Humanitari
nio Fakulteto profesirius dr. Eu- 
gerio Coseriu išmoko lietuviškai. 
Iš “Draugo” gavęs du žodynu, ji
sai lietuviškai parašė padėkos 
laišką tėvams marijonams, saky
damas: “Tamstoms esu labai dė
kingas už šias mokslo priemones, 
kurios man žymiai palengvina stu
dijuoti gražiąją lietuvių kalbą, 
turinčią nepaprastos svarbos ly
ginamajai indoeuropiečių kalbų 
gramatikai”.

Drg. Inf.
★ Vytautai Kavolis Harvardo 

Universitete, Amerikoj baigė geo
logijos mokslus daktaro laipsniu.

■fc Poetas H. Radauskas, dirbęs 
Kongreso bikliotekoje Vašingto
ne, savo viršininkų išsiųstas tar
nybiniais reikalais į Vokietiją ir 
apsigyvens Wiesbadene. Su juo 
kartu vyksta ir žmona. Tuo pačiu 
laivu išplaukė Jonas Mažionis į 
Londoną. Jis yra Valst. Departa
mento tarnyboje ir yra dirbęs 
įvairiose Europos sostinėse.

★ Algirdas Avižienis — inžine
rijos daktaras. Doktoratą gavo 
Illinois Universitete, Amerikoj, 
parašęs mokslinį darbą apie elekt
ronines smegenis.

★ Lietuvių Studentų Sąjungos 
Amerikoj naują valdybą sudaro: 
pirm. R. Stakauskas, vicepirm. N. 
Remeikytė, sekr. G. Griškėnaitė, 
ižd. K. Paulikas, užs. reik. V. A. 
Budreckis, inform. A. Bičiūnas, 
soc. reik. D. Audėnaitė. Garbės 
teismą sudaro R. Vėžis, T. Ivaš- 
kaitė ir Z. čikotaitė. Kontrolės 
komisiją — V. Pajaujytė, N. Ud- 
rys ir R. Bublys.

mano, kad buržuazinės klasės tė
vų vaikai neturėtų būti baudžia
mi už savo tėvų prasikaltimus; 
jiems reikia padėti ta prasme, 
kad jie galėtų susirasti savo vietą 
naujoje socialinėje sistemoje. Ta
čiau būtų klaidinga ir pavojinga, 
laikraštis rašo, atidaryti jiems 
universitetų duris arba duoti 
jiems darbo valstybinėse įstaigo
se.

Taip pat laikraštis nusiskun
džia, kad iki šiol per daug buvo 
duota “socialinių stipendijų” vi
durinės klasės vaikams. Girdi, tai 
esanti per daug bloga klasių po
litika.

STUDENTAI
ČEKOSLOVAKIJOJE

šiuo metu Čekoslovakijoje yra 
iš viso 80.000 studentų. Jų dau
guma šių metų vasaros atostogas 
praleido dirbdami; 36.000 studen
tų dirbo derliaus nuėmimo dar
buose, 25.000 dirbo žemės melio
racijoje, 4.00 — statyboje, 1.800 
— kasyklose, 14.000 — įvairiuose 
darbuose ir 13.000 — pramonės 
“socialistiniuose” sektoriuose.

MAŽAI DOMISI KOMUNISTINE 
IDEOLOGIJA SOVIETIJOJ

Sov. komjaunimo laikraštis 
“Komsomolskaja Pravda” pabrė
žia, kad jaunimas mažai tesidomi 
komunistine ideologija. Kursko 
korespondentas rašo, kad labai 
mažai jaunimo rodo kam nors sa
vo dėmesį, išskyrus darbą, į kurį 
žiūrima tik kaip į priemonę pa
didinti savo pajamoms.

įvairu ir įdomu
TURTINGIAUSIA MOTERIS

Vienas žurnalas Amerikoje skel
bia, kad turtingiausia moteris pa
saulyje esanti Olandijos karalie- 
sė Wilhelmina. Jos asmeninis tar
tas skaičiuojamas £250 milijonų. 
Anglijos karalienei Elzbietai tur
tingumo žvilgsniu skiriama tre
čioji vieta pasaulyje.

GERAS PATARIMAS
San Diego (Californijoj) Mr. 

John Lee, švęsdamas savo 105 
gimtadienį, į žurnalistų klausimą 
dėl ilgo gyvenimo, atsakė: Man 
dar vaiku būnant motina patarė: 
“Vaike, nesimaišyk vestuvėse ir 
laidotuvėse”. — Aš to patarimo 
ir laikaus.

Suprantama, jis nėra vedęs.

PRIKĖLĖ IŠ MIRTIES
4 KARTUS

Daktarai, Royal Prince Alfred 
Ligoninėje, Camperdowne, NSW, 
darydami sunkią širdies operaciją 
23 metų amžiaus moteriai, ją tu
rėjo 4 kartus atgaivinti iš mir
ties, nes 4 kartus jai buvo susto
jusi plakti širdis, širdies plakimas 
atgaivintas teikiant širdžiai elekt
ros sukrėtimus specialiu elektro
niniu aparatu, šis aparatas Aus
tralijoje buvo panaudotas pirmą 
kartą.

VAGIA TELEFONO KABELIUS

Policija praneša, kad paskutiniu 
laiku didelis telefonų gedimas 
Melburne turėjęs ryšio su varinio 
kabelio vagyste. Melburne, Balla- 
rate, Bendigo, Albury ir Geelong 
apylinkėse pavogta esą telefono 
kabelio už £10.000. Keletas įtaria
mų asmenų esą suimta ir laukia 
teismo.

KEIČIA VAIKUS

Amerikoje atsirado pirkliai, ku
rie naujagimius iš motinų išsimai
no už šaldytuvus, skalbiamas ma
šinas, o kartais tik už mėnesinę 
buto nuomą, šis reikalas dabar at
sidūręs teisme. Susekta, kad šie 
pirkliai parduoda vaikus už su
mas, siekiančias £3348, nors aukš
čiausia pinigų suma, kurią gavusi 
tikriji motina, siekusi tik £134.

UŽSIRAKINO ŠALDYTUVE

Vienas Niujorko viešbučio dar
bininkas per neapdairumą užsira
kino skiepe esančiame viešbutyje. 
Jo šauksmas ir trankymas į sienas 
neatkreipė jokio dėmesio. Tadą 
jis nutarė užsukti kranus visą 
šaldytuve esančių alaus statinių. 
Kai širšuje nebuvo gauta alaus, 
tai už poros minučių šaldytuvo 
duris jam atidarė pats viešbučio 
savininkas.

BRANGUS PIRŠTAS

Newcastelyje teismas pripažino 
21 metų amžiaus mergaitei kom
pensaciją sumoje £ 7715 už kairės 
rankos pirštą, kurį ji prarado au
tomobilio katastrofoj. Ji teisme 
įrodė, kad piršto praradimas jai 
sudarąs sunkumų socialiniame gy
venime. Ji negalinti susirasti ka
valieriaus, kuris ją išsivestų j šo
kius, kinus ir teatrus. Pagal ją, 
vyrai labai nemėgstą moterų, ku
rių rankos yra sužalotos.

DIDŽIULIS PASTATAS

New Yorke pradėti statybos dar
bai didžiausio pastato pasaulyje, 
kuriame bus įvairios įstaigos. Pas
tatas užims 3J akro plotą, bus 58 
aukštų ir jo pastatymas kaštuos 
£45 milijonus.

ATIDĖJO BYLA

JAV., Brooklyne, S. Maiorana 
atsidūrė teisme už jo papūgos 
"Žiaurią ir koliojančią kalbą". 
Byla atidėta, nes 40 metų senumo 
papūga pareikalauta teisme pade
monstruoti savo kalbos žinojimą. 
Per 2 valandas ji neištarė nei 
vieno žodžio.
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MUSŲ IŠTIKIMAS DRAUGAS
(Laiškas iš Londono liet, knygos mylėtojams)

DĖKOJA
VASARIO 16-TOSIOS GIMNAZIJOS VARDU

Tuoj po šio karo lietuviškų 
knygų gana daug išeidavo Vokie
tijoje, bet su emigracija į kitus 
kraštus tasai darbas staiga apmi
rė, o ilgainiui ir visiškai sustojo.

Jis buvo atgijęs Amerikoje. 
Ten suvažiavo didžioji dalis tų, 
kurie knygas rašo ir kurie buvo 
palinkę leisti jas. Keletas naujų 
leidyklų susikūrė ten, ir jų išleis
taisiais darbais, kas pajėgėm 
įpirkti, gėrėjomės ir gėrėsimės.

Šiandien, deja, tos naujosios 
leidyklos beveik visos jau yra su- 
stabdžiusios darbų, Tik retkar
čiais dar pasirodo viena kita kny
ga, lyg priminimas tų leidyklų 
vardo. Liko visiškai gyva ir dar
binga ten tik Lietuviškojo Knygų 
Klubo leidykla pi-ie “Draugo” 
dienraščio Čikagoje, dar vis pri
statanti skaitytojams stambių lei
dinių, premijuotų tūkstantinėmis 
ar praleistų per dienraščio atkar
pą. Aišku, kad ne dolerio kraš
tuose gyvenantiems lietuviams 
sunkoka įpirkti Amerikoje išleis
tą knygą, nes ji pakankamai bran
gi, palyginti su uždarbiais.

D. Britanijos lietuviai tą skau
dų dalyką, kad doleriais vertina
moji knyga paąidarė nebeįperka
ma, pajuto tuojau, kai lietuviškos 
knygos pradėjo ateiti nebe iš 
Vokietijos, o jau iš už Atlanto. 
Jų uždarbiai nebe labai jau leido 
už kelių šimtų puslapių lietuviš
ką romaną mokėti 4-5 dolerius. 
Kaip gi mokėsi, jei per dieną ne
įveiki tiek uždirbti! O, kita ver
tus, jei nebepirksi, tai pamažu at
prasi nuo knygos, ji pasidarys ma
žiau reikalinga. Vadinas, knygą 
reikia padaryti prieinamą platiems 
skaitytojų sluoksniams, tokią pat 
pigią, kokia ji buvo pirmaisiais po
kario metais Vokietijoje.

Tada dar daug lietuvių buvo D. 
Britanijoje, kai Vokietijoje pigias 
knygas leidusios lietuviškos lei
dyklos apstabdė savo darbą. Apie 
pigią knygą jie dar svajojo. O Lie
tuvių Namų Akc. Bendrovė Lon
done jau turėjo šiokią tokią spaus
tuvėlę, pajėgią ne tik laikraštį, 
bet ir knygą atspausdinti. Ten 
jiems ir gimė mintis pradėti vėl 
leisti pigias knygas visiems tiems, 
kurie nebeįveikia įpirkti Ameriko
je išleidžiamųjų. Šį darbą orga
nizuoti ėmėsi tada Nidos vardo tą 
spaustuvę tvarkęs Vladas Dargis.

Iš pradžių buvo daug užsidegi
mo. Ieškota, ką čia pirmiausia iš
leisti, ką čia toliau teks spausdinti. 
Pirmuoju leidiniu buvo antrąja 
laida paleistas į žmones J. Sužie
dėlio “Žalgiris”, parašytas pagal 
Chruščiovo — Sokolnikovo roma
ną ir Lietuvoje nepriklausomybės 

laikais buvęs išleistas taip pat pi
gia laida.

Tasai pirmasis toks leidinys pa
gimdė Nidos Knygų Klubą. Buvo 
prieita išvados, kad knyga gali bū
ti pigi tik tada, jei iš leidėjo be 
jokių tarpininkų tiesiog patenka 
skaitytojui. Vadinas, ėmėjai jau 
turi būti žinomi. Kai tik knyga 
išena, tai ji ir išsiuntinėjama 
tiems ėmėjams — nariams. To
kios tvarkos laikosi, sakysim, ir 
britų knygų klubai, tik jų narių 
skaičius, be abejo, nelygintinas 
su mūsiškiu.

Nidos Knygų Klubo išleidžia
mąsias knygoj anuomet sutiko 
imti kažkas apie 2000 asmenų. 
Pirma jie gauna knygą o paskui 
sumoka už ją. Nariai — knygų 
ėmėjai kartu pasižada imti kiek
vieną to Klubo išleidžiamąją kny
gą-

Skaitytojai — nariai yra labai 
įvairūs. Kas vienam patinka, tai 
kitas priima tai abejingai ar net 
priešiškai nusiteikęs ir net paba
ra leidėjus. Būna, aišku, net ir 
tokių, kurie nepatikusią jiems 
knygą palaiko pačiu rimčiausiu 
pagrindu parašyti laiškeliui: dau
giau nebesiuntinėkite man! Bet, 

.greičiausia, ne dėl to nubyrėjo ne
maža narių. Kai buvo išleisti pir
mieji Nidos Knygų Klubo leidi
niai, didžiumą jų narių sudarė D. 
Britanijos lietuviai. Daug jų iš
važinėjo ir ilgainiui dėl kasdie
ninių rūpestėlių užmiršo, kad dar 
yra toks nerašytas įstatymas, ku
ris sako, jog reikėtų lietuviškas 
knygas skaityti... Kiti iš viso at
vėso knygai. Šiandien, tiesa, na
rių beliko beveik tik pusė tiek, 
kiek pradžioj buvo, bet ir daugu
mą sudaro jau tie, kurie nuo pat 
pradžių mokėjo po dolerį už kny
gą ir dabar tiek pat tebemoka 
(D. Britanijoje ir Australijoje 
mokama už minkštai įrištą knygą 
po 5 angliškus šilingus, už kie
tai įrištą po 7.6 šil.).

Tasai pirmasis Nidos Knygų 
Knygų Klubo leidinys (“Žalgi
ris”) išėjo 1954 metais. Dabar 
jau atspausdintas ir tuoj bus pra
dėtas siuntinėti nariams jo leidi
nys Nr. 30 (stambus prof. M 
Biržiškos atsiminimų tomas iš 
Vilniaus darbo ir kovos laikų 
“Dėl mūsų sostinės”, už kurį, de
ja, nuspręsta imti dvigubą kainą, 
nes dalykas stambus ir jo išlaidos 
nemenkos). Vadinas, nepaisant 
visko, jau padarytas nemažas dar
bas. Romanai, novelių knygos bu
vo išleistos šių autorių: V. Alan
to, B. Daubaro, A. Barono, P. 
Orintaitės, G. Flaubert, A. Ba
ranausko, J. Grušo, A. Landsber

gio, K. Barėno, F. Timmermans, 
I. Joerg, A. Škėmos, A. Rūko, 
B. Gražulio, F. Neveravičiaus, 
Pulgio Ar.driušio, J. Kralikausko, 
kultūros istorijos darbai M. Bir
žiškos, J. Balio.

Turint galvoje, kad leidyklų 
skaičius yra nepaprastai sumažė
jęs, JĮidos Knygų Klubas yra ga
vęs rašyt >jų pažadų duoti išleis
ti tiek beletristikos, tiek kultū
ros istorijos, tiek atsiminimų. Ar 
jis įveiks tai padaryti? Dabar 
jau paspartintas leidimas: tikima
si, kad per 1960 m. bus išleistos 
5 knygos, kurių 2 gana stambios. 
Leidimo padažninimas, atrodo, 
yra sveikas dalykas, nes palaiko 
stipresnį ryšį tarp leidėjų ir 
skaitytojų. Bet vis dėlto yra ne
maža pavojaus šį darbą numarin
ti, jei narių dar nubyrėtų, o nau
jų neprisidėtų. O jeigu dar pri
sidėtų naujų narių penketas-še- 
šetas šimtelių, tai Nidos Knygų 
Klubas, tur būt, be jokio dides
nio rūpesčio dar vis leistų knygas, 
kol tik jos čia bus reikalingos ir 
kol jų bus parašoma! Leistų taip 
pat pigiai, kaip iki šiol, taigi ir 
prienamai visiems įpirkti, kas tik 
dar nori lietuviškai skaityti.

Nidos Knygų Klubas, be kita 
ko, neseniai pradėjo leisti “Rink
tinę”, į kurią atrenkami iš lietu
viškos periodinės spaudos labiau
siai nesenstantieji lietuviški isto
riniai, kultūros istorijai skirtieji, 
buitiniai ir biografiniai dalykai. 
Medžiagą stengiamasi atrinkti po
puliariai rašytą, kad ji visiems 
būtų prieinama paskaityti. Kas
met jos turėtų išeiti po 4 sąsiuvi
nius (kiekvienas sąsiuvinys po 80 
puslapių, ir sąsiuvinio kaina 2.6 
šil. angliškais). Per metus turi 
susidaryti 320 psl. skaitomosios 
medžiagos, ir kai kurie skaityto
jai tą medžiagą ypač brangina, 
kaip tikrą lietuviškumo aruodą.

1959 ir 1960 metams Nida išlei
do sieninius kasdien nuplėšiamus 
kalendorius su pasiskaitymais. 
Ypač patenkinti jais buvo D. Bri
tanijoje gyvenantieji jų pirkėjai 
— prenumeratoriai. Daugelis net 
pamokėjo už jį daugiau negu pra
šoma su viltimi, kad toks pat pa
sirodys ir 1961 m. (Nida buvo su
svyravusi, ar1 čia beverta tokį leis
ti, nes... išlaidos šiek tiek didė
lesnės už pajamas, bet vis dėlto 
jau pradėjo spausdinti, nes dar 
tikimasi, kad susiras šiek tiek 
daugiau to kalendoriaus ėmėjų ir 
galima bus išsiversti). To kalen
doriaus kaina 6 angliški šilingai.

Užsimojimai ateičiai yra didoki 
(apie juos nebekalbėsime, nes 
“Mūsų Pastogė” neseniai išsi-

Pereitais metais spalio 10 ir 11 
dienomis įvyko Vasario 16 Gim
nazijos rūmuose Hūttesfelde PLB. 
Vokietijos Krašto Tarybos meti
nis suvažiavimas. Visi Tarybos 
nariai apsvarstė einamuosius Ben
druomenės reikalus Vokietijoje, 
bei sunkią gimnazijos finansinę 
padėtį ir įsipareigojo pas drau
gus, pažįstamus ir įvairias orga
nizacijas gimnazijos naudai su
telkti po 500 markių ir daugiau.

Ne kokiais asmeniškais išskai
čiavimais ar garbės dėliai, bet 
matydamas sunkią gimnazijos fi
nansinę padėtį ir jausdamas pa
reigą kaip Vokietijos Krašto Ta
rybos narys ir gimnazijos moky
tojas, ėmiausi iniciatyvos. Jau 
1959 m. spalio 16 d. išleidau atsi
šaukimą į lietuvišką visuomenę 
gimnazijos rėmimo reikalu ir iš
siuntinėjau 221 aukų lapą, kurie 
visi buvo PLB. Vokietijos Kraš
to Valdybos ir Vasario 16tos Gim
nazijos antspaudom patvirtinti. 
Tai rodo, kad pradinio vajaus 
rinkliavą gimnazijos išlaikymui 
pravedžiau Vokietijos Krašto Val
dybos ir gimnazijos direktoriaus 
p. dr. Griniaus leidimu ir prita
rimu. Mano atsišaukimas buvo pa
talpintas beveik visuose lietuviš
kuose laikraščiuose. Plačioji lie
tuvių visuomenė laisvajame pa
saulyje susirūpino gimnazijos atei
timi ir pradėjo gausiai aukoti. 
Kiti visuomenininkai, kultūrinin
kai, Gimnazijai Remti Komitetas, 
Ratelių Veiklos Koordinacinis Ko
mitetas, Lietuvių Mokytojų Są
junga, Rėmėjų Būrelių Vadovai, 
organizacijų vedėjai, pavieniai as
menys ir t.t. ir t.t. irgi išleido at
sišaukimų gimnazijos rėmimo rei
kalais. Dar peraitais metais, prieš 
Kalėdų šventes, gimnazijos finan
sinė padėtis buvo labai sunki. Bė
gamosios skolos siekė netoli 
30.000 markių. Jau po Kalėdų 
Švenčių ir švenčiant gimnazijos 
gyvavimo dešimtmetį, šiais metais 
vasario 13 d., gimnazijos finansi- 

spausdino apie Klubą nemaža 
duomenų), bet ateikite į talką! 
Būkite nariais! Didelio pinigo čia 
nereikia: jeigu kasmet būtų išlei
džiama po 6-7 knygąs, po 4 “Rink
tines” ir po kalendorių, tai na
riui už viską tektų sumokėti po 
52-60 šilingų. Atrodo, kad tokia 
suma gali būti pakeliama kiekvie
nai dirbančio lietuvio kišenei. O 
kol kas Australijos lietuviai dar 
nėra dideli Nidos Knygų Klubo 
rėmėjai.

p.m.k. 

nė padėtis taip pasitaisė, kad da
bar su viltimi galime žiūrėti į 
ateitį.

Nuoširdžiai dėkoju už malonų 
Jūsų pasidarbiavimą, gelbstint ir 
aukas renkant, aukotojams už au
kas ir nuoširdus ačiū visiems už 
pasišventimą ir kilnius darbus vie- 
nintėlei mūsų gimnazijai laisva
jame pasaulyje.

Per 9 mėnesius (Vajus pradė
tas 1959 m. spalio 16 d. ir užbaig
tas 1960 m. liepos 15 d.) lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos išlaikymui 
ir pradiniam vajui rinkau aukas 
pas savo draugus, pažįstamus, ne
pažįstamus, iš lietuviškų evange
likų organizacijų, Hilfwerk der 
Evangelischen Kirche in Deutsch
land ir Pasaulio Liuteronų Są
jungos.

Aukų lapai* buvo surinkta:

Jungtinėse Amerikos Valstykėse
DM. 3617,15,

Vokietijoj DM. 2560,14,
Australijoj DM. 1238,41,
Venezueloj DM. 460,46
Belgijoj DM. 115,00,
Anglijoj DM. 86,90
ir Kanadoj DM. 42,90.

Iš viso — DM. 8120,96

Be to, dar buvo surinkta aukų 
lapais iš 
Hilfswerks įstaigų Vokietijoje

DM. 11.500.00 
ir iš Pasaulio Liuteronų Sąjungos

DM. 10.000,00, 
kas sudaro bendrą sumą

DM. 29.620,96 
arba 7.150 amerikoniškų dolerių.

Ypatingą padėką reiškiu vokie
čių kunigui Ziegler — vyriausiam 
reikalų vedėjui Evangelisches 
Hilfswerk — Hautburo — Karls
ruhe ir Pasaulio Liuteronų Sąjun
gos vedėjui Vokietijoje ponui 
Laimon* Pavul* Stuttgarte. Jie su
prato mūsų gimnazijos sunkią fi
nansinę padėtį, kai pereitais me
tais prieš Kalėdas lankiau šitas 
krikščioniškas įstaigas, ir stebėjo
si lietuvių solidarumu bei pasi
šventimu kultūriniams reikalams. 
Todėl jie ir dėjo visas pastangas 
mūsų gimnazijai padėti, kad ji iš 
tų nebepakenčiamų skolų išbris
tų. Hilfswerk der Evangelischen 
Kirche in Deutschland skirtos au
kos buvo gimnazijos išlaikymui, 
t.y. skoloms padengti, o Pasaulio 
Liuteronų Sąjungos auka buvo 
skirta gimnazijos statybos fon
dui.

Baigdamas nuoširdžiai prašau 
mūsų tautiečių užjūryje ir Euro

poje ir toliau seužmiršti lietu
viškojo jaunimo Vakarų Vokieti
joje. Mūsų brangioji Tėvynė, at
gavusi laisvę, ir mes visi, esantie
ji gimnazijoje, gal galėsime Jums 
kuriuo nors kitu būdu padėkoti 
už Jūsų kilnius darbus tremtyje.

Gimnazijos tikslas — išugdyti 
krikščioniškos dorovės, stipraus 
būdo, gražaus elgesio, fiziškai 
sveikus, sąmoningus lietuvius ir 
lietuvaites ir parengti juos stu
dijoms aukštosiose ir specialiose 
mokyklose bei veiklai lietuviškoje 
visuomenėje. Gimnazijos statute 
nieko nepasakyta, kad gimnazija 
yra kokios nors partijos, politinės 
grupelės ar kokios nors konfesi
jos mokymo ar auklėjimo įstaiga. 
Girdėti, kad dėl vieno žmogaus, 
kuris pats savanoriškai atsistaty
dino, gimnazijos likimą norima 
statyti ant peilio briaunos. Jos li
kimas ne nuo vieno žmogaus pri
klauso, nes yra 125 mokiniai ir 
dar 12 mokytojų. Gimnaziją re
mia ne kokia politinė partija, po
litinė grupelė ar kokia konfesija, 
bet visa lietuvių visuomenė lais
vajame pasaulyje, kuri yra įvai
riausių požiūrių bei įsitikinimų. 
Viena politinė partija ar koks 
nors diktatorius neturi teisės kiš
tis į gimnazijos vidaus gyvenimą. 
Tam yra Vokietijos Krašto Ta
ryba, jos teisinis organas Vokie
tijos Krašto Valdyba, Gimnazijos 
Direktorius ir Mokytojų Taryba. 
Aukotojų valia, patarimai ir nu
rodymai respektuojami.

Viso laisvojo pasaulio lietuvių 
solidarumo dėka gimnazija jau iš
silaikė 10 metų ir dar išsilaikys, 
jei visi ją rems. Juk būtų gaila, 
kad vienintėlis lietuvių mokymo 
ir auklėjimo židinys laisvajame 
pasaulyje dėl pačių lietuvių ne
sutarimo turėtų užgesti.

Mielos sesės ir mieli broliai!

Neklausykite iš Vakarų Vokie
tijos paleistiems gandams ir šmeiž
tams apie mūsų gimnaziją, bet ją 
remkite toliau, kiek tik išgalės 
leidžia. Gimnazijoje dirbamas re
alus krikščioniškas ir lietuviškas 
darbas. Mūsų jaunimas lietuvių 
Vasario 16 Gimnazijoje yra ver
tas tos paramos ir yra dėkingas 
už kiekvieną paramą ir mažą au
ką, gautą iš Jūsų. Nuolan
kiai prašau toliau prisiminti lietu
viškąjį jaunimą Vakarų Vokieti
joje ir Jūsų auka tegu būna atei
ties paskatinimu.

šią padėką suredagavau visiš
kai vienas atostigų metu ir už jos' 
turinį atsakau asmeniškai.

(-) Fr. Skėrys
PLB. Vokietijos Krašto Ta
rybos nary* ir Lietuvių Vasa
rio 16 Gimnazijos mokytojas 

Mannheim-Friedrichsfield, 
Vokietija.

(.

M
Saulė lyg verdančiu vandeniu 

plikina ir šutina vos-vos bekvė
puojančią žemę, kuri ruda ir su
aižėjusi, tarsi karščiuojančiojo 
lūpos, trokšta vandens. Rami po
pietė; tik kur-ne-kur sujuda me
džių šakos, rodos, nebeišlaikyda- 
mos karštoje tropinėje saulėje 
svylančių lapų.

Daktaras Karolis sėdi dengto
je verandoje; ant stalo bonka 
visky, lėkštė pilna tropinių vaisių 
ir atskleista knyga “Paslaptingo
ji Indija”. Panosėj lyg nenorė
dama rūksta pypkė. Pilkšvi dū
mai, lyg šviečianti aureolė, pina
si virš galvos. Tvankią tylą drums
čia iš kažkur atskrendantis flei
tos garsas; jis toks melancholiš
kas ir erzinantis, kaip ir šio po
piečio karštis. Karolis geria jau 
kelintą stiklą taip, lyg iš pripra
timo — pats vienas. Išeina į sodą 
apsidairyti, ten plačiašakės pal
mės rankas dangun tiesia maldau
damos lietaus; spiegdamos ir kly
kaudamos nardo beždžionės šako
mis ir tvoromis, tvyturiuoja mar
gaspalviai paukščiai, slėpdamiesi 
lakų pavėsy. Karolis pasižiūri į 
dangų — jokio debesėlio, o tik 
rausva deganti mėlynė kur tik 
Užmatai.

E. RATAISKIENĖ

Prakaitas čiurkšlėmis srovena 
kūnu, ir Karolį apima kažkokia 
apatija ir neviltis. Tartum aštrią 
stiklo šukę, pajunta jis širdy vie
natvę ir keistą ilgesį. Juo labiau 
jis geria, juo jo nerimas ir ilge
sys auga ir didėja. Bet gerti taip 
priprato, kad be to nė dienos ne
begali apseiti. Viduje jaučia lyg 
nuobodulį, lyg nepasotinamą 
troškulį, nuo kūrio niekur ne
įstengia pabėgti.

Grįžta vidun, kur randa ant 
stalo laiškutį — kviečiamas šį 
vakarą vakarienei pas generolą 
Jonsoną, kur dalyvausią lordas 
Tidas su ponia. Karolis perskaito 
laiškutį be džiaugsmo ar nusimi
nimo. Juk tai paprastas reiški
nys, šiek tiek paįvairinąs kasdie
nybę. Lordo Tido pavardė irgi 
jam nieko — nei gero nei džiu
ginančio — nepasako.

Nusiprausia ir išeina pasivaikš
čioti, užsukdamas pas muzikos 
mokytoją Verną, šis nudžiunga 
pamatęs Karolį, nes jį laiko vienu 
kultūringiausių čia esančių euro
piečių. Vernas pasiūlo jam drau
ge užsukti Muzikos Halėn, kur 
jis galėsiąs išgirsti garsią jauną 
Indijos dainininkę. Karolis apsi
džiaugia, nes jis be galo žavisi 

indų muzika ir jų dainomis.
Salėje karšta ir tvanku. Ant 

grindų susėdę su įvairiais instru
mentais rankose keletas studen
tų, o vidury jų — mėlynai juodo 
šilko plaukais ir tamsiomis aki
mis, įsisupusi į lengvą violetinio 
šilko sari, stovi dainininkė. Ji 
pasisveikina galvos linktelėjimu 
su Vernu ir klausiamai pasižiūri 
į Karolį. Vernas supažindina juos, 
pastebėdamas, jog dr. Karolis la
bai 'domisi jų muzika bei daino
mis. Jaunoji indė pradeda dai
nuoti, pritariant instrumentams. 
Jos balsas, tartum gaivi lietaus 
srovė iš degančio dangaus ima 
lietis žemėn. Ir staiga, atrodo, 
viskas pabunda aplink, sužaliuoja, 
sužydi ir pakvimpa, Jos švelnūs 
melodingi tonai linguoja ir pri
pildo sielą kažkokios palaimos ir 
grožio. Ramybė, begalybė ir gro
žis susilieja į vieną, kad nebe
jausti nė nuovargio, nė baisaus 
karščio, nė degančios žemės deja
vimo. Viena akimirka Karolis pa
sijunta lyg savo tėviškėj — jau
nas ir laimingas, braidydamas po 
sodrias pievas, išpraustas rasos, 
kur aplink laukinės gėlės ir pau
kščių simfonija. Paklysta jis savo 
mintyse. Dainininkė baigia dainą 
ir nusilenkia.

Karolis jaučia dar pilną savo 
širdį virpančių akordų, kai jis 
gelsvame saulėleidyje pasiekia sa
vo namų duris.

Tyliai persirengia, pasižiūri 
veidrodin, iš kurio pažvelgia niū
rus ir pablyškęs veidas, pilkšvo
mis klaidžiojančiomis akimis ir 

balsiančiais smilkiniuose plaukais. 
40 metų! Ir jis jaučiasi jau se
nas, pavargęs ne tik nuo darbo ir 
kaitros, bet ir nuo paties gyve
nimo. Jau trys metai, kaip jis čia. 
Apkeliavęs daug kraštų, pagaliau 
nutarė grįžti Indijon, kurią jis 
savaip pamilo ir pamėgo. Nežinia, 
kas jį čia riša? Ar tos neįspėja
mos rytų paslaptys, ar puošnios 
šventyklos su dievų dievais, ar 
mįslingi gamtos sūnūs — indai? 
Ankstyvoje jaunystėje, lankyda
masis dar su tėvu, pamilo Karo
lis jau tą kraštą ir mintį — dar 
sugrįžti kada, o gal net ir apsigy
venti — ir nešiojos ją ilgai širdy. 
Mirus tėvui, šeimos palikimas ati
tenka jaunam medicinos studen
tui Karoliui. Vargais negalais 
baigia mokslą, nes mirus tėvui 
nebelieka kietos priežiūros, pra
deda linksmą ir lengvą gyvenimą. 
Lankosi užsieny, veda. Vedybos 
laimės neatneša. Viens kitam pa
sijunta svetimi ir greit išsiskiria. 
Gerokai dar- pakeliauja ir tada 
grįžęs Anglijon pradeda gydyto
jo karjerą.

'★
Beeinantį jį pralenkia juodas 

limuzinas, kuriuo, tikriausiai, at
vyksta lordas Tidas su ponia. Ne
apsirinka. Limuziną pasitinka bū
rys sujudusių tarnų ir verandoj 
ant laiptų pats generolas su kai 
kuriais ankstyvesniais svečiais. 
Ne tik veranda, bet ir didžiulis 
sodas iliuminuotas. Prikabinėta 
įvairiaspalvių lempų, kurios lyg 
teleskopo paryškintos žvaigždės 
šviečia virš galvų. Mato Karolis, 

kaip išlipa senyvas stambus po
nas, ir paskui jį liekna šviesia
plaukė, tvaskanti brangenybėmis 
ir baltu aprangalu, smarkiai pa
ryškinančiu liaunų jos liemenį. 
Staiga Karolis pajunta tarsi al
koholio veikimą, o akyse sumirga 
miglos...

Generolas sveikinasi su atvykė
liais ir galantiškai lenkiasi balta
jai būtybei, šioji profiliu pasisu
ka į Karolį. Ne, ne, negali būti! 
Nejaugi tai Sulamita? Bet kaip 
ir ko ji čia Indijoje? Ką ji čia 
veikia? Įdomu, ar ji beprisimins 
po tiek metų jį? Juk jau keturio
lika ar daugiau metų praėjo, kai 
jie buvo drauge...

Viduje žėri šviesos, muzika lie
jasi; kelneriai ir tarnai tartum 
plunksnos skraido tarp svečių. 
Moterys tvaska blizgučiais, viena 
kitą kritišku žvilgsniu matuoda- 
mos, bet visos jos apstulbsta, pa
matę lordo Tido žmoną. Šioji ko
ketišku žvilgsniu permeta visus — 
judesiai lengvi ir laisvi, akys, lyg 
ko jieškodamos, keliauja nuo vie
no prie kito. Galva stambių švie
sių garbanų priberta, nuogomis 
baltomis rankomis, visa lyg žė
rinti dievaitė, ką tik nulipusi nuo 
šventyklos pedestalo. Staiga jos 
žvilgsnis užkliūva už Karolio ir 
klausiamai užsilenkia antakiai. 
Karolis prieina prie generolo, šis 
pristato jį lordui ir poniai: “Dak
taras Ribelijus”. Karolis nusilen
kia, o lordienė truputį parausta 
ir pasitaiso plaukus...

★

Prie stalo svečiai taip susodi
nami, kad Karolis atsiduria prie
šais ją, o lordas Tidąs gale su 
generolo ponia, šalia lordienės 
atsisėda indas daktaras Tagore, 
Karolio kolega ir nuoširdus drau
gas. Vakarienės metu vyksta gy
vas pašnekesys, kur visų dėmesį 
bando,atkreipti į save lordas Ti
das. Stambus raudonas veidas vi
sas padengtas prakaito lašais, ma
žos, vos spinksinčios, pelės akys 
tik laksto nuo vieno prie kito. 
Ant prakaituoto pakaušio prilipęs 
kuokštelis bespalvių plaukų, 
sprandas dešromis nukaręs irgi 
mirksta prakaite. Ranka, kaip 
sunkaus svorio boksininkas, vis 
šluosto prakaitą, arba skerėčioja 
ja ore kalbėdamas. Karts nuo kar
to dirsteli žmonos pusėn, o ji lyg 
nuoboduliui prablaškyti, lyg ne
noromis kalbasi čia su vienu, čia 
su kitu. Taip ir matai, kad jai 
nuobodi ši draugija, ypač tos vi
sos į ją spoksančios moterys. Vy
rai? Įdomiausiai jai būtų pasi
kalbėti su Karoliu, nes jai nuos
tabu, kaip jis čia — Indijon pa
kliuvo. Jos kaimynas, daktaras 
Tagore, mandagus, bet rezervuo
tas, perdaug dėmesio neskiria šio 
vakaro gražuolei, o kažką disku
tuoja su jaunuoju Maharadža. 
Lordienė kreipiasi į Karolį, pra
šydama ją palydėti į verandą. Ka
rolis atsistoja, atsiprašo šeiminin
kų ir lordo — ir išeina abu ve
random

(Bus daugiau)

s



MOŠŲ PASTOGĖ

KULTŪROS FONDO REIKALU
Kaso: Alb. Pocius

1960 ni. rugsėjo 23 d.

Artėjant Australijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovų suvažiavi
mui, norėčiau jo dalyviams pasiū
lyti keletą sugestijų dėl Kultūros 
Tarybos ir Australijos Lietuvių 
Kultūros Fondo reorganizacijos.

Dar prieš prasidedant antrajam 
pasauliniam karui, Lietuvoje vy
ko gyva spaudos akcija už įkū
rimą Kultūros Fondo, kuris su
telktų reikiamą materialinę para
mą ir užtikrintų geras veikimo 
sąlygas teatrams, meno ansam
bliams, rašytojams, menininkams, 
mokslininkams, knygų leidykloms 
ir spaudai. Buvo daug kalbama ir 
rašoma apie tai mūsų spaudoje. 
Ir man pačiam ne kartą teko ta 
tema rašyti, bet nežiūrint visų 
pastangų, Kultūros Fondo tada 
nepasisekė įkurti. Nesėkmė, gal 
būt, daugiausia buvo dėl politi
nių ir partinių susigrupavimų. 
Tautininkai bijojo, kad K. Fon
das nepatektų į kairiųjų — 
“kultūrbolševikų” rankas, o kai
rieji baiminosi dėl Krikšč. Demo
kratų persvaros.

Kultūros Fondai, vienokiu ar 
kitokiu vardu, veikia beveik vi
sose valstybėse. Buvo jie ir pas 
mūsų kaimynus latvius bei estus. 
Gražiausiai, tur būt, veikė Estijo
je, kur kiekvienam dažų teptuko 
vertam dailininkui ar plunksnos 
vertam rašytojui buvo suteiktos 
materialinės sąlygos atsidėti tik 
kūrybiniam darbui. Teatrų, cho
rų, orkestų ir liaudies ansamblių 
veikla nestokavo lėšų, o knygų 
ir laikraščių leidyklos buvo viso
keriopai remiamos.

Pas mus, Lietuvoje, kaip jau 
anksčiau minėjau, dėl partinio su
siskaldymo ir pavydo vienas ki
tam įkurti Kultūros Fondo ne
pasisekė. Jis buvo įkurtas, deja, 
tik tremtyje,, kai mes, visko nete
kę ir nužmoginti, atsidūrėme D. 
P. stovyklose.

Su pirmaisiais lietuvių trans
portais ši Kultūros Fondo idėja 
atėjo ir į Australiją. Iki gyveno
me palapinėse ir kirtome miškus, 
Kultūros Fondo veikla klestėjo. 
Kai pradėjome susiburti į mies
tus, statytis namus, pirktis auto
mašinas ir šaldytuvus, Kultūros 
Fondo veikla pradėjo gesti. Susi
būrus miestuose didesnėms tau
tiečių grupėms, tuojau atsirado ir 
“partinių išimčių”, besikėsinančių 
K. Fondą pajungti į savo partijos 
“liniją”. Skyriuose ėmė mažėti 
aktyvių narių skaičius, lėšos nyk
ti. Priėjo prie to, kad Sydnėjuje 
K. Fondo skyrius pats save savo 
susirinkime uždarė... Jo vietoje 
buvo įkurta Katalikų Kultūros 
Draugija.

Netekus Sydnėjaus skyriaus, K. 
Fondas jau nebeapjungė visos 
Australijos ir buvo pasmerktas 
sunykimui. Mano ir p. A. Zubro 
pasiūlymai K. Fondą perduoti 
bendruomenei, dėl kaikurių asme
nų delsimo nepasisekė įgyvendin
ti, ko pasėkoje šiandien priėjome 
prie to, kad turime ir Kultūros 
Tarybą, ir Kultūros Fondą ir Ka
talikų Kultūros Draugiją. Aš ti
kiu visų tų organizacijų gerais 
norais ir vertinu jų dirbamą nau
dingą darbą, bet mano supratimu 
turėti tris skirtingus kultūrinio 
darbo organus yra ir taip jau ne
gausių kultūrinių darbo jėgų skal
dymas ir bereikalingas lėšų ir 
laiko eikvojimas.

Uždaryti gi Kultūros Fondą, 
būtų labai neišmintinga. Tiek 
daug dėl K. Fondo idėjos nesuta
rėme Lietuvoje, įgyvendinome ją 
tačiau tremtyje, todėl parneškime 
ją gyvą į Laisvą Lietuvą, kad vėl 
nereikėtų viską pradėti iš naujo.

Kultūros Fondą reikia reorga
nizuoti. Reikia iš jo veiklos paša
linti bet kokias ateityje galinčias 
pasitaikyti politines ar partines 
nuotaikas. Kultūros Fondas turi 
apjungti visus Australijoje esan
čius lietuvius menininkus, rašyto
jus, žurnalistus, mokytojus, cho
rus, teatrų grupes, akademinį jau
nimą ir visus kultūrininkus ar 
kultūriniais darbais besidominčius 
tautiečius. Visa tai būtų galima 
įgyvendinti tik Amerikos ir Ka
nados lietuvių pavyzdžiu, Kultū
ros Fondą sujungus su bendruo

mene ir jam pavedus rūpintis vi 
sais švietimo ir kultūrinio bei me 
ninio gyvenimo reikalais.

Sujungus Kultūros Fondų su 
bendruomene, atatinkamai turėtų 
pasikeisti ir K. Fondo statutas, 
nes tada: 1) Kultūros Fondo Ta
ryba būtų renkama Bendruome
nės Suvažiavimo metu slaptu ats
tovų balsavimu; 2) Kultūros Fon
do Apylinkių Valdybos būtų ren
kamos per Bendruomenės Apylin
kių visuotinus susirinkimus. Pri
ėmus šį mano siūlymų, K. Fon
das pasidarytų visos mūsų ben
druomenės reikalas, o ne kažko
kia atskira draugija su keliolika 
narių, kurie, ir geriausius norus 
turėdami, negalės vieni visko nu
veikti.

Kultūros Fondo Valdyba turė
tų blaiviai pažiūrėti tikrovei i 
akis ir per ateinantį bendruome
nės atstovų suvažiavimų ateiti su 
konkrečiais pasiūlymais dėl Kul
tūros Fondo veiklos atgaivinimo 
ir suaktyvinimo Bendruomenės 
rėmuose.

PADĖKA
Socialinės Globos Moterų Drau

gija Melbourne š.m. balandžio 1. 
— birželio 1 d. pravedė vajų pi
nigais, rūbais ir avalyne Vokieti
joje likusiems tautiečiams, Puns
ko srities lietuviams (Lenkijoje) 
paremti ir Vasario 16-osios gimna
zijos reikalams. Tautiečiai Mel
bourne gyvai atsiliepė į Draugijos 
kreipimąsi ištiesti pagalbos ran
kų.

Socialinės Globos Moterų Drau
gijos Valdyba reiškia nuoširdžių 
padėkų visiems aukotojams ir au
kų rinkėjoms — ponioms E. Bal
čiūnienei, V. Baltokienei, J. Bar- 
kienei, B. Bitienei, M. Bulakienei, 
E. čypienei, O. Jakutienei, V.P. 
Kazlauskienei, T. Klupšienei, A. 
Krausienei, V. Kružienei, L. Ka- 
tinienei, V. Kuncaitienei, S. Meį- 
liūnienei, S. Mikailienei, V. Mor
kūnienei, A. Mičiulienei, M. Praš- 
mutienei, R. Pumputienei, J. Re- 
kešienei, K. Uoselienei, E. Žie- 
dienei, D. Žilinskienei, E. žižie- 
nei ir kitoms. Didžiausių aukų su
mų £32.10.0 yra surinkusi p. A. 
Mičiulienė.

Pinigais aukojo:
po £ 5.0.0. — p.p. L. Braniška. 

A. Klupšas, P. Mičiulis;
po £ 3.0.0. — p.p. A.V. Aniu 

lis, J. Petrašiūnas, A. Undzėnas
£ 2.2.0. — p. G. Baltutytė;
po £ 2.0.0. — p.p. J. Antanai 

tis, A. Braniška, N. Butkus, E. 
Čypienė, M. Eimutienė, J. Gru
šas, J. Jablonskis, T. Kesminas, 
V. ir J. Kuncaičiai, J. Mackevi
čius, J. Petraitienė, V. Pošiūnas,
D. ir V. Simankevičiai, J. Skim- 
birauskas, J. Tamulevičius;

po £ 1.10.0. — p.p. E. Macke
vičius, V. Mackevičius, L. Volkas;

po £ 1.0.0. — p.p. J. Adama- 
vičius, O. Aleknienė, Z. Augai- 
tis, J. Bacevičius, P. Bacevičius, 
A. Bakaitis, V. Baleišis, E. Balčiū
nienė, V. ir A. Balnioniai, K. Bal
tokas, L. Baltrūnas, A. Baltutis,
J. Barkienė, A. Bikulčius, V. Bi
tė, V. Bosikis, Sten. Bra..., S. 
Brasas, J. Bruožis, F. Brėdikienė, 
M. Bulakienė, B. Bužinskienė, P. 
Česonis, M. Dapšienė, E. Dudė
nienė, R. Gasėnas, G. Gasiūnienė, 
Z. Griganavičius, A. Grušauskas,
K. Guiga, V. Jakutis, E. Jonaus- 
kis, J.K., Kairiūkštienė, J. ir E. 
Kalnėnai, V. Kalvaitis, L. Kati- 
nienė, M. ir M. Kliukai, M.K. 
Kleinaitytė, B. Končiūnas, A. 
Krausas, V. Kružienė, A. Lastas, 
V. Lazauskas, A. Makšimas, J. 
Meiliūnas, S. ir A. Mikailai, Mil 
vydai, V. Morkūnienė, Z. ir A. 
Muceniekai, G. Narušis, V. Para- 
gys, V. Plečkauskas, M. ir K. 
Prašmutai, A. Presnukonis, V. 
Pumputis, A. Ramanauskas, Rei- 
merienė, V. Savaitis, Z. Savickie
nė, J.S. Sikorskis, J. Sverebas,
E. ir L. šilai, G. šlikienė, S. Ta
mašauskas, V. Tamašauskas, 
Tamošiūnas, M. Tamulevičius, K. 
Uoselienė, J. Valys, S. Valys, B. 
Vanagas, A. ir A. Vingiai, B. Za
biela, A. Zubras, B. žiedas, A. 
Žilinskas, H. Žilinskas, E. žižienė, 
ponia X.Y.;

po 10 šil.: K. Alseika, A. ir R. 
Baikauskai, H. Baškys, A. Bie
liauskienė, D. Bitė, D. Br..., J. 
Braniška, V. Braniška, Cininai, B. 
Garbenienė, A. Grincevičiūtė, P. 
Grybas, H. Hamer, A. Jonikas, S. 
Kairys, A. Karazijienė, R. Krau- 
saitė, V. Kunčiūnas, B. Kupčins
kas, Laukaitienė, J. Lynikienė, 
G. Malžinskienė, A. Paragytė, A. 
Partikas, B. Petravičius, J. Povi- 
lavičius, V. Pužas, A. Ramanaus
kas, V. Rekežius, O. Ropė, R. ir 
J. Smilgevičiau R. Tamašauskas,

J.

2000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS vadovybė nau dojasi šia proga pareikšti visiems bet kur pasaulyje gyvenan

tiems lietuviams padėkai už didžiulę paramą, kurią jie parodė per pastaruosius trejis metus.
Reikšdami nuoširdų ačiū, pagal įprastinę savo tradiciją ŠĮ KARTĄ VĖL jaučiame pareigą visiems LIETUVIAMS 

atiduoti kaip DOVANĄ 2000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ uždarbį.
Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir atidžiai parinkę siūlome ypačiai vertingus 2 SKIRTINGUS KALĖDINIUS SIUN

TINIUS BE UŽDARBIO.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:
1. 3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam paltui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos ar žalios).
2. 3i jardo vilnonė* medžiagos vyriškam ar moteriškam kosti umui (tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos),

3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
sunkus vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
pora žieminių moteriškų kojinių, 
pora vilnonių vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio Nr. 1 kaina yra £ 15.8.0.
KALĖDINĖ šio siuntinio kaina yra tiktai

3.
4.
5.
6.

1
1
1

angliškais pinigais, įskaitant visus mokesčius.

1.
2.
3.

4.
5.

£ 26.5.0
angliškais pinigais, įskaitant visus mokesčus.

Visos šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių medžiagos yra eksportinės angliškos medžiagos.
Visos kostiuminės šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių medžiagos yra sužymėtos įrašais:

“MADE TN ENGLAND”
TURINT GALVOJE LABAI DIDELĮ PREKYBINĮ MŪSŲ PASISEKIMĄ 1959-60 METAIS, MES ESAME

- PAJĖGŪS ŠIAIS METAIS PASIŪLYTI KALĖDINIAMS BE UŽDARBIO SIUNTINIAMS SPECIALIAI 
MUMS GAMINTAS NAUJAS MEDŽIAGAS, ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES IR ŽYMIAI PATRAUKLESNIO 
RAŠTO IR ŽEMESNĖMIS KAINOMIS NEGU PRAEI TAIS METAIS.
Pareikalavus siusime oro paštu nemokamus medžiagų pavyzdžius į bet kurį pasaulio kraštą.
Mūsiškį KALĖDINĮ be uždarbio siuntinį gali užsisak yti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis yra mūsų klijentas, ar 

kitos firmos. *
BET KADANGI NORIME VISIEMS DUOTI PROGOS PASINAUDOTI TUO PASIŪLYMU, TAI NUTARĖ
ME, KAD Iš KARTO BET KAS GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 2 SIUNTINIUS (PO VIENĄ 
KIEKVIENO).
Priiminėsime taip pat po £ 1.0.0 užstato, kuris užtikrins, kad bet kuris kalėdinis siuntinys galės būti palaikytas iki 

savaičių.10

Mes garantuojame:
Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją,
Jei siuntinys dingtų, grąžiname pinigus arba nemokamai pa siunčiame kitą siuntinį.
Apmokame visus mokesčius čia, dėl to siuntinio gavėjas, sulaukęs Lietuvoje siuntinį, nieko jau nebemoka.
Siunčiame visas medžiagas tiktai pagal pasirinktuosius pavyzdžius.
Kitas prekes siunčiame tiktai pagal jų aprašymą.

Pareikalavus oro paštu nemokamai siunčiame savo bendrinį katalogą, kuriame sužymėtas didelis prekių pasirinki
mas, ir savo standartinių siuntinių kainoraštį, apimant 31 skirtingus siuntinius, kurių kainos yra nuo £ 10.3.0 iki £ 43.15.0, 
įskaitant visus mokesčius.

Malonu taip pat pranešti visiems lietuviams, kad iš 1 HUNT STREET esame persikėlę į žymiai erdvesnes modernias 
patalpas.

2.
3.
4.
5.

£ 12.12.0

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
6š jardo vilnonė* medžiagos 2 vyriškiems kostiumams (ta msiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos),
6į jardo vilnonė* medžiagos 2 moteriškiems kostiumams (tamsiai mėlynos ar pilkos),
3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam paltui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos, žalios ar kupranugario 

spalvos),
4 jardai sunkaus rajono medžiagos 1 moteriškai ar 2 vaikiškoms suknelėms,
10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Normali šio siuntinio Nr. 2 kaina yra £ 29.15.0.
KALĖDINĖ šio siuntinio kaina yra tiktai

Lithuanian Trading Company
341, LADBROKE GROVE, LONDON, W. 10, ENGLAND.

PRAĖJUSIO KARO AUKOS 
LENKIJOJ

s 
g

Iš Lenkijos 6.028.000 praėjusio 
karo aukų, 655.000 žuvo tiesiogi
niuose karo veiksmuose. Detali
zuotų karo aukų sąrašų patiekia 
neseniai iš spaudos išėjusi knyga 
“Lenkijos karo nuostoliai 1939 — 
1945 metais”. Joje rašoma, kad 
3.577.000 lenkų mirė koncentra
cinėse stovyklose, kaip likvidaci
jų be kankinimų aukos; 1.286.000 
mirė kalėjimuose ir koncentraci
nėse stovyklose nuo epidemijų, 
nusilpimo bei blogo elgesio su 
kaliniais; 521.000 mirė už kon
centracinių lagerių ribų, kaip lik
vidacijų bei labai sunkaus dar
bo aukos.

NUBAUDĖ

l

I s g I !
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STANKŪNO IR MASIULIO
LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE

maloniai atkreipia visų tautiečių dėmesį į tai, kad ji neturi jokių kitų adresų, o tik 
šį vienų, apačioje šio skelbimo pažymėtąjį, ir taip pat nieko bendra neturi su ne
lietuvių bendrovėmis, kurios gali kartais reklamuotis panašiais į jos pavadinimais.

STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ skubiai pasi
tarnauja užsakantiems standartinius grynos vilnos medžiagų su įrašais “All Wool 
Made in England” siuntinius, pusvilnonės medžiagos su įrašais “Made in England” 
pigius siuntinius, prabanginius ir kalėdinius siuntinius neribotais kiekiais ir visas 
kitas prekes pagal Bendrovės kainininkus ir katalogus.

Malonėkite rašyti mums ir reikalauti pavyzdžių, ir mes greit pasitarnausime, 
arba kreipkitės į šiuos mūsų atstovus:

Artur Vogler (48), išeidamas 
iš Berlyno žydų ligoninės, sušu
ko “Heil Hitler!” ir “Prapulkit 
žydai!”

Teismas už tai jį nubaudė 2 
mėnesius kalėjimo.
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V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md., USA.
A. Dabsys, 3803 Evans St., Los Angele* 27, Calif., USA.
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Ave., Rockford, Ill., USA.
J. Daugirdas, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N.Y., USA.
K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B.C., Canada
D. Jur jonas & Co., Inc., 3251 So. Hoisted St., Chicago 8, Ill., USA.
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Ont., Canada.
A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, P.Q., Canada.
J. Petrulionis, Gaiva — Refreshment* & Gift*, 3570 W. Vernor, Detroit 16, 
Mich., USA.
L. Radzevičius, 180 Cumberland St., Port Arthur, Ont., Canada.
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Q-land, Australia.
A. Steikūnas, 3824 Hemlock St., East Chicago, Ind., USA.
J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mas*., USA.
J. Valaitis, Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA.
E. Žukauskas, Marquette Gift Parcel Service, 2439 West 69 St., Chicago 29
III., arba 4839 W. 14 St., Cicero 50, Ill., USA.

J. Urbonavičius, P. Ūsienė, L. 
Vaičaitis, B. Vaitkienė, E. Vait
kus, B. Vasarienė, C.V., T.V., M. 
žižas, G. Žemkalnis.

Kitomis sumomis aukojo: p.p. 
V. Kazlauskienė 18 šil., P. Baltu
tis 12 šil., B. Stankūnavičius 8 
šil.; po 6 iii.: p.p. J. Bonnici, O. 
B., A. Nagulevičius, J. Rimas; 
po 5 šil.: H. Kaladė, J. Norman
tas, J. Švažienė; po 4 šil.: A. 
Grinselis, J. Pranckūnas, neiš
skaitomas parašas. -

Viso suaukota £ 167.1.0. Vi
siems aukotojams ir vajaus talki
ninkėms dar kartą reiškiama nuo
širdi padėka.

Socialinė* Globos Moterų
Draugijos Valdyba'Melbourne

S
S i

LITHUANIAN TRADING COMPANY
STANKŪNAS & MASIULIS

108A, WHITECHAPEL RD.
LONDON, E.l, GREAT BRITAIN
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RAŠĄ JAKUTYTĘ 

IR 
EDVARDĄ LIPSI,sukūrus lietuviškų šeimos židinį, 

nuoširdžiai sveikina ir daug laimės linki

Geelongo Liet. Sporto Klubas "Vyti*”

APSIGALVOKIME
Stebint Adelaidės Vyties krep

šinio komandos žaidimų, netyčio
mis į akis lenda mūsų vyrų pra
laimėjimai. Nejaugi mes pasida
rėme tokie “nemokšos’’, kad visi 
mus gali įveikti? Ko trūkstama 
ir ko mums per daug?

Jau. nuo senų laikų lietuviai 
pasirinkdavo dengti, kaip sokoma, 
“žmogus žmogų”. Kiekvienas žai
dėjas turi didžiausių pareigų ir 
garbę uždengti savo priešininkų. 
Jis viskų daro tam įvykdyti. Pats 
žaidimas darosi daug judresnis ir 
reikalauja iš kiekvieno žaidėjo 
daugiau ištvermės, akylumo ir 
judrumo. Australai negalėdavo 
uždengti mūsiškių ir šitas pasi
rinktas variantas būdavo jiems 
nepakeliui. Jie imdavo “zoninį” 
dengimų ir iš dalies jiems sekda
vosi geriau. Mūsiškiai šio dengi
mo niekada nenaudodavo, bet 
štai, paskutiniuoju laiku ir jie 
pereina į tų “lengvesnį” apsigyni
mų. Kodėl? O gi todėl, kad reikia 
mažiau bėgioti ir paskiri žaidėjai 
nebeneša tokios atsakomybės. Re
zultatai aiškūs: zona bloga ir per 
mažai judama, o, priešui perdavi- 
nėjant sviedinį, sulendama po 
krepšiu. Grįžtant prie “žmogaus 
žmogum? dengimo, rezultatai 
švelnėja, bet pritrūkstama ištver
mės ir pralaimima. Ar nereikėtų 
visam laikui grįžti prie seno 
“žmogaus žmogum” dengimo?

Mūsų žaidėjų mėtymai iš po 
krepšio tiesiog baisūs. Labai daug 
yra prametama. Neišvystome pas
tovių tolimesnių ir visai tolimų 
mėtymų. Blogai mėtomos baudos, 
blogas susiklausymas žaidimo me
tu, taip pat blogas yra ir sviedi
nių perdavimas.

O ko gi yra per daug? Pirmiau
siai per daug yra pasitikima iš- 
kilesniaisiais žaidėjais, mėtoma 
iš po krepšio labai “akrobatiškai”, 
neįvertiname priešo jaunų žaidė
jų aikštėje žaidimo metu, per
daug rėkaujame tarpusavyje, kai, 
žaidimui įpusėjus, pradedama gin
čytis su teisėjais. Per daug su
renkame “techniškų” baudų, kas 
labai atsiliepia į patį žaidimų.

Daugiau dirbant, mūsų žaidėjai 
galėtų vėl pasiekti puikių perga
lių ir jie tų padaryti tikrai gali. 
Tikėkimės, kad nėra to blogo, 
kas neišeitų į gerų.

TINKLINIS
Nors paskutinėje Adelaidės lie

tuvių sporto šventėje nesklandu
mų kaip ir neįvyko, tačiau vienų 
tinklinio rungtynių metu įvyko 
mažas nesusipratimas, dėl kažku
rių taisyklių. Komandos, iš skir
tingų valstijų, aiškino taisykles 
savaip, kaip yra žaidžiama pas 
juos. Gal būt, abi komandos ir 
buvo teisingos, nors vienai iš jų 
reikėjo pralaimėti taškų. Išvado
je, mes nebuvome paruošę bendrų 
taisyklių. Komandos vadovavosi 
savųjų valstijų australiškosiomis 
taisyklėmis, dėl ko ir iškildavo 
neaiškumų.

šiais metais, kad visi reikalai 
eitų sklandžiai, reikėtų kam nors 
susirūpinti bendromis tinklinio 
taisyklėmis. Geriausiai tų atlikti 
galėtų ALFAS valdyba arba šven
tės rengėjai. Tokios taisyklės sku
biai turėtų būti išsiuntinėtos vi
siems klubams, kad su jomis ga
lėtų susipažinti visi tinklinio žai
dėjai. Tarp kitko, šiais metais, 
reikia tikėtis, visi klubai atkreips 
didesnį dėmesį į tinklinį, ir jo 
žaidimo lygis bus aukštesnis.

A. Merūnas

NAUJOS TINKLINIO 
TAISYKLĖS

Nuo 1960 m. sausio 1 dienos 
Tarptautinė Tinklinio S-ga tink
linio taisyklėse padarė eilę pakei
timų, kurie čia yra paduodami.

1. Teisėjo pavaduotojas turi 
teisę fiksuoti šias klaidas: a) kai 
kamuolys liečia pašalinius daiktus 
(lubas, medžių šakas ir kt.); b) 
kai kamuolys permušamas į kitų 
pusę keturiais lietimais ir ketvir

to lietimo bokštelio teisėjas ne
mato.

2. Pasibaigus partijai, kai ko
mandos keičiasi aikštelėmis, tre
neris gali prieiti prie komandos 
ir duoti nurodymus. Anksčiau tai 
buvo draudžiama. Pasikeitimui 
skirto laiko užtęsti negalima.

3. Žaidėjams leidžiama pėda 
liesti vidurio linijų, bet jos neper
žengti, o taip pat atsiremti plaš
taka, pirštais ar bet kuria kita 
kūno dalimi krentant ant linijos.

4. Jei kamuolys atmuštas į var
žovų pusę už tinklų žyminčios 
juostos, tai žaidėjams leidžiama, 
peržengiant menamų vidurio lini
jų (vidurinės linijos tęsinį), grų- 
žinti kamuolį į savo aikštelę (ka
muolys turi būti grųžintas ne per 
žaidimui skirtų 9 metrų tinklo 
plotį) ir paskui jį pasiųsti į var
žovų pusę. Pvz., varžovas smū
giavo iš zonos prie tinklų žymin
čios juostos. Besiginančios ko
mandos žaidėjai statė užtvarų. 
Kamuolys, nuo užtvaros aukštai 
atšokęs, grįžta į puolančios ko
mandos pusę už tinklų žyminčios 
juostos. Besiginančios komandos 
žaidėjas (nedalyvavęs užtvaroje) 
gali anksčiau aprašytu būdu grų- 
žinti kamuolį į savo pusę, kad 
esantys jo komandos žaidėjai pa
siųstų jį į varžovų pusę.
5. Paduodant (servuojant) drau

džiama žaidėjams grupuotis prie 
tinklo, mojuoti rankomis, siekiant 
varžovui apsunkinti matomumų. 
Dėlto komanda praranda sviedi
nio padavimų.

ŠACHMATAI
Spalio mėn. 3 d. Adelaidėje 

prasidės didžiausias šių metų 
šachmatų įvykis Australijoje — 
Tarptautinis Šachmatų Kongre
sas. Be australų ir čia gyvenan
čių pabaltiečių meisterių, dalyvaus 
eilė svečių iš užsienio: Sov. Su
jungęs, N. Zelandijos ir Azijos 
kraštų. Dėl didesnio dalyvių skai
čiaus, bus žaidžiama šveicariška 
sistema.

Rugsėjo 27 dienų, pakeliui į 
Kongresų, į Sydnėjų, atskris did- 
meisteris J. Auerbach, buvęs Sov. 
Sųjungos čempionas, lydimas nau
jausio rusų šachmatų “žvaigž
dės” Bagirovo. Sekančios dienos 
vakare meisteriai duos simultanų 
“Millions Club” patalpose. Žiūro
vams įėjimas 5 šil.

V.P.

SPORTO NAUJIENOS
★ Šių metų vasarą Worceste- 

ryje, J.A.V-Se įvyko V-ji LSB 
Atlanto Rajono sporto šventė. 
Buvo rungiamas! krepšinyje, tink
linyje ir lengv. atletikoje. Dau
giausiai taškų sporto šventėje su
rinko: Worcesteris — 41, Bosto
nas — 29 ir New Yorkas 20. 
Šventę atidarė rajono vadeiva s. 
P. Molis. Visiems pirmų vietų lai
mėtojams buvo įteiktos statulėlės, 
kai antrų ir trečių — specialūs 
sporto šventės pažymėjimai. Wor- 
česterio komanda, laimėjusi šven
tę trečių kartų iš eilės savo nuo
savybėn perėmė buvusių pereina
mųjų taurę, šventėje dalyvavo ir 
LSS Pirmijos pirm. v.s. dr. Če
pas bei kiti aukštieji skautų vadai 
ir JAV lietuvių organizacijų va
dovai. Visa sporto šventė praėjo 
su labai dideliu pasisekimu, su
traukdama rekordini sportininkų 
ir svečių skaičių. Ji dar kartų 
įrodė, kad JAV skautiškasis jau
nimas labai domisi mūsų lietuviš
kuoju sportiniu gyvenimu ir patys 
aktyviai sporto gyvenime reiškia
si.

★ K. Škėma, žinomasis Ameri
kos lietuvis šachmatininkas daly
vavo “Great Lakes Open’’ šach
matų pirmenybėse ir iš 99 daly
vavusių žaidėjų jis pasidalino 
I-II-jų vietas. Jis buvo vieninte
lis žaidėjas, baigęs varžybas be 
pralaimėjimo. Pirmenybėse žaidė 
5 meisteriai, 20 ekspertų ir kiti 
iš žemesnių klasių.

★ Philadelphijos Ukrainiečių 
National futbolo komanda laimė. 

jo JAV “open” futbolo pirmeny
be*, baigmėje įveikusi Los Ange
les Kickers 5:3. ši ukrainiečių ko
manda įsisteigė dar tik prieš tre
jus metus.

* Sutaitė ir R. Petkevičių* ge
riami Lietuvos baudų metikai. 
Pasibaigusiose Lietuvos krepšinio 
pirmenybėse mūsų žinomojo krep
šininko V. Šuto giminaitė R. Šu- 
taitė, žaisdama už-KPI komandų, 
turėjo galimybių mesti 51 baudų, 
iš kurių įmetė 37, kas sudarė 
72,5%. Antrojoj vietoj liko G. 
Milerytė — 70% ir treciojoj —
A. Petrauskienė 68,8%. Vyrų gru
pėje R. Petkevičius gavo mesti 
67 baudas, iš kurių įmetė 59, t.y. 
88,6%; 2-joj vietoj A. Stumbrys 
89-73-83.1% ir 3-joj K. Grigaliū
nas 57-45-78,9%.

★ St. Moss, žinomasis automo
bilių sporto čempionas nesenai 
Anglijos teisme metams prarado 
savo šoferio leidimų ir dabar jis 
negalės savo mašinos vairuoti nei 
Anglijoje nei užsienyje, nors šis 
draudimas ir neliečia specialių 
lenktynių trasų.

* L. Stipek, žinomasis čekų sta
lo tenisininkas pranešė, kad jis 
iš aktyviųjų sportininkų tarpo 
pasitraukia, pareikšdamas spau
dai, kad kiekvienas sportininkas, 
atėjus laikui, turi užleisti savo 
vietų jaunimui. Jis dar buvo lin
kęs ruoštis 1961-jų metų pasaulio 
pirmenybėms, tačiau visų darbų 
nutraukė ir dabar treniruoja če
kų “Spartak Sokolovo” jaunius.

★ JAV Krepšinio rinktinėje, 
laimėjusioje Romos olimpiadoje 
I-ją vietą, dalyvavo tik vienas 
žaidėjas, žaidęs Melburno olim
piadoje. Tatai žinomasis žaidėjas
B. Holdorson. Komandoje taip 
pat buvo geriausias 1959-jų metų 
JAV krepšininkas negras O. Ro
bertson. Rinktinės treneris buvo 
Kalifornijos Universiteto krepši
nio treneris P. Nuel. Sov. Sųjun
gos rinktinėje buvo daugiau krep
šininkų, dalyvavusių Melburno 
Olimpiadoje, tarp jų ir augšta- 
ūgis latvis Krumins.

* DRAUGIŠKIAUSIAI IR PIGIAUSIAI JUMS PATARNAUS
| RADFORD’S FLORAL SERVICE
>; Vainikai laidotuvėms, dovanų krepšiai ir kitos rinktinės gėlės.

Siuntimas į užsienius.
$ 117 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, Tel.: UB 1617

Jei reikia spygliuotos ar vielinės tvoros, vartelių, tinklinių durų 
kreipkitės į

Cobra Gate & Fencing Co.
45 CHADDERTON ST., CABRAMATTA, tel. 72-8848 

ARBA SYDNEY CITY WB 3795.
Geras darbas ir pigios kainos.

Mes taisome visų rūšių plienines struktūras ir esame elekt 
ros veldavimo specialistai. Skubiai atliekame kiekvienų darbų,

GERA NAUJIENA! • GERA NAUJIENA!
JAU DABAR JŪS GALITE SIŲSTI SAVO SIUNTINIUS 

TIESIAI J USSR.

v "t

yra AUTORIZUOTA FIRMA siųsti siuntinius 11-22 *v. svorio 
TIESIAI iš Australijos į USSR kraštu*.
Susiriškite su:

Newaustral Co., 487 Hay Street, Perth, .W.A.
Agentai: Handly Store, 29 Burgoyne Str.,’ Northam, W.A.
Newaustral Co., 135 Hindley Street, Adelaide, S.A.
Newaustral Co., 46 Elizabeth Str., 5th floor, Rooms 505
506, Melbourne, Vic.
Newaustral Co., 165 Elizabeth Street, Brisbane, Qld.

SIUNČIANT SIUNTINIUS TIESIAI IŠ AUSTRALIJOS YRA 
PIGIAUSIAS IR TIKRIAUSIAS KELIAS.

^TninintiHiinniaminitnmnnnfflnimnrmtnTimniHttmirnnnnnimiiinTTTiTnnimmniTnmnL ’nnnnmHnHirnnrmrnirnimnnmninnnnnmn

VIENINTELE TIKRA 
VODKA “

I ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS f

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.

Melburne
VARPAS (mot.) — ST. PAUL 

20 — 10
St. Paul komanda neparodo jo

kio pasipriešinimo ir Varpo mer
ginos lengvai laimi. Taškai: A. 
Kalvaitytė 10, D. Urbonaitė 4, G. 
Kalvaitytė 2, N. Adomavičiūtė 2, 
A. šilvaitė 2 ir D. Grigaitytė 0.

VARPAS (mot.) — CRYSTAL
23 — 13

Pirmųjį puslaikį mūsų merginos 
sužaidė blogai, bet antrame A. 
Kalvaitytės ir D. Urbonaitės žai
dimas be priekaištų ir laimėta už
tikrintai. Taškai: A. Kalvaitytė 
10, D. Urbonaitė 9, G. Kalvaitytė 
ir D. Grigaitytė 0.

VARPAS I — KEYSRE 60 — 12
Varpo žaidėjai lengvai laimi, 

nes Keyser komanda neparodė 
reikiamo pasipriešinimo. Taškai: 
S. Urbonas 26, A. Vaišutis 12, V. 
Soha 11, A. Plečkauskas 6, J. 
Kuncaitis 4 ir R. Vaišutis 2.

VARPAS I — ST. KILDA
37 — 57

Atvyko tik penki Varpo žaidė
jai ir rungtynes pralaimi "pasi
gėrėtinai”. Taškai: V. Soha 11, 
š. Urbonas 11, Pūkys 6, G. žvi- 
nakis 4 ir J. Kuncaitis 0.

VARPAS II — MILLEYS
24 — 30

Pirmųjį puslaikį Varpas veda, 
bet antrame pasimeta ir pralaimi 
mažu skirtumu. Taškai: A. Jo
mantas 11, J. Valiukevičius 7, G. 
žvinakis 4, J. Kuncaitis 2, L. Vai
šutis ir R. Vaišutis 0.

VARPAS II — ANZ BANK
38 — 35

Abi komandos vienodo lygio, 
bet Jomanto ir Kuncaičlo deriniai 
nulemia žaidimų ir Varpas laimi. 
Taškai: A. Jomantas 18, J. Kun
caitis 9, J. Valiukevičius 6, L. 
Vaišutis 4, ir G. Žvinakis 1.

V.B.

&
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| KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ | 
♦ Savo gimines Lietuvoje Kalėdoms pradžiuginti jau pats fį 

!♦’ laikas užsakyti jiems siuntinį, H
> Mes siunčiame įvairiausias, kokios tik Londone gaunamos, 
ij) prekes įvairios rūšies ir įvairių kainų, kurios tik neperžėngia 
•♦į 20 Ibs svorį. Sutinkame ir Jūsų pačių nupirktus daiktus pridė- >♦< 

ti į užsakomų siuntinį. Vaistai siunčiami pagal gydytojų recep- Į*J
$ tus. Kainos pagal prekių rūšį yra gan žemos, dažnai .žemesnės ’♦{ 
J negu krautuvėse. a

Pav. Stand. Siunt. Nr. 5: Medžiaga 2 mot suknelėms ir i*< 
3 vyr. kostiumams — 16 jardų, apmokant muitų ir visas išlai- S 
das — £A. 22.9.6 (ir medžiaga dar visai pakenčiama).

Siuntinių pristatymas garantuotas. >♦!
N. Butkūnas, 9 Cowper st., St. Kilda, Vic. XJ 4671. $
A. Klimaitis, 313 Bulwer st., Perth, W.A. 28-2315
B. Lukavičius, 114 Palm Ave., Royal Park, S.A.

MODERNI KONTINENTALINĖ MOTERŲ KIRPYKLA ’•! 
| LYDIA jį

b Plaukų kirpimas, sudėjimas, dažymas, pusmetinė šukuo- g 
n sena ir nuspalvinimas. b

Adresas: Frisina Chambers, 359 Chapel Road, Bankstown. n 
Tel. UY 4279. Kalbame įvairiomis kalbomis. $

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS g 
JŪSŲ BENDRUUOMENĖS NARIAMS! g

lpages ' |
MONUMENTAL MASON,

S 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — J 
*v
S sųžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytųjį paminklų mirusia- :•:• 
$: jam giminaičiui ar draugui pagerbti. •:•:

• •••••••••••••••••••'••*• »VsVs%VsVsVsVsVsVsVeVeVsVsVeVeVs%HVsVsVeVeVeVeVsVeVeVeVeVeVeVsVeVeVeV»

WWWWWW\/WWWWWWWWWWWWWWWVWVWWWWV 
PŪKINĖS KALDROS

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos Ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

WVWXAAAA/VWVWVWWVWVWAAWWWWVVWVWWWWWWb
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

| BELGRADE ESTATE AGENCY |

• Savininkas — R. Stoikovich, V
f SCHOOL OF ARTS, HUME HIGHWAY, LIVERPOOL ? 
I ?
£ Parduoda namus, sklypus, farmas ir biznius. Kalba rusų, y 

serbų, lenkų ir vokiečių kalbomis. v

- ARTINASI KALĖDOS... t
.► Siųskite savo siuntinius į USSR ir j Pabaltijį. " ’
" Siuntiniai gali būti pačių pokuoti ar standartiniai, už kuriuos 
“ “ nereikia primokėti. Tarpininkauja Jums

NYMAN & SCHULTZ
• ■ SWEDEN, :!
.. 100 metų senumo ir patyrimo firma. ’ *
;■ 44 1b. siuntiniai saugiai pristatomi ir pilnai apdraudžiami. Už

persiuntimų imami žemiausi mokesčiai Australijoje. -*
•> Australijos skyrius: ’»
. > 56 Cooper Street, Surry Hills, Sydney, N.S.W. Tel. 31-3335. J ’

* Noriai pasiunčiame paštu katalogu* susipažinimui.



MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. rugsėjo 23 d.

Ktau PASTOGĖ
GE E LONG AS

ADELAIDE

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Lietuvių Namų salė rugsėjo 
11d. buvo gražiai pripildyta ade- 
laidiškių, susirinkusių atšvęsti šių
metinę Tautos šventę, kurios 
proga pamaldos buvo dienos me
tu atlaikytos Šv. Juozapo bažny
čioj. šventei kun. Kungys skyrė 
savo pamokslų. Planai gauti Ka
tedrų iškilmingom pamaldom ne
pavyko.

Apylinkės valdyba šventei buvo 
planavusi turiningesnę programų 
su solistais, tačiau, jiems nega
lint dalyvauti, teko jų siaurinti, 
apsiribojant paskaita, piano solo, 
choro dainomis ir tautiniais šo
kiais.

Paskaitų skaitė Pr. Pusdešris.
Astroje programos dalyje, po 

dviejų gražiai sušoktų tautinių 
šokių (Mikitienė ir šustas), jau
na ir gabi pianistė Rūta švamba- 
rytė paskambino dalį vienos Be
thoveno sonatos ir Kohlerio Etiu
dų.

Po dar dviejų tautinių šokių 
(Jonkelis ir Kubilas), kuriuos 
taip pat šoko Tautinių šokių an
samblis, vadovaujamas Br. Lap- 
šienės, scenon išėjo Lituania 
choras, vadovaujamas muziko V. 
Šimkaus. Choras sudainavo pen
kias lietuviškas liaudies dainas 
(Banaičio “Už jūrių marių”, Bra
zio “Oi žiba žiburėlis”, J. Nau- 
jelio “Ko liūdi, putinėli”, švedo 
“Linelį rausu” ir Žilevičiaus 
“Anoj pusėj ežero”). Ypač malo
nu konstatuoti, kad Lituania cho
ras dainavo tikrai puikiai. Po šio 
koncerto daugis pripažino, kad 
ligšiol dar nebuvo girdėję choro 
puikiau dainuojant, čia pat teko 
patirti, kad Lituania energingai 
rengiasi būsimai dainų šventei 
Sydnejuj.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu.

dar nedaug kų leidžia.
Vladas Požėla, kuris šiuo metu 

yra 83 metų amžiaus, dar prieš 
operacijų užbaigė rašyti plačius 
savo atsiminimus, apimančius lie
tuvių tautos laisvės kovas ryš
kiausiais XIX ir XX šimtmečio 
metais. Atsiminimai dviem to
mais numatomi atspausdinti 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

INŽ T. ŽURAUSKAS Į 
WOOMERA

Adelaidės inžinierius mokslus 
baigęs Tadas Žurauskas šiomis 
dienomis išvyko į Woomeru, kur 
dirbs su Jungtinių Amerikos Val
stybių firma prie naujai stato
mos specialios observatorijos sa
telitų judėjimui sekti. Wopmero- 
je T. Žurauskas numato išbūti 
4 - •— 5 metus.

LIGONIŲ LANKYMAS
Paskutinėmis dienomis Moterų 

Sekcijos atstovės aplankė Park
side ligoninėje besigydantį mūsų 
tautietį Bložę ir teisininkų Vladų 
Požėlų, gulintį Royal Adelaide 
Hospital.

Moterų Sekcija bus dėkinga 
kiekvienam, kuris malonės pain
formuoti Sekcijų apie sergan
čius lietuvius, paskambindamas 
telefonais 46-2608 arba 31-7346. 
Taip pat Sekcija bus dėkinga už 
pranešimus apie sunkuman dėl li
gos ar kitų priežasčių patekusias 
lietuvių šeimas.

KNYGŲ MYLĖTOJAMS 
NAUJIENA

Kanados lietuvių knygų leidyk
la “Rūta” yra užsimojusi išleis
ti eilę vertingų, tačiau žema, vi
siems įperkama kaina knygų. Jau 
išleista St. Būdavo “Rūsti Siena", 
apysaka, 193 pusi, ir Pr. Alšėno 
“Maži žodžiai”, aktualių buities 
straipsnių rinkinys, 261 psl., apie 
kurias Amerikos laikraščiai labai 
palankiai atsiliepė. Netrukus pa
sirodys ir trečioji tos leidyklos 
knyga — Pr. Enskaičio “Audra 
Eina”. Šių knygų kaina Amerikoj 
po 1 dolerį, mūsų pinigais 9 šil. 
Australijai leidėjai tačiau sutiko 
duoti dar specialių nuolaidų: Už
sisakant visas tris knygas iš kar
ti, reikia mokėti tik 2 dol., arba

18 šil. 3 p. Knygų mylėtojai 
kviečiami pasinaudoti ta proga. 
Kad išvengus pinigų siuntimo į 
užsienius nepatogumus, galima 
juos siųsti Melburno Pa- 
rap. Kioskui (rašyti: N. Butkū- 
nas, 9 Cowper St., St. Kilda, Vic.) 
Knygos bus Jums pasiųstos tie
siog iš leidyklos. Atskirai perkant 
pirmosios dvi knygos jau gauna
mos

TRAGIŠKAI ŽUVO
Pranešama, kad š.m. rugsėjo 

15 d., automobilio parblokštas, 
po kelių dienų mirė žymus Gee
longo visuomenininkas, teatralas, 
kultūrininkas ir “M.P.” bendra
darbis Pranas Zenkevičius.

Velionis buvo veikli ir šakota 
asmenybė, labai daug nuveikusi 
lietuviškos kultūros baruose.

Sekančioje “M.P.” laidoje tilps 
apie mirusįjį Pr. Zenkevičių pla
tesnis straipsnis ir jo nuotrauka.

M.P.I.

Mylimam vyrui ir tėvui mirus, 
nuoširdžių užuojautų reiškiame

P. A. ZENKEVIČIENEI,
jos šeimai ir artimiesiems

Geelongo Liet. Choras

A. f A.
PRANUI ZENKEVIČIUI

netikėtai mirus, jo žmonai Agotai, sūnui Romualdui 
ir dukrai su žentu gilių užuojautų reiškia

A.L.Ž.

minėtam kioske.
STEPONO OERTELIO 

PASKAITA
Pranešama, kad š.m. spalio 1 d.
v.v. Melburno Liet. Namuose 

L.K. Fondas vėl rengia paskaitų, 
kurių skaitys fizikas Steponas 
Oertelis.

Visi kviečiami paskaitoj daly
vauti. Inf.
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tinę savo buveinę, kurioje būtų 
galima ruošti susirinkimai, suda
ryti skautų ar skaučių skiltį, 
evantualiu atžvilgiu atsteigti sa
vaitgalio mokyklų, o ir šiaip susi
rinkti apylinkės nariams pasišok
ti, pažaisti šachmatus, biliardų ir 
kt Sumanymui susirinkimas en
tuziastingai pritarė ir čia pat bu
vo tam reikalui aptarti ir tvarky
ti išrinkta komisija, kurion įėjo: 
Pov. Alekna, Pov. Ambroza, K. 
Butkus ir A. Statkus. Buvo net ir 
konkrečiai pasiūlyta: imtis inicia
tyvos bendromis pastangomis ir 
jėgomis esančių gana didokų Pov. 
Aleknos bilijardinę padidinti ir 
įrengti, kad joje būtų galima nau
dotis visais aukščiau išminėtais 
apylinkės reikalais, šiuo būdu 
įrengiant apylinkės reikalams bu
veinę, suprantama, būtų apsieita 
be didesnių išlaidų ir tikslas būtų 
žymiai lengviau ir greičiau 
siektas.

Po oficialiosios susirinkimo 
lies apylinkės bendruomenės 
riai dar keletu valandų likosi 
sišnekučiuoti prie alaus stiklų ir 
Lietuvos barų įpročiu virtų žir
nių.

at-

da- 
na- 
pa-

M.P.I.

A.L.B. Geelongo Apyl. Valdyba

kerta krūmokšnius, išvalo žolę, 
lygina palapinėms vietas ir įren
gia sporto aikštes.

Jūsų bendradarbio gautomis in
formacijomis, stovyklavietėj būsiu 
pakankamai vietos keliems šim
tams skautų ir stovyklauti ir at
likti skautiškuosius pratimus.

M.P.I.

viai studentai, menininkai ir visi 
suinteresuotieji.

Siųsti šiuo adresu: D. Labuty
tė, Rosary Villa, 13 Thornton St., 
Darling Point, N.S.W.

Studentų Centrinė Valdyba

MELBURNAS CABRAMATTA

šv. Jono 
Melburno 
bendruo- 

Krašto

KAS ATSTOVAUS ADELAIDĘ 
KRAŠTO TARYBOJ

Š.m. rugsėjo m. 4d. Lietuvių 
Namuose buvo sušauktas Adelai
dės lietuvių bendruomenės susi
rinkimas išrinkti 15 atstovų, ku
rie atstovautų Adelaidę Krašto 
Taryboje, susirenkančioje Sydnė- 
juje ateinančių Kalėdų atostogų 
metu.

Susirinkimas, kuriame balsavi
mo teisę turėjo 90 bendruomenės 
narių šiais atstovais išrinko: A. 
Maželį, (gavusį 89 balsus), 2. S. 
Dundu (86), 3. V. Raginį (84), 4. 
M. Pocių (83), 5. J. Gučių (82), 
6. A. Šerelį (81), 7. A. Šliužų 
S78), 8. C, Zamoiskį (77), 9. J.
fazelienę (72), 10. J. Norkūnų 

(72), 11. A. Galatiltį (70), 12. G. 
Straukienę (69), 13. I. Pocienę 
(67), 14. O. Dundienę (58) ir 15. 
J. šerelienę (54).

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Jonavičius ir sekretoriavo — Č. 
Zamoiskis.

ATSISVEIKINIMO POBŪVIS
Veikliems adelaidiškiams, p.p. 

Jašiūnams, kurie išvyksta į USA, 
pagerbti Apylinkės Valdyba ir 
Moterų Sekcija Lietuvių Namuo
se š.m. rugsėjo 23 d. (penktadie
nį) 7 vai. vakare surengė atsis
veikinimo pobūvį.

IŠRINKTA MELBOŲRNO 
ATSTOVAI

Š.m. rugsėjo 18 d., 
bažnyčios salėje įvyko 
apylinkės susirinkimas
menės atstovams į ALB 
Tarybos suvažiavimų išrinkti. Su
sirinkimas buvo gausingiausias iš 
ligšiolinių: jame dalyvavo 316 
balsavimo teisę turėję nariai.
Susirinkimo pirmininku iš dviejų 

pasiūlytų kandidatų buvo išrink
tas p. J. Meiliūnas, gavęs 212 bal
sų. Antrasis kandidatas p. B. Zu
meris surinko 101 balsų. Nuo bal
savimo, susirinkimo pirmininkų 
renkant, susilaikė 3 asmenys.

Atstovais į Krašto Tarybos su
važiavimų išrinkti pagal balsų 
daugumų šie asmenys: pp. A. 
Krausas (gavęs 216 balsų), L 
Alekna (215), E. žižienė (213), 
P. Baltutis (213), J. Antanaitis 
(210), J. Dagys (208), J. Kalpo
kas (208), A. Pocius (206), V. 
Bartuška (205), B. Vanagas 
(203), A. Savickas (201), J. Pele- 
nauskas (200), S. Stankūnavi- 
čius (199) ir V. Rekežius 
(196, — viso .14 atstovų.

Kandidatais liko: p.p. B. Zume
ris (110), A. Grigaitis (110), V. 
Čižauskas (105), P. Vaičaitis 
(105), P. švambarys (101), ir ki
ti.

Susirinkimui sekretoriavo p. Iz. 
Geštartas.

SCENOS PAGRAŽINIMAS
Savaitgalio Mokyklos Vedėjas 

p. Statnickas ėmėsi iniciatyvos 
perdekoruoti Lietuvių Namų sce
nų. Norima aplinkui scenos sienas 
pakabinti atitinkamai parinktų 
medžiagų. Tuo reikalu įvykusiame 
organizacijų pasitarime organiza
cijos nutarė prie projekto prisidė
ti lėšomis ir išrinko komisijų (re
žisierius J. Gučius, dailininkas 
S. Neliubšys ir Tėvų komiteto 
atstovas), kuri nustatys ir pa
rinks tam reikalui tinkančių me
džiagų. Pritardamos projektui, or
ganizacijos išreiškė pageidavimų, 
kad balių metu scenoje nebūtų 
statomi staliukai svečiams. Sų- 
jungos valdyba su šiuo pageida
vimu sutinka ir yra nutarusi ten 
talpinti tik orkestrų.

PERSITVARKĖ AKADEMINIO 
SKAUTŲ SĄJŪDŽIO VALDYBA

Ligšiolinis ASS pirmininkas fil. 
Tadas žurauskas, išvykdamas iš 
Adelaidės, atsistatydino. Ryšium 
su tuo išrinkta nauja Akademinio 
Skautų Sųjudžio valdyba, kurių 
dabar sudaro: B. Mockūnienė, V. 
Ilgūnas ir A. Vitkūnas.

DAR LIETUVIŲ NAMŲ 
BALIAUS REIKALU

. Balius bus ateinantį penkta
dienį — rugsėjo 30 d. Brunswick 
Town Hall (žiūr. baliaus skelbi
mų).

2. Bufeo praturtinimui pinigi
nes aukas ir pasižadėjimus pro
duktais bei skanėstais priima ba
liaus šeimininkė p. Morkūnienė, 
33 Eskdale Rd., Caulfield, telef. 
LF 5957. Produktus prašome pri
statyti atvykstant į balių.

3. Svečių patogumui stipresnius 
gėrimus parūpiname krautuvių 
kainomis, todėl atpuola reikalas 
neštis portfeliuose.

4. Kad susidarytų gera baliaus 
nuotaaika, bus įdomybių — praš
matnybių ir gros geras 7 asmenų 
orkestras.

5. Besimokančiam jaunimui tai
komi žymūs palengvinimai. Jau
nime, Jūsų tikrai laukiame!

6. šoksim, trypsim, linksmi bū
sim, visi linksmai paūliosim: kol 
širdis plazda krūtinėj — apsisuk
sime linksmai.

Kviečiame ir laukiame visų!
Iki pasimatymo

’ Baliau* rengėjai —
M.L.K. vadovybė

IŠRINKTI TARYBOS 
ATSTOVAI

Pereitų sekmadienį Cabramat- 
tos Apyl. Valdyba buvo sukvietu
si visuotinų susirinkimų atsto
vams į Krašto Tarybų rinkti, ku
ris vyko Pov. Aleknos patal
pose, 9 Hill St., Cabramattoj.

Apylinkės valdybos pirm. p. 
Petniūnas, atidarydamas susirin
kimų, pasidžiaugė apylinkės ak
tyvo vieningumu ir veikla, padė
kodamas Pov. Aleknai už malonų 
leidimų rinktis pas jį, taip pat pa
dėkodamas Valdybos narei p. N. 
žygienei už parengtų užkandį, 
kuriuo po susirinkimo vykusiam 
pobūvyje buvo ir pasinaudota. 
Pirmininkas dar dėkojo visai ei
lei apylinkės narių, kurie vienu 
ar kitu būdu buvo dėjęsi prie apy
linkės veiklos išvystymo ar jos 
pagyvinimo. P. Petniūno žodžiais, 
toks solidarus ir vieningas apy
linkės bendruomenės narių dar
bas lengvinus valdybos veiklų ir 
teikiųs vilčių, kad ateityje dar 
darniau būsiu dirbta.

Susirinkimui pirmininkauti bu
vo paprašytas E. Migevičius, o 
sekretoriauti — J. Veteikis.

Mandatų komisijon susirinku
sieji išsirinko Br. Kiverį ir Vyt. 
Deikų.

Balsavimuose dalyvavo tik ak
tyvūs bendruomenės nariai, susi
mokėję lietuvio mokestį. Slaptu 
balsavimu iš penkių, sutikusių bū
ti kandidatais į Krašto Tarybų, 
pagal balsų daugumų buvo išrink
ti — J. Veteikis ir P. Ambroza. 
Pirmuoju kandidatu liko K. But
kus.

Po rinkimų buvo tartasi įvai
riais apylinkės reikalus liečian
čiais klausimais, čia kilo sumany
mas, kad apylinkė turėtų nuola-

PRADEDAMAS ŠACHMATŲ 
TURNYRAS

Nesenai suorganizuotas Cabra- 
mattos Apyl. Valdybos šachmatų 
turnyras jau pradėjo varžybas. 
Šiame turnyre dalyvauja net 8 
šachmatininkai: P. Ambroza, L. 
Bieliauskas, V. Bitinas, K. But
kus, V. Deikus, A. Dudaitis, 
Kiveris ir J. Statkus.

PAMALDOS
Spalis — rožančiaus mėnuo
Visi tikintieji raginami kalbėti 

rožančių kas dienų per visų šį mė
nesį pavieniai, šeimose ar koloni- 
. ose — aukojant už Tėvynę ir nu
sidėjėlių atsivertimų.

Bass-Hills lietuvių kolonijoj 
pirmasis rožančius — spalio 1 d. 
— šeštadienį — 6 vai. 30 min. p. 
N. Bernoto namuose, 53 Horton 
St., kur tikimasi ir šiais metais 
bus ištvermingai kalbama kas va
karų per visų mėnesį.

Spalio 2 ir 16 d.d. pamaldos 
Bankstowne St. Brendan’s bažn. 
10 vai. 45

Spalio 7 
dieni* — 
bažn. nuo

ŠOKIŲ VAKARAS
Sydnėjaus Centrinių Namų Ta

ryba š.m. spalio 2 d. 7 v.v. savo 
namuose Redferne rengia pasi. 
linksminimų — šokių vakarų.

Gros gera muzika, veiks puikus 
bufetas.

Įėjimas aukomis.
Kviečiami visi Sydnėjaus ir 

apylinkių tautiečiai.
Taryba

B.

ĮDOMI PASKAITA
Kaip jau buvo rašyta, Cabra

mattos Apyl. Valdybos iniciatyva 
šm. spalio 2 d. 4 vai. p.p. Banks- 
towno Liet. Dainavos salėje ruo
šiamas pobūvis, kuriame tikrai 
įdomių ir populiarių paskaitų skai
tys elektronikos specialistas inž. 
Aleksas Alekna. Teko nugirsti, 
kad paskaitoje bus paliesta pasku
tiniu metu ypač populiarus rake
tų valdymo klausimas ir iš viso 
bus išgvildenta elektronikos 
mokslo atsiekimai kasdieninio gy
venimo praktikai. Būsiu pateikta 
eilė alektronikos metodų, labai 
įdomių kasdieniuose šeimininkių 
darbuose.

Tuo būdu į šių įdomių paskai
tų kviečiama visi Sydnėjaus apy
linkių tautiečiai ir tautietės.

Po paskaitos bus pasilinksmini
mas su gera muzika, alučiu ir už
kandžiais.

SYDNEJUS

AUŠROS TUNTAS RUOŠIA 
STOVYKLAVIETĘ

Kaip žinome, šių metų pabai
goje ir ateinasčių pradžioje Aus
tralijos Liet. Skautų Rajonas ren
gia stovyklų “Aušros” tunto sto
vyklavietėje Ingleburne, prie 
Sydnėjaus.

Jau dabar Sydnėjaus lietuviai 
skautai, ypač “Geležinio Vilko” 
būrelio vyčiai, savaitgaliais in
tensyviai ruošia stovyklavietę: iš-

VISŲ MELBURNIŠKIŲ LAUKIAMAS

TRADICINIS
Į_. MELBURNO LIETUVIŲ NAMŲ

BALIUS
y įvyk* š.m. rugsėjo 30 d. (penktadienį.) 

BRUNSWICK TOWN HALL

min 
d. - 
išpažintys Bass 

7 vai. vak.

pirmasis penkta-
Hills

PIRMOJI KOMUNIJA
Spalio 8 d. — šeštadienį — 3 

vai. po pietų Camperdowne visų 
vaikučių, einančių Pirmos Komu
nijos, paskutinė pamoka, repeti
cija — pasiruošimas iškilmėms ir 
išpažintims.

Spalio 9 d. susirinkti visiems 
jau 11 vai. į Camperdown. 12 vai. 
iškilmės: eisena į bažnyčių, šv. 
Mišios, Komunija, įrašymas į ro
žančių ir škaplierius. Po pamal
dų bendri užkandžiai. Kviečiami 
visi vaikučiai mėnesnei Komuni
jai, nes tai antras mėn. sekma
dienis, o taip pat ir jų tėveliai.

K.P.B.

PRANEŠ1MAS
Numatytasis Studentų ženkliu

ko projekto konkursas, dėl per 
mažai prisiųstų pavyzdžių, pra
tęsiamas iki š.m. spalio 24 d.

Vėliau prisiųstieji konkurso pro
jektai nebus priimami.

Konkurse gali dalyvauti lietu-

SERGA ADVOKATAS 
V. POŽĖLA

Teko patirti, kad žymus nepri
klausomybės laikų advokatas Vla
das Požėla šiuo metu gydomas 
Karališkoj Adelaidės ligoninėj 
(Royal Adelaide Hospital), kur 
jam buvo padaryta sunki skilvio 
operacija. Paskutinėm žiniom, jo 
sveikata gerėja, tačiau lankyti jo

SURINKO VASARIO 16-TOS 
GIMNAZIJAI

Išleidžiant p.p. Jovarauskus į 
Amerikų p. V. Dininui pasiūlius, 
laike pobūvio Vasario 16-tos Gim
nazijai po vienų svarų aukojo:

V. Dininas, J. Jovarauskas, V. 
Budrys, J. Bratiška, J. Petrašiū- 
sas ir Br. Urbšys.

Be to, buvo sumesta dar 11 
šil. 3 penai persiuntimo išlaidoms 
apmokėti.

Pinigai pasiųsti ALB-nės Kraš
to Valdybai, kad persiųstų Vasa
rio 16-tos Gimnazijai.

Inf.

Balius tęsis nuo 7 vai. vakaro iki 1.30 vai. ryto
• Gros 7 muzikantų puiki kapela.
• Normaliomis krautuvių kainomis stiprieji gėrimai, 

Nesivarginkite ir nesineskite j balių gėrimų. Užsi
sakydami staliukus pareiskite kokių gėrimų pagei
daujate.

• Įvairių ir skanių užkandžių bufetas,
• Daug visokių prašmatnybių.

” ATSIMINKITE, TOKS PUIKUS BALIUS TIK KARTĄ ME- 
TUOSE! NEDELSKITE IR UŽSISAKYKITE STALIUKUS

- - PATOGESNĖ! VIETOJ.

. Staliukai užsisakomi telefonaisi Inž. Z. Budrikis — 
:: FU 3416, A. Krausas — FU 8382, A. Alekna — XB 2155, J.

červinskas — JJ 3691 ir prie lietuvių bažnyčiis sekmadieniais 
-- pas J. Valį.

M.L.K. TARYBA

PRANEŠIMAS
Pranešame Sydnėjaus ir apy

linkių lietuvių abiturijentų tėvų 
žiniai, kad sudarytas specialus 
komitetas abiturijentų išleistuvių 
baliui rengti.

Nutarta sukviesti abiturijentų 
tėvus š.m. spalio 9 d. 1 v. p.p. 
(tuoj po pamaldų) prie Camper- 
downo bažnyčios pasitarti šiuo 
reikalu, todėl nuoširdžiai prašo
mi tėvai tame pasitarime skait
lingai dalyvauti.

Abiturientam* Pagerbti 
Komitetas

PADĖKA
Sydnėjaus Soc. Mot. Globos* 

D-jos Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Cabramattos Apyl. V-bai ir p-nui 
X, kurie paaukojo D-jos šalpos 
reikalams po 5 svarus.

Valdybai

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 

“MŪSŲ PASTOGĖS"

PRENUMERATĄ ADRESU:

BOX 4558, G.P.O.

SYDNEY, N.S.W.
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Kol. P. DIRKĮ SU PONIA,

susilaukus šeimos prieauglio — sūnaus, 

ir jungiamės į Jūsų šeimos džiaugsmų.

sveikiname

Sambūri*

Canberra

“Svietą”

Skyriui

Š.M. SPALIO MĖN. 1 D. 7 VAL. VAK.

BANKSTOWNO SALĖJE “DAINAVA”
Sydnėjaus Ateitininkai ruošia

ŠOKI l VAKARĄ į
I

Įdomių programų išpildo išvykstanti į Amerikų pianistė 
Vilnonytė-Koch ir A. Pluko “Rožyčių” dvigubas kvartetas. W

Šokių metu veiks turtingas bufetas ir loterija.

Pirma premija leidžiamas aukotas motociklas.

Įėjimas visiems tik 5 šil.

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIAME IR LAUKIAME

Valdyba

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažų deposits, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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