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METRAŠTIS SPAUSDINAMAS LIETUVA JUNGTINĖSE TAUTOSE IŠ POLITIKOS
Arti dešimties tūkstančių lietu

vių apsigyveno plačiuose Austra
lijos plotuose. Neįsikūrus kom
paktiškai, niekas neabejoja, kad 
tautinė — kultūrinė veikla susi
duria su nelengva aplinka ir ki
tais nepalankiais kliuviniais.

Nežiūrint tačiau visų sunkumų 
ir neparankumų, lietuvis, išgyve
nęs daugiau dešimtmečio šiame 
subtropiniame krašte, vistiek sa
vo sieloje, širdyje ir mintyse liko 
nepasikeitusiu Nemuno šalies sū
numi, savo veiksmais ir sumany
mais laikydamasis Tautos sieki
mų ir aspiracijų.

Australijos lietuvių patriotiniai 
kultūrinė veikla, čia reikia ypa
tingai pabrėžti, ne tik kad nesilp
nėja, bet vis plečiasi ir įgauna pa
stovumo bruožų. Mūsų organiza
cijos, ALB-nės vadovaujamų or
ganų skatinamos ir nors netiesio
giniai diriguojamos bei darniai 
įtaigojamos, vis plečia savąjį dar
bą ir judriau santykiauja lietu
viškuose poreiškiuose įvairiausio
mis formomis.

Reikia čia pabrėžti ypatingą 
mūsų tautiečių dorybę: lietuviš
kasis reiškimasis puoselėjamas at
liekamu nuo sunkių darbų laiku. 
Susirinkimų pobūvių, mokyklų, 
lituanistinių kursų, sporto ir ki
tokios lietuviškos veiklos pionie
riai pripildo sales savo laisvalai
kio ir poilsio sąskaitom Tatai, 
reikia pabrėžti, nėra nei lengva, 
nei paranku. Apibendrinant šį pa
sišventimo pobūdį, gal reikėtų jį 
prilyginti savotiškos aukos ar pa
siaukojimo lietuviškiems reika
lams sąvokai.

Taigi, tokio mūsų tautiečių pa
sišventimo ir sąmoningumo skati
nama, ALB-nės Krašto Valdyba 
pagaliau ir ryžosi užfiksuoti šį 
Australijos lietuvių judrumą, ki
taip tariant — lietuvišką veiklą 
gražios apimties ir visiems įdo
maus turinio knygon — Austra
lijos Lietuvių Metraštin, kuris, 
nežiūrint visų ekonominių neda- 
teklių, pavestas Metraščio Redak
cinei Kolegijai galutinai sutvar
kyti ir tuoj pradėti spausdinti.

Verta čia pažymėti, kad Met
raščio parengimas spaudai parei
kalavo didelių pastangų. Jis jau 
pradėtas ruošti prieš keletą metų 
ir norėta, kad pasirodytų dešimt
mečio proga. Tačiau, kaip pap
rastai, savanoriškas ir neatlygi
namas darbas buvo uždelstas dėl 
keleto labai svarbių priežasčių: 
apylinkių valdybos, organizacijų 
vadovai, o ir pavieniai prašyti 
bendradarbiai labai pamažu, su
prantama — tik atotrūkiais, ruo
šė medžiagą. Bet pagaliau, po 
dažno susirašinėjimo, bemaž vi
ta Australijos lietuvių kultūrinės 
veiklos apžvalga jau yra surink
ta, iš dalies apdirbta ir paruošta 
spaudai. Suprantama, čia trūksta 
dar pačių paskutiniųjų metų vei
klos istorijos, todėl redakcija ti
kisi, kad mūsų apylinkių ir orga
nizacijų vadovybės šią papildomą 
medžiagą jau kelių savaičių lai
kotarpyje atsiųs vyr. Metraščio 
redaktoriaus J. Vėteikio adresu.

Svarbiausia gal metraščio už
delsimo priežastis — stoka pinigų 
išleidimui. ALB-nės Krašto Val
dyba, kaip faktinis ir juridinis 
leidėjas, metraščiui išleisti netu
rėjo specialių sumų. Ji daug kar
tų “Mūsų Pastogės’ puslapiuose 
ir netarpiškai kreipėsi į bendruo
menės organizacijas ir paskirus 
narius, prašydama iš anksto ap
mokama prenumerata pagelbėti 
Šio itin svarbaus leidinio išleidi

mą. Sąmoningieji šiam reikalui 
tautiečiai netruko atsakyti į lei
dėjo — Krašto Valdybos — ra
ginimą. Atsirado nemaža tų, ku
rie suprato Metraščio išleidimo 
svarbą ir atsiliepė, .prisiųsdami 
savo prenumeratas. Tačiau, deja, 
tokių nebuvo pakankamas skai
čius. Spaudos darbui ir kitoms iš
laidoms apmokėti dar ir šiuo metu 
Krašto Valdyba neturi tiek lėšų, 
kiek reikalinga. Taigi jos pasiry
žimas ir tokioje būklėje visdėlto 
pradėti metraščio spausdinimą, 
yra rimtas savąja bendruomene 
pasitikėjimo išreiškimas, nes Kraš
to Valdyba yra tvirtai įsitikinusi, 
kad kai prasidės darbas spaustu
vėje, mūsų bendruomenės nariai, 
atseit tie, kurie dar neužsisakė 
metraščio, prisidės ir savąja pa
galba, jį iš anksto užsiprenume
ruodami. O Metraščio kaina, pa
gal jo didumą, svarbumą ir gra
žumą yra tikrai nedidelė: tik du 
svarai puskiečiais kolinkoro vir
šeliais ir £2.10.0 — kietais virše
liais.

Metraštis apims visą Australi
jos lietuvių kultūrinę veiklą iki 
šio meto, bus didelio albuminio 
formato su šimtais gražių ilius- 
racijų. Tatai bus nepakeičiama 
istorinė lietuviškosios veiklos me
džiaga, ypatingai svarbi mūsų 
ateities kartoms. Tokį metraštį 
jau yra išleidusi Kanados liet, 
bendruomenė ir šiuo metu nori
ma išleisti Amerikoj net kelių 
paskirų tomų leidiniu.

Šia proga primintina ir mūsų 
verslininkams bei laisvųjų profe
sijų lietuviams. Šių abiejų katego
rijų tautiečiams bus metraštyje 
skiriamas specialus skyrius, kur 
bus atžymėti mūsų mokslo ir 
ekonominės buities atsiekimai. 
Metraščio leidėjai tikisi, kad mū
sieji verslininkai, laisvomis profe
sijomis ar bizniu besiverčią tau
tiečiai, taip pat atsiųs Metraščio 
redakcijai žinias apie save. Lei
dėjai tikisi, kad tų žinių pagar
sinimas bus lydimas ir atatinkamų 
piniginių perlaidų, nes juk lais
vųjų profesijų tautiečiai ir mūsų 
biznieriai yra patys pajėgiausi 
piniginiu atžvilgiu, galį tikrai žy
miai paremti Metraščio išleidimą. 
Atsiųstoji parama aukų forma 
bus įrašyta į garbės prenumera
torių sąrašą pačiame metraštyje, 
šitokių aukų Krašto Valdyba ti
kisi ir iš pavienių bendruomenės 
narių, kurie bus taip pat įskaity
ti j mecenatų kategoriją. Metraš
čio prenumerata ir aukos prašo
ma siųsti “Mūsų Pastogės“ admi
nistracijos adresu.

Taigi didysis mūsų bendruome
nės darbas — Australijos Liet. 
Metraščio spausdinimas — jau 
kelių savaičių bėgyje bus pradė
tas. Pirmieji lankai apims istori
nę Australijos lietuvių įsikūrimo 
dalį, po to seks centrinių organi
zacijų kronika ir alfabetine tvar
ka paskirų vietovių lietuviškųjų 
apylinkių ir jose veikiančių ar vei
kusių organizacijų istorija. Sten
giamasi bus į jį talpinti ir Aus- 
stralijos lietuvių rašytojų kūrinių 
fragmentai bei mūsų dailininkų 
reprodukcijos, suprantama, patei
kiant ir šių kultūrininkų biogra
finius bei jų kūrybos bruožus.

Kaip matome, numatyta visapu
siškas šio kontinento lietuvių gy
venimas pavaizduoti tiksliais duo
menimis ir gausiomis iliustracijo
mis. Tokio leidinio vertingumas 
lietuviškos kultūros istorijai yra 
nepakeičiamas, todėl ir Krašto 
Valdybos nutarimas jį pradėti 
spausdinti yra tikrai sveikintinas.

“Kaip yra su Lietuva, Latvija, Estija?”, paklausė Kanados prmjeras 
Chruščiovo. Pro Rytų Europos klausimus negalima tylomis praeiti.

Jau per pirmąją Jungtinių Tau
tų pilnaties sesijos savaitę Lietu
vos ir kitų Pabaltijo tautų klausi
mas buvo paliestas ir tiesioginiai 
ir netiesioginiai. Tiesioginiai jį 
palietė Kanados premjeras Die- 
fenbaker, atsakydamas rugsėjo 
26 d. gana aštriu tonu į Chruš
čiovo kalbą (rugsėjo 22 d.) ir 
ypač į jo užuominą apie kolonia
lizmą.

Chruščiovas savo pasisakymu 
prieš kolonializmą reikalavo “ne 
už metų, ne už mėnesio, bet tuo
jau panaikinti visus kolonijinius 
režimus ir visoms tautoms suteik
ti nepriklausomybę. Kanados 
premjeras Diefenbaker į tai t.k. 
pareiškė:

“Sovietų Sąjunga yra pati di
džiausia kolonijinė imperija pa
saulyje, laikanti savo kietame ko
lonijiniame režime visą eilę tau
tų. Jei Chruščiovas reikalauja ko
lonijinėms tautoms nepriklauso
mybės, tai mes klausiame: O kaip 
yra su Lietuva, Latvija, Estija ir 
kitomis sovietų režime esančiomis 
tautomis, kurios siekia laisvės?“

Deja, Chruščiovas, reikalauda
mas visų kolonijinių režimų pa
naikinimo, visų svetimuose pro
tektoratuos esančių tautų išlais
vinimo, nė puse žodžio neprisi
minė savųjų — sovietinių — ko
lonijų ir protektoratų prie Balti
jos jūros. Imant Chruščiovo rei
kalavimus Jungt. Tautose žodis žo- 
din, tektų manyti, kad Maskva 
jau keičia savo tautybių politiką 
ir bent jau ruošias savo kolonijas 
Pabaltijyje likviduoti. Tačiau, 
nieko panašaus nėra. Diefenbake- 
rio žodžiais tariant, viena tik 
Prancūzija po karo yra suteikusi 
nepriklausomybę 17-kai kraštų su 
40 milijonų gyventojų, o britų 
imperija per tą laiką atleido į ne
priklausomybę 14 kraštų su 500 
milijonų gyventojų. Tuo tarpu 
Sovietų Sąjunga po karo netik 
kad negrąžino laisvės eilei Pabal
tijo ir kitų kraštų, bet ir dar vie
ną kitą kraštą naujai į savo žnyp
les paėmė.

Mūsų kraštų reikalą JT sesijo
je palietė ir kiti kalbėtojai, nors 
tik netiesioginiai, štai belgų už
sienio reikalų ministeris Piene 
Wigny t.k. pareiškė: “Nieks ne
gali paneigti fakto, kad kaip tik 
Belgija Kongo kraštui davė ne
priklausomybę”. Ir toliau:

“Sovietinis kalbėtojas geriau 
padarytų, jei jis paveiktų, kad 
panaši sistema — būtent tautoms 
suteikti nepriklausomybę — būtų 
taikoma ir sovietų konroliuojamo- 
se srityse”.

Visa eilė pasaulio spaudos ir 
radijo komentatorių nusitvėrė 
kaip tik Chruščiovo pasisakymus 
dėl kolonializmo ir atsakė paverg
tosioms tautoms rūpima krypti
mi. štai britų vyriausybės ofi
cialus kalbėtojas Londono BBC 
transliacijoje rugsėjo 24 d. pas
tebėjo, kad Chruščiovo užuomi
nos apie kolonializmą buvo la
biausiai neatsakingos. Kaip tik

“Sovietai vartoja kolonijinius 
valdymo ir išnaudojimo būdus, 
kai tai matėsi ir matosi Rytų 
Europos kraštuose”.

Vokiečių “Sūddeutscher Rund- 
funk” komentatorius W.W. 
Schuetz tą pačią dieną pabrėžė:

“Keista, kad duodama Chruš
čiovui laisvė kalbėti apie tautų 
apsisprendimo teisę ir apie autei- 

kimą nepriklausomybės koloniji
nėms tautoms — ir niekas neatsi- 
stoja tuoj Chruščiovui priminti 
Vokietijos ir Rytų Europos apsi
sprendimo teisę”.

Aštriai pasisakė “New York Ti
mes”: Chruščiovo pareiškimai ko
lonializmo klausimu, reikalaujant 
tautoms suteikti nepriklausomy
bę, esą tikrai įžūlūs. “Didžiausios 
kolonijinės imperijos dabartyje 
valdovas imasi mažųjų tautų už
tarėjo vaidmens. Tai begėdiška 
komedija”.

Veidmainingais pasaulio opinija 
laiko ir kitus Chruščiovo tvirti
nimus ir reikalavimus. Jis savo 
kalboje reikalavo visuotino nusi
ginklavimo per 4 metus, trijuose 
etapuose. Reikalavo pertvarkyti 
Jungtines Tautas, panaikinant ge
neralinio sekretoriaus vietą (jo 
vieton skiriant direktorijatą iš tri
jų asmenų — vieno Vakarų, vieno 
sovietinio bloko ir vieno neutra
lių kraštų), reikalavo perkelti 
Jungt. Tautų būstinę iš New Yor- 
ko į Ženevą ar Vieną, ar Maskvą 
ir t.t. Vilniaus ir Maskvos radijo 
pranešimuose iš New Yorko buvo 
mėginta sudaryti įspūdį, lyg 
Chruščiovo kalba Jungtinėse Tau
tose susilaukusi “entuziastingo 
pritarimo”. Tikrovėje jam plojo 
tik rytinio bloko ir kai kurie Azi
jos ir Afrikos delegatai, bet ne 
jų dauguma. Panašiai buvo ir ki
tiems rytinio bloko delegatams 
kalbant. Jie toli gražu nesusilau
kė to atgarsio, kurio tikėjosi ypač 
iš “naujųjų tautų” atstovų.

Amerikos prezidentas Eisenho- 
weris kalbėjo dar prieš Chruščio
vą, būtent rugsėjo 22 d. Jo kalba 
buvo trumpa, bet rimta. Ragino 
remti Jungtines Tautas, suorga
nizuoti kiekvienoje žymesnėje JT 
valstybėje specialius dalinius JT 
reikalams (kaip dabar Kongo at
veju), sustiprinti pastangas susi
tarti dėl nusiginklavimo ir veiks
mingos kontrolės, sudaryti tarp
tautinius fondus neišsivysčiUsioms 
tautoms kolektyviai paremti ir 
pan. Vertindamas abiejų “didžių
jų” (Eisenhowerio ir Chruščiovo) 
kalbas, Kanados premjeras paste
bėjo, kad Eisenhoweris atidaręs 
duris j susitarimą, o Chruščiovas 
jas vėl užtrenkęs. O “Associated 
Press” sausai pastebėjo: “Cruš- 
čiovai savo pareiškimais šaltąjį 
karą padarė dar šaltesni”* Deja, 
Eisenhowerio kalboje nebuvo nie
ko apie Pabaltijo ir kitas paverg
tas tautas.

Chruščiovas ir jo satelitiniai 
delegatai stengės “nuversti” JT 
generalini sekretorių Dag Ham- 
marskjoeld — už jo neutralę ir 
antisovietinę laikyseną Kongo cha
ose. Bet tai nepavyko. Generalinis 
sekretorius susilaukė karšto JT 
delegatų daugumos pritarimo. 
Chruščiovas po to jau paniuręs 
vaikščiojo. Iš viso, pirmos Jungt. 
Tautų sesijos savaitės parodė, 
kad Maskvai nepavyko iš Jungt. 
Tautų padaryti sovietinį cirką, 
nors į sceną atvyko ir tokie po
litiniai akrobatai kaip Kubos dik
tatorius de Castro, kuris vargino 
delegatus 4 valandų kalba. E.

Iš kitų šaltinių pranešama, kad 
paskutinėmis dienomis, po D. Bri
tanijos min. pirm. Macmillano ga
na kietos kalbos, taip pat po Aus
tralijos minister™ pirmininko 
Menzies ir N. Zelandijos min. pir- 
min. Nash kalbų, UNO pilnaties

RUOŠIASI 
KARUI ?

Tiek Sovietų Sąjunga, tiek 
Lenkija, Čekoslovakija bei kiti 
komunistinio bloko kraštai nuo
lat šūkauja apie Vak. Vokietijos 
tariamai didelį militarizmą. šia 
proga įdomu susipažinti su keletą 
duomenų apie Rytų Vokietijos mi
litarizmą. šiuos duomenis patie
kia V. Vokietijos vyriausybės biu
letenis (Bulletin der Bundesre- 
gierung).

“Bulletin” patiektais duomeni
mis V. Vokietijoje 1.000 žmonių 
tenka 8 kariniai paruošti vyrai, 
gi R. Vokietijoj 1.000 žmonių 
tenka 71. Proporcingai pagal gy
ventojų skaičių skaičiuojant, Va
karų ir Rytų Vokietijos karinis 
pajėgumas santykiuoja kaip vie
nas su devyniais.

V. Vokietijoje šiuo metu yia 
269.000 karių, 100.000 rezervinin- 
kų, 14.000 pasienio sargybininkų 
ir 103.000 policininkų. Gi Rytų 
Vokietijoje yra virš 110.000 vyru, 
priklausančių “Nacionalinei tau
tos armijai” (Nationale Volksar- 
mee), nuo 130.000 iki 200.000 re- 
zervininkų, 50.000 pasienio polici
ninkų, 30.000 rezervo policininkų, 
78.000 liaudies policininkų, nuo 
300.000 iki 500.000 narių, priklau
sančių paramilitarinėms “kovos 
grupėms” ir 400.000 narių, pri
klausančių karinio pobūdžio 
“Sporto ir technikos draugijai”, 
šitokiu būdu R. Vokietijos 17 mil. 
gyventojų tenka 1,1 mil. kariniai 
paruoštų vyrų, kai tuo tarpu V. 
Vokietijos 53 mil. gyventojų ten
ka nepilnai 500.000. šie palygini
mų skaičiai priešinasi R. Vokieti
jos teigimui, kad ji ruošiasi tik 
gynimuisi prieš V. Vokietijos ka
rinį atsistatymą. Be to, pirma, nei 
V. Vokietijoje buvo pradėta orga
nizuoti kariuomenę, R. Vokietijo
je jau seniai buvo visokios kari
nės organizacijos, kurių tikslas to
li gražu nėra tik pasienį (kaip 
Pankovas skelbia) saugoti; jos 
yra skįlidinos agresyvių tendenci
jų, kurias aiškiai išreiškia šitų 
organizacijų šūkiai bei lozungai. 
“Sporto ir technikos draugija” 
(Gesellschaft fuer Sport und 
Technik) turi milijoną jaunuolių, 
kurie, pasiekę subrendimo amžių, 
įtraukiami į “Kovotojų grupes” 
(Kampfgruppen). šie ‘kovotojų 

sesijos nuotaikos gerokai atslūgo, 
ypač kai sovietų destruktyviniai 
pasiūlymai nesusilaukė daugumos 
pritarimo.

Paskiausios žinios sako, kad 
Macmilianas vėl buvo susitikęs su 
Chruščiovu ir esą prieita susitari
mo, kad ateinančių metų sausio 
ar vasario mėnesiais bus stengia
masi vėl atgaivinti vad. viršūnių 
konferenciją, kurioj dalyvausią 
tie patys keturi didieji, kurie da
lyvavo ir Paryžiaus konferenci
joj. Eisenhoveris griežtai atsisakė 
matytis su Chruščiovu.

čia svarbu užakcentuoti faktą, 
kad žingsnis po žingsnio paverg
tųjų Rytų Europos valstybių, jų 
tarpe ir Pabaltijo, reikalas vis 
ryškiau ir aiškiau pradedamas kel
ti viešumon, ir yra pagrįstos vil
ties, kad naujasis Amerikos pre
zidentas šį klausimą išjudins su 
pilnu svarumu ir efektingumu.

MOLOTOVAS NESIRODĖ
Vienoje prasidėjo tarptautinis 

kongresas atominės energijos pri
taikymui civiliniams reikalams. 
Nors Sovietų vyriausias delega
tas Molotovas jau atvyko į Vie
ną, bet konferencijos salėje jis 
dar nesirodė. Sovietų delegacijai 
vadovauja kitas. Ir šiame kon
grese Maskva iš pat pradžių su
silaukė nesėkmės. Jos siūlymas, 
priimti ir Raudonosios Kinijos de
legatus, nepraėjo.

ĮDOMŪS ŠVEDIJOS 
PARLAMENTO RINKIMAI
Švedijos parlamento rinkimus 

laimėjo socialdemokratai, iš 232 
vietų gaudami 116. Jie laimėjo 5 
mandatus daugiau, kaip pereitą 
kartą. Liberalai laimėjo 1 manda
tą daugiau ir turės dabar 39 vie
tas. Centras prie turėtų 32 gavo 
dar 3. Konservatoriai neteko 9 
mandatų ir beturi 36. Iš 232 man
datų komunistai gavo tik 6. Prem
jeras Erlanderis pareiškė, kau 
Švedija tęs savo ikšiolinę neutra
lumo politiką.

OLANDIJA DIDINA GYNYBOS 
IŠLAIDAS

Olandijos karalienė Julijana, 
rugs. 20 d., atidarydama parla
mento posėdį, pranešė, kad bus 
didinamos gynybos išlaidos. Ne
žiūrint, kad iš visų NATO vals
tybių Olandiją procentualiai iš 
įeidžia gynybai daugiausiai (22% 
savo biudžeto), karalienė pabrė
žė, jog šio meto netikra tarptau
tinės taikos padėtis reikalauja dar 
didesnio jėgų sutelkimo ginklavi
muisi.

grupių nariai dėvi uniformą ir 
yra apginkluoti automatiniais šau
tuvais ir granatsvaidžiais. Tapę 
kareiviais, jie prisaikdinami kaip 
“Darbo klasės kovotojai” (Kaemp- 
fer der Arbeiterklasse).

Pabaigoje "Bulletin” pabrėžia, 
kad rytinėje Vokietijos zonoje 
yra virš milijono vyrų, paruoštų 
pilietiniam karui.

Savo ruožtu norime pastebėti, 
kad R. Vokietijoje yra 20 sovie
tinių divizijų, kurios neįeina į 
aukščiau “Bulletin” paminėtą ka
riuomenės skaičių.

Kaip jau buvo minėta, į V. Vo
kietiją iš R. Vokietijos atbėgęs 
kapitonas Malinkowski atnešė su 
savimi atsišaukimų ir lapelių, ku
rie turėtų būti išmėtyti bei išlip
dyti Vakarų Vikietijoje, ją užė
mus komunistinei Rytų Vokietijos 
armijai. “Wehrpolitische Infor
mation” š.m. rugs. 22 d. nr-je pa
tiekia keletą šių atsišaukimų:

“Vakarų Vokietijos kary! Kiek 
liečia tave, karas yra praloštas. 
Tu dvėsi badu šiame kare, kuris 
yra ne tavo; arba tu pereisi pas 
mus ir gyvensi ir dirbsi naujoj 
Vokietijoj. Apsispręsk nes sekan
tis šovinys gali ištikt tave”.

“Perėjimo pažymėjimas, šis pa
žymėjimas leidžia tau peržengti 
fronto liniją. Prisistatyk arti
miausiame sargybos poste. Būsi 
traktuojamas pagal Ženevos kon
venciją. Tavo asmeniškas saugu
mas yra užtikrintas. Tavo nuo
savybė iš tavęs nebus atimta. At
sivesk su savim savo draugus. Pa
sinaudok šiuo perėjimo pažymėji
mu. Parolė — Laisvoji Vokietija.” 
Kituose atsišaukimuose gyvento
jai raginami sabotuoti karo pra
monę. Ir kiti atsišaukimai yra 
panašaus pobūdžio.

1
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ATVIRAS LAIŠKAS
“MOŠŲ PASTOGĖS” REDAKTORIUI

Gerb. p. Redaktoriau,

Visos msų veikiančios organi
zacijos ir klubai dažnai yra paski
rų bendruomenės narių mėgstami 
pakritikuoti. Neišskiriama iš jų 
tarpo nė lietuvių skautų organi
zacija.

“Mūsų Pastogės” Nr. 40 tilpu- 
siame straipsnyje “Stovyklavimo 
laikui artėjant”, p. Matas Gailius 
tikrai nepagrįstai paliečia iki šio
lei vykusias Australijos liet, skau
tų stovyklas.

Perskaičius tų straipsnį susida
ro įspūdis, kad autorius neturi net 
elementarinio supratimo apie 
skautų stovyklų tikslus ir stovyk
lavimo organizaciją.

Nebūdamas plunksnos žmogus ir 
nemėgdamas polemikos, vis dėlto 
šį kartą ryžtuosi parašyti visuo
menei keletą paaiškinimo žodžių, 
kad ji nebūtų klaidinama. Manau, 
kad gal mūsų skautai ar jų vado
vybė daro klaidą, nesistengdami 
plačiau painformuoti visuomenės 
apie savo siekimus ir darbo me
todus, o gal tik dėl skautiško sa
vo kuklumo nesistengia užpildyti 
mūsų laikraščių puslapių savęs 
pačių garbinimo tiradomis, kaip 
daro dažnai kitos organizacijos. 
Tačiau tikiu, kad mūsų visuome
nė ir be šito tinkamai vertina 
skautiškąjį darbą ir skautų vadų 
pasišventimą.

Savo straipsnyje, kalbėdamas 
apie stovyklavimą, p. Matas Gai
lius sako: “Neužtenka žiūrėti, 
kad stovyklavimo metu būtų te
kalbama lietuviškai, o reikia, kad 
gimtosios kalbos būtų ir moko
masi ir skiriama kasdieną po po
rą valandų lietuvių istorijos, geo
grafijos ir literatūros pamokoms”.

Skaitant šį siūlymą, kyla min
tis, kad p. M.G., matyt, nežino, 
kad tokios pamokos buvo, yra ir 
bus stovyklose daromos, tik gal 
kiek kita forma. Kaip žinome, 
skautai turi net tris patyrimo lai
psnius ir rengiantis jiems reikia

P-nas M.G. prikiša skautų sto
vyklų vadovams, kad girdi ten 
vaikai bereikalingai gaištą laiką, 
rinkdami malkas virtuvei ir lau
žams. čia paaiškintina, kad tos 
malkos renkamos ir pakaitomis 
pakapojamos tik saviems stovyk
lavietės reikalams: jos juk nepar
davinėjamos ir iš jų nedaromas 
koks biznis. Malkų parengimas 
stovyklai yra toks senas skautų 
paprotys, kaip ir pati skautija. 
Tatai įeina į skautiško auklėjimo 
programą, nes ta keliolika sto
vyklavimo dienų jaunuolį iš ma
mytės lepūnėlio turi paruošti už
sigrūdinusiu ir savystoviu. Kietas 
naktigultas, gamtos šiurkštumai, 
darnaus žaidimo ir mokymosi au
dinys, jungiamas su gražiais skau
tiškais obalsiais, kaip tik ir įpra
tina mūsų jaunuolius į savistovu
mo pamėgimą, o lietuviška aplin
ka pažadina jojo prigimties šau
ksmą, vėliau išaugantį į pasidi
džiavimą, kad jis yra lietuvių tau
tos sūnus. Stovyklaujama gi ne 
tam, kad palapinėse jaunuoliai bū
tų ištisai prirakinti prie sausų 
pamokų kalimo, bet kad gražus 
derinys sporto, mokslo, kilnaus 
elgesio ir drausmės mašinaliai ir 
nejučiomis pririštų tą jaunuolį 
prie lietuviškos skautiškos šeimos 
ir išsaugotų jame ne tik lietuvį, 
bet ir kilnios sielos žmogų.

Žinau, kad skautų vadovybė 
mielai įsileidžia pastovyklauti ir 
skautų tėvus. Manau, kad p. Ma
tas Gailius galėtų pasinaudoti ši
tokia proga ir pastovyklautų il
gesnį laiką, jog galėtų įsitikinti 
skautų vadovybės geromis inten
cijomis ir stovyklų organizavimo 
bei vadovavimo metodų sėkmin
gumu.

Jūsų
Vyt. Deikus
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tomas jau isspausdintas. Jį reda
gavo dr. J. Girnius ir apima Oda- 
Pareiga. Šis tomas gražiai ilius
truotas Palangos, Panevėžio ir kt. 
Lietuvos vietų vaizdais. Tome ra
šo 61 bendradarbis ir Lietuvos 
vietovėms talkino medžiaga dar 
23 asmenys.

+ Halina Didžiulytė — Mošins- 
kienė, kurios scenos veikalėlį 
“Baltosios Lelijos Riteris” išspau
dė Saleziečiai Italijoje, dar turi 
jaunimui skiriamų scenos veikalė
lių, jau išvydusių lietuvišką sce
ną V. Zelinoje, Brazilijoje ir lau
kiančių leidėjo. Be to, autorė yra 
paruošusi apysakų rinkinį ir jau 
pradėjo rašyti romaną.

★ Ant Rinktinas ruošia papildy
tų, patobulintą laidą III “Kregž
dutės” dalies. “Žiburių” leidyk
la Toronte numato ją išspausdin
ti.

★ St. Šalkauskio Monografija 
jau atspausdinta ir bus šiomis 
dienomis išsiuntinėta prenume
ratoriams.

★ Vytauto Tamulaičio knygos 
“Svirplio muzikanto kelionės” pir
moji dalis jau išėjo iš spaudos. 
Leidinys skoningai dail. Aldonos 
Simutytės iliustruotas. Veikalo 
kompozicija nuosekli, intriga pa
traukli, stilius lengvas ir vaizdus.

★ Lietuvos Laisvės Komitetas 
Niujorke išleidžia knygutę lietu
vių kalba apie laisvųjų lietuvių 
kultūrinius atsiekimus. Anglų 
kalba ruošiama knygutė, apie da
bartinę Lietuvą su ALTo parama, 
be to, leidinys apie Lietuvos re
zistenciją.

★ Domo Veličkos “Lietuvių li
teratūros” I dalis (tautosaka) 
laužoma M. Morkūno spaustuvė
je. To paties autoriaus ‘Lietuvių 
literatūros” II dalis, apimanti ti
kybinės ir šviečiamosios literatū
ros laikotarpį, pradėta rinkti 
“Draugo” spaustuvėje.

Kitos dvi šių “Lietuvių literatū
ros” vadovėlių dalys (III ir IV), 
paruoštos Juozo Masilionio, jau 
išėjo iš spaudos.

★ “Milžino paunksmės” plokšte
lę įkalbėjo Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatro aktoriai, vadovau

jami B. Pūkelevičiūtės. Rekorda- 
vimo darbas yra baigtas. Bus trys 
plokštelės. Klausymo laikas bus 
arti 3 valandų. Šalia plokštelės 
bus ir leidinys, gausiai iliustruo
tas spektaklio nuotraukomis.

★ Nauja plokštelė. Bostono lie
tuvių mišrus choras, vedamas 
komp. Juliaus Gaidelio, išleido il
go grojimo, 33 ir viena trečioji 
greičio, hi fi plokštelę, kur telpa 
17 dainų iš turimo dabartinio re
pertuaro. Viena plokštelės pusė 
turi 8, antroji — 9 dainas. Abie
jų plokštelės pusių grojimo laikas
— 40 minučių.

Rašyti: H. Gineitis, 84 Gren- 
wood St., Dorchester 21, Mass., 
U.S.A.

★ A. Landsbergiui ir Vacį. Si
dzikauskui talkinant, Daniel Haw
thorne paruošė knygą “The Or
deal of Captive Nations”. Išleido 
Doubledy Press, New Yorke, 
U.S.A.

★ Algirdas Gustaitis, rašytojas
— žurnalistas, gyvenąs Los An
geles, Calif., bendradarbiaudamas 
su jaunu dailininku Vytautu Sta- 
siūnaičiu ir filmų specialistu Ja- 
siukoniu, turi įvykdęs ir užsibrė
žęs keletą kultūrinių planų. Jau 
paruošė filmus “Lietuva Europos 
nugalėtoja” ir “Tremties mokyk
la’. Jis planuoja savo filmus pri
taikyti lietuvių tremtinių mokyk
loms, taip pat — visuomenei.

★ Dail. Jadvyga Paukštienė, 
vienintelė iš lietuvių dailininkų, 
pateko į Illinois State Fair su
ruoštą parodą Springfielde, Ame
rikoj. čia buvo atmesta virš 500 
dailės darbų, parodai palikta tik
tai 122 darbai. Dail. J. Paukštie
nė parodoje išstatė paveikslą 
“Portretas”.

★ J. Vaičelitino knygą “Antra
sis Pasaulinis karas” numatoma 
išleisti dar šiais metais. Tai bus 
pirma knyga lietuvių kalba apie 
tai, turinti 300 puslapių, kietais 
viršeliais, iliustruota retesnėmis 
nuotraukomis bei svarbesnėmis 
schemomis. Knygos turinį peržiū
rėjo gen. St. Raštikis. Užsisakyti 
galima pas jos autorių ir leidėją 
(J. Vaičeliūnas, 195 Drinkwater 
str., Sudbury, Ont., Canada).

MELBURNAS
NAUJAS SKAUTŲ GLOBOS 

KOMITETAS

Politika ir kasdienybė

Tautos šventės tunto sueigos 
proga į Lietuvių Namus susirin
ko nemažas būrys skautų tėvų ir 
šiaip bičiulių. Po sueigos įvyko 
rėmėjų susirinkimas. Senasis Tun
to Globos komitetas atsistatydi
no ir buvo išrinktas naujas. Tun- 
tininko pageidavimu komitetas 
padidintas iki 5 narių. Jį sudaro: 
p.p. J. Antanaitis, A. 
Jokabauskas, B. V i n- 
grys, J. Smilgevičius 
ir R. š e m e t a s. Pirminin
ko pareigose liko senasis — p. J. 
Antanaitis. Iš senojo 
komiteto paveldėta kasoje £110.

Įvykusiame rugsėjo mėn. 24 d. 
komiteto posėdyje nutarta padėti 
skautams įruošti būklą, 1961 m. 
sausio pabaigoje suruošti geguži
nę, kovo mėn. suruošti pelno tiks
lams pobūvį — balių. Inž. A. 
Jokabauskas jau anks
čiau buvo sutikęs tvarkyti tunto 
kroniką. Tam reikalui komitetas 
nutarė nupirkti albumą, kur bus 
įklijuojamos laikraščių iškarpos 
ir skautiškos nuotraukos.

ATGAIVINAMI
TAUTINIAI ŠOKIAI

Seniau garsėjo Melburne ps. 
Algio Karpavičiaus va
dovaujama tautinių šokių “Atža
lyno” grupė. Jam išsikėlus į Dži- 
longą, iširo ir grupė. Tautos šven
tės proga grupė atgaivinta. Vado
vauti jai ėmėsi s.v. Albinas S a- 
viekas, gi instruktoriumi su
tiko būti didelis liaudies šokio 
mokovas ir pedagogas p. Juozas 
Petrašiūnas. Atgaivinto
ji grupė veiks kaip tunto specia

lios paskirties dalinys, šiuo metu 
rūpinamasi susirasti “Atžalyno” 
turėtus tautinius rūbus. Pirmą 
pasitarimą grupė turėjo spalių 2 
dieną. Susipažinta su p. Rūtos 
Saudargienės knyga 
“Liaudies šokis Lietuvoje”.

RUOŠIAMASI STOVYKLOMS

Iš tunto tautinei stovyklai į 
Sidnėjų vykti užsirašė 54, nors 
dar ne visi įmokėjo rankpinigius. 
Galimas todėl daiktas, kad keli at
kris. Išvykos daliniui vadovaus 
tuntininkas. Adjutantas — tunti- 
ninko pavaduotojas s.v. Algis 
Kazlauskas. Brolių pa
dalinio vadu paskirtas s.v. Vikto
ras Adomavičius, sesių 
— ps. Danutė č i ž a u s k i e- 
n ė. Važiuoja maždaug po lygiai 
brolių ir sesių. Vežamasi į Sidnė
jų sava daina: žodžiai s.v. Rai
mundo Kazlausko, kom
pozicija p. B. Zabielos.

Likusieji ir jaunieji stovyklaus 
kartu su džilongiškiais skautais, 
šios stovyklos štabas kolkaa dar 
nesudarytas. Likusiųjų stovyklos 
adjuntantu ir organizatoriumi pa
skirtas tunto adjutantas br. An
tanas Fišeris.

SPAUDOS PAREIGŪNAS

S.v. Eduardas N a g u 1 e v i- 
č i u s paskirtas tunto štabo 
spaudos pareigūnu. Jis rūpinsis 
skautiškos spaudos platinimu ir 
prenumerata. Jam taip pat pa
vesta informuoti spaudą apie tun
to veiklą.

Brolis Eduardas planuoja dar 
įruošti tunto būkle skaityklų. 
Pirmoje eilėje, žinoma, jis rūpin
sis, kad ten būtų skautiškoji li
teratūra.

mokytis Lietuvos istorijos, geo
grafijos ir literatūros. Be to, mo
komasi stovyklose dar lietuviškų 
dainų, susipažįstama su mūsų pa
pročiais, ir plačioji mūsų visuo
menė mato prie skautų laužų daž
nai su pasisekimu pademonstruo
jant dainas, vaidybą ir tautinius 
šokius.

Suprantama, be minėtųjų da
lykų, kiekvienas skautas turi iš
eiti ir skautavimo programą, ko 
reikalauja organizacijos įstatai 
ir įvairios konkursinės varžybos, 
vykstančios su kitų tautų skau
tais.

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
neatsiras tokių mokytojų, nė pro
fesorių, įskaitant čia ir specialiai 
tam parengtus skautų vadovus, 
kurie dviejų savaičių bėgyje su
gebėtų išmokyti mūsų jaunuolius 
-les galvoti ir kalbėti lietuviškai, 
kai tuo tarpu nemaža tėvų, nuo
lat gyvendami su savo vaikais ir 
juos auklėdami, nemato reikalo 
kalbėti su jais gimtąja kalba ar
ba nuvežti juos į taip sunkiai ir 
su pasišventimu organizuojamas 
savaitgalio mokyklas, kurios vei
kia bemaž visose mūsų apylinkė
se.

Skautų organizacija, kaip mato
me, trumpu kelių savaičių laiku 
neišmokys mūsų jaunuolių lietu
viškai, bet savo eilėse ir stovyk
lavietėse vis dėlto sugebės suteik
ti jiems bent elementarinį lietu
vybės reikalų supratimą, įjun
giant juos į lietuviškai kalbančių 
draugų ratelį ir pagelbstint pa
mėgti lietuvišką reikalą, šią skau
tų padarytąją pradžią toliau tu
rėtų tęsti mūsų savaitgalio mo
kyklos, kurios juk veikia ištisus 
metus.

Australijos lietuvių skautų dar
bas, kiek rodo ikišiolinė patirtis, 
yra davęs puikių ir brandžių vai
sių. Yra pavyzdžių, kai prieš 6-7 
metus jauni skautukai, įsijungę 
į organizaciją, nemokėjo nė vie
no lietuviško žodžio ištarti taisyk
lingai, o šiandieną jie vadovauja 
ne tik skautų vienetams, o daly
vauja ir kitose lietuviškose orga
nizacijose, choruose, tautinių šo
kių ansambliuose, lanko vyresnią
sias lietuanistinių kursų klases 
ir t.t.

“PASAULIS GALI NUSTOTI VILTIES” 
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO S. LOZORAIČIO 
RASTAS JUNGTINIŲ TAUTŲ GEN. SEKRETORIUI

Jungtinių Tautų Organizacijos 
XV Generalinės Asamblėjos pro
ga turiu garbės pakartoti Orga
nizacijai griežtą protestą prieš 
Sovietų Sąjungos tebevykdomą 
Lietuvoje neteisėtą okupaciją ir 
komunistinę priespaudą, šis so
vietų smurtas pasirodo dar bjau
resnis, sugretinus jį su pastarai
siais Afrikos įvykiais. Kaip ži
noma, Saugumo Taryba nesenai 
privertė Belgijos vyriausybę ati
traukti savo kariuomenę iš Kon
go, kur ji stovėjo teisėtai ir gynė 
šimtus tūkstančių europiečių ir 
afrikiečių nuo baisių žiarumų, 
kuriais buvo pažymėtas Kongo 
nepriklausomybės paskelbimas. 
Gi sovietų okupacinė kariuomenė 
bei administracija yra Lietuvai 
primesta, pažeidžiant Maskvos 
vyriausybei savo tarptautines 
prievoles, ir yra sunaikinusi ele
mentariausias lietuvių tautos tei
ses bei laisves. Tačiau čia Jung
tinės Tautos neintervenuoja ir 
nepadaro galo šiam sovietų nusi
kalstamam darbui.

Tą chaosą, kuris dabar viešpa
tauja tarptautinėje bendruome
nėje, parodo taip pat faktas, kad 
iš vienos pusės pripažįstama tei
sė į apsisprendimą ir nepriklau
somybę šimtui milionų afrikiečių 
buvusiose kolonijose, iš kitos gi 
toleruojama aršiausias kolonijali- 
nis režimas, kurį Sov. Sąjunga 
yra primetusi beveik pusei Euro
pos. Sovietų sudarytos Centro ir 
Rytų Europoje neteisėtos padė
ties akivaizdoje vargiai bėra rei
kalo ypatingai pabrėžti, kad jei
gu Jungtinės Tautos nepasiryš 
ginti sovietų pavergtųjų tautų 
teises, civilizuotasis pasaulis gali 
nustoti vilties, kad Sov. Sąjungos 
sukrėsta tarptautinė tvarka iš vi
so begali būti atstatyta, šitokio
mis aplinkybėmis tenka laukti, 
kad Jungtinės Tautos galop turi 
padaryti pirmą žingsnį užsiimti 
Europos pavergtųjų tautų, sovie
tų agresijų aukų, teisinga laisvės 
byla. Todėl aš turiu garbės pasiū

lyti, kad Jungtinės Tautos įsteigtų 
komisiją tyrinėti tautų apsispren
dimo teisės problemai ir ypač tos 
teisės pažeidimams iš Sovietų Są
jungos pusės Europoje.

kor.

LENKAI DISKUTUOJA 
AKTUALIUS DIENOS 

KLAUSIMUS

Varšuvoje rugsėjo 13-14 d.d. 
įvyko Suvienytos Lenkijos Darbo 
partijos ck plenumo posėdis. Die- 
notvarkėn buvo įtraukti šie klau
simai: Aktualios žemės ūkio pro
blemos, pranešimas apie Bukareš
te įvykusį komunistų ir darbo par
tijų pasitarimą ir diskusijos apie 
Maskvos-Pekino ideologinį kivir
čą.

Iš įvykusių diskusijų aišku tik 
tiek, kad Lenkijos partija palaiko 
Chruščiovo pusę, šitai patvirtina 
taip pat pareiškimas, kurį Čeko
slovakijos komunistų partija, ap
silankiusi Varšuvoje, pasirašė

drauge su Lenkijos partija. Pa
reiškime sakoma: “Taikos koeg
zistencija yra vienintėlis kelias 
apsaugoti žmoniją nuo naujo pa
saulinio karo, kuris visoms tau
toms galėtų atnešti neapskaičiuo
jamą nelaimę”.

žemės ūkio klausimu partijos 
šefas Gomulka pareiškė, kad par
tijos vadovybė susirūpinusi žemės 
ūkio gaminių produkcijos pakėli
mu, bet negalvojama apie žemės 
ūkio socializaciją ir nuo 1956 me
tų iki šiol 90% žemės randasi pa
vienių ūkininkų rankose.

NEPRITARIA

Italijos ir Belgijos vyriausybės 
nepritaria Prancūzijos prezidento 
de Gaulle sumanymams revizuoti 
NATO ir EWG organizacijas, 
nors nepaneigia svarstymo šio 
klausimo.

SOCIALISTAI KRITIŠKI

Rugsėjo 14 d. Prancūzijos So
cialistų taryba su buv. min. pir
mininku Guy Mollet priešakyje, 
savo posėdžiuose kritiškai įverti
no vyriausybės politiką tiek Al
žyro, tiek socialiais ir europiniais 
klausimais.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUUOMENĖS NARIAMS!

E. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — | 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

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 kiekvieną darbą.

*****t*+««++«++«4++*4«*++*««+*+**44++*+**4***44**

| CABRAMATTA HOTEL
į Tel. UB 1619
£ moderniškiausias viešbutis prie Cabramattoa gelžinkelio tilto.
•į- Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < I 
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — < Į 
£ gera muzika. ‘ ’
*******«**«*»«*****4>****«*«*****«+*4**«<>***«+*  ̂.

ARTINASI KALĖDOS...
Siųskite savo aiuntiniua į USSR ir į Pabaltijį.

«' Siuntiniai gali būti pačių pokuoti ar standartiniai, už kuriuos ;; 
; nereikia primokėti. Tarpininkauja Jums

NYMAN & SCHULTZ
SWEDEN, 4.:

100 metų senumo Ir patyrimo firma.
1 44 1b. siuntiniai saugiai pristatomi ir pilnai apdraudžiami. Už ’’ 
* persiuntimą imami žemiausi mokesčiai Australijoje.
\ Australijos skyrius:

56 Cooper Street, Surry Hills, Sydney, N.S.W. Tel. 31-3335. 
Noriai pasiunčiamo paštu katalogus susipažinimui.

I STOCK
? GARSŪS VISAME PASAULY,

| BRANDY,
| ERMOUTH - LIKERIAI

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.

Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronj '
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jtis gausite '

X ir Stock gaminius.
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DURBĖS KATYNES IR PAJŪRIO LIETUVIAI
“LIETUVOS PAJŪRY” 

RAŠO MAŽ. LIETUVOS ISTORIKAS M.E. NAUBURAS
Kai 13-tojo šimtm. viduryje vo

kiečių ordinarus pavyko įsitvirtin
ti Baltijos pajūryje tarp Vyslos 
ir Rygos, pradėjo jie planuoti su
kurti feodalinę vokiečių valstybę 
Pabaltijyj, siekiančią nuo Vyslos 
iki Suomijos įlankos. Vokiečių im
peratorius rėmė tokius užsimoji
mus ir tie planai ilgainiui liko 
vokiečių imperialistų graži svajo
nė.

Tada dar nebuvo užkariautos 
nadruvių bei skalvių sritys tarp 
Priegliaus bei abipus Nemuno, bei 
žemaičių kraštai, o tie kaip tik 
ir skyrė abi ordinų užimtas erd
ves. Todėl jie ir stengėsi panai
kinti tokį tiltą tarp prūsų ir lat
vių kraštų. Tačiau pirmieji ban
dymai įsiveržti į Žemaitiją baigė
si liūdnai. Visa ordino kariuome
nė buvo sunaikinta mūšyje prie 
Saulės 1236 m. Žuvo net pats or
dino magistras. Tada riteriai pa
siruošė pirmiau strateginiai, pa
statydami apie žemaičių kraštą 
stiprių pilių grandinę, kaip antai 
Klaipėdos, Jurbarko, Goldingos, 
Ambotės ir kitų. Ordino įgudę po
litikai mokėjo pajūrio lietuvius 
ir politiniai izoliuoti, sudarydami 
taiką su Mindaugu ir iš impera
toriaus Fridriko II išgaudami pa
ramos.

Gerai pasiruošę, jie 1260 metų 
pavasarį sutelkė žemaičių pasie
nyje bene tų laikų Europos efek
tingiausią kariuomenę. Jiems į 
pagalbą atėjo ir danų įgula iš 
Estijos bei riterių iš Švedijos, o 
pavergtieji est^i, latviai bei prū
sų giminės buvo priversti irgi da
lyvauti. Tačiau ir pajūrio lietu
viai ruošėsi ir surinko bemaž to
kią pat skaitlingą kariuomenę. 
Vokiečių kronistai apie jų pasi
ruošimus ne daug užrašė. Randa
me tik pažymėta, kad didikai tu
rėję savo pasitarimus, triukšmin
gą puotą ir buvę aukojami gyvu
liai, o krivė išpranašavęs sėkmin
gą žygį.

Priešai susitiko 1260 m. liepos 
13 d. (šv. Margaritos dieną), Kur
še, prie Durbės ežero. Pagal Dus- 
burgą žemaičių buvę apie 4000, 
ordino karių bei talkininkų kiek 
daugiau. Išsirikiavo dvi skirtingos 
išvaizdos kariuomenės, kaip skir
tinga buvo ir jų pasaulėžiūra. 
Vienoje pusėje šarvuoti, aristo
kratiški vokiečiai bei riteriai, ki
toje pajūrio lietuvių žemdirbių 
minia. S. Daukantas rašo: “Vokie- 
cziai patys žiamaičių povyziaus 

išsigando: Kaipogi vienos rindos 
meszkinose, kitos briedinose ir 
tauriuose traukszojo, o ant galvų 
arklių uodegas, tarp ragų ky- 
szanČias vėjas plaikstė...”

Kova prasidėjo ordino rikiuotės 
puolimu, kurį vietiniai atrėmė 
metamaisiais ginklais: brūklių, 
strampų, kuokų metimu. Tada 
užvirė karšta kova vyras prieš 
vyrą. Ilgai frontai svyravo. Tada 
iš ordino fronto pasitraukė kur
šių daliniai, o juos pasekė estai 
ir kiti pavergtieji talkininkai. 
Silpstančias kryžiuočių eiles dar 
mėgino gelbėti ordinui atsidavęs 
sembų kilmingasis Sklodė. Paragi
nęs saviškius tvirtai kovoti, jis 
su 200 sembiečių metėsi į kovą, 
čia, tur būt, kovojo dar kartą 
Sembos kariai ordino pusėje prieš 
brolius pabėgėlius žemaičių tar
pe. Veltui. Kai krito abu ordino 
vadai, didingos ordino kariuome
nės likučiai viską palikę, stengėsi 
išsigelbėti pabėgdami.

Kovos laukai liko nusėti lavo
nais. Jų tarpe rasta: magistras 
Burchard von Hornhausen, sena
sis maršalka Heinrich von Botel, 
švedų riterių vadas nenuorama, 
princas Karolis, sembietis Sklodė, 
15 riterių-vadų ir tūkstančiai ka
rių. 14 riterių pateko į nelaisvę. 
Po mūšio, esą, daug lavonų buvo 
rasta miškuose. Iš to matome, kad 
kovotojų eilės persimetė j miškin
gus plotus, čia mūsiškių vadai 
panaudojo tokią pat taktiką, kaip 
mūšyje prie Saulės, išnaudodami 
gamtos sąlygas, nes iš patyrimo 
žinojo, kad šarvuotas riteris su 
sunkiais ginklais, lyg tankas, ly
gumoje buvo beveik neįveikiamas, 
tačiau miške negalėjo išnaudoti 
savo pranašumo, liko bejėgis prieš 
įgudusi vietos miškų kovotoją.

Ordino galia, bent laikinai, bu
vo palaužta. Visos pilys pateko į 
laimėtojų rankas, tik Klaipėdos 
riteriai, gaudami maisto ir para
mos iš jūros pusės, išsilaikė. Or
dino gražios svajonės viešpatauti 
visame Pabaltijyj nuėjo niekais. 
Sukilo visos pavergtos giminės, ir 
tik gaudamas nuolatinės pagalbos 
iš vakarų Europos, ordinas galėjo, 
po 14 metų ilgų kovų, savo pozi
cijas atstatyti.

Istorikų yra pripažinta, kad or
dinas savo kilimo laikais turėjo 
geriausiai organizuotą kariuome
nę Europoje. Ją nugalėti reikėjo 
už ją didesnio skaičiaus karių su 
atitinkamais ginklais. Kronistai 

bemaž visur sako, kad kovėsi 4000 
žemaičių, kai kur pasakyta, kad 
net 4000 “rinktų” žemaičių. Tiek 
stojo į kovą, bet juk reikėjo pa
likti ginkluptų vyrų krašte, pav. 
pilių apsaugai, pasienio sargybai, 
ryšių palaikymui ir t.t. Tai iš vi
so tuo metu turėjo būti po ginklu 
apie 7000 karių. Tai ir kyla klausi
mas, ar gelėjo žemaičiai vieni su
kelti tokį skaičių kovingų vyrų ir 
duoti jiems tinkamų ginklų?

Jeigu kraštuose tarp Vyslos ir 
Klaipėdos tais laikais buvo apie 
500.000 gyventojų, tai proporcin
gai imant, Žemaitijoje galėjo gy
venti 60.000 iki 70.000 žmonių. 
Paprastai galima mobilizuoti apie 
5% visų gyventojų. Tik paskuti
niame kare pas vokiečius bei ru
sus % buvo kiek aukštesnis, nes 
buvo paimti seniai ir jaunikliai. 
Taigi, žemaičiai galėjo geriausiu 
atveju surinkti nuo 8000 ir 3500 
karių. Bemaž tiek pat turėjo bū
ti iš kitur.

Iš aukštaičių mažai kas dalyva
vo, gal tik atskiri asmens. Min
daugas buvo sudaręs su ordinu 
taikos sutartį ir jis to laikėsi. Kro
nistai ir kalba tik apie žemaičius. 
Tik vienoje vietoje pasakyta, kad 
būta “lietuvių”, t.y. aukštaičių. 
Tačiau daugiausia žemaičiams į 
pagalbą galėjo ateiti karinės jė
gos iš vakarinių-pajūrio kilčių, 
čia buvo skalvių, nadruvių bei 
sembų žmonių aruodas, mažai dar 
tik paliestas karo audrų. Nors vo
kiečiai kronistai vengia tai minė
ti, tačiau, pasirodo, kad dalis pa
vergtųjų kilčių traukdavosi nuo 
ordino vergijos pas giminingas 
kiltis rytų link. Dusburgas tie
siog tai pripažįsta tik nadruvių ir 
vėliau sūduvių atvėju. Rambyno 
sakmė, pvz., teigia, kad šventvie
tės kriviai, kurie būdavo kartu ir 
kovotojų vadai, su saviškiais nuė
jo pas žemaičius, kai ordinas už
plūdo kraštą. Tokia emigracija 
rytų link netiesioginiai pripažinta 
ordino įstatymdavystėje. Taip 
pvz. parėdymuose, pertvarkant 
ūkišką padėtį Semboje, nustatyta 
tarpkito, kad pabėgėlių palikti 
ūkiai tenka ordinui ištikimiems 
didikams — sembams, o ir ši
tiems pridėtas nuostatas, kad že
mės pardavimui reikia leidimo iš 
magistrato ir reikia pristatyti ata
tinkamą užstatą, kad neišneštų 
turtų pas pagonis. Taigi, bėgda
vo ir didikai.

Kaip visur, taip ir čia reikia

0KUPU0T0J LIETUVOJ
LĖLIŲ TEATRAS KAUNE

Š.m. rugsėjo 11 dieną Kaune, 
naujai įrengtose patalpose atida
rytas Kauno valstybinis lėlių te
atras. Teatro atidarymo proga 
žiūrovams buvo parodyta premje
ra — Miliūno pjesė — fantazija 

manyti, kad nuo ordino pasitrauk
davo pats aktyvingiausias tautos 
elementas, daugiausia kovai tin
kąs jaunimas. Ir tas buvo gerai 
ginkluotas. Jau iš archeologinių 
radinių žinome, kad pajūrio lietu
viai gyvai prekiaudavo su užjū
riu ir turėdavo gerų ginklų. Pa
gal kronistų užrašus, vietiniai ka
riai buvę gerai ginkluoti, čia jau 
ne taip, kaip mūšyje prie Saulės 
24 metus anksčiau, kur lietuviai 
sulig kronistų mušėsi “mit Bau- 
men.” Nors tai nereikia suprasti, 
kad jie čia pat rovė medžius, kaip 
tai nušviesta kai kurių istorikų, 
bet jie daugumoje dar naudojo 
jiems įprastus senovės medinius 
ginklus. To paties dalyko įvairūs 
pavadinimai: buožė, kuokas, brūk
lys ir Lt. pavaizduoja dažną var
tojimą ir svarbumą to daikto, čia 
Eiliuotoji kronika kalba jau apie 
priešo šalmus, šarvuotę, kuri ži
bėjusi kaip stiklas ir t.L

Kas buvo pajūriškių vadas toj 
lemtingoj kovoj? Mindaugas tame 
žygyje nedalyvavo. Kronistai mi
ni Alemaną (Alimon, Elimin), 
kuris turėjęs daug autoriteto 
krašte. Grunau, vienas 16 am
žiaus kronistų, mini Treniotą, ta- 
čiau dauguma istorikų pripažįsta 
Alemanui Durbės kautynių laimė
jimą.

Toks laimėjimas, berods, dar 
nesunaikino ordino ekspansijos, 
bet ją sustabdė bent keliems de
šimtmečiams. Jeigu ordinas būtų 
laimėjęs, Rytų Europos istorija 
būtų ėjusi kitais keliais. Vargu 
tada kas begalėjo ordinui užkirs
ti kelią į Žemaitiją ir sujungti 
abi ordino teritorijas ir įsteigti 
vientisą valstybę per visą Pabal
tijį. Tačiau dabar Lietuvos di
dieji kunigaikščiai galėjo sustip
rinti savo valstybę, ir kai Vytenio 
laikais vėl atsigavęs ordinas, jau 
13. amžiaus gale, vėl pradėjo žy
gius prieš Lietuvą, Vytenis galėjo 
ne tik tinkamai gintis, bet ir vals
tybę padidinti rytuose. Kaip pas
kutiniame kare be Stalingrado ne
būtų buvus Berlyno katastrofos, 
taip be Durbės kautynių laimėji
mo nebūtų buvę Tannenbergo, 
kur germanizmo bangos veržlu
mas buvo galutinai palaužtas.

Fizikos-matematikos instituto as
pirantai V. Stražys ir V. Jasevi
čius. Universiteto astronomai ga
lės stebėti žvaigždžių spiečius, 
kintamas žvaigždes, o taip pat fo
tografuoti jas.

ŠEŠIŲ DIENŲ MATEMATIKŲ 
PASITARIMAS

Nuo rugsėjo 5 iki 11 d. Vilniu
je tęsėsi šeštasis visasąjunginis 
pasitarimas tikimybių teorijos, 
matematinės statistikos ir jų tai
kymo radiotechnikoje, gamybos 
procesams automatizuoti bei me
chanizuoti kitose liaudies ūkio 
srityse klausimais. Pasitarime da
lyvavo apie 250 mokslininkų iš 
Maskvos, Leningrado, Kazanės, 
Taškento, Kijevo ir kitų stam
biausių matematikos mokslų cen
trų.

Pasitarimas buvo atidarytas 
Vilniaus Valstybinio universiteto 
rektoriaus J. Kubiliaus.

“VALSTIEČIO LAIKRAŠČIO” 
KONKURSAS

Vilniaus radijas praneša, kad, 
siekdama pagerinti žmonių komu
nistinio auklėjimo klausimų nu
švietimą laikraštyje, “Valstiečio 
laikraščio’ redakcija skelbia trum
po apsakymo ir apybraižos kon
kursą. Geriausi kūriniai bus pre
mijuojami.

PASKAITŲ CIKLAS 
RUSŲ KALBA

Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugija organizuoja 
naują viešų paskaitų lektoriumą, 
kuriame dar šiais metais bus per
skaityta 80 paskaitų. Vienas toks 
lektoriumas veiks politinio Švieti
mo kabinete, kur bus skaitomos 
aštuonių ciklų paskaitos istorijos, 
teisės, statybos, medicinos, ateiz
mo ir kitais klausimais.

Pažymima, kad klausytojai ga
lės pasiklausyti paskaitų apie 
šiuolaikinį Vatikaną.

Kauno radijas taip pat infor
muoja, kad visos paskaitos bus 
skaitomos ir Nemuno laivininkys
tės ir prekybos darbuotojų klu
buose. Be to, šiais metais čia bus 
suorganizuota 16 viešų paskaitų, 
kurių viename cikle visos paskai
tos bus skaitomos rusų kalba.

Kodėl rusų kalba? Ar tai tik 
tėra grynos pastangos rusifikaci
jai Lietuvoje pravesti? O gal už 
tai rusų kalba, kad daugumą lai
vininkystės ir prekybos darbuoto
jų sudaro ne lietuviai, bet rusai 
bei kitų tautybių žmonės gyveną 
Lietuvoj ?

Kauno radijas j šį klausimą at
sakymo neduoda. E.

“Mūsų nuotykiai mėnulyje”. Lė
lių teatre sudarytos dvi paraleli
nės grupės: vieni aktoriai dirbs 
Kaune, o kiti gastroliuos rajonų 
centruose, kolchozuose, mokyklo
se.

UPĖ PO MIESTU
š.m. “Tiesos” 213 nr-je rašo

ma, kad, kasant šiluminę trasą 
Vilniuje, Pionierių gatvėje, rasta- 
upė. Istorijos mokslų kandidatas 
P. Kulikauskas paaiškino “Tiesos” 
korespondentui, kad tai Kačergos 
upelis, prieš keletą amžių tekėjęs 
maždaug ta vieta, kur dabar stovi 
Puškinui paminklas; iš kitos Ge
dimino kalno pusės į ją įtekėjo 
nedidelis Kačergos įtakas. Vėliau 
Vilnelės vaga dirbtinai buvo nu
kreipta kita linkme. Bėgant šimt
mečiams, Kačerga pavirto pože
miniu upeliu. Taigi Kačerga po 
daugelio metų vėl išvydo dienos 
šviesą.

Pionierių gatvėje užtikta 14-15 
amžiaus medinių statinių liekanų, 
taip pat mūrinių pastatų iš vė
lesnio amžiaus. Netoli jaunimo so
do ekskavatorius atidengė 16 amž. 
Karališkojo malūno likučius. Ras
ta ir girnų akmenys, kurie per
duoti Istorijos institutui.

LIETUVOS — BULGARIJOS 
SANTYKIAI

Į Bulgariją siunčiama Vilniaus 
“Žalgirio” šlifavimo staklės ir 
“Komūnaro” gamykloje pagamin
tos metalo piovimo, šlifavimo bei 
gręžimo staklės, suvirinimo ir da
žymo aparatų gamyklų produkci
ja.

Saąo ruožtu Bulgarija į Lietu
vą siunčia savo lengvosios pramo
nės gaminius bei žemės ūkio pro
duktus. šiemet Lietuvos parduo
tuvėse buvo parduota 1.000 tonų 
bulgariškų pamidorų. Laukiama 
transportų vynuogių.

Taip pat su Bulgarija apsikei
čiame knygomis, šiais metais 
Lietuvos grožinės literatūros lei
dykla 20.000 egzempliorių tiražu 
išleido j lietuvių kalbą išverstą 
bulgarų rašytojos Aleksandrovos 
apysaką “Mokytojos laimė”. Bul
garijoje parduodami Žemaitė), 
Vienuolio-žukausko, Cvirkos ir 
Venclovos raštai.

STAMBIAUSIAS PABALTIJYJE 
TELESKOPAS

Vilniaus universiteto observato
rijoje pastatytas stambiausias Pa
baltijyje teleskopas. Jį sumonta
vo Lietuvos Mokslų akademijos

įEįgE®
(Tęsinys iš “M.P.” 40 Nr.)

Karolis nueina į valgomąjį pa
tikrinti, ar uždaros durys, ar nė
ra ten tarno, ar jis nemato, nes 
bematant su aušra visas miestelis 
jau žinos šį įvykį.

Visur tylu ir tuščia, tik girdėti 
monotoniškas lietaus barbenimas 
į langą ir karts nuo karto akinan
tys žaibai. Karolis atsineša bonką 
ir du stiklus. Pripila sau ir Sula
mitai, ji iš karto lyg vandenį iš
geria, o jis savo pastato ant sta
liuko. Tik staiga susvyruoja ir 
grindys, ir lubos, ir sienos, ir kaž
kur kitame kambary kažkas sun
itus griūva žemyn su trenksmu. 
Užgęsta šviesa, ir vėl viskas su
juda — sudreba. Cinkteli abu 
stiklai ant grindų, o lietus tik pi
lasi lauke, žaibai lyg vilyčios vars
to juodą dangų. Sulamita aikteli 
parpuldama ant grindų, kai su
drebėjusi žemė išmuša ją iš pu
siausvyros. Karolis įžiebia degtu
ką, kelia ją ir veda į verandą, 
kur saugiau, nes bijo, kad lubos 
ar sienos neužgriūtų. Dar pora 
kartų sujuda sulinguoja viskas, 
byra langų stiklai, pasigirsta klai
kūs rėkiantys garsai aplink gat
vėj. Visur tamsu, tik žaibai ir be
galinis lietus. Jau ne lyja, bet 
ūžia, lyg laukinė upė išsiveržusi 
iš savo vagos, žmonių riksmas 
susimaišo su beždžionių rėkimu,

E. RATAISKIENĖ

hijienų klaikiu klyksmu. Karolis 
suradęs uždega žvakę ir laiko ap
kabinęs drebančią Sulamitą. Ra
minimui žodžių neranda, nes tuš
čia ir nyku širdy, tik džiaugias, 
kad ji neima isteriškai cypti ir 
klykti, ko jis tikriausiai iš jos ti
kėjosi. Uždega sau ir jai po cira- 
retę, žvakės šviesoje pamato jos 
dideles išsigandusias akis žvel
giančias j jį.

Kiek palaukę abu įeina vidun. 
Karolis paguldo ją, palikdamas 
degančią žvakę, o pats skubiai 
rengiasi į ligoninę, kuri jam da
bar rūpi. Sulamita tyli, lieka vie
na. Baisiai nejauku, bet isterikon 
nepuola. Keista, mirti ji niekada 
nebijojo ir dabar nebijo. Ji visą 
gyvenimą tesibaido tik senatvės. 
Baisu, kai ji pagalvoja, jog kada 
nors ir ji pasens, jos veidas taps 
raukšlėtas, kūnas, kuriam ji gy
vena, suvys ir supliukš. Ir tatai 
jai daug baisiau už pačią mirtį!..

Laukinės stichijos užliūliuota 
Sulamita pagaliau užmiega.

★
Dr. Karolis vargais negalais pa

siekia ligoninę. Gatvėse upeliais 
plaukia vanduo, nešdamas viską, 
kas pakliūva jo takan. Tamsu vi
sur: girdėti tik žmonių riksmas, 
gyvulių staugimas ir lietaus be
galinio ūžesys.

Ligoninėj didžiausia suirutė: 
tamsu, kur-ne-kur mirga žvakė, 
suskilę lubos, sienos vietomis 
įgriuvę; lovos apverstos tinku bei 
stiklų šukėmis. Logonys vieni rė
kia, kiti dejuoja, treti tylūs ir iš 
baimės sustingusiais veidais. Se
suo visa dulkina ir purvina laks
to nuo vienos lovos prie kitos; ko
ridoriumi zuja slaugės ir sanita
rai. Kad nors būtų šviesu! Girdė
ti tylūs vaitojimai, dejavimai. Vie
ni vandens prašo, kiti aptėkšti 
molio gabalais, stiklų šukėmis; 
kitur moteris sukepusiomis nuo 
karščio lūpomis tiesia ranką lyg 
skeletą į praeinančius, maldauda
ma vandens nors lašo suvilgyti 
tinstančioms lūpoms.

Pagaliau po ilgos ir žiaurios 
nakties pradeda švisti. Lietus vis 
pila, nesiliauja. Pilkšva šviesa lyg 
šmėkla iš lėto skleidžia savo rū
bą. Prisimena Karolis palikęs Su
lamitą vieną namuose. Paprašo 
daktarą Tagore jį pavaduoti ir 
išbėga namo.

Tiltas apsemtas, upė smarkiai 
putodama liejasi iš kraštų. Gat
vėj plaukia namų rakandai, nu
plėštų stogų skeveldros, sulau
žyti langų rėmai, rūbai, pastipę 
žiurkės, katės. Karolis turi sukti 
aplink, darydamas didžiulį vingį; 
skuba, o kojos klumpa per grioz
dus, vandens suvilktus j gatvę. 
Kur-ne-kur ir gyvatė plaukia pa
sroviui, iškilusi iš vandens. Pa
kalnėj mato jis apsemtas ištisas 
gatves, kur tik apdraskyti stogai 
kyšo. Užkliūva už kažko — vai
kas prigėręs, kiek tolėliau už me
džio kelmo užsikabinusi nebegy
va moteris, tikriausiai motina.

Namus pasiekia iš sodo pusės. 

Vienas namo galas apgriuvęs, bet 
šiaip dar stovi, tik langai išby- 
rėję.

Įbėgęs atranda Sulamitą ramiai 
miegančią. Prie lovos ant žemės 
stiklo šukių ir tinko pribyrėję.

Atsargiai, kad nepažadintų jos, 
eina jieškoti savo tarno. Jo nera
dęs jieško ko nors pusryčiams. 
Išgirdusi žingsnius Sulamita pra
bunda. Apsidairo ir nesusivokia 
kur esanti, kol nepamato Karo
lio, ateinančio su arbata. Tada jai 
dingteli mintis, o kur jos vyras 
ir kas su juo nutiko?

★
Begeriant arbatą ir Karoliui 

bepasakojant apie vaizdą ligoni
nėj ir gatvėse, įeina peršlapęs, 
purvinas ir išsigandęs Karolio tar
nas. Iš jo sužino, kad traukinys, 
kuriuo vyko lordas Tidas, apvers
tas ir visi užmušti, mieste daug 
aukų po griuvėsiais ir apsemtuose 
namuose. Nutraukti elektros lai
dai, išardyti traukinio bėgiai, ap
semti keliai. Porą potvynių Karo
lis jau matė čia, bet šitokią ka
tastrofą — tik pirmą kartą per
gyvena. Sulamita žiūri į Karolį, 
laukia, ką jis sakys; bet ji pati 
nei baimės, nei siaubo savyje ne
jaučia. Sužino, kad užgriuvus ir 
toji vila, kur jiedu su vyru apsi
stoję. Karolis pasiūlo jai laikinai 
prisiglausti jo namuose, o jis pats 
liksiąs ligoninėje, nes ten darbo 
iki akių dabar visiems būsią. Bai
su, nes vėl visu smarkumu papil
sianti maro epidemija. Išgėręs ar
batą nusiprausia, persirengia, at
siprašo Sulamitą ir vėl skuba li
goninėn. Tačiau šioji paima jo 
ranką ir sulaiko, tardama: — aš 
eisiu su tavim drauge, Karoli, 

gal ir aš ką galėsiu padėti.
Karolis nustemba ir pats savo 

ausimis nenori tikėti.
— Ne tau ten vieta tarp mirš

tančiųjų ir vaitojančiųjų! Be to, 
didelis pavojus užsikrėsti viena 
ar kita liga. Aš dėl tavęs pasitei
rausiu, kad tau juo greičiau būtų 
galima iš čia išvažiuoti. Nepatai
kei! Ne į tą kraštą atvažiavai ir 
ne laiku!

Karolis išeina palikdamas jai 
ant stalo pusryčius. Sulamita pa
sišaukia tarną ir prašo ją paly
dėti iki jos vilos, šis pasižiūri j 
jos kojas — aukštomis kulnimis 
baltus batukus ir keistai nusišyp
so. Ji supranta ir prašo jį pasko
linti kokius nors sandalus ar ba
tus (indai, kaip jau ji pastebėjo, 
labai mažomis kojomis.) Jis atne
ša jai ne tik ilgus guminius ba
tus, bet ir lietsargį.

★

Šiaip taip jiedu nusiiria iki Su
lamitos vilos. Ten neapsemta, nes 
aukšta vieta, tik pati vila sugriu
vusi. Prisimena ji, kad miegama
jame prie pat lango yro jos dėžu
tė su brangenybėmis ir dokumen
tais. Opeina aplink, durys užgriu
vusios, bet langų rėmai stovi be 
stiklų, ir pasistiepus pamato ant 
žemės nukritusią dėžę. Jos paly- 
vas vikriai įšoka ir paduoda jai 
jos brangenybes; atidariusi patik
rina — viskas tvarkoje. Grįždama 
prašo ji, kad parodytų kelią ligo
ninėn.

Klaidžiodama Sulamita užtinka 
vieną — kitą žmonių būrelį, vai
kai išsigandę, it pašautos lauki
nės antys, baimingai žvilgčioja 
verkdami aplinkui. Pirmą kartą 

Sulamita mato mirties siaubo 
apimtus veidus. Nors jie svetimi, 
bet jai pasidaro jų labai gaila. Ir 
staiga prisimena savo vyrą — ne
jaugi jis tikrai nebegyvas? Gal ir 
jo akyse atsispindėjo tas pats 
siaubas mirštant? O mirti ir dar 
šitaip jis tikrai negalvojo. Jo tiks
las buvo pinigas, turtas ir garbė. 
Nejaugi jo nebėra gyvųjų tarpe? 
Keista, bet jos širdyje jam nėra 
jokio gailesčio... Kam liks jo ne
suskaitomi turtai? Ji yra apsirū
pinusi, jis yra jai užrašęs pusę 
savo lobio; o kas bus su likusiu, 
jai nesvarbu. Artimų giminių jis 
neturėjo (be to, ir vengė, kad ne
iškiltų aikštėn jo praturtėjimo 
keliai).

★

Sulamita pasiekia ligoninę ir 
išsigąsta pamačius katastrofos pa
sekmes. Du jauni basi vyrai pra
neša pro ją drobule pridengtą 
lavoną, paskui juos nusmelkia ne
malonus nosį gniaužiąs kvapas... 
Susitinka ji dr. Tagorę, tas nus
tebęs pasižiūri, atpažinęs lordo 
Tido žmoną ir priėjęs klausia, kuo 
jis galįs jai patarnauti. Sulamita 
paprašo nuvesti ją pas dr. Ribe- 
lijų. Daktaras Tagorė keistai pa
sižiūri į ją, tartum norėdamas pa
sakyti, jog dabar ne laikas ir čia 
ne vieta... Bet Sulamita žiūrėda
ma jam tiesiai į akis paprašo:

— Daktare, prašau, labai svar
bu.

Jaunasis indietis daktaras veda 
ją aukštyn, kur ilgas ir tamsus 
koridorius paverstas sausakimša 
palata. Toli, pačiame gale Sulami
ta pastebi Karolį, baltai apsiren
gusį. (Bus daugiau)
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ALLEN DRURY

DVI ŠALYS
(IŠTRAUKA IŠ ROMANO 

“ADVISE AND CONSENT”, 1959)
REDAKCIJOS PRIERAŠAS: 

Allen Drury, 40 m. amerikieti*, 
iio vardo savo romane vaizduoja 
politinę kovą tarp prezidento ir 
senato dėl prezidento numatyto 
kandidato valstybės sekretoriaus 
postui užimti.

Romanas savo tema, dėstymo 
platumu bei veikėjų charakterių 
išbaigtinumu yra iškilęs į “best- 
sellerius”.

Prezidentas — ligotas, tačiau 
stiprios valios vyras — sumanė 
paskirti naują valstybės sekreto
rių užsienių politikai tvarkyti, 
kad, jo įsitikinimu, Jungtinės Val
stybės neprarastų savo pirmau
jančio vaidmens. Senatas, turįs 
patvirtinti paskyrimą, patyrinėjęs 
rado, kad kandidato lojalumas 
kvestijonuotinas. Sovietų simpa- 
tikai kandidatūrą remia. Senatas 
savojo tarimo dar nėra padaręs 
nė tuo metu, kai Sovietų Sąjunga 
jau išlaipino savo įgulą mėnulyje.

★

Po pastoriaus Carney Birch 
maldos rimtų žodžių ir raginimų 
būti tvirtiems, ir po to, kai se
nato daugumos lyderis pranešė, 
kad dėl didelio susidomėjimo lau
kiant rusų radijo pranešimo sena
tas padarysiąs neformalią per
trauką ligi 1.15 vai., jog visi ga
lėtų išklausyti tą pranešimą, Illi- 
noiso senatorius gavo žodį.

— Pone pirmininke, dar prieš 
senato pertrauką, — jis tarė, — 
aš norėčiau pranešti senatorių 
žiniai, jei jiems tai įdomu, kad 
tuoj po to, kai mes visi susirink
sime posėdžio, aš padarysiu pa
reiškimą, atsakantį rusų radio 
pranešimą, kokis jis bebūtų. Aš 
tai padarysiu, — tęsė jis visiems 
atydžiai klausantis, — įsakmiai 
Jungtinių Valstybių prezidento 
prašomas. Jis prašė mane tatai 
atlikti vakarykščiame mudviejų 
pasimatyme.

Nustebusiems klausytojams jis 
toliau kalbėjo:

— Prezidentas jaučia, o ir aš 
su juo sutinku, kad rusų pareiš
kimas bus tokio pobūdžio, kuris 
pareikalaus iš senato neatidėlio
tino pasisakymo. Gi pats prezi
dentas kalbės šį vakarą 8 valan
dą. Aš, žinoma, nenorėčiau kam 
nors iš senatorių atimti teisės 
padaryti kurį savo nuomonės pa
reiškimą. Kadangi prezidentas 
prašė manęs pasisakyti dėl rusų 
pareiškimo, ir aš sutikau tatai pa
daryti, tai, manau, kad apie savo 
ketinimą jau dabar turėjau pa
informuoti senato narius.

— Ką gi, po velnių, tatai reiš
kia? — “Christian Science Moni
tor” atstovas, sėdįs senato spau
dos galerijoje, paklausė savo kole
gos iš Houstono “Press”, šis pa
kratė galvą.

— Nežinau, — atsakė jis. At
rodo, kad senatorius Orrin gloste- 
li prezidento galvą ir tuo pačiu 
metu spiria jam uodegon.

— Tatai yra žinomas, kaip ir 
valstybingumas, — pastebėjo “Ti
mes” su šypsena.

— Dabar, — Vašingtono “Even
ing Star” pastebėjo, kai posėdžių 
salė ėmė tuštėti, — tie dalykai 
man nerūpi. Tenoriu išgirsti tik 
radijo pranešimą.

— Bobas sakė, kad jie turį ke
letą radijo aparatų senatorių būs
tuose ir kad mes galime nueit pa
klausyti, jei norėtume.

— Mes norėtume , — “Provi
dence Journal” tarė. — Eime.

★
Ir įvyko, kad senatas susirin

ko, ir spauda susirinko, susirinko 
ir vyriausybės nariai, taip pat ir 
visi kiti krašto gyventojai, susi
rinko ir žemės rutulio gyventojai, 
kad išgyventų kritiškąjį momentą, 
kuriam ateiti, kaip kad daugumos 
iš jų instinktyviai jausta, buvo 
lemta. Jeigu tasai momentas ne
būtų įvykęs šiuo laiku dėl rusų 
pareiškimo, jis būtų vistiek atėjęs 
dėl kurio kito dalyko — vistiek, 
anksčiau ar vėliau, ši valanda tu
rėjo ateiti, šokinėjimo žaismas, 
taip ilgai Jungtinių Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos žaistas, neišven
giamai turėjo pasiekti tašką, kur 
viena ar antra šalis pasidarytų 
nekantri. Kadangi rusai buvo ge
riau pasiruošę — tiek savu tem
peramentu, tiek valdymosi būdu, 
tiek siekimais — būti nekantriais, 
tai ir buvo visai natūralu, kad jie, 
padarydami naują didelį šuolį, 
priveda reikalus ligi kraštutinių 
ribų ir bando sudarytąją padėtį, 
jei tik galės, išnaudoti savo rei
kalams.

šią akimirką tik keliose pasau
lio vietose sveiki žmonės buvo tą
ja padėtimi patenkinti, gi daugu
ma — į dalykus žvelgė su dideliu 
susirūpinimu. Visi jie buvo tylūs 
ir susikaupę — ir senatorių kam
bariuose, ir parlamento rūmuose, 
visose valdinėse įstaigose, namuo
se, vaistinėse, baruose ir viešose 
vietose; tokie jie buvo ir visame 
krašte, visuose dideliuose žemy
nuose ir plačiuose vandenynuose 
— visi, katrie vertino žmogiškąjį 
gerumą ir žmogaus padorumą ir 
tikėjosi, kad tie dalykai paims 
viršų baigminiame trijumfe prieš 
tuos, kurie tųjų vertybių nebran
gino. Pasaulį užgulė tyla, kai Mas
kvos radijas pasigarsino lygiai 
12.30 rytiniu standartiniu laiku ir 
kai radijo pranešėjas stipriu bal
su tarė:

—Visų tautų žmonės, mes ima
me jus mėnulini

Šį pasakymą sekė vertimai į 
kiniečių, prancūzų, ispanų ir, pa
galiau, tyčiomis paskutinėje vie
toje, anglų kalba.

Tą pranešimą sekė kelių minu
čių tylėjimas, taigi ir besiklausiu
sių įtampa augo visur, kol Mask-
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voje kažkas šūktelėjo kažką, ma
tyt, nekantrumo paveiktas, ir ta
sai šūktelėjimas aštriai nuaidėjo 
per visą žemės rutulį. Tada tylą 
ėmė ardyti nejaukūs braškėjimai, 
klaikūs kaukimai, skambą (kaip 
kaikurie, šiurpo sukrėsti, buvo pa
manę), lyg piktieji demonai būtų 
buvę paleisti valion, — ir vėl kaž
kas Maskvoje dideliu susijaudini
mu ir pasitenkinimu ištarė žodelį 
“da”.

Ir tolimi, vieniši, kapoti ir daž
nai pertraukiami statikos bei kos
minių vėjų blaškomųjų atomų, ta
čiau dar primeną žmogaus garsą, 
per 245.000 mylių atstumą atėjo 
pirmieji žodžiai, tarti žmogaus 
per erdvių prarają. Tie žodžiai, 
būdinga, nebuvo malonūs.

— Mes pranešame, — skambėjo 
žodžiai, vėjų blaškomi ir kauki
mų laužomi, — kad Sovietinių So
cialistinių Respublikų Sąjungos 
atstovai sėkmingai įkurdino nuo
latinę bazę mėnulyje, kurį mes 
nusavinome naudai SSSR ir visų 
taiką mylinčių tautų, susijungu
sių su SSSR. Viskas puikiai vyko 
mūsų kelionėje. Esame geros svei
katos ir šiuo metu mūsų įgulos 
dalis ruošiasi grįžti žemėn. Kita 
dalis liekasi čia ir ji pasiruošusi 
atremti kapitalistinius įsibrovė
lius, jeigu jie būtų tokie kvaili, 
bandydami išsikelti mėnulyje. Te
gyvuoja žmonijos taika!”

Lictuui&i-----CvU PMAULYJC
KRITIKAVO SOVIETINĖS 

ISTORIJOS INTERPRETACIJĄ
★ š.m. rugp. mėn. įvykusiame 

Stockholme XI-me Tarptautinia
me istorikų kongrese okupuotos 
Lietuvos neatstovavo nė vienas 
istorikas. Tačiau iš laisvojo pa
saulio lietuvius atstovavo prof, 
dr. Z. Ivinskis (šv. Sosto sąrašuo
se), dr. J. Deveikė (Prancūzijos 
sąrašuose) ir dr. K.J. Ceginskis 
(Švedijos sąrašuose).

Uppsaloje, prieš kongreso ati
darymą, vyko slavų studijų ko
misijos posėdžiai, kuriuose daly
vavo virš šimto specialistų, jų 
tarpe septyni sovietų istorikai, čia 
rugp. 17 d. prof. dr. Ivinskis tu
rėjo paskaitą: “Kova tarp lotyniš-

žodžiai nutrūko ir kelias minu
tes tesigirdėjo tik tarškėjimas iš 
tuštumos, kol Maskvos signalas 
staiga buvo nutrauktas, ir susi
jaudinę pranešėjai, kaikurie iš jų 
nuosekliai, kiti vapaliodami, kai 
kure kone verkdami pranešė, kad 
pirmasis susižinojimas su mėnuliu 
esąs baigtas.

(Bus daugiau) 

kojo ir graikiškojo elemento di
džiojoje Lietuvos kunigaikštystė
je”. šiame kongrese Vakarų isto
rikai kritikavo sovietinę istorijos 
interpretaciją.

★ Vienas geriausių Brazilijos 
krepšininkų yra lietuvis Voldema
ras Blačkauskas. Romoje įvyku
sioje š.m. sporto Olimpiadoje 
Blačkausko meistriškumo dėka 
Brazilijos krepšinio rinktinė nu
galėjo Rusijos rinktinę 58:54 taš
kų santykiu.

★ Prof. Petras Krapovickas, bai
gęs Buenos Aires universitetą ir 
kaip stipendininkas studijavęs is
panų proistorę Madrido universi
tete, paskirtas Istorijos ir Arche
ologijos profesorium Tucumano 
universitete. Be to, švietimo mi
nisterija jį paskyrė to universite
to Etnografijos Muziejaus direk
toriumi. Garbė mūsų tautiečiui 
jaunam mokslininkui!

★ Š.m. rugsėjo 3 d. posėdyje 
naujoji Vak. Vokietijos Krašto 
Valdyba pjasiskirstė pareigomis: 
kun. B. Liubinas — pirmininkas, 
dr. P. Rėklaitis — vicepirminin
kas, J. Valiūnas — sekretorius, 
J. Stankaitis — iždininkas, E. Si
monaitis — narys.

* Žymus Suomijos lietuvių vei
kėjas, pramonininkas Augustinas 
Juozas Marganavičius rugsėjo 
mėn. šventė savo 70 gimimo me
tines. Gimęs 1890 m. rugsėjo 18 
d. Vyžuonose, Utenos apskr. 1920 
m. gavo chem. valymo ir dažymo 
meistro diplomą, šiuo metu jis 
yra Suomijos chem. valymo ir 
dažymo įmonių sąjungos valdy
bos narys. Susibičiuliavęs su prof. 
Niemi, dr. Oelleriu ir kitais, įsi
jungė į visuomeninį darbą. Buvo 
suomių-lietuvių nuolatiniu valdy
bos nariu, priiminėjo ir lydėdavo 
ekskursijas iš Lietuvos. Atžymė
tas ordenais, šaulių Sąjungos žen
klais. Dalyvavo savanoriu Suomi
jos — Rusijos kare 1939 m. ir už 
tai buvo Suomijos atžymėtas.

* Reiškiasi lietuvis aktoriui. 
Pavyzdingai baigęs Amerikos dra
matinių menų Akademiją, Juozas 
Daubėnas pasirodė Off — Broad
way Lenormando bei Sidney Ho- 
wordo veikalų pastatymuose, ga
stroliavo Atlantoje ir Pawlinge. 
Jis vaidino kartu su pasaulinio 
garso aktoriumi Jacob Ben-Ami ir 
susilaukė pirmojo New Yorko 
dramos kritiko Brooks Atkinsono 
pagyrimą už kiniečio vaidmenį 
pjesėje “The Lute Song”. Televi
zijoje jis pasirodė “I Spy”, “Play
house 90”, “New York Confiden
tial” programose. Daubėnas ne
pamiršta ir lietuviškojo teatro — 
jis žada dalyvauti šiemet mėgina
mame atgaivinti Brooklyno Lietu
vių Dramos Teatre.

* Komp. Juozas Bertulis iš Los 
Angeles persikėlė į Čikagą; vargo- 
ninkauja Aušros Vartų parapijoj.

i VISIEMS LIETUVIAMS
GERAI ŽINOMA FIRMA

skubiai ir sąžiningai aptarnaujanti savo klijentus, skelbia šių 
kesčiai, kaip seka:

BROWNEJONES LTD, 1, NORFOLK PLACE 
LONDON, W 2, ENGLAND.

metų STANDARTINIUS SIUNTINIUS labai prieinamomis kainomis, į kurias yra įskaityti sovietų muito ir persiuntimo mo

0 
i

I
Siuntiniai vyri 

“VARPIS” — 
34

i
i

1
2
1
1

KAINA: A£ 15.10.0 SVORIS: 4 Ibs.
yds. medžiagos kostiumui, mėlynos, rudos ar pilkos 
spalvos, lygios, ar neryškiai dryžuotos;
Pamušalai, sagos ir siūlai;
poplino marškiniai;
poros žieminių puskojinių;
komplektas apatinių — baltiniai ir ilgos kelinės 
kaklaraištis;
didelis turkiškas rankšluostis.

Prie šio siuntinio galima prijungti 6 Ibs. prekių 
pildomų persiuntimo mokesčių, arba — 16 Ibs. prekių, 
kant — 11/3.

Siuntiniai FIRMA GARANTUOJA SAUGŲ SIUNTINIO GAVIMĄ.

i
be pa- 
promo-

“LONE” — KAINA: A£48.0.0 SVORIS: 134 lb..

yds. vilnonės Velour medžiagos paltui;
yds. vilnonės Baratea medžiagos kostiumui, juodos ar 
mėlynos spalvos export rūšies;
pora minkštos veršio odos batelių:
komplektas vilnonių Twin — Set megstinių (2 gab.);
pora odinių pirštinių;
poros nylon kojinių;
Pamušalai, sagos ir siūlai, paltui ir kostiumui;
yds. geros medžiagos elegantiškai suknelei;
dideli turkiški rankšluosčiai.

3
3

1

2

GAVĖJAS NIEKO NEPRIMOKA.

Mes turime didžiausią pasirinkimą medžiagų paltams, kos
tiumams, suknelėms ir t-t. Prašome paprašyti medžiagų pavyz
dėlių bei naujų prekių kainoraščių, kuriame rasite didžiausią 
prekių pasirinkimą ne tik jų kokybe, bet ir jų kaina, kurios yra 
prienamos kiekvienam, kaip pav:

31

Ibs.“VIKIS” — KAINA: A£ 32.2.0 SVORIS: 161
3 yds. vilnonės medžiagos paltui, tamsiai mėlynos spalvos; 

Pamušalai, sagos ir siūlai;
darbinis kostiumas tamsiai mėlynos spalvos — kelinės 
ir švarkas;
darbiniai marškiniai;
poros vilnonių puskojinių;
komplektas žieminių apatinių — baltiniai ir kelinės;
storas megstinis — pullover;
pora darbinių pusbačių, geros odos, dvigubais padais; 
dideli turkiški rankšluosčiai.

2
3

1
1
2
Prie šio siuntinio galima prijungti 31 Ibs. prekų be papil

domų persiuntimo mokesčių.

4
2 ____ .______
Prie Šio siuntinio galima prijungti 61 1b. prekių be papil

domų persiuntimo mokesčių.

yds. medžiagos vyriškam kostiumui, tamsiai 
mėlynos ar rudos spalvos, lygi ar druožuota, 
stipri ir praktiška .......................................... A£ 5. 1.9;

“SILVA’

3 
4
4

KAINA: A£ 16.19.6 SVORIS: 74 Ibs.
yds. medžiagos kostiumui, pilkos ar mėlynos spalvos; 
yds. raštuotos medžiagos suknelei;
yęls. flanelio medžiagos, tinkamos apatiniams baltiniams; 
pora zomšinių botų su kailio pamušalu, juodos spalvos, 
guminiais padais;
gėlėta skarelė 27 x 27”;
špūlės siūlų, ir sagos.

1
2
Prie šio siuntinio galima prijungti 21 Ibs. prekių be papildo

mų persiuntimo mokesčių, arba — 121 Ibs., primokant — 11/3.

3

1

yds. medžiagos moteriškam kostiumui, tam
siai ar šviesiai pilkos ar mėlynos spalvos, 
lygi ..................................................................... A£ 4.18.3;

vyriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamy
bos, 15-17 jw., apsaugotas nuo sutrenkimų 
ir vandens, su dirželiu .................................... A£ 8. 8.0;

moteriškas rankinis laikrodėlis 15-17 jwl., 
šveicarų gamybos, su dirželiu ...................... A£ 8.15.0.

VISAS KAINAS ĮSKAITYTAS SOVIETŲ MUITO 

MOKESTIS

4
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OLIMPIADAI
Romoje Olimpiada turėjo įvyk

ti ir imperatoriaus Nerono lai
kais. Nelaimingo atsitikimo dėlei, 
atletas, nešęs olimpinę ugnį iš 
Atėnų į Romą ir pasiekęs Romos 
priemiesčius, paslydo ir krisdamas 
išmetė fakelų, kuris padegė visų 
Romų. Neronas, sakoma, apsigal
vojęs ir, vietoje Olimpiados, vė
liau surengęs muzikos festivalį, 
kuriame pats grojo smuiku. Taigi, 
Amžinasis Romos Miestas turėjo 
gana ilgai laukti ligi sekančios, 
tai yra šių metų, Olimpiados. 
Pirmoji Olimpiada įvyko 776 m. 
po Kr., nors yra spėjama, jog 
olimpiniai žaidimai buvo pradėti 
net 400 metų prieš tai. Yra ir pa
sakojimas, kaip kilęs Olimpiados 
vardas. Atėnų turtuolis, vardu 
Sam Olympics, kuris turėjęs ketu
rias dukras, iškvietęs savo drau
gų, vardu Spyros Gabor, kuris 
turėjęs taip pat keturias dukteris, 
varžyboms. Šių turtuolių dukros 
bėgę estafetinį bėgimų ir Olim- 
pie dukros laimėję. Po to estafe
tinis bėgimas Graikijoje buvo pa
vadintas Olimpiada. Jeigu būtų 
minėtas varžybas laimėję Gabor 
dukros, tai Šiandienų vietoje Olim
pinių žaidynių turėtume Gabor 
žaidynes. Pralaimėjimų Gabor la
bai pergyvenęs ir iš gėdos su šei
ma išsikėlęs gyventi į Vengriją.

XVII — Olimpiados laimėtojais, 
daugiausia surinkę aukso medalių, 
tapo T.S.R.S. sportininkai. Po 
T.S.R.S. seka J.A.V., Italija, Vo
kietija ir penktoje vietoje Austra
lija. Laike šios Olimpiados buvo 
daug netikėtumų ir staigmenų. 
Daugelyje sporto šakų, tikri fai- 
voritai aukso medaliams, nepasie
kė finalų arba pasiekę juos, tu
rėjo pasitenkinti sidarbu arba net 
bronza. Oras Olimpiadai buvo la
bai karštas ir netikęs varžyboms. 
Nepaisant blogų sąlygų, visdėlto 
buvo sulaužyta daug pasaulio ir 
Olimpinių rekordų. Australija, pa
gal savo gyventojų skaičių, užė
mė labai gerų vietų, nors buvo 
tikimasi daug geresnių rezultatų. 
Silpnokai pasirodė Australijos 
plaukikai ir visiškai blogai pasau
lio rekordininkės moterys — atle
tės, bėgikės. Pateisinti blogus at- 
siekimus, jieškoma visokių prie
žasčių. Sakoma, jog permažai lai
ko turėta Romoje pasitreniruoti 
ir įprasti prie vietos sųlygų bei 
klimato. Daugelis Australijos 
sportininkų, nuvykę į Romų, su
sirgo. Kalta esanti ir ta aplinky
bė, jog Australijos sportininkai 
neturi tarptautinių varžybų ir re
tai gauna progų varžytis su lygia
verčiais varžovais. Priežasčių pa
siteisinti jieško ir kiti, ne tik aus
tralai. Atrodo, jog, nešališkai žiū
rint, be keleto tikrai nesėkmės 
lydėtų atsitikimų, laimėjo tie, ku
rie daugiau įdėjo darbo ir laiko 
treniruotėms, pasiruošimams ir at
kakliau siekė laimėjimų.

Pati Olimpiada praėjo su dide
le “pompa”, bet labai daug kur 
trūko tvarkos ir punktualumo, ko 
nestokoję Melburno Olimpiadoj. 
Netgi pats Italijos prezidentas į 
atidarymo iškilmes pavėlavo pusę 
valandos ir visi dideliame karšty
je turėjo laukti. Nusiskundžiama 
ir teisėjavimu, ypatingai bokse ir 
plaukime. Olimpiniame kaime taip 
pat nebuvę tvarkos ir kartais pri
eita ligi įvairių komedijų, netgi 
muštynių, sportininkams pamiršus 
savo pažymėjimus ir negalint įei
ti į Olimpinį kaimų. Japonai bu
vo atsiuntę didelį būrį stebėtojų, 
kad surinktų visus duomenis, ku
rie padėtų sėkmingai pravesti se
kančių Olimpiadų Tokijo, šie ste
bėtojai viską filmavo, fotografavo 
bei užsirašinėjo ir išvadoje nu
sprendė, jog — XVIII — Olimpia
dai pavyzdžiu ims Melburno Olim
piadą. Pasimokę iš padarytų klai
dų, žada jų nekartoti Tokijo ir 
pasiekti geresnius rezultatus. 
Žmogaus fizinio pajėgumo riba 
dar nėra pasiekta ir jei šiandieną

PASIBAIGUS
atrodo, kad neįmanoma sulaužyti 
rekordai, ateityje jie tikrai bus 
pagerinti ir Tokijo matysime nau
jus pasaulio čempionus daugelyje 
sporto šakų.

B.N.

Adelaidėje
VYTIS I — TORRENS 

35-52 (11-31)
Po eilės didžiųjų pergalių, vy- 

tiečiai paskutines žiemos sezono 
rungtynes, visų nustebimui, sužai
dė labai blogai. Priešas, žinoda
mas, jog pralaimėjimas jam gresia 
iškritimu i ketveriukės, rodė mil
žiniškas pastangas laimėti. Mūsų 
vyrai pirmame puslaikyje žaidė 
su perdideliu pasitikėjimu ir be 
jokio kovingumo, kas leido prie
šui atsiplėšti dvidešimčia taškų. 
Antras puslaikis buvo stengtasi 
kovoti, bet pirmojo klaidos jau 
buvo per vėlu išpirkti. Taškai: Ig
natavičius 15, Gumbys 8, Visockis 
4, Alkevičius su Lapšiu po 3 ir 
Petkūnas* 2.

VYTIS I MERGAIČIŲ — 
TORRENS 26-18 (12-8)

Merginos surengtą trijų rung
tynių mažų turnyrų užbaigė gra
žiu laimėjimu prieš stiprią ketve
riukės komandų. Su kiekvienomis 
rungtynėmis merginų komanda 
pradeda žaisti geriau ir iš eilės 
triuškina visas vadovaujančias 
komandas, šį sykį taip pat buvo 
žaista kovingai, neskaitant blogo 
baudų mėtymo ir prametimų pir
mame puslaikyje po krepšiu. Taš
kus pelnė: Andriušytė 10, M. Ke- 
lertaitė 6, D. Radzevičiūtė 4, Ki- 
tienė, šiukšterytė ir Pečiulytė 
po 2.

VYTIS II MERGAIČIŲ — 
SOUTH 17-33 (2-15)

Jaunės blogai žaidė pirmą pus- 
laikį. Antras puslaikis žaistas ge
rai. Taškai: Trusz 6, Šulcaitė 5, 
Kuncaitytė 4 ir Zakarevičiūtė 2.

TINKLINIS
Latvių sporto Klubas į suruoštą 

tinklinio turnyrą buvo pakvietęs 
ir mūsų sporto klubų. Kaip vyrų 
taip ir mergaičių komandos daly
vavo papildytos naujais žaidėjais 
-jomis. Žinant latvių aukštų klasę 
tinklinyje, vytiečiai tikėjosi py
los. Vis dėlto, nors ir nebuvo lai
mėta, bet sužaista gana pakenčia
mai. Vyr komanda sužaidė, galima 
sakyti, gana gerai. Susitikus su 
Venta komanda pralaimėjo 9-15, 
15-17, su A.L.S. komanda pralai
mėjo tik po kietos kovos 14-16, 
18-20 rezultatais.

UŽREGISTRUOTOS 
PENKIOS KOMANDOS

Vasaros krepšinio sezonui mūsų 
sporto Klubas užregistravo pen
kias komandas, kurios žais beveik 
be pakeitimų savo sąstatuose, ku
riuose žaidė žiemos sezone. J 
tinklinio P. Australijos pirmeny
bes užregistruotos dvi (vyrų ir 
mergaičių) komandos. Tinklinyje 
nesitikima pasiekti didelių laimė
jimų, bet tai bus geriausia proga 
išmokti žaisti šioj sporto šakoj.

KAUKIŲ BALIUS
Šių metų lapkričio 5 d. Lietu

vių Namuose sportininkai ruošia 
garsųjį Kaukių — Balių. Šis ba
lius visada būna linksmiausias ir 
įdomiausias iš visų čia rengiamų 
balių. Pakvietimai šiam baliui jau 
platinami ir, atrodo, gali jų pri
trūkti. Trims pirmas vietas lai
mėjusioms kaukėms ar kosciu- 
mams skiriamos vertingos dova
nos. šio baliaus metu bus trau
kiama daiktinė loterija, kurios bi
lietai jau senai platinami. Pakvie
timai baliui gaunami pas V-bos 
narius ir galima užsisakyti tele
fonu 57.4044 tarp 5.30 ir 6.00 v.v.

Sporto Karnavalas Canberroje
Po ilgų atostogų Canberros 

sporto klubas, vadovaujamas ener
gingos Valdybos, vėl pradėjo pa
sireikšti sportiniame gyvenime. 
Sudarę vyrų krepšinio komandų 
ir pasiruošę kitose sporto šakose, 
canberiškiai pasikvietė Sydnėjaus 
Sporto Klubo “Kovo” sportinin
kus draugiškoms varžyboms, pa
vadindami jas Sporto Karnavalu.

Taigi š.m. spalio 1 d. iš Sydnė
jaus nuvyko 16 sportininkų, kurie 
praleido savaitgalį sportuodami ir 
bendraudami su canberiškiais 
sportininkais. Buvo sužaista:

VYRŲ KREPŠINIS — “KOVAS”
— “VILKAS” 58-37 (31-21)
Vilko komanda, kurios gretose 

matėsi senas sporto veteranas F. 
Gružas, nepajėgė parodyti stip
raus pasipriešinimo kad ir nepil
nai Kovo komandai. Jau pirmame 
puslaikyje aiškiai matėsi koviečių 
persvara. Lydimi karštų plojimų, 
vilkiečiai liejo prakaitų, kovoda
mi dėl kiekvieno taško, bet neįs
tengė nugalėti daug geriau žai
džiančių koviečių.

Atsižvelgiant į tai, kad “Vil
kas” sudarė šią komandų tik prieš 
keletą mėnesių, tenka pasidžiaug
ti jau padaryta pažanga. Jeigu ir 
toliau tuo keliu bus einama, tai 
ateinančioje sporto šventėje “Vil
kas” bus stiprus varžovas.

Kovo komandų sudarė ir taškus 
laimėjo: D. Kriaucevičius 10, A. 
Vasaris 10, A. Daniškevičius 14, 
D. Kairaitis 2, K. Protas 4, V. Gi- 
landis 17 ir St. Lukoševičius 1; 
Vilko — J. Jarašius 8, K. Minio
tas 12, F. Gružas 8, R. Kataus- 
kas 6, B. Jarašius 0 ir L.Venclo- 
vas 0.

VYRŲ STALO TENISAS
— KOVAS 2, VILKAS 1

Koviečiai, negalėdami atsivež
ti savo geriausio stalo teniso žai
dėjo V. Binkio, kuris su G. Šle- 
fertaite ir N. Giliene turėjo tuo 
metu žaisti latvių stalo teniso pir
menybėse, visdėlto pajėgė pasiek
ti laimėjimų santykiu: R. Liniaus- 
kas — K. Miniotas 2-1, D. Kriau
cevičius — C. Žilinskas 2-0, D. 
Kairaitis-— T. Žilinskas 0-2.

MOTERŲ STALO TENISAS — 
KOVAS 2, VILKAS 0

Taškai: N. Liutikaitė 1 — O. Pil- 
kienė 0 ir A. Žiginskaitė 1 — R. 
Jarašienė 0. Apskritai stalo teni
so varžybos buvo labai žemo ly
gio, išskyrus R. Liniausko ir K. 
Minioto rungtynes. Pirmame sete 
K. Miniotas lengvai nugali R. Li- 
niauską, tačiau antrame R. Li-
niauskas pereina į puolimų ir iš
vysto gražų žaidimų. Po sunkios 
kovos R. Liniauskas laimi du se
tus ir atneša koviečiams dar vie
nų pergalę.

Šachmatai: Tikrai neapsiriksiu 
sakydamas, kad Canberros šach
matininkai yra vieni iš tų, kurie 
rodo didžiausių susidomėjimų šia 
sporto šaka. Visiems sportninkams 
gerai pažįstamas šachmatininkas 
J. Žilinskas, kuris tris metus iš ei
lės žaidė už “Kovo” komandų 
sporto šventėse ir nepralaimėjo nė 
vienos partijos, dabar vadovauja 
Canberros šachmatininkams ir 
ateinančioje sporto šventėje yra 
numatęs paruošti stiprių koman
dų. Koviečiams tenka sunkiai ko
voti, ir tik po to, kai A. Dargužis 
laimi pusę taško, kovingiems can- 
beriškiams tenka pralaimėti.

Komandas sudarė ir taškus lai
mėjo koviečiai: V. Liūgą 2, A. 
Augustinavičius 1 ir A. Dargužis 
i; iš “Vilko” komandos — J. Ži
linskas IĮ, P. Dirkis 1 ir J. Au
gutis 0.

KOVAS — ACT (Canberros 
rinktinė) 46-45 (21-24)

Antrųjų karnavalo dienų įvyko 
vyrų krepšinio rungtynės tarp ko
viečių ir Canberros rinktinės (aus
tralų). šiomis rungtynėmis buvo

IŠVYKO AMERIKON
Buvusi Vyties sporto klubo na

rė ir stalo teniso II-ros komandos 
žaidėja Regina Jasiūnaitė su savo 
tėveliais išvyko į J.A,V. nuolati
niam apsigyvenimui. Sporto Klu
bas Reginai įteikė kuklių dovanė
lę, kad atsimintų sportininkus ir 
Australiją. B.N.

gana gyvas susidomėjimas. Can
berros sportininkai jau iš vaka
ro ginčijosi su koviečiais, kurie 
laimės šias rungtynes, aiškindami, 
kad Canberros rinktinė yra gana 
pajėgi ir koviečims teksią pralai
mėti. Su šia nuomone daugelis 
sutiko, nes koviečiai jau senai tu
rėjo rimtas varžybas, o, be to, 
buvo nepilno sąstato.

Į sporto salę suvažiavo beveik 
visi Canberros lietuviai. Jau pir
mos minutės rodė, kad priešinin
kas yra stiprus. Po kelių metimų 
priešas veda keliais taškais. Ko
viečiai stengiasi rezultatų išlygin
ti, bet taip ir baigiamas pirmas 
puslaikis (21-24) rinktinės nau
dai.

Antrame puslaikyje žaidimas 
pasidarė apylygis. Rezultatas svi
ro čia į vieną, čia j kitą pusę, kas 
labai jaudino žiūrovus. Daugelis 
šaukė: “Kovas”, “Kovas”, tačiau 
ir tie šaukimai, rodos, negelbėjo. 
Kai liko žaisti tik kelios minutės, 
priešas dar vedė 2 taškų skirtu
mu, bet paskutinės minutės buvo 
laimingiausios koviečiams. A Da
niškevičius padaro tris metimus 
iš eilės. Kai liko žaisti tik minutė, 
koviečių persvara jau siekė 4 taš
kus. Salėje kilo didžiausias triukš
mas. Priešininkas prasiveržia, da
ro metimų, bet čia pat ir švilpu
kas. Laimėta buvo 2 taškų skir
tumu, bet perskaičiavus taškus, 
pasirodė, kad laimėjome tik vieno 
taško skirtumu. Visų veiduose ma
tėsi džiaugsmas.

Šio karnavalo organizatoriams, 
Canberros sporto klubo ‘Vilko” 
Valdybai priklauso širdinga padė
ka už taip gražiai pravestas var
žybas ir už taip malonų ir drau
giškų koviečių priėmimų. V.A.

NAUJIENOS: Siųskite 22 lb*. 
siuntiniu* tiesiai į USSR.

Nuo spalio 1 d. Jūs galite siųsti 
22 Ibs. svorio siuntinius TIESIAI 
iš Jūsų pašto į USSR.

Dėl LICENZIJOS ir instrukcijų 
kreipkitės:
NEWAUSTRAL Co.: 46, Eliza
beth Street — Melbourne;
NEWAUSTRAL Co.: Piccadilly 
Arcade, 2nd Floor — Castlereaght 
Street — Sydney;
NEWAUSTRAL Co.: 135, Hindley 
Street — Adelaide;
NEWAUSTRAL Co.: 487, Hay 
Street — Perth;
NEWAUSTRAL Co.; 165, Eliza
beth street — Brisbane.

Pastaba: Mes esame Inturisto 
autorizuoti duoti siuntiniams li
cenzijas visoje Australijoje.

| J. STRAUTINS |
306 THE CAUSEWAY, MELBOURNE

Tel. MF 6673

SIUNTINIAI Į USSR
Mes siunčiame siuntinius dabar tiesiai iš Melbourno į S 

g USSR. Dėlto persiuntimas dabar pigesnis ir siuntiniai pasiekia g 
g USSSR greičiau.
n Visi siuntiniai, kuriuos atnešite iki spalio vidurio, dar pa- b 
b sieks USSR gruodžio mėnesyje.

L
 Nuo spalio 1 d. Australijos paštai leidžia siųsti 22 Ibs. $ 
svorio siuntinius, šitokių siuntinių persiuntimo kaina yra tik S 
truputį aukštesnė už 11 Ibs.

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

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

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

Rockdale stotie. Tel.: LW 1226
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir Išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.

I
THE IMPERIAL

74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS C]

Tel: Katoomba 523. B

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — g 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

g Savininkas Ed. Valevičius.

E
sios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- S 
Lustralijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- S 
Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping N 

, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. K

j įskaitant butų, maistų ir patarnavimų £ 7.7.0 savaitei. B 
Vaikams nuolaida. B

1 smulkesnių sųlygų prašoma rašyti arba skambinti. S

MALONIAUSI JOSŲ ŠIRDŽIAI

(ft (t

CROSLEY

4 NAUJAUSI MODELIAI

ŠALDYTUVAI

CROSLEY

NAUJIEJI CROSLEY ŠALDYTUVAI YRA DIDE-

LĖS TALPOS, NAUJO VIDAUS IŠPLANAVIMO 

IR PUIKAUS IŠORĖS STILIAUS.

ŠIŲ MODELIŲ KAINA TIKRAI PIGI, PRADE-

DANT

129 gus.
LENGVIAUSIOS 1ŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS, 

TAUTIEČIAMS SPECIALI NUOLAIDA.
CROSLEY 12 CUBIC FEET

CROSLEY šaldytuvai tikrai modernūs: motoras beveik negirdimas, o duryse įrengtos 
gilios lentynos įvairiausio tipo bonkoms.

Nedarykit, klaidu pirkdami kitur, e kreipkite tik paa lietuviu, prekybininku.: 
Pristatome visur, ii kur tik užsakoma.

CABRA VALE HOME FURNISHING, 
88 John Str., Cabramatta, N.S.W. Tel. UB 2899

5
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W&SU PASTOGĖ
PATIKSLINIMAS

Patikslinama šios “M.P.” laidos 
3 psl. įsibrovusi korektūros klai
da Durbės Kautynių aprašymo 
antraštėje.

Turi būti: "Durbės kautynės ir 
Pajūrio lietuviai".

Visuomenininkui — advokatui
VLADUI POŽĖLAI mirus,

Poniai Onai Poželienei ir dukterims Elenai ir Irenai 
ir žentams Vytautui ir Pauliui 

nuoširdžių užuojautų reiškia ir kartu liūdi

Inž. J. Riauba su šeima

ADELAIDĖ
šelpiamas kun. dr. Jatulis

Kaip žinoma, prieš porų metų 
Adelaidės lietuvių kapelionas kun. 
Jatulis išvyko Romon, kur šiuo 
metu dirba Vatikano archyvuose, 
rinkdamas medžiagų apie Lietuvų

Kun. Jatulis Adelaidės lietuvių 
bendruomenėje buvo populiarus 
ir gerbiamas dėl savo nuolaidaus, 
sugyvenamo būdo ir objektyvumo.

šiuo metu todėl Adelaidėje yra 
sudarytas specialus šalpos komi
tetas, kuris stengiasi sukelti au
kų vajų kun. Jatuliui Romoje pa
remti. Nusistatyta bent 20 svarų 
kas mėnesį nusiųsti jo asmenis 
kiems reikalams, kadangi jis ten 
dirba be atlyginimo. Už š.m. lie
pos ir rugpjūčio mėnesius numa
tytoji suma jau esanti išsiųsta.

LIET. NAMŲ VAJUS PASISEKĖ
Informuojama, kad Adelaidės 

Liet. Sųjungos saviems namams 
plėsti ir išlaikyti aukų vajus esųs 
gražiai pavykęs. Ir šį kartų auko
tojai neapvylę.

ALS-ga skelbia visuomenės ži- 
siai, kad šiemet esu išleista na
mų praplėtimui ir remontams £ 
1489.13.9; pajamų iš specialių au
kų ir ilgalaikės paskolos turėta 
— £ 1357.13.10. Trūkstamoji su
ma buvusi sudaryta iš ALS-gos 
pajamų, gaunamų už salės nuo
mavimų, parengimus ir t.t.

Daugumas praplėtimo ir remon
to darbų buvę atlikta talkos būdu.

RENGIAMAS VAJAUS 
BAIGIMO BALIUS

Adelaidės Liet. Sųjunga, kaip 
kasmet, taip ir šiemet rengia lie
tuvių namų vajaus baigimo balių, 
kuris įvyks š.m. spalio 15 d. sa
vuose namuose.

Pakvietimai gaunami pas ALS 
valdybos narius ir platintojus.

Inf.

PARAMA VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Paskutiniame posėdyje Apyl. 
valdyba nutarė pinigus (£11.10.), 
kurie buvo surinkti už programas 
per Tautos šventę, pasiųsti Va
sario 16 Gimnazijai Vokietijoj. 
Pinigai jau išsiųsti. Programų be 
atlyginimo pagamino p-lė Mar- 
tinkutė.

BIBLIOTEKOS TVARKYMAS
Artimiausiu laiku bus galutinai 

sutvarkyta bendruomenės biblio
teka ir knygos išdavinėjamos vi
suomenei. Bibliotekos sutvarkymo 
priežiūra pavesta A. Maželiui.

PRISIDEDAMA PRIE LN 
SCENOS PAGRAŽINIMO

Pritardama Savaitgalio Mokyk
los užsimojimui pagražinti Lietu
vių Namų salės scenų, Apylinkės 
Valdyba iš savo kasos šitam reika
lui paskyrė £5.

PASIKEITIMAI
VALDYBOS SUDĖTYJE

Ligšiolinis valdybos sekretorius 
Jasiūnas su šeima išvyksta į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Sekretoriaus pareigas laikinai 
perima valdybos iždininkas S. 
Dunda. J valdybų kviečiamas pir
masis kandidatas dr. Alg. Jankus, 
kuris pakviestas dalyvauti sekan
čiam valdybos posėdy š.m. spa
lių 2 d.

Atsisveikindama su ponais Ja
šiūnais, Apylinkės Valdyba ir Mo
terų Sekcija rugsėjo 23 d. Lietu
vių Namuose surengė jiems at
sisveikinimo pietus, kuriuose da
lyvavo gražus būrys adelaidiškių. 
Pasakytose kalbose buvo išryškin
ta visuomeninė Jašiūnų šeimos

Pažymėtina, kad visus įrengi
mus Dainavos V-ba apmokės savo 
lėšomis iš parodos neturėdama 
sau jokio pelno.

M.P.I.

PRANEŠIMAS
Pranešama, kad prasidėjo spor

to aikštės įrengimo darbai Daina
vos Namų antrame sklype.

Šio mėn. 15-16 d.d., jaunimas 
ruošiasi vėl aplankyti tautiečius, 
prašydami lėšų tos aikštės įren
gimui. Aikštės įrengimas kaštuos 
per £ 300, tad, mieli tautiečiai, 
Jūs prašomi paremti šį svarbų 
darbų, kad mūsų jaunimas galėtų 
laisvalaikiais sportuoti nuosavoje 
aikštėje.

Taip pat pranešama, kad minėti 
sporto aikštės darbai vyksta kiek
vienų savaitgalį, kur darbo jėga 
— talkininkai labai laukiami ir 
maloniai kviečiami.

Inf.

SYDNĖJUS
STEIGIAMA PATARIAMOJI 

POLITINĖ KOMISIJA
ALB-nės Krašto Valdybos nuo

sprendžiu pradėta komplektuoti 
Patariamoji Politinė Taryba, ku
ri veiks prie Krašto Valdybos.

Reikia pažymėti, kad iki šiol 
Australijos lietuviai politiškai, su
prantant čia Lietuvos laisvinimo 
reikalus, dirbo lyg ir padrikai, ne 
centralizuotai. Tokia padėtis, su
prantama, negalėjo duoti našių 
rezultatų, nors paskiri mūsų žmo
nės ir atstovavo lietuviškuosius 
reikalus, sakysime — Baltų Ta
ryboj, Pavergtųjų Susivienijime 
ar PETE (Pavergtųjų Europos 
Tautų Seime) ir kt.

Kaip informuojama, šiuo metu 
formuojamoji Patariamoji Politi
nė Taryba savo uždavinių eilėje 
palaikys ryšius su kitų tautų, ku
rios čia atsidūrė iš už geležinės 
uždangos, organizacijomis, kad 
bendromis pastangomis būtų ko
vojama prieš bendrų j į priešų — 
komunizmų; visomis galimomis 
progomis stengsis informuoti vie
tinę australų visuomenę ir Aus
tralijos vyriausybę apie R. Eu
ropos (jų tarpe ir Lietuvos) oku
pacijos neteisėtumų ir žiaurumų, 
prašant efektingos paramos lais
vei atstatyti; užmegs tampresnius 
ryšius su panašaus pobūdžio or
ganizacijomis Amerikoj, Anglijoj, 
Vokietijoj ir kitur.

Teko nugirsti, kad kvietimai 
numatytiesiems šios tarybos na
riams jau yra išsiuntinėti ir pir
masis Politinės Tarybos posėdis 
šaukiamas š.m. spalio 16 d. 4 v. 
p.p. Centriniuose Sydnėjaus Lie
tuvių Namuose Redferne.

M.P.I.

PRANEŠIMAS
Pranešama, kad š.m. spalio 16 

d. 5 vai. p.p. (sekniadienj) Ban- 
kstowno Liet. Namuose įvyks Syd
nėjaus Senųjų Skautų židinio su
eiga, kurios darbotvarkėje numa
tyta skaut. dr. A. Mauragio pa
skaita diskusine tema “Skautybės 
ideologija ir Lietuvos skautų su- 
valstybinimas”.

Kviečiame narius ir skautų bi
čiulius skaitlingai dalyvauti.

Po sueigos arbatėlė.
Norintieji smulkesnių informa

cijų, visais židinio reikalais krei
piasi į kanclerį — T. Vingilienę, 
telef. LX 5754.

Židinio vadovybė

įvairu ir idomu
( <

PETO PIRMININKAS — 
VACLOVAS SIDZIKAUSKAS
Pranešama, kad sekančiai ka

dencijai Pavergtųjų Europos Tau
tų (PET) pirmininku vienbalsei 
išrinktas žinomasis mūsų diploma
tas Vaclovas Sidzikauskas.

Buvęs pirmininkas Karbonskis 
(lenkas) liko vice-pirmininko pa
reigose.

KEISTI ATSILIEPIMAI APIE 
CHRUŠČIOVO VIZITĄ 

NEW YORKE
Raudonosios Kinijos vyriausy

bės žinių agentūra, iki šiol tik po
ra eilučių tepažymėjusi Chruščio
vo išvykų New Yorkan, paskuti
niu metu pilnai aprašė visas de
monstracijas, nukreiptas prieš 
Chruščiovų ir kitus komunistinius 
vadus. Agentūra pabrėžė, kad de
monstracijas parėmę bei kurstę 
žymūs amerikiečių valdančio sluo
ksnio nariai; tarp jų paminimi vi
ceprezidentas Nixonas ir senato
rius Kennedy.

Tuo tarpu Maskva ignoravo 
šias demonstracijas, kaip paskirų 
apmokėtų agitatorių darbų, apie 
jas labai mažai rašydama.

Tarp kitko, sovietinė “Tass" 
žinių agentūra, darydama spaudos 
apžvalgų ryšium su JT plenumu, 
neužsiminė nė žodžiu apie tai, 
kad Raudonoji Kinija neįeina j 
J.T.

SUMAŽINO ATLYGINIMUS
Komjaunimo laikraštis "Kom- 

somolskaja Pravda” rašo, kad 
daugelyje įmonių (pvz., Petroza- 
vodske), įvedus 7 vai. darbo die
nų, darbininkų atlyginimai suma
žėjo 15%. Laikraštis kaltina įmo
nių vedėjus tuo, kad šie laiku ne
pasirūpinę technikos naujovių 
pravedimu įmonėse. Laikraštis pa
žymi, kad visas atlyginimas pri
klausęs nuo produkcijos normų 
pakėlimo.

MASKVOS STUDENTAI IR U-2
Iš neoficialaus 20 MaskvosHštu- 

dentų apklausinėjimo ryšium su

BANKSTOWNAS
KRAŠTO TARYBOS ATSTOVAI

š.m. spalio 2 d. (sekmadienį) 
Dainavos salėje buvo sukviestas 
visuotinas apylinkės susirinkimas, 
kuriame išrinkta sekantys atsto
vai į Krašto Tarybų:

B. Stašionis, V. Kazokas, V. 
Šliogeris, B. Daukus, K. Kava
liauskas ir dr. Mauragis.

Susirinkimui, kuris nebuvo 
skaitlingas, pirmininkavo K. Ka
valiauskas, sekretoriavo — V. Ka
zokas.

Inf.

BUS MOŠŲ DAILININKŲ 
PARODA

CANBERRA
ŠVENČIA BENDRUOMENĖS 
DEŠIMTMEČIO MINĖJIMĄ 
Canberros lietuvių bendruome

nės apylinkė nėra skaitlinga, ta
čiau savo veikla kreipia daugelio 
dėmesį.

Mūsų spaudos puslapiuose daž
nai matosi žinių iš canberriškių 
aktyvumo, šaukiant susirinkimus, 
rengiant minėjimus ir pobūvius.

Šiuo metu Canberroje gražiai 
dirba ne tik bendruomenės apy
linkės valdyba, bet ir skautai, 
šviesiečiai ir sportininkai. Pir
mieji dažnai daro sueigas, moko
si skautavimo ir lituanistinių da
lykų. Į jų eiles susirašęs visas 
lietuviškasis jaunimas, šviesiečiai 
bemaž reguliariai renkasi vieno 
ar kito tautiečio svetainėn, kur 
išklauso rimtomis temomis paskai
tų, padiskutuoja -ir prie kavos 
puoduko pabendrauja. Sportinin
kai, susibūrę "Vilko" kluban, 
žaidžia krepšinį, stalo tenisų, šach
matus ir kt.

tų rajono vadas vyr. skt. A. 
Krausas. Jo atvykimo proga įvyk
sianti ir iškilminga skautų viene
to sueiga.

M.P.I.

RAJONINĖS TOVYKLOS 
DAINOS

Canberros skautai rotatoriniu 
spausdinimo būdu išleido gražų 
dainų rinkinį, pavadintų Australi
jos Rajoninės Stovyklos Dainos.

Rinkinys pradedamas Lietuvos 
Himnu ir jame sutalpintos 36 dai
nos ir giesmės, kurios įprasta dai
nuoti lietuvių skautų stovykloje.

Tatai tikrai parankus leidinys, 
nes mūsų skautukai galės juo nau
dotis būsimose stovyklose.

Dainų rinkinys iliustruotas ir 
daro gražų įspūdį.

M.P.I.

U-2 lėktuvu, gauta tokie atsaky
mai: Tik vienas studentas pareiš
kė, kad lakūnas Powers turėjo bū
ti nuteistas mirties bausme. Kiti 
pareiškė, kad jį reikėjo nubausti 
ne daugiau 2 — 3 metais kalėji
mo, gi vienas studentas pasakė, 
kad lakūnų Powers reikėjo apdo
vanoti medaliu už jo puikų šuolį 
su paršiutu iš 12.000 metrų aukš
tumos.

- LENKIJA LIETUVAI YRA 
KULTŪRINIS TRAMPLYNAS 

IŠ VAKARŲ
Kai Lietuva okupantų rusų yra 

aklinai atitverta nuo Vakarų, vie
nintelis langelis iš jų yra kaimy
ninė Lenkija.

Visa tai, kas nauja Vakarų pa
saulyje, kas surišta su modernio
mis literatūros ir meno srovėmis, 
galų gale net su madomis, atei
na į Lietuvų daugiausiai per Len 
kiją.

I Lietuvų yra įvežami lenkų 
filmai, kai kurie iš jų yra labai 
augšto meninio lygio. Lenkuose 
yra išvystytas visai naujas, mo
dernus kino ir teatro, tapybos ir 
skulptūros meno interpretavimo 
būdas, kuris daugeliu atvejų vei
kia ir Lietuvos menininkų planus 
bei sprendimus.

šiaip lenkai ypatingų kultūri
nių organizacijų neturi. Jie turi 
savo chorus, choreografijos ra
telius, kurie veikia prie profsų- 
jungų klubo.

NELEIDO KAIRIŲJŲ 
KONGRESO

Rugsėjo 14 d. numatytas "Eu
ropinio Judėjimo", organizuoto 
Strasburge Schumano (Prancūzi
ja), Spaak (Belgija) ir de Gaspa
ri (Italija) Ispanijos skyriaus 
kongresas, vidaus reikalų minis- 
terio patvarkymu, neleistas.

BALTŲ SAVAITĖ
Nuo š.m. rugsėjo mėn. 17 die

nos iki rugsėjo 23 d. Vak. Vokie
tijoje vyko Baltų savaitė. Ta pro
ga Bonnoje išleista “Baltische 
Woche" — Baltų Savaitės prog
rama. Programų išleido 1955 m. 
Bonnoje įsteigta "Baltische Ge
sellschaft in Deutschland e. V." 
I šių draugijų įeina ir "Deutsch 
-Litauische Vereinigung".

KIEK DAR VOKIEČIŲ UŽ 
ODERIO-NEISSĖS

Vokiečių spaudos informacijo
mis, dar lygiai 800,000 vokiečiu 
gyvena pokarinėje Lenkijoje ir 
Sovietų Sųjungoje (turim galvoj 
Rytprūsius, Klaipėdos kraštų ir 
Lenkų administruojamas sritis 
anapus Oderio-Neisės). Iš tų 800, 
000 vokiečių 125,000 dar tikisi ga
lėsiu repatrijuoti į vakarų Vokie

tijų.

Bankstowno Liet. Namų "Dainava" Valdyba, 
nariui Petrui Burokui mirus, 

jo šeimai nuoširdžių užuojautų reiškia
"Dainavos" Valdyba

A. A.
PETRUI BUROKUI mirus,

jo žmonai ir sūnui — "Dainos" choro nariui
Vyt. Burokui gilių užuojautų reiškia

“Dainos" Choras

P.p. APINIAMS ir ANTANAICIAMS, 
jų mylimam tėveliui ir uošviui a.a. Antanui Vidžiūnui 

mirus, reiškiame gilių užuojautų

Daniškevičių šeima

I KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
J Savo gimines Lietuvoje Kalėdoms pradžiuginti jau pats 
X laikas užsakyti jiems siuntinį.

Mes siunčiame įvairiausias, kokios tik Londone gaunamos, 
>• prekes įvairios rūšies ir įvairių kainų, kurios tik neperžengia

20 Ibs svorį. Sutinkame ir Jūsų pačių nupirktus daiktus pridė-
* ti į užsakomų siuntinį. Vaistai siunčiami pagal gydytojų recep
tą' tus. Kainos pagal prekių rūšį yra gan žemos, dažnai žemesnės 

negu krautuvėse.
;*i Pav. Stand. Siunt. Nr. 5: Medžiaga 2 mot. suknelėms ir
A 3 vyr. kostiumams — 16 jardų, apmokant muitų ir visas išlai- 

das — £A. 22.9.6 (ir medžiaga dar visai pakenčiama).
A 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.

j HOUSEHOLDER BENEFITS PTY. LTD. J
•*: 582 Parramatta Rd., Petersham, tel. LM 4414 — LM 4415 £

GENERALINIS ATSTOVAS S

| ALEKSANDRAS JASAITIS
>: siūlo įvairių firmų šaldytuvus, plovimo mašinas, televizijos

aparatus, žolių piovimo mašinas, dulkių siurblius, elektrines ir 
gazines krosnis, kambarių vėsinimo aparatus ir t.t.

X LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS — LIETUVIAMSJ SPECIALI NUOLAIDA.

J: Užskaitoma (trade-in) Jūsų turimi elektriniai dalykai, vis-
A kas demonstruojama Jūsų namuose. Galima gauti ir vartotų
X reikmenių.
A Kreiptis adresu: 1 STANLEY STR., E. SYDNEY, vakarais į 
A skambinti telefonu FA 3261.i ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa

Teko patirti, kad š.m. gruodžio 
27-29 dienomis, Krašto Atstovų 
Suvažiavimo metu, Dainavos salė
je rengiama Australijos lietuvių 
dailininkų meno paroda, kuriai 
įruošti Namų Valdyba jau dabar 
pradeda rūpintis reikalingais įren
gimais.

Teko patirti, kad spalio 7 d. 
rengiamam bendruomenės dešimt
mečio minėjiman — baliun at
vyksta lietuvių ir iš kitų Austra
lijos vietovių. Pobūvyje dainuos 
sydnėjiškių dvigubas kvartetas 
"Rožytės", vad. A. Plūkui, o iš 
Melburno atvyks Australijos skau-

S 8
»*< *
J Š.M. SPALIO 15 D. 7 VAL. VAK. jį

fe , DAINAVOJE |

ij' f Įvyks ; , *■J $
§ ŠOKIŲ VAKARAS |
J ' :

Vakaro pelnas bus panadotas Lietuvių Dailininkų Parodos,

>■ kuri įvyks š.m. gruodžio mėn. 27 — 29 d.d., įrengimams įsi-

IgytL

I
ft Veika bufetas ir kiti malonumai £

įėjimas — 8 šilingai, studentams 5 siL J

Dainavos Valdyba J

♦:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

|j COSMOS TRADING CO. j 
>! .SEKANČIAM TRANSPORTUI I LIETUVĄ SIUNTINIUS į

PRIIMAME IKI 25-TO SPALIO.
X Siuntinius galite apsidrausti iki £ 150.-. Garantuojame saugų A 
£ pristatymų.
A Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin-
>; kelio stotį prekine važta:
į 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325. M
J SKYRIAI:
A Sydnėjuje: S. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. į 
A Tel. LL 5549.
V Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
ft Tel. 46 3229. į
J- Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
A Brisbaneje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. į
A Tel. 7 5827. >'
♦; Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.
A Launčestone: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm. >*< 
J Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.
A Ballarate: P.V. Jekabson's, 77 Bridge St., Ballarat, Vic.

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depositą, 1 

GREITAI, TVARKINGAI j 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

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

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

Printed b, MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney 
(Tel.: 75 7094), for the Publisher Auatralian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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