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STOVYKLAVIMO REIKŠMĖ NIUJORKO CIRKUI PASIBAIGUS
Skautų vasaros stovyklos turi 

didelės auklėjamosios reikšmės. 
Mūsų šių dienų jaunimas, gyven
damas didmiesčiuose, yra atitrū
kęs gamtos. Miesto sąlygos nėra 
normalios fiziškam augimui, kaip 
nenormalios sąlygos augalui yrn 
šiltadaržis. Ypačiai neigiamai vei
kia miestas brendimo laikotarpy
je. Atviros gamtos sąlygos tačiau 
reikšmisgiausiai veikia mūsų dva
sios formavimąsi. Miškas, atvira 
jūra, pievos ir kalnai išugdo pil
nesnę ir gilesnę asmenybę, negu 
uždari miestai su savo kavinėmis, 
šokių ir kinų salėmis, su nevyku
sia televizijos programa. Pati 
mokyklų programa taip pat yra 
labai atitrūkusi natūraliojo gyve
nimo.

Miesto gyvenimas ir jojo tem
pas, miesto darbas, šališkas jusli
nių poreikių išsiblaškymas ardan
čiai veikia nervų sistemą, šiam 
reikalui atvira gamta yra geriau
sia gydykla pavergusiems ar pa
irusiems nervams.

Vasarai artėjant, visas mūsų 
jaunimas savo pačių gerovei turi 
susirasti tinkamas stovyklavimui 
vietas. Skautai šiemet suvažiuo
ja rajoninei Australijos lietuvių

SVARBŪS PRANEŠIMAI

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI
VIETAS

Primename, kad visų lietuvių 
dėmesio centre stovi ne kas kita, 
o tik Lietuvių Meno Dienos Syd
ney mieste gruodžio 28 — 30 die
nomis.

Dainų šventė, kurioje dalyvaus 
keturi chorai, Adelaidės Lietuvių 
Teatro premjera “Žvakidė” (au
toriui Antanas Škėma), Literatū
ros ir dainos vakaras — koncer
tas, kur be lietuvių rašytojų kon
certinę dalį išpildys A. Binkevi- 
čiūtė — Gučiuvienė ir Miss D. 
Oldham — tai parengimai, ku
riuos aplenkti būtų nuodėmė ir 
nusikaltimas.

Norėdami užtikrinti sau vietą, 
jau šiandie užsisakykite bilietus 
paštu, tuo išvengsite daug rūpes
čių ir nerimo. į kiekvieną paren
gimą kainuoja: I-ji vieta — 15 iii., 
II-ji vieta 12 šil. ir trečioji vieta 
— 10 šil. Perspėjame, kad į lite
ratūros ir dainos vakarą tėra tik 
pirmoji ir antroji vieta. Mokslei
viams ir studentams pusė kainos.

Su užsakymais kreiptis, prisiun- 
. iant pinigus ir sau adresuotą vo
ką su 5 penų ženklu, šiuo adresu: 
A. Bučinskas, 31 Pyramid Ave., 
Padstow, N.S.W. 

Perspėjame: vietų skaičius ribo
tas. Be sydnėjiškių dar atvyks 
gausus būrys lietuvių visuomeni
ninkų iš visų Australijos pakraš
čių. Tad nereikia tikėtis, kad bus 
lengva gauti bilietų prie įėjimo. 
Patariame susirūpinti šiandien.

Kult. Taryb. Inf.

RAŠINIO KONKURSAS
SAVAITGALIO MOKYKLOMS
Krašto Kultūros Tarybos Litu- 

anistisė Sekcija, norėdama paska
tinti mokinius geriau mokytis gim
tosios kalbos, skelbia rašinio kon
kursą savaitgalio mokyklų moki
niams, lankantiems trečiąją grupę 
(vyresniųjų).

Tema: “Lietuviai Knygnešiai”. 
Rašinys turi būti netrumpesnis 
kaip dviejų sąsiuvinio puslapių,

stovyklai j Sidnėjų. Tikimės, kad 
stovyklos organizatoriai padarys 
viską, kad toji stovykla būtų vi- 
sais atžvilgiais pasisekusi. Jau
nesnieji ir nevykstantieji j Sidnė
jų ruošia vietines skautų stovyk
las savo rajonuose. Stovyklos turi 
dar didelės reikšmės lietuvybės iš
laikymui. Svarbu tik, kad nuo pir- 
mos dienos stovykloje tesigirdė- 
tų tik lietuvių kalba, kad būtų 
tinkamai paruošta ir pravesta li
tuanistinė programa, kad kuo 
dažniau ten dalyvautų lietuvis ku
nigas su lietuviams įprastomis pa
maldomis. Ir pats skautavimas 
turėtų vykti pagal lietuvių skau
tų tradicijas, bet nesistengiant 
kopijuoi viską iš kitų.

Kuo skaitlingesnės bus šios va
saros skautų stovyklos, tuo dides
nė nauda bus mūsų jaunimo svei
katai, charakteriui ir socialiniam 
bendradarbiavimui. Naujos pažin
tys, užsimezgusios stovykloje, ga
li būti labai reikšmingos vėlesnio 
gyvenimo draugystėms. Iš tokių 
draugysčių gali kilti ir naujos lie
tuviškos šeimos, ir užuomazgos 
bendrovėms bei lietuvių ūkinėms 
įmonėms.

A. Zubras

galimai taisyklingai ir planingai 
parašytas. Trims geriausiai para
šiusiems moksleiviams skiriamos 
premijos — vertingos knygos.

Rašinio autorius pasirašo slapy. 
vardžiu. Mokyklų vedėjai prašomi 
atsiųsti konkurso rašinius viena
me voke, o kitame, uždarame vo
ke — autorių tikrąsias pavardes ir 
mokyklų pavadinimą iki š.m. gruo
džio mėn. 1 d.

Rašinio konkurso komisija yra 
šios sudėties: Krašto Kultūros Ta
rybos Lituapistinės Sekcijos se
niūnas A. Krausas, nariai — J. 
Grigaitienė ir A. Zubras.

Rašinius siųsti šiuo adresu:
A. Krausas, 4 Grandview Ave., 

Maribyrnong, Vic.

SVEČIŲ APGYVENDINIMO 
KOMISIJOS PRANEŠIMAS 
Š.m. gruodžio mėn. 27 — 31 

dienomis Sydnėjuje vyks dauge
lio lietuvių organizacijų suvažia
vimai. Atvykstančius apnakvydin- 
ti rūpinasi sudaryta speciali sve
čių apgyvendisimo komisija, ku
rią sudaro: V. Augustinavičius — 
Komisijos pirmininkas (Sydnėjaus 
Apyl.) M. Nakutis — Komisijos 
narys (Bankstowno Apyl.) ir J. 
Petniūnas — Kom. narys — (Cab- 
ramattos Apyl.) Komisijos rašti
nė Centriniuose Lietuvių Namuo
se, 20 Botany Road, Alexandria 
(Redfern).

Sudarytoji Komisija parūpina 
nakvynes šių organizacijų atsto
vams: Krašto Tarybos nariams, 
sportininkams, studentams, Ade
laidės Liet. Teatro nariams, Me|. 
burno, Adelaidės ir Newcastelio 
chorų dalyviams bei jų vadovams.

Komisijos nutarimu, prašome 
aukščiau minėtų organizacijų va
dovus sudaryti sąrašus ir juos 
prisiųsti Komisijos pirmininko 
vardu 20 Botany Road, Alexand
ria, N.S.W. ne vėliau š.m. lapkri
čio mėn. 12 d. Po nurodyto laiko 
gautus sąrašus aprūpinsime tik 
pagal galimybę.

Sąrašuose turi būti pažymėta:
Vardas, pavardė, kada numato 

atvykti į Sydnėjų, kokiomis susi
siekimo priemonėmis (traukiniu,

Didžioji pasaulio spauda dar 
prieš susirenkant Jungtinių Tau
tų visumai nesivaržydama rašė, 
kad šįkart tai bus ne susivažiavi
mas, bet aiškus cirkas. Tokį spėji
mą piršo žinojimas, kad dalyvaus 
visuose darbuose ir Chruščiovas, 
o iš tiesų jis dalyvauja net su vi
sa mažųjų chruščiovėlių svita ir 
rėkia, kumščiais daužo stalą, ran
komis mataruoja, kai tik pradeda 
kalbėti, kuris nors didžiųjų kraš
tų valstybininkas, šitokių dalykų 
spauda tada nebuvo numačiusi, o 
jei kalbėjo apie J. Tautų suvažia
vimą, kaip apie cirko spektaklį, 
tai greičiau turėdama galvoje tai, 
kad ten nebus nieko per daug 
rimta ir nieko ypač teigiama. Vie
nas pavojus buvo ir tebėra, bū
tent tas, kad Chruščiovas gali 
subarstyti Jungtines Tautas, į ku
rių steigimą kadaise buvo daug 
sudėta vilčių ir kurių reikšmė ir 
svoris kas metai auga. Jei ne 
Chruščiovo riksmai, trankymasis 
ir grasinimai, tai galėtumėm pa
sakyti, kad Jungtinės Tautos nie
kada nebuvo dar tokios stiprios, 
kaip šio suvažiavimo metu. Na
riais buvo priimta dar keliolika 
naujų kraštų, kiekvienas kraštas, 
didelis ar mažas, turi lygų balsą, 
ir jei už visas tautas būtų galvo
jama blaiviai ir demokratiškai, 
ateityje nebegalėtų būti jokio ne
išsprendžiamo tarptautinio ginčo, 
visi turėtų laisvę ir tarptautinėmis 
pastangomis galėtų ją išsaugoti 
ir apginti. Bet toji spauda, kuri 
jau iš anksto sakė, kad J. Tautų 
visumos susirinkimas bus panašus 
į cirką, kėlė taip pat eilę klausi
mų, spėdama, kad dėl jų nesu
tars Vakarai ir Rytai. Tų klausi
mų šiandien iškilo žymiai dau 
giau, ir iš tiesų dėl jų nesutaria
ma. Nesutariama ir, tur būt, ne
bus sutarta.

Kiltų klausimas, tai ko ten dar 
gaišo daugelio valstybių galvos, 
žiūrėdamos, kaip ponas Chruščio
vas vaidino didelės valstybės mi- 
nisteriui pirmininkui netinktantį, 
pasaulio istorijoje dar negirdėtą 
cirko klauno vaidmenį?

Gaišo dėl to, kad galėtų įtikin
ti, jei ne pokalbio dalyvį, tai nors 
klausytoją, kuris sėdi, klausosi, 
stebi, darosi išvadas ir kelia ran
ką arba paveiktas kumščiu dunk
sėjimo į stalą, arba tų argumen
tų, kuriuos savo kalbose iškelia 
kiti. O juk šiuo atveju net ir ta
sai trankymasis kumščiais yra de
mokratijos ženklas. Tai juk nėra 
karas. Tai yra tik demokratijoje 
atsidūrusiojo didelio bejėgio no
ras išreikšti savo nuomonę.

šiuo metu mes dar nežinome, 
ar J. Tautos išliks, ar subyrės 
(Chruščiovas juk yra pagrąsinęs 
įsteigti savas J. Tautas, kuriose 
dalyvauti jis pats ir visi chruščio- 
vėliai, o gal ir dar kas nors susi
gundytų, sakysim, Kubos Dr. 
Castro, ir ten viskas būtų daro

mašina, lėktuvu), kiek dienų nu
mato išbūti Sydnėjuje. Jeigu są- 
rašan įrašytąsis turi giminių ar 
pažįstamų Sydnėjuje, tai pažymi, 
kur pageidautų nakvynės.

Visi sąrašai turi būti patvirtin
ti organizacijų vadovų, pažymint 
aiškų vadovo adresą. Norintieji 
apsigyventi viešbučiuose, bus ap
rūpinti nakvynėmis tik tuo atve- 
ju, kaia prisius £5, kurie reikalin
gi įmokėti užsakant kambarį.

V. Augustinavičius, 
Svečių Apgyvendinimo 
Komisijos pirmininkas 

ma, ką jis pasakytų). Bet jau aiš
ku, kad Chruščiovui daužymasis 
kumščiais ir rėkojimas nieko dar 
nepadėjo. Jis, tur būt, svarbiau
sia, ko atvažiavo į J. Tautų visu
mos susirinkimą, tai patraukti į 
save Azijos ir ypač Afrikos tau
tas į savo pusę. Jų yra daug, ir jei 
jos būtų pradėję kelti rankas pa
gal kiekvieną jo trinksėjimą kum
ščiu į stalą, tai jis būtų pats lai
mingiausias žmogus, ypač komu
nistiniame pasaulyje, žymiai lai
mingesnis už Kinijos komunistų 
vadus, kurie nenori nieko bendra 
turėti su buržuaziniais Vakarais 
ar su neutraliaisiais. Jis tada ii' 
per Jungtines Tautas galėtų dik- 
uoti visam pasauliui savo valią. 
Diktuotų demokratiškai, be jokio 
priekaišto, jei už jo reikalavimus 
balsuotų ne tik Vengrijos Kada
ras, Lenkijos Gomulka ar Kubos 
Castro, bet ir Indijos Nehru, 
Ghanos Nkruma ir taip toliau ir 
taip toliau. Kadaro, Gomulkos ir 
kitų satelitinių kraštų valdančiųjų 
jau nebereikia užžavėti, nes jų 
kraštuose yra rusiški tankai, pa
trankos, lėktuvai. Taigi jis atva
žiavo savo kalbomis ir veiksmais 
sužavėti tų šiandien jau nepri
klausomų buvusių kolonijinių Af
rikos ir Azijos tautų. Deja ir dar 
kartą deja, jam tai visiškai nepa
sisekė.

Daugumas kolonijinių kraštų 
vadų turi pakankamai išminties, 
kad vieną kolonijinę padėtį keistų 
į kitą, žymiai net blogesnę. Jie 
nori gauti pinigų savo kraštų 
ekonominei padėčiai pagerinti, ir 
dėl to jiems visiškai priimtinas 
prez. Eisenhowerio pasiūlymas, 
duokime tiems kraštams pinigų! 
Mažiau išleiskime ginklavimuisi ir 
duokime per J. Tautas, bet ne 
kiekvienas atskirai, ne taip, kaip 
rusai Konge, kurie jau buvo nu
siuntę ten lėktuvų, kad juos drau
gais pasirinkęs Lumumba galėtų 
paimti į savo rankas valdžią ir bū
ti rusų globoje. Dėl to visos tos 
neutraliosios Azijos ir Afrikos 
tautos pasisakė už J. Tautas ir 
už jų daromąją tvarką Konge, 
bet ne už rusus.

Chruščiovas atvažiavo į J. Tau
tas, norėdamas skelbtis didžiuoju 
taikos apaštalu. Azijai ir Afrikai 
reikia taikos, tik taikos ir pinigų, 
kad ten žmonės turėtų geresnį 
gyvenimą. Bet toks taikos apašta
las, kuris nepriklausomybę gavu
siu kraštan siunčia karinius lėk
tuvus padėti išspręsti ginčui, kas 
turi valdyti, tiems šiandien jau 
nepriklausomiems kraštams yra 
labai įtartinas. Jis nežada taikos, 
nors apie ją ir kalba, nes, be kita 
ko, žiauriausiomis priemonėmis 
palaiko kolonijinį režimą dauge
lyje kraštų.

Jis panorėjo pašalinti J. Tautų 
generalinį sekretorių Hammars- 
kjoldą vien tik dėl to, kad jis įsi
kišo į rusų bandymus paimti val
džią Konge. Afrikiečiai patenkin
ti Hammarskjoldo veiksmais ir 
plojo jam ne tik pateisindami jo 
veiksmus, bet ir klausydamiesi jo 
kalbos. Kongo Lumumba gal ne
matytų, kam nuoširdžiau rūpi Af
rikos ir Azijos tautų laisvė ir ge
rovė, o kam naujas tų žemynų 
pavergimas, bet daugumas tų 
kraštų vadų nėra akli ir nėra 
komunistai. Jie rūpinasi tik savo 
kraštų gerove, kuriai nieko gera 
nežada rėksmingos kalbos ar kari
niai lėktuvai.

Tarybų Sąjungos spauda Chruš
čiovą išlydėjo į J. Tautas taikos 
daryti. Mūsų jau suminėtosios jo 

pastangos nieko dar nesako apie 
taikingą reiškimąsi. Galėtumėm 
dar pridėti, kad čiangkaišeką jis 
savo kalbose ir replikose yra iš
vadinęs “supuvusiu lavonu”, Ispa
nijos Franką “koriku”, Amerikos 
Jungtines Valstybes “civilizacijos 
gėda”, Hammarskjoldą Vakarų 
tarnu, pirmininkaujantį Bolandą 
palinkimu į Vakarus. Bet tai toli 
gražu dar nieko taikinga. Ar jis 
atsivežė kokį nors nusiginklavimo 
planą? Ne. Jis tik kreipėsi į ne
utraliuosius kraštus, kad jie dar 
kartą susirinktų pasiklausyti jo 
kalbų ir pasižiūrėti, kaip kumš
čiais daužomi stalai. Vakarai net 
ir per daug neriasi iš kailio, siū
lydami savo planus dėl nusigink
lavimo ir tarptautinės kontrolės, 
kad nebūtų daroma kas nors neti
kėta. Prezidentas Eisenhoweris 
pasiūlė tarptautinei kontrolei J. 
Valstybių teritoriją. Kanada pa-

VIS NEATSLUGSTA POLITINE ĮTAMPA
UNO pilnaties sesijoje ir toliau nesutariama. 

Susijaudinimas dėl pigiųjų atominių bombų. Ameri
ka taiko ekonomines sankcijas Kubai. Gandai dėl 
Sov. Sąjungos satelito nesėkmės.

Kaip žinome, UNO pilnaties 
posėdžius jau apleido beveik vi
si pasaulio valstybių vadai. Da
bar ten teatstovauja savuosius 
kraštus tik užsienio reikalų mi
nisterial arba žemessio rango ats
tovai. Išvykus Chruščiovui, su
prantama, UNO posėdžiai įgavo 
kiek ramesnes nuotaikas, tačiau 
ir dabar sovietų delegacijos na
riai vis dar vykdo savo boso pali
kimą — ardymą kiekvieno reika
lo, kuriuo tik bandoma susitarti. 
Nei nusiginklavimo, nei atominių 
bandymų draudimo reikalai ne
įmanomi priartinti prie kurio nors 
sprendimo, nes sovietiniai delega
tai nesprendžia jų esmingai, o te
varo tik propogandinę akciją, vis
ką sobotuodami.

šalia UNO posėdžių aštrumo, 
iškyla ir kiti pasaulio politiniai 
klausimai, gal dar aštresni ir pa
vojingesni. Prieš keletą savaičių 
praspruko spaudon žinių, kad V. 
Vokietijos mokslininkai esą išradę 
pigų aparatą gaminti atomines ir 
vandenilines bombas, šio aparato 
keli modeliai jau esą parduoti 
Brazilijai ir gal dar kažkuriai ša
liai. Jį įsigijusieji, esą, gali pasi
gaminti pavojingųjų bombų ir 
atsirandą pavojaus, kad kiekviena 
nedidelė valstybė ateityje galė
sianti apsiginkluoti šiais ginklais. 
Jei tatai įvyktų, tai, girdi, pasau
lio taika tikrai atsidurtų pavojin- 
giausion fazėn, nes ir nedidelės 
valsybėlės ar net paskiri žmonių 
junginiai galėtų tas bombas pa
naudoti prieš savo aponentus. 
šiuo reikalu ypač susirūpino 
Amerikos vyriausybė ir griebėsi 
priemonių šio aparato platinimą 
sustabdyti. Tačiau suprantama, 
kad atrastas daiktas ir, be to, jau 
išgarsintas sunku vėl įsprausti į 
nežinojimo sritį.

Kai Konge, kiečiau susigriebus 
provakarietiškam kariuomenės va
dui, padėtis lyg ir aprimo, tai 
Kubos ir JAV-bių santykiai kas
dieną vis aštrėja. Amerikos vy
riausybė sulaikė beveik visą eks
portą į Kubą ir teleidžia išvežti

reiškė, kad ji leidžia tikrinti aši
galio sritį, jei Rusija padarys tą 
patį. Danija leidžia tikrinti Gren-
landą. Britų ministeris pirminin
kas Macmillan pasiūlė Chruščio
vui priimti tuos siūlymus. Chruš
čiovas klausydamasis dar smar
kiau pradėjo trankyti kumščiais 
stalą.

Todėl ir jo reikalavimas priim
ti Kiniją į J. Tautas paliko neiš
klausytas, nors jis pakišo net są
lygą: jei Kinija nebus priimta, 
tai negalės būti jokios kalbos apie 
nusiginklavimą. Jei jo reikalavi
mu Kinija būtų priimta, tada 
Chruščiovas bent komunistiniame 
pasaulyje būtų neginčijamas va
das: jis pasirodytų netjr Kinijos 
viršininkas, sutvarkąs jos reika
lus.

Deja, trinksėjimas kumščiais ne
paveikė ne tik Vakarų, kuriems 
tai reiškia vien šaltojo karo tar
psnį, bet nei Afrikos su Azija, 
kurios tame daužymesi neįžiūri jo
kios gerovės sau.

‘E.L.”I.

tik medikamentus ir maistą. Ku
bos diktatorius de Castro ta pro
ga skelbia, kad Amerika ruošianti 
invaziją Kubai okupuoti, kuri jau 
prasidėsianti artimiausioje ateity. 
Kiek tos žinios yra tikros, šiuo 
tarpu nelengva atsakyti, tačiau 
reikia manyti, kad Amerika nėra 
nešališka dabartinio Kubos rėži
mo atžvilgiu ir ji noriai palaikys 
tas Kubos gyventojų grupes, ku
rios dės pastangų nuversti parau
dusį diktatorių.

Anglijos, o iš dalies ir Ameri
kos mokslininkai paskutinėmis 
dienomis pakartotinai teigia, kad 
sovietai, išvykus Chruščiovui į 
UNO pilnaties posėdžius, tikrai 
paleidę į erdves satelitą su žmo
gum. Esą, jei šis žygis būtų pasi
sekęs, kitaip tariant, jei satelito 
žmogus būtų gyvas grįžęs į žemę, 
tai tatai, girdi, būtų buvusi pro
ga didžiajai sovietinės propogan- 
dos ofenzyvai, galėjusiai net ryš
kiai pasitarnauti sovietinio dikta
toriaus planams iš pagrindų išar
dyti UNO instituciją. Anglijos 
mokslininkai teigia, kad jie girdė
ję iš satelito rusiškai kalbančio 
žmogaus balsą, tačiau tas žmogus 
su visu satelitu nepajėgęs nusi
leisti žemėn, o sudegęs atmosfe
roje.

Ir iš viso, analizuojant šių die
nų politinę padėtį, nesimato jo
kių artimos ateities taikos pro- 
švaiščių. Pasaulio dangus niūkus 
ir tamsus. Peršamoji nauja vir
šūnių konfereenija, kai bus išrink
tas naujas Amerikos prezidentas, 
neteikia taip pat šviesesnių vil
čių. Sovietiniai konspiratoriai ir 
toliau pina laisvajam pasauliui 
pinkles, norėdami vienu ar kitu 
būdu jį pavergti. Kadangi šiuo 
metu ir vakariečių vadai yra pra
regėję Kremliaus užmačias, tai 
savaime aišku, kad gal jau netoli
moj ateityje bus visu ryškumu 
atidenginėjamos išsiaiškinimo kor
tos, galinčios pareikalauti ne tik 
didelių pastangų, bet ir milžiniš
kų aukų.

1
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KITUR SPAUDOJ PASIŽVALGIUS
ŽODINE CHALTŪRA

šiuo pavadinimu straipsnyje ži
nomas žurnalistas Al. Gimantas, 
tarp kita ko, šiaip svarsto sovieti
nės Lietuvos spaudos šmeižtų ir 
puldinėjimų klausimų prieš išei
vius, jų institucijas ir spaudų.

★
Sovietinamos Lietuvos spaudos 

tonas išeivių atžvilgiu darosi vis 
įžūlesnis, žodžiai nešvaresni, kai- 
kada net ir visiškai biaurūs. Spau
dos etika iki šiol dar nebuvo pa
žinusi tokio nešvankaus leksikono, 
tokio spiaudymosi. Ten rašančių
jų manymu, tikriausiai 99% viso 
to, kas vyksta išeivijoje, yra ne
gera, peiktina ir verta plūdimosi. 
Atrodo, tik labai retais atvejais 
bandoma paminėti be komentarų 
vienokie ar kitokie, bet jų many
mu, geri, reikalai emigracinės vi
suomenės tarpe. Bet tai tik išim
tys, retos išimtys.

neįrodyti kaltinimai
Vis dažniau atsiliepiama su pa

nieka, dirbtinu pasišlykštėjimu ir 
tai taikoma lygiai įstaigoms, or
ganizacijoms, laikraščiams, atski
riems asmenims. Prikišami būti 
ar nebūti nusikaltimai, neretu at
veju daug kas grynai iš piršto iš
laužta. Sovietinamos Lietuvos 
spaudoje spausdinami įvairūs ap
rašymai apie žmonių žudymus, 
kaltininkų ieškant išeivių tarpe. 
Rašyti, tiesa, lengva, bet nusikal
timą įrodyti vėl visai kas kita. 
Todėl, jei jau ten taip susirūpinta 
vienų ar kitų nusikaltėlių sura
dimu, derėtų tai iškelti ne publi
cistiniais aprašymais, apybraižo
mis, bet dokumentuotais faktais. 
Jei išeivių tarpe esama tikrai nu
sikaltusių tautai, vargiai ar tokie 
žmonės galėtų rasti simpatijų li
kimo bendrų tarpe. Bet Vakaruo
se taipjau priimta ir įstatymais 
saistoma — nusikaltimą reikia įro
dyti! Pasišvaistymas žodžiais dar 
nieko neįrodo ir laikomas papras
čiausiu šmeižtu, už kurį jau puo
lamoji pusė gali traukti šmeižiką 
teismo atsakomybėn.

Įdomu, kad šiame kontinente, 
Amerikoj leidžiami mūsų “progre
syviųjų” laikraščiai, sovietinamos 
Lietuvos spaudos įkvėpti, dažnai

perspausdina panašią medžiagą,I 
kitu atveju prie to nepridedami 
jokių savųjų komentarų. Jie at
sargesni. Ar tokie perspausdini
mai tiems laikraščiams yra būti
ni, sunku pasakyti, bet tai dar vie
nas būdas kiršinti visų kartų emi
gracinę visuomenę. Tokiais ir 
panašiais keliais einant, vargiai 
bus galima bet kada tikėtis visų 
kartų išeivių bent mažo suartėji
mo. Kas tuo džiaugsis ir kas to 
siekia, nesunku nusakyti, bet vie
na yra tikra — tai jau jokiu bū
du netarnauja lietuvių tautos in
teresų labui, greičiau jau jos prie
šų...

PRISLOPINTI IR LAISVIEJI 
BALSAI

Bepigu svetimomis rankomis 
karštas žarijas graibstyti. Skau
džiausia, kad tas žarstymas atlie
kamas savųjų, tegu ir komunisti
nių, bet lietuviškųjų rankų. Tai 
yra didi visos tautos tragedija, 
kuria tegali džiaugtis tik tie, ku
rie tikrai turi tik piktus kėslus 
mūsų tautos atžvilgiu. Skaudu, 
kai sovietinamos Lietuvos periodi
kos puslapiuose, asmenys visiškai 
lietuviškomis pavardėmis, puola, 
niekina, neretai ir šmeižia, savo
sios tautos narius, seses ir bro
lius, gyvenančius išeivijoje. Pasi
šaipymai, ironija, piktliežuvavi- 
mas, tai bene visų tos rūšies strai
psnių pagrindas.

Galima polemizuoti, karščiau 
pasiginčyti, bet nederėtų praras
ti saikas, protas ir žodinė kultū
ra turėtų būti tokių pasišnekėji
mų pagrindu, be ne žodinė chal- 
tūra ir gatvinės manieros. Ir jei 
anoje pusėje esančių ir rašančių 
padėtį dar galima būtų suprasti, 
sunkiau pateisinti tuos iš mūsiš
kių tarpo, kurie, bandydami atsi
kirsti į tuos nešvankius kaltini
mus ir nuolatinį paplavų pylimą, 
irgi nusileidžia iki tokio paties 
ar panašaus lygio. “Akis už akį, 
dantis už dantį”, gal ir galioja so
vietinės moralės supratime, bet 
tautiečiams atstovaujantiems kri
kščioniškąją Vakarų kultūrą, de
rėtų jau kitais dėsniais vadovau
tis.

tuziazmą raštu perduotų viso lais
vo pasaulio lietuviams, kad tu? 
newyorkiečių patriotizmo jausmu 
uždegtų visuose užkampiuose gy
venančius mūsų tautiečius. Deja! 
New Yorko lietuviai turi moky
tis iš mažųjų lietuvių kolonijų.

Greičiausiai jie nesusirinko dėl
to, kad tą dieną lauke buvo šilta, 
saulė švietė, patraukė į paplūdy- 
mius ir kito išsiblaškymo ieško
ti, o salėje buvo vėsu, niuru ir 
susikaupimo reikalaujanti nuotai
ka. Greičiausiai dėl to, kad jie 
gyvena tik sau, kad jiems nesvar
bu, jei tėvynėje dar tūkstančiai 
artimųjų priespaudoj gyvena, kad 
šimtai jaunuolių studentų iš gim
tos žemės “savanoriškai” siunčia
mi į šiaurės Rusijos gilumą sun • 
kicms darbams.

Liūdna, kad svetinguose did
miesčiuose, niekeno neverčiami, 
savo noru, nebekalbant apie jau
nuosius, o tik apie jų tėvus, vis 
labiau prarandame tą svarbiausią 
lietuviško būdo savybę — geru
mą, kurią ryškiai savo kūryboj 
lietuvyje iškėlė mūsų rašytojai: 
Daukantas, Valančius, Lindė-Do
bilas, Vaižgantas ir k. Jų kūry
boj lietuvio tipas aiškiai visur iš
siskiria nuoširdumu, kuklumu, vai
šingumu, teisingumu, labdaringu- 
mu ir ypač geraširdiškumu.

Vis daugiau pradedant gyventi 
tik sau, išnyksta ir kita lietuvio 
įgimta geroji ypatybė — socialu
mas, kurią Aristotelis priskiria ir 
kiekvienam žmogui, sakydamas, 
jog pirmiausia žmogus yra socia
linė būtybė.

O lietuviai šia savybę yra pui
kiai įrodę šimtmečiais nusistovė- 
jusiom tradicijom, talkinant viens 
kitam laukų darbuose, javų kūli
me ir visokiose nesėkmėse.

Tų įgimtųjų lietuvio būdo savy
bių neprarado iš tėvynės atsivežę 
nei pirmieji mūsų imigrantai tuo
se pačiuose didmiesčiuose įsikū
rę, nes, jei jie tik sau būtų gy
venę, nedaugelis iš mūsų būtų šioj 
svetingoj žemėj taip tvirtai įsi
stiprinę, kad sugebėtų gyventi 
vien tik sau.

AŠ GYVENU TIK SAU...
“Ai gyvenu tik tau.. . ” Straips

nyje “Dirvoje” žinoma visuome- 
nes veikėja Emilija Cekienė bū
dingai nagrinėja mūsų nutautėji
mo pavojus, sakydama:

★
Nesenai sutikau ką tik baigusią 

universitetą jauną išeivijos lietu
vaitę, rankoj belaikančią dar šiltą 
aukštojo mokslo diplomą, taip sa
kant, garbingai papildžiusią lietu
vių intelektualų eiles. Džiaugiesi 
žmogus, kada atrandi jauną dei
mančiuką, į kurį dedamos visų 
viltys.

Tačiau, jau pačioj pradžioj po
kalbio mano deimančiukas prabi
lo: “Aš gyvenu tik sau, kiti žmo
nės man visai neegzistuoja, man 
visai nesvarbu, ką jie apie mane 
galvoja ar kalba. Man svarbu, kad 
man gerai.”

Kai bandžiau įrodinėti jos klai
dingumą, mergaitė atsakė, jog ir 
mama ir tėtis taip sako. O jie 
aukštąjį mokslą dar Lietuvoje 
baigę.

Likau nugalėta, o ji teisi. Ne
jaugi bandysi dar griauti tėvų au
toritetą?

Mano trumpą džiaugsmą su
drumstė nusivylimas. Susimąsčiau 
ir ilgai negalėjau nusikratyti to
mis mintimis. Kažin, ar Lietuva 
būtų prisikėlusi, jei visi mūsų at
gimimo žadintojai būtų vien tik 
sau gyvenę. Bet Kudirka kitaip 
kalbėjo, o tolimieji Lietuvos už
kampiai kartojo ir vykdė. Jis sa
kė:

“... Kiekvienas iš mūsų tuii 
Žinoti, kur lietuvis verkia, o kur 
džiaugiasi, kur vargsta, o kur tur
tuose, kur apleistas ir nuskriaus
tas, o kur laisvas ir laimingas, 
kad matytume, katrą brolį reikia 
galbėti ir kurio prašyti pagalbos. 
Turime žinoti mintis, ir darbus 
lietuvių, idant būtų aišku, kuo ga
lima remtis norint apginti savo 
tėvynę ir jai suteikti laimę...”.

Tiesa, buvo ir tada tik sau gy
venančių šviesuolių, kuriuos Ku
dirka paplakdavo. Tie, sau gyve
nantieji žmonės, daugiausia atsi
randa imigracijoj. Kaip ir kodėl 
atsiranda, štai A. Baltinis, žurna
le “I Laisvę”, straipsnyje “Mo
dernusis žmogus ir rezistencija”, 
taip išvedžioja:

Blogiausios didmiesčio pasėkos 
yra šios: ryšių suirimas su kitais 
žmonėmis, įpratimas nekreipti dė
mesio į juos, praradimas galimy
bės įsijausti į kitus, užsidarymas 
savyje.

... Paliktas tik sau žmogus ne
turi kitų troškimų, kaip tik pa
tenkint savo asmeninius reikalus. 
Jis gyvena tik sau, rūpinasi tik 
savo reikalais... I kitus žmones 
pamažu jis pradeda žiūrėti, kaip 
į daiktus... Tai veda prie tauti
nių ir kitokių ryšių išnykimo ir 
žmonių sumasėjimo...

Aišku, kad jie yra paneigę visa 
tai, ką vadiname krikščioniška 
dvasia, kad žodis “artimas” jiems 
yra tuščia frazė, kad jie neturi 
užuojautos kitiems žmonėms, ne
supranta jų kančių. Tai reiškia, 
kad jie neturi ryšio su kitais... 
Jie, nejausdami dvasios savyje, 
nepajunta jos nė kituose. Gyveni
mas pasidaro pilkas, be galo pro- 
zaiškas ir beprasmiškas. Tokios 
padėties žmogus negali pakelti ir 
ieško išsiblaškymo...”

Nemalonu pripažinti, kad tokių,, 
tik sau gyvenančių žmonių, skai
čius naujosios išeivijos tarpe kas
dien didėja. Tik dėl to nebepajė
giame suruošti ir didesnių masi
nių demonstracijų prieš Lietuvos 
pavergėją. Štai Pavergtųjų Tautų 
savaitės užbaigime iš didžiojo 
New Yorko daug tūkstančių lie
tuvių suskaičiau tik penkis. Na, 
gal dar kiti penki kur nors ma
no nepastebėti liko. Ir jų tarpe 
laikraščių atstovai atėję tam, kad 
New Yorko lietuvių patriotinį en

VIENAS SATELITAS ŽVELGIA 
DAUGIAU | PEKINĄ, 

NEGU Į MASKVĄ
Jau seniai apie Albaniją yra 

žinių, kad jos komunistų vadovy
bė savo ideologija ir taktika lin
ksta daugiau į Mao Tse Tungą, 
negu į Chruščiovą. Dar pastaro
mis dienomis, ryšium su albanų 
delegacijos lankymosi Pekine, tai 
išryškėjo. Albanų delegatai pa
tvirtino, kad Mao Tse Tungas 
atstovaująs “tikrąjį” komunizmą, 
o kiniečiai iš savo pusės paliudi
jo albanams, kad jie esą “tikrieji 
internacionalistai”.

Iš visų komunistinio bloko kraš
tų tik viena Albanija atsistojo 
Pekino pusėje, jo ideologiniame 
ginče su Maskva. Albanijos kom. 
partijos laikraštis “Zeri i Popul- 
lit” rašo, kad Kinijos komunistų 
ideologinė laikysena esanti tei
singa. Laikraštis puola jugoslavą 
Edward Kardelj knygą “Socializ
mas ir karas”, kurioje autorius 
palaiko Maskvos pusę jos ginče 
su Pekinu.

Tarp kitko, Albanija yra vie
nintelis komunistinio bloko kraš
tas, nedalyvavęs Rytų bloko “vir
šūnių” konferencijoje, įvykusioje 
Bukarešte.

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

★ Šviesa lange, Juozo Krali- 
kauskao nauja* romanai, išleistas 
šiais metais Nidos Knygos Klubo 
Anglijoje. Leidinys turi 248 psl. 
J. Kralikauskas yra jau žinomas 
rašytojas, gyvenąs Kanadoje. 
Ypač plačiai skaitomas jo romanas 
iš Kanados angliakasių gyvenimo
— Urviniai žmonės. Anksčiau jis 
yra rašęs daugiausiai trumpas no
veles.

★ Akmena širdis, Prano Naujo
kaičio eilėraščių rinkinys, pava
dintas elegijomis. Išleido Ateitis 
Brooklyne, Amerikoj. Viršelis 
pieštas dail. P. Osmolskio. Išleis
ta gerame popieriuje 104 p. Tel
pa įvairaus ilgio 35 elegijos.

★ Nauja dr. Juozo Mačernio 
knyga. Dr. Juozas Mačernis, ma
tematikas ir filosofas, jau Lietu
voje yra parašęs keletą knygų. Ir 
dabar, nors sunkiose sąlygose, 
dirba mokslinį darbą. Prieš kele
tą metų jis yra išleidęs ispanų 
kalba veikalą: “Ar žmogus yra 
mįslė?”. Dabar J. Mačernis išlei
do naują knygą ispaniškai. Ji va
dinasi: “Relativizmai ar pozityvi 
tiesa”, kurioje nagrinėja Einštei
no, Hiesenbergo, Heideggerio ir 
kitų moderniųjų filosofų teigi
mus.

★ Dr. K. Girtauto nauja knyga 
“Die Seele dės Heimatlosen” (Be
namio žmogaus siela) išeis iš 
spaudos šių metų pabaigoj Muen- 
chene, Vokietijoje. Platų įvado 
žodį šiai knygai yra parašęs Ro
mano Guardini.

★ Baigiama “Algio Trakio ir 
taksiuko šleivi©” antroji dalis.

Pagal Algio Gustaičio rankraš
tį dail. Vytautas Stasiūnaitis bai
gia antrąją dalį “Algio Trakio ir 
taksiuko šleivio” nutikimų Lietu
vos kaime, šį kartą: Užpuola bi
tės. Kompozitorius Antanas Na
kas ir šiam kartūnui parašys mu
ziką. “Užpuola bitės” visuomenėn 
ir bus paleistas šįmet. Prie filmo
— kartūno paruošimo dirba Vy
tautas ir Valius Stasiūnaičiai Či
kagoje.

★ Veidrodis jūros dugne, Vita
lijos Bogutaitės eilėraščių rinki
nys, jau išspausdintas pranciško
nų spaustuvėje Brooklyne. Leido 
Ateitis. V. Bogutaitė yra viena 
ryškiausių tremtyje išaugusių pa
čių jaunųjų talentų.

★ Dail. Jonas Rimša dabar gy
vena ir dirba San Paulo mieste 
Brazilijoje. Jis užbaigė origina
lių akvarelių ciklą ir dabar ėmėsi 
aliejinių darbų.

★ Vytautui Petroniui, gyvenan
čiam Rio de Janeire, Brazilijoj, 
turinčiam spaustuvę, remiančiam 
lietuviškuosius reikalus, to miesto 
savivaldybė suteikė garbės titulą.

CANBERIŠKIŲ SKAUTŲ VEIKLA

★ Dirg. Vyt. Marijošių Hart
fordo, Amerikoj, stygini* orkest
rą* pasikvietė nuolatiniu dirigen
tu. Šis orkestras jau egzistuoja 
18 metų. Orkestro tikslas: per me
tus duoti du koncertus, bet geros 
ir gerai paruoštos muzikos.

★ Prof. Viktoras Biržiška atos
togas leido pas brolį Mykolą Los 
Angeles, šiaip jis gyvena Čikago
je, į kur grįžo prasidėjus naujiems 
mokslo metams, nes profesorius 
kaikuriems studentams patalkina 
pasiruošti iš matematikos.

★ Vadovas Miknevičius dailinin
kas — keramikas, gyv. Lietuvoje 
šiemet atšventė 50 metų sukaktį. 
Jau nepriklausomos Lietuvos lai
kais V. Miknevičius buvo pagar
sėjęs savo keramikos kūriniais, 
už kuriuos yra gavęs medalius 
Berlyno ir Paryžiaus parodose. 
Jis savo kūryboje daugiausia reiš
kiasi tautiniais motyvais.

ŽEMĖS ORIO DARBAI 
LIETUVOJE TEBESIVĖLINA

Vėlinimasis atliekant žemės ūkio 
darbus yra vienas iš didžiausių 
galvos skausmų komunistiniams 
kvislingams Lietuvoje nuo pat kol
chozinės sistemos įvedimo. Snieč
kus tuo reikalu pamokslauja kiek
viena proga. Partijos vardu skel
biami nutarimai, paraginimai, 
įpareigojimai. įvairiuose suvažia
vimuose priimami įsipareigojimai 
atlikti žemės ūkio darbus vis 
anksčiau, negu pereitais metais. 
Kiekvieną pavasarį ir vasarą skel
biama begalės džiūgavimų ir pa
gyrimų tiems, kurie atliko tuos 
ar kitus darbus laiku arba anks
čiau negu buvo reikalauta ar ža
dėta. Bet galų gale kas metai pa
aiškėja, kad, bendrai imant, su 
visais darbais ir vėl pavėluota.

Ir šiemet, pačioje rugsėjo pa
baigoje, Sniečkus, komsomolo CK 
posėdyje (kuris šį kartą buvo su
šauktas ne Vilniuje, o “Nemuno” 
kolchoze, šiaudinėje, kitoj Ne
muno pusėje priešais Jurbarką), 
kalbėjo, k ad nepalankus oras pa
darė nuostolių ir suvėlino derliaus 
nuėmimą. Guodėsi, kad orui pa
gerėjus, “jau bemaž visur nuim
tos grūdinės kultūros” (rugsėjo 
21!).

šįmet išaugo daugiau ir stam
besnių kukurūzų. Bet ir jiems tas 
pats pavojus: vėlavimas nuimti. 
Sniečkus ragino mobilizuoti vi
sas jėgas nuimti kukurūzams ar
timiausiu laiku, kol neprasidėjo 
didesnės šalnos. Ir ragino juos 
tuojau silosuoti, net nesusmulkin
tus, jeigu nebūsią galima spėti 
susmulkinti.

Iki rugsėjo 20 dienos visoje 
Lietuvoje dar buvo nepasėta dau
giau kaip ketvirtadalis žiemken-

Canberos lietuvių bendruomenė 
nėra labai skaitlinga, bet judri 
ir susiklausiusi. Joje reiškiasi ša
kotas lietuvių veikimas, čia pa
kalbėsiu tik apie skautiškąją veik
lą.

1958 m. lapkričio mėn. 2 dieną 
ps. P. Pilka pradėjo skautišką 
veiklą su dviem berniukais, šian
dien jau veikia dvi berniukų skil
tys: skautų ir vilkiukų, viso 12 
skautaujančių berniukų. Jie su 
dideliu entuziazmu . dalyvauja 
skautiškoje mokykloje: ruošiasi 
patyrimo laipsniams, daro išky
las, mokosi dainų ir įvairių žai
dimų. Motinos Dienos minėjime 
skautai ir skautės išpildė progra
mą. Apskritai Canberos Apylin
kėje, vyraujant gražiam sugyve
nimui, ir skautiškoji veikla gra
žiai plečiasi, netrukdoma jokių 
destruktyvinių veiksnių. Susipa
žinkime su Canberos skautų pir
mūnu — įsteigėju ps. P. Pilka. 
Jis skautiškąją mokyklą išėjo Uk
mergės Tunte Geležinio Vilko 
draugovėje Giedraičiuose 1930 — 
1934 m. Jis Želvoje įsteigė atski
rą skautų skiltį ir jai vadovavo. 
Nepriklausomoj Lietuvoj jam te
ko eiti įvairias skautų vadovo pa- 
geigas. Tremty įsijungė vėl į 
skautišką veiklą “Dainavos” Tun
te Wiesbadene ir Kasselyje. Sun
kiose mūsų tautos dienose, nete
kus nepriklausomybės, tęsė skau- 
tavimą sunkiausiose sąlygose. 
Linkėtina ps. P. Pilkai, suburiant 
visus lietuviukus Canberoje, iš
ugdyti pajėgius ir skautiškos dva
sios skautų berniukų vienetus.

Skaučių įkūrėja Canberroje yra 
ps. V. Keraitienė, kuri per trum
pą laiką subūrė Canberros mer
gaites lietuvaites po skautiškos 
rūtelės vėliava, šiandien ji turi 
jau dvi skiltis: skaučių ir paukšty
čių. Jai pasisekė suburti beveik 
visas skautavimo amžiaus lietu
vaites į skaučių eiles. Gyvai pra- 
vesdama sueigas, ji susilaukia sau
lėto entuziazmo iš mergaičių pu
sės. Jos vadovaujamos skautės tik 
laukia sueigų ir su dideliu užside
gimu jas lanko. Vadovės priežiū
roje labai gražiai pravedama pa
galba artimui. Skautės vykdo rū
bų ir apavų rinkliavas vargstan
tiems seneliams ir Punsko lietu
viams. Jos pratinamos surinktus 
daiktus supakuoti ir*išsiųsti į pa
skirties vietas. Daiktinėse rink
liavose dalyvauja taip pat ir skau
tai. Taip vykdomas nepaprastos 
reikšmės auklėjimo darbas, pa
remtas ne vien tik žodžiais, gra
žiais šūkiais, bet ir konkrečiais 
darbais.

Skaučių vadovė ps. V. Kerai
tienė yra pradėjusi skautauti dar 
Nepriklausomoj Lietuvoj, Utenoj 
1928 metais. Ji yra išėjusi visą 
skautišką mokyklą mūsų brangioj 
nepriklausomoj Tėvynėje, pradė
dama skautavimą nuo paukštytės 
iki atsakingos vadovės pareigų. 
Būdama veikli ir pareiginga ji 
kopia pareigų laiptais: skiltininkė,

čių javų. Kaikuriuose rajonuose 
tebuvo pasėta tik pusė arba tik 
du penktadaliai.

Bulvės, dėl drėgmės pertekliaus, 
šįmet daug kur išaugusios neats
parios laikyti per žiemą. Todėl 
Sniečkus ragino bulves bekasant 
rūšiuoti ir atspariausias palikti 
sėklai, o mažiau atsparias si
losuoti ir jomis šerti kiaules. Kaip 
aprūpinti bulvėmis žmones, Snieč
kus jokio patarimo nedavė. Kiau
lėms daugiau rūpesčio skiriama 
todėl, kad sukolktyvintame Lie
tuvos žemės ūkyje vis dar nepa
vyksta pagminti kiaulienos tiek, 
kiek reikia valdžiai. Sniečkus 
priekaištavo, kad kolchozai viduti
niškai šimtui hektarų turi tik ne
pilnas tris (2.8) veislines kiaules, 
o kad valdžios reikalai būtų pa
tenkinti, reikia turėti po 3-4. 
(Tarp ko kita, Sniečkus jau liovė
si veislines kiaules vadinęs “mo
tininėmis”). LNA

draugininke, tunto adjutantė. Ji 
tobulinosi vadovių kursuose, da
lyvavo didžiulėje Palangos sto
vykloje, paskirtoje pasaulio skau- 
tybės įkūrėjo — Lordo Baden 
Powellio priėmimui, Tautinėj Sto
vykloje Pažaislyje. Ji nepraleido 
ir kitų stovyklų, dalyvavo Anykš
čių Rajoninėj Stovykloje Kirdei
kiuose, Zarasų stovykloje ir kito
se. Už savo entuziastišką veiklą 
ji buvo 1937 metais LSS šefo, 
Lietuvos Prezidento Antano Sme
tonos, apdovanota ordinu už nuo
pelnus, o 1938 metais pakelta j 
paskautininkės laipsnį. Ji baigė 
Žemės Ūkio Akademiją Dotnuvo
je. Atsidūrusi tremtyje kiek skau- 
tavo Kircheim Teck ir Schwa- 
bisch Gmūnd, bet dėl augančios 
šeimos negalėjo plačiau įsitraukti 
į skautišką veiklą. Canberroje 
dirbo ir savaitgalio mokykloje, bet 
norėdama pašvęsti visas jėgas 
skautavimui, iš mokyklos pasi
traukė ir š.m. vasario mėn. 14 
dieną įsteigė skaučių ir paukšty
čių vienetus, kuriems sėkmingai 
vadovauja.

Nors Canberros skautai ir ne- 
perseniausia įsisteigę, atlieka ne
mažus darbus, išpildo minėjimų 
programas, administruoja Can
berros Žinių Biuletenį, kurį lei
džia ALB Canberros Apylinkės 
Valdyba.

Canberros skautai ir skautės 
išleido dainų knygelę “Australi
jos Rajoninės Stovyklos Dainos”. 
Ps. P. Pilka yra pakviestas būti 
Rajoninės Stovyklos, įvykstančios 
prie Sydnėjaus, stovyklos virši
ninku. Jis taip pat kandidatuoja 
į LSS Australijos rajono vado 
postą, dabar vykstančiuose sąjun
ginių organų rinkimuose. Ps. V. 
Keraitienė sutiko būti Rajoninės 
Stovyklos skaučių pastovyklės 
viršininke.

Canberros skautai ir skautės 
priklauso “Aušros” Tuntui Syd- 
nėjuje.

Spalio mėn. 8 dieną aplankė 
canberiškius skautus LSS Austra
lijos Rajono Vadas v.s. A. Krau
sas, įvyko ta proga iškilminga su
eiga, kurios metu Rajono Vadas 
pasveikino seses ir brolius, pasi
džiaugė taip gražiu skautų ir 
skaučių būriu (šiandien priskai- 
tančiu 25 narius), su kiekvienu 
susipažino, įteikė po knygelę do
vanų “Tau, Skiltininkė” arba 
“Kaip Vesti Skiltį”. Savo žodyje 
jis palinkėjo ir toliau taip gražiai 
skautauti, išaugti garbingais lie
tuviais ir lietuvėmis, gyvais savo 
tautos nariais. Rajono Vadas la
bai įvertino nepaprastą vadovų 
darbą ir išreiškė padėką, įteikda
mas ps. V. Keraitienei ir ps. P, 
Pilkai po skautišką ženklą.

Po oficialios dalies sekė skau
čių ir skautų pasirodymai, dainos, 
eilėraščiai ir fotografavimasis.

Vakare skautų vadovo brolio 
Pilkos namuose įvyko pobūvis, ku
rio metu Rajono Vadas pasidalino 
įspūdžiais iš X-tos Tarptautinės 
Džiamborės Filipinuose ir 17-tos 
Tarptautinės Skautų Konferenci
jos Indijoje. Buvo parodyta ir 
šviesieji paveikslai iš džiamborės, 
konferencijos ir Canberros skau
tų gyvenimo. Pobūvį paįvairino 
patys vyresnieji skautų vadovai. 
Nuo jų neatsiliko savo sąmojum 
ir ps. A. Plūkas, atvykęs į Can- 
berrą su savo “Rožyčių” dvigu
bu- kvartetu. Pobūvis baigtas p. 
Pilkienės suruošta jaukia kavute. 
Kitą dieną į autobusų stotį atvy
ko išlydėti Rajono Vadą būrelis 
tautiečių, skautės išvykstančiam 
įteikė gražių gėlių puokštę.

Linkėtina ir toliau sėkmingai 
canberiškiams skautauti, o jų pa- 
siaukojantiems vadovams ištver
mės ir niekuomet nepailsti. Lin
kėtina nesusilaukti iš pavydo ir 
kitų sumetimų šmeižtų ir trukdy
mų iš tamsių mūsų tautiečių pu
sės, kurie kaikuriose vietovėse jau 
pradeda talkauti komunistams iš 
už geležinės uždangos.

(*k.)
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LAISVES PAŽADAI
AMERIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ 

KAMPANIJOJE
“Kaip galima Rytų Europos (tautoms žadėti lais

vę, o nieko nedaryti” klausia Kennedy. — Nixonas 
atsikerta.

"BALTIJOS KARINĖ APYGARDA"

dydamas kaip iš seniau žinomas, 
malonus bei sukalbamas Harley, 
tačiau su naujovišku veržlumu, jo 
seniems draugams nežinomu. — 
“Kas žino”, jis pakartojo švel
niai, kas būtų, jeigu aš tapčiau 
Jungtinių Valstybių prezidentu? 
Nėra žmogaus šiame pasaulyje — 
turėčiau pasakyti, net visoje visa
toje, katras žinotų, ką aš dary
čiau, išskyrus vyrą, kuris sėdi 
štai prieš tamstas. Taigi, dabo
kis, pone ambasadoriau. Dabokis! 
Ateitis gali būti ne tokia jau pa
prasta, kaip tamsta manai!

Vasily Tashikov įsistebeilijęs 
žiūrėjo į jį keletą minučių, kol 
Harley, bejausmiai žvelgdamas j 
ambasadorių, privertė jį nuleisti 
savo akis.

— Taip, — sutiko jis — Mes 
nežinome! Tai ir yra priežastis, 
dėl kurios mano vyriausybė ir 
norėjo, kad aš pasikalbėčiau su 
tamsta, jog galėtumėm patirti, ką 
tamsta ketini daryti.

— Gerai, — pratarė Hartley 
maloniu balsu, — dabar, kai tams
ta apie tai kiek žinai, aš tikiuos, 
turėsite malonumo panagrinėti, 
kas mano pasakyta.

— Tamsta mūs nesublefuosi!
— šūktelėjo Tashikov staigiame 
pyktyje, o Krishna Kapur aštriu 
garsu įkvėpė orą. Valstybės sek
retorius lėtai palinko į priekį.

— Nei tamsta mūsų, pone Ta
shikov, —■ jis pasakė tyliai. — 
Tokia jau yra padėtis.

— Tamstos visada joje buvote!
— Indijos ambasadorius linksmai 
prabilo. — Argi ne taip?

Prancūzų ambasadorius padarė 
mažą mostą, vieną iš tokių, kurie 
žmones verčia pasakyti “tai taip 
prancūziška”, kas, iš tikrųjų, ir 
buvo.

— Kiek kartų, — jis pasakė,
— mūsų brangus kolega iš dide 
lio subkontinento atstatydavo 
draugiškumą ir įvesdindavo šaltą 
protą į karštas diskusijas. Kiek 
kartų tasai reikšmingas ir įsakan
tis šnypštimasis (ir jis “s” garsą 
pratęsė ilgėliau) mus sutvarkyda
vo, kai būdavo duodama valia ais
troms. .. Kas liečia mano vyriau
sybę, — tarė jis sausai, — tai tu
riu pasakyti, kad esame sužavėti 
Sovietų Sąjungos pasiekimais, ta
čiau mes jos nebebijome, ir ne
same linkę pasiduoti josios šanta
žui, kaip kad ir ligi šiol nepasi- 
duodavome.

— Mes pradedame užmiršti mū
sų vizito tikslą, — aštriai įsiter
pė sovietų ambasadorius. — Mes 
atvykome pakalbėti su ponu pre
zidentu.

— Aš nesu prezidentas, — švel
niai tarė Harley Hudson, — bet
gi aš žinau, kad jis galvoja pana
šiai, o ką jis mano, išdėstys pa
sauliui šį vakarą.

— Ar tamsta, pone viceprezi
dente, — maloniai tarė sovietų 
ambasadorius, — numanai apie di
delę ir baiminančią atsakomybę, 
kurią kokis nors likimo ar gam
tos pokštas gali staiga uždėti ant 
tamstos pečių? Ar tamsta nepa- 
svarstai, kaip spręsi visas tas pro
blemas, su kuriomis susidurs 
tamstos kraštas, kai jis bandys, 
be jokios sėkmės, prilygti SSSR 
pažangai? Ar tamsta nejauti abe
jonių dėl savų sugebėjimų tvar
kyti tokius reikalus?

— Žinoma, jaučiu, — atsakė 
Harley Hudson su malonia šypse
na, — Betgi, — pridėjo jis, — 
daugelis vyrų tapo prezidentais 
abejodami savo sugebėjimais 
spręsti problemas. Tačiau kažko
kiu būdu jie visi sugebėjo jas iš
spręsti; kai kurie iš jų geriau ne
gu kiti, ir mūsų kraštas ėjo pir
myn. Aš drįstu teigti, kad mūsų 
valstybė irgi eis pirmyn man va
dovaujant. Ką gi tamsta, pope am
basadoriau, — staiga jis paklausė, 
— siūlytume), jeigu tamstai būtų 
leista paskirti man regentą, jei 
rastųsi toks reikalas?

Sovietų ambasadorius atrodė iš
muštas iš vėžių — iš tikrųjų gi, 
kaip atrodė besižavinčiam Orri-

Senatorius Knox, reikšdamas 
nepasitenkinimą, smarkiai išpūtė 
orą per nosį.

— Ar tamsta girdėjai ką nors 
apie mano kalbą? — paklausė jis.

Ambasadorius pakratė galvą, 
nors visi žinojo, kad jis buvo kal
bą girdėjęs.

— Aš pasakiau eikit velniop!
— Orrin tarė. — Ir... —- jis pri
dėjo, — tamsta supranti, ką tat 
reiškia?

Rusų ambasadorius kuriam lai
kui prarado savo rūpestingai ro
dytąjį ramumą ir atrodė norįs 
aštriai atsikirsti. Indijos amba
sadorius nervingai padarė taiki
nantį mostą savo ranka.

— Taigi, ponai, — ištarė jis 
greitai, — aš manau, kad džentel- 
ihenai turėtų bandyti išlikti man
dagiais ir maloniais vieni su ki
tais, kai dalykai yra atsiradę šia
me augštame lygyje. Mano vy
riausybė tikisi, kad kiekvienas su 
kitu elgsis maloniai, pilnai įsisą
moninęs visų reikalais, kurie ... 
yra lygsvaroje.

— Ačiū tamstai, K.K., — sena
torius Knox ištarė sausai. — La
bai gerai mūsų tarpe turėti tams
tą, primenantį apie geras manie
ras.

— Mes radome, — Krishna Ka
pur pasakė kiek nervingu manda
gumu, — kad kartais geros ma
nieros yra kliūtimi... kitiems 
klausimams tvarkyti...

— Taip ir yra, — lordas Mau- 
dulayne sutiko, — jeigu jos yra 
pagrįstos gera valia. Ar šiuo me
tu esama geros valios, manoji vy
riausybė nėra tikra. Tiesą pasa
kius, turint galvoje dalykus, kat
rie mums yra ligi šiol žinomi, to 
nėra.

— Tad ką gi tamsta siūlai da
ryti, kad toji valia rastųsi? — 
tiesiai paklausė sovietų ambasa
dorius ir Claude Maudaulayne pa
traukė pečiais.

— Mes siūlome palūkėti kiek 
ilgiau ir pažiūrėti, kas iš to išeis,
— jis atsakė. — Nors tamstų ma
lonus kvietimas į Ženevą aplen
kė Jos Didenybės vyriausybę, aš 
jaučiu, kad Jos Didenybės vy
riausybei nėra visiškai vistiek, 
kas Ženevoje bus sprendžiama.

— Jeigu iš viso kas nors ten 
bus sprendžiama, — pratarė 
Raoul Barre. — Jeigu amerikie
čiai priims kvietimą?...

— Jie priims, — šaltai pastebė
jo Tashikov. — Jie turės nuvykti 
ženevon, jei nebus paskutiniai 
kvailiai.

— Pone ambasadoriau, — Har
ley pasakė ramiai, — kalbėkite su 
deramu respektu apie Jungtines 
Valstybes arba tučtuojau apleis- 
kite mano įstaigą!

Sovietų ambasadorius staiga 
nusišypsojo šypsena, kuria spauda 
labai žavėjosi, šypsena, kuri lik
davo apie lūpas, niekada nepa
siekdama akių.

— Gerai, ekscelencija, — jis 
tarė, — tamsta žinai, kaip būna, 
kada kas nors yra pasiekęs di
delį laimėjimą. Tada ne visai žiū
rima diplomatiškojo elgesio plo
nybių. Aš nenorėčiau nurodyti, 
kad aš nerespektuoju Jungtinių 
Valstybių, kaipo antraeilės vals- 
ty... kaip valstybės, užimančios 
tarptautinę padėtį, kurią ji turi.

—Ką gi tamstos visi darytu
mėte, — Harley Hudson saiga 
paklausė, — jeigu aš tapčiau pre
zidentu, pripažinčiau Raudonąją 
Kiniją, duočiau jai bilijoną dole
rių paskolos ir pradėčiau daryti 
visa, kad judviejų valstybes iš
skirti?

Tik trumputei valandėlei visiš
kai tikro aliarmo šešėlis perbėgo 
per ambasadoriaus veidą. Aliar
mą pakeitė antra šypsena.

— Tokis beatorairinis veiksmas, 
— sklandžiai jis pasakė, — vargu 
ar būtų charakteringas didžiajai 
demokratijai, valdančiai laisvąjį 
pasaulį.

— Kas žino?, — vicepreziden
tas ištarė ir nusišypsojo, atro

Artėjant rinkimams į JAV pre
zidentus, abiejų kandidatų kalbos 
įgauna vis aštresnį toną. Ginčuo
se liečiami ir Rytų Europos tautų 
klausimai.

Demokratų kandidatas Kenne
dy viename mitinge pareiškė, kad 
prezidento Eisenhowerio vyriausy
bė negerai dariusi, kad ji 1952, 
1953, 1956 m. ir kitais laikais Rytų 
Europos tautoms pažadėjo pagal
bą atgauti laisvę, bet kai tos tau
tos pasijudino (pvz., Lenkijoje ir 
Vengrijoje, arba Berlyne ir Vid. 
Vokietijoje), paaiškėjo, kad Ame
rika nieko tiesioginiai padėti ne
gali. Rytų Europos tautos buvu
sios apviltos. Kas iš to, kad ir pats 
Nixonas važinėjęs po sovietinius 
kraštus ir rodęs savo šypseną, tar
tum Chruščiovą galima paveikti 
tokiais paviršutiniais mostais. 
Amerika turinti stiprinti savo pa
jėgumą visais atžvilgias, tuomet 
būsianti kita kalba.

Nixonas iš savo pusės atsikir
to, kad Kennedy be reikalo kalti
na Amerikos vyriausybę klausi
mais, kuriais yra kaltas tik komu
nizmas ir sovietizmas. Amerikos 
vyriausybė dariusi, ką galėjusi. 
Esą aišku, kad koegzistencija su 
Sovietų Sąjunga esamomis sąly
gomis visai negalima. Jis atme
tąs tokią koegzistenciją. Nixonas 
pasisakė ir prieš naują viršūnių 
konferenciją, jei iš anksto nėra 
duomenų, kad yra vilties bent ku
riuo nors klausimu susitarti. Ame
rikos prezidento pareigos ir jo 
orumas negalį būti taip grubiai 
pažeidžiami, kaip tai padarė 
Chruščiovas Paryžiuje.

“REIKIA IMTIS PRIEMONIŲ 
KOMUNISTINIAM LAGERIUI 

SUSKALDYTI”
Reuterio agentūra praneša, kad 

kandidatas į prezidentus Kenne
dy savo kalboje spalio 2 d. pareiš
kęs, kad Jungtinių Amerikos Val
stybių busimoji vyriausybė turėtų 
imtis priemonių padėti komunis
tiniam lageriui suskilti. Labai 
jautrios tuo atžvilgiu esančios 
Rytų Europos tautos, jų tarpe 
ypač Lenkija. Kennedy siūlo su
daryti planus, kad Lenkija ne re
voliucijos, bet evoliucijos būdu 
būtų priartinta prie Vakarų. Nors 

Lenkija ir turi satelitinę vyriau
sybę, bet lenkų tautos nuotaikos 
nesančios satelitinio pobūdžio. 
Kennedy pasisakė už ūkinių ir 
kultūrinių mainų sustiprinimą su 
Lenkija.

“Bet vienos aksiomos Amerika 
turėtų visados laikytis: Nepripa
žinti sovietinio režimo Rytų Eu
ropoje nei grasinimais verčiama, 
nei viršūnių konferencijose”.

Čia reikia pastebėti, kad res
publikonų kandidatas Nixonas tuo 
klausimu visą laiką pasisako ne
mažiau ryžtingai.

KITI APIE MUS
PASAULIO TAUTAS REIKTŲ 

DAUGIAU SUPAŽINDINTI SU 
PABALTIJO LIKIMU

“Norge* Handels — og Sjofarts 
Tidende” (Oslo) ryšium su Chruš
čiovo pasireiškimu Jungtinėse 
Tautose t.k. rašo, kad pasaulio 
tautos — ypač naujai į JT priim
tosios — per mažai težino apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos liki
mą ir sovietinį smurtą prieš jas. 
Reiktų, kad visos tautos sužino
tų apie jų likimą ir kad JT kiek
vienoje sesijoje tų tautų klausi
mą svarstytų, kol matysis padari
nių. — Laikraštis dar įdomiai 
klausia, kiek ilgai Kremliaus ko
lektyvas pakęs Chruščiovą, kai 
jis tarptautinėje arenoje žengia 
nuo vieno pralaimėjimo prie ki
to?

CHRUŠČIOVAS GALI PAKLUS
NUMO REIKALAUTI TIK IS 

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ
“The New York Times” dėl 

Chruščiovo reikalavimų pertvar
kyti Jungtines Tautas ir apskri
tai dėl jo grubios laikysenos pas
tebi: “Chruščiovas gali paklusnu
mo reikalauti nebent tik iš savo 
pavergtųjų tautų, kitoms jis nega
li savo valios užmesti.”

“KAS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SĄJŪDŽIUI PRIEŠINASI...”
Maskvos radijas spalio 1 d. sa

vo komentare užsieniams pastebė
jo: “Kas pažangiam nepriklauso
mybės sąjūdžiui priešinasi, yra 
aklas ir bus istorijos nušluotas”.

nui, Harley sovietinį ambasado
rių per visą pasikalbėjimą laikė 
priblokštą. Jis padarė protesto ir 
paneigimo mostą.

— O, tikrai, pone viceprezi
dente, — pasakė jis, — tikrai aš 
nieko tokio fantastiško nė nesiū
liau. Tačiau šis metas yra labai 
rimtas tamstos kraštui. Ir dabar, 
kai SSSR pasiekė tokį didelį lai
mėjimą, padėtis bus dar rimtesnė.

— Laimėjimai gali būti prilygs- 
tami, — Harley tiesiai atsakė, ir 
senatorius Knox nusprendė, kad 
prezidentas bus tą dalyką pasa
kęs ir Hartley. Ir jis, įžvelgęs kal
bėtojo pasitikėjimą, valandėlei 
suabejojo prezidento susirūpinimo 
rimtumu dėl savos sveikatos šią 
sunkiąją dieną.

— Ne visada, — Vasily Tashi
kov pasakė ramiai. — Ne, pone 
viceprezidente, ne visada!

— Puiku, — Harley tarė. — 
Kiekvienu atveju — puiku! Mato
mai Jungtinės Valstybės nėra įsi
baiminusios, ir, jei turėta tikslo 
jas nugąsdinti, tai šis tikslas bus 
sugniužęs.

— Nebijojimas gali rastis dėl 
nežinojimo, o lygiai ir dėl drąsos, 
— aštriai toliau galbėjo sovietų 
ambasadorius, ir trys amerikiečiai 
pradėjo iš karto reaguoti taip pik
tai, kad lordas Maudulayne nu
sprendė, kad atėjo metas ir jam 
prakalbėti tarmiška tarsena.

— Sakau gi, mano vaike, — 
ištarė jis, ir jo balsas lyg reiškė, 
kad visas commonwealthas ir im
perija staiga sužiuro iš savų augš- 
tybių į šį padykusį vaikėzą. Raoul 
Barre savu susijuokimu pasisten
gė išblaškyti įtempimą.

— Geras, senas ir mano Clau

Koelne leidžiamas biuletenis 
“Wehrpolitische Information” 37- | 
je laidoje plačiai atvaizduoja so
vietines pajėgas Baltijos jūros 
erdvėje. Tos pajėgos yra sutelk
tos į “Baltijos karinę apygardą”, 
kuri geografiniai apima Estiją, 
Latviją, Lietuvą ir Karaliaučiaus 
sritį. Apygarda priklauso prie So
vietų Sąjungos Vakarų srities, 
kurios pajėgos yra nuolatiniame 
mobilizaciniame stovyje. “Baltijos 
karinės apygardos” vyriausias va
das šiuo metu yra generolas-pul- 
kininkas Busakowsky, kurio būsti
nė yra Rygoje.

Taikos metu “Baltijos karinė 
apygarda” turi 15 kariuomenės ir 
6 oro pajėgų divizijas. I jas įeina 
ir šarvuočių divizijos. Viso tose 
divizijose yra apie 200.000 vyrų.

“Baltijos kariniame laivyne” 
yra šiuo metu 5 kreiceriai, 60 nai
kintojų, 130 povandeninių laivų, 
260 greitųjų laivų, didelis skai
čius pagelbinių laivų. Vyriausios 
sovietų laivyno bazės yra Taline, 
Rygoje, Liepojoje ir Piliavoje, ne
skaitant mažesnių bazių (į kurias 
tur būt reiktų įskaityti ir Klaipė
dą. E.). Laivyno vyriausioji būs
tinė yra Piliava. šiuo metu laivy
nui vadovauja viceadmirolas Orei. 
Gretimame Karaliaučiuje yra 
“Baltų laivyno” oro pajėgų vado
vybė, kuri savo žinioje turi dau
giau kaip 1.000 lėktuvų. Laivy
nas turi viso apie 200.000 vyrų.

I “Baltijos karinę apygardą” 
įeina dar ir kelios specialios for
macijos.

Skaitoma, kad “Baltijos karinė 
apygarda” turi viso apie 455.000 
vyrų. Jeigu pagal Chruščiovo gar
siuosius “nusiginklavimo” planus 
ir būtų demobilizuota iš to skai
čiaus apie 75.000 vyrų, tai šitai 
liestų tik eilinius karius, ne spe-

Ties žodžiai labai tinka tos pa
čios Maskvos laikysenai Pabaltijo 
tautų atžvilgiu, prieš kurių nepri
klausomybės siekius Maskva tebe
kovoja ir viduje ir pasaulio are
noje.

SUOMIAI PAMINĖJO 
ŽYMIUS LIETUVIUS

“Helaiagin Sanomat” rugsėjo 
25 dienos laidoje davė biografinių 
žinių apie mirusį Lietuvoje daili
ninką J. Vienožinskį. — Tas pats 
laikraštis rugs. 29 d. laidoje pla
čiai aprašė prof. dr. J. Balio lei
dinį “Lietuvių dainos Amerikoje” 
ir kitą jo veikalą. 

de, — pasakė jis draugiškai. — 
Tamstos žinokite, kad aš kai ka
da pagalvoju apie Paskutiniojo 
Teismo dieną, kai paskutinė bom
ba bus nukritusi ir kai paskutinis 
išlikęs trimitas praaidės, ir kai 
mūsų malonūs draugai Kremliuje 
pagaliau susidoros saviškai su 
žmonijos kultūra, ir teliks žemė
je gyventi dešimt žmonių — tad 
vienas iš tų išlikusiųjų prašneks 
sakydamas — Sakau gi, mano vai
ke! — kaip tik tokiu balsu. Ir 
tada staiga visi kiti pasijus tokie 
mažaverčiai ir menki.

Visi susijuokė, išskyrus sovie
tinį ambasadorių, kuris staiga pa
sirodė nepaprastai įniršęs esąs.

— Tai juokinga! — šūktelėjo.
— Tokios dienos nebus. Nebus 

krentančių bombų. Nebus likę tik 
dešimties žmonių. Ir viena yra 
tikra, — baigė jis įžeidžiančiai, — 
kad nė vienas iš jų nebus anglas.

Lordas Maudaulayne mandagiai 
šyptelėjo.

— Aš tikiuos, mano vaike, — 
tarė jis, — kad išlikėliai bus visi 
anglai.

— Taip, — tarė vicepreziden
tas su rimtu nusiteikimu. — Aš 
jaučiu, kad mes visi turime daug 
darbo, tad nebeužtęskime per il
gai mūsojo pasikalbėjimo. Aš ti
kiuos, kad ponas Tashikov bus 
supratęs, jog Jungtinių Valstybių 
viceprezidentas nėra parblokštas 
Sovietų Sąjungos paskutiniojo lai
mėjimo. O ir visi kiti irgi tą patį 
bus supratę, jeigu jie buvo atėję 
to patirti iš manęs.

— Mes norėtume, — pasakė 
Krishna Kapur mandagiai, — pa
sikalbėti su jūsų ekscelencija, ku
rio mes, deja, iš arčiau nepažino

me Vašingtone.
— Aš esu kuklus, — Harley 

Hudson pratarė sausai. — Aš esu 
iš tokių, apie kuriuos sakoma: Jo 
viceprezidentas buvo...
— Taip, — K.K. ištarė netvirtai,
— mes norėjome tamstą pažinti, 
o taip pat kad ir tamsta mus pa
žintum, nes jei įvykiai vystysis 
kaip... kaip kad kaikas mano, kad 
jie gali vystytis...

— Dėkui, pone ambasadoriau,
— šaltai atsakė viceprezidentas.
— Tikėkimės, kad tie įvykiai ne
sivystys toliau. Gi kas liečia tuos 
įvykius, kurie yra išsivystę, — 
įvykius, kurie yra Sovietų Sąjun
gos primetami ar juos norima pri
mesti, tai leiskite man mano už
imtą poziciją dar kartą paryškin
ti, kad tinkamai galėtumėte pain
formuoti savas vyriausybes. Aš 
esu visiškoje darnoje su preziden
to politika. Jeigu man tektų ne
laimingu atveju atsirasti jo vieto
je — galimybė, kurios man nega
lima visiškai išleisti iš savųjų 
planų — tai vienintėlis pakeitimas 
politikoje būtų — tos politikos 
suaktyvinimas, kiek tai liestų So
vietų Sąjungą. Aš tikiuos, kad 
šiuo atveju turėčiau senato pa
ramą.

— Tamsta turėsi senato para
mą, pone viceprezidente, — tvir
tai pareiškė Orrin. — Senatas nuo 
senai nekantrauja dėl vadovybės 
nepakankamo aktingumo. Mes 
tamstą remsime, kur tamsta pa
ramos būsi reikalingas. Aš ma
nau, kad galiu duoti tokį užtik
rinimą.

— Net ir Kinijos atžvilgiu?, — 
lordas Maudaulayne paklausė, ir

cialius dalinius.
Vokiečių kariniai sluoksniai ma

no, kad iš sovietų raketinių bazių 
ties Karaliaučium raketos galėtų 
pasiekti ne tik Skandinaviją, Ang
liją, Ispaniją, Italiją ir Afriką, 
bet ir Ameriką (Vašingtonas yra 
apie 8.000 km. nuotolyje nuo Ka
raliaučiaus).

Akivaizdoje tokios padėties yra 
visai suprantama, kodėl NATO 
(šiaurės Atlanto gynybos) orga
nizacija stiprina savo pajėgumą ir 
kodėl Vakarų valstybės reikalauja 
netik nusiginklavimo, bet ir griež
tos kontrolės. E.

UŽ GELEŽINĖS 
UŽDANGOS

RASINĖ DISKRIMINACIJA 
MASKVOS UNIVERSITETE
Trys Afrikos studentai (vienas 

iš Togo, kitas iš Nigerijos, tre
čias iš Ugandos), kurie buvo ga
vę aovietinę stipendiją Maskvoje 
studijuoti, nutarė studijas nu
traukti ir iš Maskvos išvyko. Jie 
pasakoja, kad esąs didelis skir
tumas tarp sovietinių pažadų ir 
tikrovės. Universitete jaučiama 
kitaspalvių studentų diskrimina
cija. Tai liečia ir kitus studentus, 
netik šiuos tris, bet kiti dar mė
gina sunkumus pakelti. Sovietinės’ 
įstaigos ypatingai pyksta, kad 
studentai nesutinka būti išmoki
nami komunistiniais instruktoriais 
Afrikai. Tuo tarpu daugumas stu
dentų nori studijuoti, o ne agen
tais pasidaryti.

KAZACHSTANE IR ŠIEMET 
KATASTROFA SU DERLIAUS 

NUĖMIMU
Kazachstane, kur yra nuvežta 

ir daug lietuvių darbininkų, ypač 
jaunimo, ir šiemet pasikartoja ka
tastrofinės negerovės su derliaus 
nuėmimu. Maskvos “Pravda” skun
džiasi, kad greit pradės ten snig
ti, o dar dideliuose plotuose der
lius laukuose. Vėl laukiama mil
žiniškų nuostolių. Ypač esą sun
kumai su “technika”. Viename 
rajone iš 230 mašinų derliui nu
imti tik 70 dirba. Mašinos ap
leistos, technikai nė iš tolo neiš
pildo normų. Kiti šaltiniai prane
ša, kad darbininkai Kazachstane, 
ypač jaunimas, esą nepatenkinti 
ir darbo ir gyvenimo sąlygomis 
ir daugelis metę darbą dingsta.

viceprezidentas draugiška šypsena 
pradėjo kalbėti:

— Aš dar nebūčiau visiškai tik
ras dėl savo pažiūrų į Kiniją, jei
gu aš būčiau tamstos vietoje. 
Kaip jau esu nurodęs, tasai klau
simas turi rūpėti daugiau ponui 
Tashikov. Jis gali pasvarstyti tą 
dalyką, gali jo ir nesvarstyti. Te
gu ponas Tashikov ir jo vyriausy
bė pasidaro išvadas, jeigu jau pri
eitų prie tokio reikalo. Netgi ir 
šiuo klausimu, — tardamas tuos 
žodžius, viceprezidentas iššaukian
čiai pažvelgė j Illinoiso senatorių, 
— galėčiau tikėti senato para
mos. Ar taip?

★

Orrinas valandėlę delsė, nes vi
si jie iš karto suprato, kad vice
prezidentas kalbėjo rimtai, kad tai 
buvo svarbiausias ir apgalvotas 
žingsnis, kurio jis ėmėsi, kad su
stiprintų savo padėtį tuo atveju, 
jeigu jam tektų pasidaryti prezi
dento įpėdiniu. Tai buvo, jeigu 
jau rastųsi reikalas, naujos kraš
to admisistracijos pradžia, ir toji 
pradžia kaip tik mezgėsi šitoje 
vietoje ir kaip tik šia akimirka.

Ir kadangi dėl aplinkybių, Har
ley sudarytųjų, atsakymas tegalė
jo būti vienas, Illinoiso senato
rius nusprendė atsakymą duoti le
miamą, be jokių dviprasmiškumų.

— Senatas tamstą rems kiek
viename darbe, kurį rasite geriau
sią, — pasakė jis tvirtai. — Tai 
liečia ir Kiniją ir kitus klausi
mus, kuriuos tamsta tvarkysi.

— Tad gerai, — Harley ištarė 
su palengvėjimu. — Aš manau, 
kad man netenka rūpintis dėl 
ateities. (Bus daugiau)

3
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Leiskite priminti
ALB Melburno apylinkės valdy

ba “Tėv. Aiduose” ir ‘‘Mūsų Pas
togėje” išspausdino savo pareiški
mą dėl Melburno bendruomenės 
susirinkimo pasisakymo Melburno 
lietuvių namų reikalu ir apyl. val
dybos užimtos pozicijos tų namų 
atžvilgiu. (T.A. Nr. 40 — 235 — 
1960.10.12 ir M.P. 42 Nr. — 1960. 
10.14 d.)

Neliesdamas to pareiškimo vi
sumos, noriu atkreipti skaitytojų 
dėmesį į pareiškime pasakytus žo
džius — “Dabartinė Apyl. V-ba 
visai sąmoningai ligi šiol nėra pa
lietusi L.N. Klubo nei veiksmu, 
nei žodžiu, nei raštu, išskiriant 
geros valios pareiškimą — jos 
p-ko J. Petraičio dalyvavimą 
kviesto svečio teisėmis Klubo sa
lės atidarymo iškilmėse... L.N. 
Klubas... tęsia sistematišką B-nės 
Apyl. V-bos autoriteto griovimą”.

Šiai teisybei... pastiprinti ir 
apyl. valdybos griaunamam... au
toritetui paramstyti norėčiau jai 
priminti vieną faktą.

Prieš dabartinės apyl. valdybos 
rinkimus, įvykusius š.m. gegužės 
1 d., tarp bendruomenės narių 
buvo išplatintas lapelis, pavadin
tas — “Informacija bendruome
nės valdybos rinkimo reikalu”, 
kurį — “sudarė katalikiškų pažiū
rų atstovai”.

Be kitų dalykų, tame lapelyje 
pasakyta:

“Melburnas yra viena iš ne
daugelio lietuviškų apylinkių iki 
šiol parodžiusi daugiausia subren
dimo bei supratimo. Jau penkeri 
metai, kai joje Apyl. Valdybos 
buvo išrinktos iš katalikiškai de
mokratiniai nusiteikusių asmenų. 
Tačiau totalistai negali nurimti ir 
Melbourne. Po lietuviškų Namų 
Klubo priedanga jie suskaldė lie
tuvišką visuomenę. Suskaldymas 
įvyko ne todėl, kad jie yra kito
kių įsitikinimų, ko jiems niekas 
nenori paneigti, bet suskaldė to
dėl, kad įnešė apgaulę ir nepasi
tikėjimą lietuvių tarpan. Visų lie
tuvių pinigus, skirtus nupirkti 
bendruą namus, panaudojo savo 
grupės interesams ir namus pa
vertė savo tikslų organizacija. 
Nepajėgdami to padaryti atviru 
ir legaliu keliu, 5 asmenys pakei
tė savivališkai statutą ir be susi
rinkimo įgaliojimo jį įregistravo. 
Tvarkantis naujuoju Statutu, įve
dė korespondencinį rinkimo būdą, 
kad nebeįmanoma būtų nariams

sukontroliuoti jų valdomųjų orga
nų rinkimo. Liet. Melbourno B-nę 
ir kitas organizacijas išjungė iš 
narių tarpo. Tai padarę BU iki šiol 
negirdėtu įžulumu teigia, jog tik 
taip, o ne kitaip galima buvę pa
daryti pagal Australijos įstaty
mus. Atrodo, kad Australijoje ne
matome akcinių bendrovių, koo
peracijų ir kitų juridinių formų. 
Atrodo, kad niekam nėra žinoma, 
kaip tai praktiškai yra padarę lat
viai ir kitų tautybių bendruome
nės.

Daug lietuvių, anksčiau rėmę 
savo pinigais namų įsigijimą, tapo 
nedidelės grupės žmonių apgaulės 
aukomis.

Dabar šioji Klubo grupė sugal
vojo paimti Melbourno Apyl. Val
dybą į savo rankas. Tam tikslui 
išvystė plačią akciją, važinėja po 
namus ir bando įrodinėti žmo
nėms, kad kaip tik jie paimsią 
Apyl. Valdybą į savo rankas, tai 
Klubo namų reikalas savaime bū
siąs išspręstas ir visas ginčas bū
siąs baigtas. Tai yra naujai su
galvota apgaulė ir netiesa.

Mūsų žymus rašytojas Krėvė 
vienoje apysakoje aprašo dzūkų 
merginos sąžinę. Kai t jai sąžinė 
ėmė prikaišioti, kam ji nuskriau
dė žydą, pavogdama jam silkes, 
tai ji ryžosi atsilyginti, nešdama 
dovanų jam kiaušinių, kuriuos ji 
pavogė šitam reikalui iš šeiminin
kės.

Mergina buvo tuo padoresnė, 
kad jai sąžinė prikaišiojo, čja, 
atrodo, sąžinės priekaišto nėra, 
čia vien norima nemoralų veiks
mą (neteisėtą įregistravimą} pri
dengti kitu nemoraliu veiksmu — 
neteisingu teigimu, kad ginčai 
tarp Klubo ir bendruomenės iš
nyks — išrinkite tik juos į Val
dybą.

Mes galime tik įspėti, kad Klu
bo žmonių išrinkimas į bendruo
menės Valdybą neįteisins neteisė
to veiksmo.

Namas ar koks kitas pastatas, 
jei jis statomas iš netinkamos bei 
sugedusios medžiagos, griūva. Juo 
labiau tai gali atsitikti su komp
likuotu bendruomenės gyvenimu. 
Mes patys esame aukos daugelio 
neteisėtų veiksmų. Mūsų tėvai, 
broliai, seserys Lietuvoje kenčia 
dėl svetimųjų netiesos. Mes nega
lime čia paklusti savųjų netiesai” 
(pabraukimai lapelio autorių. 
J.V.)

Hansa Trading Co GENERAL MERCHANTS 
& 

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE

197 Flemington Rd., Nth. Melbourne, N. 1., Vic. Tel. 30-3347.

Darbo valandos kasdieną 10 vai. ryto — 7.30 vai. p.p. šeštadieniais 9 — 3.30 p.p.

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS VIETINĖS IR 
IMPORTUOTOS KOSTIUMINĖS IR PALTI- 
NĖS MEDŽIAGOS, VILNONĖS ANTKLO
DĖS, SKAROS, SKARELĖS, MEGZTINIAI, 
ŠILTOS KAILINĖS PIRŠTINĖS, KEPURĖS, 
AVALINĖ IR ODINIAI ŠVARKAI, AVIKAI
LIAI, ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ODOS IR DAUGELIS 
KITŲ VERTINGŲ PREKIŲ PARDUODAMA 
URMO KAINOM.

• JŪSŲ PAČIŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS
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33 IR 44 SV. SVORIO PERSIUN

Į SOV. SĄJUNGĄ IR KITUS EU

KRAŠTUS. TAIP PAT PRIIMAME

MAISTO IR ĮVAIRIŲ KITŲ GAMINIŲ

U2SAMYMUS.

GREITAS IR VISAPUSIŠKAI TIKSLUS PATARNAVIMAS.

LABAI SVARBI INFORMACIJA
Siuntinius iki 22 sv. svorio persiunčiame iš Mel bourno paštu tiesioginiai j Sov. Sąjungą.. Siun
tinių pristatymas 6— 8 savaitės taip, kad Kalėdinius siuntinius mes galime priimti iki spa
lio 30 dienos.

MŪSŲ ATSTOVAI:

ADELAIDĖ: — 18 TORRENS AVE., FULLARTON, TEL. U-3626
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E. RATAISKIENĖ

(Tęsinys iš “M.P.” 42 Nr.)

Po trijų nemigo naktų, pervar
gęs ir pajuodęs daktaras Karolis 
numeta prakaito persunktus rū
bus, išsimaudo ir eidamas namo 
užsuka pasiteirauti apie Sulami
tą. Sesuo Darija nurodo palatą, 
kurioje visi kryžiukais sužymėtie
ji, atseit — pasveikimui beviltiš
ki ligonys. Karolis net apstulbs
ta, bet sesuo paaiškina, kad jos 
pačios prašymu ji ten dirbanti. Jis 
tekinas nubėga koridoriumi ir ty
liai atidaro duris, kur Sulamita, 
tarsi vienintelė gyva būtybė, lyg 
kokiame mirusiųjų mieste, dar 
juda. Dezinfekcinių vaistų kvapas 
sumišęs su eteriu, prieblanda ir 
anapus iš lėto iškeliaujančių pas
kutiniais atodūsiais bei konvulsi
jomis. Sulamita, pablyškusiais vei
dais, pamėlusiais paakiais ir nu
vargusi, juda nuo lovos prie lo
vos: tuščias paruošdama naujai 
atkeliamiems, jas dezinfekuoda
ma. Vienam kitam ji tikrina pul
są, o kitam net ir akis užmerkia... 
Karolis pašaukia Sulamitą tyliai 
vardu, šioji atsisuka, nusišypso 
nuoširdžia, bet pavargusia šypse
na. Karolis pastebi dingusią jos 
veido spalvą ir keistai blizgančias 
akis.

— Sulamita, kaip tu jautiesi? 
ar nesergi? — rimtai susirūpinęs 
jis paklausia.

— Ryt dienai aš sutvarkiau ta
vo išvykimą^

— Daktare, bet aš niekur ne

važiuosiu! Aš liksiu čia tol, kol 
aš matysiu, kad esu daugiau ne
bereikalinga. Tada... — lyg pri
trūkusi jėgų ji nutyla. — Tada 
aš stosiu į medicinos seserų kur
sus.

Karolis apkabina jos pečius ir 
žiūri į paraudusias akis. — Su
lamita, tu turi eiti pailsėti, tu 
atrodai labai pavargusi. Prašau, šį 
kartą paklausyk manęs! O dėl vė
liau — pasikalbėsim, kai pailsėsi.

Daktaras Karolis paskambina 
seseriai ir liepia tuoj pakeisti Su
lamitą. Patikrinęs jos pulsą ir da
vęs injekciją, paguldo, o pats iš
eina namo.

★
Prabudęs tik po keturiolikos va

landų, Karolis dirsteli pro langą. 
Jiena saulėta ir karšta, o iš po pa
langės stiebiasi vynuogių vešliai 
žalios šakos. Atsikėlęs nusimaudo, 
išgeria stiprios kavos ir išskuba 
ligoninėn, tik šį kartą pas vieną 
pacientą — Sulamitą. Ją randa 
prabudusią, bet smarkiai karš
čiuojančią. Paėmęs jos karštą ir 
sulysusią ranką, pirmą kartą ją 
pabučiuoja, o ligonės lūpos suvir
pa:

— Karoli, atleisk man, prašau! 
Pamiršk kas aš buvau! Jei norėsi 
kada mane prisiminti, prašau, pri
simink tik nuo tos dienos, kada aš 
naujai pradėjau gyventi.

Karolis turi atšaukti jos išvy
kimą, nes Sulamita sunkiai ser-
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Po šio lapelio tekstu yra penkių 
asmenų pavardės, siūlant juos 
rinkti į apyl. valdybą. Tie visi 
penki asmenys yra išrinkti ir su
daro dabartinę apyl. valdybą. Iš 
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penkių narių trys jau buvo ir 
tuometinėje apyl. valdyboje, kai 
lapelis pasirodė.

J. VALYS

ga.
Parsiveža ją namo. Būdamas 

laisvas, galės ja geriau pasirūpin
ti. O Sulamita miega ir miega be
veik ištisai, be pertraukos. Karo
lis džiaugiasi, nes miegas šiuo 
kartu jai geriausias vaistas.

Vieną rytą ligonė atmerkia akis 
— prie lovos sėdi Karolis, stebė
damas ją ir nusišypso:

— Labas rytas! Ar ne gana tau 
miegoti?

Žiūrėk, koks dieviškai gražus 
rytas, kaip paukščiai čiulba ir gė
lės lauke kvepia. Tu gi nematei 
dar Indijos grožio.

Sulamita spaudžia jo ranką ir 
paprašo vandens, šįryt ji ypatin
gai gerai jaučiasi ir prisimena, 
jog ji nebaigė jam savo ateities 
plano pasakoti.

— Karoli, aš noriu kaip galima 
greičiau vykti namo ir sutvarkyti 
dokumentus, mat, dalį savo turto 
aš skiriu šio krašto ligoninėms 
ir neturtingiesiems. Ir pati noriu 
grįžti ir likti čia — Indijoje.

— Sulamita, ar tu nesipriešinsi, 
jei aš drauge su tavim keliausiu?

Sulamita pakelia savo dideles 
šviesias akis ir klausiamai į jį pa
sižiūri:

— Keista, kad mudu po tiek lai
ko vėl susitikome. Nejaugi mums 
skirta Čia bendra laimė?

Karolis praveria langą, įsiveržę 
saulės spinduliai pradeda žaisti li
gonės išdraikytuose plaukuose; 
veidan grįžta rausvumas. Tyliai 
įeina Karolio tarnas ir ant stalo 
pastato kvepiančių Indijos žiedų 
puokštę. Karolis glosto jos ranką 
ir rodydamas į žiedus tyliai sa
ko:

— Prieš savaimę tos gėlės atro
dė nuvytę ir negyvos, o žiūrėk, 
dabar jos taip vyliojančiai pražy
do, kaip ir mudviejų laimė...

(Pabaiga)

PAŽANGOS NAUJENYBĖS
DVIGUBAI VEIKSMINGESNIS 

PENECILINAS
Spaudoj skelbiama, kad laboro- 

toriniu būdu pagaminta nauja pe- 
necilino rūšis, kuri esanti dvigu
bai veiksmingesnė, nei ligšiolinė. 
Tikima, kad naujasis penecilinas 
įstengs įveikti ir tas bakterijas, 
kurios iki šiol rodė rezistenciją.

Po klinikinių bandymų naujasis 
penecilinas pasirodys rinkoje tab
lečių forma, kurios Anglijoj va
dinsis “Broxil”, o Amerikoj — 
“Syncellin”.

ŽEMĖ NUOLATOS ŠYLA
JAV-bių federalinės meteoro

logijos valdybos, klimatologijos 
skyriaus vedėjas Dr. Landsberg, 
betyrinėdamas Amerikos konti
nentą nuo Arkčio iki Antarkčio, 
padarė išvadą, kad dabar žemės 
rutulys yra nuolatiniame šilimo 
stovyje.

šiaurės ledynai teturį tik pusę 
devyniolikto amžiaus pabaigos 
storio. Špicbergeno uostas dabar, 
esą, dvigubai ilgiau naudojamas 
kaip 1912 metais.

ALKOHOLIO KIEKIS 
ORGANIZME GALIMA 

NUSTATYTI
Vokiečių firma Dragar skelbia, 

kad ji išradusi būdą, kaįp tiksliai 
nustatyti alkoholio kiekį žmogaus 
organizme.

Prancūzų policija šiuo metu da
ro jau praktiškus bandymus. Au
tomašinos vairuotojas turįs kvė
puoti į plastikinį maišelį, kuriame 
yra natrio arba kalio bichromatas. 
Jei vairuotojas vartojo alkoholį, 
tai kristalai nusidažą žalsvai. Gi 
spalvingumo laipsnis nustatąs 
tikslų suvartoto alkoholio kiekį.

RASTA SENOVINĖS FRESKOS
Darant archeologinius kasinėji

mus Ghasul srity, Jordane, suras
tos dvi senovinės freskos.

Senienų įstaigos vadovas Dr. 
Aroni Dajani spėja jas esant iš 
4 smt. prieš mūsų erą.

A.

GAMINA NAUJĄ METALĄ
Jungt. Amerikos Valstybių mo

kslininkams pasisekė pasigaminti 
labai reto ir grynam stovy labai 
retai pasitaikančio metalo, vad.

scandium. Jo tirpimo temperatū
ra siekianti 1550°. Dabar esą ty
rinėjama, ar šis metalas tiks lėk
tuvų bei raketų gamybai.

SAPNAI ŽMOGUI REIKALINGI
JAV-bių psichiatras Dr. Dement 

savo bandymuose priėjo išvadoj, 
kad sapnai esą būtini žmogaus 
sveikatai. Jie itin reikalingi esą 
žmogaus dvasinei pusiausvyrai pa
laikyti.

BEVAIKIŲ SEIMŲ PROBLEMA
New Orleano (Amerikoj) gydy

tojas Dr. Paul L. Getzoff aiški
na, kad 35% bevaikių šeimų esan
čios priežastimi dėl vyrų nevai
singumo.

Berlyno gi prof. H. Grimmer 
mano, kad 50% bevaikių šeimų 
esą dėl vyrų, 25% dėl moterų ir 
likusieji 25% dėl vyrų ir moterų 
drauge nevaisingumo.

ATSPARUS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS?

Turkmenistano sostinėj Ašcha- 
bade esąs pastatytas bandymui 
trijų aukštų mūro namas, kuris, 
manoma, būsiąs atsparus žemės 
drebėjimams.

MAŽIAUSIAS RADIJO 
IMTUVAS

Radio Corporation of America 
inžinieriams pasisekę sukonstruo
ti radijo imtuvą, kurio dydis pri
lygstąs cukraus plytelės didumui. 
Tai būsiąs pats mažiausias radi
jo imtuvas pasaulyje.

TRIJŲ MATAVIMŲ
Cambridžo (Anglijoj) universi

teto prof. Richard Gregory su
konstravo trijų matavimų mikro
skopą, kurio pagelba būsią galima 
tyrinėti vėžio paliestas smegenų 
celes.

PLAUČIŲ OPERACIJŲ 
PAŽANGA

Anderbildo u-to Amerikoj dak
tarams esą pavykę bandymai su 
gyvuliais, nes rentgeno spindulių 
pagalba surandami plaučiuose 
kraujo sukrekėjimai ir operuojant 
pašalinami. Jei šitai, esą, pavyktų 
pritaikyti žmonėms, tai plaučių 
embolija pasidarytų nugalima li
ga.

A.

įvairu ir įdomu
B B

ALKOHOLIKAI PASAULYJE

Jungtinių Tautų tyrinėjimuose 
paaiškėjo, kad vis dėlto ne aus
tralai yra didžiausi alkoholikai. 
Šiame pasaulyje esą jų tarp 10 — 
15 milijonų ir proporcingai dau
giausia Prancūzijoj 400.000. Po to 
seka Šveicarija su 50.000, Čilė — 
43.000, J.A.V. 952,000 ir Austra
lija su 35.000. Toliau eilės tvarka: 
Danija, Norvegija, Suomija ir 
Anglija. Taip pat patirta, kad al
koholiku tapti esą galima ir nuo 
alaus, ir nuo vyno ir nuo kitų 
alkoholinių gėrimų.

“KAREIVĖS” STREIKUOJA

Anglijoje turėjo būti iššaukta 
karo policija, kad suvarytų į lo
vas merginų būrį, kurios pakėlė 
streiką po 12 vai. nakties, susirin
kusios į kareivinių aikštę, protes
tuojant prieš kariuomenės įsaky
mą gulti jau 11 valandą, šis įsa
kymas trukdąs jų socialinį gyve
nimą ir mažinąs progas susirasti 
partnerius vedybiniam gyvenimui.

NUSKRIAUSTAS JAUNIMAS

Jaunimas, kurių tėvai pralei
džia ilgesnį laiką karčiamose, o 
ne namuose, susiorganizavo į klu
bą, vadinamą “Alateen”. Tai gru
pė jaunuolių, kurie susirenka, pa
sikalba ir nagrinėja problemas, 
kaip elgtis su tėvais alkoholikais. 
Šios rūšies klubai pradeda plisti 
ir Australijoj. Klube vadinamasi 
tik vardais, o ne pavardėmis.

GELTONAS LIETUS

Šiais metais Kaukaze buvo gel
tono lietaus kritulių, kurie apga
dino daug namų, automobilių ir 
kt. Metų pradžioje buvo geltono 
ir raudono sniego. Pagal vietinę 
spaudą, šis reiškinys nesąs žalin
gas, nes tai susidarą iš smėlio dul
kių audrų.

J DRAUGIŠKIAUSIAI IR PIGIAUSIAI JUMS PATARNAUS £

RADFORD’S FLORAL SERVICE
Vainikai laidotuvėms, dovanų krepšiai ir kitos rinktinės gėlės.

Siuntimas į užsienius. $
J 117 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, Tel.: UB 1617 S 
” *

DIEFENBAKERIS 
ATSAKĖ SIDZIKAUSKUI

Baltijos Valstybių Tarybos pir
mininkas V. Sidzikauskas rugsėjo 
30 pasiuntė Kanados Min. Pirm. 
G. Diefenbakeriui padėkos laišką 
už jo kalbą JT pilnačiai, kartu 
pateikdamas kaikurių duomenų 
apie Baltijos valstybes. Spalio 6 
Min. Pirm. Diefenbakeris į tai at
siliepė savo laišku. Tai yra ne tik 
mandagumo, bet ir palankumo 
gestas Baltijos valstybėms.

Kor.
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KONTROVERSIJĄ
Vienas iš įdomiausių ir, gal 

būt, keisčiausių lengvosios atle
tikos trenerių ne tik Australijo
je, bet ir visame pasaulyje yra 
senyvas 65 metų amžiaus austra
las Percy Cerutty, kuris čia yra 
vadinamas “Didysis Baltagalvis” 
(dėl jo baltų plaukų) arba “Aus
tralijos Atletikos Protingasis Vy
ras”. Jeigu jo treniruojami bėgi
kai, kaip pasaulio rekordininkai
H. Elliot, J. Landy, M. Lincoln 
ir kt., nebūtų atsiekę tokių ypač 
gerų, pasekmių, tai, gal būt, šian
dien šis savotiškai įdomus trene
ris būtų laikomas puspročiu.

Gyvendamas apie 60 mylių nuo 
Melburno miesto, jis turi specia
lią savo treniravimo stovyklą 
“Portsea” ir čia gyvenančius at
letus jis paruošia ne tik fiziniai, 
bet ir protiniai, sunkiam ir kar
tais vargingam keliui į atletikos 
pergales. Pagrindiniame savo gal
vojime ir įsitikinime jis nuverti
na ir pažemina visas tas moteris, 
kurios bėga, šoka ar meta ir pa
našiai, sakydamas, jog atletika 
yra tik vyrams, kai moterys turi 
savo jėgas ir kvapą pasitaupyti 
grynai moteriškiems dalykams. 
Nesenai per Australijos televizi
ją ir spaudą žymiosios australų 
moterys, pasaulio bėgimo rekor
dininkės, plačiai argumentuoda- 
mos, atsakė į P. Cerutty užsipuo
limus, tačiau jis j tai visai ne
kreipia dėmesio ir iš visų moterų 
atlečių jau nuo 1940 metų tik 
juokiasi ir visiškai nesiskaito su 
jomis kaip sportininkėmis.

1959 metais, būdamas Britų 
Imperijos Sporto Pirmenybėse 
Londone, jis skaitė eilę paskaitų 
apie treniravimą, ir kelios iš jų 
buvo moterų bėgikių trenerėms. 
Klausimų metu, viena iš jų pa
klausė patarimo trims geriausioms 
880 jardų nuotolių bėgikėms, 
kaip galima jas būtų dar geres
nėm padaryti. Žilasis treneris tik 
pamosikavo rankomis ir tarė: “Vi
sos moterys atletės turėtų būti 
namuose ir gulėti lovose”.

Pati senojo trenerio bėgimo is
torija yra fantastinė. 1946 metais 
jis laimėjo Viktorijos valstijos bė
gimo pirmenybes Olimpiniame 
Parke. Tuo metu jis jau buvo 53 
metų amžiaus. Tais pat metais 
jis bėgo 60 mylių iš savo stovyk
lavietės iki Melburno miesto ir 
tais pat metais jis laimėjo Vikto
rijos valstijos Maratono bėgimą 
(26 mylias 385 jardus), pasiekda
mas šios valstijos rekordą. 1953 
metais, būdamas jau 60 metų am
žiaus, jis galėjo bėgti 440 jardų 
per 29 sek. 1952 metais jis buvo 
Helsinkio olimpiadoje ir 1956 m.

KELIĄS TRENERIS 
Melburne jis buvo vienas iš ak
tyviųjų trenerių — stebėtojų, 
įvaręs rusams baimės, kai jie jį 
rado gulintį E. Zatopek lovoje. Ir 
Romos Olimpiadoje Cerutty buvo 
labai populiarus, pridaręs įvai
riausių net ir kurjoziškų pokštų.

FANTASTINĖS TEORIJOS
P. Cerutty, kaip pasakoja jo 

treniruojami bėgikai, yra kieto 
charakterio žmogus, savo užsispy
rimu atsiekiąs tiesiog “nenugali
mus” dalykus. Jo pagrindinė bė
giko paruošimo teorija yra:

— Geras bėgikas turi bėgti kaip 
gaidys. Tai jis pastebėjo ir pa
ėmė iš gaidžių lenktynių ir pa
čioje pradžioje tą bėgimo būdą 
jis stengiasi įdiegti bėgikui. Jei
gu žmogus įstengs pasisavinti 
gaidžių bėgimo būdą, tai, kaip 
skelbia Cerutty, kiekviename lenk
tynių bėgimo rate jis įstengs su
taupyti apie dvi sekundes bėgimo 
laiko.

— Geras bėgikas turi išvystyti 
tigro norą laimėti ir jis savo bė
gikams stengiasi įdiegti galvose
ną, kad bet kuriose lenktynėse 
bėgikas turi laimėti.

P. Cerutty nepripažįsta jokio 
sušilimo prieš bėgimą ir kaip pa
vyzdį nurodo kates. Demonstruo
damas savo teoriją, jis užpylė 
šalto vandens kibirą ant miegan
čios katės, kuri žaibo greitumu 
pašoko ir labai greitai nubėgo. 
Aiškindamas šį įvykį, jis sako, jog 
įgimta gamtinė savybė nereika
lauja kojų lankstymo, lengvo bė
gimo ir kitų panašių apšilimo 
priemonių prieš rungtynes.

šis žymusis treneris yra dide
lis vegetaras ir savo bėgikus pa
daro taip pat vegetarais, saky
damas, kad gerųjų bėgikų maistas 
turi būti žalios daržovės, riešutai, 
alyva, razinkos, įvairūs žali grū
dai ir kiti žali vaisiai, nors jo sto
vykloje gyveną atletai dažnai ir 
skundžiasi esą nuo “žalio” mais
to alkani.

Geras bėgikas, pasak Cerutty, 
turi būti ne tik geras atletas, bet 
privalo sugebėti ir viduryje žie
mos plaukti lediniame vandenyje, 
nebijoti laipioti aukštuose kal
nuose, bėgti ilgus nuotolius ir 
svarbiausiai — jis neturi teikti 
savo organizmui šių laikų moder
niųjų patogumų. Bėgime jis turi 
mokėti išlaikyti gerą lygsvarą, 
todėl jis savo bėgikus treniruoja 
bėgti su 8 pėdų bambuko karti
mis, iškeltomis skersai virš gal
vos.

P. Cerutty atkreipė vienas iš 
pirmųjų dėmesį į naujuosius “na
tūralius” treniravimo metodus.

Pvz. garsusis bėgikas Elliott’as, 
prieš sumušdamas 4-rių minučių 
mylios rekordą, turėjo labai daug 
bėgti minkštu smėlėtu lauku, da
rydamas įvairius zigzagus apie di
džiulius arbatos medžius, supan
čius Cerrutty stovyklą, nors gar
susis J. Landy, nors ir treniruo
damasis pas jį, labai nemėgo šių 
naujoviškų metodų.

Be australų, P. Cerutty turi 
plataus atgarsio ir kituose kraš
tuose ir jo metodai prigyja taip 
pat ir svetur. Vienas iš naujausių 
jo pasekėjų yra Amerikos negras 
kalinys R. Pointwester, kuris, bū
damas 33 metų amžiaus ir kalė
damas Iowa kalėjime, gauna ko- 
respondencinius Cerutty nurody
mus. Jis jau dabar ten mylią bė
ga per 4 m. 2 sek., nors tikisi 
ateityje šį nuotolį atsiekti per 4 
minutes. Amerikos sporto komen
tatoriai stebisi kaip šis negras, sek
damas tik korespondencinius nu
rodymus, būdamas tokiame am
žiuje ir turėdamas nepalankias 
sąlygas, jau dabar atsiekia tokius 
puikius rezultatus.

Nors įvairūs bėgimo veteranai 
ir jų treneriai skeptiškai žiūri į 
P. Cerutty visus metodus, tačiau 
viena yra aišku, jog jis ir jo mo
kiniai yra jau atsiekę pirmųjų 
pasaulyje vietų ir jo treniravimo 
būdas, nors ir gana sunkus, vis 
labiau prigyja, duodamas vis ge
resnių rezultatų. Gal būt jis ir 
yra teisingas?

L.

Sydnėjuje
ŠACHMATAI IR LAUKO 

TENISAS
Paskutinėse Sydnėjaus tarpklu- 

binėse šachmatų varžybose “Ko
vo” komanda laimėjo prieš rusų 
šachmatininkus. Pirmą kartą da
lyvaudami šiose varžybose, kovie- 
čiai įrodė, jog yra pajėgūs grum
tis su aukščiausios “A” klasės 
šachmatininkais. Geriausius re
zultatus pasiekė V. Liūgą, laimė
damas 6 partijas, 3 sužaidęs ly
giomis ir tik vieną pralaimėjęs. 
Koviečiai užėmė septintą vietą iš 
13 dalyvavusių komandų, žai
džiant prieš Rusų komandą, taš
kus laimėjo: V. Patašius }, V. Ko- 
ženiauskas 0, V. Liūgą 1, J. Dam
brauskas 1 ir V. Augustinavi- 
čius Š.

Šiais metais rengtas lietuvių 
šachmatų turnyras jau baigiamas. 
Turnyro uždarymas ir dovanų 
įteikimas įvyks š.m. spalio 30 d. 
(sekmadienį) 4 vai. p.p. Lietuvių 
Centriniuose Namuose, Redferne. 
Po turnyro uždarymo bus bendras 
sportininkų pobūvis ir šokiai, gro
jant plokštelių muzikai. Sporti
ninkams ir svečiams įėjimas ne
mokamas. Kviečiame visus paben
drauti su mūsų sportininkais ir 
gražiai praleisti vakarą.

į MODERNI KONTINENTALINĖ MOTERŲ KIRPYKLA j

L Y D I A
| Plaukų kirpimas, sudėjimas, dažymas, pusmetinė šukuo- 5 
t sena ir nuspalvinimas.
į Adresas: Frisina Chambers, 359 Chapel Road, Bankstown. į

Tel. UY 4279. Kalbame įvairiomis kalbomis.
u::::::::::::::::::::::::::::

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 
ANKSTO UŽSISAKYTI

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTĮ, 

kurio kaina: kietai* viršeliais £ 
2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

Užsakymus siųsti adresu: Box 
4558, G.P.O., Sydney, pažymint, 
kuriam tikslui pinigai siunčiami. 
r******************^*^<*<^<^^<^

★
Artinantis sporto šventei Syd

nėjuje bus pravestos lauko teniso 
pirmenybės (vyrų ir moterų). Jos 
bus pravestos lauko teniso aikšte
lėje, kuri įrengta greta Banks
towno lietuvių namų. Turnyro 
pradžia š.m. spalio 30 d. 1 vai. 
p.p. Norintieji dalyvauti turnyre, 
kuriame bus atrinkti geriausi žai
dėjai sporto šventei, prašomi re
gistruotis turnyro atidarymo die
ną aikštelėje pas V. Binkį — sta
lo ir lauko teniso vadovą.

V.A.

VIENINTELE TIKRA 
VODKA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

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

ARTINASI KALĖDOS... t
Siųskite savo siuntinius į USSR ir į Pabaltijį. T

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

NYMAN & SCHULTZ
SWEDEN, X

100 metų senumo ir patyrimo firma. T
’ 44 1b. siuntiniai saugiai pristatomi ir pilnai apdraudžiami. Už T 
; persiuntimą imami žemiausi mokesčiai Australijoje.
- Australijos skyrius: X

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

(
BELGRADE ESTATE AGENCY |

Savininkas — R. Stoikovich,
SCHOOL OF ARTS, HUME HIGHWAY, LIVERPOOL ?

Parduoda namus, sklypus, farmas ir biznius. Kalba rusų, y 
serbų, lenkų ir vokiečių kalbomis. t

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

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

ARBA SYDNEY CITY WB 3795. t
Geras darbas ir pigios kaino*. I

Mes taisome visų rūšių plienines struktūras ir esame elekt- X 
’; ros veldavimo specialistai. Skubiai atliekame kiekvieną darbą. X

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

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

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

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

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

VISIEMS LIETUVIAMS
GERAI ŽINOMA FIRMA

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

Siuntiniai vyrams:
“VARPIS” — KAINA: A£ 15.10.0 SVORIS: 4 Ibs.
3i yds. medžiagos kostiumui, mėlynos, rudos ar pilkos 

spalvos, lygios, ar neryškiai dryžuotos;
Pamušalai, sagos ir siūlai;

1 poplino marškiniai;
2 poros žieminių puskojinių;
1 komplektas apatinių — baltiniai ir ilgos kelinės
1 kaklaraištis;
1 didelis turkiškas rankšluostis.
Prie šio siuntinio galima prijungti 6 Ibs. prekių be pa

pildomų persiuntimo mokesčių, arba — 16 Ibs. prekių, pramo
kant — 11/3.

“VIKIS” — KAINA: A£ 32.2.0 SVORIS: 16Š Ibs.
3 yds. vilnonės medžiagos paltui, tamsiai mėlynos spalvos; 

Pamušalai, sagos ir siūlai;
1 darbinis kostiumas tamsiai mėlynos spalvos — kelinės 

ir švarkas;
2 darbiniai marškiniai;
3 poros vilnonių puskojinių;
1 komplektas žieminių apatinių — baltiniai ir kelinės;
1 storas megstinis — pullover;
1 pora darbinių pusbačių, geros odos, dvigubais padais;
2 dideli turkiški rankšluosčiai.
Prie šio siuntinio galima prijungti 3i Ibs. prekų be papil

domų persiuntimo mokesčių.

BROWNEJONES LTD,
šių metų STANDARTINIUS SIUNTINIUS labai prieinamomis kai

Siuntiniai moterim* :

“LONE” — KAINA: A£48.0.0 SVORIS: 13i lb*.
3 yds. vilnonės Velour medžiagos paltui;
3 yds. vilnonės Baratea medžiagos kostiumui, juodos ar 

mėlynos spalvos export rūšies;
1 pora minkštos veršio odos batelių:
1 komplektas vilnonių Twin — Set megstinių (2 gab.);
1 pora odinių pirštinių;
2 poros nylon kojinių;

Pamušalai, sagos ir siūlai, paltui ir kostiumui;
4 yds. geros medžiagos elegantiškai suknelei;
2 dideli turkiški rankšluosčiai.
Prie šio siuntinio galima prijungti 6i lb. prekių be papil

domų persiuntimo mokesčių.

“SILVA” — KAINA: A£ 16.19.6 SVORIS: 7i lb*.

3 yds. medžiagos kostiumui, pilkos ar mėlynos spalvos;
4 yds. raštuotos medžiagos suknelei;
4 yds. f tanelio medžiagos, tinkamos apatiniams baltiniams;
1 pora zomšinių botų su kailio pamušalu, juodos spalvos, 

guminiais padais;
1 gėlėta skarelė 27 x 27”;
2 špūlės siūlų, ir sagos.
Prie šio siuntinio galima prijungti 2i Ibs. prekių be papildo

mų persiuntimo mokesčių, arba — 12i Ibs., primokant — 11/3.

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

nomis, į kurias yra įskaityti sovietų muito ir persiuntimo m0‘

FIRMA GARANTUOJA SAUGŲ SIUNTINIO GAVIMĄ.

GAVĖJAS MEKO NEPRIMOKA.

Mes turime didžiausią pasirinkimą medžiagų paltams, kos
tiumams, suknelėms ir Lt 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:

3i yds. medžiagos vyriškam kostiumui, tamsiai 
mėlynos ar rudos spalvos, lygi ar druožuota, 
stipri ir praktiška ................. .................. A£ 5. 1.9;

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

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

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

1 *
I VISAS KAINAS ĮSKAITYTAS SOVIETŲ MUITO

MOKESTIS
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6 MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. spalio 21 d.

M<)SU PASTOGĖ
SYDNEJUS

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Jau Lietuvoj pamėgta ir iškil
mingai minima ypač jaunimo — 
Kristaus Karaliaus šventė — šiais 
metais bus spalio 30 d. — penk
tąjį sekmadienį.

Iškilmingos pamaldos Camper
down 12 vai., giedant “Dainos” 
chorui ved. muz. K. Kavaliausko. 
Kviečiami visi tikintieji, o ypač 
jaunimas dalyvauti pamaldose ir 
priimti šv. Komuniją.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
11 vai. prieš pamaldas.

šios šventės minėjimas įvyks 
5 va], p.p. Dainavos salėje Banks- 
towne, kurį ruošia Sydney ateiti
ninkai.

Spalio 30 d. St. Mary's lietu
viams pamaldos 9 vai. parapijos 
bažn.

Lapkritis — mirusiųjų prisiminimo 
mėnuo.

Lapkričio 1 d. — Visų šventų
jų diena — šventė, kurioje priva
loma išklausyti šv. Mišias.

Lietuviškos pamaldos Camper- 
downe 7 vai. vakare. Po Mišių bus 
giedama Libera — maldos už mi
rusius.

Lapkriio 2d. — Vėlinės. 3-ios 
Mišios už mirusius. Kapinių lan
kymas nukeliamas į sekmadienį 
(6 d.) po pamaldų.

K.P.B.

SENŲJŲ SKAUTŲ ŽIDINIO 
SUEIGA

Tradicinė Sydnėjaus Senųjų 
Skautų židinio sueiga šiemet vy
ko spalio 16 d. Bankstowno Dai
navos salėje.

Sueigą pradėjo Židinio tėvūnas 
inž. Bukevičius. Paskaičius pra
eitos sueigos protokolą ir padarius 
pranešimą apie kasos stovį, sk. 
Dr. A. Mauragis skaitė paskaitą 
tema: “Skautybės ideologija ir 
Lietuvos skautų suvalstybinimas”.

Kadangi skt. A. Mauragis anais 
laikais yra pats dirbęs vyriausia
me Lietuvos skautų štabe, tai pa
skaitoje iškėlė daug tokių aktua
lijų, kurios daugumai susirinku
sių buvo naujos ir įdomios. Pa
grįstais išvedžiojimais paskaiti
ninkas išryškino, kad nežiūrint 
Lietuvos skautų suvalstybinimo, 
Lietuvos skautija išliko ištikima 
savo idealams dėka vyr. skautų 
šefo prez. A. Smetonos humanis
tinių nuotaikų ir vyr. skautų šta
bo nešališko nusistatymo.

Po paskaitos buvo gana gyvos, 
tačiau kultūringos diskusijos, ku
riose šis klausimas buvo plačiau 
išgvildentas ir papildytas.

Šį kartą sueigoje, be Židinio 
narių, dalyvavo žinomas Canber
ros liet, skautų veikėjas P. Pilka 
ir Australijos liet, skautų rajono 
vadeivė T. Reisgienė.

Po sueigos vyko skautiškai bi
čiuliška arbatėlė.

M.P.I.

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

Kaip ir kiekvienais metais, ir 
Šiemet Sydnėjaus ateitininkai ruo
šia Kristaus Karaliaus minėjimą, 
kuris įvyks spalio 30 d. (sekma
dienį). Minėjimas pradedamas iš
kilmingomis pamaldomis 12.00 vai. 
Camperdowno bažnyčioje, šv. Mi
šias giedos “Dainos” choras. Me
ninė dalis bus Bankstowno “Dai
navos” salėje 5.00 vai. vakaro. 
Tai dienai pritaikytą žodį tars 
svečias kun. S. Gaidelis, S.J.

Programoje matysime ir pačius 
jaunuosius ateitininkus. Po to 
plokštelių muzikai grojant bus ga
lima praleisti likusią vakaro dalį. 
Laukiama gausaus tautiečių atsi
lankymo.

—ab—

KELIOS ŽINUTĖS APIE 
MOŠŲ JAUNUOSIUS

Šių metų spalio 1 d. Sydnėjaus 
jaunimo tarpe aktyviai dirbanti 
Marina Osinaitė susižiedavo su 
L. Cox. P.p. Ošinai ta proga su
rengė šaunų pobūvį Parramattos 
skautų salėje, kur dalyvavo dide
lis skaičius svečių. P. S. Osinui ir 
Marinai buvo sugiedota “Ilgiausių 
metų” — jų gimtadienių sukak
tuvėms atžymėti.

★

Skambiai aidėjo lietuviškos dai
nos spalio 15 d. Bass Hill koloni
joje pas p.p. Kurus, kur buvo 
atšvęsta Gailos Kuraitės 21-sis 
gimtadienis. Ta proga buvo susi
rinkęs gražus būrys svečių.

jaus Skyriaus visuotinas narių 
susirinkimas, kuris įvyks Centri
niuose Lietuvių Namuose, 20 Bo
tany Rd., Redferne.

šiame susirinkime kviečiami da
lyvauti ne tik ramovėnai, bet ir 
savanoriai — kūrėjai ir visi pri
jaučiantys lietuviai, nes čia bus 
apsvarstytas ir aktualus visiems 
lietuviams klausimas, būtent — 
savųjų kapinių reikalas ir bendro 
paminklo pastatymas.

DIENOTVARKĖ:
Susirinkimo atidarymas, prezi

diumo rinkimas, skyriaus pirmi
ninko pranešimas, iždininko ir 
sekretoriaus pranešimas, revizi
jos komisijos pranešimas, rinki
mas naujos valdybos, rinkimas 
naujos revizijos komisijos ir su
manymai bei pageidavimai.

Po susirinkimo tęsis draugiškas 
pobūvis.

“Ramovės” Skyriaus Valdyba

STUDENTŲ DĖMESIUI
Pranešame visiems ALLS na

riams, kad Sąjungos metinis suva
žiavimas įvyks Sydnėjuje š.m. 
gruodžio 27-30 d.d.

Lietuviai studentai, kurie gyve
na tokiose vietovėse, kur nėra są
jungos skyrių ir rengiasi atvykti 
į suvažiavimą, prašomi kreiptis 
tiesiogiai šiuo reikalu į Centrinę 
Studentų Valdybą pas K. Protą, 
71 Morgan St, Kingsgrove, NSW.

Centrinė Valdyba

DĖMESIO!
Spalio 29 d. 5 v. 30 min. (šeš

tadienį) šaukiamas Lietuvių Ve
teranų S-gos “Ramovė” Sydnė

MELBURNAS
PRANEŠIMAS

A.L.B. Melbourne Apyl. V-ba 
praneša, kad š.m. lapkričio 5 die
ną 5 vai. p.p. ROYALE BALL
ROOM salėje (Exhibition Build
ing) bus taip vad. “Freedom Ral- 
ley” — “Laisvės Mitingas”, ku
riame pagrindinis kalbėtojas bus 
Australijos Ministeris Pirminin
kas Mr. R. Menzies ir kiti aukšti 
asmenys.

Lietuviškoji visuomenė, kaip ko
munizmo gyvoji auka, kviečiama 
skaitlingai tame mitinge dalyvau
ti, tuo demaskuojant tą biaurų 
raudonųjų melą, kad mes esame 
savo tautos išdavikai, o tauta yra 
“laiminga” kūjo ir piautuvo re
težiuose.

Valdyba

VAIDINAMAS 
“BALTARAGIO MALŪNAS”
Spalio 30 d., sekmadienį, Lietu

vių Namuose, 12 Francis Grove, 
Thornbury, 5 vai. popiet kviečia
mi visi tautiečiai į pirmąjį lietu
višką vaidinimą plokštelėmis “Bal
taragio Malūną”.

Vaidina Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatras K. Borutos kūri
nį, jscenizuotą Birutės Pūkelevi- 
čiūtės ir K. Veselkos.

Ilgesnį laiką Melburne nebuvus 
jokiam spektakliui, tikimės, kad 
tautiečiai skaitlingai atsilankys 
“Baltaragio Malūno vaidiniman.

Įėjimas nemokamas.
Lietuvių Namų Taryba

MELBURNO DAINORIŲ 
KONCERTAS — BALIUS

Melburno lietuvių choras, dirig. 
muz. čelnos ir administruojamas 
p. Baltrūno, kasmet rengia tradi
cinį balių, kuris visada praeityje 
turėdavo didelį pasisekimą.

Šiemet Melburno lietuvių cho
ras ruošiasi nepaprastai misijai — 
šių metų lapkričio 4 d. (šeštadie
nį), 8 v.v. tikrai puikioje Melbur
no salėje įvyks šis grandiozinis 
balius, su puikia programa ir ki
tomis įvairiomis prašmatnybėmis. 
Pelnas bus skiriamas choristų ke
lionei į Sydnėjaus Meno Dienas 
apmokėti.

Vėlesniuose “Mūsų Pastogės” 
numeriuose bus painformuota 
smulkiau apie baliaus pasiruoši
mus ir kt.

M.P.I.

BANKSTOWNAS
PADĖKA

A.L.B. Bankstowno Apylinkės 
Kultūros Taryba nuoširdžiai dė
koja visiems, prisidėjusiems P. 
Pilkos “Pabaigtuvių” spektaklį 
statant, būtent: p. S. Skoruliui 
už režisavimą; p. A. Plūkui, ku
ris, be muzikinės dalies paruoši
mo, įdėjo daug darbo ir dekora
cijas piešiant, elektrą įrengiant 
ir kt.; p. A. Alčiauskui už tauti
nių šokių paruošimą, p. J. Onuš- 
kevičiui — Jacynai už dekoracijų 
projektą; p. R. Herger už parūpi- 
nimą prožektorių ir elektros tvar
kymą; aktoriams — p.p. J. Jar
malavičiui, M. Osinaitei, E. Ky
mantaitei, M. šumskui, J. Barilai; 
dainininkams bei šokėjams — p.p. 
L. Černiauskienei, G. Hornienei, 
L. Jurkšaitytei, A. Kolbakienei, 
A. Griškaitytei, V. Griškaitytei,'

N. šlefertaitei, E. šutienei, R. 
Petrukevičiūtei, V. Jurkšaičiui, A. 
Migevičiui, A. Kramiliui, E. Kol- 
bakui, M. Mauragiui, V. Stašio- 
niui, M. Černiauskui, V. Gaidžio- 
niui, M. šutui, A. Garoliui ir iš- 
tiesusiems talkos ranką kitus dar
bus atliekant — p.p. E. Šliogerie
nei, P. Zarembai, R. Hornui, M. 
Padagaitei, G. Rauličkienei, M. 
Apinienei, A. Sideravičiui ir S. 
Šatkauskui.

Viso šio kolektyvo darbas ir at
sidavimas įgalino veikalo pasta
tymo pasisekimą.

Taryba

PAPILDOMAS PRANEŠIMAS
Jau praeitame “Mūsų Pastogės” 

numeryje buvo pranešta, kad š.m. 
spalio 29 d. A.L.B. Bankstowno 
Apylinkės Valdyba drauge su 
Kultūros Taryba ir savaitgalio 
mokyklos Tėvų Komiteto nariais 
rengia Bankstowno “Dainavos” 
salėj įdomų vakarą — koncertą. 
Papildoma, kad koncerto meninės 
dalies išpildyme dalyvaus ne tik 
mokinių motinos, bet ir patys mo
kiniai, kurie mokyt, p. Zakarevi
čienės vadovaujami pašoks dru
gelius, padainuos gražių dainelių, 
kurias išmokė p. Zigaitis. Be to, 
dar Kultūros Taryba pasirodys su 
tautiniais šokiais, kuriems vado
vauja p. A. Alčiauskas.

Po meninės dalies bus pasilinks
minimas — šokiai iki 12 vai. nak
ties.

Rengėjai kviečia visus Sydnė
jaus ir apylinkių lietuvius juo 
skaitlingiau dalyvauti koncerte. 
Savo atsilankymu ne tik paremsi- 
te mokyklą, bet pasiklausysite 
gražių liaudies dainų, pamatysite 
gražių šokių ir jaukioj lietuviš
koj nuotaikoj praleisite vakarą.

Rengėjai

BRISBANE
IR TOLIMI KELIAI — 

NETRUKDO SUSITIKTI
Kelias nėra jau toks tolimas 

tarp Adelaidės ir Brisbanės, kai 
vykstama atostogauti. Taip pat 
jis nebuvo tolimas ir adelaidiš- 
kiams p.p. Algirdui ir Irenai Gu- 
daičiams bei Patupiui su žmona 
Aldona ir sūneliu. Jie visi atvyko 
aplankyti seniai nematyto dėdės, 
tetos, pusbrolio ir puseserės Gu
daičių.

Brisbanės lietuviai, nors ir ne
labai skaitlingi, yra vieningi ir 
vaišingi. Todėl ir šį kartą neteko 
vieniems p.p. Gudaičiams svečius 
vaišinti, nes prisidėjo ir jų arti
mieji prieteliai — p.p. Stankū
nai, Luckai, Kačiūnai ir Mališaus
kai, nors paskutiniųjų jau ir ne
besuspėjo aplankyti.

Taip besivaišinant įvyko graži 
staigmena: susižiedavo Vaidas 
Stankūnas su adelaidiške Irena 
Gudaityte. Sužieduotuvės vyko p. 
Stankūno namuose.

Vaidas Stankūnas neperseniau
siai atliko karinę tarnybą specia
liame dalinyje, ir, tur būt, bus 
pirmas lietuvis po pastarojo ka
ro, kuriam teko apsivilkti karinę 
uniformą Queenslande.

Dalyvavę*

ADELAIDE
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

PRANEŠIMAS
š.m. kovo mėn. 16 d. Adelaidė

je mirė Mečius Banys. “Public 
Trustee” žiniomis, velionio tėvai 
gyvena Lietuvoje, tačiau jis pats, 
dar prieš atvykdamas čia, buvo 
pakeitęs pavardę. Kadangi yra 
likę kiek turto, “P.T.” įstaiga 
prašo padėti surasti velionio gi
mines.

Asmenis, žinančius mirusiojo 
giminių adresą, prašom painfor
muoti A.L.S-gą (Adelaide Lithu
anian Soc. Incorp.), 42 Coombe 
Rd., Allenby G-ns, South Austra
lia.

JAUNIMO ŠVENTĖ
Spalių 30 d. 1.30 popiet Lietu

vių Namų sporto aikštėje rengia
mos įdomios vyrų ir moterų krep
šinio rungtynės. Sportininkai bus 
sugrupuoti į tris komandas: “di
dieji”, “vidutiniai” ir “mažieji”. 
Tokios rūšies rungtynių dar nebu
vo. Jose silpnesnieji ir “nuskriaus
tieji” galės parodyti savo sugebė
jimus.

Sportininkai laukia, kad adelai- 
diškiai neliks abejingi ir gausiai 
skirtu laiku atsilankys į šią spor
tuojančio jaunimo šventę.

Išalkusius kavute, pyragaičiais 
ir kitais skanumynais pavaišins 
Moterų sekcija, kuri po šventės 
salėje organizuoja linksmą popie
tę su šokiais, labai vertinga lote
rija ir žaidimais, kuriuos žada 
pravesti mūsų skautai.

PASIKEITIMAI APYLINKĖS 
VALDYBOJ

Valdybos nariui J. Jasiūnui iš
vykus į USA ir pakvietus pirmąjį 
kandidatą dr. A. Jankų, Apylin
kės valdyba persitvarkė parei
gomis, pasiskirstydama šitaip: č. 
Ostrauskas pirmininkas, Dr. A. 
Jankus vicepirmininkas, S. Dunda 
sekretorius, V. Laurinaitis iždinin
kas ir A. Maželis valdybos narys 
kultūros ir švietimo reikalams.

IŠ MOTERŲ SEKCIJOS 
VEIKLOS

Sekcija projektuoja drabužių 
ir avalynės rinkliavą.

Sekcijos rengiamos bendros Kū
čios įvyks Lietuvių Namuose š.m. 
gruodžio 24 d. Norima, kad jos 
kiek galint labiau primintų visų 
mūsų mėgtas lietuviškas Kūčias, 
kada visi susirinkdavo prie vieno 
bendro stalo. Tremtyje mes esame 
viena didelė šeima tautine prasme 
ir dėl to būtų tikrai malonu, kad 
bendrose Kūčiose dalyvautų gali
mai didesnis adelaidiškių skaičius. 
Užmirškim, kas mus išskiria ir at
siminkim kas mus jungia.

Tradicinė Moterų Sekcijos ren
giama Kalėdų Eglutė, kurios me
tu apdovanojami visi lietuvių vai
kai, šiemet bus Lietuvių Namuose 
gruodžio 27 d. Tenelieka nė vieno 
lietuviuko, kuris nebūtų atvestas 
pasidžiaugti Eglute ir pasiimti do-

Įvairenybės
LIETUVOS ARTISTŲ IŠVYKOS

Lietuvos artistas Jonas Stasiū
nas išvyko komunistinėn Kinijon 
pusantro mėnesio gastrolėms. 
Gruodžio mėnesį Sabaliauskaitė ir 
Banys išvyksta baleto gastrolėms 
į Libaną.

ĮVYKIAI LAOSE
Tuo tarpu, kai viso pasaulio dė

mesys buvo nukreiptas į Afriką 
ir Jungtines Tautas, stiprios ko
munistų gaujos iš šiaurės Viet
namo įsibrovė į Laosą ir stengiasi 
padidinti maišatį, kuri ten jau 
buvo susidariusi po neseniai įvy
kusio perversmo.

JEANSON BYLA
Prancūzijoje buvo sprendžiama 

vadinamoji Jeanson byla, kurioje 
visa eilė inteligentų buvo nubaus
ta po 10 metų kalėjimo už globo
jimą ir rėmimą Alžyro sukilėlių.

Kai kurie kaltinamieji, tarp jų 
ir prof Jeanson, yra pabėgę iš 
Prancūzijos.

Nemaža rašytojų, dailininkų, 
aktorių ir kitokių inteligentiško 
luomo prancūzų yra pasirašę dek
laraciją, skatinančią prancūzus 
neiti kariauti į Alžyrą. Prancūzų 
radijas ir televizija uždraudė to
kių veikalus vaidinti ar leisti 
jiems vaidinti.

* Sibiro lietuvių maldaknygė 
išversta j vokiečių kalbą. Apie tai 
praneša vokiečių leidinys “Digest 
des Ostens”.

Š.M. SPALIO 29 D. 7 VAL. VAK.
BANKSTOWNO “DAINAVOS” SALĖJE 

įvyks didelis

Koncertas-Vakaras
Koncerte dainuos liaudies dainas savaitgalio mokyklos mo- - 

' ■ kinių motinos. <
■ Pasirodys mokyklos mokiniai su drugelių šokiais ir daine- ■ 
- • lėmis, o Kultūros Taryba su tautiniais šokiais.

Po koncerto vyks šokiai.
Grot gera muzika. Veiks bufetas ir kiti malonumai.

‘ Įėjima* vyram* — 10 iii., moterims 8 šil. ir moksleiviam* — 5 ši).

RENGĖJAI ’

Lietuvių Teisininkų Draugijos nariui
advokatui VLADUI P02ĖLAI

mirus, jo žmonų, dukteris ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučia

Liet. Teis. D-jo* Melburno
Seniūnijos nariai

g PARDUODU NAMUS, SKLYPUS IR KITĄ NUOSAVYBĘ.

IŠRŪPINU PASKOLAS.

Taip pat isnuomoju namu*, butu*, kambariu* ir surenku nuomą.

| A. & A. BAUŽĖ, L. R. E. A., | 
g . I

8 Lambert Rd., Bardwell Park, LX 26081 , ....... ....„J

DSMESIO!

RtJTA
Gift Parcel Service

92 Broomfield St., Cabramatta, NSW
Telef. UB 3498

Nuo š.m. spalio 15 d. siunčia siuntinius tiesiai iš Cabra- 8 
mattos pašto į Lietuvą, USSR ir kitus jos užimtus kraštus (ne S 
per Švediją ir ne per Angliją).

SIUNTINIAI PASIEKIA ADRESATUS TARP 6 — 7 SA- S 
VAIČIŲ, GAVĖJAS NIEKO NEPRIMOKA. PERSIUNTIMO 8 
IŠLAIDOS PIGESNĖS.

Kreiptis kasdieną nuo 7 v. ryto iki 7 v. vakaro “Rūtos” X 
krautuvėn, o kitu laiku — į namus, skambinant telefonu S 
U B 3987.

Canberiškiai tautiečiai šiuo reikalu gali pasiinformuoti pas S 
p. P. Pilką adresu: 29 Westgarth St., O’Connor, ACT, tel. J 1828. |

NAUJAS LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

Country Club Hotel
BATHURSTE. N.S.W.

(Sav. Birutė ir Juoze* Jablonskiai)

informuoja tautiečius, kad jau dabar laikas užsisakyti kamba- B 
rius Kalėdų atostogoms. Prašoma pranešti laišku apie kamba- 
rių (lovų) skaičių ir atostogavimo laiką.

Nuoširdžiai laukiame atvykstant atostogų, nes Bathurstas 
suteiks Jums ramų ir malonų poilsį.

§ COSMOS TRADING CO.
;;; .sekančiam transportui i Lietuvą siuntinius 
K PRIIMAME IKI 9-TO LAPKRIČIO, 1960. SIUNTINIAI PA- 
J SIEKS GAVĖJUS VIDURYJE SAUSIO, 1961.

Siuntinius galite apsidrausti iki £ 150.-. Garantuojame saugų 
pristatymą.

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

J 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325.

Sydnėjuje: S. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. 
Tel. LL 5549.

>! Adelaidėje: J. Lepšy*, 28 Grange Rd., Hindmarak, S.A.
$ Tel. 46 3229.
J Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
> Brisbaneje: C. Kriaučiūne*, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld.
J Tel. 7 5827.

Hobarte: N. Kant vila*, 57 Strickland Ave., Hobart, Ta*m.
i*: Launčestone: J. Krutuli*, .41 William St., Launceston, Tasm.

Geelong: J. Cirulis, 241 Yarn St., South Geelong, Vic.
> Ballarate: P.V. Jekabson’a, 77 Bridge St., Ballarat, Vic.

NUOSAVUS NAMUS, 

įmokėjus mažą depozitą, ‘ 

GREITAI, TVARKINGAI ; 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
; REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. J 

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

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

’ >***>^**++++**+++4^4+**^>******++*+++4++44+**i&
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