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POLITIKOS LANKSTUMAS BŪNA PAVOJINGAS
Pasibaigus paskutiniajam karui, 

pasaulio politikoj įsivyravo lanks
taus politikavimo nesveikumas. 
Vakarų diplomatai, persiėmę bri
tų tradicijomis, tikėjosi lanksčios 
politikos menu apeiti visas pada
lytojo pasaulio kliūtis ir rasti su
sitarimo vidurkį.

Tačiau paskutiniuoju laiku pa
sirodė tokios politikos nesėkmin
gumas. Kai vakariečiai, naudodami 
pasitarimų ir sussitarimų metodus, 
darė vis didesnes ir esmingesnes 
nuolaidas, sovietinio bloko atsto
vai nė per nago juodymų nenu- 
tolo nuo savo principų ir užsimo
jimų. Tuo būdu galutiname tų pa
sitarimų rezultate vakariečiai bū
davo vis pralaimėtojais arba atsi
durdavo akligatvyje, iš kur išbris
ti nebuvo nė mažiausio šuntakio.

Vienintėlė gal Vakarų valstybė, 
kuri nesigriebė vadinamosios lan- 
ksčiųjų politikos, buvo V. Vokie
tija, kietam valstybininkui Dr. 
Adenaueriui vadovaujant. Supran
tama, ir ji turėjo begales sunku
mų savo vidaus ir užsienio politi
koj. Stipri opozicinė V. Vokieti
jos socialdemokratų partija jau 
nuo pirmųjų savo politinės egzis
tencijos dienų propogavo ir dabar 
propaguoja lankstumo principų su 
Sovietais. Tuo keliu eidama, ji 
mano, galėtų rasti su sovietais ku
rį nors bendrų kelių, galintį su
daryti Vokietijos sujungimui są
lygas. Jos vadai, atrodo, yra dar 
tiek naivūs, kai nesupranta, jog 
vienintėlis ir galutinis sovietų 
tikslas lanksčiosios politikos pa
galba infiltruotis į V. Vokietijos 
gyvenimų ir jį vienu ar kitu būdu 
susovietinti.

Taigi paskutiniosios iš V. Vo
kietijos ateinančios žinios yra tik
rai džiuginančios, nes Dr. Aden- 
aueris vėl apsisprendė liktis kanc
lerio pozicijoj, o ne jo pasiūlytas 
kandidatas H. Luebke buvo išrink
tas prezidentu. Atrodytų, kad rū
gęs V. Vokietijos valdančioje 
krikščionių demokratų partijoj 
skylimo pavojus, bent laikinai yra 
pašalintas.

Šį V. Vokietijos vidaus stabi
lumo momentų vykusiai pavaiz
duoja “Europos Lietuvis’’ savo 
straipsnyje “Tvirtos rankos politi
kas”, kuriame rašoma:

Kaip tik tomis dienomis, kai Že
nevoje vyko užsienių reikalų mi- 
nisterių pasitarimai, kuriuose bu
vo lygstamasi gal daugiausia dėl 
Vakarų Vokietijos likimo, pačioje 
toje Vokietijoje iškilo didėlesnis 
vidaus triukšmas. Dr. Konradas 
Adenaueris atsisakė savo pasiry
žimo kandidatuoti j prezidentus.

Dr. Adenaueris valdo Vakarų 
Vokietijų nuo pat tos dienos, kai 
jai buvo leista savarankiškai tvar
kytis. Valdo jis, žinoma, iš piliečių 
malonės, nes parlamento rinki
muose jo partija — krikščionys 
demokratai — vis surenka daugu
mų. Jam sukako jau 83 metai, tai
gi būtų pats laikas pasitraukti iš 
tokių labai atsakingų pareigų. Ka
dangi jis turi daug nuopelnų kraš
to atstatymui, be abejo, tiek par
tija, tiek ir piliečiai, ypač balsuo
jantieji už jo partijų, norėtų gar
bingąjį senį matyti pagerbtų. Dėl 
to buvo pasiūlyta jo kandidatūra 
į prezidentus, ir su ta mintimi su
tiko net pats Adenaueris.

Visi, atrodo, buvo patenkinti. 
Tiesa, buvo iškilęs jo įpėdinio klau
simas. Kas bus jo vietoje kancle
riu? Vokietija yra parlamentarinis 
kraštas, bet kancleris krašto poli
tikos vairavime reiškia daugiau, 
negu kur nors kitur ministeris 
pirmininkas. Tai vietai žmogus tu

ri būti jau plačiai žinomas savo 
darbais. Vokietijos krikščionių de
mokratų partija po Adenauerio 
neturi kito tokio populiaraus as
mens, kaip prof. Ludwig Erhard, 
ekoonmikos ministeris, kuris lai
komas “kaltininku” greito Vokieti
jos atsistatymo. Jo ekonominis 
planavimas laikomas tiesiog ste
buklu, išvedusiu pokario Vokieti
jų į dabartinę padėtį.

Jei partija linko į Erhard, tai 
Adenaueris išsiskyrė joje su savo 
nuomone. Adenaueriui Erhard yra 
daugiau tik ekonominis planuoto
jas, kuris nenusimanęs užsienio 
reikaluose. “Jeigu duosi žmogui 
porų teptukų ir puodų dažų, tai 
tuo jo dar nepadarysi dailininku”, 
sakė jis. Jam tinkamiausias šiai 
vietai atrodė Franz Etzel, dabar
tinis finansų ministeris. Bet, ži
noma, Adenaueris galėjo tik siū
lyti kandidatų. Pats pasirinkimas 
būtų priklausęs nuo pačios parti
jos. Į J. A. Valstybes vykusiam 
Erhardui Dr. Adenaueris buvo pa
žadėjęs, kad kandidato į kancle
rius klausimas nebus sprendžia
mas, kol jis grįš, o tai kartu reiš
kė, kad ir Erhard gali kandida
tuoti.

Krikščionių demokratų • parla
mentarinė partija staiga su nepa
sitenkinimu turėjo sutikti Dr. 
Adenauerio pareiškimų, kad jis 
norįs ir toliau likti kancleriu. Jis 
net pasiūlė kandidatų j preziden
tus: tų patį Etzel, kurį neseniai 
buvo siūlęs į kanclerius. (Etzel, 
be kita ko, išgirdęs tų žinių pa
reiškė: “žinote, dar kiek pabuvus 
Adenaueris pasiūlys mane popie
žium”). Kas gi čia atsitiko?

Tuo naujuoju Adenauerio spren
dimu nepatenkinti ne tik tie, ku
rie norėtų būti kancleriu. Juo ne
patenkinta ir pati jo partija ir net 
dalis spaudos. Net ir Berlyno bur
mistras socialistas Brandt išreiš
kęs savo nepasitenkinimų. Ar kas 
nors pasikeitė Vokietijoje ar pa
saulyje?

Adenaueris sutikęs kandidatuoti 
į prezidentus, pirmiausia, dėl to, 
kad toji vieta neatitektų itin po
puliariam socialistui Carlo Schmid. 
Dabartinis prezidentas nebuvo su
sidaręs tokios garso ir populiaru
mo aureolės. O jei ateitų į valsty

LENKAI APIE SEINŲ
LIETUVIUS

SAVOTIŠKI LIETUVIŲ LENKŲ 
SANTYKIŲ REIŠKINIAI

Lenkijos spaudos susidomėjimas 
Lietuva yra nemažas. Tai rodo 
dažnai toje spaudoje atrandami 
reportažai ir pranešimai iš Lietu
vos, ypač iš Vilniaus ir apie Vil
nių. J Vilnių lenkų spauda visų 
laikų ypatingų dėmesį kreipia, 
ypač domėdamos: ten likusių len
kų padėtim. Laisvoje lietuvių 
spaudoje neseniai tilpusi užuomi
na (Cicėno), kad lenkai, kieno 
tai paveikti, tų miestų nebevadinų 
“Wilno”, o Vilniumi, nėra tikra. 
Kokį tik lenkų laikraštį ar žurna
lų sklaidysi, jei kalbama apie Vil
nių, vis teberašoma “Wilno”, ne 
kitaip.

Retkarčiais Lenkijos spauda 
prasitaria ir apie lietuvius, gyve
nančius Seinų-Suvalkų-Punsko 
krašte, kuris juk tikrovėje turėtų 
priklausyti Lietuvai, ne Lenkijai. 
Neseniai Lenkijos oficiozas “Tri
būna Ludu” (IV.26) įsidėjo ketu

bės priekį labai populiarus prie
šingos partijos žmogus, jis ilgai
niui galėtų pasidaryti pavojingas 
dabar valdančiajai partijai. Juk 
gerų vardų turinčioms asmenybėms 
imama štai kaip tikėti: jeigu jis 
toks yra, tai ir jo partija turi 
būti tokia. O tai ilgainiui galėtų 
reikšti socialdemokratų laimėjimų 
Vokietijoje, o Adenaueris, supran
tama, šito nenori.

Kai partija plojo su pasitenkini
mu, išgirdusi, kad Adenaueris pa
sirenka jau prezidentūrų, jis pats 
per tų laikų iki pat naujo jo 
sprendimo, pavedė išmaningiems 
teisės žinovams ištirti, ar Vokie
tijos konstitucija leidžia preziden
tui suimti daugiau galios į savo 
rankas. Adenaueris nenori būti 
vien tik tokiu prezidentu, kuris 
iškilmingai priiminėja užsienių 
diplomatus. Jis norėtų turėti to
kios pat galios tose naujose pa
reigose, kaip Amerikos, o dabar 
jau ii- Prancūzijos prezidentai. 
Teisės žinovų atsakymas buvo 
neigiamas, dėl to Adenaueris vėl 
pakeitė nuomonę ir geriau norė
tų likti kancleriu ir valdyti Vokie
tijų. Oficialiai jis pareiškė, kad 
jį likti kancleriu privertė Ženevo
je vykstantieji pasitarimai. Jei jie 
baigtųsi gerai — Vokietijai reika
lingas patyręs žmogus valdžios 
priekyje, nes bus daug naujų rū
pesčių. Jei baigtųsi be jokių re
zultatų — tas patyrimas dar la
biau reikalingas.

Galėtų tik kilti klausimas, ar 
Vokietijai dabar būtinai reikalin
ga ta kieta valdžios ranka ir ar 
čia nėra kokio nors pavojaus. At
sakyti tiesiog sunku. Vokietijos 
noras neatsilikti nuo didžiųjų — 
Amerikos ir Prancūzijos — galėtų 
būti aiškinamas tokios valdžios 
formos patrauklumu. Demokratija 
lieka, bet valstybės vyriausybė tu
ri žymiai laisvesnes rankas, negu 
įprastinėje parlamentarinėje san
tvarkoje. Antra vertus, ta kietos 
rankos politika vis stipriau įsigali 
Azijos ir Afrikos naujose valstybė
se, net su stipriu palinkimu nepa
kęsti opozicijos, žodžiu, su tam 
tikrais pavojais pačiai demokrati
jai. Dr. Adenauerio politika kol 
kas tokių tendencijų nėra parod
žiusi.”

rių skilčių reportažų apie to kraš
to lietuvius (“Lenkų-Lietuvių pa
sienyje”), kurio autorius Alek
sander Slaw.

“IKI ŠIPLIŠKIŲ GYVENA 
ŽMONĖS — TOLIAU JAU 

LIETUVIAI”
To laikraščio straipsnio autorius 

Seinų-Punsko lietuvių atžvilgiu 
užima savotiškų pozicijų. Jo tei
gimu, partija (suprask: Lenkijos 
komunistų partija) to krašto lie
tuvius ginanti prieš — lenkų ku- 
nigijų, kuri esanti reakcinė, prieš 
lietuvius nusistačiusi. Dar 1957 
metais Suvalkų bažnyčioje vienas 
toks pamokslininkas iš sakyklos 
taip pasakęs: ‘Tik iki šipliškių gy
vena žmonės — toliau jau lietu
viai”. Dalis lenkų dvasiškių Seinų 
apskrityje stengiųsi lietuvius gy
ventojus diskredituoti, žeminti, 
trukdyti ir kultūrinį ir visuome
ninį gyvenimų ir neleisti susida
ryti geriems santykiams tarp len-

kų ir lietuvių. Tačiau tos pastan
gos nesančios sėkmingos. Giliai 
katalikiška lietuvių visuomenė ran
danti paspirtį — partijoje. Parti
ja neleidžianti, kad lietuviai bū
tų diskriminuojami, jų teisės bū
tų siaurinamos.

Tačiau,' iš kitos pusės, partijai 
nepalankūs esu ir lietuvių nacio
nalistiniai elementai. Buvę ir par
tijoje tokių, kurie po 8-jo parti
jos plenumo rezignavę iš partijos. 
Kita vertus, neseniai įstoję į par
tijų 25 kandidatai (lietuviai). 
Tiems, kurie laikosi "separatisti
nės tautinės linijos”, ateinu reak
cinė literatūra iš Vakarų Vokie
tijos ir kitur. “Reakcinė USA or
ganizacija BALFAS” taip pat mi
nima. “Kaip Tu aiškinsies prieš 
amerikiečius, gaudamas paketu- 
kus, jei Tu būsi partijoje? — esu 
vienas tariųs kitam...

LIETUVIAI OKIO SRITYJE 
STATOMI PAVYZDŽIAIS 

KITIEMS
Straipsnio autoriaus teigimu, 

to krašto lietuvių ūkininkija ei
nanti ūkinės pažangos keliu. Anks
čiau tame krašte nebuvę kelių, 
pramonės įmonių, kraštas mažai

RAKETA TITAN
Užsienio spauda skelbia, kad po sėkmingų bandymų Ame

rika jau serijomis gamina tarpkontinentinę balistinę raketų, 
vardu Titan.

ši raketa esanti taikli 9.000 mylių nuotoliams, o jos naiki
namoji jėga nepalyginama. “Washington Post“ laikraštis ko
mentuoja, kad amerikiečiai esą toli pralenkę sovietus raketų 
gamyboje.

Prieš kolchozus
Pasibaigus Lenkijoje “stalinisti- 

niam” režimui ir Gomulkai pa
ėmus valdžių, kolchozininkams bu
vo duota laisvė iš kolchozų išeiti 
ir grįžti į savistovų ūkininkavi
mų. Iš 10.000 kolchozų beliko vos 
tik 1.000. Aiškiai buvo matyti, kad 
Lenkijos valstiečiai kolchozais yra 
apsivylę, jų nemėgsta ir juose iš
buvo tik tol, kol veikė prievarta. 
O kai prievartos nebebuvo, kol
chozai ėmė irti. Be to, ir valdžia 
įsitikino, kad kolchozinė sistema 
gamybos nekelia, o priešingai, jų 
dar smukdo. Norėdama patikrinti 
kaimiečių tikrųjų nuomonę kolcho
zų atžvilgiu, Gomulkos vyriausybė 
neseniai įvykdė jų apklausinėji

mų pagal Gallupo metodus. Buvo 
statomas klausimas, koks ūkinin
kavimo būdas gamybai padidinti 
naudingesnis — individualus ūki
ninkavimas ar kolchozinis. Ap
klausinėjimas parodė, kad 61,4% 
griežtai pasisakė prieš kolchozinę 
tvarkų, 31,1% pasisakė už tam 
tikrų kooperatyvinį (ne kolchozi
nį) ūkininkų bendradarbiavimų ir 
tik 4,5% kaimiečių pasisakė už 
kolchozinę tvarkų. — Jei toks ap
klausinėjimas būtų vykdomas Lie
tuvoje, vargu ar nors 4% pasisa
kytų už kolchozinį ūkininkavimo 
būdų. Bet niekas tokio apklausi
nėjimo Lietuvoje neleis daryti, 
nes kolchozai yra Maskvos įsakyti.

elektrifikuotas, medicinos patar
navimas buvęs menkas, mokyklos 
turėjusios prisiglausti (lietuvių) 
ūkininkų trobose, 20% mokyklinio 
amžiaus vaikų visai nelankę mo
kyklų. Bet pastarais metais prasi
dėjęs tam tikras atkutimas. At
siradę kepyklų, pramonės ir pre
kybos įmonių, plytinės, nors ir 
nedidelės, betono darbų įmonė, 
statoma 13 mokyklų, kultūros na
mai, radijo mazgai, kavinė, nak
vynės namai. Būsiu teikiami dide
li kreditai plačiai elektrifikaci
jai. Keliose vietose veikių lietuvių 
kooperatyvai (“Pergalė”), žemės 
ūkio draugija. Gyventojai esu ra
ginami kelius ir mokyklas statyti 
savo pastangomis. Jau pavasarį 
prie kelių vietomis dirbo iki 1.500 
žmonių su arkliais ir šiuose dar
buose pasižymėję kaip tik lietu
viai. Dabar jau esu taip, kad Sei
nų apskrities ūkiniai pasiekimai 
Balstogės vaivadijoje ūžimų pir
mų vietų.

VILNIAUS LENKŲ RYŠIAI SU 
LENKIJA

“Dziennik Zachodni” (Katowi
ce) to laikraščio bendradarbis 
Waldemar Wasilewski plačiai ra-

MŪSU 
AKTUALIJOS
LIETUVIŠKIEJI PROSŲ 

DALINIAI
1941 metais, bevartydamas bol

ševikų enciklopedijų, raidėj "A” 
radau ištisus puslapius su brėži
niais, pašvęstus artilerijos istori
jai. Pamenu, pradėta arkibuzu — 
pirmuoju šaunamuoju ir titnago 
pagalba padegamu ginklu, o bai
giant jau moderniųjų elektrine 
patranka. Tas būdingas artilerijos 
reikšmės kovoje efektas pavaiz
duotas gana retu, mums svarbiu, 
faktu. 1914-1917 m. Pasauliniam 
Kare vokiečių-francūzų fronte 
vienas prancūzų artilerijos briga
dos gabus karininkas, vienų gied
rų rytų žiūronu vokiečių pusėj 
pastebėjęs kažkokius, kario akiai 
įtartinus, taškus.

“Patikrinimui” į tų vietų iš visų 
junginio pabūklų buvę pasiųsta 
kelios serijos kartotinų salvių. Ga
na staigiai šiai vietai atitekus 
francūzams, rasta krūvos negyvų 
žmonių ir arklių. Buvę konstatuo
ta, kad tai buvo poilsiui sustoję 
du lietuvių-prūsų kavalerijos pul
kai. Manoma, kad šie pulkai bus 
buvę paskutiniejų sudaryti iš Prū
sijos lietuvių. St. C.

TRIJŲ PABALTIJO TAUTŲ 
ŽURNALAS

"The Baltic Revue”, leidžiamas 
New Yorke kas tris mėnesius lie
tuvių, latvių ir estų bendromis jė
gomis, neseniai išėjo 16-ju nume
riu. šito numerio vyr. redaktorius 
— Dr. A. Trimakas. įžangoje, lyg 
ir atsisveikinimas su mirusiu JAV 
užs. reik, ministeriu Dullesu, įdė
tas jo oficialus žodis Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomy- ■ 
bės sukakties proga. 64 pusi, lai
doje yra šie straipsniai: V. Sidzi
kausko apie Pabaltijo valstybes 
aktualiųjų Europos klausimų sų- 
rangoje, K. Dziliejos apie Chruš
čiovo naujų mokyklų reformų. G. 
Vėbra rašo apie Milašių, Dr. J. 
Aistis apie Jurgį Baltrušaitį, Vah- 
ter apie revizionizmų Sovietuose, 
Dr. A. Trimakas apie sovietų pa
neigtų tautų apsisprendimo teisę, 
V. Hazneris apie Latvijos kp 16-jį 
kongresų.

SUOMIAI DĖL GANDŲ APIE 
RUSIŠKO RAIDYNO {VEDIMĄ

"Helsingin Sanomat” jau pakar
totinai reagavo j pasklidusius gan
dus apie keistų Maskvos užsimo
jimų “reformuoti” lietuvių raidy
nų, pakeičiant jį rusišku raidynu. 
Gegužės 23 d. laikraštis įsidėjo net 
du dalykus tuo klausimu. Viename 
rašinyje plačiai nušviečiamas pa
našus carinės Rusijos žygis prieš 
lietuvius, uždraudžiant spausdintų 
žodį lotyniškomis raidėmis (patie
kia ir tuometinės “nelegalinės” 
lietuvių spaudos pavyzdžius), ki
tame rašinyje feljetonistas Arijo- 
utsi (pseudonimas) ironiškai ap
taria rusų tariamų mokslininkų 
atradimų, kad lotyniškos raidės 
lietuviams akis ir nervus gadina. 
“Mes suomiai stebimės, kad ir mes 
dėl tų vartojamų lotyniškų raid
žių nesame daugiau nukentėję...” 

šo apie Vilnių ir Vilniaus lenkus. 
Būdingas autoriaus pasisakymas, 
kad “valdžia stengiasi sudaryti 
lenkų mažumai Vilniuje kuo ge
riausias kultūrinio vystymosi sų- 
lygas”. ' Veikia lenkų mokyklos, 
ruošiami joms mokytojai, parūpi
nama lenkiška literatūra ir pan. 
Vilniaus lenkų kalbos mokytojai 
stengiųsi savo žinias papildyti 
santykiaudami su kolegomis Len
kijoje.
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Prekybinė ir pramoninė iniciatyva
Australijos lietuviai kažkodėl | 

labai retai ir pamažu kabinasi j 
biznio šakas — prekybą ir pramo-| 
nę. Pradžioje, suprantama, buvo 
sunkoka, nes reikėjo užsidirbti ir' 
susitaupyti kasdieniniams reika-' 
lams, o, be to, pasistatyti ir namą 
šeimai, nes butų beveik negalima' 
buvo rasti, o ir tie patys buvo1 
nepakeliamai brangūs.

Po pirmojo dešimtmečio jau be
veik visos šeimos gyvena savuose 1 
namuose. Daugelis jau spėjo namų 1 
statybos skolas išmokėti ir įsigijo 1 
liuksusinių dalykų — vieni auto-' 
mobilius ,o kiti — automobilius, 
televizijos aparatus, skalbimo ma
šinas ir kitokias liuksusines namų 
apyvokos reikmenes.

Tačiau labai nedaug mūsiškių 
iki šiol užsikabino kurių nors pra
monės ar prekybos verslų. Visuose ' 
didesniuose Australijos centruose 
yra po keletą ar desėtką lietuvių 
prekybininkų smulkioj prekyboj, 
vienas kitas yra įsitaisęs dirbtuvė
lę, vienas kitas laiko nedidelį vieš
butuką ar kokią valgyklą. Stam
besnių prekybos ar pramonės įmo
nių iki šiol lietuviams, be vienos 
ar kelių išimčių, iki šiol nepavyko 
įsteigti.

Daugumas mūsiškių skundžiasi, 
kad kapitalo trūkumas yra pagrin
dinė kliūtis, trukdanti veržtis į sa- 
vystovius verslus. Tačiau atrodo, 
kad pagrindinė priežastis — yra 
nerangumas ir stoka iniciatyvos. 
Beveik visi mūsų tautiečiai, ypač 
senesniosios kartos, dirba fabri
kuose. Tie, kurie pabandė atidary
ti savo krautuves, nors ir smul
kias, esančias priemiestihiuose ra
jonuose, šiandieną daug geriau 
verčiasi ir gražiai uždirba. Nusi
pirkti krautuvę, pensijonatą ar ki
tokią smulkaus verslo įmonę, šian
dieną jau dažnam lietuviui nebūtų 
problema, nes, pardavus savus na
mus, jau kiekviena šeima gali tu
rėti keletą tūkstančių svarų, ku
rių pakanka smulkią verslaminę 
perkant įmokėti depozitą.

Dažniausia gi, perkant krautu
vę, nusiperkama prie jos ir gyve
namasis butas, taigi pardavus iš
mokėtus ar jau baigiamus išmokė
ti namus galima nesunkiai patapti 
smulkiu prekybininku ar bent ne
didelio pensijonato savininku.

Didesniam kapitalui sudaryti ar
ba bent lengvomis sąlygomis jo 
gauti pasiskolinti mūsų ekonomis
tai Australijoj iki šiol nėra iškė
lę jokių pasiūlymų. Kaip žinome, 
Amerikoj ir ypač: Kanadoj gražiai 
veikia lietuviškieji smulkaus kre
dito bankeliai, kuriuose šiuo metu 
jau sudėtos milijoninių sumų taup
menos. Juose lietuviai gali gana 
prieinamomis sąlygomis skolintis 
sau pinigų, jeigu sumano eiti į 
kokią nors biznio šaką. Kanadoje 
ypač gražiai užsirekomendavo “Li
to” ir “Talkos” smulkaus kredito 
bankeliai, moką gražius dividen-

FIDEL CASTRO
SENAS MAIŠTININKAS IR KOMUNISTAS
Kubos revoliucija praėjusių 

Naujų Metų dieną pakeitė vieną 
diktatorių kitu. Batista valdė nuo 
1952, Castro pradėjo valdyti nuo 
1959. Jeigu pirmąjį galima buvo 
pakaltinti, kad jis dėjosi su suk
čiais, krovusiais pinigą, tai antra
sis nuo 1948 dėjosi su maištinin
kais, krovusiais krūvas lavonų. 
Pirmajam talkino juodieji padug
nių gangsteriai, antrajam — rau
donieji tarptautiniai kriminalistai.

šiomis dienomis Fidel Castro 
visai aiškiai parodė, kas slypėjo 
vešliojoje barzdoje: įsakė mokyk
lose dėstyti rAarksizmą. Ar čia bu
vo kas nelaukto?

“Džiaugiuos atlikęs šiandien ge
rą darbą: nužudęs kunigą”.

Fidel Castro, dar būdamas stu
dentas, susidėjęs su komunistais, 
1948 balandžio 9 siautėjo Bogoto
je, Kolumbijos sostinėje. Sukurs
tyta minia daug miesto pastatų 
pavertė pelenais, gatvėse paliko 
tūkstančius lavonų. Fidel Castro 
gyrėsi: “Aš džiaugiuos, kad šian
dien atlikau gerą darbą: nužud
žiau kunigą”.

Po to vėl studijavo, pasidarė 
“advokatu” ir pradėjo kovą su 
Batista. Ruoštas 1953 liepos 26 su
kilimas Santiago nepavyko. Buvo 
tuimtas ir nuteistas 15 motų kalė

tus ir duodą saviesiems reikalin
gas paskolas. Toje pačioje Kana
doje, kur darbo ir prekybos bei 
pramonės kūrimosi sąlygos yra 
labai panašios į australiškąsias, 
žymiai didesnis lietuvių procentas 
įsikūrė savystoviuose versluose. 
Sekant Kanados lietuvių laikraš
čius ir juose dedamus komercinius 
skelbimus, lengva pastebėti, kad 
ten prekyboje ir pramonėje dirba 
ne tik pavieniai smulkūs verslinin
kai, bet veikia ir stambesnės ben
drovės su dideliu sudėtiniu kapi
talu.

Kaip pavyzdį šį kartą paduosiu 
ištrauką iš amerikietinio dienraš
čio ‘‘Draugo’ 'apie du Toronto lie
tuvių biznierius:

“Ypač Toronto miestas ir prie
miesčiai smarkiu tempu statosi ir
persistato trimis kryptimis: rezi
dencinės, komercinės ir industri
nės. Yra vietovių, kurios anksčiau 
mačiusiųjų sunkiai beatpažįstamos. 
Tačiau didelė dalis planų esti dar 
tik pradinėse stadijose, pvz. nauja 
geležinkelio šaka į šiaurę nuo 
miesto einanti iš Scarboro į Port 
Credit, senų plentų praplėtimas ir 
naujų ekspressways statyba grei
tam susisiekimui.

Toronto lietuviai biznieriai Jo
nas Vailokaitis ir Petras Augus- 
tinavičius, kurie ne tik turėjo pro
gą stebėti vykstančius pasikeiti
mus, bet ir aktyviai įvairiose biz
nio srityse reiškėsi, įkūrė inves
tavimo bendrovę su 300,000 dol. 
registruotu kapitalu, pavadindami 
“Taupa" Investment Co. Ltd. Ben
drovė numato daryti ir finansuoti 
žemių užpirkimus Toronto apylin
kėse ir jų paruošimą statyboms. 
Šitoji biznio šaka gana pelninga,

VOKIETIJOS MOKYKLAS 
APLANKIUS

Gegužio 29-31 d.d. Krašto Val
dybos narys Stepas Vykintas lan
kėsi Miunchene, Memmingene ir 
Ober-Eselsberge ir susipažino su 
mokyklų darbu.

Miuncheno mokykla, kurią įstei
gė 1952 m. S. Laukaitienė, dabar 
yra J. Laukaičio vadovaujama. 
Ją lanko 8 mokiniai. Veikia kelios 
grupės. Vyriausioji grupė moko
ma ne tik lietuvių kalbos, Liet, 
istorijos ir geografijos, bet ir lie
tuvių literatūros. Vaikai supažin
dinami su naujausiais lietuvių kal
bos ir literatūros laimėjimais. Pa
žymėtina, kad kai kurie vaikai at
vyksta iš toli ir sugaišta tramva
jumi po 2 valandas. Viena kelio
nė vaikui kainuoja apie 2 DM. 
Vaikų tėvai yra neturtingi ir gy
vena iš pašalpų.

Memmingeno mokykla bene di
džiausia visoje Vokietijoje. Ją 
lanko 36 vaikai. Mokyklai vado-

ti. Jei Batista būtų buvęs toks 
kraugerys, kaip dabar “fidelistai” 
jį vaizduoja, tai Fidel Castro 1954 
lapkričio 1 d. nebūtų buvęs pasi
gailėtas ir paleistas. Jis atsidūrė 
New Yorke, kur sutelkė savo šali
ninkus slaptai gabenti ginklus į 
Kubą (Sierra Maestrą, kalnų lin
dynes)..

Meksikoje atsiradęs 1956, Fidel 
Castro sutelkė kelias dešimtis vy
rų, kuriuos mokė karinės taktikos 
brigados gen. Alberto Boyo. Jisai 
dalyvavo 1936-1939 Ispanijos pi
lietiniame kare komunistų pusėje? 
Pasižymėjo dideliu žiaurumu su 
savo priešininkais ir belaisviais.

Po 8 mėnesių apmokymo su 82 
vyrais Castro atsirado vėl Kuboje 
— rytiniame jos pakraštyje, Sier
ra Maestro, čia prisidėjo iš Ar
gentinos atvykęs aiškus ir savo 
bolševikinių pažiūrų neslėpęs ma
joras Ernesto Guevara. Jis pasida
rė sukilėlių karinio štabo virši
ninkas, kai po trejų metų partiza
ninės kovos, ir sukeltų streikų 
jiems pavyko nušalinti Batistą, tai 
Ernesto Guevara pasidarė vienas 
iš egzekutorių, Užėmęs Las Vil
ias, jis iššaudė be pasigailėjimo 
visus tikrus ir tariamus Batistos 
šalininkus. Daug žmonių žuvo vi
sai nekaltų.

nors reikalauja geros ir plačios 
patirties, ką minėtieji bendrovės 
iniciatoriai su geru kaupu ir turi. 
Aplamai, numatyta verstis neju- 
domo turto investaeijomis ir ope
racijomis. Bendrovės būstinė ran
dasi Toronte.

Kilimu abu bendrovės kūrėjai 
paeina iš fabrikantų-biznierių 
šeimų. Vailokaičiai Kaune turėjo 
banką, padarė didelį įnašą j atsi
kuriančios Lietuvos žemės ūkį, 
prekybą ir pramonę. Augustinavi- 
čiai įkūrė ir valdė audimo fabri
ką “Mastis” Telšiuose, fabriko in
ventorius ir nejudomas turtas pir
mojo bolševikmečio nusavinimo 
metu siekė milijoną litų. Deja, 
abu viską paliko tenai ir kaip sa 
koma, svetur teko pradėti penkiais 
pirštais. Atsinešta patirtis ir są
gebėjimas skatina ir Kanadoje 
vystyti lietuviškąjį biznį,”

Tatai tik vienas pavyzdys, kaip 
mūsų tautiečiai kuria didesnio 
masto verslamones.

Australijos lietuviams jau būtų 
pats laikas imtis energingesnių 
pastangų pasekti kitų kraštų lie
tuvių pavyzdžiu, kai pagaliau di
desnis skaičius žmonių apleistų 
menkai atlyginamus fabrikų dar
bus ir susikurtų gražesnę materia
linę padėtį. Būdami turtingesni, 
savaime suprantama, būsime dos
nesni ir lietuvių kultūriniams rei
kalams.

Būtų labai malonu, kad mūsų 
ekonomistai ir prekybininkai pasi
rodytų Australijos lietuvių spau
doje su savo pasiūlymais, patari
mais, b gal ir su konkrečiais pla
nais, kaip geriau ir lengviau įženg
ti į savystovaus biznieriaus kelią.

J. Tautvyda*

vauja muzikas M. Budriūnas. Nuo 
birželio 1 d. joje pradėjo dirbti 
Vanda Vykintienė, kuri moko vyr. 
grupę. Pirmojo laipsnio grupę mo
ko M. Girdvainienė.

Anksčiau ši mokykla, ją įstei
gus V. Vykintienei, daug paramos 
gaudavo iš JAV. Ypač gausiai ir 
ilgai ją rėmė D. Augienė su savu 
suorganizuotu būreliu Čikagoje. 
Augienės pavardė liks niekad ne
užmiršta Memmingeno tėvų ir vai
kų. Dabar mokykla negauna jokios 
paramos nei iš JAV, nei iš Balfo. 
Tėvų padėtis yra labai sunki, nes 
Memmingeno apylinkėje lietuviai 
daugiausia džiovininkai ir sene
liai.

Pažymėtina, kad iš Memminge
no mokyklos labai daug mokinių 
lanko Vasario 16 gimnaziją.

Ober-Eselsbergo mokyklą veda 
kun. Dr. J. Petraitis. Jis važinėja 
į mokyklą iš Memmingeno kartą

Laimėjimai sekė masinį žudy
mą. Niekas iki šiol dar neapskai- 
tė, kiek buvo nužudyta žmonių be 
jokio teismo ir kaltės įrodymo. 
Visą gi pasaulį sukrėtė minios 
teismai, kuriem buvo atiduota iki 
1000 žmonių. Suspėta nuteisti ir 
sušaudyti apie 400, ir tie kruvini 
spektakliai dėl pasipiktinimo nu
traukti, bet šaudymas nesustojo 
kalėjimų sienose. Kolumbijos ko
respondentas iš Kubos rašė savo 
laikraščiui EI Tempo: “Fidel Cas
tro savo laurus mirko į kraują”. 
Po to korespondentam buvo pri
taikyta cenzūra.

Reikšminga, kaip Castro ir jo 
sandarbininkai teisinosi. Jie Batis
tos šalininkus lygino su praėjusio 
karo “kriminalistais — vokiečiais 
fašistais”, kas yra įprasta bolše
vikam. Taip pat Castro šaukė, kad 
JAV “daug daugiau žmonių nu
žudė savo atominėm bombom Ja
ponijoje".

Maikvoi Pravda rašė 1958 va
sario 23: “Fabrikuose, mokyklo
se, įstaigose gyvai diskutuojamas 
pagalbos organizavimas taiką my- 
lintiem Kubos gyventojam kovoje 
su diktatūriniu generolo Batisto 
režimu... Maskvos universiteto 
mitinge studentai išreiškė savo 
pritarimą Kubos studentam ir ko
vojančiam jaunimui”. Bet su vienu 
tuo pritarimu neapsiėjo. Abiejų 
Amerikos žemynų komunistam bu
vo duotas įsakymas paremti ko
votojus, parūpinti ginklų.

Amerikos komunistų mėnesinis 
žurnalas “Politic Affairs” (1958 
gruodžio mėn.) išspausdino Kubos 
socialistų (komunistų) partijos 
atsišaukimą iš 1958 lapkričio 4. 
Jame pasakyta: “Mes turime verž
tis j priekį... stiprinti karines jė
gas, kurios kovoja su Batistos ti- 
ranija”.

Pietinę Ameriką labai gerai pa
žinęs Spruille Braden, buvęs JAV 
ambasadorius Kuboje, o paskui 
Valstybės pasekretorius Washing
tone, 1958 vasarą taip įvertino 
tą kovą: “Sukilėlių vadas Fidel 
Castro yra Kremliaus tarptautinių 
intrigų įrankis? Jis yra remiamas 
raudonųjų agentų, kurie siekia 
Kuboje komunistų vyravimo... Sa
vo klastinga propaganda raudonie
ji iš Castro daro didvyrį ir prigau- 
dinėja Amerikos visuomenę".

Amerikoje ligi šiol tą “herojų” 
rėmė liberaliniai laikraščiai. Pir
moje vietoje jį kėlė “New York 
Times”, “Look”, ir “Times”. Fi
del Castro buvo' gretinamas su 
Jurgiu Vašingtonu ir Simonu Bo
livaru. Ypač uolus Castro garbin
tojas yra “New York Times” ir 
“Times" korespondentas Herbert 
L. Matthews. Jis gyrė dar Ispanų 
pilietinio karo komunistus (1936), 
buvo (o gal ir tebėra?) narys 
“Amerikos Rašytojų Lygos, kuri 
JAV generalinio prokuroro (At
torney General) pripažinta sub- 
versinė organizacija.

Stipriai Castro palaikė 1950 Ha

SOVIETINE CEKA VĖL“AŠTRINA
Okup. Lietuvos spauda vengė 

plačiau aprašyti Maskvoje įvyku
sį gegužės mėnesyje Sovietų Są
jungos enkavedistų-čekistų dar
buotojų suvažiavimą. Valstybės 
saugumo komiteto prie Lietuvos 
ministerių tarybos pirmininkas Ka
zimieras Liaudis, žinoma, taip pat 
neturi didelio intereso dėstyti Lie
tuvos gyventojams, kaip veikia so
vietinė organizacija. “Pravda” ir 
kiti Maskvos spaudos organai buvo 
šnekesni. Bet ir jie iš tos gegužės 
mėn. vykusios konferencijos smul
kesnių informacijų nepaskelbė, 
pasitenkindami bendrybėmis, nors 
yra aiku, kad suvažiavime smul
kiai buvo apsvarstyti ikšioliniai 
veiklos metodai, trūkumai ir atei
ties uždaviniai. Nepaskelbti liko ir 
visasąjunginio Valstybės saugumo 
komiteto pirmininko šelepino 
(Chruščiovo žento) ir visasąjungi
nės kp ck sekretoriaus Kiričenko 
(Chruščiovo atkelto iš Ukrainos 

j Maskvą) pranešimų smulkmenos.

CEKOS UŽUOMAZGA
Aiškesnio vaizdo dėliai reikia 

prisiminti, kad tuoj po bolševikų 
įvykdyto 1917 metų perversmo 
Rusijoje, išvaikius steigiamąjį sei
mą ir bolševikams paėmus visą 
valdžią j savo rankas, Lenino su
manymu buvo įsteigta “Visos Ru
sijos ypatingoji komisija” — “Vsc- 
rosijskaja črezvyčainaja komisi
ja”, sutrumpintai vadinama "Vč 
K”. Sovietų enciklopedijos nusa
kymu VČK tikslas buvo — “būti 
proletariato diktatūros nuogu kar
du”. Anot Lenino, tai “įstaiga ne- 
įkalbinėjanti, o baudžianti tuojau, 
skubiai, be pasigailėjimo”. Pagal 
šios įstaigos statutą, jos svarbiau
sia pareiga buvo kova su kontre- 
revoliucija, sabotažu, spekuliacija 
ir tarnybiniais prasižengimais, o 
vėliau, Stalinui pilnai įsigalėjus, 
jos uždavinių sąrašas buvo papil
dytas, t.k. uždaviniu išnaikinti 
Trockio-Bucharirio bandą, kuri ta
riamai ruošusi baltagvardiečių te
rorą, tėvynės išdavimą ir t.t.

per savaitę. Mokyklą lanko 8 mer
gaitės. Pažymėtina, kad Ober-Esel
sbergo lietuviai yra priversti gy
venti sunkiausiose sąlygose. Jie 
gyvena bloguose barakuose, kur 
yra per daug sugrūsti, gyvena ne
higieniškose patalpose. Nemaža 
motinų, kurių yra mirę vyrai, turi 
daug vaikų. Apsčiai vaikų serga ir 
negali lankyti mokyklos. Ten būti
nai reikalinga parama iš užjūrių.

Mokiniai gražiai pagiedojo Lie
tuvos Himną ir gražiai lietuviškai 
paskaitė. Neblogai jie rašo ir dik
tantus.

E.L.I.

KARDĄ,,
PATSAI ŽIAURIAUSIAS BUVO 

DZERŽINSKIS
Visoje sovietų valdžios istorijo

je bene patsai žiauriausias šios 
komisijos viršininkas buvo Felik
sas Dzeržinskis, gimęs Vilniaus 
krašte 1877, iš lenkų dvarininkų, 
pradėjęs savo revoliucinę veiklą 
Vilniuje ir Kaune. Jis savo parei
gas pats šitaip apibūdino: “Mano 
pareiga būti ne pasigailėjimo, kaip 
patikimam sargybiniam šuniui, ku
rio uždavinys sudraskyti priešą”, 
čekos komisija visame pasaulyje 
įgijo tokį pasibaisėjimą, kad Krem
lius jautė reikalą jos vardą kele
tą kartų pakeisti: 1922 m. į GPU 
1934 į NKVD, 1946 į MVD. Dabar 
toji įstaiga vadinasi “Valstybinis 
saugumo komitetas prie TSR& mi
nisterių tarybos (KGB)”, o kiek
vienoje sovietinėje respublikoje 
yra dar atskirti panašūs komite
tai. Lietuvoje tam komitetui, Jcaip 
minėta, dabar vadovauja K. Liau
dis.

Po Stalino mirties Chruščiovas 
kp XXI suvažiavime įtikinėjo, kad 
tokių valstybinių institucijų prie
vartos funkcijos miršta ir perduo- 
tinos visuomeninėms organizaci
joms. Tiek pat jis ne kartą įtiki
nėjo, kad Sovietų Sąjungoje nesą 
politinių kalinių, o dar neseniai, 
pasikalbėjime su vokiečiais social
demokratų redaktoriais tvirtino, 
kad vidaus valstybės saugumo ins
titucijos visai nereikalingos, nes 
jos beturinčios darbo tik su ma
žais vagišiais...

Tačiau tikrovė visai kitokia ir 
apie tai liudija Maskvoje įvykusios 
konferencijos pasitarimai.

Pažymėtina, kad pirmą kartą 
po Stalino tokiame pasitarime da
lyvavo gynimo ministeris Malinov- 
skis, vidaus reikalų ministeris Du- 
durovas, vyriausiojo teismo ir pro
kuratūros atsakingieji pareigūnai.

DAUG PASAKĄS PAREIŠKIMAS
Maskvos konferencijos dalyviai 

priėmė kp centro komitetui “svei
kinimo” raštą, kuris labai daug 
pasako. Rašto turinys visai prie
šingas Chruščiovo teigimui apie 
čekos įstaigos reikšmės sumenkė
jimą.

Čia paduodame kai kurias to 
rašto ištraukas:

“Kp XXI suvažiavimas nurodė 
visoje apimtyje valstybės saugumo 
įstaigos vaidmenį, vietą ir uždavi
nius, kuriant komunistinę visuo
menę mūsų krašte. Sovietiniai če
kistai įsisąmonino tuos nurodymus 
ir žiūri į juos kaip kovos progra
mą, kaip kp reikalavimą dar aukš
čiau iškelti revoliucinio budrumo 
vėliavą. Mes sovietiniai čekistai 
gerai suprantame, kad

baudžiamųjų funkcijų susiauri

vanoje, Kubos sostinėje, suorgani
zuota “Tarpamerikinė sąjunga 
demokratijai ir laisvei ginti” 
(IAADF). šios subversinės orga
nizacijos generaline sekretore yra 
Frances R. Grant, besireiškianti 
komunistinėje veikloje jau 20 me
tų. Pagrindiniu kalbėtoju Havano
je buvo amerikietis komunistas 
Waldo Frank. Tas žinias patiekia 
“The Committee for Constitutio
nal Government” (202 E. 44 St., 
N.Y.).

Kuboje sutikti kaip “išvaduoto
jai, barzdoti vyrai — “Los barbu- 
dos” — dabar barzdas jau skuta
si iki raudonumo. Naujausios laik
raščių žinios nurodo visą eilę ko
munistų, sulindusių j vyriausybę 
ir kariuomenę. Nurodoma apie 20 
komunistų kariuomenės vadų ir 
keletas ministerių. Mokyklom da
vė įsakymą dėstyti marksizmą — 
leninizmą švietimo ministeris Ar
mando Hart; komunistas jis pats 
ir jo žmona. Fidel Castro brolis 
Roul Castro, ypačiai puoląs Ame
riką, 1953 metais dalyvavo komu- 
sintiniame jaunimo suvažiavime 
Vienoje. Carlos Franki, kuris da
bar rūpinasi propaganda, yra bu
vęs komunistinio revoliucinio laik
raščio “Revolucion” redaktorius. 
Kubos komunistų “ideologu” daro
si rašytojas Jose Marti.

Posūkis į komunizmą per daug 
aiškus iš pačių sukilėlių vadų, jų 
vartojamų metodų ir veiklos. Pa
sidarė aišku ir patiem Kubos gy

nimas krašto viduje visai nereiš
kia, kad mes turime darbo mažiau, 
kad mūsų priešų veikimas būtų su
silpnėjęs”.

Toliau tame rašte pasisakoma ir 
dar aiškiau:

“Mes ir ateityje tobulinsime če
kistinio darbo formas ir metodus, 
auklėjant visus saugumo bendra
darbius beribiai atsidavusių par
tijai darbuotojų dvasioje,

“kilnių VČK tradicijų dvasioje, 
stengiantis įnešti į visą mūsų vei
kimą garsiausio bolševiko Felikso 
Dzeržinskio lenininius darbo me
todus ir stilių.”

Prisimenant, kas buvo Dzer
žinskis ir kokio buvo, jo "darbo 
metodai”, darosi aišku, kokioje 
“dvasioje” norima veikti.

CHRUŠČIOVO ŠLOVINIMAS

Rašte išreiškiamas Chruščiovo 
šlovinimas tokiataie stiliuje, koks 
buvo įprastas Stalino asmens kul
to laikais: “Sovietų čekistai su 
ypatingu dėkingumu ir meile mi
ni, jausdami jo tėvišką globą sau
gumo institucijoms, žymųjį Leni
no mokinį, pasižymėjusį komunis
tų partijos, sovietų valstybės ir 
viso tarptautinio komunistinio ju
dėjimo liepsningąjį tribūną, nenu
ilstamą kovotoją už pasaulinę tai
ką, Lenino premija apdovanotąjį 
pirmąjį kp ck sekretorių, sovietų 
vyriausybės galvą draugą Nikitą 
Chruščiovą”.

KAI KURIOS IŠVADOS
Čekos darbuotojų pasitarimas 

Maskvoje ir minėtas raštas turi
1) parodyti visų prievartą var

tojančių institucijų vieningumą;
2) sustiprinti partijos ir Chruš

čiovo pozicijas;
3) priminti pasauliui apie prie

vartos organų veikimo sustiprėji
mą, ypač apie šių organų veiklą 
ir net satelitinėse “liaudies de
mokratijose”, pabrėžiant, kad esa
mose sąlygose, priešo aktyvumo 
akivaizdoje, esą reikalinga panau
doti saugumo organus kontrasmū- 
giams ir “proletarinio kardo aš
menis pirmoje eilėje nukreipti 
prieš agentus, atsiunčiamus į So
vietų Sąjungą ii- socialistinio blo
ko kraštus”;

4) pabrėžti, kad, betarpiai va
dovaujant kp ck ir asmeniškai 
Chruščiovui, saugumo institucijo
se likviduotos priešiško Berijos ir 
jo bendrininkų veikimo pasėkos.

Tokiu būdu vėl paruoštas “pro
letariato diktatūros kardas”, at
naujinant šiurpios praeities čekos 
“metodus ir stilių”, kurio aukomis 
buvo daug milijonų žmonių...

SOTUS IR APSIRENGĘS BO
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

ventojam, kurie “barzdočius” su
tiko labai entuziastingai. _ Entu- 
zistų skaičius tik per tris mėne
sius iš 90 proc. nukrito iki 52. 
Tiek populiarumo jau nebeteko Fi
del Castro.

Kuba nuo Amerikos krantų tėra 
už 90 mylių (Key West, Fla.). 
Sala turi apie 6,5 mil. gyventojų, 
kurie daugiausia verčiasi iš cuk
raus ir tabako pramonės. Pagrin
diniu pirkėju yra JAV. Amerikie
čiai tik cukraus įveža už 600 mili
jonų dol. Kitas importas į JAV 
sudaro pusę Kubos biudžeto. Dėl 
to Kubai nėra lengva nuo JAV 
ūkiškai atsipalaiduoti.

šūkiai prieš amerikiečius yra 
neapgalvoto įkarščio išsišokimai. 
Bet to nepaisoma. Nepaisoma ir 
gyventojų, kurių turtui ir darbui 
daroma didelių nuostolių. Bedar
bių skaičius per paskutinius mė
nesius žymiai paaugo, nes biznis 
sustojo. Dabar iš 6,5 mil- gyven
tojų bedarbių yra jau pusė mili
jono. Mokesčiai įmanu į priekį. 
Klausimas, kaip toli tai eis, sie
kiant Kubą paversti Maskvos ba
ze prieš Jungtines Amerikos Val
stybes.

Amerika iš dalies pati kalta dėl 
susidariusios padėties, kai 1958 
kovo 14 uždraudė ginklus gabenti 
j Kubą. Vyriausybės šalininkai jų 
negavo, o Fidel Castro slaptai vis 
tiek apsirūpino. Dabar savo gink
lus jis gali nusukti prieš Ameri
ką.

S. (Drb.)
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Žmogus, kuris nemokėjo pykti
A.A. JURGĮ KĄLAKONĮ

Pirmų kartų jį susitikau 1952 
m. rugsėjo mėn. 28 d. Camperdow- 
ne, Sydnėjaus apylinkės susirinki
me. Kaip dabar pamenu, tame su
sirinkime anuometinis Apyl. pirm. 
S. Pačėsa (tada turėjome Sydnė- 
juje tik vienų apylinkę) perskaitė 
'VLIKo Lietuvybės Išl. Tarnybos 
aplinkraštį lietuvybės išlaikymo 
plano reikalu, ir tas klausimas bu
vo labai gyvai diskutuotas. Disku
sijose labai aktyviai reiškėsi J. 
Kalakonis-Kalakauskas. Jis paste
bimai skyrėsi iš kitų kalbėtojų 
tiek savo išvaizda, tiek kalbos bū
du.

Tai buvo augalotas, malonios 
išvaizdos vyras: tiesus, lieknas, lė
tų, švelnių judėsiu, blizgančiais 
kaštanų spalvos plaukais ir labai 
šviesiomis, mėlynomis akimis. Kal
bėjo jis gražia lietuviška tarsena, 
ryškiai tardamas paskirus žodžius 
ir, kaip pridera padoriam suval
kiečiui (vilkaviškietis!), nutęsda
vo kiekvienų balsį. Bet kas pat
raukliausia — visų laikų jo veide 
švietė maloni šypsena, o akyse 
spindėjo šelmiškos ugnelės, lyg 
pas išdykusi berniukų, besiren
giantį iškrėsti išdaigų.

Ta maloni šypsena ir jaunuoliš
kas išdykumas akyse lydėjo jį iki 
pat mirties. Jau mirties patale gu
lėdamas, deguonie pagalba kvė
puodamas, su ta pat šypsena jis 
sutikdavo kiekvienų apsilankiusį, 
nors kartais sunkiai jį beatpažin- 
damas. Bet akys buvo jau prigesu
sios, nors jose dar galėjai įžiūrėti 
giliai pasislėpusį išdykusį berniu
kų.

★
Velionį Jurgį žinojau nuo se- 

nau, tačiau asmeniška mudviejų 
pažintis prasidėjo nuo šio susirin
kimo, o toliau sutvirtėjo tampriais 
draugiškais ryšiais. Kalbamame 
susirinkime aš, Jurgis ir stud, 
med. A. Miknius buvome išrinkti 
į specialių komisijų ir mums buvo 
susirinkimo pavesta išžiūrėti ir 
sugrupuoti veiksnius, galinčius tu
rėti teigiamos įtakos lietuvybės 
išlaikymo darbui išeivijoje.

Turėjome keletu posėdžių, ku
riuos aš ligi šiol prisimenu su di
deliu malonumu. Per tuos posėd
žius aš pažinau Jurgį tokį, kokį 
jį mačiau per visų jo tolimesnį 
gyvenimų.

Pirmiausia, jis buvo puikus 
klausytojas. Tatai retai pasitai
kanti savybė mūsuose. Kai jis 
klausėsi kitų kalbant, taip, rodos, 
ir matei, kad jis apsvarsto kiek
vienų girdimų žodį ir jo dėmesys 
nė vienai valandėlei nenuklysta į 
šalį. Užtat atsakymuose jis būda
vo labai tikslus. Be to, jis supra
to ir mėgo jumorų. Pokalbiuose 
net rimčiausius dalykus jis pagra
žindavo vykusiu sųmojumi. Viešai 
kalbėdamas, nemėgo tuščiai mė
tyti žodžių, o kalbėdavo tik apie 
tai, kų gerai žinojo ir suprato. 
Todėl jo reiškiama nuomonė vi
sada būdavo svari ir pagrįsta. Ta
tai rodė jį esant giliai inteligen-
tiškos asmenybės.

Bet kas būdingiausia jo asme
niui: jis nemokėjo pykti. Visi pa
žinojusieji jį anksčiau Lietuvoje, 
vėliau Vokietijoje, o ir čia Aus
tralijoje nepamena atsitikimo, kad 
jį būtų matę supykusį, besibaran
ti) grasinantį ar kitaip savo rūs
tybę rodantį. O toks jis būtų ga
lėjęs tapti pavojingu, nes jei ne
klystu, vienu metu jis yra buvęs 
Suvalkijos vidut. svorio bokso 
čempionu. Tačiau per visų savo 
gyvenimų jis savo jėgos nėra pik
tam panaudojęs, nors progų ir yra 
turėjęs nemaža: žurnalisto profe
sija ir jo boheminiai pomėgiai ne
kartų įveldavę jį į painias situa
cijas. Bet jo įgimtas švelnumas 
ir rūstybės stoka bematant likvi
duodavę bet kokius nesusiprati
mus. Tiesa, būdavo momentų, kai 
rodėsi, kad jis jau pradeda pyk
ti: pradėdavo pilna burna kalbėti, 
mosikuodavo savo ilgom rankom, 
išplėšdavo jau ir taip dideles akis 
... ir čia pat parausdavo, susigė
dęs tokio neįprasto jam poelgio, 
tuoj veide vėl nušvisdavo įprasta 
šypsena ir gražus sąmojaus žodis 
Užbaigdavo netikėtų išsišokimų.

Toks jau jis buvo ,— nemokėjo 
pykti!

★
Viską, kų mes trise anuose po-

(2IUPSNIS PRISIMINIMŲ APIE BUY. M.P. REDAKTORIŲ
— KALAKAUSKĄ, JO MIRTIES METINES MININT)
sėdžiuose aptarėme, vėliau surašė
me į platokų 8 punktų protokolų. 
Man teko tų protokolų surašyti ir 
suredaguoti. Jurgis K. man davė 
keletu jo surašytų lapelių, kuriuo
se jis išdėstė savo pažiūras lietu-
vybės reikalu, sakydamas, gal man 
tai bus naudinga surašant proto
kolų. šiandienų vartau tuos jo 
ranka surašytus žodžius ir ste
biuos: kokie jie paprasti, aiškūs 
ir reikšmingi, juose atpažįstu mie
lų Jurgį, tikrų lietuvį patriotų, be
sisielojantį kiekviena lietuviška 
apraiška.

Štai keletas jo būdingų pasisa
kymų.

“Laikraščiai, ypač bendruome
nės leidžiami, privalo galimai pla
čiau apimti visų lietuviškų gyve
nimų, nevengiant ir pasaulėžiūri
nių klausimų gvildenimo, žinoma, 
vengiant asmeniškumo ir demago
gijos. Laikraštyje turi atsispindė
ti visas mūsų gyvenimas.”

“Lietuviškos knygos turi būti 
kuo plačiausiai propaguojamos. 
Svarbu, kad apie naujas knygas, 
kur ir kaip jas galima gauti, in
formuotų laikraščiai. Skaitytojai 
recenzijomis turėtų būti supažin
dinami šu naujai išleistomis kny
gomis”.

“Lietuviškos mokyklos--- vienas
svarbiausių faktorių lietuvybei iš
laikyti tremtyje. Savaitgalio mo
kyklos steigtinos visur, kur kelio
lika ar tik keletas mokyklinio am
žiaus vaikų apylinkėje gyvena.”

“Per jaunimo organizacijas ga
lima pasiekti labai daug. Jauni
mas, kartu bendraudamas, žaisda
mas, šokdamas, lietuviškas dainas 
dainuodamas, išlaikys savo tauti
nį charakterį, o specifinis mūsų 
meno ir sporto ratelių pobūdis su
kels pasididžiavimo ir išskyrimo 
jausmų ir sutelks bendram lietu
viškam darbui“.

“Lietuviški namai — tai tautos 
židiniai, jungiantieji paskirus, iš
sisklaidžiusius bendruomenės na
rius vienon krūvon.”

“Bažnyčios vaidmuo nėra vien 
religinis, — tai viena labai svar
bių sųlygų lietuvybės išlaikymui 
tremtyje. Bažnyčių lankymas ap
jungia žmones, sudaro bendras 
nuotaikas, teikia progos susitikti 
ir bendruomenės reikalus aptar
ti."

“Jei mūsų jaunimas turėtų pro
gos dažniau susitikti, bendrauti 
lietuviškose seklyčiose, sporto pa
rengimuose, pobūviuose, tai mišrių 
šeimų skaičius sumažėtų. ”,

Iš šitų kelių sakinių matosi vi
sa Jurgio siela, visas jo bešališ
kumas ir tolerancija, jo troškimas 
kurti ir kelti visa, kas tarnauja 
bendrai idėjai.

★
Visus tuos troškimus jis siekė 

praktiškai įgyvendinti, bet nere
tai dėl to turėdavo, karčiai nusi
vilti.

štai, pav., per paskutinius pen
kerius savo gyvenimo metus, bū
damas M.P. redaktorium, jis sielo-
josi dėl vieno dalyko, dėl kurio 
tik su labai jam artimais išdrįs
davo pasitarti. Jam rūpėjo M.P-je 
įvesti religinį skyrių.

Tiesa, Jurgis nemėgo taip vad. 
“šventakuprių”, nemėgo ir tokių, 
kurie, anot J. Valio, po kryžium 
pasislėpę į kitus akmenėliais svai
do, labai saugojos! tų, kurie nu
sižeminę karštai mušdavosi krū
tinėn, nes žinojo, kad neretai ta 
pati ranka mokėdavo skaudžiai 
suduoti artimo nugaron. Ne, Jur
gis reklaminio religingumo nepri
pažino. Bet nežiūrint to, jis buvo 
labai padorus vyras, kuris grindė 
savo poelgius tvirtais moralės 
principais ir jų laikėsi. Todėl ne
nuostabu, kad religiniams idea
lams jis teikė ne mažos reikšmės 
ir norėjo, kad M.P. skaitytojams 
jie būtų karts nuo karto kompe
tentingų asmenų patiekiami. Bet, 
dėja, nerado bendradarbių...

Tūlas pasakys, kaip gi tai gali 
būti, kas gali atsisakyti bendruo
menės laikrašty aiškinti tikėjimo 
tiesas, juo labiau, kad Australija 
dar ir dabar priklauso prie misijų 
kraštų? Dėl šitokio klausimo dau
gelis mūsų laužė ir tebelaužo gal
vas ir neranda teisingo atsakymo. 
Negi šiandienų dar veiktų senas 
Mozės įstatymas “akis už akį, dan
tis už dantį”, tik modemiškai in-

terpretuojamas?
Tačiau faktas lieka faktu: iš

skyrus bažnytię kronikų, jokio re
liginio straipsnio redaktorius ne
galėjo gauti...

PRIEŠ METUS MIRĘS, “MŪSŲ PASTOGĖS” REDAKTORIUS

JURGIS KALAKAUSKAS — KALAKONIS

★
Jurgis Kalakonis jau nuo gim

nazijos laikų įsijungė į spaudos 
darbų ir, išėjęs į gyvenimų, tapo 
profesionalu žurnalistu. Jis buvo 
puikus žurnalistas savo prigimto
mis savybėmis: labai pastabus, 
mokėjęs suvokti svarbių žinių iš 
vos pastebimų smulkmenų, judrus, 
visur lengvai prieinųs, greit susi- 
randųs draugų, gerai apsiskaitęs 
ir turėjęs patyrimo iš įvairių gy
venimo sričių, kas geram žurna
listui ypač svarbu. Bet kas svar
biausia — jis nepaprastai mėgo 
savo profesijų. Visa, kų jis rašy
davo, jis atlikdavo su dideliu nuo
širdumu. Tai jam buvo juo leng
viau, nes turėjo gerų plunksnų ir 
lengvų stilių. Jo straipsniai reiš
kėsi paprastumu, aiškumu ir trum
pumu. Jis dažnai mėgdavęs saky
ti, kad “nėra dalyko, kurio nega
lima būtų aprašyti keliais saki
niais.”

Nenuostabu, kad mes jį matėme 
atsakingųjų bendradarbių tarpo 
mūsų didž. spaudoje neprikl. lai
kais ir net esant oficiozo Lietu
vos Aido redakcijos nariu (1938- 
40). Nenustojo jis spaudos darbo 
dirbęs Vokietijoje, o ir čia Aus
tralijoje, iki sunki liga ir vėliau 
sekusi mirtis sustabdė jo' veiklų.

Melburno Lietuviu Klubo ' t 
veikla

Melburno Lietuvių Klubas ruo
šiasi visuotiniam metiniam susi
rinkimui, kuris įvyks š.m. liepos 
26 d. Pagal Klubo statutų, 15 as
menų Klubo Taryba turi būti iš
rinkta korespondenciniu būdu dar 
prieš susirinkimų, o jos sudėtis 
— turės būti jame viešai paskelb
ta.

Dėlto dabartinė Melburno Lietu
vių Klubo Taryba jau š.m. gegužio 
19 d. aplinkraščiu pranešė visiems 
Klubo nariams, kad siūlytų kandi
datus į būsimų Klubo Tarybų. Ka
dangi klubo nariams, norint daly
vauti rinkimuose, t.y. siūlyti kan
didatus, rinkti ir būti renkamais, 
yra privaloma būti sumokėjusiems 
metinį nario mokestį, todėl tuo 
pačiu aplinkraščiu buvo paragin
ta tų pareigų atlikti, sumokant tų 
mokestį bet kuriam Tarybos na
riui arba pasiųsti jį paštu M.L. 
Klubo iždininkui p. J. Meiliūnui, 
15 Jacka St., West Preston, Vic.

Nemažas narių skaičius j tų pri
minimų atsiliepė ir sumokėjo na
rio mokestį, tačiau, patikrinęs na

Tiesa, porą kartų gyvenime jam 
teko vis dėlto atitrūkti nuo pro
fesinio spaudos darbo.

Pirmų kartų tai buvo vok. oku- 
pacijos metu, kai mūsų laikraš-
čių neliko. Tada jis atidarė Kau
ne, Laisvės ai., paveikslų ir tauto
dailės dirbinių parduotuvę. Antrų 
kartų — jau čia Australijje, kur 
reikėjo rankomis pelnytis sau pra
gyvenimų. čia jis pasidarė staliu
mi. Jį žinoję sako, kad jis neblo

gai dirbęs tuo šventuoju amatu.
Ilgesnį laikų staliaus darbų jis 

yra dirbęs Snieguotuose Kalnuose 
ir ten labai gerai uždirbdavęs. Ta
čiau, kai 1953 m. spalių mėn. jis 
buvo pašauktas M.P. redaktorium, 
jis nė valandėlės neabejojęs, me
tęs pelningų darbų ir grįžęs prie 
savo tikros profesijos.

Tuo metu M.P. finansiniai rei
kalai buvo labai blogi, o vėliau 
jos kasa prakiuro dar ir iš kito 
galo. Tačiau Jurgiui nerūpėjo už
darbis. Jam rūpėjo lietuviškos 
spaudos reikalai. Jis su visa ener
gija ir dideliu pasišventimu atsi
davė M.P-ei, nebodamas, jog po 
keletu mėnesių negaudavęs algos 
ir net pats skolinęs pinigų, kad 
palaikytų laikraštį. Užtat, kų su
taupęs staliaus darbų dirbdamas, 
turėjęs išleisti beredaktoriauda- 
mas.

Reikia pasakyti, Jurgis buvęs 
labai dosnus. Jis visur duodavęs 
pinigų ir aukų net neprašomas, 
o ir aukų rinkėjai, tų jo silpnybę 
žinodami, visais atvejais jį lanky
davę ir ne veltui. Kitas jam saky
davęs, jei jis taip savo piniginius 
reikalus tvarkysiųs, tai jam teksiu 
vėl grįžti prie staliaus amato. Jis 
tik juokdavęsis, nes, kol esųs stip
rus ir sveikas, niekada neatsaky
siąs prašančiam ii' bėdoj esančiam.

rių surašę, radau kelioliką asme
nų, kurie yra ir geri tautiečiai ir 
nuoširdūs Melburno Lietuvių Klu
bo rėmėjai, tačiau tos pareigos 
(tikiu, kad ne iš blogos valios), 
dar neatliko. Todėl jaučiu pareigą 
dar kartų apie tai viešai per laik
raštį jiems priminti ir pastebėti, 
kad asmeniškais laiškais dabartinė 
M.L. Klubo Taryba daugiau nebe
ragins.

Tenka pasidžiaugti ir konstatuo
ti malonų faktų, kad Melburno 
Lietuvių Klubu ir Lietuvių Namais 
Melburno lietuvių bendruomenėje 
susidomėjimas ir jų moralinis bei 
materialinis rėmimas didėja. Pa
vyzdžiui, labai džiugus faktas, kad 
M.L. Klubo nariai į būsimų Klubo 
Tarybų pasiūlė 26 kandidatus, ku
rie sutikimų būti renkamais pa
tvirtino savo parašais.

Sveikindamas visus kandidatus, 
o ypač tuos, kurie pirmų kartų su
tiko įsijungti į Klubo Tarybų, lin
kiu pasisekimo būti išrinktais ir 
sėkmingai vadovauti M.L. Klubui 
bei administruoti Melburno Lie-

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
SPAUDAI

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS TALKOS VALDYBOS 
NARIAI: — Vaclovas Alksninis — 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjun
gos atstovas, Bronius Bieliukas — 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės 
atstovas, Bronius Nemickas — 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pirmi
ninkas ir Leonas Virbickas — Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio pirmi
ninkas, — ryšium su Vienybėn iš 
komunistų Tiesos perkeltais ir dar 
suktai "patobulintais’’ montažais 
1959 m. birželio 20 dienų New 
Yorke padarė tokį pareiškimų.

“Lietuvos okupantų Vilniuje lei
džiamoji Tiesa ėmė spausdinti 
prieš 14-19 metų buvusių NKVD 
suimtų lietuvių tardymo protoko
lų ištraukas, sumontuodama iš jų 
vadinamus “raštus tarybiniams or
ganams”. Sumetimai, kuriais tatai 
daroma, mums ne visai supranta
mi. Tačiau nėra jokių abejonių, 
kad tuo siekiama kurių nors už
mačių, tarnaujančių ne lietuvių 
tautos, bet okupacinio režimo la
bui. •

Okupantų laikraštis, pradėda
mas tų akcijų nuo Maskvos (Lu- 
biankos ir Butyrkų) kalėjimo 
1940 m. NKVD-istų vykdyto Vin
co Rastenio tardymo protokolų, iš 
jų melagingai padarė jau tariamo 
“rašto tarybiniams organams” 
montažą, sąmoningai nuslėpdamas 
faktų, kad tai yra tardymo pro
tokolų bolševikiškai "apdorotos” 
ištraukos, tuo norėdamas aplinky
bių nežinantiesiems sudaryti įspū-

Todėl, kai jis mirė, testamento 
vykdytojai tik trupinėlius jo nuo
savoj kasoj radę ir šiek tiek kil
nojamo turto. O savo testamentu 
velionis prašė iš jo turto likučių 
pagelbėti likusiai Lietuvoje jo 
dukrelei. Kažin, ar daug pagalbos 
našlaitėlė susilauks? Turėjo velio
nis šiokių tokių skolų, o ir dar 
atsirado "geradarių”, kurie prisi
minė galį pareikšti kelių svarų 
pretenzijas.

Vėlionis pilna žodžio prasme 
sumokėjęs viską “iš už grabo len
tos”. Nenuskriaudė nė vieno, gal 
kiek liko nuskriausta tik jo naš
laitėlė.

1958 m. liepos mėn. 7 d. užbai
gė savo žemiškų kelionę, palikda
mas gilų įspūdį visų širdyse ir gra
žiausių atmintį apie save.

“Dievo pirštas palietė jį ir jis 
užmigo.’! (Tennyson — “In Me- 
moriam”.)

★
Atsimenu, kitų .dienų po laido

tuvių anuometinis Krašto V-bos 
pirm. St. Kovalskis kalbėjo: “ži
nai, prieteliau, tokios minios ir to
kių iškilmingų laidotuvių nei aš, 
ne tu, nei kas kitas Australijoje 
tikrai nesulauks”.

Tikra tiesa, nes prieš metus lai
ko palydėjome į amžino poilsio 
vietų žmogų, kurs nemokėjo pyk
ti.

L. Lygumietis 

tuvių Namus. O gal Dievas duos, 
kad Jums vadovaujant bus įsigyti 
vieni, visiems tinkami Melburno 
Lietuvių Namai, kuriuose visi ras 
malonią savo pastogę, organiza
cijos būstines, kurie tinkamai rep
rezentuos lietuvius.

Mandatų komisija, kuri praveda 
korespondencinius būsimos Tary
bos rinkimus, jau praeitą savaitę 
išsiuntinėjo visiems, turintiems 
teisę balsuoti, Klubo nariams 26 
kandidatų sąrašų iš kurio prašoma 
išbraukti tuos kandidatus, už ku
riuos nebalsuoja, paliekant sąraše 
ne daugiau kaip 15 kandidatų. Kor
telė, kurioje bus daugiau kaip 15 
kandidatų, skaitysis negaliojanti.

Tenka dar pastebėti, kad tie 
tautiečiai, kurie iki š.m. liepos 
mėn. vidurio naujai įstos į M.L. 
Klubą, sumokėdami įstojamąjį ir 
nario mokesčius, o ir tie klubo na
riai, kurie sumokės nario mokestį, 
kurio iki šiol dar nesumokėjo, ga
lės gauti kandidatų į Klubo Tary
bą sąrašus ir rinkti būsimą M.L. 
Klubo Tarybą bei aktyviai daly
vauti pačiame Melburno Lietuvių 
Klubo narių visuotiniame metinia
me susirinkime.

Ignas Alekna, 
M.L. Klubo Sekretorius

dį, lyg tai būtų savo noru ir lais
va valia parašytas pranešimas Lie
tuvos okupanto įstaigoms apšvies
ti.

Esame labai nustebinti, kad lais
vajame pasaulyje šių Lietuvos 
okupanto akcijų, nukreiptų prieš 
lietuvius, nesuprantamais sumeti
mais perėmė ne įprastinės bolše
vikinės agentūros, bet Vienybės 
laikraštis, ligi šiol, atrodo, stovė
jęs Lietuvos okupantui priešinga
me fronte. Vienybė pasišovė ne 
tik persispausdinti okupantų laik
raščio skelbiamų sumontuotą teks
tų (tas galėtų būti pateisinama 
informacijos sumetimais ir gal pa-, 
tarnautų net okupantų užmačioms 
atremti, jei būtų čia pat atitinka
mai paaiškinamos aplinkybės), bet 
pasistengė tą dalykų patiekti Lie
tuvos okupanto geidžiamoje dva
sioje, net daug rūpestingiau ir iš
radingiau panaudodama turimas 
priemones ir dar “patobulinda
ma” Tiesos” montažų, bolševikų 
tendencijai sustiprinti.

Nustebinti Vienybės pasišovimu 
perimti ir laisvajame pasaulyje, 
tarp Lietuvos laisvės siekiančių 
lietuvių, tęsti Lietuvos pavergėjo 
akciją, dar gabiau už bolševikus 
“ištobulintų” savo montažo prie
monėmis, laikome apgailėtinu ir 
smerktinu rešikiniu, tarnaujančiu 
okupanto užmačioms ir kenkian
čiu lietuvių tautos laisvės kovai, 
siekiant kompromituoti joje akty
viai dalyvaujančius lietuvius”.

SOVIETU BLEFAS% —•
New York Mirror" paskelbė 

straipsni, kuriame sako, kad sovie
tų “garsieji” mokslininkai iki šiol 
nė vienos mokslinės žinios ar da
tos neduoda apie paleistų į mėnu
lį raketų Lunik. Be to, ir patys 
sovietiški propagandistai tapo ne
byliais apie Saulės palydovą, ne
šusį j erdves kūjį ir pjautuvų.

To tylėjimo priežastis yra pa
prasta: sovietinė raketa Lunik ne
įėjo ir niekad neįeis į jokią orbi
tą i— mėnulio ar saulės. Raudo
nojo satelito paleidimas pačioj 
pradžioj nepavyko, ir sugalvota jo 
kelionės istorija — buvo didžiau
sias propagandinis Kremliaus ble
fas. Po amerikiečių pasekmingo 
“Pionier” paleidimo, kur, kaip ži
nome, buvo pasiekta 122.000 klm. 
aukštis, sovietai skubėjo gelbėti sa
vo prestižų, paleisdami Lunik. Tas 
satelitas kilo į viršų tik 5 minu
tes, vėliau — nukrito į žemę. D 
pranešimas per radiją ir spaudų 
apie Luniko skridimų erdvėse, jo 
pasiųstus įvairius mokslinius davi
nius, kaip jau sakėm, buvo tik so
vietiškas triukas. Todėil ir patys 
sovietų mokslininkai iki šiol tyli, 
nes nieko negali ir negalės pasa
kyti ir suteikti mokslinių duome
nų. Net gi Luniko fotografijų ne
parodė viešumoj. Jei kų ir pasaky
tų, būtų tik naujas prasimanymas.

Sovietų "mokslinės" melagystės 
pasauliui yra ne naujiena. Juk 
beveik visi pasaulio išradimai, kaip 
jie skelbia, yra sovietų “išrasti”! 
Pagaliau mes gerai žinome, kaip 
jie gali visas žinias iškreipti ir 
perduoti pasauliui visai kitaip. Ar 
nepakanka mums tik prisiminti 
Kremliaus žydų gydytojų sufabri
kuotos bylos ir Stalino “tikros ir 
natūralios” mirties konstatavimo:

Amerikiečiai apie sovietišką sa
telito blefų taip pat, kol kas, ty
li — jiems nepatogu, nes Eisen- 
howeris, paleidus Lunikų, tuoj pa
siuntė sveikinimo telegramą Kruš- 
čiovui. Bet manoma, kad ateityje 
tuo reikalu paskelbs oficialų pra
nešimų.

LAUKIA EKSKURSIJOS IS 
BROKLYNO

Kaikurių brukliniškių “laisvie- 
čių” giminės Lietuvoje jau pasi
gyrė savo pažįstamiems, kad šią 
vasarą, tuoj po Amerikos parodos 
Maskvoj atidarymo, j Lietuvą at
vyks apie 20 asmenų ekskursija iš, 
Brooklyno ir kitų vietų. Ekskur
santai važiuosią neva pasižiūrėti, 
kaip Maskvoj atrodo Amerikos pa
roda, o paskui užsuksią Lietuvon. 
Čia ekskursantai tuo tarpu nesi- 
garsina su ta savo kelione, bet 
ruošiasi labai atsidėję.
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SUSTIPRINAMA ATEISTINĖ PROPAGANDA LABAI DIDELĖ KLAIDA
Vilniaus radijas birželio 9 d. 

pranešė, kad Valstybinė politinės 
ir mokslinės literatūros leidykla 
artimiausiu metu numato išleisti 
“daug literatūros ateistiniais klau
simais”. Vien tik 1959 metais iš 
spaudos išeis 12 knygų, 180 spau
dos lankų apimties. Temos t.k. 
tokios: žmogaus viešpatavimas 
gamtoje, Moralė ir religija, kny
ga apie tikybas, apie religijų Lie
tuvoje ir kt. Būsiu išleista visa 
eilė ir smulkesnių brošiūrų apie 
“šventusias ir stebuklingąsias vie
tas Lietuvoje”, apie “vienuolynų 
vaiduoklius” ir kt. Tos brošiūros 
turinčios atskleisti “reakcinę ku
nigų veiklų Lietuvoje įvairiais lai
kotarpiais”. Būsiu gaminami ir 
priešreliginiai plakatai, kuriuos iš
klijuos matomose vietose.

“Apie mokslinę-ateistinę propa
gandų Lietuvoje” rašo K. Daukšas 
Vilniaus “Tiesos” 128 nr. Kovoje 
už galutinį komunizmo laimėjimų 
vis didesnės reikšmės jgyjąs ide
ologinis darbas, o šiame darbe 
nuolat didėjanti mokslinės-ateisti
nės propagandos reikšmė. “Moks- 
linė-ateistinė propaganda vedama 
spaudos, Politinių ir mokslinių ži
nių skleidimo draugijos, įvairių 
visuomeninių bei tarybinių orga
nizacijų ir viduriniųjų bei aukštų
jų mokyklų”, rašo Daukšas.

IR ČIA DEMASKUOTI...
Daukšas pabrėžia, kad dvasinin

kų veikla įvairiais būdais skver
biasi į žmogaus buitį. Per tikin
čius tėvus dvasininkas paimąs į 
savo rankas ir vaikų pasaulėžiū
ros formavimų. “Tokiu būdu ti
kintieji tėvai užaugina to paties 
tikėjimo ir papročių vaikus”, ir, 
girdi, net daugeliui suaugusių žmo
nių nebeįmanoma “laisvai galvo
ti”, nors buityje "tie žmonės el
giasi kaip materialistai”, šitų da
lykų demaskavimas esųs vienas 
svarbiausių mokslinės - ateistinės 
propagandos uždavinių.

"NEVYKUSI IR NETEISINGA 
PROPAGANDA NUSTATO 
PRIEŠ PROPAGANDISTĄ”
Daukšo nuomone, tik "kultūrin

ga, apdairi ir psichologiškai teisin
ga propaganda” tegalinti pakeisti 
religinę pasaulėžiūrų į mokslinę. 
O nevykusi ir neteisinga propagan
da nustatanti tikinčiuosius prieš 
propagandistų ir jo skleidžiamas 
teisingas žinias, sukelianti užsispy
rimų ir dargi kartais atstumianti.

Toliau Daukšas jau svarsto, kas 
ikšiolinėje ateistinėje propagando
je Lietuvoje buvę tinkamai, o kas 
netinkamai atlikta.

Ateistinės paskaitos esu stengia

masi persunkti gamtos mokslais. 
“Tačiau kai fosforo tirpalu užde
gama žvakė ir tvirtinama, kad čia 
ne stebuklas, tai gaila tik lekto
riaus, nes nei vienas klausytojų 
ir nemanė, kad tai stebuklas”. Ne
su žinoma, kad tokius bandymus 
dvasininkai būtų panaudoję tikin
tiesiems patraukti. Gal kai kuriuos 
cheminius ir panašius stebuklus 
darę senųjų egiptiečių dvasinin
kai, bet mūsų dvasininkai to ne
darų. Panašiai reikių pasakyti ir 
apie senų pajuodusių paveikslų at
naujinimų perhidroliu. Esu, tuo 
netyčia esųs patvirtinamas krikš
čionybės pranašumas prieš kitas 
religijas. "Atrodo, kad toks che
mijos naudojimas mokslinei-ateis- 
tinei propagandai yra netikslin
gas”, sako Daukšas.

“NEREIKIA SUTAPINTI .. 
PRIETARŲ SU DABARTINĖMIS 

RELIGIJOMIS”
Toliau kritikuojama, kad pas

kaitose, straipsniuose ir knygose 
nedaroma skirtumo tarp šventraš
čio, religinių vaizdinių, apeigų, 
stebuklų, prietarų ir t.t. Visi tie 
dalykai esu vienodai pašiepiami ir 
vadinami religiniais prietarais. Tai 
esą netikslu. Esu savaime supran
tama, kad iš esmės religija yra 
prietarai, “bet mes klaidiname 
klausytojų savo terminologija, nes 
ir dvasininkai irgi kalba prieš prie
tarus, prieš tai, kas neįeina į jų 
religijos turinį”. Dėlto nesu reika
lo sutapinti prietarų su dabartinė
mis religijomis.

Stebuklai turį būti demaskuoja
mi moksliniais pagrindais. Lietu
voje esu žinoma tik viena stebuklų 
rūšis, tai staigūs pasveikimai. To
dėl kova prieš tikėjimų stebuklais 
reikia vesti tokiu būdu, kad būtų 
įrodomas jų nestebuklingas pobū
dis.

ŠVENTRAŠČIO 
DEMASKAVIMAS LIETUVOJE 

NEREIKALINGAS...
Savotiškai Daukšas atsiliepia 

apie “šventraščio demaskavimų”. 
Jam atrodo, kad į tai perdaug dė
mesio kreipiama. Girdi, Lietuvoje 
“tos knygos beveik niekas neskai
tė ir nematė, todėl jos linksnia
vimas tik tuščiai populiarina šių 
knygų”. Visai kas kita esu protes
tantiškuose kraštuose, “kur švent
raštis labai populiarus”.

Jam atrodo, kad maža naudos 
diskutuoti ir su religininkų knygo
mis, išspausdintomis prieškarinėje 
Lietuvoje, "nes tų knygų nebėra”. 
Jaunimas jų visai negirdėjęs, tai 
kam jas populiarinti? — kalusia 
Daukšas. Panašiai esu ir su antra

eilių prieškarinių religininkų veik
los demaskavimu. "Ar mūsų, dė
mesys ne perdaug jiems garbės 
suteikia?”

NESILEISTI PERDAUG Į 
FILOSOFIJAS

Pataria Daukšas ateistinėje pro
pagandoje nesileisti perdaug į fi
losofijas, jų nagrinėjimų (ncokan- 
tizino, netomizmo ir pan.), nes 
“eiliniam mūsų tikinčiajam tie 
dalykai iš tikrųjų nerūpi”. Girdi, 
užtektų tuos klausimus nagrinėti 
aukštosiose mokyklose.

Dėsto Daukšas, kaip aiškinti 
“dievų vaizdinio susidarymo me
chanizmų", sielos vaizdinį, pomir
tinio gyvenimo vaizdinį ir kt. Pa
sisako prieš esamas laidojimo apei
gas, kurios esančios "negražios, 
nehigieniškos ir nekultūringos". 
Apeigos kilusios iš laukinių am
žiaus papročių. Tačiau visa reikių 
aiškinti apdairiai. Dabartinė pro
paganda ne visada atitinkanti 
ypatingoms Lietuvos sąlygoms.

(E.)

KULTŪRINĖ KRONIKA
★ Vinca* Ramonai, rašytojas, 

gyvenąs Čikagoje, paruošė spau
dai savo naujų kūrinių rinkinį 
“šalti vandenys”. Leidžia Liet. 
Knygos Klubas.

■* Fausta* Kiria, sulaukęs pen
sijos ir tuo būdu turėdamas daug 
laisvo laiko, toliau rašo satyrinio 
pobūdžio “Pelenus”. Dabar jis la
biau gali dalyvauti vietinių lietu
vių visuomeniniame gyvenime ir 
lankyti net ir tolimus pažįstamus 
bei kultūrines šalies įstaigas.

★ Apie Pabaltijo reipublika*. 
Naujas leidinys pasirodė Paryžiu
je, pavadintas “Les Republiųues 
Baltiųues", kurio autorius Jan 
Ivanov. Tai atspaudas iš Revuo 
Politique et Parlementaire. Kaip 
viršelyje pažymima, leidinyje api
mamas laikotarpis: 1938 — 1958 
metai. Aprašoma, kas vyko Pabal
tijo valstybėse per paskutinius 19 
metų — sovietų, vokiečių ir vėl 
sovietų okupacijoje. Primenamos 
sutartys su Sovietais ir jų laužy
mas iš bolševikų pusės, Pabaltijo 
okupavimas, karas su vokiečiais, 
apžvelgiama dabartinė tų kraštų 
administracija, aprašomas tų kraš
tų naikinimas. Pažymima, kad Lie
tuva dėl trėmimų, emigracijos, 
mobilizacijos, žudymų, areštų ir 
t.t. netekusi arti 732,000 gyvento
jų. Aprašoma dabartinė sunki Pa
baltijo ūkinė padėtis, prievartos

Adelaidės lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Kungys savo leid
žiamam "šventadienio Balse’.’ š. 
m. birželio 21 d. įrašė šitokį spren
dimų:

“ATITAISYTINA KLAIDA. 
“Mūsų Pastogės” 1959 m. birželio 
12 d. numeryje, korespondencijoje 
apie “Lietuvių namų reikalus” 
Adelaidėje tarp kitko rašoma: 
...“Valdybos nariai aukas priimi
nės bažnyčioj prie (turi būti 
“prieš” — V.R.) ir po pamaldų”.

Tai labai didelė klaida. Aukas 
sekmadieniais bažnyčioje ar baž
nyčiai priklausomam rajone tega
lima rinkti tik bažnyčios reika
lams. Šita bažnyčios teisė yra ap
saugota ir atitinkamais bažnyčios 
bei valstybės įstatymais, šita klai
da, tikriausiai, yra į laikraštį pa
tekusi neapgalvotai ir turi būti ati
taisyta. K.J.K.”

“Mūsų Pastogės” redaktorių 
prašau šį kun. J. Kungio praneši
mų paskelbti ne dėlto, kad norė
čiau vien tik savo “labai didelę 
klaidų” atitaisyti, bet svarbiausia 
dėl to, kad šis Adelaidės parapi- 

režimas, tautinės kultūros naikini
mas. Pažymima, kad teisiškai Pa
baltijo valstybės nėra išnykusios. 
Pabrėžiama, kad JAV pakartotinai 
pareiškė nepripažįstančios Pabal
tijo okupacijos. Keliama mintis, 
jos Jungtinėse Tautose privalo 
'būti svarstomas genocidas, vykdo
mas Pabaltijy.

* Kuršių pajūry viena* lietuvi* 
žvejys radę* 1350 gramų *veriantį 
švedų pinigą, kurio vertė lygi tuo
laikiniam taleriui. Pinigas perduo
tas Klaipėdos muzėjui. Apie tai 
praneša "Rhein-Neckar-Zeitung” 
Nr. 89.

★ G. Veličko* “Žydinti* pava
kario vėją*”, 2 veiksmų lyrinis 
vaizdas, š.m. gegužio 10 d. su pa
sisekimu pastatytas Lbs Angeles 
mieste. Muzikinę dalį tvarkė komp. 
B. Budriūnas, režisavo G. Velička, 
pastatyme dalyvavo šv. Kazimie
ro parapijos choras, Los Angeles 
Lietuvių Dramos sambūris ir okte
tas Daina.

★ Juozo Švaisto “Draugo” pre
mijuotasis romanas “Jo Sužadėti
nė” jau visas baigtas rinkti, greit 
bus laužoma į puslapius ir spaus
dinama. Leidžia Liet. Knygos klu
bas.

* Paskutini* Igno šeiniau* vei
kalas “Vyskupas ir velnią*”, kurį 
leidžia LD leidykla, jau spausdi- 

jos klebono besąlyginis uždraudi
mas rinkti aukas bažnyčios rajone 
yra tikrai didelė ir nemaloni staig
mena visiems adelaidiškiams.

Mano klaida yra gal tik ta, kad 
sąvokų “bažnyčia” pavartojau pla
čia prasme. Aš niekada nepagal
vojau, kad kas nors iš to mano 
pasakymo supras, jog valdybos 
nariai bandys rinkti aukas toj 
bažnyčios daly, kur vyksta pamal
dos. Jei kas taip suprato — kly
do. Sakinyje... "bažnyčioj prieš 
ir po pamaldų” aš turėjau galvoj 
bažnyčios salę ir bažnyčios rajo
ną. Bet dabar iš kun. Kungio 
sprendimo aiškėja, kad ir bažny
čios rajone aukas tegalima rinkti 
tik bažnyčios reikalams.

Per ištisus dešimtį metų Adelai
dės lietuviai bažnyčios rajone ir 
bažnyčios salėje rinko aukas vi
sokeriopiems lietuviškiems reika
lams. Ir jos būdavo renkamos ne 
slaptai, bet viešai — pasistatant 
stalus ir pasidedant skelbimėlj, 
kad va štai čia priimamos aukos 
tokiems tai ir tokiems reikalams. 
Tai buvo daroma negalvojant apięi 
svetimais įstatymais apsaugotas 
teises, bet vadovaujantis tauriais 
tautiniais motyvais. Toje aukų rin
kimo akcijoje, išvystytoje bažny
čios rajone ir bažnyčios salėje, 
visada iniciatyvos rodydavo ilga
metis Adelaidės kapelionas kun. 
dr. P. Jatulis, kurio nuopelnu ir 
šiandien lietuviai šv. Juozapo baž
nyčią laiko sava. Deja, kun. dr. 
Jatulio jau nėra tarp adelaidiškių 
— jis iškviestas į Vatikaną. Nau
jasis kapelionas ilgą laiką tą rin
kimą toleravęs, dabar be mažiau
sio skrupulo prieš lietuviškus in- 

namas. Velionis, dar gyvas būda
mas, labai džiaugėsi šios knygos 
išleidimu. Namiškiai rašo suradę 
dalį jo paties taisytų korektūrų. 
Surastos dar 5 novelės, kurias ve
lionis būtinai norėjo įdėti j šį rin
kinį. Tai bus lyg testamentinis 
šeiniaus novelių rinkinys.

★ Lietuvių Dienų žurnalas, lei
džiamas Lo* Angeles, Calif, (vyr. 
red. Bern. Brazdžionis, leidėjas — 
Ant. Skirius) skelbia iliustruoto 
reportažo konkursų. Geriausiai jį 
parašiusiam — premija 100 dol.; 
ją suteiks Juozas Prunskiš. Kon
kurso smulkesnės taisyklės bus pa
skelbtos Liet. Dienų birž. numery.

pk Prel. Pr. Juras jau yra išlei
dę* 37 lietuvišku* leidiniu*. Arti
miausiu laiku bus spausdinama 
prelato leidžiama vysk. Merkelio 
Giedraičio biografija, apimanti 
visą to laiko epochą. Knygos au
torius prof. Z. Ivinskis. 

teresus pastatė australiškus įsta
tymus. O kad įstatymas nebūtų 
laužomas, tam reikalingas polici
ninkas.

Ne mano reikalas, kaip j šį kun. 
J. Kungio sprendimų, draudžiantį 
aukų rinkimą bažnyčios rajone, re
aguos Apylinkės Valdyba ir Lietu
vių Sąjunga, kurios šiuo atveju 
yra tiesioginiai paliestos. Iš savo 
pusės aš tenoriu pasakyti tik tiek, 
kad kun. J. Kungio sprendime ci
tuotas “labai didelę klaidų” suda
rančias eilutes (sąvokų “bažnyčia” 
paėmęs plačia prasme) įrašiau 
visai apgalvotai ir jų iš piršto nc- 
išlaužiau. Jos paimtos iš atsišau
kimo, kurį Adelaidės Lietuvių Są
junga ir Adelaidės Apylinkės Val
dyba siuntinėja Adelaidės lietu
viams ryšium su aukų rinkimo va
jum Lietuvių Namams. Esu tik
ras, kad ir į atsišaukimą tos eilu
tės ir greičiausia ta pačia "baž
nyčios” sąvoka buvo įrašytos vi
sai apgalvotai, vadovaujantis de
šimtmečio praktika ir neginčija
mais patogumo bei paprastumo 
sumetimais.

Pataisęs tą “labai didelę klaidą”, 
aš iš savo pusės siūlyčiau ir kun. 
J. Kungio sprendimų, draudžiantį 
bažnyčios rajone rinkti aukas, 
vienu arba kitu būdu atšaukti ar
ba bent praktikoj jo netaikyti. Iš- 
tikrųjų, sunku patikėti, kad tas 
draudimas būtų padarytas ir pa
skelbtas apgalvotai. Gal ir čia yra 
jei jau ne labai didelė, tai bent 
maža klaidelė. Net ir atitikdamas 
australiškiems įstatymams, jis la
bai skaudžiai pažeidžia lietuviš
kus interesus. Jeigu aukos galima 
buvo rinkti visų dešimtmetį, tar
kime, kad jas galima rinkti ir to
liau.

V. Radzevičius (L-s)

Prel. Juro išleistoji knyga “Ma
rijos garbinimas Lietuvoje”, ku
rios autorius yra kun. dr. J. Vaiš
nora, MIC, jau atgabenta į JAV 
ir visą jos platinimą perėmė tėvai 
marijonai.

* A. Giedriau* apysakaičių rin
kiny* “Lukšiųjai” (tarmiškas pa
vadinimas) jau surinktas Draugo 
spaustuvėje, daromos dail. Krivic
ko paruoštų iliustracijų klišės ir 
tuoj bus laužoma į puslapius. Kny
gų rinkoje pasirodys neužilgo. Lei
džia Lietuviškos Knygos klubas.

* Pr. Naujokaičio romanas 
“Upeliai negrįžta į kalnus” jau 
baigtas spausdinti. Knyga turės 
netoli 500 pusi. Leidžia Lietuviš
kos Knygos klubas.

* Petras Motekūnas, gyvenąs 
New Yorke, autorius knygos “Kuf- 
steino lietuvių stovykla”, baigia 
rašyti knygų apie Zarasus.

(REPORTAŽAS)

Artėjant ilgajam savaitgaliui, 
ir šiais metais "Geležinio Vilko” 
būrelio vyčiai pasiruošė vykti į 
sniegą. Nors Australijos klimatas 
bei gamtovaizdžiai nesuteikia Lie
tuvos laukų ar miškų grožio, ta
čiau sniegas — baltutėlis sniegas 
— lieka toks pat artimas lietuvio 
sielai. Pasijunti esąs savuose pasi
ilgtos tėviškės laukuose ir tarsi vėl 
girdi skambančius arklių žvangu
čius, pyškančias nuo šalčio tvoras, 
vėl regi tėvą, sėdintį rogėse, įsi
supusį į kailinius, apšerkšnojusiais 
■ūsais...

★

PENKTADIENIO VAKARĄ
8 vai. 40 min. traukinys aplei

džia Sydnėjų ir, sustodamas tik di
desnėse stotyse, pasiekia Goulbur- 
ną. Pakeitęs garvežį, jis įgauna 
savo tikrąjį “seno rūkoriaus” var
dų. Kodėl žmonės jį taip vadina, 
kelionės pradžioje nepavyksta iš
aiškinti, betgi- artėjant j Coomą 
patys pripažįstam, kad vardas vi
siškai atitinka tikrovę: dūmai ver
žiasi pro uždarus langus ir duris 
ir, sunkiai jam “pūškuojant”, ga
lima išlipti ir vėl pavyti, pabėgė
jus ristele.

★
Ankstyvas šeštadienio rytas. Li

gi Coomos dar 20 mylių. Pro lan
gus skverbiasi tamsūs kalnų silue
tai, bauginą ir tokio paslaptingi, 

jog nejučiomis vėl prisimeni se: 
nūs užburtus kalnus su devyngal
viais slibinais, kaip senose lietu
viškose pasakose.

15 mylių nuo Coomos kalnai ir 
slėniai staiga pradeda keisti savo 
atspalvius: tampa ryškūs ir bal
ti. Sniegas! Taip, tikrai sniegas! 
Nežiūrint, jog mūsų mielieji paly
dovai —■ metalinės bonkos apšil
dyti traukiniui — jau senokai at
šalę, atidarom langus ir stengia
mės pagauti krintančių snaigių 
žvaigždutes. Pamirštami čia kas
dieniniai vargai ir atrodo lyg vėl 
esi tėvynėje: skamba Kalėdų var
pai, iš lėto supdamosios leidžiasi 
didžiulės snaigės, žmonės skuba 
į Bernelių Mišias, po kojomis gir
gžda sniegas...

★
Autobusas — “Pionierius” vis 

kyla į kalnus. Aplinkui, kiek tik 
akys užmato, visur balta, balta. 
Nors saulutė taip maloniai šypso
si, tačiau nepajėgia atgaivinti pra
dedančių šalti nosių ir ausų. Kai- 
kurie pradeda net rankas trinti. 
Šalta...

Keletą minučių pabūvoję nau
jajame Adaminaby miestuke (se
nasis užlietas vandeniu), vėl kyla
me aukštyn. Eukaliptai, pasidabinę 
sniego paduškaitėmis, beveik nesis
kiria nuo plačiašakių lietuviškų 
ąžuolų, ir net australiškos varnos, 
stypčiodamos po sniegą, primena 

lietuviškas kurapkas.
Pravažiavę 68 mylias nuo Coo

mos, pasiekiame kelionės tikslų 
— Cabramurrų. Tai būsimasis, 
aukščiausioje Australijos vietoje 
stovįs, miestas (4000 pėdų v.jl.), 
apie 20 mylių oro linija nuo Kos
ciuškos kalno. Jis pasidalinęs į 
tris priemiesčius: amerikiečių, 
prancūzų ir tarptautinį. Pastara
jame galima rasti beveik kiekvie
nos Europos tautybės atstovą, ži
noma, neišskiriant ir lietuvių, ku
rių čia gyvena apie 10.

Tarpe jų čia ir Sydnėjiškiams 
gerai pažįstamas skautas Vytis 
Jurgis Bliokas, einąs atsakingas 
hydro-elektros stoties operatoriaus 
pareigas.

Išlipus iš “Pionieriaus” patiria
mas tikrasis sniego ’’skonis”, ku
rio čia prisnigę virš 6 colių, čia 
ir šaltis žymiai stipriau "svilina" 
nosis.

*
Paskutinysis ir pagrindinis tiks

las susirasti brolį Jurgį pavyksta, 
ir jau popiečiu leidžiamės apžiū
rėti didžiausios ir galingiausios 
Hydroelektrinės jėgainės Austra-i 
lijoje.

Mėlynomis nosimis ir “glostyda
mi" ausis leidžiamės snieguotu, 
siauru keliu žemyn ir žemyn. Br. 
Jurgio Holdenas kraiposi ir slidi
nėja į šonus. Užsidedame šalmus, 
be jų draudžiama, nes krintančios 
uolos yra pavojingos.

Kelias vis dar raitosi labai stai
giais posūkiais ir mašina dar te- 
beslidinėja, o čia, net baisu pa
žvelgti: vienoje pusėje šimtapėdės 
uolos siena, gi antroje — 200-300 
jardų bedugnė. Kelias 25 laipsnių 

kampu veda žemyn, šiurpas ir šal
tis barškina dantis.

Pagaliau!... Pasiekiame aikšte
lę, kurioje, didžiulės uolos atšlai
tėje, dunkso tunelio anga. Žings
niuojame juo žemyn. Jaučiasi ak
mens dulkių kvapas, bet čia žymiai 
šilčiau negu lauke. Nusileidę dar 
apie 900 pėdų žemyn, pasiekiame 
didžiulę salę, kurios dydį galima 
pavaizduoti, jei sudėtum tris Syd- 
nėjaus miesto hales į krūvą. Jos 
šoninės arkados primena bažny
čios vidų. Tai čia ir yra didžiau
sioji ir galingiausioji “T 1” jėgai
nė.

Po šia sale yra dar du aukštai 
požeminių salių, kuriose telpa pa
grindinės turbines ir dinamo gene
ratoriai.

Truputį statistinių žinių: jėgai
nė įrengta 1200 pėdų gilumoje, po 
uola. Be tunelio, ji dar pasiekiama 
1000 pėdų gylio liftu. Du (iš ke
turių) generatoriai jau įjungti į 
darbą, kurie pagamina 12.500 V., 
bet pertransformuojant gaunama 
330.000 V. energija. Pajėgumas — 
80.000 KW.

Vienas generatorius sveria 450 
tonų, gi judančios jo dalys 200 to
nų. Turbinų diametras apie 16 
pėdų. Vanduo krisdamas iš 1000 
pėdų, sudaro 350 svarų spaudimą 
viename colyje turbinos, kuri ap
sisuka 375 kartus per minutę. 
Vanduo, išbėgęs iš turbinų, su
naudojamas Viktorijos irrigacijai.

Tie patys laidai, kuriuose teka 
330.000 V. srovė, naudojami tie
sioginiam telefono susisiekimui su 
Sydnėjum ar Yassu (specialiais 
įrengimais numušant srovę), todėl 
energija, pagal pareikalavimą, ga

li būti patiekta laike 4 minučių 
į abi vietoves.

šr
Sekmadieni leidžiamės į ameri

konų priemiestį*deja, jo negalime 
pasiekti dėl apledėjusio kelio.

Už 2.5 mylios pasiekiam kont
rolinį pastatą, kuriame ir dirba 
br. Jurgis. Tatai pastatas, iš ku
rio kontroliuojama viskas, lyg 
širdis pačios jėgainės būtų, be ku
rios nepajudėtų nei turbinos, nei 
generatoriai ir Sydnėjus būtų 
tamsoje.

Toks pat kontroliavimo punk
tas yra ir prie pačios jėgainės. Ku
riam nors iš jų sugedus, automa
tiškai perjungiamas kitas.

Pačiame kontrolės kambaryje 
yra didelis armatūros stalas su 150 
mygtukų, toks pat mygtukų skai
čius su diagramomis išdėstytas sie
nose. Vienas klaidingas mygtuko 
paspaudimas gali atnešti nemalo
nius rezultatus — sprogimus jė
gainėje ir daug kitų.

★
Iš kontrolės kambario patekome 

į išsikerojusių elektros stulpų, di
džiausių izoliatorių, jungiklių ir 
kabelių “mišką”, kuris išdėstytas 
4-5 akrų aikštėje, ir čia br. Jurgis 
iškrečia pokštą. Jam beaiškinant 
apie 16 pėdų ilgio jungiklius, ku
rie žaibui trenkus atsidaro ir už
sidaro 30 elekromagn. dažnumų 
greičiu, baisus patrankos šūvio gar
sas apkurtina ausis. Galite įsivaiz
duoti pasekmes..., o br. Jurgis 
tik šypsosi ir toliau aiškina: tai 
yra moderniausi angliški jungik
liai su 360 svarų oro spaudimu 
vienam coliui.

Dar neatgavus lygsvaros nuo

. pirmojo šūvio, pasikartojo antras...
★

Traukiame atgal į Cabramurrų, 
grožėdamiesi sniegu padengtais 
kalnais.

Einant pietauti į kantinę, teko 
pergyventi seniai nejustas “malo
numas”, kada nuo stogo tiesiog 
ant galvos užslinko , sniego ant
klodė, ir be slidžių ir pačiūžų 
“nučiuožėme” 12 laiptukų į pakal
nę. Prisiminimas truputį skaudė
jo...

Vakaras, kuris dėl esamo snie
go pastebimas žymiai vėliau nei 
Sydnėjuje, buvo labai šaltas. Net 
ir trys megstukai einant į kiną 
“atsisakė” šildyti.

įėjus į kino salę, jutosi maloni 
centrinio šildymo šiluma, kuri, 
be tikrai labai neįdomios filmos, 
veikė migdančiai. Tačiau “Tomo 
in Džery” pasirodymas išblaškė 
visus miegus, nes karštas italų 
kraujas neleido jiems tylomis tą 
džiaugsmingą įvykį praleisti.

Dar didesnis triukšmas ir švil
pimas, kai ekrane pasirodė "Die
vo apdovanotosios” merginos.

★
Pirmadienis. Saulė vėl praskaid

rino dieną. Nuo stogų, pasipuošu
sių ledo žvakutėmis, kurios spin
dėjo saulėje kaip kristalai, lėtai 
lašnojo vandens lašai j padrėku
si sniegą.

Atodrėkis...
Dar taip nesinorėtų grįžti iš 

pasakų šalies į kasdienybę, deja 
“Pionierius” jau rieda dundėda
mas žemyn į Coomą, palikdamas 
brolį Jurgį, sniegą ir lietuviškos 
žiemok grožio prisiminimus.

z. -
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Sydnėjuje
dėmesio šachmatininkams

Š.m. liepos mėnesį atidaromas 
Sydnėjaus lietuvių žiemos šach
matų turnyras, kuris bus prave
damas lietuvių namuose BANKS- 
TOWNE ir REDFERNE. Norin
tieji žaisti, bus sugrupuoti į dvi 
grupes. Kuriems bus patogiau 
žaisti Redferno Lietuvių Namuo
se, prašau atvykti liepos mėnesio 
12 dienų 2-trą vai. po pietų (sek
madienį).

Bankstowno grupė pradės žaisti 
liepos mėnesio 19 dienų 12 vai.

Abiejų grupių laimėtojai per- 
žais dviejų partijų matčą dėl Syd
nėjaus lietuvių 1959-jų metų meis
terio vardo, gaudami paskirtas lai
mėtojams dovanas. Tuo pačiu me
tu sekcijos vadovas darys ir trum
pų pranešimų iš šachmatinės veik
los.

Pastaba: J turnyrus kviečiami 
tik norintieji ir pasiryžę juose pil
nai dalyvauti ir juos sėkmingai 
baigti.

Sekcijos Vadovas
LIETUVIAMS SEKASI

Žinomieji mūsų šachmatininkai 
V. Koženiauskas ir J. Maščinskas 
sėkmingai dalyvauja N.S.W. šach
matų pirmenybėse ir šiuo metu, 
abu sužaidę po tris partijas, turi 
po du taškus, kas juos iš dalyvau
jančių 50 žaidėjų įjungė į pirmųjį 
dešimtukų, šis turnyras žaidžia
mas šveicarų sistema ir be pra- 
lųimėjimo yra tik 4 žaidėjai, kai 
po 21 taško turi tik du žaidėjai. 
Paskutiniuose savo susitikimuose 
V. Koženiauskas nugalėjo J. Ben- 
ett ir J. Maščinskas sužaidė lygią
sias su praėjusių metų N.S.W. 
čempionu W. Bleicher.

SPORTO NAUJIENOS
* R. ARLAUSKAS, buvęs P. 

Australijos šachmatų čempionas, 
vėl pradėjo aktyviai žaisti šach
matus ir paskutiniame Adelaidės 
miesto turnyre laimėjo trečiųjų 
vietų, surinkęs 6 taškus, kai lai
mėtoju tapo latvis L. Endzelins 
su 7 tšk. ir antrų vietų gavo P. 
Kalinovsky 61 tšk. šiame turnyre 
Arlauskas su laimėtoju Endzelins 
sužaidė lygiųsias.

•* P. TAUTVAIŠA, žinomasis 
mūsų šachmatų meisteris Ameri
koje, ketvirtąjį kartų tapo Čika
gos miesto šachmatų čempionu, 
paskutiniajame turnyru, dalyvau
jant labai stipriems žaidėjams (5 
meisteriai, 13 ekspertų ir kt. — 
viso 53 žaidėjai) surinko 7 taškus 
iš 8-nių galimų. Atrodo, jog grei
tu laiku P. Tautvaiša taps Senior 
Master.

* NATIONAL SOCCER NEWS 
(Amerikoje) paskutiniame savo 
numeryje labai gražiai atsiliepia 
apie Čikagos lietuvių futbolo ko
mandų — Liths —, kuri nuo pe
reito rudens nėra pralaimėjusi nė 
vienų rungtynių, o laimėjo 25. 
Ši komanda yra laimėjusi 1-mos 
divizijos salės futbolo pirmenybes, 
kai šiuo metu eina be pralaimėji
mo 1 div. lauko pirmenybėse.

* V. BERLYNO futbolo rinkti-

Adelaidėje
VYTIS — WEST 48:50 (27:24)
Rungtynės buvo labai apylygės. 

Iš pradžių priešas vedė keliais 
taškais, prieš puslaikio pabaigų 
vytiečiai rezultatų išlygino ir dar 
pridėjo trejetų taškų. I rungtynių 
pabaigų laimė pakrypo priešinin
ko pusėn ir dviem taškais vytie
čiai pralaimėjo. Labai blogai buvo 
mėtomos baudos, nebuvo veržlumo 
ir gynimas kartais šlubavo. Taš
kai: Petkūnas 13, Gumbys 12, Ja- 
ciunskis 8, Urmonas 6, Ignatavi
čius 5 ir Lapšys 4.

VYTIS — WEST 37:47 (16:17)
šios rungtynės buvo peržaidžia

mos iš pirmo rato, šį sykį vytie
čiai pasirodė silpnai. Blogi meti
mai, per lėtas žaidimas ir nevyku
si gynyba. Taškai: Ignatavičius 13, 
Petkūnas 10, Lapšys 8 ir Gum
bys 6.

VYTIS II — NORTH 45:38 (18:17)
Žaista buvo labai gerai, nesku

bėta ir gerai buvo dengiami prie
šo žaidėjai. Taškai: Merūnas 23, 
Visockis su Alkevičium po 11, Ra
kauskas su Gudeliu gerai žaidė 
gynyboje.

VYTIS III (jauniai) —
TUBEMAKERS 35:43 (16:16)
Nors jauniai ir pralaimėjo, bet 

žaidė gana gerai. Silpniausia vie
ta — tai negrįžimas laiku į gyny
bų. Taškai: Daugalis 12, Zablovs- 
kis 9, Kalibatas 8, Rudzinskas 4 
ir Morkūnas 2.

STALO TENISAS
Vyties I vyrų komanda laimėjo 

7:4 prieš Sagasco;
Mergaičių I komanda laimėjo 

8:3 prieš Glenelg;
Vyrų II komanda pralaimėjo 

4:7 prieš Woodville ir
Mergaičių II komanda turėjo 

laisvų savaitę ir nežaidė.
B.N.

atimdama galimybę P. Australijos 
rinktinei laimėti pirmųjų vietų ir 
tuo pačiu jai pačiai tapti visos 
Australijos čempione, kų ji, pagal 
P. Australijos stalo teniso eksper
tus, galėjo atsiekti.

Sportinės
I-JI PRIEŠ JUBILIEJINĖ 

RINKTINĖ
Kaip iš spaudos matosi, atro

do, jog šių metų Jubiliejinė Aus
tralijos Lietuvių Sporto šventė 
Adelaidėje bus ypatingai puiki, 
gausi varžybomis, kultūriniais pa
rengimais, programomis ir reikia 
tikėtis, kad N. Metų Balius taip 
pat nesibaigs prieš 12 vai. Nors 
adelaidiškiams, o gal ir ALFAS 
valdybai rūpesčių yra jau labai 
daug, tačiau, mano manymu, vie
nas iš svarbiausių šventės įvykių 
turėtų būti paskutiniųjų varžybų 
dienų, atseit — krepšinio rungty
nės tarp I-sios šventės, geriau pa
sakius — tarp I-jų krepšinio Pir
menybių Melburne laimėjusios 
rinktinės ir paskutiniosios Jubilie
jinės Krepšinio rinktinės.

Jau anksčiau Sp. Skyriuje mū
sų sporto veteranas canberiškis 
P. Pilka siūlė Adelaidėje pravesti 
Krepšinio Veteranų Rungtynes 
prieš Jubiliejinę Rinktinę. Aš ma
nau, jog tikslesnis būtų manasis 
pasiūlymas, nes kur gi tu dabar 
žmogus atskirsi, kas veteranas ir 
kas ne, nes dar ir pirmosios šven
tės dalyvių daugelis žaidžia šian
dien. šiomis rungtynėmis galima 
būtų, bent iš dalies, išspręsti ir 
tasmaniškio Urmono iškeltų klau
simų, ar mūsų sportinis lygis Aus
tralijoje kyla ar ne. •

Aš nesiimu spręsti, kaip ir ko
kiu būdu turėtų būti sukviesti 
I-sios šventės dalyviai, tų turėtų 
pasvarstyti rengėjai, tačiau aš siū
lau, jei tokios rungtynės būtų 
pravestos, I-sios šventės Rinkti
nę sudaryti iš šių žaidėjų: Koman
dos vadovas — P. Pilka (Canber
ra), komandos kapitonas — L. 
Baltrūnas (Varpas), žaidėjai: Ig
natavičius, Jaciunskis, Gurskis, 
Urnevičius (visi Adelaidės Vy
ties), Modzeliauskas, Juška, Gasiū- 
nas, Baškys (Melburno Varpo), 
šutas, Laukaitis, Bačiulis (Sydnė
jaus Kovo) ir Gružauskas ir Ge
nys (Canberra).

J. Strautins I
5-TH FLOOR f

306 The Causeway I;
MELBOURNE į 

xxx j;
SIUNTINIAI I LIETUVA į

aktualijos
Jubiliejinę rinktinę susidarytų 

po visų varžybų. Gaila tik, kad 
I-sios šventės laimėtojas — Mel
burno Varpo tuometinis komandos 
kapitonas S. Darginavičius prieš 
kelias savaites išplaukė į Ameri
ką, nes jis būtų gera paspirtis se
niesiems krepšinio kovotojams, ku
riems ko ne ko, bet jau kvapo — 
tai tikrai gali pritrūkti.

OH, LA, LA BIKINIS!
Liepos 11 dienų Sydnėjaus Kovo 

valdyba rengia savo pirmųjį šių 
metų balių, kuris yra apsiaubtas 
Geležinės Uždangos paslaptimi, 
nes, kaip gandonešiai praneša, ba
liaus metu, neskaitant visų kitų 
parengimų su puikia muzika ir 
sportine nuotaika, naujojoje New- 
towno Police Boys salėje (polici
jos čia. tai tikrai jau nereiks bi
joti) pasirodys garsioji Sydnėjaus 
modistė Vicki. Kų ji darys ir kų 
ji modeliuos ir kų valdyba sugal
vojo (o atrodo, jie tikrai staigme
nų ir dar didelę padarys) aš nega
liu pasakyti, nes ir pats nežinau, 
nes nei valdyboj, nei rengėjų tar
pe giminių neturiu. Viena išeitis, 
tai kartu su kitais padoriais vien
gungiais ateiti ir pamatyti, nors, 
manau, kad ir “ženotiems” bus 
nemažiau įdomu. Tat iki pasima
tymo pas sportininkus!

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IS 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
KAS.
r*«********#**#«*#***sr*#<*sr*#w^

LAIŠKAI 
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,

Dėl “Mūsų Pastogės” Nr. 24 
(530) tilpusios žinelės apie išvy
kusį Amerikon žinomąjį krepšinin
ką St Darginavičių noriu čia pa
daryti patikslinimų.

Noriu šia proga priminti, kad 
St. Darginavičius atvyko į Perthą 
tik š.m. pradžioje. Per šį neilgą 
laiką, suprantama, jis negalėjo čia 
perdaug ką padaryti. Pasiėmęs 
vadovauti Pertho lietuvių krepši
ninkų komandai “Štormui”, buvo 
bandęs sudaryti vadovybę, pasi- 
skirstant vadovaujantiems parei
gomis. Tačiau jau iš pačių pradžių 
kilo nesutarimų, ir, gal būt, tatai 
ir buvo svarbiausioji priežastis, 
dėl kurios komanda likvidavosi.

St. Darginavičiui ir jo šeimai 
nuoširdžiai linkiu pasisekimo Ame
rikoj, tačiau negaliu nepadėkoti 
J. Miliauskui, kuris nuoširdžiu 
darbu organizavo “Štormo” krep
šininkus, o taip pat ir p. Anaičiui, 
kuris juos su atsidėjimu trenira
vo. Labai daug V. Australijos lie
tuvių krepšinio komandai padėjo 
ir VI. Knistautas, buvęs ALB-nės 
Pertho apylinkės pirmininkas.

Taigi beveik išimtinai tik šiems 
vyrams tenka padėka, kad mes 
turėjome gražai veikusią lietuviš
ką krepšininkų komandų. Reikia 
tikėtis, kad ši komanda vėl susi
organizuos ir toliau garsins lietu
vių vardą V. Australijoj.

Su pagarba
B.B.

AMERIKA 
SOVIETAI IR 

ALLEN W. DULLES APIE 
SOVIETŲ AUGIMĄ

C.I.A. šefas Allen W. Dulles 
pranešė apie Sovietų Sąjungos 
ūkinę ir karinę pažangą pagal duo
menis, kuriuos turi iš slaptų šal
tinių.

Per paskutinius 7 metus Sovie
tai didino pramonės gamybą po 
9.5 proc. per metus, Amerika tik 
po 2 proc. šiuo metu Sovietai 
pagamina jau 40 proc. to, kų pa
gamina Amerika, nors gaminamos 
prekės nebūtinai tos pačios. Pvz. 
prieš Amerikos pagaminamų 50 
automobilių yra tik 1 sovietų paga
minamas automobilis, tačiau prieš 
vieną Amerikos įrankius gaminan
čią mašiną yra 4 sovietinės tokios 
mašinos.

Sovietų karinis pajėgumas kie
kiais matuojant yra tokis pat kaip 
Amerikos. Tačiau Sovietų dides
nis gaminimo augimas yra pavo
jingas Amerikai. Dėl to Dulles 
reikalavo didesnio pasiaukojimo iš 
Amerikos, kad jos gamyba būtų 
paspartinta.

* Inž. Pranas Drąsuti*, po sun
kios ir ilgos ligos, mirė kovo 26 
d. Cleveland®. Buvo gimęs Petra
pily 1906 m., 1924 baigė Panevė
žio gimnaziją, 1928 m. baigia 
elektros inžineriją ir iki 1932 m. 
dirbo VD universitete elektrotech
nikos laboratorijoje, 1934 m. apgy
nė diplomų. 1935 m. buvo vidaus 
reikalų min. referentas elektros 
reikalams, 1937 m. Elektros b-vės 
direktorius, 1940-41 m. elektrifika
cijos planavimo, o 1941-1944 ener
gijos valdybos viršininkas ir VD 
un-te adjunktas. I JAV atvyko iš 
Vokietijos 1948 m.

Hansa Trading Co. SANiuLIA.iRI
GENERAL MERCHANTS AND INTERNATIONAL 

PARCEL SERVICE
387 LIT. BOURKE ST.. MELBOURNE C.I.. TEL. MU 4811
• PERSIUNČIAMI DOVANINIAI SIUNTINIAI J SOV. SĄJUNGĄ IR KITUS 

EUROPOS KRAŠTUS IKI 44 SV. SVORIO.
• PRIIMAMI VAISTŲ IR MAISTO UŽSAKYMAI.

Greitai ir tikslui patarnavimai — pigiausi persiuntimo mokesčiai.

fl EUROPIETIS SPECIALISTAS &
OPTIKAS

3 Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
0 akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
n šeštad. 9-13 vai.
3 9th Floor, 109 Swaneton St., Melb. C.I. Telef.
3 (Priešais Melbourne Town Halt)
0 Centr. 1819

“<SeSHra52S25HSSS252S2S25E5ūSa5J5a52525252SČ!SE5esa5a5aSČ52525H5HSk'

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220

Mūsų prekyboje taip pat rasite didelį pasirinkimą geros rūšies vilnonių medžiagų: 
paltams, kostiumams ir suknelėms; megztukų; pledų; skarelių; šiltos avalynės; įvai
rių rūšių odos ir t.t. Kainos nepalyginamai žemesnės, kaip krautuvėse.
Prekybos atstovai: ADELAIDĖ: B. LAPŠIENĖ, 28 GRANGE RD., HINDMARSH, S.A.

MOE, VIC. HANSA TRAD. CO. 13 MOORE ST., MOE

P.S. Reikalingas malonaus būdo ir sąžiningas tautietis, kuris perimtų didelę Hansos 
klijentūrą Geelonge ir tuo pačiu sutiktų atstovauti visus mūsų firmos prekybinius 
reikalus. Būtina sąlyga geras rusų kalbos mokėjimas.

Siuntinys už puse kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIOLO SIUNTINI, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BŪTŲ DVIGUBA.

31 yd. vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos mote
riškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba moteriškam), 4 yd. 
šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplin medžiagos vyriškiems marškiniams, 1 pora 
vyriškų pusbačių ir 1 pora moteriškų batelių.

Tokio siuntinio kaina, iškaičius muitą ir visus persiuntimo mokesčius, siun
čiant per Baltic Stores yra tik £ 30.0.0. (angliškų).

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus.
Siuntinyje bus tik angliškos vilnonės medžiagos.

nė Amerikoje turėjo kelias rung
tynes ir jas laimėjo: New Yorke 
3:0, Detroite 7:1 ir prieš Ameri
kos rinktinę 3:1.

* ALG. GUSTAITIS iš Los An
geles, California, U.S.A. (1132 N. 
Hyperion Ave.) iškelia mintį, jog 
tremties sportininkams reikėtų 
išleisti Lietuvių Sporto Enciklo
pedijų, kuri apimtų visų lietuvių 
sportinį gyvenimų. Tuo reikalu jis- 
norėtų išgirsti daugiau nuomonių.

* LIETUVOS šachmatų rinkti
nė įveikė Latvijos rinktinę tarp
tautiniame šachmatų susitikime 
10,5 — 7,i5.

* ALDONA SNARSKYTĖ, šiais 
metais laimėjusi šešis įvairius P. 
Australijos stalo teniso turnyrus, 
paskutinėse varžybose gana leng
vai tapusi P. Australijos čempio
ne, paskelbė, jog dėl pablogėju
sios sveikatos negalės dalyvauti 
šių metu Australijos stalo teniso 
pirmenybėse Perthe, tuo būdu

SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir IšsimokėjimnL Mes kalbame vokiškai.

.^5aS2Sū52525BSa52S25a5ŪSa52S2Sasa5a5a52525ū52S252SŪSa5HSHSŪ52SB5j 
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S 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS S 

re Tel: Katoomba 523. S

S PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
g VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. S
g Savininkas Ed. Valevičius. g
g Geriausios sųlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- re 
S šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- g 
re vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping Dj 
g Centre, Picture Theatres) Ir gražiųjų Katoombos apylinkių, g 

re Tarifas įskaitant butų, maistų ir patarnavimų £ 7.7.0 savaitei, g 
K Vaikams nuolaida.* g
g Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. re

KADANGI NEĮMANOMA IŠVARDINTI DAUG PREKIŲ IR PARODYTI, KAD 
SIUNČIANT PER BALTIC STORES YRA PIGIAU, DUODAME TIK KELETĄ
PAVYZDŽIŲ.

Geriausia vokiška raudona įpylams medžiaga 1 yd.....................   17/6.
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain) 

geriausios vilnos 1 yd..............................................................................  £ 3.0.0.
Vyriški pusbačiai oxford ........................................................................ £ 2.5.0.
Į visa* kaina* muitą* jau įskaičiuota*.

VAISTŲ KAINOS PAS MUS YRA MAŽESNĖS KAIP VAISTINĖSE.
Pav. 250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 

jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £ 7.15.0.
Siunčiant per BALTIC STORES *iuntėja* nieko nerizikuoja, ne* už kiekvieno siunti- 
nio pristatymą atsako BALTIC STORES.

VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 
PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS I LIETUVA.,
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MŪSŲ PĄSTOCŽ
SYDNĖJVS

PADĖKA
Jo Ekscelencija arkivyskupas 

Romolo Carboni, Apaštališkas De
legatas, per Sydnėjaus Lietuvių 
Kapelionų atsiuntė tokį padėkos 
laišką:

“Gerbiamas ir Brangus Tėve 
(kapelione) I

Aš esu labai dėkingas Jums už 
taip gražią stulą ir kilnią auką, 
kurią padarėte man lankant Syd
nėjaus lietuvius.

Aš buvau nustebintas, matyda
mas tiek daug lietuvių, susirinku
sių j S v. Juozapo Bažnyčią ir 
Bankstowne, ir įsivaizduoju, kiek 
daug bendrų pastangų buvo pada
ryta pastatymui tokio puikaus 
Centro.

Prašau priimti mano nuoširdžią 
padėką už abu pakvietimus ir už 
vaišingumą lietuvių, atvykusių čia 
Sydnėjuje.

Tegu Dievas laimina Jus ir J ti
sų darbąI

Su sveikinimais ir geriausiais 
linkėjimais

Lieku
Jus mylįs Kristuje 

t Romolo Carboni (parašas) 
Apostolic Delegato

1959 m. birželio 22 d.

PRANEŠIMAS
š.m. liepos 12 d. (sekmadienį), 

2.30 vai. p.p. Bankstowno Lietu
vių Namuose, East Terrace, Ban
kstowne įvyks IŠKILMINGA 
“AUŠROS” TUNTO SUEIGA, da
lyvaujant Australijos Rajono Va
dui v.s. A. Krausui.

Maloniai joje kviečiami dalyvau
ti skautų tėvai, rėmėjai bei bičiu
liai.

“Aušros” Tunto Vedije
BRANGŪS — TAUTIETE. 

TAUTIETI I
A.L.B. Sydnėjaus Lietuvių Mo

terų Socialinės Globos Draugija 
yra paskyrusi liepos — rugpiūčio 
mėnesius pinigų rinkimo vajui, 
šiuo laiku yra tik beveik Draugi
jos lėšomis du asmenys išimti iš 
ligoninės. Yra penkiolika lietuvių 
ligonių ligoninėse ir vienas senu
kas prieglaudoj. Taip pat norima 
pas notarą patvirtinti Draugijos 
įstatus ir įregistruoti ją, kaip 
Welfare organizaciją.

Kadangi ji yra pagrindinė šios 
rūšies lietuvių šalpos organizaci
ja Sydnėjuje, todėl neatsisakykite 
nors kelis šilingus įdėti į voką. 
Kiekvienas gaus voką su laiškeliu 
ir grįžtamuoju adresu.

šį darbą sutiko paremti (laiš
kus persiunčiant) A.L.B. Krašto 
Valdyba. Bus pasiųsta šeši šimtai 
laiškų šiais grįžtamais adresais:

1. p. Simniškienės adresu — 200 
laiškų, 2. p. žygicnės — 200 ir
3. p. Cibulskienės — 200.

Visų aukotojų pavardės ir auko
tos sumos bus paskelbtos spaudo
je.

Aukotojams ir KRAŠTO VAL
DYBAI už sutikimą patalkininkau
ti širdingai dėkojame.

A.L.B. Sydnėjaus L. Mot.
Soc. Globos Draugija

PADĖKA
ALB-nės Sydnėjaus Liet. Mot. 

Socialinės Globos Draugija nuo
širdžiai dėkoja visiems savo gera
dariams: ypatingai p.p. Butkui ir 
Žygienei, jruošusiems Lietuvių 
Namuose Redferne Draugijos vir
tuvų ir supirkusiems urmo kaina 
inventorių (iš viso 150 svarų ver
tės), šiuo veiksmu praturtinant 
Draugiją. Dėl šios nuoširdžios pa
ramos p.p. žygicnės ir Butkaus 
bendrovei dėkojame ir linkime iš
kelti savo įmonę į pirmaklasių ei
les, kad ateityje ne viena šimtine 
būtų galima paremti lietuviško
sios bendruomenės reikalai bei pa
rūpinti stipendijų besiveržiančiam 
į mokslą ,mūsų jaunimui.

Nuoširdžiai dėkojame ir visiems 
tiems, kurie savo, darbu ar pini
gine bei morale auka padėjo mū
sų nelengvame darbe: J.E. vysk. 
V. Brizgiu! už aplankymą senelių 
prieglaudoj p. K. Meiliūno bei iš
klausymą išpažinties, kun. Tėvui 

Gaideliui už nuoširdų bendradar
biavimą — ir aukotojams: Krašto 
Valdybos nariams, aukojusiems £ 
4-18-0; Sporto Klubui “Kovas” — 
£ 10.0.0; p.p. šapronams — £ 
5.0.0; p. Dantai — £ 2.14.6; p. 
Osinui £ 2.12.0; p.p. Šablevičiui, 
Vizbarui, Burokui ir Narbutui — 
po £ 2.0.0; p. Vikniui — £ 1.11.9; 
“Aušros” tuntui — £ 1.2.6; p. 
Aleksai, Donelienei, Dočkui, Ka- 
taržiui, Stravinskui, Simniškienei, 
Simniškiui, Vinciūnui, Zakaraus
kui, Griniauskienei ir Valadkai- 
čiui — po £ 1.0.0; p. Cibulskienei 
— 10 šil. ir p. Lašaitienei — 6 šil.

Be to, lygiai dėkojame ir že
miau išminėtiems tautiečiams sa
vo darbu bei pakartotina nedidele 
auka parėmusiems Draugijos veik
lą: p.p. Aleknai, Alšauskienei, 
Adickui, Adomonienei, Bačiulie- 
nei, Radauskienei, Bartkevičienei, 
Baužienei, Baikovienei, Blažins- 
kui, čelkienei, Daukienei, Grinie
nei, Gintalienei, Gintalaitei, Gro- 
sienei, Ilčiukienei, Juraitienei, Ja- 
rembauskienei, Jarmalauskui St., 
Kedienei, Karpavičienei, Kubertai- 
tei, Marčiulionienei, Mikalauskie
nei, Mikalauskui, Meilūnienei, 
Narbutienei, Obelavičienei, Osi- 
nienei, Olšauskienei, Petraičiui, 
Ratui, Ramanauskienei, Mr. Rucz- 
kowski, šaparams, Vičiulienei, 
Virgininkienei, Venclovienei ir 
Zakarevičienei.

Pereitos kadencijos D-jos 
Valdyba

PRANEŠIMAS
š.m. liepos 11 d. (šeštadienį) 

4 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
Bankstowne Sydnėjaus Liet. Mot. 
Soc. Globos Draugija ruošia kul
tūrinio pobūdžio arbatėlę.

Paskaitą skaityti maloniai suti
ko Dr. Bagdonavičienė.

Kviečiamos dalyvauti visos Syd
nėjaus ir apylinkių lietuvės. Įėji
mas neapmokamas.

Draugijos Valdyba

1958 — 1959 METŲ SYDNĖJAUS 
LIET. SOC. GLOBOS D-JOS

VALDYBOS PAJAMŲ IR 
IŠLAIDŲ APYSKAITA

Pajamos:
1. Valgykloj surinkti pinigai

£ 69. 0.6 ;
2. Aukos ................. £ 84. 0.11;
3. Parengimų pajamos £ 497.16. J.;
4. Kitos pajamos .... £ 62. 8. 5 
ir 5. Ligonių asmen.
pinigai .................... £ 10. 0. 0.

Viso pajamų: £ 723.5.11.
Išlaidos:

1. Raštinės išlaidos.... £ 2. 5.3;
2. Piniginės pašalpos .. £ 7. 0.0;
3. Draugijos inventorius

(įsigytas) ............. £ 97.12.6;
4. Ligonių lankymo

išlaidos .................£174.13.4:
5. Parengimų išlaidos .. £248.12.0 
ir 6. Įvairios išlaidos .. £ 29. 2.4.

Viso išlaidų: £559. 5.5.
Saldo pajamų: £164. 0.6.
Balansas: £723. 5.11

P.S. Smulkus Revizijos Komi
sijos pranešimas bus paskelbtas 
vėliau.

Draugijos Valdyba

PRANEŠIMAS
A.L.B. Sydn. Lietuvių Moterų 

Socialinės Globos Draugija pra
neša, kad a.a. ALGIO VEBLAUS- 
KO turtas yra paskirstytas sekan
čiai: tinkamus rūbus draugija pa
naudojo, o visus netinkamus — 
perdavė St. Vincent’s De Paul. 
Nedidelis radijo aparatukas perė
jo j Draugijos turtą. Jo kalendo- 
rėlis, rašytas lotynų kalba, kun. 
Tėv. Gaideliui perskaičius, sude
gintas. Jokio testamento nepaliko. 
Nuotraukos, laid, kaspinai, korte
lės, rožančius ir kitos smulkme
nos persiųstos jo broliui J. Veb- 
laičlul į U.S.A. Su jo broliu susi
tarus, bus pastatytas paminklas. 
Už visus vedamus A.A. Algio rei
kalus yra atsakominga A.L.B. 
Sydn. L.M. Soc. Globos Draugija. 
Šiems reikalams vesti pas Public 
Trustee yra prisaikdinta p. Cl- 

bulskienė.
Buvę jo šeimininkai a.a. Algio 

turtą perdavė Mot Draugijai. Vi
sus tuos reikalus Moterų Draugi
ja tvarko Public Trustee ir jo 
brolio sutikimu.

Draugijos Valdyba

NAUJA VALDYBA
Š.m. birželio 15 d. Lietuvių Na

muose Redferne įvyko ALB Syd
nėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos metinis susirin
kimas. Dalyvavo, palyginti, ne
daug moterų. Valdyba išrinkti bu
vo nelengva, nes daug kas bijosi 
savaitgalio budėjimų įrengtoj 
draugijos valgykloj Lietuvių Na
muose Redferne. Į šių metų drau
gijos valdybą yra išrinktos:

1. p. Simniškienė — pirmininke, 
779 Elizabeth Str., Zetland, Tel. 
MX 2120; 2. Cibulskienė — sekre
torė, 468 Burwood Road, Belmore, 
N.S.W., telef. 75 6578; 3. p. Žy- 
gienė — iždininkė, 88 John Str., 
Cabramatta, N.S.W., tel. UB2899; 
4. p. Kaminskienė — narė ligonių 
reikalams, 67 Wigram Road, Glebe 
Pt., N.S.W.; 5. p. Narbutienė — 
narė, 83 Enmore Road, Enmore, 
N.S.W., telef. LA 4791; 6. p. Ol
šauskienė — narė, 94 Louis Str., 
Merrylands, N.S.W., tel. UY 2728 
ir 7. p. čelkienė — narė, 18 Cri- 
nan Str., Hurlstone Park, N.S.W., 
telef. LL5549.

A.L. KAT. KULT. DRAUGIJOS
VIEŠA PADĖKA

Visiems, prisidėjusiems prie A. 
L.K. Kultūros D-jos dešimtmečio 
šventės paruošimo ir pasisekimo, 
nuoširdžiai dėkojame: ypač šv. 
Sosto delegatui arkivyskupui R. 
Carboni už reikšmingus sveikini
mus ir linkėjimus, kun. Petrui 
Butkui už aktyvią pagalbą šventę 
organizuojant: solistams — p.p. 
Bernotienei, I. Vilnonytci ir E. 
Vilnoniu:; Dainos chorui ir jo di
rigentui p. K. Kavaliauskui, skau
tų tautinių šokių grupei ir jos va
dovui p. A. Alčiauskui, A. Plūkui, 
p. M. Osinaitei už pranešinėjimą.

Taip pat dėkojame mieloms šei
mininkėms už paaukotus maisto 
produktus ir paruošimą vakarie
nės: p.p. Ankudavičienei, Pūkie- 
nei, Tallat-Kclpšienei, Baravykie- 
nei, Savickienei, Zigaiticnei, Dam
brauskienei, Lelesicnei, Mauragie- 
nei, Ničajienei, Belkienei, Rusie
nei, Migevičienei, Petrukevičienei, 
Jančienei, Šatkauskienei, Kazlaus
kienei, Šiurkienei, Genienei, Ku- 
rienei, Jantauskienei, Dulinskie- 
nei ir Miniotienei.

A.L.K. Kultūros D-ja

SYDNĖJAUS KAPELIONAS 
DĖKOJA

Išreikšdamas visų mūsų širdyse 
jaučiamą padėką aukštam svečiui 
J.E. arkiv. R. Carboni, Apaštališ
kam Delegatui, parodžiusiam 
mums tiek nuoširdumo ir mūsų 
reikalų supratimo, — jungdamasis 
prie daugeliui jau pareikštos pa
dėkos šią šventę organizuot pa
dėjusios A.L. Kat. Kultūros D-jos 
— noriu dar padėkoti: suteiku
siems iškilmingumą Campordown 
pamaldose: “Dainos” chorui, va

dovui muz. K. Kavaliauskui, so
listei M. Bernotienei ir vargona
vusiai I. Vilnbnytei; už vainikus 
ir papuošimą: M. Pužienei, A. 
Laukaitienei, M. Mišeikienei ir p.p. 
Pužui ir Intui; už procesiją: Cam- 
perdowno mokytojoms — J. Zaka- 
rauskaitei, A. Savickienei ir po
nioms — Intienei ir O. Baravy- 
kienei.

Už projektą, išsiuvinėjimą ir 
paruošimą Svečiui simboliškos do
vanos — stulos: inž. A. Jakštui, 
M. Rimgaudienei, S. Mauragienei 
ir N. Mauragytei.

Už pagelbą paruošiant koncer
tą: p.p. Dambrauskams, J. Jakš
tui, B. Geniui, A. švedui ir p. La- 
dygai.

Dėkoju ir visai tai lietuviškai 
visuomenei, kuri savo nuoširdžiu 
ir uoliu dalyvavimu bažnyčioje ir 
salėje parodė raliginį ir tautinį 
dvasios gyvumą bei savų pareigų 
supratimą.

Kun. P. Butkus, 
Sydnėjaus Liet. Kapelionas

ŽUVO LIETUVIS
Algis Černiauskas, 21 m. am

žiaus, gyv. St. Mary’s (Sydnėju
je), važiuojant motociklu užsimu
šė š.m. birželio 27 d. vakarą prie 
Kingswood’o.

Palaidotas 30.VI.59. St; Mary’s 
parapijos kapinėse.

Gedulingas pamaldas laikė Syd
nėjaus Liet, kapelionas kun. P. 
Butkus. Laidotuvėse dalyvavo St. 
Mhry's lietuviai ir giminės.

Liko liūdesyje motina, du bro
liai ir sesuo.

M.P.I.

PRANEŠIMAS
Sekantis Sydnėjaus Ateitininkų 

susirinkimas įvyks š.m. liepos mėn. 
12 d. (sekmadienį) Bass Hill, An
tano Krunelio namuose, 2.30 po- 
pietų.

I.V.

NEWCASTELIS
PAMINĖJO BIRŽELINES

šiais metais Pabaltijo Tautų Ko
mitetas buvo numatęs suruošti iš
kilmingą birželio įvykių minėjimą 
ir tam reikalui buvo žodžiu ir raš
tu kreiptasi pas Newcastelio bur
mistrą, kad gaut miesto salę, bet 
kadangi jos negauta, tai minėjimas 
nuspręsta daryti, kaip ir kitais 
metais, mažoje Broadmedow kata
likų parapijos salėje, kur jis ir 
įvykę.

Birželio 18 d. 12 vai. Pabaltijo 
Komiteto nariai: Estas G. Keljot, 
Latvis E. Putins ir P. Brūzga, lie
tuvis, dalyvaujant tautiniuose rū
buose lietuvaitei Z. Bajalytei, lat
vei I. Vanags ir estei K. Roo pa
dėjo gyvų gėlių vainiką prie New
castelio karių paminklo.

Birželio 14 d. 12.20 vai. minė
jimui pritaikintas pamaldas laikė 
ir pamokslą pasakė Broadmedow 
katalikų kunigas Flanigen. O 1.30 
įvyko minėjimo atidarymas ten 
pat salėje.

Į minėjimą buvo pakviesti ir at
silankė miesto majoras E. Dunk- 
ley, senatorius J. J. Arnold, F. J. 
Purdue, M. L. A. Pirmininkas 
Shortland County Council W. D. 
Skelton, Councillor G.T. P. Stan
ton — Lake Macquarie Shire, “Ge
rųjų Kaimynų” Pirmininkas, bu
vęs miesto majoras McDaugal, Ge
ležies darbininkų unijos atstovas, 
Y.W.C.A. atstovai ir kiti australų 
svečiai.

Pabaltijo Tautų Komiteto pir
mininkas G. A. Kaljot savb kalbo
je nušvietė minėjimo reikšmę ir

Š.M. RUGPJŪČIO 22 D. (ŠEŠTADIENĮ)

I
 POLICE BOY’S CLUB SALĖJE NEWTOWNE — SYDNĖJUJE | 

įvyks

1 TRADICINIS, šiais metais ypatingas — “Mūsų Pastogės" de- g 
H šimtmečio sukakties —

j SPAUDOS BALIUS
Pasirinktoji salė tikrai graži ir didelė, nesenai išplėsta ir 

perdažyta, be to, šiam baliui bus mūsų dailininkų dekoruota.
Bufetą, kaip kasmet, laikys Sydnėjaus Moterų Soc. Globos 

Draugija.
Gros mums gerai pažįstama linksmoji Spaudos Baliaus mu

zikos kapela.
Tarp kita ko, šiais metais bus tikrai įdomių staigmenų: 

vėl pasirodys “Jūsų Pastogė”, o programą išpildys visai naujos 
meninės jėgos.

Smulkesnių informacijų tilps sekančiose “Mūsų Pastogės” 
laidose.

RENGĖJAI

1559 m. liepos 3 d.

Buvusiam Apyl. Vald. pirmininkui
L. MARTINKUI ir ŠEIMAI,

Jo motinai mirus, gilią užuojautą reiškia
A.L.B. Adelaidės Apylinkės Valdyba

nurodė būdus ir priemones, kurio
mis buvo deportuojami Pabaltijo 
tautų žmonės į Sibirą. Svečiai kal
bėtojai savo kalbose parodė mums 
užuojautos, ir kai kurie iš jų pa
geidavo daugiau bendradarbiavimo 
su australais, nurodydami, kad 
jie iš mūsų daug tikisi ir juo grei
čiau mes asimiliuosimės, juo nau
dingesni būsim Australijai. Be 
australų svečių, dar kalbėjo Ven
grų ir Ukrainiečių atstovai. Be 
australų himno, pradžioje taip pat 
buvo giedami ir pabaltiečių him
nai, kurių tekstai buvo atspaus
dinti ir dalinami prie programos.

Po oficialios dalies, sekė J. čės- 
naičio surežisuotas gyvasis paveik
slas “Lietuva Pančiuose”. Jis bu
vo labai vykusiai pastatytas ir 
sukėlė žiūrovų didelį susidomėji
mą. Pranešinėjo V. Liūgą, o vai
dinimą apibūdino angliškai D. Ba- 
jalytė.

Po to dvi dainas dainavo latviš
kai p. S. Ozolins, o lietuvių cho
ras, diriguojamas S. Žuko, sudai
navo tris dainas: Lietuva brangi, 
Vėjo dukra ir Laisvės dainą. So
lo partiją dainoj “Lietuva brangi” 
išpildė Z. Zakarauskienė.

šia proga esu prašomas padė
koti choro dirigentui S. Žukui, 
meno būrelio vadovui J. česnaičiui, 
choristams, vaidintojams ir visiems 
kitiems, prisidėjusiems minėjimą 
ruošiant, o taip pat ir dalyviams, 
kurių šį kartą tikrai buvo daug. 
Ačiū visiems!

Baltrus Drožė

PAJIEŠKOJIMAS
* Pajieškomi Elena ir Jonas 

Baltaragiai, o be to Faustas ir Ge
rutis Gružauskai. Kadangi yra la
bai svarbių reikalų, tai paminėtie
ji asmenys prašomi atsiliepti ad
resu:

Petras šilas, 659 W. 55 St., Chi
cago 21. Ill., U.S.A.

REIKALINGA PARDAVĖJA
Lietuviškai elektros reikmenų 

(televizijos, radijo aparatų, šaldy
tuvų, skalbiamų mašinų ir tt.) 
parduotuvei reikalinga jauno am
žiaus pardavėja lietuvaitė.

Kreiptis: JONAS ABROMAS, 
TEL. LM 2570 arba LM 2753.

gĮ5H5E525HSZ525Z5H5HSZSS5HSHSZ5ES25ES2SH5252SH5ES25H5Z52SHSH5B5B!

JAUNIMO OKTETO PASIRODYMAS
ir

STAIGMENA ... “BIKINIS”

Gros geras orkestras, bus gėrimai ir užkandžiai.
Pradžia 7 vai. ir tęsis iki 1 vai. ryto.

VALDYBA

NUOSAVUS NAMUS, S

Sydnėjaus S.K. “KOVAS” šių metų liepos 11 dieną naujai 
perstatytoje Newtown’o Police Boys Club salėje, 15 Erskineville 
Rd. (kelios minutės pėsčiam iš Newtown’o ir Erskineville sto
čių) rengia savo

METINI BALIUI t
PROGRAMOJE:

įmokėjus mažą depozitą, ?
GREITAI, TVARKINGAI |

IR GRAŽIAI ?
PASTATO JUMS |

| M. LUCAS & CO. t
;; REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. X

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS. X
‘ ’ Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. X

Printed by Mintie Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniikis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elisabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W.

“MŪSŲ PASTOGĖS” 
ADMINISTRACIJA

PRAŠO
Pasibaigus šių metų pirmajam 

pusmečiui, o taip ir finansiniams 
metams, Administracija prašo 
gerb. skelbimų davėjus: firmas, 
organizacijas, klubus ir paskirus 
asmenis, kurie iki šiol dar. neap
mokėjo skelbimų, galimai greičiau 
už juos atsilyginti. Kaip įprasta, 
finansinių metų užbaigai kredito
rių ir debitorių knygos turi būti 
subalansuotos birželio mėn. 30 d., 
nes nuo liepos mėn. 1 d. (pagal 
šio krašto potvarkius) prasideda 
kiti finansiniai metai.

Taip pat gerb. M.P. skaitytojai, 
nesusimokėję pren. mokesčio už 
š.m. pirmąjį pusmetį, prašomi ne
delsiant tatai atlikti, nes ilgi už
tęsimai apsunkina Administracijos 
darbą, o taip pat ir laikraščio lei
dimą.

“M.P.” Administratorius

VOKIETIJOS KULTORINĖ 
VEIKLA UŽSIENIUOSE

Kaip parlamente aiškino užsie
nių reikalų min. Brentano, kultū
riniams santykiams su užsieniu 
skiriamos sumos 1959 m. išaugę 
iki 28 milijonų markių, kai 1954 
m. tebuvę vos 6.8 mil. Tai tik už
sienių reikalų mn. sąmatoj. Be to, 
labai išaugę kitos vyirausybės iš
laidos šiems reikalams. Taip už
sienio vokiečių mokykloms 1954 
m. buvę skiriama 3 mil., o 1959 
m. biudžete jau 33.6 mil. markių. 
Nuo karo pabaigos į užsienius bu
vę pasiųsta 600 vokiečių mokyto
jų. Užsieniuose esą 220 vokiškų 
ir nevokiškų institucijų, kur mo
koma vokiečių kalbos. 1958 m. bu
vę įkurta 41 kultūrinė vokiška in
stitucija užsieniuose.

Tarptautinio akademinio pasi
keitimo programoje 1958 m. buvę 
duota 1.500 stipendijų, viso 3.3 
mil. markių, kai 1954 m. tebuvę tik 
41 stipendija bendroje sumoje 
322.000 markių. Taip pat labai pa
kilęs užsieniečių studentų skai
čius. Vokietijos augštosiose mo
kyklose 1958-9 mokslo metams įsi- 
matrikuliavę 17.500 svetimšalių 
studentų, kai 1954 m. jų tebuvę 
vos 3.500. Daugiau kaip trečdalis 
šitų studentų atvykstą iš Afrikos 
ir Azijos kraštų.
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