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Kai padėjėjai prabyla...
POLITINIO KONFLIKTO CENTRAS VĖL BERLYNE. SOVIE- 

V TAI NORI PASIGLEMŽTI VISĄ MIESTĄ. VAKARŲ REAKCIJA. *5

Pereit:} trečiadienį buvo diena, 
kada 1941 m. hitlerinė Vokietija 
pradėjo karą su Sov. Sąjunga. 
Sov. Rusijoj ši data yra atžymima 
viešomis demonstracijomis.

Šių metų mitingo metu Sov. 
Rusijos premjeras N. Chruščiovas 
vėl pasakė agresingą kalbą, ku
rioje pabrėžtinai pakartojo, kad 
iki šių metų pabaigos turįs būti 
sutvarkytas Berlyno padalijimo 
klausimas, kitu gi atveju —so
vietai vieni pasirašysią sutartį su 
komunistine Rytų Vokietija ir jos 
administracijai būsią pavesta pri
žiūrėti kelius, kuriais dabar nau
dojasi vakariečiai susisiekmui su 
V. Berlynu. Esmė šos grėsmės, 
suprantama, glūdi tame, kad po 
tokio sovietų akto, Vokietijos su
sijungimas taikiu būdu būtų vi
siems laikams palaidotas, o ir tie
kimo kelių priežiūra į Vakarų 
Berlyną būtų tikrai nesaugi ir 
problematiška. Vakariečiai pralai
mėtų savo prestižo dalį, nes no
romis nenoromis turėtų pripažin
ti R. Vokietijos administracijos 
veiksmus, kuriai suvereninių vals
tybės teisių iki šiol jie nėra pri
pažinę.

Chruščiovo grasinančius žodžius 
dar pastiprino atominių ir vande
nilinių Sovietijos raketų vadas 
maršalas Moskalenko, kuris vie
šai pasigyrė, kad jo raketos galin
čios nušluoti priešą betkokiame 
pasaulio užkampyje...

Šios grėsmės akivaizdoje Vaka
rai taip pat ne juokais sujudo ir 
pradėjo skubius tarpusavio pasita
rimus. Nors Vakarų pasaulio va
das, Amerikos prez. J. Kennedy 
iki šiol šiuo klausimu dar nepa
reiškė savo tvirto nusistatymo, 
tačiau Amerikos ir kita Vakarų 
spauda, o ir paskirų valstybių val
džios žmonės į šį sovietų kėslą 
reaguoja aiškiai ir nedviprasmiš
kai. Iš visos eilės straipsnių ir 
pareiškimų aiškėja, kad šiuo klau
simu vakariečiai yra tikrai vienin
gos nuomonės ir savo nusistatymą 
grindžia kietais pareiškimais, o 
iš dalies — ir pasiruošimais.

New York Times žiniomis, Ame
rika rimtai svarsto priemones, 
kaip Europoje dar sustiprinti 
Amerikos puolamąją galią, kaip 
sutvirtinti NATO karinį pajėgumą 
ir kaip pasiruošti, kad eventualiu 
atžvilgiu, sovietams vykdant 
Chruščiovo grasinimus, jei reikė
tų, net ir ginklu pasipriešinti bol
ševikinėms užmačioms. Pareiškia
ma, kad dabartinis Berlyno status 
quo yra kertinis akmuo vakarie
čių gynybos sistemoj ir nuolaidų 
nebūsią daroma. Amerikoje svars
toma net ir dalinės mobilizacijos 
galimumai. Yra tačiau spaudos bal
sų, kurie mano, kad šį kartą so
vietai tikrai bandys savo planus 
vykdyti ir todėl pranašaujama, 
kad dar šiais metais gali kilti net 
ginkluotas susirėmimas, jei bus 
norima ateity užkirsti sovietiška
jam veržlumui kelią.

Šios savaitės pirmosios dvi die
nos dar labiau sutvirtino vakarie
čių nusistatymą ginti savo teises 
Berlyne. V. Vokietijos kancleris 
Dr. Adenaueris vakar pareiškė, 
kad nei V. Vokietijos vyriausybė, 
nei tauta jokia forma nepripažins 
Rytų Vokietijos suverenumo. Jo 
nuomone, nesą mažiausio reikalo 
tartis su sovietais dėl Berlyno. Jo 
manymu, Vokietijos sujungimo 
problema yra galima išspręsti tik 

Vakarų Pasaulio nusistatymo 
griežtumu.

Būdinga, kad šį kartą Amerikos 
viceprezidentas Lyndon Johnson 
Berlyno klausimu prasitarė dar 
griežčiau, o jo žodis juk yra ofi
ciali Jungt. Amerikos Valstybių 
politikos nuomonė. Tarp kita ko, 
jis pareiškė, kad Chruščiovas pa
darysiąs “tragišką klaidą”, jei jis 
bandys neįvertinti Amerikos įsi
pareigojimo ginti Berlyną.

“Mes netikime, kad taika gali 
būti pasiekta nuolaidomis ar lais
vė ginama traukiantis, — pareiš
kė viceprezidentas. Jis pavadino 
Berlyno krizę “sunkiu klausimu” 
ir šią problemą svarstė kaip esmi-

NUKENTĖJĘ NUO NACIŲ

GALI GAUTI KOMPENSACIJĄ
Praeitų metų spalio mėn. Jun

gtinių Tautų vyr. komisionierius 
ir V. Vokietijos federalinė vy
riausybė pasirašė sutartį, pagal 
kurią visi pabėgėliai, vienu ar ki
tu būdu nukentėję nuo nacional
socialistinio rėžimo, gali prašyti 
kompensacijos. Prieš keletą mė
nesių šis susitarimas buvo viešai 
paskelbtas pasaulio spaudoje. 
Pranešama, kad šia teise jau yra 
pasinaudoję apie 600 Europos pa
bėgėlių, dabar gyvenančių Aus
tralijoje. Tačiau Jungt. Tautų 
Informacijos Centro žiniomis 
Australijoj yra apie 4.000 tokių 
emigrantų, kurie, esą, galėtų gau
ti kompensaciją. Tam tikslui esą 
rezervuota pusės milijono svarų 
suma. Pinigai laikomi Jungt. 
Tautų vyriausiojo kotnisionie- 
riaus Pabėgėlių Fondo žinioje.

Gauti kompensaciją galės:
1. Asmenys, kurie buvo perse

kiojami nacionalsocialistinio rė-

ALBANIJA PIKTAI PUOLA 
MASKVOS POLITIKĄ

Apie įtemptus santykius tarp 
Maskvos ir jos satelito — Albani
jos kiek informacijų davė britų 
spaudoje paskelbti albanų kom. 
partijos šefo Hodžos buvę pareiš
kimai. Komunistų suvažiavime 
Maskvoje 1960 m. lapkričio mėn. 
Albanijos pareigūnas buvo'apkal
tinęs Kremlių ir jani prikišęs ūki
nį spaudimą, karinio pobūdžio gra
sinimus ir politinę agentų — šni
pų veiklą. Šiais metodais Maskva 
siekusi Albaniją paversti vergiška 
valstybe. Pastaruoju metu abiejų 
kraštų santykiai dar labiau pa
aštrėjo. Hodža savo kalboje ypa
tingai pabrėžė Maskvos praktikuo
jamą ūkinį spaudimą į satelitinius 
kraštus, pažadų ūkinėje srity ne
vykdymą, net siekę albanus vers
ti badauti. Neseniai paskelbtasis 
Hodžos pareiškimas 1960 ra. nu
šviečia ir dabartinę padėtį, kai 
Albanija pradėjusi daugiau šlietis 
prie Raudonosios Kinijos. Hodža 
smarkiai puolęs Maskvą ir dėl 
Chruščiovo santykių su Jugoslavi
jos Tito. Baigdamas savo pareiš
kimą, Albanijos partijos vadas dar 

nį punktą Vakarų strategijoj.
Čia gal būdingiausia Amerikos 

vadovaujančio dienraščio New 
York Times nuomonė, kuris savo 
vedamajame primena sovietams, 
kad esą seniau fatališką apsi
skaičiavimą yra padaręs Vokietijos 
kaizeris ir Hitleris, kas sukėlė du 
pasaulinius karus, panašų apsiskai
čiavimą galįs padaryti ir dabar
tinis Sov. Rusijos diktatorius, iš
šaukdamas žymiai didesnę katas
trofą. Dėl to esąs nepaprastos 
skubos reikalas, kad laisvasis pa
saulis suprastų tikrąją šio pavo
jaus realybę ir pasiruoštų sutikti 
pavojų politiniu, ekonominiu, mi- 
litariniu ir dvasiniu požiūriais.

žimo dėl jų tautybės: a) jei jie iš
emigravo iš Vokietijos ne vėliau 
1'953 m. spalio 1 dienos ir b) jei 
jie negavo jokios pašalpos iš fe- 
federalinės V. Vokietijos vyriau
sybės ar kitais būdais nebuvo su
šelpti kaip nukentėjusieji nuo 
persekiojimų. Išimtis čia gali būti 
taikoma tik tuo atveju, jei, ne
žiūrint jau gautosios pašalpos, 
asmuo šiuo metu yra ypatingai 
reikalingas paramos:

2. Visi gyvieji šeimos nariai 
(našlės, vaikai, tėvai) tų asmenų, 
kurie buvo persekiojami nacio
nalsocialistinio režimo dėl jų tau
tybės, statant aukščiau paminėtų 
a ir b paragrafų sąlygas, jei mi
rusysis, gyvas būdamas, šiuo me
tu būtų privalėjęs juos išlaikyti. 
Jokios pašalpos — kompensaci
jos negali gauti vaikai, iki 1961 
m. sausio mėn. 1 d. sulaukę 
pilnametystės;

3. Minėtasis Fondas nemokės

POLITIKOS LABIRINTUOSE
pabrėžė: “Chruščiovas taip yra iš
kraipęs leninizmo dėsnius, kad jie 
tik atitiktų jo tikslus. Asmens 
kultas siejasi ne tik su Stalinu”.

VENGRIJOS KATALIKAI 
TEISME.

Šiomis dienomis vėl mihimas 
Vengrijos kardinolas Mindszenty 
iškeltoje 11 žymių vengrų katali
kų (jų tarpe keturių kunigų) by
loje. Jie visi kaltinami sudarę or
ganizaciją nuversti “liaudies de
mokratijos” valdžią. Vienas kalti
namųjų, kun. O. Lenard, teisme 
minėjęs gavęs nurodymus iš kard. 
Mindszenty, kuris nuo 1956 m. lap
kričio mėn. gavo prieglaudą JAV 
pasiuntinybės patalpose Budapeš
te. ši Budapešto byla yra pati did
žiausia po 1956 m. sukilimo bylų. 
Byla buvo rengiama ilgesnį laiką. 
Kaltinamajame akte iškeliamas 
teisiamųjų siekimas įsteigti 
“Krikščionišką Vengrijos Respub
liką”.

PENKI NUTEISTIEJI RYGOJE 
NESENIAI SUŠAUDYTI

Rygos radijas gegužės 31 d. 
pranešė latvių ir rusų kalbomis,

DĖL KUCHEL - LIPSCOMB
REZOLIUCIJOS
KADA GALI BOTI REZOLIUCIJA SVARSTOMA? KAD

REZOLIUCIJA BŪTŲ ĮTRAUKTA Į SENATO IR KONGRESO 
DARBOTVARKĘ, REIKALINGA, KAD SITAI PASKATINTŲ 
ŠIŲ ABIEJŲ AMERIKOS PARLAMENTO RŪMŲ UŽSIENIO 
REIKALŲ KOMISIJŲ NARIAI. ALB-NĖS KRAŠTO VALDY
BA PRIES KURĮ LAIKĄ JAU YRA ISSIUNTUSI UŽSIENIO 
REIK. KOMISIJŲ NARIAMS RASTUS REZOLIUCIJOS REI
KALU.

“Mūsų Pastogės” bendradar
bis iš Jungt. Amerikos Valstybių 
praneša, kad iki šiol pereitų me
tų pabaigoj naujai išrinkto Ame
rikos kongreso pirmajai sesijai 
jau yra Įnešta šimtai rezoliucijų 
įvairiausiais klausimais. Esą, nei 
vienas iš senatorių ar kongres- 
manų neturįs galimybės susipa- 

kompensacijų tiems, kurių eko
nominė padėtis yra gera. Tačiau, 
nežiūrint to, ir jie raginami pa
duoti pareiškimus, kad ateityje, 
pašlijus jų medžiaginei gerovei, 
jie galėtų vis dėlto gauti numaty
tąją pašalpą;

4. Fondas nemokės pašalpų 
tiems, kurie buvo nacionalsocia
listinio režimo persekiojami dėl 
jų tautybės, religijos ar politinių 
įsitikinimų ir turi legalią teisę 
gauti pašalpą pagal federalinį V. 
Vokietijos kompensacijos įstaty
mą, nors juo iki Šiol ir nebūtų pa
sinaudoję.

Dėl kompensacijai gauti blan
kų ir informacijų suinteresuotie
ji kreipiasi adresu:

United Nation Information 
Centre, 44 Martin Place, Sydney.

Prašymai dėl kompensacijos 
turi būti išsiųsti ne vėliau šių 
metų gruodžio 31 dienos adresu: 
United Nations High Commis
sioner for Refugees, Geneva, 
Europe.

ALB Krašto Valdybos 
Informacijos Talka

kad penki specialaus teismo nu
teisti mirčiai “nacionalistiniai ka
ro nusikeltėliai” esą sušaudyti po 
to, kai jų malonės prašymus Lat
vijos aukščiausios tarybos prezi
diumas atmetė. Sušaudytųjų pa
vardės: Bumberis, Eglajis, Lapi
nas, Lūšis ir Vilnis. Kad jų ma
lonės prašymai bus atmesti, buvo 
galima iš anksto spėti, nes komu
nistinė vadovybė visą laiką įvai
riose Rygos įmonėse ir kitur buvo 
surengusi masinius mitingus nu
teistųjų “viešam pasmerkimui”., — 
Reikia manyti, kad tokia pat pro
cedūra buvo taikoma ir Lietuvo
je bei Estijoje nuteistiems “karo 
nusikaltėliams”: ir jie bus pada
vę malonės prašymus, nors, tik
riausia, ir patys žinojo, kad pra
šymai bus atmesti.

PABALTIEČIŲ DRAUGAS ĮEIS 
Į JUNGTINES TAUTAS

Kaip atsimename, Švedijos vy
riausybė savo laiku buvo atšauku
si iš švedų delegacijos Jungtinė
se Tautose vieną jos žymiausių 
narių, konservatorių partijos vado
vą Hjalmarson. Priežastis: Hjal- 
marson buvo aktyviai pasireiškęs 

žinti su visomis rezoliucijomis dėl 
jų gausumo pagrindinai. Tačiau 
kaikurie demokratų ir respubli
konų atstovai esą jau parodę 
Kuchel — Lipscomb rezoliucijai 
Lietuvos laisvės reikalu didelio 
dėmesio. Pavyzdžiui, kongresma
nas John W. McGormack lietu
viams savo laiškuose yra pažadė
jęs šią rezoliuciją stipriai remti; 
kongresmanas D.S. Saund, Kali
fornijos atstovas, ne tik remsiąs 
šią rezoliuciją, bet paraginęs 
Kongreso užsienio reikalų komi
sijos pirmininką duoti rezoliuci
jai skubią eigą. Ir visa eilė kitų 
kongreso ir senato narių yra pa
žadėję Amerikos lietuviams 
mums taip svarbią dėl Lietuvos 
laisvės rezoliuciją palaikyti, rem
ti ir priimti.

Taigi vilties yra, kad pagaliau 
Amerikos kongresas ir senatas 
Lietuvos ir Pabaltijo bylą išju
dins iš mirties taško ir pateiktą
ją rezoliuciją priims (žiūrėk re
zoliuciją “Mūsų Pastogės” 23 Nr. 
I-jam puslapy I skilty. Red.).

ALB-nės Krašto Valdyba jau 
prieš ilgesnį laiką yra išsiuntinė
jus! visiems Amerikos kongreso 
ir senato užsienio reikalų komi
sijų nariams raginančius raštus 
rezoliuciją remti ir priimti. Teko 
girdėti, kad visa eilė ALB apy
linkių, paskirų organizacijų ir 
pavienių tautiečių šitokius raštus 
taip pat jau išsiuntė ar ruošiasi 
išsiųsti. Nors siunčiant visais nu
rodytais adresais oro paštu per
siuntimo išlaidų susidaro apie 
6 svarus, tačiau, žinant reikalo 
svarbą, atrodo nereikėtų pabijoti 
šių išlaidų ir juo daugiau laiškų 
siųsti kongresmanams bei sena
toriams. Tatai juk gal tik vienin
telė proga, kurią tinkamai išnau
dojus, Lietuvos laisvinimo bylos 
reikalas iškils tarptautinės poli
tikos vyriausiajame , forume - - 
Jungtinėse Tautose. O šis faktas 
bus jau didelis mūsų laimėjimas 
Tėvynės laisvinimo kelyje.

Termino rezoliucijoms siųsti 
niekas nenurodo, tačiau juk ge
ležis visada kalama, kada ji dar 
karšta, atseit — visi didžios 
svarbos reikalai atliekami tada, 
kada dar ne vėlu.

J. Tautvydas

sudarant vadinamą “Rugpjūčio ko
mitetą”, kuris griežtai pasisakė 
prieš numatytą tuo metu (1959) 
Chruščiovo atsilankymą Švedijoje. 
Chruščiovas po to atsisakė netik 
į Švediją, bet ir iš viso į Skandi
naviją vykti. Santykiai tarp Stock- 
holmo ir Maskvos įsitempė. Pa- 
baltiečiai drąsiam švedų politikui 
visą laiką reiškė nuoširdžią pa
garbą. Bet ii- švedų visuomenės 
didelė dalis jau tuomet pritarė 
Hjalmarsonui ir kritikavo vyriau
sybės laikyseną.

Dabar švedų vyriausybė savo 
laikyseną pakeitė. “Eltos Informa
cijų” Stockholmo bendradarbio 
žiniomis, Švedijos užsienio reikalų 
ministeris Undėnas baigė savo

TEHERANO 
PREKYBA

JAV Valstybės Departamentas 
paleido į viešumą Stalino, Chur- 
chillio ir Roosevelto slaptų pasi
tarimų Teherane protokolus.

Trečiasis posėdis buvo skirtas 
svarstyti Lenkijos ir Pabaltijo 
kraštų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimams. Tuos klausi
mus svarstė Rooseveltas ir Sta
linas. Rooseveltas pareiškė Stali
nui, kad Jungtinėse Valstybėse 
yra tarp 6 ir 7 milijonų lenkiškos 
kilmės gyventojų, ir jis, kaip 
praktiškas žmogus, nenorėtų ne
tekti jų balsų.

Jis pareiškė, kad asmeniškai 
jis sutinkąs su Stalino požiūriu, 
jog po karo reikia atstatyti Len
kiją, bet norėtų matyti jos ryti
nes sienas toliau į vakarus, o va
karines nukeltas net iki Oderio 
upės. Tačiau jis tikįsis, kad Sta
linas suprasiąs jo suminėtuosius 
politinius sumetimus, todėl jis 
nenorėtų dalyvauti jokiuose 
sprendimuose nei Teherane, nei 
ateinančią žiemą ir kad viešai jis 
šiuo metu negalįs dalyvauti ką 
nors tuo reikalu sprendžiant. Dar 
jis pridėjo, kad asmeniškai jis 
pritaria Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos prijungimui prie Sovietų 
Sąjungos, bet negalėtų tai skelb
ti viešai.

Toliau jis kalbėjo, kad didžiau
sias dalykas Jungtinėse Valstybė
se būtų, kiek tai susiję su visuo
menės nuomone, spręsti klausimą 
referendumu ir teise patiems ap
sispręsti. Jis galvojo, kad pasau
lio nuomonė būtų leisti tautoms 
pareikšti savo valią, gal ne tuo
jau, kai Sovietai vėl užims, bet 
kada nors, ir jis asmeniškai esąs 
tikras, kad tos tautos balsuos už 
įsijungimą į Sovietų Sąjungą.

Stalinas atsakė, kad kai tie 
trys Pabaltijo kraštai prieš pir
mąjį pasaulinį karą priklausė 
Rusijai, tai niekas nekėlė viešo
sios nuomonės klausimo, ir jam 
nelabai aišku esą, kodėl tas klau
simas keliamas dabar.

Prezidentas jam atsakęs, kad 
tiesos dėl to reikalo visuomenė 
nežinojo ir nesuprato.

(“E.L.” I.)

ginčą su Hjalmarsonu ir pareiškė, 
jog vyriausybė dabar jau yra pa
sirengusi Hjalmarsoną pripažinti 
Švedijos delegacijos Jungtinėse 
Tautose nariu. (E.I.” koresponden
tas dar praneša, kad Stockholme 
kalbama apie ministerio Undėno 
norą atsistatydinti).

Ir “Neue Zuercher Zeitung” 
Stockholmo korespondentas tąja 
proga pabrėžia ryžtingą Hjalmar- 
sono nusistatymą nuolat protes
tuojant prieš Pabaltijo valst. prie
vartinį įjungimą į Sov. Sąjungą.

VARŠUVIEČIŲ MASĖS PRIEŠ 
SOVIETINĘ FUTBOLO 

KOMANDĄ
Tik po savaitės Varšuvos laik

raščiams buvo leista pranešti apie 
incidentus ryšium su futbolo var
žybomis tarp Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos Varšuvoje. 80.000 varšu
viečių žiūrovų buvo nepatenkinti 
kai kuriais sovietinės komandos 
veiksmais ir apie pusvalandį truk
dė varžybas tęsti. Žiūrovai netik 
triukšmavo, bet mėtė į aikštę bu
telius bei kitus daiktus. Sportinių 
varžybų incidentas virto masinė
mis antisovietinėmis demonstraci
jomis. Komunistiniai laikraščiai 
tuos įvykius pasmerkė.
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SOVIETAI IR KRIKŠČIONIŠKASIS PASAULIS
(Lietuvos Dipl. Šefo S. Lozoraičio straipsnio, tilpusio 

“Basler Nacliricliteii”, santrauka)

V. KAZOKAS

TAUTINĖ SAVIŽUDYSTĖ AR KŪRYBINIS 
VYKSMAS ?

Du bažnytinio gyvenimo klausi
mai sukelia šiuo metu didelį susi
domėjimą ir tam tikras viltis įvai
rių tikybų žmonių tarpe. Būtent, 
Maskvos patriarchate prašymas 
priimti jį į Ekumeninę Bažnyčių 
Tarybą Ženevoje (sudarytą iš kai 
kurių krikščioniškų bažnyčių, iš
skyrus katalikų atstovų) ir rusų 
stačiatikių Bažnyčios susivienijimo 
su Romos Bažnyčia problema, ku
ri yra nagrinėjama ryšium su Po
piežiaus Jono XXIII šaukiamu 
Ekumeniniu susirinkimu.

šiems klausimams skiriamas dė
mesys yra suprantamas, bet riša
mos su jais viltys nėra pagrįstos. 
Maskvos patriarchatas yra klusnus 
sovietų vyriausybės įrankis, ne tik 
kiek tai liečia dvasinį rusų stačia
tikių Bažnyčios pasidavimą sovie
tams, bet taip pat kiekvienu poli
tiniu ar socialinių klausimu tiek 
krašto viduje, tiek tarptautinėje 
plotmėje.

Pirmais savo egzistencijos lai
kais sovietų vyriausybė siekė iš
rauti tikėjimą — “liaudies opiu
mą”, sulikviduoti bažnyčias ir su
naikinti fiziniai dvasiškius. Vė
liau, įsitikinusi, kad negalima už
gesinti tikėjimo kibirkšties, sovie
tų vyriausybė ėmėsi kito, dar bai
sesnio nei fizinis žudymas meto
do: ji pradėjo daryti įtakos į ats
kirų bažnyčių vadovus, siekdama 
panaudoti juos bedieviškos sovietų 
valstybės ir komunistų partijos 
tikslams. Deja, stačiatikių Bažny
čios atžvilgiu sovietai savo tikslą 
pasiekė. Ši demoralizacijos politi
ka yra pagrįsta Lenino mintimi, 
apie kurią jisai jau 1913 metais ra
šė Gorkiui, būtent, kad “milionai 
fizinių nusidėjimų bei niekšišku
mų yra plačių masių greitai de
maskuojami ir todėl nepalygina
mai mažiau pavojingi, negu pui
kiais ideologiniais rūbais apreng
ta Dievo idėja”.

Visa Maskvos patriarchato veik
la bei organizacija priklauso nuo 
“Rusų Stačiatikių Bažnyčios Rei
kalų Tarybos”, ši sovietų valdžios 
įstaiga faktinai valdo visą tos Baž
nyčios gyvenimą. Jokios bažnyti
nės pareigos negali būti pavestos 
be Tarybos sutikimo. Net į dvasi
nes seminarijas tegali būti priima
mi Tarybos aprobuoti žmonės.

Esant stačiatikių Bažnyčiai ši
tokiu būdu subordinuotai sovietų 
valdžiai, nenuostabu, kad Mask
vos patriarchatas nusižemino ligi 
sovietų vyriausybės ir komunistų 
partijos garsiakalbio vaidmens. Pa
vaizduoti “dvasiai”, kuri veda pa
triarchatą, čia keli pavyzdžiai, pa
imti iš jo oficialaus organo, “Žur- 
nal Moskovskoj Patriarchii”.

Minėdamas Stalino 70 metų am
žiaus sukaktį patriarchas Aleksie
jus, kuris ir dabar eina tas pa
reigas, pareiškė iškilmingoje kal
boje: “Staliną pripažįsta vadu vi
sos tautos, ne tik sovietinės, bet 
taip pat viso žemės rutulio tau
tos. Jis yra pirmas tų žmonių, 
kurie siekia visuotinės taikos ir 
ją gina, taikos — visam pasauliui. 
Tesuteikia jam Viešpats laimę, 
sveikatą ir ilgiausius metus būti 
prie mūsų krašto vairo”, šitaip 
kalbėjo anno Domini 1949 rusų 
stačiatikių galva apie žmogų, ku
ris buvo mirtinas rusų Bažnyčios 
priešas, siekė paversti ją užmirš
tom kapinėm ir per 25 metus pa
darė jai nepalyginamai daugiau 
žalos, negu totorių jungas Rusi
joje per 250 metų.

Tame pat patriarchato organe 
buvo paskelbtas šitoks iššūkis prieš 
katalikų Bažnyčią h' Vatikaną: 
"Sukėlęs du pasauliniu karu, Va
tikanas dabar gina darbininkijos 
išnaudojimą ir atkakliai kovoja 
prieš kolonialinių tautų išlaisvi
nimo sąjūdžius. Vien tik antraja
me pasauliniame kare, kurį sukė
lė Vatikano padedami vokiečių fa
šistai, žuvo daugiau kaip 100 mili
jonų žmonių”, šitokius ir panašius 
šmeižtus skelbia savo oficialiame 
leidiny Maskvos patriarchatas, bet 
dar niekas nėra girdėjęs jo balso 
smerkiant nesuskaičiuojamus tei
sybės, teisės, moralės pažeidimus 
ar žiaurumus, Bažnyčios ir tikin
čiųjų persekiojimus iš sovietų pu
sės. Kaip dar vieną patriarchato 

pasidavimo sovietams pavyzdį gali
ma pacituoti patriarchato Aleksie
jaus pasiųstą Stalinui laišką, ku
riame jis rašė: “Veikdami visiško
je vienybėje su Rusų Stačiatikių 
Bažnyčios Reikalų Taryba, aš ir 
Šventasis Sinodas būsime apsau
goti nuo klaidų ir neteisingų žin
gsnių”.

Šitokiomis aplinkybėmis tenka 
pastatyti klausimą: kuris bus pat
riarchato vaidmuo Ženevos Eku
meninėje Bažnyčių Taryboje, jei 
jis bus į ją priimtas, ir kuris bus 
jo įnašas į tų problemų sprendi
mą, kurios šiuo metu rūpi visų ti
kybų bažnyčioms, k.a. bažnyčių 
susivienijimas ir atskirų žmonių 
bei tautų tikėjimo laisvės atstaty
mas? Atsakymas tegali būti vie
nas. Maskvos patriarcho atstovas 
Ekumeninėje Taryboje turės 
Chruščiovo pakaliko vaidmenį. O 
jo įnašas bus toks pat, kokį pa
darė ir tebedaro sovietai tikėjimo 
laisvės naikinimui Sovietų Sąjun
goje ar sovietų okupuotoje Lie
tuvoje, Vengrijoje, Lenkijoje, 
Šiaurės Korėjoje ar Kuboje.

Jeigu patriarchatas būtų priim
tas į Ekumeninę Tarybą, tai jo 
atstovas, kaip sovietų įrankis ir 
“Trojos arklys”, turėtų tą patį 
vaidmenį, kurį sovietų atstovai 
vaidina Jungtinėse Tautose ir vi
sose kitose tarptautinėse organi
zacijose, atkakliai stengdamiesi jas 
paraližuoti, diskredituoti ir sunai
kinti. Nežiūrint visų klaidų, ku
rių Vakarai yra padarę savo santy
kiuose su sovietais, vis dėlto dar 
niekam nebuvo atėjusi mintis pa
kviesti Sov. Sąjungą į NATO ir 
svarstyti su ja planus ginti Vaka
rams nuo tos pačios Sov. Sąjun
gos agresijos. Tad reikia tikėtis, 
kad Ekumeninė Bažnyčių Taryba 
Ženevoje supranta sovietinio pat
riarcho įsileidimo pavojų ii- jo pra
šymo nepatenkins.

Ryšium su Popiežiaus Jono 
XXIII šaukiamu Ekumeniniu

I LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ ĮSIJUNGIA IR 
JAUNOSIOS KARTOS
JAUNOSIOS JĖGOS

Be atnaujintos VLIKo Pataria
mosios Politinės komisijos, apie 
kurią jau buvo pranešta anksčiau, 
pastaruoju metu prie VLIKo yra 
sudaryta ir Patariamoji Informa
cijos komisija. Š.m. birželio mėn. 
įvyko VLIKo būstinėje New Yor
ke jos pirmasis posėdis. Dalyvavo 
VLIKo pirmininkas dr. A. Trima
kas, VLIKo sekretorius H. Blazas 
ir komisijos nariai dr. O. Laba
nauskaitė, V. Banelis, Alg. Budrec- 
kas ir Daiva Audėnaitė. Posėdyje 
dėl asmeninių aplinkybių negalėjo 
dalyvauti komisijos nariai A. Gra- 
žiūnas ir J. Stonys. Patariamo
sios komisijos pirmininke išrink
ta dr. O. Labanauskaitė, sekreto
rium Algirdas Budreckas.

Pirmame komisijos posėdyje bu
vo aptartas darbo planas ir numa
tyti artimiausios ateities darbai. 
Pabrėžtas reikalas įtraukti į darbą 
ir jaunesnių jėgų. Komisijoje jau 
yra du jaunųjų akademikų atsto
vai.

VLIKo pirmininkas dr. A. Tri
makas ir kiti laisvinimo veiksnių 
darbuotojai dažnai primena, kad į 
Lietuvos laisvinimo darbą įsijung
tų daugiau jaunųjų jėgų. Tai pas
taruoju metu ir pastebima. VLIKo 
p-kas tad neseniai ir pareiškė sa
vo pasitenkinimą tuo atžvilgiu: 
“Tai atneša netik naujų minčių ir 
energijos, bet ir parodo, kad mū
sų jaunoji akademikų karta pozi
tyviai jungiasi į laisvinimo darbą, 
teikdama optimistinių vilčių, kad 
bus užtikrintas Lietuvos laisvės 
kovos tęstinumas ligi laimėjimo”.

Tąja kryptimi įvyksta ir kon
kretūs pasitarimai. VLIKo p-kas 
neseniai tarėsi specialiai su lie
tuvių studentų atstovais dėl ben
dradarbiavimo Lietuvos laisvini
mo darbe.

(Konciliu) Susirinkimu tam tik
ruose katalikų sluogsniuose reiš
kiama vilčių dėl rusų stačiatikių 
Bažnyčios susivienijimo su katali
kų Bažnyčia, šiuo klausimu reikia 
visij pirma konstatuoti, jog kiek 
tai liečia vadovybę, šiandieną “ru
sų Bažnyčia” — tikrąja to pavadi
nimo prasme — neegzistuoja. Mas
kvos patriarchato vadovaujama 
stačiatikių Bažnyčia Sov. Sąjun
goje tikrumoje nėra rusų, bet so
vietų bažnyčia. Rusų Bažnyčia te
egzistuoja tų rusų širdyse, kurie, 
nežiūrint visų persekiojimų, išlai
kė savo tikėjimą. Tačiau tie rusai 
neturi galimumo pasisakyti katali
kų ir stačiatikių Bažnyčių suvie
nijimo klausimu. Jeigu šis klausi
mas iš viso kada nors galėtų būti 
konkrečiai svarstomas, tai galėtų 
įvykti tik tada, kada rusų tauta 
išsivaduos iš sovietų priespaudos.

Tačiau leiskime, kad įvyksta 
“stebuklas” ir Maskvos patriarchas 
pareiškia sutinkąs sugrįžti į ka
talikų Bažnyčią. Ar gali kas nors 
įsivaizduoti, kad Kardinolų Kole
gijoje, Romos Kurijoje greta Po
piežiaus ir kardinolų atsisėstų 
asmuo, kuris spręstų apie tikėji
mo dalykus ir katalikų Bažnyčios 
apsaugojimą nuo sovietų vyriausy
bės pastangų ją sunaikinti, eida
mas tos vyriausybės instrukcijo
mis ir “visiškoje vienybėje su Ru
sų Stačiatikių Bažnyčios Reikalų 
Taryba”? Tokios fantastiškos pa
dėties negalima nė įsivaizduoti ir 
ji niekada netaps realybe.

Mes negalime užbaigti šių sam
protavimų, nepadarę vienos kar
čios išvados ir būtent: sovietų 
dalyvavimas Vakarų koalicijoje 
antrojo pasaulinio karo metu di
džiausią demokratijų karinį laimė
jimą pavertė negirdėtu civilizuo
tojo pasaulio politiniu bei morali
niu pralaimėjimu.

Taigi tebūnie bent jau tikėji
mas apsaugotas nuo panašios ka
tastrofos.

VLIKAS PLEČIA VEIKLA 
a

VLIKo PIRMININKAS BUVO 
PRIIMTAS VAŠINGTONE

Gegužės mėnesio pabaigoje VLI
Ko pirmininkas dr. A. Trimakas 
buvo nuvykęs į Vašingtoną, ten 
buvo priimtas žymių JAV valdžios 
atstovų ir tarėsi su jais rūpimais 
politiniais klausimais. Ta pačia 
proga VLIKo pirmininkas turėjo 
pasitarimų ir su Vašingtone gyve
nančiais VLIKo Patariamosios Po
litinės komisijos nariais.

DAUGIAU REPATRIJUOS
Vadinamų repatriantų perkeldi- 

nimas iš sovietinio bloko į Vaka
rus pastarais metais buvo gero
kai sustojęs, atvykdavo jau tik vie
na kita atskira šeima lyg išimties 
būdu. Bet dabar, atrodo, perkeldi- 
nimas vėl pagyvėja ir artimoje 
ateityje dar daugiau pagyvės. Į 
Fed. Vokietijos kanclerio dr. 
Adenauerio kreipimąsi Maskvon 
repatriacijos klausimu pats Chruš
čiovas pasisakė palankiai. Tad, 
nežiūrint jau pereitais metais pa
sibaigusių terminų, repatriacija 
vėl bus atnaujinta.

Sovietinės įstaigos Lietuvoje ir 
kitose Sovietų Sąjungos respubli
kose ir Maskvos centrinės įstaigos, 
kurios išvykimą galutinai išspren
džia, pastaruoju metu perkeldini- 
mo kandidatams vėl suteikia dau
giau išvykimo vizų. Nuo birželio 
1 iki 12 dienos iš sovietinio bloko 
(daugiausia iš Lietuvos) atvyko 
į Vakarus ii- Friedlando pereina
moje stovykloje, Vokietijoj, buvo 
registruota 16 asmenų. Artimoje 
ateityje laukiama daugiau.

Nežiūrint to, kiek daug tūkstan
čių iš sovietinio bloko jau atvyko 
į Vakarus, didelės masės asmenų 
dar laukia eilės gauti persikėlimo 
leidimus. Pagal naujausius vokie
čių įstaigų duomenis dar nori pėr- 
sikelti į Vakarus bemaž 480.000 
asmenų. Atskirais kraštais ėmus 
būtų:

Iš Lenkijos apie 195.000 asmenų, 
Iš Sov. Sąjungos (Pabaltijo ir kt.

Nors su pasigėrėjimu skaičiau 
š.m. Tėviškės Aidų Nr. 21 J. Pet
raičio straipsnį “Tautinė savižu- 
dystė”, vis dėl to skaitau yra bū
tina vietomis jį patikslinti, nes lie- 
čiaimi principiniai dalykai, apie 
kuriuos negal būti dviejų nuomo
nių. Autoriaus straipsnį norėčiau 
palaikyti tikrai nuoširdžiu šauks
mu jungtis į vieningą darbą. Vie
nur kitur iškilę nesklandumai ir 
nuomonių skirtumai p. J. Petrai
čiui sukelia pesimistinių minčių ir 
jis įžiūri čionai tragiškas pasek
mes, vertindamas reiškinius špen- 
glerišku mastu. Aš juos vertinčiau 
daug giedriau: gerai, kad taip yra. 
nes tai liudija gyvybę, judėjimą, 
gyvų žmonių pastangas siekti, ką 
nors atlikti. Jeigu visi nutiltų, 
kaip kad yra nutilę ir pasitraukę 
iš mūsų viešojo gyvenimo apie 
50 proc. čia esančių lietuvių, mes, 
kurie esame suinteresuoti lietu
višku sąjūdžiu Australijoje, pasi
justume lyg kapinėse. Galimas 
daiktas, kad mes permažai triukš
maujame, nes neįstengiame paža
dinti miegančiųjų. Gi šitas erzelis, 
tegu ir saujelės nuoširdžių pat
riotų keliamas, man asmeniškai 
suteikia daug vidinio džiaugsmo — 
štai, mes gyvi, girdite? Tai nėra 
kapo duobė, nei bedugnės kraš
tas, bet greičiau kūrybinis proce
sas. Juk kiekvienas kūrėjas daug 
laiko sugaišta besiginčydamas su 
savimi, daug rašalo ir dažų išlie
ja, popieriaus sugadina juodraš
čiams, kol galutinai pasirodo jo 
kūrybos vaisius. Visuomeniniame 
gyvenime šisai kūrybos procesas 
tik tuo skiriasi nuo individualinio, 
kad jis viešas: visi mato tuos 
juodraščius ir vidinį konfliktą.

Tačiau visuomeninis darbas jį 
dirbantiesiems stato dvi pagrindi
nes sąlygas: gerbti ir skaitytis su 
kito nuomone bei pažiūra ir ne
peržengti savo kompetencijos ribų.

sovietų respublikų) 193.000. Iš Če
koslovakijos 51.000. Iš Rumunijos 
29.000. Iš Jugoslavijos 5.000. Iš 
Vengrijos 4.000.

Nėra abejonės, kad norinčių iš
vykti iš Sovietų Sąjungos tarpe 
yra ne mažai asmenų, gyvenančių 
ar gyvenusių Lietuvoje. Atskiri 
Lietuvos kilmės repatriantai, be 
abejo, atvyks dar ir iš Lenkijos 
valdomų sričių. E.

MASKVA ATITRAUKIA SAVO 
POVANDENINIUS LAIVUS IŠ

SATELITINIO ALBANIJOS 
KRAŠTO

Tarptautinį susidomėjimą sukė
lė faktas, kad Sovietų Sąjungos 
8 povandeniniai laivai ir pagelbi- 
niai laivai neseniai atitraukti iš 
Albanijos uosto. Manoma, kad tai 
turi ryšio su sovietinės laivyno 
bazės Albanijoje likvidavimu. Kaip 
žinoma, santykiai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Albanijos yra jau ke
lintus metus gerokai įtempti. Al
banų komunistų vadovybė nebe
klauso Chruščiovo, o visą laiką 
dairosi į Raud. Kiniją, jai patai
kaudama. Maskvai tai nepatinka. 
Kremlius labai nemėgsta, kad ku
ri nors satelitinė valstybė ima 
savistoviai elgtis. Jugoslavijos at
veju tai privedė prie atviro san
tykių nutraukimo.

“MASKVOS JAUNIMAS SVAJO
JA APIE TALINĄ, RYGĄ, 

VILNIŲ IR VARTUS į 
VAKARUS”

Sovietų viršūnės yra labai susi
rūpinusios Maskvos jaunimo sva
jonėmis apie “vartus į Vakarus” 
— Taliną, Rygą, Vilnių. Kai kurie 
tų jaunuolių jau yra buvę tuose 
Pabaltijo miestuose ir kitiems pa
pasakojo, kad ten esą “daug kas 
kitaip”, negu kitose Sovietų Są
jungos respublikose. Apie tai pla
čiai ir pakartotinai praneša Vo
kietijos spaudos atstovai, kurie 
arba nuolat Maskvoje gyvena, ar
ba laikinai ten lankėsi.

Tik šitų sąlygų ribose įmanomas 
ir sėkmingas visuomeninis darbas. 
Tai yra kultūrinio subrendimo pa
žymys, ir kol jo mes stokosime, 
tol visos mūsų pastangos daugiau 
ar mažiau teneš tik nesekmes.

Iš p. J. Petraičio pasisakymo su
pratau, kad vienintelis laidas 
mums išlikti lietuviais glūdi tau
tinėje ir religinėje vienybėje, čia 
yra principinis teigimas, kuris šių 
dienij sąlygpse visai nepritaiko
mas ir todėl esmėje klaidingas. 
Visų pirmiausia tautinė prielaida. 
Mes turime Australijoje apie 
10.000 lietuvių, bet kiek iš jų do
misi lietuviškais reikalais? Opti
mistiškai imant tėra tik trečdalis. 
Visi kiti paskendę tik savo gerbū
vio rūpesčiuose ir visai nemato 
prasmės rūpintis bei domėtis savo 
tautiniais reikalais. O tačiau ir jie 
yra lietuviai — nė vienas užklaus
tas neišsigintų. Iškilus kokiam 
nors vitaliniam tautos klausimui, 
kuris pareikalautų didesnės ar ma
žesnės aukos •— ar galime jais 
remtis? Ir kaip tik čia J. Petraičio 
minima sąvoka “tautinė” dūžta. 
Antroji sąlyga religinė juo ma
žiau turi pagrindo galioti kaip 
jungiamasis elementas. Religinis 
elementas pilna prasme galiojo 
anais laikais, kada tautos ir reli
gijos sąvokos visais taškais suta
po, kitaip sakant, kada tautos kul
tūrai religinis elementas buvo pa
grindinė bazė. Istorijos eigoje re
ligija tautos gyvenime nustojo sa
vo pirmykščio svorio ir atsidūrė 
akcidentinių tautinės kultūros ele
mentų skalėje, kurių buvimas ar 
trūkumas tautos kaip tokios ne- 
įtakoja. Sakysim lietuviai, perėję 
iš pagonybės į krikščionybę nenu
stojo būti lietuviais. Arba imkime 
šių dienų padėtį: lietuvis yra ir 
katalikas, ir protestantas ir indi
ferentas, net komunistas, tačiau 
jo pasaulėžiūrinis nusistatymas 
nieko bendro neturi su tautybe. Iš 
kitos pusės religija taip pat nėra 
jungiamasis elementas ne vien 
tarp tautų,* bet ir tarp individų. 
Lietuviai ir lenkai, išpažindami tą 
pačią religiją ir net panašiose po
litinėse bei socialinėse sąlygose 
nesuartėjo. Lygiai iš priešingos pu
sės toks M. Jankus, J. Šliūpas ar 
V. Kudirka, nors pažiūrų atžvil
giu ir kitokio nusistatymo, nė kiek 
nėra mažesni lietuviai už J. Tumą 
— Vaižgantą, Pr. Dovydaitį ar M. 
Krupavičių.Vienintelis kelias mums 
išlikti lietuviais bet kokiose sąly
gose eina tik per tautinį sąmonin
gumą. Tik sąmoningas lietuvis — 
gali būti katalikas, indiferentas ar 
komunistas — pirmoj eilėj visus 
reikalus vertins tautinės gerovės 
mastu ir tik po to derins savo pa
saulėžiūrinius nusistatymus. Juk 
tauta stovi augščiau už betkokią 
pasaulėžiūrą, žiūrėkime: lietuvių 
tauta šiandie pereina į trečią pa
saulėžiūrinę stadiją. Ir pirmu ir 
dabartiniu atveju šita pasaulėžiū
rinė transmutacija tautoje vyks
ta prievartos keliu, ir reikia tikė
tis, kad ir pastaroji nepakirs jai 
tautinės gyvatos šaknų, kaip kad 
nepakirto pirmuoju atveju.

Antras p. J. Petraičio iškeltas 
principinis bendruomeninio auto-' 
ritėto klausimas. Išeidamas iš 
augščiau minėtos prielaidos — 
(tautinė ir religinė vienybė) auto
rius nuosekliai laikosi loginės 
konsekvencijos, kviesdamas pripa
žinti dvasinį autoritetą, būtent, 
kunigą. Bet mes matėme, kad mū
sų šios dienos lietuviškoje ben
druomenėje tos religinės vieny
bės nėra, todėl šis dvasinis auto
ritetas tegalioja tik tai religinei 
bendruomenei, kuriai jis atstovau
ja. Ar Australijos Lietuvių Ben
druomenė yra religinė institucija, 
ar tautiniu pagrindu pasaulietiš
ka organizacija? Bendruomenė 
esmėje būdama savo apimtimi 
platesnė už bet kokią jos ribose 
esančią pasaulėžiūrinę organizaci
ją, neturi jokio pagrindo nei mo
ralinio imperatyvo išskirtinai pri
pažinti vienos kurios pasaulėžiū
rinės organizacijos pirmūnams ar
ba dvasios vadams “iš Dievo malo
nės” nesaistomą autoritetą. Auto
riteto klausima bendruomenė 

sprendžia kultūringu būdu — de
mokratine tvarka: rinkimų keliu 
ji pati suteikia jos rinktiems as
menims ribotam laikui spręsti ir 
tarti bendruomenės reikalus. Kito 
autoriteto net ir negali būti, nes 
antraip mes prieitume prie anar
chijos. šitą autoritetą nori nenori 
turi pripažinti net ir tie, kurie su
silaikė nuo balsavimo arba net 
priešingai balsavo, o jeigu yra to
kių, kurie su bendruomenės valia 
ir jos pastatytu autoritetu nesi
skaito, tai tas tik liudija, kad jie 
dar nėra pribrendę prie šių die
nų socialinio gyvenimo lygio, ar
ba mažiausia jiems trūksta tauti
nio sąmoningumo. Jeigu imsime 
konkrečiai katalikų kunigą, kuris 
p. J. Petraičio nuomone yra vie
nintelis mūsų tautinės gyvatos pa
laikytojas ir ramstis (“Išvykime 
iš Australijos dar lietuvį kunigą 
ir mūsų savižudystė bus tobulai 
įvykdyta”), tai jo autoritetas ir 
dvasios vado galia ribojasi vien tik 
religine sritimi. Nieko nėra liūd
nesnio ir drauge komiškesnio, kai 
kasnors savo ribotą autoritetą 
bando primesti tiems, kurie stovi 
už jo galios ribų. Atvirai kalbant, 
niekas nesikėsina vaikyti bei per
sekioti kunigus, tačiau mūsų ben
druomenėje kunigas tėra tik unus 
inter pares, ir todėl be specifinių 
teisių bei privilegijų. Tai nėra pa
ties kunigo nei pažeminimas nei jo 
autoriteto degradavimas. Vertin
kime padėtį realiai ir pasirinkime 
pirmoje eilėje tuos kelius ir bū
dus, kurie mus jungtų, vienytų.

Baigiant maža pastabėlė dėl 
mokyklų. Jeigu p. J. Petraitis bū
tų teisus priekaištaudamas (“Cha
rakteringa, kad mokyklos rūpes
čiais sielojasi tokie žmonės, kurie 
nėra laikę kūdikio savo rankose”), 
tai kaip pateisinti kunigų bei vie
nuolių aktyvumą mokyklose? O jų 
reikšmė mokykliniame bei pedago
giniame darbe neginčytina.

Užbaigai noriu priminti, kad šis 
mano žodis nelaikytinas šūviu iš 
p. J. Petraičio įsivaizduotų arno
tų. Siekiant tiesos, diskusijos yra 
pagrindinis kelias nuomonių sude
rinimui ir pažiūrų išlyginimui. 
Šiuo principu vadovavosi ir sena
sis Sokratas.

Pusantro milijono asme
nų atbėgo į Vakarus nuo 

komunistinio režimo 
sovietinėje zonoje

Istorija retai težino tokį atsi
tikimą, kad per7 metus iš vieno 
krašto į kitą atbėgtų 1.525.066 
asmens, vengdami sovietinio reži
mo. Tiek būtent nuo 1954 metų 
iki 1960 metų atbėgo iš Vokieti
jos sovietinės zonos į Vakarų Ber
lyną ir Vakarų Vokietiją. Įdomu, 
kurių luomų ir profesijų buvo 
atbėgusieji. Pasirodo, kad dau
giau pusės atbėgusiųjų (761.313’, 
buvo jaunuoliai iki 25 metų. Sta
čiai neįtikėtini, bet tikri skaičiai 
ir šie: Studentų atbėgo 11.705, 
paliuosuotų iš sovietinių kalėji
mų 17.017, gydytojų 3.111, dan
tų gydytojų, dentistų 1.224, ve
terinarijos gydytojų 269, aptieki- 
ninkų 901, aukštąjį} mokyklų mo
kytojų 733, šiaip mokytojų 15. 
886 (!), teisėjų ir prokurorų 130, 
advokatų ir notarų 658, inžinie
rių ir technikų 15.536 (!), liau
dies policijos ir kitų karinių da
linių pareigūnų 11.941, ūkininkų 
ir ūkininkių 41.000.

LENKIJOS VICEMINISTERIS
ATBĖGO Į VAKARUS

Britų spaudos žiniomis, per Ber
lyną į Vakarus atbėgęs Lenkijos 
vidaus reik, viceministeris A. Als
ter. Jis tuo tarpu jau pergaben
tas į Ameriką. Alster savo parei
gose vadovavęs lenkų slaptai tar
nybai (iš ko, galbūt, ir kilo anks
tesnės žinios, kad esąs atbėgęs 
Lenkijos žvalgybos viršininkas). 
Alsteriui 54 metai. 1952 metais jis 
buvo išrinktas lenkų komunistų 
partijos ck nariu, o 1956 metais 
paskirtas vidaus reikalų viceminis- 
teriu.
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PAGERBIANT PARTIZANUS
Pražydo pirmos melsvos žibuoklės, 
Paukštelių daina skriejo linksmai, 
Tėvynės ginti išėjo broliai, 
Tylūs, bet narsūs, kaip sakalai.

(Iš partizanų dainos)

gtwra&a. as Euros

Šių metų rugsėjo mėn. sueina dešimts metų, 
kai žuvo vienas iš pagrindinių Lietuvių partizanų 
vadų Juozas Lukša. Partizaninėje 
veikloje ir kovose jis buvo žinomas Daumanto — 
Skrajūno — Miškinio slapyvardžiais.

1948 m. Juozas Lukša slaptais partizanų ry
šininkų keliais atvyko į Vakarus, iš atsivežtų do
kumentų bei savo išgyvenimų parašė knygą "Par
tizanai” ir vėl grįžo Lietuvon vadovauti rezisten
ciniam judėjimui.

Suprantama, ištyręs didžiųjų demokratijų 
nusiteikimą Lietuvos laisvės klausimu, J. Lukša, 
kaip ir visa Lietuvos partizanų (.kurių anuo metu 
aktingai kovojo su bolševikais apie 50.000) va
dovybė, buvo nusivylęs Vakarais.

Partizanų vadai jau tada darėsi tokias išva
das’’ "Jie (.suprask — vakariečiai) mus atidavė 
mirčiai Jaltoje, Potsdame... kartoja ir toliau tas 
klaidas, neišdrįsdami pakelti protesto balso prieš 
mūsų tautos naikinimą, net nenorėdami žinoti, 
kad mes dar esam jais ne tik nenusivylę, bet ir tę
siant kovą su jų "sąjungininku”, nebežinodami 
pralaimėjimo...”

Pabėgęs į Vakarus sovietų pulkininkas Bur- 
lickis 1954 metais pareiškė Kersteno rezo
liucijos komitetui Amerikoje, kad sovietų 
NKVD veikla Lietuvoje daugiausia buvusi nu
kreipta prieš partizanų vadovybę, kurios 
priekyje buvęs Miškinis (.Juozas Lukša — red.) 
Jis buvęs laikomas partizanų vadu ir sovietams 
daugiausia rūpesčių pridaręs. Lietuvių tauta jį 
laikiusi tautiniu didvyriu ir jis daugiausia pasitikė
jimo turėjęs. Tačiau ir jis negalėjęs atsispirti mil
žiniškai sovietų karo mašinai, kuri didžiulėmis 
karinių dalinių pajėgomis bandžiusi numalšinti 
Lietuvos partizanų sukilimą. Viename mūšyje 
Juozas Lukša buvęs apsuptas ir, kai pasijutęs be
viltiškoje padėtyje, pats nusižudęs.

Juozo Lukšos, Daumanto slapyvardžiu pasi
rašyta, knyga apie Lietuvos partizanus buvo iš
leista liet, dienraščio "Draugo” Čikagoje 1950 me
tais. Toji laida jau senai išparduota ir "Mūsų Pas
togės” skaitytojai neretai kreipiasi redakcijon, 
kad perspausdintų bent būdingesnes tos knygos 
didvyriškųjų kovų ištraukas. Sį skaitytojų pagei
davimą redakcija pagal galimybes stengsis paten
kinti, tikslu pagerbti prieš dešimtį metu didvyriš
kai žuvusį partizanų vadų Juozą Lukšą.

Knygos įvade, tarp kita ko, pastebima-

Autorius aprašė ne visus įvykius, kuriuos 
jis pats regėjo ir išgyveno, nes jų buvo pergausu. 
Antra, kai kurių nebuvo galima aprašyti dėl kon
spiracijos sumetimų ir, trecia, šios knygos rėmai 
buvo permaži, kad visus įvykius sutalpintų. Todėl 
jis parinko tik tuos, kurie jam atrodė būdingesni 
ir saugumo sumetimais nepavojingi. Pavyzdžiui, 
skaitytojas ras knygoje atskirų partizanų kovų 
aprašymus. Tegu nemano, kad tiek jų ir tebuvo. 
Ne. Jų buvo labai, daug. Kasdieną virė visuose 
Lietuvos kampeliuose kruviniausi mūšiai tarp 
partizanų, beginančių Lietuvos žemę, ir žiauraus 
grobuonio, žudančio lietuvių tautą.

Autorius aprašinėja daugiausia Suvalkijos 
kraštą, nes ten jis ilgiausia dirbo. Tačiau tas ap
rašymas tinka ir visai Lietuvai, nes panašūs įvy
kiai visur dėjosi.

Aprašomos vietovės, kovotojų ir kitų žmo
nių vardai yra užšifruoti saugumo sumetimais. 
Taip pat atitinkamai pertvarkytos ir datos. Yra 
paliktas autoriaus specialus raktas vietovėms, var
dams bei datoms atšifruoti. Šis raktas tebus iškel
tas viešumon, kada Laisvės Varpas suskambės 
Lietuvos padangėje.

Aprašydamas Lietuvos tragediją, kovas už 
Tautos laisvę, autorius turėjo labai kuklų -tikslą, 
kaip kad savo laiške rašo — užfiksuoti faktus atei
ties kartoms, nupieŠiant' partizaninio judėjimo 
tikrą veidą. Pavergtos Lietuvos gyvenimas ir bol
ševikų žiaurumai knygoje yra antrame plane ir 
sudaro lyg foną. Jie nėra ryškiai pavaizduoti, nes 
tai nebuvo tiesioginis autoriaus tikslas. Ryškiau
sia spalva yra nupiešta partizanų veikla, ypač or
ganizavimosi pusė. Tačiau iš paskirų knygos vaiz
dų matome ryškų Lietuvos liaudies politinį su
brendimą, aukštą laisvės vertinimą, tvirtą ideolo
ginį susiformavimą ir griežtą atsiribojimą nuo 
komunizmo bei fašizmo.

Kova, verdanti Lietuvoje, yra kova už žmo
gaus pagrindines teises ir teisingumą, už tikra de
mokratiją, tautos laisvę ir valstybinį nepriklau
somumą. Lietuvio kovos kietumas, atžymėtas 
šios knygos puslapiuose, tegu bus šaukliu visuose 
pasaulio kampeliuose išsibarsčiusiems sesėms ir 
broliams nepamiršti savo Tautos reikalų ir viso
keriopai remti žūtbūtinę kovą už Tėvynės Laisvę 
bei klebenti į vakariečių sąžines, kad būtų ima
masi efektyvių priemonių gelbėti nokinamoms 
tautoms iš bolševikinės Rusijos vergijos.”

NIXON SIŪLO SKELBTI 
ULTIMATUMĄ CASTRO KUBAI

Nixonas, nesenai kalbėdamas 
Čikagoje, pabrėžė, jog yra pri
brendęs reikalas galutinai parei
kalauti iš Castro, kad būtų sustab
dytas sovietinių ginklų gabenimas 
į Kubų.

Pasiklausyti Nixono kalbos sa- 
lėn susirinko 6,500 žmonių — dau
giau, negu salė galėjo sutalpinti. 
Čia Nixonas pareiškė, jog jis ne
norėjęs kelti ginčo dėl Illinois 
balsavimų tikrumo prezidento rin
kimuose, nes ta byla būtų užsitę
susi gal pusantrų metų ir būtų 
kliudžiusi krašto administravimui. 
Jis pakaltino demokratų vyriausy
bę, kad ji padidina išlaidas apie 
S15 bilijonų, kurių du trečdaliu 
bus išleidžiama vidaus reikalams, 
tuo būdu užsienio problemoms ne
rodomas pakankamas dėmesys. 
Tačiau Nixonas pasidžiaugė Ken
nedy administracijos laimėjimu, 
pasireiškusiu sėkmingu astronauto 
paleidimu į erdves. Pakartotinai 
pareiškė jis savo paramų siekiant 
sutramdyti komunistų imperializ
mų. Nixonas aiškiai pažymėjo, 
kad komunistų prietiltis Kuboje 
negali būti ilgai toleruojamas.

CASTRO NUGALĖTI REIKĖS 
PUSĖS MILIJONO VYRŲ

Vienas Kubos biznierius lakū
nas, kuris dalyvavo invazijoj prieš 
Castro, skelbia, kad norint nu
versti Castro, reikia mažiausia 
pusės milijono vyrų armijos.

Jo teigimu, puolėjai turi būti 
pasiryžę prarasti kautynėse 100, 
000 vyrų ilgoj ir kietoj kovoj su 
Castro daliniais. Lakūnas, kuris 
dalyvavo puolime ir nenori dabar 
skelbti savo pavardės, teigia, kad 
vadovaujantį vaidmenį turi turė
ti Jose Miro Cordona taryba, ka
rius verbuoti galima vėl, bet juos 
stovyklose reikia traktuoti kaip 
žmones. Jie neprivalomi laikyti 
kaip belaisviai, bet apmokami kaip 
kariai, pasiryžę kovoti už savo 
tėvynės laisvę. Ataka į Kubų turi 

būti daroma greit, kol dar galuti
nai Castro jos nepavertė tvirtove. 
Nereikia skaityti, kad sukils žmo
nės Kuboje, nes jie yra terorizuo
jami, veiklesnieji suimti ir nega
lima bazuotis tuo, kad kils viduj 
revoliucija. Jie parems sukilėlius, 
bet tada, kai sukilėliai užims vie
nų ar kitų vietovę.

SUIMTAS INVAZIJOS Į KUBĄ 
VADAS

Kapt. Manuel Artime, nepasise
kusios invazijos į Kubų vadas, 
kaip skelbia Havanos radijas, yra 
paimtas į nelaisvę. Artime slėpėsi 
pelkėse prie Cochinos, ieškodamas 
progos pabėgti j Ameriką. Jis bu
vo Castro armijos narys ir kietas 
kovotojas prieš Batistų, tačiau vė
liau, pamatęs, kad Castro yra dar 
didesnis diktatorius už Batistų, 
pradėjo kovoti prieš Castro. Savo 
laiku Artime skelbė, kad Castro 
norįs įsteigti panašių į Jugoslavi
jos komunistinę respublikų, nepri
klausančių nuo imperialistinės So
vietų Sųjungos.

NAUJA AFRIKOS VALSTYBĖ
Iki šiol buvusi britų kolonija 

Sierra Leone paskelbta nepriklau
soma valstybe. Ji lieka artimuose 
santykiuose su Britanija ir gavus 
nepriklausomybę nebuvo jokių 
rasinių kivirčų, kaip kad įvyko 
Konge. Sierra Leone turi 2.260. 
000 gyventojų, kurių tik apie 
1.500 yra baltieji, daugumoje eu
ropiečiai. Kraštas yra gana netur
tingas. Britanija tuoj pat priža
dėjo 21 mil. dol. krašto gerovei 
ir apsiginklavimui. Deimanto ii’ 
geležies kasyklos yra pagrindinis 
krašto turtas. Ministeriu pirminin
ku tapo Sir Milton Margai, 68 me
tų amžiaus, seniai kovojus už Sie
rra Leone gerovę ir nepriklauso
mybę. Jis tikisi kraštų apsaugoti 
nuo komunizmo įtakos.

ŽINOMOS SOVIETŲ RAKETŲ 
PALEIDIMO VIETOS

JAV armijos spauda skelbia, kad 
JA Valstybės žinančios, kur yra 

įrengtos sovietų raketų stotys ir 
fabrikai. Pranešime yra sakoma, 
kad nustatyta, kur yra 37 raketų 
stotys ir kur yra keturiolika rake
tų fabrikų ir stočių. Viena tokių 
stočių esanti Anadyi vietovėje 
Sibire, tik 500 mylių nuo Aliaskos.

Gegužio mėnesio laidoje laikraš
tis Military Review, leidžiamo ar
mijos štabo, teigia, kad visa tai 
nustatyta iš įvairių šaltinių.

Žurnalas skelbia, kad sovietai 
turi nuo 35 ligi 50 ilgų distancijų 
raketų, parengtų 8,000 mylių nuo
toliams.

Gi JA Valstybės turi 59 paruoš
tas šauti raketas, įskaitant ir 32 
atominių povandeninių laivų Pola
ris raketas.

ATKERŠIJO UŽ ŪKINIŲ 
NEGEROVIŲ NUŠVIETIMĄ

Nors cenzūra užsienio žurna
listams Maskvoje tariamai yra pa
naikinta, Kremlius visvien vykdo 
griežtų tų žurnalistų pranešimų 
cenzūrą. Pastaruoju metu iš So
vietų Sąjungos ištremtas vokiečių 
žurnalistas Heinz Weber, kuris) 
Vakarų Vokietijos spaudai duoda
vo pranešimus apie Sovietų Są
jungos ūkinę būklę, neslėpdamas 
ir esamas negeroves. Sovietinės 
įstaigos jį kaltino, kad jis savo 
žinioms rinkti panaudojęs nelega
lius šaltinius.

NET KOMUNISTINĖS 
PROFESINĖS SĄJUNGOS 

PIKTINASI
Komunistiniuose kraštuose prof, 

sųjungos yra tikros valdžios tar
naitės. Bet Vengrijos kai kurios 
įmonės su darbininkais pradėjo 
taip grubiai elgtis, kad net prof, 
sąjungų organas “Nepszava” gar
siai ėmė piktintis. Viename mo
pedų fabrike darbininkai buvo 
priversti pastaruoju metu dirbti 
viršvalandžių net 92.000 valandų, 
negaudami už tai jokio papildomo 
atlyginimo. Toks išnaudojimas net 
komunistiniams profesinių sąjun
gų veikėjams pasirodė per dide
lis.

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

PAGALIAU...
Tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt ket

virtų metų liepos mėnesio pabaiga. Sekmadienio 
popietė.

Sėdim prie stalo įprasta tvarka: tėvas gale, 
motina dešinėj, tarnaitė Ona greta jos, mes penki 
broliai — Juozas, Vytas, Stepas, Andrius ir aš 
užpakaly. Pietų metas. Tėvas tylėdamas pradeda 
srėbti žalbarščius. Nenoromis pašėkam juo.

Orą skrodžia minosvaidžių sviediniai, kelio
mis kryptimis kryžiuodamiesi viršum mūsų gal
vų. Jie nuolat drebina trobos stiklus, kažkur pa
liesdami taikinius. Tvanku... Nerimas gaubia mū
sų veidus, belaukiant žiaurios tikrovės. Nerimo 
pilna troba, nerimo pilnas oras...

Prieangyje išgirstame sunkius karių žings
nius. Vidun įsiverčia būrelis vokiečių. Jų veiduo
se nuovargis, alkis ir tas pats nerimas.

— Essen, — vienas prašnibžda ir sėdas prie 
stalo.

Nieko ir kiti nelaukia. Mes pasitraukiant. Jie 
skubiai sudoroja maisto likučius. Vienas jaunas 
blondinas tuo nesitenkina, ir laikydamas rankoje 
automatą, prispiria mamą:

— Mutter, Speck... — ir varosi ją iš virtu
vės į kamarą. Neilgai trukus vokietis, pats atsi
pjovęs kiek jam patiko, sugrįžta atgal, vietoj au
tomato nešdamas padorų gabalą lašinių. Pačiam 
gale stalo, tėvo vietoj, sėdėjo amžiumi seniausias, 
tik su puse nuskustos barzdos karys. Jis yra pats 
linksmiausias ir guodžias:

— Gerai, kad prakeikti rusai davė nors pu
sę barzdos nusiskusti. Šiandien kaip velniai gu
la ant kulnų...

Ir numojęs ranka užbaigia:
— Všystko jedno, Schei... mft uns und mit 

Deutschland.
, Tai buvo paskutiniai paskutinio vokiečio žo

džiai.
Ore staiga nutyla minų švilpimas. Laukuose 

išsidraikę, paskubomis traukiasi šiaurės vakarų 
link paskutiniai vokiečių karių siluetai. Kai kur 
pasigirsta paskiri šūviai: atsipalaiduojant arba 
prakalbinant sparnine kulkosvaidžių ugnimi per
daug priekin įlindusias priešo dalis.

Pro kluono galą ant nuvaryto kuino pasirodo 
raudonarmietis. Per arklio nugarą permestas pan
tis atstoja ir balną ir kilpsaitį. Pats nugarą priden
gęs rusiška apdriskusia palapine, purvinais rūbais 
ir ilgokai nesiprausęs, atrodo daugiau panašus į 
giltinę, negu į karį žvalgybininką.

— Zdrastvuite, ovarišči, niemcov nieto... 
Navierno vam nadoiclos nas ažidat (Sveiki, drau
gai, vokiečių nėra. Tur būt, jums nusibodo mūsų 
laukti), — pasveikina mus ir tęsia: — Nieto Ii 
u vas čto nibut napitsia (Ar neturite ko nors man 
atsigerti?)...

Ona atneša ąsotį pieno. Ruskelis užsivertęs 
godžiai išgeria ir, tiesdamas atgal tučšią indą, ne
susilaiko neišreiškęs savo nusistebėjimo:

— Neužieli u vas možno ieščio i malaka na- 
iti (Negu dar pas jus galima ir pieno surasti). 
Padėkojo ir, įspyręs kuinurkulnim į pašonę, juda 
pirmyn.

Iš rugių lauko išgirstam šaukiančius ir kitus 
pasimetusius karius:

— Aleksiej, Aleksiej, nevidal ti, gdie naša 
puška prapala... (Aleksiejau, Aleksiejau, ar ne
matei, kur mūsų patranka prapuolė...)

Mūsų įtempta nuotaika palengva atslūgsta. 
Pagaliau...

Pagaliau įvyko tai, kas prieš mūsų valią tu
rėjo įvykti — Rytų siaubas grįžo mūsų kraštan...

Grįžo jis pamažu slinkdamas, savo kelią žy
mėdamas gaisrais ir griuvėsiais, žmonių nuotai
kas skandindamas giliam nusiminime. Prieš mė
nesį laiko pirmosios mūsų krašto sodybos rytuose 
virto pelenų krūvomis. Mūsų trijų milijonų ra
mių ūkininkų laukuose ėjo kova tarp dviejų mil
žinų, nešusių ir nešančių mums lygų siaubą tiek 
iš Rytų, tiek iš Vakarų. Šiai kovai vykstant mūsų 
arimuose, mes tegalėjome būti tik stebėtojų vaid
menyje. Šiuo metu mums, trims milijonams, buvo 
pasilikę dvi alternatyvos: ar likti savo žemėj ir 
toliau tęsti kovą, pradėtą prieš ketverius metus, 
visame krašte, visomis jėgomis ir visomis priemo
nėmis, ar trauktis iš kovos apkasų krašte į Va
karus su viltimi pasiekti išlaisvintus Vakarų de
mokratinius kraštus.

Apsispręsti laiko pakako, nors buvo gana

sunku. Daugeliui delsiant, apsisprendimą padik
tavo aplinkybės. Po to tekdavo tik sutikti su li
kimu. t

Mūsų šeima apsisprendė pasilikti dar tada, 
kai frontas kiek stabilizavosi ant Nemuno krantų. 
Nelengva buvo — jokio objektyvaus patarimo 
iš šalies, jokios objektyvios informacijos. Nacių 
okupacijos metu taip gausiai lankiusi tautą po
grindžio spauda jau kuris laikas nepasirodydavo 
visiškai. Nutrūko ryšiai su rezistencijos centrais. 
Be panikos ir bėgimo psichozės, kitko nesurasi.

Prieš pora savaičių buvau nuvykęs Kaunan, 
tikėdamasis sutikti vieną kitą iš vyresniųjų drau
gų. Tačiau jie visi buvo išvažinėję kur kas sau. 
Gatvės sausakimšai prisigrūdusios besitraukian
čių vokiečių kariuomenės dalinių ir lagaminais 
apsikrovusių civilių. Ties krautuvių durimis tel
kėsi eilės piliečių, laukiančių bent artimiausiomis 
dienomis apsirūpinti maisto produktais ir kitomis 
būtinai reikalingomis prekėmis. Tačiau tos eilės 
nei kiek nesijudino pirmyn, nes pro užpakalines 
duris vertėsi su pilnais glėbiais vokiečių kariai bei 
civilinės valdžios atstovai. Krautuvių vitrinose vi
sur matei išlipintus įspėjimus civilfervaltungui 
(civilinei valdžiai), kad nei vienas, galįs vartoti 
ginklą, neprivalo trauktis iš Lietuvos ir — “Kas 
plėšikaus — bus sušaudytas”.

Nieko nesusigaudęs, sugrįžau į tėviškę.
Pakeliui visur buvo pilna vokiečių kariuome

nės dalinių. Nemažą jų procentą sudarė ne vokie
čiai. Tai ukrainiečių, gudų, kazokų ir kitų tautų 
mišinys. Šie kariai buvo visiškai be jokios discip
linos ir pakelėse plėšikavo. Gyvuliai, padargai, 
drabužiai buvo ne gyventojų, bet jų nuosavybė. 
Laimė nušvisdavo tai apylinkei, kurioje pasirody
davo lietuvių savisaugos daliniai, kurie buvo da
bar vieninteliai mūsų gyvybių ir turto saugotojai. 
Batalijonų vadovybės nusistatymas buvo nesi
traukti gilyn į Vokietiją, bet stengtis, išnaudojant 
dabartinę padėtį, kuo daugiau palikti krašte gink
lų. Paskiri batalijonų kariai parvažiuodavo į sa
vo gimtas apylinkes su pilnais vežimais grobio, 
nutarę dezertyruoti. Taip nemaža dalinių, pasiekę 
miškus, su didelėmis ginklų ir municijos atsargo
mis “išdildavo”.

Frontas, priėjęs mūsų rajone gamtinę kliūtį 
— Nemuną, kiek stabilizavosi. Apskritai bolše
vikai stūmėsi pirmyn gana skubiai. Vokiečiai, pra
laimėję keletą katilinių mūšių prie Minsko, da
bar stokojo rezervų — užkišti padarytoms spra
goms. Ir mūsų ruože — Prienai — Kruonis — 
Pakuonis — Kaunas — vokiečių pajėgos buvo la
bai skystos-- viena kita priešlėktuvinė baterija, 
kiek tankų ir vienur kitur išdėstyti kulkosvaidžių 
lizdai. Po keleto dienų triūso bolševikai pasistatė 
tiltą ties Rumšiškėm. Spėjo persikelti ir pirmieji 
bolševikų pėstininkų bei tankų daliniai. Vokiečiai 
tiltą numušė. Su persikėlusiais daliniais užvirė 

sunki kova. Bolševikų tankus vokiečių tigrai be
matant sudorojo. Raudonarmiečiai pėstininkai ro
dė nepaprastą drąsą. Su paruoštomis mesti gra
natomis keliolika ar keliasdešimt karių puldavo 
tankus, griausmingai šaukdami: “Vperiod, urra”.

Raudonarmiečiams pavyko užimti Pociūnų 
aerodromą. Vienas rusų dalinys pasiekė net Bač
kininkų šilą, čia juos vokiečiai apsupo ir sunaiki
no liepsnosvaidžių ugnimi. Taip tie bolševikų da
liniai, persikėlę pirmuoju tiltu, buvo sulikviduoti. 
į dešinį Nemuno krantą bolševikai pritraukė ka- 
tiūšų ir intensyvia ugnimi privertė vokiečius iš ar
timų prie Nemuno pozicijų pasitraukti. Buvo jau
čiama, kad vokiečiai jau ruošiasi palikti šias po
zicijas. Sį kartą jų sauvaliavimai buvo be ribų. Be 
jokio reikalo ar įtarimo, šūviais iš tankų padegi
nėjo paliktas tuščias gyventojų sodybas, tankais 
laužė tvoras, medžius, naikino sodybas, išvarty- 
dami vaismedžius, krūmus, avilius. Tai nieko 
bendro neturėjo su garbingo kario uždaviniais, 
bet buvo panašu į kažkokį baisų keršto siautėjimą.

Ko nespėjo atimti per trejus okupacijos me
tus, dabar skubėjo sunaikinti vietoje, nes jau ne
beturėjo jėgų, prisigrobę, išsivežti. Pilni laukai mė
tėsi kiaulių, kurias išskerdė vokiečiai. Kažkokiais 
sumetimais jie dabar maistui ėmė tik kumpius. 
Kitą mėsą, nors gerokai jau smirdančią, paliko 
sudoroti rusų daliniams.

Liepos 24 dieną bolševikams vėl pavyko 
pastatyti pontoninis tiltas per Nemuną. Sį kartą 
jį pastatė keliasdešimt centimetrų po vandeniu, 
kad priešo aviacija nepastebėtų.

Šeštadienį, liepos 25 dieną bolševikai jau 
buvo pasiruošę vėl mestis per Nemuną. Apie de
šimtą valandą ryto per dešimt vokiečių lėktuvų 
eskadrilė slinko Nemuno link. Juos pasitiko be ga
lo stipri rusų priešlėktuvinė artilerija, ir tuojau 
į pagalbą atskubėjo sunkieji rusų naikintojai. Vo
kiečių eskadrilei, nepasiekus tikslo (kuris buvo 
naujas tiltas), praradus du lėktuvus, teko spruk
ti atgal. Bolševikų šturmovikai pradėjo pulti vo
kiečių tigrus. Po gerokos kautynių valandos vo
kiečiai pradėjo trauktis. Juos toliau persekiojo 
rusai iŠ oro. Bolševikai masėmis pradėjo keltis 
per Nemuną, — vieni tiltu, kiti valtimis, kiti pa
prastus rąstgalius apsikabinę. Iš skubotumo ne 
vienas nuskendo į dugną, net neapšaudomas. Pir
mose linijose visi buvo pusgirčiai, apdriskę, ne- 
siprausę, apginkluoti tiek vokiškais, tiek rusiškais 
ginklais. Neturėjo jokių virtuvių, maitindamiesi 
vokiečių paliktu maistu, šiose gretose buvo ir 
moterų, kurios neatrodė turinčios nors kokių pa
likusių moteriškų žymių: lygiai keikės, lygiai vo
gė, lygiai nepripažino jokio drovingumo, kaip ir 
visi raudonarmiečiai. Tačiau visi atrodė nepapras
tai entuziastiški, apsvaigę paskutiniais laimėji
mais.

(Bus daugiau)
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JUM STATYBA MUSU GYVENIMO AKTUALIJOS
I

(PASIKALBĖJIMAS SU ARCH. V.A. NAVAKU ADELAIDĖJE)

Jūsų korespondentas neseniai 
pastebėjo Pietų Australijos di
džiausio dienraščio “The Adverti
ser” statybos skyriuje V.A. Na
vako rūpesčiu statytos ir įrengtos 
£23.000 vertės rezidencijos nuot
raukas, planus ir aprašymų. Tai 
vienas moderniųjų šiais metais 
Adelaidėje statytų namų, kuris 
pasižymi darniu planavimu ir ge
ru vietos išnaudojimu. Savininkui 
buvo raktai atiduoti tada, kada 
namas buvo galutinai įrengtas gy
venti — visos smulkmenos detaliai 
išpildytos, net lovų užtiesalai su
pirkti ir kilimai iškloti. Vien lan
gų užuolaidos (sakoma, kuklios) 
atsėjo apie £600. Pačių statybų 
vykdė lietuvis rangovas p. Ra
kauskas.

Nutaikęs progų, Jūsų korespon
dentas apsilankė pas architektų 
V.A. Navakų, kuris maloniai suti
ko pasidalinti keliomis mintimis.

— Pirmiausia norisi paminėti 
mūsų statybų čia Australijoje. 
Daugumas essame akli šių dienų 
architektūrai ir gyvename dar pra
eitame šimtmetyje. Gyvename 
karštame ir visai skirtingame nuo 
vidurio ir šiaurės E'uropos klima
te; tuo tarpu kopijuojame tenyk
ščius namus. Šių dienų funkcijinė 
architektūra juk yra niekas kitas, 
kaip architektūra, pritaikinta kli
matui ir asmens patogumams, nau
dojant naujas medžiagas ir pla
nuojant, kad atitiktų vietos sųly- 
gas. Daugumas gi seka Jonų ar 
Petrų, pasistatant dar kokį bokš
tų, kad didesnis ir gražesnis” 
pastatas atrodytų. Tuo tarpu ge
rų pavyzdžių pilna ir populiariuo
siuose žurnaluose; jų ir visuose 
miestuose daugėja.

P. Navakas planus daro ne tik
tai Adelaidėje statomiems na
mams. Kai jis užbaigė ne ypatin
gai didelį, bet erdvų savo namų, 
kurį galima pagal šių laikų sąly
gas labai pigiai įsirengti ir išbaig
ti, atsirado užklausimų iš užjūrių. 
Jis turėjo planus siųsti ir į N. Ze
landiją, nes pasirodė, kad planavi
mas ir sąmata labai tinka gyve
namosioms sąlygoms.

— Tačiau, — tęsė p. Navakas, 
— mums rūpi pažvelgti ir į savų 
statybą. Prieš akis guli knyga su 
fotografijomis iš Nepriklausomos 
Lietuvos: mūsų gimtojo krašto 
vaizdai, sidybos, senosios pilys, 
nauji pastatai. Kiekvienas atvers
tas lapas atskleidžia ir naują lai
kotarpį, rodydamas pasiektus lai
mėjimus ir tautos vystymosi kelių. 
Senieji mūsų pastatai rimtai kon
kuruoja su to paties meto kitų 
kraštų architektūriniais šedevrais. 
Bet pasižiūrėkime ir į nepriklau
somybės laikotarpio naujus pas
tatus. Kūno Kultūros Rūmai ir 
Vytauto Didžiojo Muziejus, že
mės Ūkio Bankas, tiktai kelis jų 
paminint, tikrai pralenkia kad ir 
mus laikinai priglaudusio krašto 
to paties meto pasiekimus. Gali
me tuo didžiuotis ir turime juo 
labiau pajusti laisvės netekimo 
nuostolį, kada visoks progresas 
Lietuvoje raudonosios rankos be 
atodairos užgniaužtas. Tiktai retas 
kuris pastatas, jau nekalbant ir 
apie visai sustojusią privatinę sta
tybų, truputį dabar Lietuvoje se
ka vietoj nestovinčią vakarietiš
kų statybą.

•— Kų galite iš viso pasakyti apie 
statybų seniau ir dabar?

— Nesigilindamas į specialius 
klausimus, duosiu tik tai, ką gali
ma pavadinti architektūrinėmis 
nuotrupomis.

Iš viso, kas yra architektūra?
F.L. Wright 1939 metais paskaitos 
metu Londone sekančiai formuluo
ja atsakymą: Ar tai yra beribis 
rinkinys įvairių pastatų, kurie ka
daise buvo sukurti pasaulio galiū
nų skoniui patenkinti? Ne... Aš 
esu įsitikinęs, sako Wright, kad 
architektūra yra gyvenimas, įgau- 
nąs formą ir todėl yra bene tiks
liausias dokumentas praeities, da
bartinio gyvenimo ir ateities sie
kimų... Architektūra yra ta did
žioji kūrybinė dvasia, kuri tęsia
si per visus laikotarpius iš kartos 
j kartų ir kuri be atvangos kuria 
pagal žmogaus prigimtį ir jo gy-

RAŠO: AGAVA Iš ADELAIDĖS

I venimo sąlygas. Sėkmingus, gi 
kartu ir netaip nusisekusius re
zultatus matome visur aplink mus
— miestuose, kaimuose ir sodybo
se, iš kurių į mus žiūri pastatai
— pasėkos tos kūrybinės dvasios. 
—• Architektūros išsivystymas li
gi šių dienų buvo lėtas ir tiktai 
per paskutinį dešimtmetį matome 
galutinį išsilaisvinimų iš senosios 
taip vadinamos “kolonos ir rąsto” 
teorijos. Žvelgiant atgal, randame 
seniausias liekanas Egipte. Jos 
siekia 50 šimtmečių prieš Kristų. 
Tai masyvūs akmeniniai pastatai, 
statyti pagal paprasčiausias sta
tikos taisykles.

Sunykus Egiptui, sužydi grai
kų ir romėnų kultūros, kurių sta
tybos taisyklių ir dėsnių bus (ir 
kaikur dar yra) laikomasi net li
gi XX amžiaus. Pirmų kartą ten 
matome naudojant skliautus goti
kos laikotarpyje; pasiekia jie sa
vo aukščiausių išsivystymo laips
nį 15-tame šimtmetyje. Seka re
nesansas, atgaivinęs senųjų romė
nų supratimų. Pridedami dar 18-to 
šimtmečio ornamentai, kur beveik 
viską dengia papuošimai. Po to tu
rime neorenesansą, neogotikų, stai
ga pereinančias į šių dienų ar
chitektūrą. Tas perėjimas yra toks 
visai besąlyginis ir staigus, kad 
norėtųsi keletą žodžių jį apibū
dinti.

Po pirmojo pasaulinio karo įsi
kuria taip vadinama Bauhaus gru
pė, kuri galėtų būti laikoma šių 
dienų moderniosios architektūros 
pradžia. Prof. Walter Gropius, 
persikėlęs iš Vokietijos į JAV, yra 
vienas iš pirmųjų veteranų. Orna
mentai buvo pašalinti. Kubizmas, 
tuometinė meno mada, įsigalėjo ir 
architektūroje. Reguliarus, vieno
das ir negyvenimiškas planavimas 
buvo pamirštas ir buvo stengiama
si naujuosius pastatus pritaikinti 
jų reikalavimams.

Paskutiniaisiais metais, jungiant 
praktišką pusę su linijų paprastu 
grakštumu, kuriamas jau lyg ir 
“atominis” stilius. “Ornamentinė -

KULTŪRINĖ KRONIKA
A Dail. Romas Viesulas laimėjo 

premiją (purchase prize) metinėje 
JAV grafikos parodoje Clintpne,
U.S.A. Dail. Viesulas šiuo metu 
dėsto grafikų Temple universite
te Philadelphijoje.

A “Anykščių Šilelis” Latvijoje 
išleistas išverstas į latvių kalbą; 
išvertė P. Kalba. Taipgi latviškai 
išleista Putino romanas “Altorių 
šešėly”.

A Dr. Prano Gaidos — Gaida
mavičiaus, “Tėviškės žiburių” re
daktorius, knyga “Didysis neri
mas” jau spausdinamas l.mmacu- 
latos spaustuvėje Putname, U.S.A. 
Tai žvilgsnis ieškančion žmogaus 
širdin.

★ Gydytojų metraštis. Amerikos 
Lietuvių Gydytojų draugija savo 
organizacijos 50 m. sukakčiai pa
minėti rengiasi išleisti metraštį. 
Draugijos steigiamasis susirinki
mas įvyko 1914 m. sausio 10 d., 
taigi dar turima laiko metraštį 
reikiamai paruošti.

★ Augšt. Lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas Čikagoje nupirko 
keliolika VI. Vijeikio išleistų al
bumų “Lietuva”, kurie skirti stro
piems mokiniams apdovanoti.

A Atvykę iš Lietuvos. Čikagos 
lietuvių šeima padidėjo dar vienu 
asmeniu — naujai atvykusia lie
tuvaite iš okupuotos Lietuvos. 
Tai dr. Z. Rudaičio dukra Ramin
ta, kuri čia atskrido gruodžio 30 
d. Ji dar jaunutė mergaitė, 18 
metų amžiaus, gana simpatiška ir 
kalbi. Paskutiniu metu gyveno 
Kaune ir, baigusi gimnazijų, lankė 
Kauno medicinos mokyklą.

Atvykėlė gyvenimų Lietuvoje 
nušviečia kiek kitokiomis spalvo
mis, negu daugelis iš mūsų galvo
ja. Jai, kaip ir kitiems jos amžiaus 
(ar net kiek vyresniems) jaunuo
liams, Lietuva jau nėra “oku
puota” šalis, bet kraštas, kuriame 
vyksta “normalus” gyvenimas. 
Todėl ir kaikuriems klausytojams 
galėjo susidaryti vaizdas, jog kaž
ką norima nuslėpti ar nedasaky- 
ti. Panašiai buvo galvojama pasi
klausius Leonaitės, Kaušaitės ar 
kitų atvykusiųjų pasakojimų. Ta
čiau, pažiūrėjus giliau, galima su
prasti, jog Lietuvos jaunimas da
bar yra kitoks negu mes norėtu

architektūra” vėl išėjo į viešumų 
ir darosi vis populiaresnė. Tačiau 
ornamentai nėra panašūs į rene
sanso ar baroko, o tuo labiau ro
koko laikų iškraipymus ir papuo
šimus. Dabar jie dažniausiai įjung
ti į pastato struktūrą.

— Ar sakytumėte, kad savo sta
tybose mes, lietuviai, prisitaiky
dami prie klimato ir gyvenamo 
amžiaus reikalavimų bei madų, tu
rime lengva širdim nustoti savo 
individualumo?

— Anaptol! Nors laiks nuo lai
ko mūsų žurnaluose ir pasirodo 
aptarimų, abejojančių, ar mes esa
me pajėgūs sukurti taip vadinamų 
lietuviškų stilių, tačiau turime 
daug tautodailės turtų, kurie išei
na už siauroko lietuviško rato ri
bų. Turime daugybę tautinių raš
tų ir ornamentų. Svetimtaučiai 
jais nepaprastai žavisi ir stebisi, 
kad jau nuo senovės laikų mes 
juos turėjome.

Dabar, atgyjant ornamentų po
puliarumui, būtų tikrai gražu 
juos panaudoti ir namų papuoši
mui. Vertėtų pagalvoti.

★
Jūsų korespondentas, baigian

tis pasikalbėjimui, metė žvilgsnį į 
p. V.A. Navako kambarius. Pir
miausiai krito akin spalvų suderi
nimas, kuris veikia labai raminan
čiai ir neerzina regėjimo. Dar 
gal daugiau tenka pasistebėti, jog 
vartotos Lietuvos laukų ir pievų 
spalvos. Tačiau vienas charakte
ringiausių bruožų būtų, kad čia 
jungiamas patogus ir moderniškas 
kambarių ir visų įrengimų bei vir
tuvės sutvarkymas su daug šilimos 
žiemų ir vėsumo vasarų duodan
čiomis šiaudinėmis lubomis. Ta 
naujai paruošta statybinė medžia
ga yra ir paskutiniausių laikų, 
ir kartu labai daug lietuviško 
jaukumo duodanti sena žaliava. 
Tai kartu yra ir bandymas jungti 
sena su nauju, kuo ypatingai pasi
žymi visi labai naujoviški mūsų 
gerai įsikūrusio lietuvio architek
to projektai.

me, kad jis būtų, nes ilgas gyve
nimo periodas kitoniškoje dvasioje 
paliko neištrinamas žymes.

Čikagoje jau yra apie 15 nau
jai iš Lietuvos atvykusių jaunuo
lių, kurie tarp savęs palaiko arti
mą ryšį, gal būt todėl, jog kiti — 
ne vien tik senieji — juos nela
bai supranta. Kaikurie ragina, kad 
jie įsteigtų atskirų klubą.

★ Alės Rūtos romanas “Žvaigž
dė viršum girios" yra jau pasiekęs 
skaitytojus. Vaizduoja senovės 
Lietuvą su ano meto kriviais ir 
senovės papročiais, bet taipgi jau 
bepradedant plisti krikščionybei. 
Knyga turi 374 pusi., išleido “Dar
bininkas”, Amerikoj.

A Dr. J. Balys, J. Dambriūnas, 
dr. K. Jurgėla, dr. A. Sužiedėlis 
ir A Vaičiulaitis pakviesti jury 
komisijon, kuri paskirs žurnalo 
“Aidų” Amerikoj premiją geriau
siam mokslo veikalui.

A Dainų šventei Amerikoj ak
tyviai ruošiamasi. Joje yra pasi
žadėjęs dalyvauti JAV prezidento 
brolis, teisingumo ministeris Ro
bert F. Kennedy. Ikišiol šventėj 
dalyvauti yra užsiregistravę 30 
chorų su 1200 dailininkų. Reper
tuare yra numatoma 17 dainų miš
riam chorui ir po 4 vyrų ir mote
rų chorams atskirai. Už repertua
ro parinkimų yra atsakinga Kul
tūros Fondo muzikinė komisija, 
kuriai pirmininkauja komp. V. Ja- 
kūbėnas.

A Pulgio Andriušio feljetonų 
rinkinį *‘Daina” iš kito galo” lei
džia Nida Londone. Įžangą para
šė Ant. Gustaitis, gyvenąs Ameri
koje.

A Vyt. Alanto romanas “Tarp 
dviejų gyvenimų” jau išverstas į 
anglų kalba. Kiek žinoma jis taip 
pat verčiamas ir į vokiečių kalba. 
Malonu, kad vis daugiau lietuvių 
kūrinių pasirodo svetimose kalbo
se.

A Dr. Balys Matulionis redaguo
ja knygą apie generolą dr. Vladą 
Nagevičių-Nagių. Leidinys bus 
įdomus istorine prasme, nes jame 
bus ryškesnių Lietuvos nepriklau
somybės atsikūrimo metų įvykių. 
Monografijoje bus dar ir kitų įdo
mių straipsnių.

MELBURNO STUDENTŲ BALIUS
i

Melburno Lietuvių Studentų 
Balius įvyko penktadienį, birželio 
mėn. 2 d., Richmond Town Hall. 
Balius pasisekė ir papildė tuščią 
studentų kasą. Svečių buvo daug 
ir tiek pat mes laukiam kitų metų 
baliui.

Vargo, žinoma, buvo daug. Kai 
pagaliau suradom atatinkamų ba
liui salę, tai sužinojome, kad tą 
patį mėnesį Melburne vyksta ki
tas balius. Vis dėlto matant, kad 
yra dviejų savaičių laiko skirtumas 
tarp balių, mes rizikavome, 
nes Melburno Lietuvių Studentų 
valdyba buvo pasiryžusi bent šiais 
metais suruošti metinį balių ir ini- 
tium semestri, kad ši studentų tra
dicija visai nepradingtų. Kai jau 
balius buvo užplanuotas, netikė
tų kliūčių atsirado: bufeto rengti 
buvo atsisakyta, tai mes tuoj 
kreipėmės į Katalikių • Moterų 
draugiją, kuri sutiko padėti. Pora 
dienų prieš .balių pasklido gandai, 
kad studentams salė atsakyta. 
Buvome išsigandę ir susinervinę, 
kol susirišom su salės vadovu. Kai 
jau buvo atsikvėpta, teko mums 
pergyventi sunkiausių smūgį: die
ną prieš balių prasidėjo elektros 
darbininkų streikas ir laikraščiuose 
buvo paskelbta, kad šokių salėse 
jokių šviesų nebus iki 10 v.v. Bu
vo skambinta vieniems ir kitiems: 
Richmond merui, S.E.C., ir taip 
gavome atsarginę elektros srovę iš 
Melburno City Council. Mes esame 
širdingai dėkingi mūsų bičiuliui 
Antanui Raudžiui, kuris mums pa
dėjo šį reikalų sutvarkyti.

Suprantama, kad pirmą kartą 
ruošiant tokio masto balių be jo
kio patyrimo, buvo padaryta ir po
ra klaidų. Svarbiausia — susimai
šė stalai. Daug tautiečių atėję 
rado jiems rezervuotas vietas už
imtas. Daugumas net ir savo stalų 
nerado, nes stalo numeriai buvo 
vieno piliečio sukeisti. Brangūs 
tautiečiai, nepykite, nes ateityje 
tatai nepasikartos. Studentų Val
dyba yra nutarusi, kad tik tada re
zervuos stalus, kai bus iš anksto 
bilietai apmokėti, nes šį kartą 
buvo žmonių, kurie rezervavo sta
lus ir neatėjo į balių, nei žinios 
neatsiuntė. Tiesa, buvo ir tokių, 
kurie užmiršo už įėjimą susimokė
ti. Kad šitiems žmonėms sąžinė bū
tų palengvinta, mes jų prašom 
prisiųsti už bilietus pinigus laiš
ku studentų pirmininkui bei iždi
ninkui — C/O Melb. University 
Law Review, Law Faculty, Uni
versity, Parkville N. 3.

A Čiurlionio Galerijos Čikagoje 
3-jų metų sukaktis — šitokiu pa
vadinimu išleistas leidinys, pa
puoštas dail. J. Tričio viršeliu, į 
kurį įkomponuotas Čiurlionio at
vaizdas jo paveikslo fone. Leidi
nys spausdintas ofsetu, kuriame 
pavaizduota Čiurlionio Galerijos 
Čikagoje trejų metų istorijai. Lei
diny atsispindi visi svarbesnieji 
galerijos veikimo momentai. Iš a- 
pyskaitos aiškėja, kad galerijoje 
įvyko 17 parodų, dalyvavo 56 dai
lininkai, išstatę 929 kūrinius; tik
rumoje — net daugiau, nes šie 
skaičiai tik iš 15 parodų. Tose pa
rodose lankytojams parduota 91 
kūrinys už įjj 8,310, o galerija nu
pirko 15 kūrinių už S 1,803. Da
bar Čiurlionio Galerijoje yra 39 
dailininkų 69 kūriniai, kurių vertė 
siekia $ 13,000. Šiame leidinyje 
kaip tik ir duodami vaizdai iš 
Čiurlionio Galerijoje įvykusių pa
rodų.

Šis leidinys tai mažas, gražus 
Čikagos ir kaikurių tolimesnių dai
lininkų kūrinių albumas, puošnus 
ir kultūrininkams įdomus. Piešiniai 
—J. Tričio, K. Žoromskio, Ad.. Gal
diko, Alb. Elskaus, Br. Murino, 
M. Dobužinskio, J. Gaugvilos, V. 
Balukienės, V. Kasiulio, E. Mar
čiulionienės, R. Viesulo, I. Vaino
rienės, B. Grėbliūno, M. šileikio,
L. Kirlytės, F. Barausko, V. Stan- 
čikaitės. Tais paveikslais galėjo 
pasigrožėti keli šimtai lietuvių, 
parodos lankytojų.

Paveikslai buvo gauti iš meno 
kolekcionierių; E. Abelkienės, C.
V. Baltramaičio, dr. K. Drauge
lio, A. ir prof. VI. Jokubėnų, inž. 
V.E. Jonyno, B. ir K. Markaus,
O. ir P. Petkevičių, St. Pilkos, K. 
ir J. Stankūnų, S. Tomarienės, 
V. ir- B. Tūbelių. Iš viso buvo iš
statyta netoli pusantro šimto pa
veikslų aliejumi, akvarele, tempe
ra, spal. pieštukais atliktų. Buvo 
ir grafikos, keramikos^ litografi
jos, mozaikos, skulptūros pavyz
džių ir net lietuviškų kilimų.

Tikime, kad orkestras buvo la
bai geras ir patenkino visų skonį: 
senosios, dabartinės ir jaunesnio
sios kartos. Tikime, kad ir “Ini- 
tium Semestri” buvo įdomus, nors, 
deja, mikrofonas ir neveikė... be 
to, manome, kad tautiečiai įverti
no progų susipažinti su studentų 
himnu Gaudeamus igitur, nors ir 
ne choristų buvo giedota.

Svečių buvo iš visur ir ysokių: 
latvių, estų, vengrų, ukrainiečių, 
lenkų, jugoslavų, čekų, Richmond 
meras ir net Amerikos konsulas, 
kuris per Leo Garby padovanojo 
10 gini studentų reikalams. Prie 
garbės stalo buvo gerai žinomi 
mūsų veikėjai — Dvasios Vadovas! 
kun. Vaseris, Bendruomenės Apyl. 
pirmininkas Petrašiūnas, latvių, I 
estų ir ukrainiečių studentų pir
mininkai, ir net iš Canberros at
vyko studentų pirmininkas.

Kadangi buvo neaiškiais būdais 
įėjusių svečių, tai tikro tautiečių 
skaičiaus negalim nustatyti, bet 
spėliojam, kad jų buvo per 300. 
Balius davė pelno arti 150 svarų.

Dėkojame visiems, atsilankiu
siems, ypač Katalikių Moterų 
draugijai ir dvasios vadovui kun. 
Vaseriui už paskolinimų pinigu.

MELBURNO LIETUVIŲ STU
DENTAI TIKISI, KAD TAUTIE
ČIAI VĖL TAIP PAT SKAIT
LINGAI ATSILANKYS IR ATEI
TYJE.

Vivat academia!
Antanas Fišeris

ALSS Pirmininkas

ADELAIDĖ
SUVAŽIAVIMO IR MENO 

DIENŲ REIKALU
Iš Krašto Valdybos gautas ofi

cialus patvirtinimas, kad Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimas ir 
Meno Dienos 1962 metais įvyks 
Adelaidėje. Jei Krašto Valdybai 
pavyks susitarti su A.L.F.A. Są
jungos vadovybe, sporto šventė 
taip pat įvyktų Adelaidėje. Apy
linkės Valdyba netrukus kvies or
ganizacijų atstovų posėdį aptarti 
suvažiavimo reikalus.

PADĖKA UŽ GAUTUS DARBUS
Memmingeno lietuvių bendruo

menė per Apylinkės Valdybų at
siuntė Adelaidės lietuviams padė
ką už dėžę drabužių. Tie drabu
žiai yra dalis siuntos, kurią Apy
linkės Valdyba paruošė iš adelai- 
diškių suaukotų drabužių ir iš
siuntė Lietuvos Raudonajam Kry
žiui Vokietijoj 1960 metais.

METINĮ LIETUVIŲ NAMŲ 
VAJŲ PRADEDANT

Birželio 12 d. Lietuvių Namuose 
susirinko metinio Lietuvių Namų 
vajaus talkininkai aptarti vajaus 
pravedimo reikalus. Į talkininkus 
pirmiausia keripėsi ALS pirminin
kas V. Raginis. Padėkojęs jiems 
už ligšiol nuveiktus darbus, jis 
nurodė, kad metinio vajaus tikslas 
sutelkti lėšų bendruomeninių na
mų metinei skolai mokėti ir vyk
dyti visuotinio susirinkimo pavedi
mus antram namų pristatymo eta
pui, kuriam pamatai jau nulieti. 
Reikia lėšų statybai vykdyti.

Susirinkime dalyvavęs Apylinkės 
Valdybos pirmininkas J. Jonavi
čius išreiškė gilų įsitikinimą, kad 
visuomenė, kaip ir ligšiol, nuošir
džia rems savus bendruomeninius 
namus, kuriais vis plačiau naudo

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

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

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

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

| THE IMPERIAL
In 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 3 
re Tel: Katoomba 523. S

g PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
g VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius. K

I
 Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- re 

šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- g 
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping K 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių, 3

Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą R
yra prieinamas. Vaikams nuolaida 3

Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. re

jamasi lietuviškam veikime. Apy
linkės valdyba tą vajų, kaip ir vi- 
sų Lietuvių Namų akciją, visomis 
išgalėmis remia.

Vėliau talkininkai aptarė tech
nikines vajaus pravedimo detales 
ir skirstėsi pasiryžę vajų pradėti 
liepos pradžioje.

ORIGINALUS KULTŪROS 
FONDO ŽYGIS

Kaip jau minėjome, Kultūros 
Fondas Lietuvių Namuose gegu
žės 28 d. buvo surengęs gražiai 
pavykusį jaunimo koncertą, kuriu 
programų išpildė Adelaidės lietu
viškas jaunimas. Koncerto prog
ramų sudarė skambinimai piani
nu, grojimai smuiku, baleto gaba
lėliai ir deklamacijos.

Kadangi programoje dalyvavo 
tiek vos pradedantieji, tiek ir to
liau pažengusieji arba net kon
servatorijos studentai, tai ir daly
kai savo išpildymu buvo labai 
skirtingi, tačiau į koncertų atsi
lankiusieji tikrai nenusivylė. Be
sidžiaugdami jaunųjų pasirody
mais, visi suprato koncerto skati
nančiai auklėjamąjį tikslą.

Jaunieji, kaip atrodo, daugiau
sia domisi pianinu. Per koncertą 
net trylika jaunųjų rodė savo 
sugebėjimus šioje srityje: M. Da- 
maševičiūtė, V. Keršytė, L. Lau- 
nikaitytė, M. Masiulytė, K. Pace- 
vičiūtė, D. Tugaudytė, G. Strau
kaitė, A. Morkūnaitė, M. Keršytė, 
V. Mikeliūnaitė, R. Klimašauskai- 
tė, V. Vilčiukaitė ir K. Rudzins- 
kas. Programos dalyviai čia išvar
dinti pasirodymo eilės tvarka. To
liausiai muzikoj pažengusieji V. 
Vilčiukaitė ir K. Rudzinskas tik
rai išsiskyrė iš visos pianistų ei
lės. Be šių dviejų, išskirtinas ir 
V. Straukas, kuris, V. Valčiukaitei 
akomponuojant, smuiku pagrojo 
du dalykėlius.

Piano-akordeono muzikos gaba
lėlių pateikė du mūsų jaunuoliai
L. Vosyliūnas, ir G. Pimpė.

Su baleto numeriais pasirodė 
sesutės L. ir A. Blandytės, o taip 
pat A. Tugaudytė, kuriai akompo- 
navo jos sesuo Dovilė Tugaudytė.

Deklamacijas ant savo trapių 
petukų tvirtai išnešė D. Viliūnaitė, 
vienintelė, deja, šios šakos atsto
vė.

Pirmas šios rūšies koncertas, 
reikia tikėtis, nebus paskutinis, 
nes jis, be poros valandų malonu
mo žiūrovams, pasirodė vispusiš
kai naudingas jauniems meninin
kams, kurių didelei daugumai te
ko pirmą kartą pasirodyti viešai. 
Ne tik Kultūros Fondas, bet ir ki
tos organizacijos turėtų jungtis 
krūvon, kad sudarytų sąlygas jau
niesiems, pamėgusiems meną, re
guliariai pasirodyti lietuviškai ben
druomenei. Jaunimo koncertai su 
didele nauda visiems galėtų virsti 
tradiciniais metiniais mūsų jaunų
jų pasirodymais, kurie, laikui bė
gant, išpopuliarėtų ir virstų savo
tiška jaunimo šventė, perpildyta 
jaunatve ir lietuviškumu. Nauda 
iš to būtų didesnė, negu šiandien 
galime spręsti.

LIETUVIAI INŽINIERIAI 
ADELAIDĖJE

Iš Sąjungos pirmininko A. Pa- 
cevičiaus pranešimo, padaryto 
bendruomeninių organizacijų pa
sitarime patirta, kad P. Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjungos 
Adelaidės skyriuje yra 17 tikrų
jų narių ir 10 narių-kandidatų (7 
architektai, 7 stat. inžinieriai, 7 
mech. inžinieriai, 3 geodezijos 
inžin., 2 elektrotechnikos ir 2 
elektronikos). “A.L.Ž.”
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/ poptaw ŠACHMATE KAMPELIS
PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 

Į USSR PER ŠVEDIJĄ

Redaguoja; Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 1898

PASAULIO MEISTERIS — KOVIEČIŲ TARPE!
Australijos šachmatų sąjungai 

yra pakvietus pasaulio šachmatų 
meisterį estų Paul Keres draugiš
kam vizitui, kurio metu svečias 
aplankys didesnius šachmatų cent
rus Australijoje.

Sydnėjaus sporto klubas, suži- j 
nojęs apie šio garsaus šachmati
ninko atvykimų, paprašė Australi
jos šachmatų sųjungos jo priėmi-i 
mų organizuoti Lietuvių namuose 
Redferne.

Praėjusių savaitę yra. gautas 
teigiamas atsakymas. Tikra data 
dar nežinoma, bet tikimasi, kad 
svečias atvyks š.m. lapkričio mėn. 
pabaigoje.

Estas Paul Keres, būdamas tik 
19 metų amžiaus, 1935 metais pir
ma kartų atstovauja savo kraštą 
tarptautiniame šachmatų turnyre 
Varšuvoje. Šis visiems nežinomas 
jaunuolis pasiekia geriausius re
zultatus, žaisdamas savo koman
dos pirmoje lentoje. Sekančiais 
metais Bad Nauheim šachmatų

turnyre pasiekia antrų laimėjimų, 
— dalinasi pirmų vietų su pasau
lio meisteriu A. Alechinu. Nuo 
dabar ir prasideda šio jauno esto 
kelias į pasaulio šachmatų meis
terius. Neilgai teko laukti sekan
čios pergalės, kai 1937 metais pa
saulio meisterių turnyre Semerin- 
ge P. Keres išsikovoja pasaulio 
šachmatų meisterio vardų, laimė
damas minimą turnyrą ir įveikęs 
tuo metu buvusius šachmatų 
meisterius: garsųjį J.R. Capablan- 
ką, R. Fine, S. Reshevsky ir ki
tus.

Estas P. Keres yra vadinamas 
šachmatų kombinacijų genijum ir 
yra vienas iš geriausių teoretikų 
pasaulyje. Daugel jo parašytų kny
gų yra išversta visomis pasaulio 
kalbomis.

Būdamas lietuvių namuose, jis 
duos simultaną koviečiams ir 
kviestiniams svečiams pabaltie- 
čiams.

V.A.

Puikus laimėjimas prieš Jerosla- 
vą Szevvzyką parodo, kaip V. Pa
tašius, panaudodamas Aliochino 
gynybą, pelnė dar vienų taškų 
“Kovui”.

J. Szewzykas yra Ukrainos meis
teris, laimėjęs 1943 m. ukrainiečių 
meisterio laipsnį, 1937 m. Lvovo 
universiteto meisteris, 1959 m. 
N.S.W. čempionas ir turįs daugiau 
mažesnių laimėjimų.

Tuo tarpu V. Patašius, buvęs 
ilgametis Sydnėjaus lietuvių meis
teris (1960 m. laimėtoju tapo V. 
Liūgą), turi silpnybę rinkti per
galės taškus iš tokių žymių šach
matininkų, kaip W. Poder, C.S.J. 
Purdy, J. Purdy, šiuo atveju — 
J. Szewzyko ir pan.

Tenka tikėtis, kad pamatysime 
gražių partija ir V. Liūgos, kuris 
sėkmingai dalyvauja įvairiuose 
turnyruose ir šiuo metu yra Syd
nėjaus lietuvių meisteris.

A.D.

KOMANDINĖS PIRMENYBĖS
Balti — J. Szewczyk, juodi — 

V. Patašius:
L e2-e4, Žg8-f6; 2. Žbl-c3, d7-d5; 
3. e4-e5, d5-d4; 4 Žc3-b5, Žf6-g8; 
5. Rfl-c4, a7-a6; 6. Žb5-a3, c7- 
c5; 7. d2-d3, Žb8-c6; 8. e5-e6, f7-

e6; 9. Vdl-h5x, g7-g6; 10. Vh5: 
c5, Vd8-d6; U. Vc5-b6?, Žg8-f6!; 
12. Vb6-b3, b7-b5; 13. Rc4:b5,
a6:b5; 14. Ža3:b5, Vd6-e5x; 15. 
Žgl-e2, Žf6-d5; 16. Vb3-c4, Rc8- 
d7; 17. Žb5:d4, Žc6-a5; 18. Vc4- 
c5, Ža5-b7; 19. Vc5-c4, Ba8-a4; 20. 
f2-f4, Ve5-f6; 21. Vc4-b3, Ba4-b4; 
22. Vb3-a3, Bb4:d4; 23. Va3-a7, 
Bd4-b4; 24. c2-c4, Bb4:62!; 25. Rcl 
:b2, Vf6:62; 26. 0-0, Vb2:e2; 27. 
c4-d5, Ž67-d6; 28. Bfl-el, Vel-g4; 
29. h2-h3, Vg4-f5; 30. d5:e6, Dd7: 
e6; 31. Be8-e5, Vf5-f6; 32. Bal-el, 
Re6-d7; 33. Va7-a8x, Žd6-c8.h 34. 
g2-g3, Vf6-b6x; 35. Bel-e3, Ke8 
-d8; 36. Kgl-h2, e7-e6; 37. Be3-e2, 
Rd7-c6; 38. Va8-a5, V66:a5; 39. 
Be5:e5, Kd8-d7; 40. Ba5-a6, Rf8- 
<16; 41. a2-a4, Bh8-f8; 42. Be2-c2, 
Žc8-e7; 43. a4-a5, Rd6-c7; 44. d3- 
<14, Bf8-b8; 45. h3-h4, Bb8-bl; 46. 
Kh2-h3, Rc6-e4; 47. Bc2-a2, Re4- 
67; 48. Ba6-a7, Že7-c6; 49. a5-a6, 
Žc6:a7; 50. a6:b7, Bbl:b7; 51. 
Kh3-g4, Kd7-e8; 52Kg4-g5, Ke8- 
f7; 53. Kg5-h6, Rc7-b6; 54. Ba2- 
b2, Ža7-c6; 55. Kh6:h7, Žc6-e7; 56. 
g3-g4, Kf7-f6; 57. g4-g5x, Kf6- 
f5; 58. Bb2-b5x, Že7-d5x 59. Kh7- 
h6, Bb7-e7; 60. h4-h5, g6:h5; 61. 
g5-g6, Rb6:d4; 62. Kh6:h5, Be7- 
g7. Pasidavė.

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY »

Geelonge
VYTIS I — GIT (64-48)

Po dviejų pralaimėjimų pradžio
je žiemos turnyro ( komanda pa
keitė žaidimo taktikų) rungtynes 
pradėjo dideliu tempu ir panaudo
jo individualinį dengimą, nors 
priešo komanda, kurią sudaro ma- 
lajiečiai studentai, pasižymi savo 
greičiu bei miklumu.

Rezultatas įrodė, kad žaidimo 
pakeitimas buvo nebloga priemo
nė, bet taip pat labai aiškiai įro
dė, jog būtinai reikalingos treni
ruotės bei geresnis fizinis pasiruo
šimas. Mūsiškiai visi be išimties 
nepajėgė išlaikyti pilno tempo vi
sų rungtynių laikų.

Jeigu dabartiniai komandos žai
dėjai įdėtų šiek tiek darbo treni
ruotės metu, tai komanda pasida
rytų gana stiprus vienetas.

Taškai: R. Zenkevičius 20, A. 
Šimkus 20, E. Lipšys 12, S. Šu
tas 12, K. Starinskas ir A. Kisie
lius.

VYTIS I — YMCA (35-31)
Šiose rungtynėse Vytis nepasi

rodė kaip susižaidęs vienetas, bet 
kada komanda atsidūrė pavojuje ir 
grėsė pralaimėjimas, tai buvo žais
ta neblogai. Pirmame puslanky
je mūsiškių mėtymai buvo silpni, 
galbūt, išskyrus Zenkevičių, nors 
vis dėlto puslaikį užbaigė kelių 
taškų persvara.

Antrame puslaikyje žaidimo ly
gis pakilo, bet rungtynės ir toliau 
tęsėsi apylygiai — vieno ar dvie
jų metimų skirtumu mūsiškių nau
dai. Likus žaisti apie septynias 
minutes, Zenkevičius buvo pri
verstas apleisti aikštę su penkiom 
baudom. Dabar mūsiškiai nenusi
leidžia, nors priešas ir stengėsi iš 
paskutiniųjų rezultatų išlyginti. 
Užsitarnauja penktą baudų ir A. 
Kisielius, aikštėje liko tik keturi, 
o priešas išnaudoja abu metimus; 
rezultatas — du taškai Vyties nau
dai, kai liko žaisti tik trys minu
tės. Žaidimas buvo gana kietas 
ir atsparus iš mūsų pusės. Lipšys 
daro metimą, bet priešas tuoj at
sako. Dabar žaidimas buvo kiek 
galint sulėtintas ir stengtasi prie
šą nuvilioti kiek galint toliau nuo 
krepšio. Likus žaisti tiktai keliom 
sekundėm, Vytis daro dar vieną 
metimą ir užbaigia rungtynes sa
vo naudai. Taškai: R. Zenkevičius 
15,. A. Šimkus 14, S. Šutas 2, E. 
Lipšys 2, A. Kisielius 2 ir K. 
Starinskas.

VYTIS II (Jauniai) — YMCA 
(20-7)

ši Vyties jaunių komanda buvo 
sudaryta pirmų kartą šiais metais 
ir žaidžia C. klasėje. Rungtynės 
buvo vienos pralaimėtos, keturios 
laimėtos.

Rungtynių pradžioj buvo sužais
ta gana silpnai, bet, įpusėjus pus- 
laikiui, buvo padaryta keletas

gražių pasuočių bei praėjimų, kur 
mūsų jauniai šiek tiek pasispaudė, 
tik gaila, kad buvo pramesta ne
mažai iš po krepšio.

Antrame puslaikyje buvo dau
giau keičiami žaidėjai, kad visi 
gautų užtektinai pažaisti, kas gal 
būt šiek tiek atsiliepė į rezultatą, 
žaidė ir taškus pelnė: K. Saldu- 
kas 8, V. Malikoff 6, F. Viti 4, 
A. Pisarskis 2, K. Bratanavičius, 
A. Milkeraitis, G. Paškevičius, J. 
Žvirblis ir G. Bražionis.

VYTIS II (Jr.) — BELL PARK 
(21-17)

Pirmame puslaikyje jauniai žai
dė silpnai, nes neturėjo savo re
guliaraus centro F. Vyti, kuris va
karais lanko mokyklų ir atvyko 
tiktai antram puslaikiui.

Antrame puslaikyje buvo sužais
ta geriau, bet vis dėlto ir čia pa
sirodė pavienių žaidėjų trūkumai 
bei klaidos, kurias būtinai reika
linga pataisyti.

Žaidė ir taškus pelnė: V. Maii- 
koff 7, F. Vyti 6, K. Saldukas 4, 
K. Bratanavičius 4, A. Pesarskis 
G. Bražionis, G. Paškevičius, J- 
Žvirblis ir A. Milkeraitis.

VYTIS — BATAMAN (23-21)
Po kelių nesėkmingų susitikimų, 

mergaitės ir vėl atsiekė laimėjimų. 
Gal būt, joms laimę atnešė p. Me- 
rūnas, kuris, grįždamas iš Tasma
nijos į Adelaidę, užsuko į šias 
rungtynes ir vieną kartų koman
da patreniravo. Iš pradžios rung
tynės ėjo neblogai, bet antro pus- 
laikio viduryje buvo išfauluota E. 
Buckytė, ir prieš pat pabaigą ir L. 
Šimkutė, nors likusios žaidėjos 
vis dėlto sukovojo gerai ir per
svarų išlaikė savo naudai. Žaidė ir 
taškus pelnė: E. Buckytė 8, L. Šim
kutė 8, R. Akenytė 5, G. Kaladie- 
nė 2, E. Zdanavičiūtė, B. Volod- 
kaitė ir D. Cerakavičiūtė.

VYTIS — SOUTHERN CROSS 
(19-22)

Šios rungtynės mūsų merginom 
buvo nelaimingos keliais atvejais. 
Nuo pat pirmo švilpuko kova bu
vo kieta ir laimėtojas neaiškus, 
įpusėjus antram puslaikiui, L. 
Šimkutė susižeidžia koją, bet ne
turint pakeitimo, žaidžia toliau 
šlubuodama. R. Akenytė susitren
kia kelį, bet ji taip pat kovoja to
liau, o rezultatas eina taškas už 
tašką. Likus žaisti vos keliom se
kundėm, merginos vedė vienu taš
ku ir atrodė, kad iškovos laimė
jimą. Deja, nesąžiningas laikro
džio prižiūrėtojas, būdamas palan
kus priešo komandai, užtęsia pasi
baigusio laiko sirenų keliom se
kundėm, kurių metu mūsiškės gau
na baudą. Teisėjų nuomonės nesu
tinka, vienas sako vienaip, antras 
kitaip. Klausia laiko žiūrėtoją, šis, 
be abejo, atsako, kad bauda buvo 
prieš pasibaigiant laikui. Priešas 
išnaudoja vieną bauda ir rungty-

nės baigiasi lygiom. Penkių minu
čių pratęsimas — ir vėl lygiomis. 
Seka dar penkių minučių pratęsi
mas, per kurias priešas atsiekia 
visai neteisėtų laimėjimų. Taškai: 
E. Buckytė 9, L. Šimkutė 8, B. 
Volodkaitė 2, R. Akenytė, E. Zda
navičiūtė ir D. Cerakavičiūtė.

Dabartiniu metu mergaičių ko
manda negali kuri laiką žaisti dėl 
žaidėjų trūkumo. Komanda yra 
netekus N. Bratanavičiūtės, kuri 
jau anksčiau yra susižeidus koją 
ir negalės žaisti dar keletą savai
čių. L. Šimkutės koja buvo sužeis
ta rimčiau, negu iš karto atrodė. 
Ji negalės žaisti apie tris savai
tes. G. Akenytės kelis nebuvo su
žalotas sunkiai, bet ir ji negalės 
žaisti vieną ar dvi savaites. Rei
kia vis dėlto tikėtis, kad merginos 
greitai pasveiks ir toliau gins Vy
ties vardų.

A.S.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS“

PRENUMERATĄ ADRESU:
BOX 4558, G.P.O.,
SYDNEY, N.S.W.

Adelaidėje
VYTIS I — UNIVERSITY II 

II (2-3) — ŠACHMATAI
Studentų komanda buvo trupu

čiuką pajėgesnė, negu mūsiškių. 
Jie laimėjo daugiau taškų: R. Ar
lauskas ir V. Opulskis sužaidė su 
savo priešais lygiom. L Zorich ir 
P. Savenis pralaimėjo, o Markevi
čius laimėjo vienintėlj taškų, ku
ris savo žaidynes lengvai laimėjo.

Vyties šachmatininkai žaidžia 
neblogai ir laiko neblogas pozici
jas. Vytis I šiuo metu yra ket
virtoje vietoje, antroji komanda 
vis dar,lengvai pirmauja savo gru
pėje.

šachmatams puikiai vadovauja 
jau senai žinomas šios sporto sri
ties žinovas p. Pocius.

VYTIS — UNITED CHURCHES 
(55-75) — KREPŠINIS

Vyties pirmoji komanda susiti
ko su australų bažnytine koman
dą, kuri buvo vytiečiams per daug 
stipri ir prie ją mūsiškiai-negalė
jo perdaug priešintis, nes jie bu
vo per greiti ir jų metimai daug 
tikslesni. Taškus pelnė: Ignatavi
čius 27, Lapšys ir Petkūnas po 9, 
Gumbys 6, Visockis 4, L. Urmo
nas, Pocius R. ir Daugalis.
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BANK OF
NEW SOUTH WALES

ĮSTEIGTAME 1817 m.
TURTAS VIRŠIJA £500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugiškų ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos vals
tybėje, N. Zelandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir 
Londone.

- Rašyk dėl paaiškinančios brošiūros.
Jums maloniai patarnaus —

BANK OF 
NEW SOUTH WALES

(isconroRAirn i* mw vh/th »hh with umiuo tišmuiv)

Bendras ir taupos 
skyriai

AFJ701LI

NAUJAS ADRESAS: 184 BROOK STREET, COOGEE, NSW
Telefoną*: 65 4101.
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BLAFITTE f

VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 
ORIGINALIŲ PRANCOZ1SKŲ BRANDY

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

B

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

TeL 62-2231

M. PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 

TeL UJ 5727
Kaina — 24/-

I. Slroulins 306 The Cousewoy, Melbourne
Tel. MF 6673 — uždaryta pirmadieniai*

7Ibs - II Ibs - 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

SIUNČIAME TIESIAI PAŠTU IŠ MELBURNO

3 Ibs 22 Ibs

We/come Inn
GRAŽIAI DEKORUOTAS VIEŠBUTIS — BARAS

Savininkas P. Zemuri
81 SUSSEX STREET, SYDNEY.

Randamas viduryje tarp King ir Erskine gatvių.
Užpakalyje įeiti iš Day gatvės.

Prekiauja nuo 10 v. r. iki 6.30 p.p. ir vakarais
— nuo 7.30 vai. iki 10 vai.

Įženk retkarčiais ir gurktclk šviežio alau*, kitokių gėrimų ir t.t

| SPECIALUS, PRANEŠIMAS | 
0 NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS B 
I Į LIETUVĄ SIŲSTI B
B bNuo 25 va*ario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Store* ft 

Ltd., pasiek* siuntinio gavėjų laike 4 savaičių.

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS Į B
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ. 0 

0 SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES 
ft UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.
Į: Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa V 

kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 
pageidavimai patenkinami. ft

*•* / u

Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

•: Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius. y 
ft ft
g

j Baltic Stores Ltd., j
K (Z. JURAS). B
*■* nVIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ
H ANGLIJOJE. g
1 i

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
ENGLAND:: V§ h

įj KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS ū 
B GARANTUOTAS
L- T;

5



MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. birželio 27 d.

PRANEŠIMAS

HUSU PASTOGE
KONKRETUS DARBO VAISIAI

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
rūpesčiu ir pastangomis pereitų 
metų Dainų Šventės rinktinių dai
nų plokštelė jau pasirodė rinko
je. Malonu mums lietuviškai visuo
menei pranešti, kad minima 
plokštelė tiek iš techniškos 
pusės, tiek ir iš muzikalinės 
paruošta pasigėrėtinai. Ji yra 
mūsų jungtinių pastangų ir 
solidaraus darbo dokumentas, o 
drauge ir gyvas bei konkretus liu
dijimas, kad mes, Australijos lie
tuviai, nesame nudžiūvusi tautos 
šaka, bet priešingai, esame pajė
gūs savo tautinės kultūros vaisiais 
naudotis, juos kultyvuoti ir popu
liarinti. Dar daugiau: mes moka
me susikalbėti ir paklusti, jeigu 
atsistojame prieš didesnius darbus 
ir problemas. Nereikia ir aiškinti, 
kiek daug pasiaukojimo parodė 
mūsų chorai, paruošdami dainas 
ir atvykdami pernai į Dainų Šven
tę. Tai buvo Australijos lietuvių 
gyvenime istorinė daina, kurios 
prasmės nereikia nė aiškinti. Tos 
dienos dokumentas yra čia minima 
plokštelė. Tai yra mūsų vieningų 
pastangų konkreti išdava, mūsų 
pačių produktas, kuriuo mes tik
rai galime didžiuotis. Plokštelės 
iniciatorius ir jos tikrasis kalvis 
yra Sydnėjaus lietuvių “Dainos” 
choro dirigentas p. K. Kavaliaus
kas, kuris ne tik leidėją surado, 
muzikine puse rūpinosi, bet ir pa
ties aplanko tekstus suredagavo. 
Kaip jau buvo skelbta, plokštelės 
aplanko titulinę pusę paruošė dai
lininkė Eva Kubbos.

Nors Kultūros Taryba, rūpinda
masi plokštelės išleidimu ir plati
nimu, neturi iš to jokio pelno, vis 
dėlto ji yra suinteresuota, kad kuo 
daugiau lietuvių šią plokštelę įsi
gytų. Joje glūdi vertybės daug 
didesnės, negu nominalinė plokš
telėse vertė (£2-10-0).

Pakartotinai pranešame, kad no
rį įsigyti plokštelę kreipiasi pas p. 
V. Dantą (66 Cross Street, Guild
ford, N.S.W.), iš anksto apmokė
dami už pačią plokštelę ir jos per
siuntimo išlaidas. Išsiaiškinta, 
kad nuo š.m. liepos pirmos dienos 
bus pakeitimų pašto tarifuose. 
Todėl plokštelių persiuntimas 
nuos:
N.S.W.
— viena ar dvi plokšt. 
trys plokštelės
Vie., Tasm., Queensland — 
viena ar dvi plokšt. 
trys plokštelės
Kitur Australijoje — 
viena ar dvi plokšt. 
trys plokštelės

Registruota siunta: 1 plokšt. — 
2/-, 2 plokšt. 2/3.

Užsienyje: 1 plokšt. — 5/11, 2 
pikšt. — 7/10, 3 pl<?kšt. — 10/-.

Siunta oro paštu į U.S.A.:

kai-

4/8
5/2

£2.6.0.
Sydnėjaus lietuviai plokštelę ga

li įsigyti kreipdamiesi pas p. V. 
Dantų, p. N. Žygienę (Cabramat- 
ta) ir Redferno bei Bankstowno 
Lietuvių Namus.

Kultūros Tarybos Inf.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
NAUJOJE ZELANDIJOJE

Prieš dvidešimt metų sovietų 
įvykdyti nekaltų žmonių masiniai 
trėmimai Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje buvo atatinkamai paminė
ti Baltų Klubo surengtame minė
jime š.m. birželio 18 d. YWCA sa
lėje Aucklande.

Scenoje kabojo gėdulo kaspinu, 
perrištos trys vėliavos ir trys her
bai: E'stijos, Latvijos ir Lietuvos. 
Baltų Klubo pirmininkas, estas 
prof. J. Tork pradėjo minėjimų 
širdį veriančiais atsiminimais. 
Seno žmogaus akys buvo pilnos 
ašarų,- jo balsas drebėjo ii- vieto
mis užsikirsdavo, kai jis vienų po 
kito prisiminė savo draugų rašy
tojų, politikų ir mokytojų liūdnų 
likimų, kurie visų savo gyvenimų 
aukojo savo tautos ir žmonių ge
rovei. Už kų sovietų rusai juos 
ištrėmė ir sunaikino! — šaukte 
šaukė senas estas netaisyklinga 
anglų kalba, bet niekam nereikė
jo gramatiškų taisyklių, kad su
prastų, jog jo lūpom kalba šimtai 
tūkstančių pabaltiečių, kuriuos 
raudonieji budeliai pradedant 1940 
metais naikino ir tebenaikina. Jų 
lavonai, toliau tęsė profesorius’, 
sukrauti piramidės pavidalai! per
viršytų augščiausių Egipto pira
midę. Baigęs kalbėti, profesorius 
įsijungė į estų vyrų chorų, kuris 
dainavo senoviškų liūdnų dainų 
žuvusiems pagerbti. — Dalyviai 
atsistojo.

Po to kalbėjo Naujosios Zelan
dijos parlamentaras Robertu D. 
Muldoon apie komunizmų šių die-

nų pasaulyje. “Mes negalime pa
miršti, kas ištiko jūsų artimuo
sius. Mes negalime taikingai koeg
zistuoti su komunistais, bet mes 
taip pat nenorime ir trečio pasau
linio karo. Todėl mes turime būti 
stiprūs ir budrūs, viliantis, kad 
komunizmas sugrius iš vidaus, 
kai Sovietų Sąjungos žmonės .su
pras komunistinės sistemos blogy
bes.” Tokios buvo pagrindinės 
kalbėtojo mintys.

Meninę programą atliko estų 
vyrų choras, vedamas Paul Mutt 
ir latvė solistė Hermine Grave, 
žodžiu ’ pabaltiečiams užuojautą 
pareiškė lenkų atstovė ponia Pauer 
ir vengrų vardu p. Bodis. Užuo
jautos žodį taipogi tarė N.Z. Rau
dono Kryžiaus pirmininkas p. 
Watson. Raštu ir telegramomis 
užuojautą pareiškė eilė ministerių, 
parlamentarų, Aucklando burmis
tras ir diplomatinio korpuso na
riai. Minėjimas užbaigtas Zelandi
jos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnais.

Po minėjimo dalyviams b u v,o 
platinamas specialus Australijoje 
“Mūsų Pastogės” išleistas 12 pus
lapių leidinys “Voice of Freedom”. 
Baltų Klubas šia proga kaip ir 
kiekvienais metais išleido mažes
nę brošiūrą. Rytojaus dieną di
džiausias Zelandijos dienraštis 
“New Zealand Herald” įdėjo mi
nėjimo aprašymą ir nuotrauką.

“Auckland Star” paminėjo šį 
įvykį kiek trumpiau.

G.P.

MELBURNAS
NUSISEKĘS MINĖJIMAS

Kasmet minime birželinius tra
giškuosius įvykius, kurie lyg aud
ra nusiautė Pabaltijo kraštus so
vietų okupantams užplūdus, šiais 
metais tas minėjimas įvyko birže
lio 14 dieną erdvioje Assembly 
salėje, Melburno miesto' centre. 
Apie 500 asmenų, pabaltiečių ir 
australų svečių į jį atsilankė. 
Džiugu priminti, kad šį kartą at
silankė gausesniu būriu ir krašto 
šeimininkai australai. Jų buvo 
apie 50. Ir mūsų tautiečiai šiemet 
skaitlingai dalyvavo. Minėjimą or
ganizavo Baltų Komitetas, kuriam 
šiais metais pirmininkavo p. J. 
Petraitis, įdėjęs nemaža širdies jo 
pasisekimui.

Minėjimą pradėjo latvių konsu
las O. Rozitis, kuris visų trijų 
Pabaltijo tautų vardu tarė gražų 
žodį, tinkamai nušviesdamas mi
nėjimo prasmę. Patį minėjimą ati
darė ir jam pirmininkavo austra
las H.J. Nicol, MLC, ragindamas 
panašiai kasmet minėti. Ilgesnę 
kalbą pasakė Ronald Mack, MLC, 
Viktorijos seimo narys, išryškin
damas tautų reikšmę istorijos bė
gyje. šiltais žodžiais jis prisimi
nė apie seną lietuvių tautą ir jos 
kalbą, kuri esanti senesnė už 
graikų ir lotynų kalbas bei gimi
ninga sanskritų kalbai. Senato

Sceną puošė trys Pabaltijo tau
tų tautinės vėliavos. Minėjimo me
tu išplatinta 250 egz. anglų kalba 
leidinio “Voice of Freedom’, kurį 
išleido mūsų tautiečiai Sydnėjuje, 
tuo atlikdami gerą darbelį mūsų 
Tautos kančioms išpopuliarinti 
svetimtaučių tarpe. Gaila tik, kad 
prieš minėjimą australų spauda ir 
radijas apie jį pranešė, o po minė
jimo nė vienu žodeliu neprisiminė.

A. Kr.

Pranešu, kad nuo š.m. birže
lio mėn. 14 d. A.L.B. Krašto 
Kultūros Tarybos pirmininko pa
reigos atiteko man. Tuo pačiu 
sveikinu visus Kultūros Tarybos 
narius ir tikiu, kad mūsų ben
dradarbiavimas bus nuoširdus ir 
sėkmingas. Drauge dėkoju prieš 
mane buvusiam ALB Kultūros 
Tarybos Pirmininkui p. J. Zin- 
kui už jo nuoširdžias pastangas 
ir gilų Kultūros Tarybos misijos 
supratimą.

PONIĄ PLEČKAUSKIENĘ, LELIĄ ir ALGI,

mylimam vyrui ir tėveliui mirus,

nuoširdžiai užjaučia

Rožė, Aleksas, Vytas ir Algis

Klimai

V. Kazokas

SYDNĖJUS

rius F.P. McManus vaizdžių žo
džiu nušvietė sovietų okupacijos 
kėslus, koegzistencijos žalingumą 
ir nurodė, kad ir australų komu
nistai negeresnių keliu eina. Jis 
pareiškė, kad Australijos vyriau
sybė nepripažįsta Estijos, Latvi
jos, Lietuvos okupacijos. Po jo 
kalbos buvo priimtos ir nubalsuo
tos trys reikšmingos rezoliucijos. 
P. Liucija šeštakauskaitė trijų 
tautybių vardu padėkojo garbin
giems svečiams už atsilankymą ir 
aktingą jame dalyvavimą.

Oficialiąją dalį sekė meninė da
lis, kurią pradėjo mūsų daininin
kė Genovaitė Vasiliauskienė, pa
giedodama “Avė Maria” (Fr. Schu
bert). Ji padainavo dar keturias 
dainas: E. Gailevičiaus “Motinos 
Skausmą", A. Kačinsko “Vilniaus 
Ariją” iš operos "Dalia”, A. Ka- 
čanausko “Mano Tėvynė” ir St. 
Šimkaus “Bakūžė”. Dainininkė G. 
Vasiliauskienė savo sodriu ir ma
loniu balsu nukėlė klausytojus į 
prakilnią nuotaiką ir gražiai ats
tovavo lietuvius meninėje dalyje. 
Be jos, pasirodė esčių moterų ok
tetas, vadovaujamas dirigentės J. 
Holdma. Užbaigai latvių mišrusis 
choras, vadovaujamas V. Ben- 
drups, išpildė tris dainas. Senajam 
stipriam latvių chorui iširus, šis 
naujasis kiek silpnokai pasirodė, 
bet reikia tikėtis, kad jis tobulės, 
nes nemaža jame dalyvauja ir jau
nosios kartos atstovų.

NAUJAS ŠEIMYNINIS RATELIS
Š.m. kovo 31 d. (Didįjį Penk

tadienį), tuojau po lietuviškų pa
maldų evangelikams susirinkęs 
gražus būrys tikinčiųjų nutarė 
įkurti lietuvių evangelikų parapi
ją Sydnėjuj. Tai bene pirmoji lie
tuviška parapija Australijoj.

Po trumpo pasikalbėjimo, ku
riuo metu buvo išreikštas bendras 
visų susirinkusiųjų evangelikų pa
rapijos reikalingumo pageidavi 
mas, čia pat buvo ir išrinktas baž
nytinis komitetas ryšio palaikymui 
su kun. Kosticenu ir užjūrio lietu
viais evangelikais bei jų centrais. 
Šiltai sutikęs pirmąsias lietuviškas 
pamaldas evangelikams, susirinki
mas taipogi išreiškė norą tokias 
pamaldas turėti kaip galint daž
niau.

Kun Kosticenas, nors ir nėra tie
sioginiai skirtas rūpintis lietuviais 
evangelikais, mielu noru sutiko ir 
ateityje juo dažniau skleisti Die
vo žodį savųjų tarpe, kiek sąly
gos jam leisiančios.

Sekminių proga, gegužio 21 die
ną, Sydnėjaus evangelikų liutero
nų bažnyčioje ir vėl buvo laikomos 
pamaldos lietuviams evangelikams, 
šventiškoje nuotaikoje su pakilia 
širdimi pasimeldėme, dar sklin
dant lietuviškų giesmių aidams iš
klausėme puikų kun. Kosticeno 
pamokslą apie Sekmines ir jų 
reikšmę, po kurio būrys tautiečių 
nuskubėjo į netoliese esančius pa
rapijos namus, kur vyko arbatėlė 
ir susirinkimas — pasikalbėjimas. 
Buvo aptarti ateities planai ir ki
ti einamieji reikalai.

Gegužio 25 dieną parapijos komi
tetas susirinko posėdžiui p.p. Šim- 
borų namuose, Greenacre, čia bu
vo nustatytos ateities veiklos gai
rės. Ta proga komitetas pasiskirs
tė pareigomis sekančiai: pirm. V. 
Šimboras, 127 Mimosa Road, 
Greenacre, Tel. UY 4581; sekr. 
T.J. Rotcas, 69 Belmore Street, 
Fairfield ir ižd. L.
21 Carcoola Road, 
Tel. 44 6558.

Sekančiais metais, 
rinčių, numatoma surengti konfir
maciją. Norintieji atlikti pirmąją 
lietuvišką konfirmaciją Australi
joje, jau dabar prašomi registruo
tis pas komiteto sekretorių.

Yra bandoma sujungti visus, ne 
tik Sydnėjaus, lietuvius evangeli
kus Australijoje, tad mieli bendra
minčiai prašomi prisiųsti savo ant
rašus bet kuriam komiteto na
riui aukščiau paminėtais adresais.

Sekančios pamaldos Sydnėjaus 
ir apylinkių lietuviams evangeli
kams įvyks š.m. liepos 9 d., 12.30 
vai. Sydnėjaus evangelikų bažny
čioje, 90 Goulburn Street, Syd
ney.

Po pamaldų parapijos salėje 
(Dibelius House) šaukiamas pa
rapijiečių susirinkimas ir arbatėlė. 
Tautiečiai prašomi juo skaitlin- 
giau pamaldose ir susirinkime da
lyvauti.

TJR

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus ateitininkų kuopos 

susirinkimas įvyks š.m. liepos 2 
d. (sekmadienį) 2 v. p.p., tuoj po 
lietuviškų pamaldų Camperdowne, 
p.p. Lašaičių namuose — 190 De
nison St., Newtown.

Visi nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. Bus įdomi paskaita, vai 
dybos rinkimai, linksma programa 
ir žaidimai.

Brangiam vyrui ir tėveliui

A.A. Dr. VIKTORUI PLEČKAUSKUI MIRUS, 

jo žmoną, dukrą ir sūnų gilaus skausmo valandoje 

drauge liūdime
Jokūbauskų šeima

nuoširdžiai užjaučiame ir

Valdyba

PAMALDOS
Liepos 2 d. pamaldos Bankstow

no St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

VAIKUČIŲ KATEKIZACIJA
Prašoma tėvelius užrašyti savo 

vaikučius paruošimui lietuviškai 
išpažinčiai ir Pirmai Komunijai. 
Gali pasiruošti pakartotinai ir tie, 
kurie jau išmokyti angliškai. Ir 
toli gyvenantieji tegul nesibijo 
prisijungti — bus duodami labai 
geri ir patrauklūs vadovėliai, bei 
sudaromos sąlygos šioje šventėje 
dalyvauti.

Prašoma paskubėti, nes jau lie
pos mėn. bus pradedama katekiza- 
cijos pamokos. K.P.B.

NEWCASTELIS

Juodaitienė,
St. įves,

jei bus no-

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Minėjimas buvo pradėtas pamal
domis Broadmeadow katalikų baž
nyčioje š.m. birželio 18 d. ir vė
liau tęstas tos bažnyčios salėje.

Pamaldas atlaikė kun. S. Gaide
lis, S.J. Jis savo pamoksle kalbėjo 
apie tuos pavojus, kurie gręsia 
laisvėj gyvenantiems lietuviams 
dėl jų per didelio materialistinės 
gyvenimo filisofijos įsisavinimo.

Salėje įžanginį žodį tarė Apy
linkės pirm. P. Brūzga. Sibiro au
kos pagerbtos vienos minutės ty
liu susikaupimu. Sugiedotas Tau
tos himnas.

Kun. S. Gaidelis, S.J. savo kal
boje ragino niekada nepamiršti 
Sibire kenčiančių mūsų tautos na
rių ir su broliška meile jų kan
čias užjausti ir lengvinti.

M. šeškaus kalbos tema buvo 
laisvojo pasaulio viešoji opinija 
ir komunizmo aukos”.

Po šių kalbų V. Lorencas akor
deonu pagrojo: Žuvusiems šau
liams, šv. Bernadetės kaimelis, 
Klajūnui (akord. ir solo daina) ir 
Sulūžęs namelis prie ežerėlio.

Šis birželio trėmimų minėjimas 
buvo surengtas tik Newcastelio 
lietuvių pastangomis, nes latviai ir 
estai jau anksčiau pageidavo šiais 
metais minėjimo bendromis pabal
tiečių jėgomis neruošti.

STEIGIAMAS APYLINKĖS 
KNYGYNAS

Apylinkės valdyba nutarė steig
ti knygyną. Ryšium su šiuo užsi
mojimu, ji kreipiasi į visus New
castelio tautiečius, maloniai pra
šydama aukoti lietuviškas knygas, 
žurnalus ir kitokius leidinius (lie
tuvių kalba). Aukos įteikiamos 
bet kuriam Valdybos nariui arba 
netarpiškai knygyno vedėjui — M. 
šeškui. Knygynas bus laikomas 
M. šeškaus bute — 49 Fitzroy Rd., 
Lambton, N.S.W.

Korespondentas

ŠIŲ METŲ LIEPOS MĖN. 8 DIENĄ 

“DAINAVOS” SALĖJE BANKSTOWNE

ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS
I

BALIUS
PROGRAMOJE: LIETUVIŠKOS DAINOS — DUETAI,

AKTUALIJOS IŠ MŪSŲ GYVENIMO.

Šokiams gros gera kapela.

įėjimas, įskaitant užkandžius, 10 šil., studentams — 5 šil.

ŠIO PARENGIMO PELNAS SKIRIAMAS KATALIKIŠKAI

SPAUDAI PAREMTI.

Pradžia 7 vai. vakaro.

A.L.K. KULT. DRAUGIJA

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,
Po įvykusio š.m. birželio 17 die

ną Pabaltijo tautų komiteto ruoš
ti tragiškųjų birželinių trėmimų 
minėjimo latvių salėje Strathfiel- 
de (Sydnėjuje) teko nugirsti tū
lų priekaištų, kad lietuviškajai 
programos daliai pianinu akompo- 
navo ne mūsų tautiečiai.

Čia turiu pareikšti, kad dar ge-

V w

Lietuviška knygrišykla
j IR KARTONAŽO DIRBTUVĖ |
į SAV. J. LESKAUSKAS, Ž

11 Wolesley Street, Bathurst, N.S.W. Tel.: 4294 *j*
•į. ★ Prieinamomis kainomis įriša knygas, žurnalus, albumus,
I** laikraščių komplektus ir kt. -Į.
X * Gamina odinius ir odos imitacijos albumus, užrašų kny- •’ 

gutes, įspaudžiant pageidaujamas raides ar inicialus. • X
•j- ★ Gamina įvairius išdirbinius iš kartono medžiagų.
X Teiraujantis smulkesni!} informacijų, prašoma pridėti paš- 

to ženklelį atsakymui. J

rokai prieš minėjimą buvo kreip
tasi į mūsų muzikos žmones pra
šant lietuviškąją minėjimo dalį 
palydėti pianinu, tačiau buvo gau
ta neigiami atsakymai.

Šia proga nuoširdžiai dėkoju 
Dr. V. Donielai už puikią paskai
tą bei p.p. O. Bernotienei ir D. 
Grosaitei už minėjimo programos 
atlikimą.

Reiškiu pagarbą
Vyt. Narbutas,

Pabaltijo tautų komiteto 
lietuvių atstovas

SIUNTINIUS I LIETUVA
SIUNČIU AUSTRALIJOS PAŠTU PIGIAUSIOMIS KAINOMIS £ 

IR PILNAI APDRAUDŽIU.
Kreiptis: K. STAŠIONIS, 18 Crinan St., Hurlstone Park,

>• Telef. LL 5549. J
>; šeštadieniais 9 — 1 vai., kitomis dienomis dėl informacijų

Skambinti UU 6707. >

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI 
BANKSTOWNE

3 FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ) 
II AUKŠTAS, tel. 70-8023 

ir
380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 

tel. 70-6644.
DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 

KIRPĖJAI SPECIALISTAI.
Kainos tikrai prieinamos.

FRANK’S

BĖGA 
NEPASTEBIMAI!

LAIKAS
NESULAIKOMAI IR

Tačiau jei kas tvirtintų, kad 
prošvaisčių, tai tas sakytų netiesą.

Gražiausioji kiekvieno tautiečio gyvenimo akimirka kartoja
si kasmet TRADICINIAME

“M ŪSŲ PASTOGĖS”

SPAUDOS BALIUJE

mūsoji tremties buitis neturi

KURIS ĮVYKS Š.M. RUGSĖJO 2 D. (ŠEŠTADIENI) 7 V.V.

GRAŽIOSIOSE GRACE BROSS SALĖSE 
(BROADWAY) SYDNĖJUJE.

Šių metų Spaudos Balius yra rengiamas iš anksto apsvars
čius visas aplinkybes, kad jo svečiai turėtų tikrai neužmirštamų 
įspūdžių ir malonumų.

Nei vienas buvusių Spaudos Balių trūkumas šiemet tikrai 
daugiau nesikartos, nes praeitis išmokė, kaip įtikti vist} svečių 
skoniui ir reikalavimams.

Be įprastinių baliams smagumų, šiemet “Mūsų Pastogės” 
Spaudos Baliuje tikimasi daugelio staigmenų: romantiškojoj da
ly bus įspūdingasis “Burtų fontanas”, šiurpusis “Piratų baras”, 
niekada nematyta ir negirdėta meninė programa, pigiausias bu
fetas ir nepakeičiama tradicinė Spaudos Baliaus muzikos kape
la, vadovaujant mums gerai pažįstamam Fedoroff.

Yra visai patikimų žinių ir pažadų, kad šių metų “M.P.” 
Spaudos Baliuje ypač daug svečių bus ne tik iš artimiausių Syd
nėjaus apylinkių, ne tik iš Wollongongo, Canberros, Newcas
telio, bet net iš Melburno, Brisbanės ir Adelaidės...

Sekite Spaudos Baliaus pranešimus, ir Jūs, Mieli Tautie
čiai, pamatysite, kad tikrai verta jau dabar pradėti rengtis šiai 
didžiajai smagybei, kurią išgyvensite tik “Mūsų Pastogės”

SPAUDOS BALIUJE
RENGĖJAI
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