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IR VĖL METRAŠČIO REIKALU AR NURIMSI M E BE VILNIAUS ?

Dideli darbai — sunkūs var
gai, tačiau jų įkūnijimas teikia 
džiaugsmo ir pasigerėjimo.

Australijos Liet. Bendruome
nė, savo apimtimi būdama tikrai 
neskaitlinga, reikia vis dėlto pasi
džiaugti, yra judri ir aktyvi. Kai 
pamąstai, kad ji dirba visuose 
tautinės bei kultūrinės veiklos 
sektoriuose, kai žinai, kad ji ne
sigaili svaro lietuviškosios kultū
ros poreiškiams skatinti, kad ji 
jau yra sukūrusi dešimčių tūks
tančių vertės savas institucijas— 
tautinius namus visuose dides
niuose centruose, tai imi tikėti, 
jog šioji bendruomenė gali pas
tatyti ir kitos rūšies paminklą, 
t.y. užfiksuoti savosios veiklos 
polėkius nemirštamuosna istori
jos puslapiuosna, iš kurių ateities 
kartos galėtų didžiuotis savo tėvų 
ir protėvių darbais, atliktais net 
ir sunkiose tremties sąlygose.

Konkrečiai kalbant, čia tenka 
pasidžiaugti prieš keletą metų su
galvoto, ilgokame laiko bėgsme 
apmąstyto ir rengto Australijos 
Liet. Metraščio spausdinimu, ku
ris šiuo metu yra vykdomas in
tensyviai ir be delsimo. Ir tikrai 
džiugu, kad metraščio medžiaga 
jau, galima sakyti, šimtaprocenti
niai gauta, intensyviai ji rengia
ma ir spausdinama. Kadangi 
stropesnieji metraščio bendradar
biai yra jau, palyginti, senai savo 
medžiagą prisiuntę, tai ji eilės 
tvarka, jau vykstant pačiam 
spausdinimo procesui, stengia
masi dar kiek papildyti paskuti
niais kultūrinės mūsų veiklos 
duomenimis.

Todėl nuoširdžiai prašomi 
metraščio bendradarbiai, jei re
dakcija į juos kreiptųsi, neatdė- 
liojant prisiųsti papildomus davi
nius. Kitu atveju, kad jau ilgiau 
nebūtų užvilkintas metraščio iš
leidimas, redakcija bus priversta 
atsisakyti tųjų žinių, kurios, jai 
prašant, laiku nebus gautos. Ben
dradarbiai ar kiti kultūrininkai, 
jei į juos bus kreipiamasi nuro
dant terminą, prašomi dėlto ne
užsigauti ir nerūstauti, nes šitokis 
kreipimosi būdas reikalingas pa
čio metraščio juo greitesniam pa
sirodymui rinkoje.

Šia proga norisi visuomenę pa
informuoti ir apie patį metraštį, 
jo turinį ir jo apimtį. Metraštis 
bus kelių šimtų puslapių, puikia
me popieriuje, didoko almana
cho — albumo formato. Tokio 
didelio ir imponuojančio leidinio 
iki šiol lietuviškoji išeivija, atro
do, dar niekur nebuvo ry
žusis išleisti, išskyrus, supranta
ma, didingąją Lietuvių Enciklo
pediją Amerikoj. Metraščio turi
nys, kaip gal kaikas mano, nebus 
sausas ir neįdomus. Be Australi
jos lietuvių kultūrinės, religinės 
ir visuomenės veiklos kronikos, 
metraštyje labai žymią dalį už
ima mūsų rašytojų dažniausia 
dar niekur nespausdinta kūryba 
ir mūsų dailininkų meno kūrinių 
reprodukcijos.

Pasidžiaugus metraščio spaus
dinimo progresu, tenka vėl kreip
tis į mūsų bendruomenės narius, 
kad jie suprastų ir tuos vargus, 
su kuriais tenka susidurti metraš
čio leidėjui — ALB Krašto Val
dybai. Kaip visi žinome, metraš
tis buvo pradėtas leisti be lėšų, 
nors jo išleidimo išlaidos siekia 
netoli 2.000 svarų. Dėka pirmų
jų kelių šimtų metraščio prenu
meratorių, metraštis buvo pradė-

tas spausdinti ir šiuo metu leidė
jas vėl suka galvą, iš kur gauti 
pajamų, kad sumokėtų spaustu
vei antrąją sutartos už spausdini
mą sumos dalį. Su apgailestavi
mu tenka konstatuoti, kad prenu
meratorių skaičius iki šiol yra toli 
nepakankamas, kad būtų galima 
sudaryti visą sumą, kuri reika
linga metraščio išleidimui. Per- 

•žvelgus prenumeratorių sąrašą, 
tenka tikrai nustebti, kad jame 
dar nėra net ir daugelio mūsų 
aktyviųjų kultūrininkų, kurie, su

PAVOJAI ARABUOSE
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ARTIMIEJI RYTAI VĖL PASAULIO POLITIKOS CEN
TRE. D. BRITANIJA GINKL UOTO “TARPININKO” VAID
MENYJE. MAŽA KIBIRKŠTIS DAŽNAI ĮŽIEBIA DIDELĮ 
GAISRĄ.

Žemės rutulio politika šiais grei
to susisiekimo laikais yra labai 
judi. Savo aštriu smaigaliu ji kar
tais baksteri čia, kartais visai prie
šingame pasaulio krašte.

Kaip žinome, dar tik nesenai 
politinės įtampos centrais buvo 
Kuba Amerikoj, Laos — Azijoj ir 
Berlynas — Europoj, šiomis die
nomis politinio dėmesio centran 
pateko juokingai maža arabų vals
tybėlė, kurią iš savo protektorato 
tik šiemet Anglija išlaisvino. Tatai 
patrialchališkai Seiko valdoma 
Kuwaito valstybėlė su keliasde
šimt tūkstančių gyventojų, tačiau 
vertinga ir svarbi dėl to, kad iš jos 
teritorijos britai gauna per 40% 
visos sau reikalingos naftos.

Kada britai paskelbė, kad, girdi, 
Kuwaitas gauna nepriklausomybę, 
tai Irakas tučtuojau pareiškė į šią 
teritoriją savo pretenzijas, pra
dėjęs kariuomenės koncentraciją 
mažosios šeikystės pasieniuose. 
Arabiškieji kaimynai, kaip Saudi 
Arabija, Persija, Jordanas, o iš 
dalies ir Egiptas tuoj pasišovė 
spaudoje ir radijuje ginti savo 
mažąjį brolį nuo didesniojo kai
myno kėslų. D. Britaniją, maty
dama, kad šį kartą arabiškasis pa
saulis nepritaria kiek paraudoni
jusio Irako diktatoriaus užgaidoms, 
efektingai ir greitai pasišovė Ku
waito neprarasti. Iš visų arti
miausių sasvo kariuomenės bazių 
ir net iš Anglijos lėktuvais ir lai
vais pradėjo mesti savo smogia
muosius būrius ir tankų dalinius į 
dar tik nesenai apleistas pozici

POLITIKOS LABIRINTUOSE

BLOGAI VYKSTA KARINIS PARENGIMAS

Bendrai sukviestoje komjaunimo 
s-gos ir laisvo visuomeninio kari
nio parengimo organizacijos (DO- 
SAAF) konferencijoje Maskvoje 
įvyko aštrių kritiškų pasisakymų 
dėl ligšiolinės veiklos; Buvo svars
tomas sovietinio jaunimo auklėji
mo klausimas, kiek jis siejasi su 
laisvanoriška to jaunimo atsako
mybe” socialistinės tėvynės gyni
mo srity’’. Atkreiptas dėmesys i 
Chruščiovo raginimą Komjaunimui 
rūpintis, kad armijon patektų iš
lavinti vyrai, nes to reikalaująs 
modernus kariuomenės apginkla
vimas. Primintas ir 1957 m. KP 

prantama, niekada nepagailės 
šiam svarbiam žygiui poros sva
rų, tačiau tie svarai leidėjui ypač 
svarbūs jau dabar, kad galėtų 
baigti užsimotą darbą. Taigi dar 
kartą prašomi visi tie, kurie dar 
neužsisakė Austr. Liet. Metraš
čio, jau dabar, nieko nelaukiant 
išsiųsti Krašto Valdybos adresu
— Box 4558, GPO, Sydney — 
metraščio prenumeratą, kuri yra 
tikrai nedidelė: kietais viršeliais
— £2.10, minkštais — tik £2.

Leidėjas ir redakcija 

jas, kad galėtų kietai pasipriešin
ti Irako pasikėsinimui.

Sovietai ir jų satelitai ilgokai 
tylėjo ir tik pirmadienį prabilo 
Maskvos radijas bei spauda, apkal
tindami Angliją imperializmu. Ira
ko radijas Bagdade, priešingai 
ankstyvesniems savo pranešimams, 
skelbia, kad jis temanąs tik taikiu 
būdu atgauti šią “savo teritoriją”, 
o ginklų nevartosiąs.

Iš visko galima spręsti, kad šį 
turtingą nafta kraštą Irakas bu
vo panoręs išplėšti iš vakariečių, 
sovietų kurstomas, tačiau sovietai, 
kaip matome, visada atžengia ke
lius žingsnius atgal, kai viena ar 
kita Vakarų pasaulio galybė ne 
juokais parodo savo dantis. Pana
šiai sovietai elgiasi ir Berlyno 
klausimu. Dar tik visai neseniai 
Chruščiovas visam pasauliui gra
sino, kad jis turįs sutvarkyti Ber
lyno klausimą, suprantama, sau 
palankia prasme, bet jau užvakar 
savo kalboje buvo žymiai minkš
tesnis, primindamas, kad ir po su
tarties su R. Vokietija pasirašy
mo sovietai garantuosią vakarie
čiams kelius į Vakarų Berlyno sek
torių. Tatai jau aiškus žingsnis 
atgal, paskelbtas po to, kai vaka
riečiai ruošėsi dalinai mobilizaci
jai, o Prancūzija net visą moto
rizuotą diviziją iš Alžyro perme
tė į V. Vokietiją.

Visa tai rodo, kad Sovietai drą
sūs tik šaltojo karo brūzgynuose, 
visomis priemonėmis vengdami 
ginkluoto susirėmimo.

centro komiteto nutarimas, ku
riuo komjaunimo organizacijos 
nariai įpareigoti dar didesniu 
mastu kaip anksčiau tvirtinti ry
šius tarp komjaunimo ir kariuo
menės dalinių.

Kaip paaiškėjo, čia atsirado 
įvairūs trūkumai. Jaunimo orga
nizacijoms prikišta, kad jos jau
nimui nepakankamai įkvepiančios 
meilę raudonąjai armijai ir laivy
nui. Jaunimas per mažai nusivokia 
apie sovietinių karių gyvenimą ir 
karinį parengimą. Susidaro tokia 
padėtis — kariuomenėn patenka 
daug jaunų vyrų, kurie atsiduria

Gegužės 3 d. Lcicesteryje, D. 
Britanijoje, susirinko apie 1000 
lenkų, ukrainiečių ir kitokių tau
tybių asmenų pasiklausyti atva
žiavusio generolo Anders.

Tasai generolas pasireiškė pra
eito karo metu, kai Vakarų didie
ji suėjo į sąjungą su bolševikais. 
Jam tada buvo leista organizuoti 
lenkus, kai kuriuos net ištraukti 
iš sovietinių kacetų, ir sudaryti 
karinius dalinius kovai prieš vo
kiečius. Baigus karą, generolas 
neteko darbo, bet pragyvenimu 
jis yra aprūpintas, todėl turi daug 
laiko ir dabar verčiasi šovinisti
ne politika, svarbiausia raštu ir 
žodžiu skirdamas Lenkijai Lvo
vą ir Vilnių. \ ,

Kalbėdamas Leicesteryje, jis 
taip pat šiuos abu miestus pri
skyrė Lenkijai. Kadangi tasai ge
nerolas šiandien neturi nei gink
lų, nei karinių dalinių, tai savo 
mitinginėje kalboje pasirėmė net 
dabartinio Amerikos prezidento 
J.F. Kennedy autoritetu. Girdi, 
prieš trejetą metų jis buvęs kaž
kaip prilindęs prie anuomet dar 
senatoriaus Kennedy ir paklau
sęs, kaip jis įsivaizduojąs- busi
mąją Lenkiją ar su Lvovu ir Vil
nium, ar be tų miestų? Kenne
dy atsakęs, kad Lenkijos be tų 
miestų jis neįsivaizduojąs.

Turėdami galvoje Anderso pa
sisakymą dėl Lvovo, ukrainiečiai 
(“Ukrainskaja Dumka”, 1961 m. 
gegužės 18 d. Nr. 20) jam atkir
to, kad ateitį spręs ne vien Ken
nedy, bet dar ir 45 milijonai uk
rainiečių. Ką galėtumėm atsaky
ti mes?

Ne kažin kaip seniai a.a. Ig
nas Šeinius buvo Švedijoje pa
kliuvęs į tokį lenkišką subuvimą, 
iš kurio protesto ženklan išėjęs 
pareiškė, jog su lenkais ėmus bi
čiuliautis niekada nereikia gink
lo padėti.į kampą ar palikti už 
durų. Mes, atrodo, esame taip 
jau pasielgę, kaip Šeinius nepa
taria. Tiesa, šiuo metu Vilnius 
yra priskirtas Lietuvai, ir lietuviai 
bolševikai mėgsta pasišaipyti, 
užtikę mūsų laikraščiuose žinių 
apie apsikapojimą žodžiais su 
lenkų šovinistais, vis dar tebeno- 
rinčiais Vilniaus. Jie tvirtina, 
kad mes gaudome vėją laukuose, 
bet tokios kalbos yra greičiau 
tik drąsinimas savęs. Jie nori, 
kad bolševikai visada valdytų 
mūsų kraštą, bet tai toli gražu 
nereiškia, kad iš tikro taip ir bus. 
O jei bus kitaip, tai Anderso šo
vinistinė sėkla prasiverš į pavir
šių. Reikia pasakyti, kad tasai

visai jiems svetimame pasauly, jie 
nesupranta griežtos disciplinos 
reikalavimų, kapituliuoja prieš 
sunkumus ir nėra pajėgūs juos 
nugalėti. Kai kurie pareigūnai kri
tikavo ir “senus, blogus įpročius”. 
Esą, jaunuoliai per dažnai gir
tauja ir nesivaržo chuliganiškų 
veiksmų.

Aštriai konferencijoje kritikuo
ta ir sovietinė jaunimo spauda: 
pirmoje eilėje “Komsomolskaja 
Pravda”, “Smiena”, žurnalai 
“Technika molodeži” ir “Molodoi 
Kolchoznik”. Šiai spaudai, esą, 
trūksta kariniai — patriotinių te
mų. Kaip jau įprasta, pasitarimai 
baigti įspėjimais kuo greičiausiu 
laiku pašalinti visus tuos trūku
mus. Jau kitas klausimas, ar visi 
tie klausimai taip lengvai gali būti 
pašalinti paskelbtus nutarimus. 

šovinizmas gyvas tebėra ne vien 
šito generolo galvoje. Taip, kaip 
ir jis, trokštančių yra dar daug 
lenkų ne tik užsieniuose, bet ir 
namie. Taigi kai iškils tautų tei
sių ir sienų atstatymo klausimas, 
paaiškės, tur būt, kad ne kažin 
ką bus dar ligi to laiko suspėjusi 
padaryti kitokia linkme nė Ado
mo Mickevičiaus lenkų — lietu
vių ir lietuvių lenkų draugija...

Nėra jokio pagrindo galvoti, 
kad toksai reikalas iškils būtinai 
prezidentaujant Kennedžiui, su
sigiminiavusiam su lenkiškais 
Radvilais, kurių giminėj yra bu
vusių pilsudskinės Lenkijos rė
mėjų. Taip pat negalima sakyti, 
kad net jei ir tuo metu iškiltų, 
tai būtinai Andersai spaustų Rad
vilus, o Radvilai dar aukščiau 
ir Šitaip per giminystes būtų nu
spręstas Vilniaus klausimas. Bet

KOMUNISTINĖS PLĖTROS
PA VOJAI

Komunistų ofenzyva visuose 
kontinentuose tebeina. Štai kele
tas datų nuo praėjusio karo pa
baigos.

1948 m.: Rusija paglemžia Če
koslovakiją ir 3 metam praslinkus 
nuo karo pabaigos visa Rytų Euro
pa tampa atskirta nuo Vakarų.

1949 m.: Kinija su 600 milijo
nų gyv. patenka į komunistų ran
kas.

1954 m.: Vietnamas padalinamas 
ir šiaurinė dalis tenka komunis
tams.

1956 m.: Pirmą kartą istorijoje 
rusai įsitvirtina Viduriniuose Ry
tuose su Nasserio pagalba.

1959 m.: Castro laimi Kuboje 
ir tuo pačiu rusai laimi bazę P. 
Amerikoje.

1960 m.: Komunistų įtaka išsi
plečia Afrikoj: Gvinėjoj, Konge.

1961 m.: Rusai įsitvirtina Pieti
nėje Azijoje — Laose. Pirmą kar
tą kautynėse pasirodo rusų tankai 
ir lėktuvai — sukilimo metu Ku
boje.

Viską susumavus, rusai per 16 
metų laimėjo 800 milijonų gyven
tojų trylikoje valstybių ir išplėtė 
savo įtaką keturiuose žemynuose, 
įskaitant š. Ameriką.

Kaip su P. Amerikos valstybė
mis? Dauguma jų iš dalies nusi- 
stačiusios prieš Amerikos vedamą 
politiką. Tos, kurios dar eina kar
tu su Amerika yra veikiamos Cas
tro ir komunistų įtakos. Antiame- 
rikietiškos demonstracijos buvo 
suruoštos Gvatemaloje, Bolivijoje, 
Venezueloje.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
gali skaudžiai nusivilti, tikėdamos, 
jog visi jų draugai ii’ sąjunginin
kai palaikys jų pusę kovoje su 
Castro. Meksika, pavyzdžiui, rei-

PABALTIJO TRAGEDIJOS 
SUKAKTIES PLATUS ATGAR

SIS VOKIEČIŲ SPAUDOJE

Pabaltijo valstybių pavergimas 
ir lietuvių, latvių bei estų depor
tacijų į Sibirą 20 metų sukaktis 
Vokietijos spaudoje buvo paminė
ta nepaprastai gausiai.

“Deutsche Zeitung” 137 nr. davė 
savo Stockholmo bendradarbio pra
nešimą antrašte: “Gyvuliniais va
gonais į Sibirą”. Pamini, kad rau
doniesiems išvykus buvo rasti Se

nėta žinios, kada gali ateiti tokia 
sprendimo diena. O jei tądien 
mes būtumėm užklupti gerai įmi
gę, tai nebus ko stebėtis, jei ir 
andersinis šovinizmas laimės per 
užtarėjus ir tarpininkus.

Gal šiandien ir nėra būtina 
giedoti kiekviena proga. "Mes be 
Vilniaus nenurimsim”, kaip eilę 
metų giedojome. Bet mūsų visi 
argumentai už Vilniaus lietuviš
kumą, už jo teisę būti su Lietuva 
turėtų būti po ranka ne tik mums 
patiems, bet ir tiems politikams, 
kurie spręs valstybių sienų kar
pymą ir miestų dalijimą. Jie tu
rėtų būti ir ant prezidento Ken
nedy stalo, kuris, dar senatorium 
būdamas, prižadėjęs generolui 
Andersui Vilnių. Lenkai savo 
argumentus yra jau seniai sudė
ję, ir jų generolai dar vis sukio
jasi dėl to aukštųjų priemenėse.

kalavo Jungtinėse Tautose pa
smerkti ne Castro, bet Ameriką. 
Kanada pirmą kartą atsistojo 
Amerikos pusėje. Min. pirminin
kas Diefenbakeris balandžio 19 
d. parlamente pareiškė, kad komu
nistų įtaka Kuboje graso visai P. 
Amerikai. Tai posūkis Kanados 
užsienių politikoje.

Nors Amerikos karinės pajėgos 
tiesiogiai ir nedalyvavo Kubos su
kilime, tačiau daugelis smerkia 
amerikiečių simpatizavimo sukilė
liams politiką. Indijoje Nehru, 
kalbėdamas parlamente, pasmerkė 
Ameriką ir apkaltino vedant pa
vojingą žaidimą. Tačiau, keistu 
sutapimu, tą pačią dieną Indijos 
valdžios atstovas išvyko Vašingto- 
nan prašyti 638 milijonų dol. pas
kolos.

Amerikiečių draugų balsai pasi
darė kritiški. Pvz. jau. keletas mė
nesių “Manchester Guardian” įro
dinėja amerikiečiams, jog Kinija 
negali toleruoti antikomunistinės 
bazės savo pašonėje — Laose. 
Tas pats “Guardian”, smerkdamas 
Ameriką pabrėžė, esą jeigu Castro 
ir būtų komunistų draugas, Ame
rika neturėtų teisės įsikišti ir ban
dyti ji pašalinti. Kitaip sakant, 
kas galima komunistams Laose, 
negalima Amerikai Kuboje.

Visdėlto, nežiūrint kritiškų bal
sų, Amerika pasilieka stipriausia 
laisvės gynėjų tvirtovė. Pvz. Ken
nedy pareiškė: “Mes esame pag
rindiniai laisvės gynėjai didžiau
sio pavojaus metu. Mes įsiparei- 
gojom ginti dešimtis tautų. Tam 
esame pasiryžę. Bet mes galime 
ginti laisvę tik tų, kurie patys 
yra pasiryžę ją ginti. Didžiausias 
mūsų sąjungininkas yra tautų 
laisvės troškimas”. “T.t." I.

rovo planai, kurie numatė ištremti 
2/3 pabaltiečių iš jų gyvenamųjų 
vietų. — Tame pačiame “DZ nu
meryje tilpo ilgas straipsnis “Kas 
Hitlerį privertė dviem frontais ka
riauti?’’ Ir čia pakartotinai pri
menamas Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos likimas.

Be to, ir ilga eilė kitų Vokieti
jos laikraščių ilgesniais ar trum
pesniais rašiniais netik minėjo Pa
baltijo tautų tragišką sukaktį, bet 
dar ir pabrėžė tų tautų laisvės 
troškimą.

1
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KREMLIUJE SVARSTYTI MOKSLININKŲ 
UŽDAVINIAI

MOKSLININKAMS TEKS EITI AGITATORIŲ 
vv PAREIGAS? W

Birželio 12-14 d.d. Kremliuje 
vyko visasąjunginis mokslininkų 
pasitarimas. Jam suteikta didelė 
svarba. Sovietų Sąjungos Kom. 
centro k-to sekr. F. Kozlovas pa
sitarime perskaitė KP ck ir vyriau
sybės sveikinimą, kuriame išskai
čiavo sovietinio mokslo laimėji
mus. Sveikinime primintas ir Ga- 
garino — piliečio — komunisto 
skridimas. Sveikinimo būdingesni 
bruožai: partija bei vyriausybė 
kelia didelę visuomeninių mokslų 
reikšmę, šie, esą, nagrinėja vi
suomenės vystymosi ir jos žengi
mo j komunizmą dėsnius, dviejų 
pasaulinių sistemų lenktyniavimo 
problemas, komunistų tarptautinį 
judėjimą, kovą prieš kolonializmą. 
Tai vienas uždavinių mokslinin
kams.

Toliau pateikia dar kitą uždav!- 
nj: mokslininkai turi aktyviai da
lyvauti kultūrinėje statyboje, 
propaguojant politines ir moksli
nes žinias, formuojant komunisti
nės epochos žmogų, kovoje prieš 
buržuazinę ideologiją. Kitaip ta
riant, sveikinime nurodoma moks
lininkams žymiai prasiskverbti pro 
tiriamojo mokslo ribas. Jie, pro
paguodami politines žinias, kovo
dami prieš buržuazinę ideologiją, 
jau atsidurs eilinių komunistinių 
agitatorių eilėse. Tik tokiu atveju 
tie mokslininkai sugebės žengti ko
ja kojon su gyvenimu.

Visoje Sovietų Sąjungoje, aišku 
ir Vilniaus "Tiesoje” plačiai ci

NUDUODA, LYG PATYS 
DARBININKAI REIKALAUJA 

DIDESNIŲ NORMŲ
Bulgarijos profesinių sąjungų 

organas “Trud” praneša gan nai
vią žinią, kad patys darbininkai 
reikalaują padidinti darbo normas. 
Dėl to vyriausybė, girdi, ir ryžo
si darbininkų “pageidavimą” pa
tenkinti. — Tiesa, nevien tik Bul
garijoje šitaip pasijuokiama iš 
darbo žmonių.

ATBĖGO Iš SOVIETINĖS ZONOS
DAR 4.300 ŽMONIŲ

Savaitėje tarp gegužės 25 d. ii 
birželio 3 dienos iš Vokietijos so
vietinės zonos ir sovietinio Ber
lyno sektoriaus atbėgo į Vakarų 
Berlyną arba į Vakarų Vokietiją 
apie 4.300 žmonių. Jų tarpe buvo 
daugiau negu 600 kareiviavimo 
metų jaunų vyrukų.

SOVIETAI ATPIRKO Iš
BRITŲ VISĄ PARODĄ

Didžiulei britų pramonės paro
dai Maskvoje pasibaigus, sovieti
nės įstaigos nupirko visas parodos 
prekes ir įrengimus už 5 milijonus 
anglų svarų (apie 60 mil. DM). 
Sovietinės įstaigos britų firmoms 
parodos metu davė užsakymą 12 
mil. anglų svarų sumai (per 130 
mil. DM). Maskviečių susidomė
jimas paroda buvo didelis. Ją ap
lankė apie 1,2 mil. žiūrovų. — 
Reikia manyti, kad sovietinė pra
monė dabar stengsis britų prekes, 
ypač sudėtingas mašinas, pamėg
džioti, kai Kremlius tai jau visą 
laiką daro su pažengesniais užsie
nio dirbiniais. Tik nuostabu, kad 
sovietinės gamybos “dubletai” daž
nai pasirodo menkesnės vertės, 
kas praeityje paaiškėjo, kai tokius 
"dubletus" Maskva savo ruožtu 
vėliau eksportuodavo į užsienį.

Netrukus Londone atsidarys So
vietų Sąjungos dirbinių paroda, 
kurioje, kaip spaudoje jau pakar
totinai pranešta, bus rodoma ir 
Lietuvos gamybos prekių, deja, 
turbūt, ir šį kartą neminint tikro
jo kilmės krašto — Lietuvos.

TAS PATS MIESTAS, BET 
MILŽINIŠKI SKIRTUMAI

Vakarų Berlyno krautuvės lūž
ta nuo prekių. Daug prekių čia 
net yra pigesnės, negu Vakarų 

tuotas Sovietų S-gos Mokslų aka
demijos prezidento akademiko M. 
Keldyšo pagrindinis pranešimas 
apie mokslinių įstaigų darbo per
tvarkymą. Jo žodžiais, komunis
tinio mokslo ir pramonės laimėji
mai “ryškiausiai., pasireiškė nau
dojant atominio branduolio ener
giją, vystant raketinę techniką ir 
tiriant kosminę erdvę”. Išeitų, 
kad sovietinis mokslas daugiausia 
yra pasiekęs ginklavimosi srity 
ir tobulinant žmonijos naikinimo 
priemones. Keldyšas toliau paste
bėjo, kad organizuojant moksli
nio tyrimo darbus lemiami veiks
niai yra jų planavimas ir koordi
navimas. Be to, esą, kai vykstanti 
lemiama fazė ūkiškai lenktyniau
jant su kapitalistais, tai Sovietų 
Sąjungoje technika privalo vysty
tis greičiau.

Kalbant apie pagrindinius mo
kslo uždavinius akadem. Keldyšo 
iškelta, kad visoje programoje cen
trinę vietą ii’ ne tik dabar, bet ir 
nuo sovietinės valdžios atsiradimo 
dienų, užima krašto elektrifikaci
ja. Tai silpnoji sovietų vieta, štai 
statistikos duomenimis, 1960 m. 
Sovietų Sąjunga yra pagaminusi 
292 milijardus kilovatval. elektros 
energijos. Tuo tarpu Vak. Euro
pos kraštų gamyba siekia 500 mi
lijardų kv., o JAV net 845 mili
jardus kilovatvalandų. Taigi, so
vietai šioje svarbioje srityje suda
ro trečdalį JAV, ir nelengvai ga

Vokietijoje. Bet koks skirtumas, 
palyginus su sovietinio sektoriaus 
Berlynu! Štai vienos didelės krau
tuvės Rytuose vaizdas: Kalnai 
stiklų su raudonais kopūstais. Sū
ris beveik be riebalų. Jokio kon
densuoto pieno, sviestas ir pienas 
tik pagal registracijos knygelę, bet 
ir tų gaminių trūksta, saldainiai 
apibarstyti rudais miltais, šokola
das neskanus ir daug brangesnis 
kaip Vakaruose ;didelė pasiūla 
keksų, bet visi perdžiūvę. Konser
vinių prekių stiklai su surūdiju
siais dangteliais. Vietinės cigare
tės perdžiūvusios. Kavos pupelių 
svaras kaštuoja vis dar 40 DM 
(Ost.).

SUKOMUNISTINTO KRAŠTO 
DIDĖJANČIOS ŪKINĖS IR 

KITOKIOS NEGEROVĖS
Vokietijos sovietinė zona (va

dinama DDR) pergyvena šiuo me
tu įvairias ūkines negeroves. Ry
šium su tuo, kad kas savaitę išbė
ga iš to krašto į Vakarus^ apie 
4.000 žmonių, visur ima trūkti 
darbo jėgų, ypač specialistų. Ta
tai vėl atsiliepia į pramonės pa
jėgumą išpildyti savo uždavinius. 
Dar liūdnesnė padėtis žemės ūky
je. Priverstinė kolchozacija su- 
srnukdė gamybą, trūksta maisto 
netik miestų gyventojams aprū
pinti, bet ir kaimuose. Išbėginiai 
į Vakarus sumažino žemės ūkio 
darbininkų skaičių. Vokietijos so
vietinės zonos ūkinius sunkumus 
dar padidino Sovietų Sąjungos 
ūkinio išnaudojimo' priemonės. 
Zona yra įpareigota išpildyti pir
moje eilėje Maskvos užsakymus, 
nekreipiant dėmesio, kad pačiam 
kraštui iš to pasidaro ūkinė žala.

LIETUVOS IR KITŲ SOVIETI
NIŲ RESPUBLIKŲ GAMYBINIŲ 

DUOMENŲ STATISTINIAI 
TYRINĖJIMAI

“Osteuropa”, Deutsche Gesell
schaft fuer Osteuropakunde Stutt- 
garte leidžiamas ir žinomo Rytų 
eksperto Klaus Mehnert redaguo
jamas žurnalas, balandžio-gegužės 
mėnesio laidoje pradėjo studijų 
seriją apie komunizmą ir jo rutu- 
liojimasi Sovietų Sąjungoje. Tai 
įdomi serija, kuri, nors tiesiogi
niai Lietuvos ir neliečia, netiesio
giniai byloja ir apie jos likimą 

lės pasiekti Vak. Europos gamy
bos lygį.

Žemės ūkio srity komunistų par
tija svarbiausiu uždaviniu laikan
ti pasiekti tokį gamybos lygį, ku
ris įgalintų sudaryti krašte “pro
duktų gausumą gyventojams ir 
reikalingą žaliavų kiekį pramonei. 
Taigi, ir čia mokslas turėsiąs pri
sidėti kelti gyventojų buities rei
kalus, didinti pramonės pajėgumą.

O kas čia daugiau kaltas dėl 
nepakankamų produktų gausumo 
ar nesugebėjimo pramonei pasivy
ti Vakarus, apie tai, žinoma, moks
lininkų pasitarime buvo nutylėta. 
Iš viso, mokslininkams užkrauna
mi jiems neįprasti uždaviniai, kad 
ir tariamos kapitalizmo krizės ir 
kolonijinės sistemos irimo klausi
mų nagrinėjimas. Įdomu, ar moks
lo vyrams bus įmanoma patyrinė
ti komunistinės sistemos negalavi
mus ir tai, kas pasaulyje dau
giausiai prisideda prie kolonijinės 
sistemos egzistavimo?

— A. Kosyginas, min. pirm, 
pavaduotojas, baigiant pasitarimą 
pareiškė, kad šiais metais Sovietų 
Sąjunga mokslo reikalams numa
to paskirti keturis kartus daugiau 
lėšų kaip prieš 10 metų. 1961 m. 
tos lėšos siekiančios 3.800 mil. 
rublių. Kita proga Kosyginas iš
kėlė tai, kad esą reikia kritiškai 
vertinti mokslo pasiekimus ir sis- 
tematiškai analizuoti trūkumus, 
neplaningumą mokslo srity. E.

nuo pat pereito karo pradžios. 
Straipsnyje "Komunistinio pavo
jaus esmė” (autorius: Otto Schil
ler) trumpai ir suglaustai pabrė
žiamas komunistinis pavojus, ku
ris kai kuriais laikais susijungė 
su rusiškuoju imperializmu (pvz., 
ir Pabaltijyje). Autorius paberia 
daug sveikų minčių, pvz., jis pa
brėžia, kad komunistinį pavojų 
negalima matuoti komunistinių 
partijų narių skaičiaus mastu. Is
torija yra parodžiusi, kad komu
nizmas nė viename pasaulio krašte 
nėra paėmęs valdžią rinkimų ke
liu. — Daug samprotavimų paduo
dama ir straipsnyje apie sovietinę 
mokyklos reformą (autorius: Os
kar Anweiler). — Lietuva tiesiogi
niai minima sovietinės agrarinės 
statistikos duomenyse, čia aki
vaizdžiai tarptautinei publikai pa
rodoma, kokiam žemame lygyje 
sovietiniuose kraštuose yra grūdų 
ir kiti derliai. Ir šiaip žurnale 
(kurio ši laida turi apie 150 pus
lapių) yra daug įdomios medžia
gos.

DAUGIAU SUSIRŪPINTI RYTŲ 
EUROPOS TAUTOMIS

“RIAS” radijas Berlyne perdavė 
Berlyno vyr. burmistro Brandt 
kalbos ištraukas atidarant Berly
no Laisvojo universiteto Rytų Eu
ropos instituto naujuosius rūmus 
ir švenčiant to instituto 10 metų 
sukaktį. Brandt siūlė būtinai dau
giau susirūpinti Rytų Europos 
tautomis ir jų aktualiomis proble
momis. Vokietijai esąs būtinas rei
kalas daugiau domėtis Rytų Eu
ropos tautomis ir jas stengtis su
prasti.

KĄ LATVIAI PRANEŠA APIE 
LATVIJOS IR LIETUVOS 
ATSTOVYBIŲ PADĖTĮ 

BRAZILIJOJE
“Latvija” praneša, kad Latvijos 

diplomatinis atstovas Brazilijoje, 
dr. P. Olinas, ir Lietuvos atsto
vas dr. F. Meieris yra ir toliau 
atžymimi Brazilijos užsienio rei
kalų ministerijos leidžiamame ofi
cialiame diplomatinių atstovų są
raše, paskutiniame skyriuje. Kartu 
yra pažymėtos ir atitinkamų vals
tybių tautos šventės (pvz., Latvi
jos — lapkričio 18 d. ir Lietuvos 
— vasario 16 d.). Estijos atstovo

VILNIAUS TUNTAS (Adelaidė)
Skautų Vyčių Vlado Putvio bū

reli*, s.v.v. si. P. Alkevičiui išvy
kus į provinciją darbams, dabar 
turi naują vadovą — ps. Vaclovą 
Šulcą, nors br. Alkevičius ir to
liau eina tunto skautų skyriaus 
vedėjo pareigas. Brolis Vaclovas 
pasakojo, kad vyčių tarpe yra nuo
taikų irgi ką nors panašaus nu
veikti, kaip tunto skautės, kurios 
miklinasi tautodailės mene. Viso' 
to pasėkoje atsirado visa eilė tik
rai vykusių projektų ir brėžinių: 
stovyklos stalų, vartų ir net ištisų > 
lietuviškų sodybų modelių. Gerų 
brėžinių patiekė br. J. Morkūnas.

Pašto dėžutė. “Vilniaus” Tunto 
buklas yra Adelaidės Liet. Namuo
se, Norwoode. Norint palengvinti 
pašto paskirstymą, tuntininkas 
ėmėsi žygių ir netrukus skautai 
turės prie buklo pašto dėžutę. Bū
tų keista, jei tunt. R. Urmonas 
ir jo štabas nesugalvotų ko nors 
originalaus. Taigi — būsiąs iš 
miško atvežtas išpuvęs kelmas, 
tinkamai apdorotas ir pastatytas 
prie buklo. Tai būsiąs nebe "kel
muotas kelmas”, bet labai origi
nali dėžė gaunamiems laiškams.

Skautn. Jonas Vanagas didelę 
savo laiko dalį aukoja ne tiktai 
buktai prižiūrėti ir jį pritaikyti 
taip, kad atitiktų skautų reika
lams, bet dar apsiėmė eiti ir sun
kias Adelaidės lietuvių gyvenimo 
įvykių registratoriaus pareigas. 
Jis dabar uoliai darbuojasi, rink
damas fotografijas ir visokią kitą 
medžiagą apie Pietų Australijos 
lietuvius. Tat visi prašomi jam 
padėti sukaupti kuo didesnę ar
chyvinės medžiagos krūvą. Esame 
tikri, kad br. J. Vanagas nė vieno 
neapvils, nes jis šioje srityje turi 
daug patyrimo: skautų buklas, 
kurį jis .globoja, jau dabar darosi 
lyg ir skautų muziejus. Viena to
kių įdomybių yra jo padovanotas 
Danijos skautų linkėjimas lietu
viams skautams tremtyje. Tai 
laužo liepsnoje įdegintas, lietu
viškai rašytas sveikinimas, kurį ga
lima matyti skautų būkle. Muzie
jų įrengimas jam yra ne naujie
na, nes prieš keletą metų, gyven
damas Adelaidės kalnuose, Loben- 
thal miestelyje, jis ir ten įrengė 
labai vertingą tos apylinkės mu
ziejų ir suregistravo daug niekur 
nepaskelbtos medžiagos iš P. Aus
tralijos pirmųjų dienų, nuo pat 
šio miestelio įsikūrimo.

Tunt. R. Urmonas vadovavo 
trumpalaikei skautų stovyklai ne
toli Adelaidės. Stovyklauta birže
lio 10-12 d.d. Kadangi oras buvo 
nepaprastai gražus, tai nereikėjo 
kiūtoti palapinėse ir didelė laiko 

sąraše nėra, nes Estijos diploma
tinio atstovo Brazilijoje ir prieš 
tai nebuvo.

MORALINIS JUNGT. AMERIKOS 
VALSTYBIŲ KAPITALAS

RYTŲ EUROPOS TAUTŲ TARPE
“Neue Zuercher Zeitung”, ko

mentuodamas Kenedžio keliones į 
Europą ir susitikimus su Chruš
čiovu ir de Gaulle, svarsto vaka
riečių nevieningumo (NATO ir 
kitais klausimais) pasėkas ir kaip 
tas nevieningumas galėtų atsiliep
ti rimtai karinei padėčiai susida
rius. — Chruščiovas, be to, galė
tų pasiduoti klaidingam manymui, 
kad Maskvai užtenka pasiekti dvi
šalio susitarimo su Vašingtonu. 
Bet tai — pabrėžia komentatorius 
— paliečia jau Vakarų sąjunginin
kų bendruosius interesus ir, be to, 
moralinį JAV kapitalą pavergtųjų 
Rytų Europos tautų tarpe, ku
rios Kennedžio susitikimu su 
Chruščiovu Vienoje jau ir taip 
buvo pasidariusios neramios.

LIETUVOS MOKSLININKĄ 
KALTINA, KAD PERDAUG 

AUKŠTINA VAKARŲ 
MOKSLININKUS

Jau seniai buvo pranešta žinia, 
kad netrukus Vilniuje išeisiąs prof.
K. Bieliuko veikalas “Ežerotyra”.

dalis buvo skirta papildyti skauta- 
vimo žinioms. (g.)

“AUŠROS” TUNTAS (Sydnėjus)
Jūrų skautų “Ryklių” valtis tu

ri naują valtininką. Balandžio 30 
d. nauju valtininku išsirinktas v. 
A. Matulis.

I-ji Australijos Skautų Vyčių 
“Geležinio Vilko” Draugovė žen
gia savo pirmuosius žingsnius.
I- sis būrelis birželio 18 d. turėjo 
sueigą, o birželio 25 d. — iškylą.
II- sis paskutiniu metu turėjo 2 
sueigas ir rengiasi iškylai į Syd
nėjaus apylinkes.

“ŠATRIJOS” V1ETININKIJA
(Geelongas)

Naujas Vietininkas. Mus pasie
kusiomis žiniomis “Šatrijos” Vie- 
tininkijos vietininkas s.v.v.sl. P. 
Šileris yra pasitraukęs, jo vieton 
paskirtas ps. Algis Karpavičius. 
Vietininkijoje veikia skautų ir 
skaučių draugovės bei organizuo
jamas vyčių būrelis. (S.A.)

“DŽIUGO” TUNTAS (Melburnas)
Nauji paskautininkai. ŠV. Jur

gio proga LSS Pirmija pakėlė į 
paskautininko laipsnį du tunto va
dovus. Tai — s.v.v. si. Algis Kaz
lauskas ir s.v.v. si. Viktoras Ado
mavičius.

Algis Kazlauskas skautauti pra
dėjo Vokietijoje. Ėjo pareigas 
nuo skiltininko iki tuntininko pa
vaduotojo. Yra baigęs inžinieriaus 
laipsniu Melburno Karališkąjį 
Technikos Institutą, bet mokosi 
toliau ir šiuo metu tunte atsakin
gų pareigų neina.

Viktoras Adomavičius yra ėjęs 
“Džiugo” tunte įvairias pareigas, 
šiuo metu yra tuntininko pava
duotojas. Baigęs australų skautij 
vadovų kursus (“Džiugo” tuntas 
yra registruotas australų skautų 
sąjungoje).

Abu vadovai yra baigę lituanis
tinius kursus, ir abu yra jauni — 
po 21 m. amžiaus. (M.P.)

Apdovanotas rėmėjas. LSB Va- 
dijos nutarimu Brolijos Vyr. Skau
tininkas Vasario 16 d. proga ap
dovanojo “Už Nuopelnus” ordenu 
su rėmėjo kaspinu p. Joną Anta
naitį, “Džiugo” tunto skautų tė
vų pirmininką. (S.A.)

Margio Skautų D-vė neseniai 
padarė ilgesnį žygį iš Mt. EVelyn 
į Belgrave. Tekę gerokai pavarg
ti, bet kelionės įdomumas atlygi
nęs visus vargus. Šiuo metu džiu- 
giečiai ruošiasi “ekspedicijai į 
sniegą”, įvyksiančiai liepos 15 d.

S.S. Inf. — 2.

Bet veikalas vis dar neišėjo. Da
bar paaiškėjo, kur užkliuvo. Vil
niaus “Tiesos” 140 nr. dedamas 
Valstybinės politinės ir mokslinės 
literatūros leidyklos redaktorės 
Teklės Vengrytės laiškas, iš ku
rio štai kas paaiškėjo: Prof. Bie- 
liukas savo veikalo rankraščius 
įteikė leidyklai jau sausio mėnesį. 
Ji turėjusi veikalą tikrinti. Paste
bėjusi, kad “kai kur stokoja vado
vėliui būtino ideologinio kryptin
gumo... Kai kur susidaro vaizdas, 
kad perdaug aukštinami Vakarų 
mokslininkai ir per mažai dėme
sio skiriama Tarybų Sąjungos 
limnologų darbams”. Bet prof. 
Bieliukas nė su viena redaktorės 
Vengrytės pastaba nesutikęs. Po 
to ji rankraščius patiekusi specia
liam mokslo komitetui. Už tokį 
sauvališkumą leidyklos vadovybė 
ją nubaudė griežtu papeikimu. 
Nesutikdama su tuo, kreipėsi į vie
šumą. “Tiesos” redakcijos bendra
darbė Repšienė ėmė Vengrytę 
ginti. Girdi, ji teisingai pasielgu
si. Kalta esanti leidyklos vadovy
bė (dir. T. Butkus). Jau ir taip 
apie šią leidyklą pastaruoju metu 
pasigirdę skundų. — Reikia ma
nyti, kad komunistų partija, pa
naudodama ir šį partietės Ven
grytės atsitikimą, padarys leidyk
loje “valymą”.

LIETUVIŠKOJI 
KRONIKA

★ Lankydamiesi pas Vokietijos 
prezidentą ir kanc. Adenauerį 
Tarptautinio Komiteto Krikščio
niškai Kultūrai ginti prezidiumo 
posėdžių proga, Baltijos sekcijos 
atstovai pirm. dr. P. Karvelis ir 
gen. sekr. dr. Namsons buvo pri
imti Fed. Vokietijos prezidento
H. Luebkės ir kanclerio dr. Aden
auerio. Prezidentas Luebke pasi
kalbėjime su Baltijos sekcijos va
dovybe pasisakė prisimenąs pabal- 
tiečius. Šia proga prezidentas pa
tikino, kad iš Fed. Vokietijos vy
riausybės pusės bus daroma visa, 
kad baltų tautos atgautų savo ne
priklausomybę. Jis paminėjo, kad 
federalinė vyriausybė yra susirū
pinusi padėti Vokietijoje atsidū- 
rusiems tremtiniams ir ypač jų 
kultūros išlaikymo srity.

Kancleris dr. Adenaueris pasi
kalbėjime bendrą politinę padėtį 
aptarė kaip teikiančią susirūpi
nimo. Vėliau įvykusiame priėmime 
dalyvavo Fed. Vokietijos ministe
ris pabėgėlių reikalams Merkatz, 
parlamento vicepirm. Jaeger, visa 
eilė Bundeshauso narių ir aukštų 
pareigūnų iš užsienio reikalų ir ki
tų ministerijų. Priėmimo metu dr.
P. Karvelis turėjo progos tarti 
žodį.

★ VLIKo Prezidiumo posėdis 
įvyko birželio 3 d. New Yorke, 
VLIKo būstinėje. Svarstyti admi
nistracinio pobūdžio klausimai ir 
pasitarta dėl tolimesnės veiklos.

★ Dr. A. Trimakas, VLIKo pir
mininkas, birželio 18 d. vadovavo 
bendram Pabaltijo tautų posė
džiui, skirtam birželio įvykiams 
paminėti. Dr. A. Trimakas vyksta 
į Čikagą dalyvauti liepos mėn. 2 
d. įvykstančioje dainų šventėje. 
Po to dalyvaus ten pat Čikagoje 
numatytame Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavime.

★ Sibiro lietuvių poezija JAV 
Kongrese. JAV Atst. Rūmuose 
birželio mėn. 13 d. narys John W. 
McCormack (Mass, valst.) per
skaitė VLIKo pirm. dr. A. Trima
ko lydimąjį raštą, su kuriuo buvo 
persiųsta lietuvių poezijos iš ana
pus geležinės uždangos rinkinys. 
Esą, šioji poezija atspindi į Si
birą išvežtųjų siekimus susilaukti 
laisvės, teisingumo ir jų viltį, kad 
sovietinis genocidas turės atsidur
ti tarptautiniame teisme. Atst. 
McCormack nurodė, kad rinkiny
je “Rūda ir Rauda” surinkta po
ezija parodo nepasiduodančią ti
ronijai ir priespaudai lietuvių dva
sią. Pasak jo, tas moralinis tvir
tumas kaip tik palaiko gyvomis 
lietuvių ir kitas sovietų paverg
tas tautas. Jos laukia tos dienos, 
kada jų kraštai vėl atgaus nepri
klausomybę. Amerikoje jos ieškan
čios vadovavimo ir “mes, amerikie
čiai, neturime jų apleisti”. Atst. 
Rūmų narys, be VLIKo pirm, ly
dimojo rašto, perskaitė ilgoką ko
mentarą apie tos poezijos atsira
dimą, jos reikšmę ir baigdamas 
Kongreso nariams perskaitė vieną 
rinkinio “Rūda ir Rauda” poezijos 
posmą.

★ Pabaltijo diplomatinių atsto
vų posėdis Londone įvyko birželio 
7 d. Lietuvos Pasiuntinybės patal
pose. Be Lietuvos pasiuntinio B.K. 
Balučio dalyvavo Estijos pasiunti
nys A. Torma ir Latvijos pasiun
tinys K. Zarinš. Buvo pasitarta 
dabartinės politinės padėties ir 
ateities veiklos klausimais.

★ Pagavo dar vieną Lietuvos pi
liečių šaudytoją. Vokiečių politinė 
policija Oldenburge suėmė vietinių 
amatininkų rūmų reikalų vedėją 
Heinrich Tummat (48 m.). Vokie
čių prokuratūros žiniomis, Tum
mat 1941 m. birželio iki rugsėjo 
mėnesiais, būdamas esesininkų eg
zekucijos komandos (Einsatzgrup- 
pe) pareigūnas, dalyvavęs masi
niuose gyventojų šaudymuose Vil
niuje, Gardine ir kitur.

★ Beveik kasdien atvyksta re
patriantų iš Lietuvos ir kitų Rytų 
kraštų. Daugiausia pereinamoje 
Friedlando stovykloje būna repa- 
trijantų iš Lietuvos. Kai kuriems 
repatriantams buvo leista persikel
ti iš Karagandos ir kitų Sibiro 
apygardų. Vis dėlto masinio re
patriantų atvykimo, kaip ankstes
niais metais, dar nėra. Į Vakarus 
atvažiuoja tik mažais skaičiais.
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KREDITO DRAUGIJĄ STEIGIANT
(LIUDO BARKAUS PRANEŠIMAS, SKAITYTAS S.M. BIRŽELIO 4 D. MELBOURNE 
RUOŠIAMOS STEIGTI KOOPERATINES KREDITO DRAUB1JOS INFORMACINIAME 
SUS1SINK1ME)

PIRMOJI DALIS

REDAKCIJOS PRIERAŠAS: Rei- 
kalsi turėti savai ekonominei or* 
ganizacijai yra pribrendę!. Gerai, 
kad Melbourno lietuviai imaii ini- 
ciatyvoi kooperatinei kredito 
draugijai (įteigti. Redakcija, dė
dama informaciniu! praneiimui 
tuo reikalu, mano, kad tuo prisi
deda prie jiiiąnioninimo tvirtėti 
bendruomenei ekonominėje srity
je. Red.

Prieš pradėdami kg nors daryti, 
aptariame, ar tas darbas reikalin
gas ir ar jis būtinas. Ruošdamiesi 
steigti Melbourne lietuvių koope
ratinę kredito draugijų, taip pat 
panagrinėkime keletą klausimų.

AR REIKALINGA MELBOURNO 
LIETUVIAMS KREDITO D-JA?

Vos tik pradėję pastoviau čia 
kurtis, tuojau pajutome pinigų rei
kalingumą ir jų įsigijimo sunke
nybes, nes savo uždarbiais neįs
tengėme patenkinti naujakūriškų 
savo reikalavimų. Be ilgalaikių 
kreditų, kuriuos užsitraukėme 
pirkdami savosioms šeimoms pas
toges, visi naudojamės trumpalai
kiais kreditais baldus ir kitus na- 
.mų apyvokos reikmenis pirkdami. 
Paskutiniąsias gėrybes įsigijome 
dažniausiai pirkdami išsimokėtini'i 
— "Hire purchase” patarnavimu, 
už ką mokame gnna aukštus pro
centus. Paskutiniuoju metu per
kant išsimokėtinai imama nuo 7j 
iki 10 metinių procentų. Tačiau 
praktiškai šia biznio šaka besiver
čiančios firmos uždirba 15 ir dau
giau metinių procentų. Šį reikalą 
panagrinėkime pavyzdžiais.

Sakysime, esame paėmę išsimo- 
kėjimui prekių už £100 vieniems 
metams iš 10%. Viso skolos su 
procentais turėsime 110 £. Mokant 
šią skolą lygiomis dalimis, kas 
mėnesį teks mokėti po £9-3-4. Per 
metų ketvirtį (3 mėnesius) bus su
mokėta £27-10-0. Gautus per metų 
ketvirtį mūsų įmokėtus pinigus 
prekybininkas vėl leidžia apyvar
ton iš 10% metams. Todėl mūsų 
įmokėtais pinigais jis uždirbs:

Už 1 ketv. įmok. £27-10-0 
už II ketv. įmok. £27-10-0 
už III ketv. įmok. £27-10-0 

lį kapitalą sutelkti, bet vienu metu 
tokį didelį kapitalą jai ir nebūti
na turėti, nes ne visi 400 tautie
čių pirks šaldytuvus ar kitą kurią 
prekę vienu ir tuo pačiu metu. 
Toks prekių įsigijimas tęsiasi kelių 
metų laikotarpy. Taip samprotau
jant, prieiname išvados, kad kredi
to draugija, pradžioje turėdama 
£3000 kapitalą, galėtų patenkinti 
laike 4 metų prašomas visas 409 
asmenų £60 dydžio paskolas. To
kiomis paskolomis ji galėtų per 
metus patenkinti apie 100 pasko
los prašytojų. Tai įvykdytumėm 
todėl, kad paimtosios paskolos da
lis kas savaitę būtų grąžinama 
ir tuojau vėl į apyvartą leidžiama. 
Taigi, vos tik £3000 kapitalą tu
rėdama kredito draugija daug pa
dėtų saviems tautiečiams susitau
pyti, o taip pat ir ji pati gautų 
apčiuopiamą pelną.

Taip protaujant ir žinant, kiek 
mes esame tokiais kreditais pasi
naudoję ir kokias dideles sumas 
palūkanomis esame sumokėję, ne
kelia jokių abejonių, kad sava 
kredito draugija, pradžioje nors 
ir ne su dideliu kapitalu, būtina 
ir neatidėliotinai steigtina.

DRAUGIJOS TIKSLAS IR 
REIKŠMĖ LIETUVIŠKAM 

REIKALUI
Visų laikų gyvenimo patirtis ro

do, kad tiek paskiri asmenys, 
tiek jų organizuoti sambūriai tik 
tada turi imponuojančią reikšmę 
gyvenime, kada jie šalia aukšto in
telektualinio lygio yra stiprūs ir 
ekonomiškai, šie du faktoriai vie
nas kitam talkina: mokslas kelia 
žmonijos gerbūvį, o ekonomiškai 
stiprus individas ai- bendruomenė 
pajėgia to mokslo siekti.

Todėl, be stipresnio ekonominio 
pagrindo, dėl pinigo stokos daž
nai žūna talentai žmonių, kurie, 
ekonominėms sąlygomis leidžiant, 
galėtų pasireikšti pilname savo 
talento išbujojime. Mūsų — išeivių 
gyvenime ekonomiškasis faktorius 
turi išimtinai didelę reikšmę. Jei 
mes, supami svetimos aplinkos, ne- 
susikursime stipresnio ekonominio 
pagrindo, jei savajai priaugančią
ja! kartai (dėl neturto) neįsteng
sime leisti siekti mokslo, jei pa
siektus mūsų tautinius laimėjimus 

Pridėjus iš anksto prie skolos 
įmokėtus 10%, prekybininkas už
dirbs viso £ 14-2-3.

Imant išsimokėjimui prekių už 
didesnę sumą kaip £100, kai kurios 
krautuvės duoda 6 mėnesiams, o 
kitos 12 mėnesių išmokėjimą be 
procentų, su sąlyga, jei už šias 
prekes skola bus sumokėta 6 ar 
12 mėnesių laikotarpy. Leiskime, 
kad šiomis sąlygomis pirkome šal
dytuvą už £150 dviems metams iš
mokėjimui iš 10% metams. Šaldy
tuvo skola bus £150, o už du metus 
10% sudarys £30; viso skolos sn 
procentais susidarys £180. Mokant 
skolą dviejų metų laikotarpiui iš
dėstytomis dalimis, kas mėnesį 
teks mokėti po £7-10-0. Per pir
muosius metus būsime Įmokėję 
skolos £90. Po metų liks skolos 
dar £90. Tačiau žinant sąlygą, 
kad po vienų metų sumokant visą 
skolą procentai nebus imami, tai
gi juos atmetus liks skolos tik £60. 
Neturint pakankamai savų pini
gų, šia lengvata pasinaudoti ne
bus įmanoma, šiuo atveju savoji 
kredito draugija būtų mums didelė 
pagelbininkė. Likusiai po metų 
skolos daliai apmokėti galima bū
tų kredito draugijoje paimti vie
niems metams £60 paskolą, leis
kime, kad ir mokant net ir 10% 
metams. Žiūrėkime koks bus rezul
tatas: Draugijai už £60 paskolą 
sumokėsime £6 palūkanų. Draugi
jos neturėdami, būtumėm preky
bininkui sumokėję £30. Todėl sa
voji kredito draugija padėtų mums 
sutaupyti £24, pati uždirbdama 
taip pat £6, kurie būtų ne kieno 
nors kito, bet mūsų pačių koope
ratinės kredito draugijos, o tuo 
pačiu ir mūsų pelnas.

Šį paskutinį pavyzdį panagrinė
kime plačiau. Leiskime, kad Mel
bourne gyvena 400 lietuvių šeimų, 
kurių kiekviena anksčiau minėto
mis sąlygomis pirkosi tik po vieną 
šaldytuvą. Jei perkant tik vieną 
šaldytuvą galima sutaupyti £24, 
tai visi 400 pirkėjų būtų sutaupę 
£9.600. Savoji kredito draugija bū
tų gavusi už paskolas £2.400 palū
kanų. Suprantama, kad kredito 
draugija būtų privalėjusi tiems 
400 tautiečių paskolinti viso £ 
24.000. Pradžioje savoji kredito 
draugija būtų nepajėgi tokį dide

paleisti apyvarton iš 10% už S 
paleisti apyvarton iš 10% už į 
paleisti apyvarton iš 10% už i

metų gaus £2-1-0 palūkanų; 
metų gaus £1-7-6 palūkanų; 
metų gaus £0-13-9;

Viso gaus £4-2-3.

neįstengsime viešai parodyti patys 
sau ir kitiems, kurių aplinkoje 
gyvename, tai mūsų tautinis po
tencialas greit nuskurs ii- su laiku 
išnyks. Nejučiomis mes liksime 
absorbuoti ekonomiškai už save 
stipresnių. To nenoro ištirpti sve
timų įtakų jūroje vedini, visų tau
tybių žmonės veržiasi kuo grei
čiausiai savystoviau ekonomiškai 
įsistiprinti, šie reiškiniai turėtų 
mums būti labai dideliu paakini- 
mu. Jei mes ir toliau liksime abe
jingi, nedarnūs ir apatiški prieš 
akis stovinčiai realybei, tai verž
lesniųjų, tokių pat kaip mes atei
vių, būsime nustelbti ir su laiku 
atsidursime galutinai jų ekonomi
nėj įtakoj, šitaip ateities reikalus 
vertindami, jau dabar turime pra
dėti taip tvarkytis, kad' mūsų už
darbio likutis, kiek galima, tar
nautų ne kitų, bet mūsų pačių 
ekonominio stiprėjimo interesui. 
Toks uždarbio likutis, padėtas sa- 
vojon kredito draugijon, tarnaus 
savam tautiečiui, reikalingam pas
kolos, o skolininko mokami už pa
skolą procentai stiprins tokią drau
giją, o per ją ir draugijos narius. 
Kredito draugijos pelnas, pagal 
mūsų norą ir reikalą, galės būti 
panaudotas saviesiems tautiniams, 
kultūriniams, mokslo bei šalpos 
reikalams. Taip darant, mūsų už
darbio likutis cirkuliuos savųjų 
reikalų tenkinimui ir savajam 
ekonominio gerbūvio stiprinimui.

Būdami išeivijoje ir stebėdami 
kitų tautybių gyvenimą, neturėtu
mėm vengti pastebėtas jų gerą
sias savybes pasekti ir pritaikinti 
mūsų bendruomenės gyvenimui. 
Dažnai girdime čia vienur, čia ki
tur užuominas, kad pasaulio ka
pitalas esąs žydų rankose ir kad 
šios tautos atstovai didelį vaid
menį vaidina pasaulinėje politiko
je, kad jų rankose esanti spaudos 
galia, kuri, pagal jų nusiteikimus, 
formuoja viešąją pasaulio nuomo
nę. Taip pat gerai žinome, kad 
per daug šimtmečių ši tauta, išsi
blaškiusi visame pasaulyje, nenus
tojo savo tautinio charakterio ir 
nepamiršo savosios kalbos. Ar ne
verta kai ko iš šios tautos pasi
mokyti ir pasvarstyti, kas gi žydus 
taip jungia ir stiprina? Laiko pa
tirtis rodo, kad žydus jungia du 
pagrindiniai dalykai — jų tautinė 
religija ir ekonominis įsigalėjimas. 
Daugeliu atvejų pirmoji aplinky
bė talkina antrųjų tikslų siekimui. 
Būdami ekonomiškai stiprūs, per 
savąsias organizacijas žydai rūpi
nasi gerinti savų tautiečių socia
linę buitį. Gaudami ar būdami tik
ri ateityje gausią socialinės para
mos iš savųjų, nors kartais ekono
miškai ir sunkiau besiverčią, žy-. 
dai nenori ir nemato reikalo ati
trūkti savosios tautinės bendruo
menės, jos papročių ir kalbos. 
Štai šie faktoriai ir yra jų tauti-

nės stiprybės laidas.
Nūdienis mūsų likimas tautiniu 

požiūriu yra panašus žydų tautos 
likimui. Tačiau mes, neturėdami 
anųjų praktiškojo patyrimo ir ver
žlumo, neįstengiame savąją tauti
nę veiklą paremti konkrečiomis 
priemonėmis. Mūsų tautinės veik
los planai lieka tik svajonėse, ne
įgyvendinti dėl materialių gėry
bių nedatekliaus ir nesugebėjimo 
jas suorganizuoti. Nepriklausomo
je tėvynėje gyvendami, saviesiems 
tautiniams poreiškiams vystytis ir 
juos apsaugoti turėjome natūralias 
sąlygas — valstybės sienas. Išeivi
joje tas apsaugos sienas turi su
daryti mūsų individualus tautinis 
atsparumas, bendruomeninis vie
ningumas, moralumas ir ekonomi
niai socialinis stiprumas.

KULTŪRINĖ KRONIKA
★ Nauja knyga apie monotypu».

Praėjusiais metais Amerikoje pa
sirodė nauja knyga apie monoty- 
pus — Printmaking with Mono
type. . .

Dirbantiems šioje technikoje 
dailininkams labai naudingas 
spausdinys. Tatai iš viso pirmoji 
rimta ir gili studija nuo monoty- 
po technikos atradimo, labai gau
siai iliustruota monotypais, pa
rinktais iš viso pasaulio dailinin
kų.

Mums ta knyga yra įdomi dar ir 
dėl to, kad iliustracijų skaičiuje 
yra ir dail. Henriko Šalkausko 
monotypas “Forms in Landscape”.

Knygos autorius Henry Rasmu- 
sen, žymus Amerikos dailininkas, 
pedagogas.

Knygą išleido: Chilton Company 
— Philadelphia & N. York Publi
shers.

★ Prano Naujokaičio romanas 
“Jlūžę tiltai” netrukus pasirodys 
knygų rinkoje. Knyga turi 240 
psl., leidžia Vagos leidykla Brook- 
lyne, US. Romanas vaizduoja 
žmones, neturinčius po kojomis 
gimtosios žemės. Jie vaikščioja 
svetimų didmiesčių gatvėmis, mė
gina įsikalbinti į naują buitį.

★ Vaclovas Čižiūnas, pedagogas 
ir kultūrininkas, šiuo metu studi
juojąs iliustravimo meną komer
cinės dailės mokykloje — Famous 
Artists Schools, Westport, JAV, 
yra nupiešęs viršelį ir aplanką 
Praho Naujokaičio romanui “ĮIū- 
žę tiltai”. Tai bus pirmasis V. Či- 
žiūno, kaip dailininko, viešas pasi
rodymas.

★ “Draugo” redaktorius Juozas 
Prunskis paruošė spaudai naują 
leidinį, skirtą ligoniams ir neten
kantiems sveikatos vyresniame 
amžiuje. Knygos pavadinimas — 
“Silpname kūne”, čia surinkta la
bai daug minčių ir pavyzdžių iš 
ligonių gyvenimo, išryškinančių 
gilesnę ligos prasmę, nešančią pa
guodos.

★ Lietuvių poezijos Antologija 
angliškai. Voyages Press leidykla 
praneša, kad šių metų pabaigoje 
knygų rinkoje pasirodys “Green 
Oak, Green Linden” — Žalias 
ąžuolas, žalia liepa, — lietuvių

. poezijos antologija anglų kalboje. 
Redaguojama Clark Mills ir A. 
Landsbergio, antologija talpins 
rinktines liaudies dainas bei indi
vidualių poetų kūrinius. Antolo
gijos paruošime talkininkaus lie
tuvių bei amerikiečių mokslinin
kai, rašytojai bei poetai.

“Green Oak, Green Linden” nu
matoma išleisti šių metų gruodžio 
1 d. Ji kainuos S4.50, bet užsisa- 
tologijos leidėjai tikisi atei
nančių savaičių bėgyje susi
laukti geroko skaičiaus prenu
meratorių, nes tai įgalintų 
juos padengti pradines spausdini
mo išlaidas. Norintieji paremti an
tologijos leidimą, gali užsisakyti 
ją iš anksto šiuo adresu: Voyages 
Press, 35 West 75 Street, New 
York 23, N.Y., USA.

★ Lietuvos topografinis žemėla
pis išleistas Čikagoje. Šį didžiulį 
darbą ryžosi išleisti “Tėviškėlės” 
leidyklos savininkas, žinomas mū
sų kultūrininkas ir skautų veikėjas 
Vladas Vijeikis (4346 So. Wes
tern Ave, Chicago 9, Ill). Patį 
leidinį redagavo ir jam reikalin
gus žemėlapius surankiojo Bro
nius Kviklys. Topografinis žemė
lapis apima visą Lietuvos žemę, 
su sienomis, nustatytomis sutarti
mis su kaimynais. Taigi čia ran
dame ir buvusį Klaipėdos kraštą, 
ir visą Vilnijos žemę plačia pras
me, su Brėslauja, Pastoviais, Mo
lodečnu, Valažinu, ščiutinu, Gar
dinu, Augustavu, Suvalkais ir ki
tomis sritimis. Knyga didžiulio 
formato — 44,5 x 31,5 cm. Viso 
joje yra 125 lapai. Žemėlapio 
mastelis labai smulkus — 1:100. 
000. Jame randame gražiai pažy
mėtus visus Lietuvos miestus, 
miestelius, bažnytkaimius, kaimus, 
dvarus, vienkiemius, ežerus, upes, 
kelius ir t.t. žemėlapio pradžioje 
dar pridėta lapų paskirstymo sche
ma, be kurios, žinoma, sunku bū
tų susivokti tokiame leidinyje. Lei
dinio redaktorius šiam reikalui 
kruopščiai surinko visą medžiagą, 
galimai mūsų sąlygomis panaudo
damas buv. Lietuvos kariuomenės 
štabo topografijos skyriaus iš
leistus žemėlapius.

★ Sol. J. Liųstikaitė, kurį laiką 
gyvenusi Kanadoje ir Šiaurės 
Amerikoj koncertavusi ištisoj ei
lėj lietuviškų kolonijų, šiais me
tais koncertuos Vokietijos lietu
viams.

★ Dainė Augustaitytė Miunche
no un-te apgynė disertaciją dak
taro laipsniui gauti. Tema — Lie
tuvių kalbos fonologijos sistema. 
Tiek darbas, tiek kartu įvykę eg
zaminai profesorių komisijos įver
tinti laipsniu cum Įaudė.

★ PLB Vokietijos Krašto Val
dyba, gavusi paramos iš Bonnos 
vyriausybės kultūriniams reika
lams, šios vasaros bėgyje numato 
aplankyti visą eilę kolonijų. Ta 
proga jose bus suruošta koncertų 
ir paskaitų.

★ Studia Lituanica antrasis to
mas numatomas išleisti dar šią va
sarą. Jame bus dr. Balio bibliogra
fija apie Lietuvą. Instituto pla
nuose yra dar išsami P. Butėno 
rengiama Maž. Lietuvos vietovar
džių studija.

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(Tęsinys iš “Mūsų Pastogės" Nr. 25)

Vokiečiai ruošėsi palikti Kauną. Sprogdino 
eilę pastatų, kuriuose ligi tol buvo įsikūrusios ko
kios nors karinės trupės, arba kurie turėjo viend- 
kios ar kitokios karinės reikšmės. Į šių nelaimin
gų pastatų skaičių pateko Fizikos — Chemijos 
Instituto rūmai Aleksote, Damijonaičio mokyk
la (Dariaus-Girėno gatvėj), ten pat buvę vienuo
lyno namai, geležinkelio stoties pastatai, elekt
ros stoties centrinė, šalia jos Vailokaičių namai, 
telegrafo telefono stotis, geležinkelių depo dirb
tuvės, Petrašiūnų elektros stotis ir visa eilė ne taip 
žymių pastatų. Uždegtas ir “Maisto" fabrikas. 
Milžiniški dūmų debesys pakibo viršum Kauno, 
pelenais paversdami geriausius jo pastatus ir liu
dydami apie paskutinį rudųjų okupantų siautė
jimą.

Krašte ėjo įvairūs gandai apie tučtuojau pra
sidėsiantį bolševikų terorą. Vieni gandai pralenk
davo kitus. Vieni pasakodavo, kad šaudomi visi 
gyventojai, kurie tik bandė vykdyti vokiečių už
dėtas prievoles, kiti teigė, kad bus šaudomi visi 
vyrai, kurie tik nebus rasti raudonųjų partizanų 
eilėse. Treti, nuosaikiausi, tenkinosi skelbdami, 
kad bus sušaudyti ar ištremti tik tie, kurie vokie
čių okupacijos metu tarnavo valdinėse įstaigose. 
Kad tai patirtų, gyventojai rizikuodavo pralįsti 
fronto linijas, norėdami įsitikinti, kiek gandai yra 

tikri. Grįžę ramindavo, kad rusai nėra tokie bai
sūs, net, atvirkščiai, gana simpatiški ir draugiški, 
tik labai suvargę. Vistik ir po tokių suraminimų 
gyventojai paliko abejingi. Šeštadienio nakčiai, 
kuri, atrodė, tikrai vienus “išvaduotojus” pakeis 
kitais,' visi gyventojai išsislapstė, užkąsdami į 
žemę savo turtą, iškraustė trobesius, patys sulin
do miegoti į duobes bei laikinus bunkeriukus.

Esant tokiai padėčiai ir vyraujant panašioms 
nuotaikoms, buvo sutiktas anas pirmame pusla
pyje minimas sekmadienis.

SU NAUJAISIAIS “IŠVADUOTOJAIS”
Mūsų tėviškėj pirmomis “išvadavimo” die

nomis buvo apsistojęs trisdešimties raitųjų žvalgų 
būrys. Visi atrodė nepaprastai išvargę, greičiausia, 
ilgesnį laiką buvo buvę pirmose linijose. Nei vie
nas nežinojo kas yra švara ir higiena. Svarą palai
kydavo prausdamiesi ančių ir žąsų priturkštame 
prūde, o poilsiui vietą pasirinkdavo kiaulių dar
že. Visiems daliniams trūko virtuvių. Aiškinosi,, 
kad jos nespėja su frontavikais žygiuoti. Maisto 
trūkumą papildydavo patys, raudami iš laukų ža
lias daržoves, raškydami nepradėjusius nokti 
obuolius ir naktimis vogdami medų iš avilių. Visi, 
be išimties, labai mėgo gerti. Degtinę išsikcisdavo 
pas gyventojus į įvairius pavogtus valdiškus daik

tus: batus, antklodes, balnus, palapines. Neretai 
pasitaikydavo, kad už kibirą degtinės galima buvo 
išsikeisti arklį. Pigaus maino džiaugsmas dingda
vo, kai atsišaukdavo arklio savininkas, kuris pa
prastai gyvendavo už kelių kilometrų. Vyresnieji 
visokius mainus drausdavo, ypač kai keitėjas pra
šydavo duonos ar mėsos. Visokios bausmės ne
numalšindavo nei alkio nei noro keisti. Šie dali
niai atrodė kiek geriau, negu mes susidarėm įs
pūdį iš pirmo žvalgo. Visi nešiojo plačius antpe
čius, nebuvo matyti nei su “pempinėmis” kepurė
mis.

Prie pražygiuojančių dalinių prisijungdavo 
pas ūkininkus gyvenę raudonarmiečiai belaisviai. 
Pirmas jų uždavinys buvo suteikti reikalingų ži
nių iš apylinkės: gyventojų nuotaikas, bendradar
biavimą su vokiečiais (tai buvo suprantama labai 
savotiškai), lojalumo trūkumą bolševikams vokie
čių okupacijos metu, pasitraukusių į Vakarus gi
mines, turinčius užsienyje giminių ir panašiai.

Tuojau buvo tardomi ir suimti visi buvę se
niūnai, be jokių kaltės įrodymų, pasitenkinant 
faktu, kad seniūnavo, nežiūrint, kaip seniūniavo. 
Vyko asmeninių sąskaitų suvedinėjimas, visokio 
kriminalinio elemento kerštavimas, kuris daž
niausiai pasibaigdavo nereikalingu kraujo pralie
jimu. Daug kas, nesijaudindamas nei kiek kaltas, 
bet bijodamas raudonarmiečių “paslaugumo”, bu
vo priversti jau iš pat pirmųjų dienų slapstytis, 
kad išvengtų čia pat likvidacijos.

Rugiapiūtės metas. Prinokusios, brandžios 
rugių varpos linko žemėn, lyg melsdamos pro 
jas praeinantį šeimininką, kad priglaustų jas 
kluone. Ūkininkai tingiai apeina laukus, mato, 
kad jau ir vėlyva piūtis, bet darbą pradėti nėra 
nei kaip, nei kam.

Ūkio reikalais, Vyto prašomas, nuėjau pas 
kaimyną Luokį. Sis dūlinėjo iš kampo į kampą, 
vis dar nenusitverdamas kaip reikiant darbo. Ma
ne, einantį namo, jis net pro visą savo rugių lau
ką palydėjo. Galulaukėj susitikom Šalčiūną.

— Tai pjauti dairais? — pradeda Luokis.

— Taigi, kad piauti, bet sakyk, kaimyne, 
kaip? Išbraidyti, iškoneveikti, kaip pas kokį pūs- 
telninką. Velniai negalėjo tarplysiais arba aplink 
dirvas apeiti.

— Ką čia tau kareivis saugos kitų turtą. Ei
na, kur jam patinka, kur jam saugiau; negi jis 
galvoja, kad šie patys rugiai jį maitins.

— Kaip šiemet manai su talka daryti? Pa
sisamdyti nėra nei ką, nei iš ko. Koki čia dabar 
pinigai eis? Gal ir vėl tie patys rubliai? Atrodo, 
reiktų grūdais susilygti, bet ką čia žinai, ar tau 
paliks nors saują.

— Tikra bėda. Būdavo, susimetam keli kai
mynai, tai vieno šiandien, kito rytoj. Darbas grei
tas — ir patogu. O šiemet reiks vienam su mo
čia žarnotis. Ot, dagyvenom, kaimynėli. Užsiaugi
nom šitokius sūnus, sakėm, jau pagyvensim. Ta 
prakeikta mobilizacija visus iš namų išvijo. Mano 
visi trys stojo dirbti, palikę namus, prie geležin
kelio; sako nemobilizuos.

— Tai vistiek taviškiai gerai verčias. Mano 
du pas gimines slapstosi, du į Kauną išdūmė. Ne
gi stos į tų driskių eiles. Už ką? Lyg nematom, 
kas čia kiekvieną dieną ir naktį darosi. Klausyk, 
tai tas, tai kitas dingo. Vakar suimtas Mykolaitis 
su sūnumi. Šiąnakt išvežė Šalčiuką su Degėsiu.

— Tai dar gerai, kad vietoje jie “tvarkos” 
nepadaro. Tur būt, dar negirdėjai, kas Cibirkuos 
šiąnakt atsitiko. Atvažiavo rupūžės su mašina pas 
Grybauską, išlaužę duris visus nuogus sukėlė iš 
lovų, suvarė į virtuvę ir vienas saugojo, o kiti vis
ką išvalė. Neteko žmogus ir motoro, ir drabužių, 
ir masto... Vyriausias sūnus šoko pro langą bėg
ti. Tirkštelėjo vienas iš automato — ir vargšas 
nei neaiktelėjo. Toks puikus vyras buvo! Amži
ną atilsį... Tikri “išvaduotojai”.

— Aš savo bobai vis sakau, kad ji su jais 
perdaug nesirietų. Rauk juos velniai, ką ima, tegul 
sau ima. Žiūrėk, kad tik gyvas išliktum. Vistiek 
liksim nuogi ir be duonos kąsnio. Ar girdėjai, 
kad jau valsčiuje valdžia esanti?

(Nukelta į 4 psl.)
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DAR DEL ATLYGINIMU NUKENTEJUSIEMS 
NUO NACIU

K
Muenchcne amerikiečių šalpos 

organizacijų — USEP, ICEM, 
JAV-INS ir Jungtinių Tautų 
Augštojo Komisaro Pabėgėlių Rei
kalams atstovai svarstė aktualius 
klausimus, kurių dauguma mums 
lietuviams yra įdomūs ir opūs, to
dėl jų svarbesniuosius čia paliesi
me.

1. Atvykęs iš Ženevos JTO 
Augštojo Komisaro Pabėgėlių Rei
kalams įstaigos direktorius Mr. 
Thomas Jamieson trumpai palietė 
pasaulio pabėgėlių bėdas. Hong- 
Konge 6000 europiečių pabėgėlių 
laukia galimybės išvykti, Tunise ir 
Maroke 275.000 pabėgėlių iš Alžy
ro gyvena palapinėse ir yra mai
tinami Raudonojo Kryžiaus lygos 
ir JTO lėšomis, Graikijoje pabė
gėliai jau iškelti iš stovyklų ir 
pastarosios uždarytos, Italijos sto
vyklose gyvena 300, Jugoslavijoje 
600, Austrijoj 3000 ir V. Vokieti
joj daugiau 8000. šiais metais 
Austrijos pabėgėliai bus apgyven
dinti naujai pastatytuose butuose 
ir stovyklos bus panaikintos. Vo
kietijoj su JTO finansine parama 
šiais metais bus pastatyta 900 bu
tų, į kuriuos iš stovyklų bus per
kelta apie 4000 pabėgėlių, atei
nančiais metais bus statoma tiek 
pat butų, tat dar 400 bus perkelti 
iš stovyklų ir 1963 m. stovyklos V. 
Vokietijoj bus galutinai panaikin
tos. Tačiau dar labai didelis skai
čius pabėgėlių Vokietijoje gyvena 
privačiai ir jų gyvenamosios pa
talpos dažnai yra blogesnės, ne
gu pabėgėlių oficialiose stovyklo
se. Lėšos esančios kuklios ir, jas 
skirsiant, reikią apsispręsti ar pir
miau gelbėti žmones nuo bado ir 
ligų, ar rūpintis geresne pastoge.

Dir. Jamieson pranešimą papil
dė JTO Augšt. Kom. Vokiet. at
stovas p. Terrillon, paliesdamas 
emigracijos, įkurdinimo, nukentė- 
jusiems nuo nacių dėl tautybės at
lyginimo ir kitus reikalus. Tuos 
klausimus lietė ir kiti pranešėjai, 
būtent ICEM ir USEP.

2. EMIGRACIJA
Pripažįstama, kad svetimšalių 

pabėgėlių problema yra tarptauti
nės reikšmės ir kad už jų, gyve

nančių Vokietijoj, likimą ne vien 
Vokietija atsakinga, nors ji ir yra 
tą atsakomybę prisiėmusi. Išeinant 
iš to, kai kurie kraštai sušvelnino 
imigracinius varžtus ir priima ne 
tik sveikus ir darbingus pabėgė
lius, bet ir menkesnės sveikatos 
asmenis.

Šių metų pradžioj D. Britanija 
priėmė 370 menkos sveikatos pa
bėgėlių, N. Zelandija 69, Kanada 
205 sirgusius džiova, taipgi po 
kiek džiovininkų sutiko priimti 
Šveicarija ir Prancūzija. Svar
biausia lietuviams yra JAV da
bartinė emigracinė programa pa
gal specialų įstatymą (Public Law 
86-648). Iki šiol į JAV vykti yra 
užregistruota apie 1200 įvairių 
tautybių pabėgėlių. Gavo leidimus 
vykti 286, tiriama 500, ligonių 
233 ir apie 60 sunkiai įkurdinamų
jų. šiuo įstatymu gali pasinaudo
ti ir menkesnės sveikatos asmenys 
ar sirgusieji dižova. Patartina 
mėginti ii- tiems, kurie anksčiau 
dėl sveikatos buvo atmesti.

Norintieji išvykti į kitas šalis, 
kaip Kanadą, Australiją, D. Bri
taniją, N. Zelandiją ir kitur, turė
tų pranešti Balfui savo planus, 
nes dažnai atsitinka, jog atsiradus 
progai į kurį kraštą išvykti, yra 
duodamas labai trumpas terminas 
užsiregistruoti ir tada dažnai jau 
nėra laiko atsiklausti periferijų.

Buvo nurodyta, kad emigracinės 
galimybės nėra neribotos ir tarp
tautinių organizacijų teikiama 
emigracinė pagalba, kaip doku
mentų paruošimas, kelionei apmo
kėti išlaidų parūpinimas ir t.t., 
greitai gali baigtis. Tat yra svar
bu, kad visi lietuviai būtų su pa
dėtimi supažindinti ir galėtų ap
sispręsti.

3. ATLYGINIMAS NUKENTĖ- 
JUSIEMS NUO NACIŲ DĖL 
TAUTYBĖS

Kaip jau buvo skelbta, JTO 
augštasis komisaras ir Vokietijos 
vyriausybė pasirašė sutartį, pa
gal kurią yra numatyta atlyginti 
nukentėjusiems nuo nacių dėl tau
tybės. Toji sutartis susideda iš 
dviejų dalių:

Tiems, kuriems yra padaryta 
nuolatinė kūno ar sveikatos žala, 
atlygins vokiečių vyriausybė ir ji 
pati šią sutarties dalį įgyvendins 
per Bundesverwaltungsamt, Koeln.

Tų, kurie negalės atlyginimo 
gauti iš vokiečių pagal nukentė
jusiems atlyginti įstatymą (Bun- 
desentschaedigungsgesetz), atly
ginimo klausimą spręs JTO Komi
saras.

Atlyginimo reikalu į Vokiečių 
Vyriausybę reikia kreiptis adresu:

Bundesverwaltungsamt 
ft O E L N
Rudolfparkplatz, Hochhaus, 
West Germany.

Prašymų formuliarų dar nėra, 
tat, pareiškimai reikia rašyti ant 
paprasto popierio. Pareiškimams 
įteikti terminas 1962.XII.31. Iki 
to laiko visi terminai yra atviri, 
t.y. gali prašyti atlyginti ir tie, 
kurių anksčiau įteikti prašymai 
buvo atmesti, ar bylos dar neiš
spręstos, ar iki šiol niekur nesi
kreipė. Jei byla buvo užvesta, rei
kia pareiškime nurodyti kokioj įs
taigoj byla buvo ar yra sprendžia
ma.

JTO Augšt. Komisarui pareis5- 
kimų formuliarų galima gauti 
Jungt. Tautų Informacijų Centre, 
44 Martin Place, Sydney. Pareiš
kimams įteikti terminas 1961.XII. 
31 ir jie reikia siųsti:

Office of the United Nations 
High Commissioner for Refu
gees
Palais des Nations, 

Geneva — Switzerland 
— ★ —

“MŪSŲ PASTOGĖS”
RĘDAKCIJOS PASTABA

Australijos lietuvių tarpe yra 
taip pat visa eilė asmenų, vienu 
ar kitu būdu nukentėjusių nuo na
cionalistinio režimo.

Čia pateiktosios žinios yra imtos 
iš Vokietijos Krašto Valdybos In
formacijų, pagal kurias mūsiškiai 
nukentėjusieji gali orientuotis, ku
rios kategorijos pašalpos jie gali 
prašyti. Pagal tai jie gali ir kreip
tis arba į Vokietijos vyriausybę 
arba į augštąjį JTO komisarą.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
(IŠ “ELTOS”, RADIJO IR KITŲ ŠALTINIŲ)

Birželio 13 d. Vilniuje mirė, ei
damas 71 metus, dailininkas ir 
dailės kritikas, žinomas Kairiūkš
čių šeimos narys, doc. Vytautas 
Kairiūkštis. Dailininkas tapė por
tretus, figūrines kompozicijas, lie
jo akvareles. Pirmą kartą jo kū
riniai buvo parodyti 1923 m. Vil
niuje įvykusioje dailės parodoje. 
Vėliau jis dalyvavo parodose Lie
tuvoje ir užsieny. Velionis yra 
dirbęs pedagoginėje srity, yra bu
vęs paišybos mokytoju lenkų oku
pacijos laikais Vilniaus Vytauto 
D. Gimnazijoje, vėliau Panevėžio 
ir Kauno gimnazijose. Nuo 1944 
m. iki 1951 m. dėstė kompoziciją 
ir meno istoriją Kauno Valst. Tai
komosios ir Dekoratyvinės Dailės 
Institute. Jis pasižymėjo dailės is
torijos ir kritikos srity. Parengė 
monografiją apie dailininką K. 
Šklėrių, paskaitų ciklą apie dailės 
kūrinių kompoziciją. Velionis buvo 
pašarvotas Dailininkų S-gos rū
muose ir birželio 14 d. palaidotas 
Vilniaus Užupio (buv. Bernardi
nų) kapinėse.

LIETUVOS MOKSLININKAI 
PLANUOJA DRAUGE SU 

MASKVA

Maskvos “Pravda” birželio 12 
d. paskelbė Lietuvos mokslo aka
demijos prezidento J. Matulio 
straipsnį apie mokslo raidą Lietu
voje ii’ Sovietų Sąjungoje. Paste
bėjęs apie lietuvių mokslininkų 
įnašą, prof. Matulis pažymėjo, kad 
mokslininkai Lietuvoje siekia pa
tenkinti ne tik savo rajono gyvy
binius poreikius, bet bendradar
biauja ir vystant “visą tarybinį 
mokslą ir techniką”. Pagal Matu
lį komunistinio mokslo vieningu
mas iškėlęs reikalą “koordinuoti 
ir planuoti mokslo pasiekimus vi
sos šalies (t.y. visos Sovietų Są
jungos — EI) mastu”. Lietuvos 
mokslininkai, negalėdami savo at
liekamus tyrimus koordinuoti tik 
savo pajėgomis, aišku, “karštai 
pritarė TS KP CK-to ir TS MT- 
bos nutarimui mokslinius tyrimus 
geriau koordinuoti”.

MINĖTI V. BIELINSKIS IR
ANT. STRAZDAS SU

jo, revoliucininko nuopelnus. įdėti 
platūs prof. K. Korsako, J. Žiu
gždos, K. Ambraso straipsniai, E. 
Matuzevičiaus verstas N Nekra- 
sovo eilėraštis apie Bielinskį — 
mokytoją. Pagal J. Žiugždą šiam 
rusų tautos sūnui, rašytojui — ko
votojui ir lietuvių tauta, “atėju
si į vienintelį teisingą marksizmo 
-leninizmo kelią didžiosios rusų 
tautos (ar ne Raud. Armijos? — 
EI) padedama” dabar reiškianti 
“begalinę pagarbą...”

Birželio 12 d. jau žymiai ma
žiau vietos skirta raš. Ant. Straz
do gimimo dienos proga. Vilniaus 
radijo nuomone, Strazdas išreiš
kęs pažangiausias 18 m. pabaigos 
idėjas, jo gyvenimas susijęs su 
valstiečiais, jis žadino liaudį išsi
vadavimo viltimis...

Birželio. 19 d. Vilniaus radijas 
trumpai paminėjo Lauryno Ivins
kio, pirmojo lietuviško kalendo
riaus leidėjo, 150 m. gimimo su
kaktį. Iš viso lietuviai nepalygin
ti šykščiau minimi už rusus.

MENO SAVIVEIKLAI
NESISEKA MIESTUOSE ,

Birželio 10 d. Lietuvoje prasidė
jus respublikinei meninių agitbri- 
gadų apžiūrai “Tiesos” laikraščio 
prizams laimėti, apie kai kuriuos 
tų kolektyvų negalavimus papa
sakojo liaudies meno rūmų dir. Z. 
Sverdiolas. Prieš pora metų, esą, 
tokių meninių agitbrigadų buvo 
vos kelios, dabai- jau jų esama 
šimtai. Tokios apžiūros — konkur
sai tikrumoje atlieka varovų vaid
menį — esą, meniniais sprendi
mais išreiškiami nūdienos klausi
mai, keliama sėjos svarba, plie
kiami negerovių skleidėjai. Pagal 
Sverdiolą padėtis miestuose žy
miai blogesnė nei kaimuose, štai, 
Kaune, kur pajėgių dramos rate
lių yra apie 40, apžiūroje dalyva
vo tik 6 kolektyvai. Agitbrigadų 
programose, esą, pasigendama an
tireliginės tematikos, politinės sa
tyros.

NAUJĄSIAS MAŠINAS IŠSIUN
TĖ 13-KAI RESPUBLIKŲ, KIEK 

MAŠINŲ LIKO LIETUVOJE, 
NESKELBIAMA

SMŪGIS JAV
KOMUNISTAMS

JAV aukšč. teismo' Vašingtone 
birželio mėn. nutarimai, kuriais 
numatoma komunistų partijos or
ganizacijų ir narių registracija, 
sukėlė audrą Kremliaus sluoks
niuose. Juos jaudina mažiau nuos
tatai dėl vėl viešumoje iškelto 
priešvalstybinio partijos veiklos 
pobūdžio, kiek ypatingai reikalas 
registruotis, patiekti narių sąra
šus, parodyti, iš kur partija gauna 
pinigų ir kaip juos sunaudoja. 
Ypatingai skaudus smūgis — tai 
atsisakius registruotis numatyta 
10.000 dol. pabauda už kiekvieną 
nesiregistravimo dieną. JAV tei
singumo ministerial birželio 10 d. 
paskelbus, kad 10.000 dol. bauda 
bus be atodairos vykdoma, sukėlė 
paniką JAV komunistų sluoksniuo
se. Jie atsiduria kryžkelėje: arba 
registruotis, arba kasdien mokėti 
po 10,000 dol., arba... eiti 5 me
tams kalėjiman. JAV komunistų 
partijos gen. sekretorius Gus Hul- 
lis pareiškė, kad partija nesire- 
gistruos.

Birželio 7 d. Vilniaus “Tiesa” 
paskelbė apie šiuos nutarimus Va
šingtone ir plačiai citavo Hullio 
pareiškimą spaudai. Pats laikraš
tis pasiskubino įdėti rėkiančius pa
vadinimus: “JAV Aukšč. teismas 
parėmė gėdingus įstatymus”, “Nu
tarimai, kuriuos mielai pasirašytų 
Makartis”.

Tam triukšmui toną, aišku, duo
da Maskvos spauda su “Pravda” 
ir “Izvestijomis” priešaky.

Ta proga sovietinė spauda ne
nurimsta ir dėl to, kad, girdi, JAV 
-se kitos organizacijos “atvirai 
mindžioja visas teises”, kaip ta
riamai “fašistine” John Birch 
(Džono Berčo) draugija, įvairūs 
antisemitai ar rasistai.

Pastaruoju metu JAV-bėse kiek 
triukšmo sukėlusi Birch draugija 
(siekianti turėti apie 2 milijonus 
narių). Ji veikia legaliai ir jos 
tikslas yra pirmoje eilėje kovoti 
prieš komunizmą, jo kėslus Ame
rikoje, prieš gyventojų ligšiol per 
menką komunistinio pavojaus su
pratimą bei įvertinimą. Toji drau
gija, jau turinti skyrius daugiau 
kaip 20-tyje JAV valstybių, yra 
nemaloni komunistams ir jie slap
tais ar atvirais keliais sieks ją 
paniekinti ir kelti jos tariamą “fa
šistinį” pobūdį.

PARTIZANAI
«

(Atkelta iš 3 psl.)

— Girdėjau, kaip negirdėsi. Sako, ir tas 
Černiauskų valkata ten pritūpęs. Pasirašyt nemo
ka, o valsčiaus ponų eilėse nori būti. Kalba, kad 
jau tie žydbernįai ir pyliavas nustatę, nors čia 
mudu dar tik sukam galvas, kaip nupiauti. Pir
mi terminai, berods, už penkių dienų?

— Tai dar tu tikėjais, kad jie ilgiau lauks, 
juk matei, kad visi badauja? Bet su terminais tai 
nieko nebus, lai jie sau pasikaria. Tegul atiduoda 
pirma vaikus, o paskui skuba su datomis.

— Kas jiems darbo, kad tu negali. Žinai, 
kad jie jokių pasiaiškinimų nepripažįsta. Neišpilsi 
laiku numatytos normos, tai ir atsidursi už grotų. 
Lyg neatsimeni, kaip buvo prieš trejus metus. O 
dabar jie dar alkanesni. Čia tau ne prūsai, kad 
va, kaip pernai, prirašėm po du nulius ant kvi
tų, tai ne tik kad buvo pyliava išpilta, bet dar 
ir premiją gavau.

— O o, kaimynėli, pamatysim, ko nematę. 
Anais metais, nors valsčiuje rusų nesimatė, o 
dabar tai net keli jau sukinėjasi. Šneka, kad ir pats 
viršaitis būsiąs rusas. Užvakar mačiau ten toki 
vieną su didele karpa, tikriausiai jis ir bus. Tai 
sakyk, ar jau tikrai apsisprendei vienas piauti? 
Laikas pietų, jau boba ir taip bars, kad užsiple
pėjau.

— Reiks vienam, ką gi daugiau bedarysi.
Paspaudę rankas, nuskubėjo kiekvienas savų 

sodybų link. Pakilau ir aš.
Ir Luokis, ir Šalčiūnas, ir kiti kaimynai kirto 

paskirai, be jokių talkų. Visiškai nejautei to ru
giapjūtės įkarščio, kuris Lietuvoje savo linksmu
mu visada išsiskirdavo iš kitų vasaros darbų. Di
deliam dirvos plote sustirusi lingavo viena senių 
pora. Mašinų beveik niekas nevartojo, nes jų daug 
sunaikino vokiečiai, o be to, trūko ir arklių, ku
rie būtų pripratę.

Mudu su Juozu nusprendėm nesimaišyti ilgai 
po savo tėviškės apylinkes, nes areštai ir provinci
joje kaskart dažnėjo. Juozas numatė sau pavojų, 
kaip buvęs studentų atstovybės narys, o aš — 
kaip buvęs 1941 metų sovietų politinis kalinys. 
Su vietiniais gyventojais sutarėm puikiai. Iš jų 
bet kokių įskundimų nesitikėjom. Net ir su tais, 
kuriems dabar atsivėrė durys į valdžią, neturėjom 
jokių piktų nesusipratimų. Bet atsarga gėdos ne
daro, sako lietuviška patarlė. Mes ja ir vadovavo-

mės. Abu persikėlėm gyventi pas bičiulį Lupaitį. 
Čia įsitaisėm gerą slėptuvę, kad pavojaus atveju 
turėtume kur užlįsti. Nuobodžiauti čia neteko. 
Praūžianti karo audra nušlavė jo visus trobesius. 
Artimiausiems kaimynams mus pristatydavo, kaip 
paprastus darbininkus. Per dienas rausėmės po 
sudegusių pastatų pelenus, šalindami suskilusių 
Čerpių gružą, rinkdami iš pelenų dar vartotinas ap
kaustų dalis ir, galutinai nuvalę trobavietes, pa
ruošom jas naujai statybai. Naudodamies proga, 
“skolinomės”, niekam nežinant, iš miško statybi
nę medžiagą. Mūsų intensyvų darbą nuolat truk
dė vaikų ir moterų įspėjimai:

— Vyrai, ateina rusai, slėpkitės!
Per keletą sekundžių jau tupėdavom savo 

skylėj ir laukdavom, kol praeis pavojus. Jo atšauk
ti labiausiai skubėdavo mažasis ketverių metų 
Lupaitukas:

Vyručiai, lįskit lauk, ruskiai jau priėdę ir iš
ėjo, — buvo dažniausias jo, linksmai betrypiančio 
apie angą pranešimas. Kiek tik įstengdamas, jis 
mums padėdavo išlįsti, o po to pats šmurkštelė
davo į mūsų slėptuvę ir, išlindęs, girdavosi:

— Matot, vyrai, kaip aš greit įlendu. Kai už
augsiu, tai tikrai manęs rusai nepagaus. Tik ne
žinau, ar kas man taip greitai praneš, kad ruskiai 
jau išėjo, priputę. Mama jau bus pasenus — ne
greita. O ten taip šilta, gali uždusti, — švepluo
damas Vytukas džiaugdavosi savo ateities “lai
me”.

Mūsų gyvenimas pas Lupaitį truko apie dvi 
savaites. Po to mus aplankė Andrius ir pranešė, 
kad reikią skubėti į Kauną, nes atsikuria univer
sitetas, ir jo vadovybė skubiai kviečia stoti darban 
tiek profesorius, tiek paskutinių kursų studentus. 
Visiems kviečiamiems žadama išrūpinti, kad būtų 
atleisti nuo mobilizacijos. Apsisprendėm, kad ne
dera šios progos praleisti, nors universiteto sie
nos mus baugino. Kartu su Andrium parvykom 
į tėviškę. Čia Juozo belaukiantį radom Vylių, ku
ris buvo atvykęs padėkoti, kad buvo išsaugota jo 
gyvybė.

L. IVINSKIU

Birželio mėn. Lietuvoje plačiai 
minėta rusų kritiko V. Bielinskio 
150 m. gimimo sukaktis. Spauda 
dėjo ilgus straipsnius. O “Literatū
ros ir Meno” pusė 24 n-rio pas
kirta išgarbinti Bielinskiui, iškelti

Baltijos laivų statyklos įmonės 
pirmuosius šieno miltų agregatus 
pasiuntė į Latviją, Kazachstaną, 
Kirgiziją, Gruziją, Azerbeidžaną, 
Baltarusiją, Turkmėniją, Moldavi
ją ii- kitas respublikas. Kiek maši
nų teko pačiai Lietuvai, nepa
skelbta. E.

KIEK KAINUOJA
TAIKOS IŠLAIKYMAS
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1943 metų vasarą Juozas riekė pagiry ražie-
VOSYLIAUS ISTORIJA

nas. Pavakariop iš miško išlindo kažkokia žmo
gysta ir artėjo prie artojo. Anas priėjo ir rusiškai i: 
pasveikino “Bog pomoč” (Padėk, Dieve) ir sė- 
dosi ant arimo. Prisipažino, kad jis esąs rusas, 8 
Vosylius, belaisvis, bėgąs iš Rytprūsių. Turėjo tik $ 
devyniolika metų. Rankoje nešėsi tuščią katiluką. $ 

(Bus daugiau) Jį.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia
(Kampas Liverpool St.)

TEL,: 21-4254 arba BA-4254
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Inturistu. Nesiduokite klaidinami kitų skelbimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dai
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

AGENTAI :
SYDNEY:
CABRAMATTA, 
PARRAMATTA, 
BELMORE,
BANKSTOWN, 
BLACKTOWN,

M. Pekic, 143 Cabramatta Rd., UB 
Olympic Stores, 293 Church St., YL

M. Cibulskis, 468 Burwood Road, 75-6578.
Quality Centre, 5 Kitchener P-de., UY 8089 
Amalgamated Emporiums, 52 Flushcombe Rd., 

622-3160.
BFry’s Delicatessen, 557 Hunter St.,NEWCASTLE:

BRISBANE, — E. Jurka, 10 Vale St., Red. Hill, Qld. 
PORT KEMBLA Disposals, 107 Wentworth Street, 
MELBOURNE* Contal, 114 Elizabeth Street, Melb. 
ADELAIDE: Eicas, 41 Tapleys Hill Road, Hendon,

PERTH: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, BA 7842
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Taikos išlaikymu čia turima gal
voje ruošimąsi karui. Duodamos 
sumos daug kam gali atrodyti fan
tastinės, bet jos yra tikros. Šian
dien visame pasaulyje ginklavimo
si reikalams išleidžiama net 300 
milijonų dolerių kas dieną. Per 
valandą išeina 14 mil. dolerių.

Viso pasaulio ginklavimosi išlai
dų 75% tenka Amerikai ir Sovie
tų Sąjungai. Per metus susidaro 
net 120 bilijonų dol. suma.

Jeigu tie pinigai būtų naudoja
mi ne karinėm jėgom stiprinti, 
būtų galima visų Kinijos, Indijos 
ir Pakistano gyventojų metinį, 
100 dol. uždarbį, padvigubinti. 
Būtų galima duoti žmoniškus bu
tus 240 milijonų žmonių skurs
tančiuose kraštuose. Būtų galima 
išmaitinti ir duoti medicinos pa
tarnavimus net 3 bilijonams žmo
nių.

Šiuo metu visame pasaulyje 
yra 15 milijonų aktyvios tarny
bos karių ir 60 milijonų dirban
čių ginklų pramonėje ir karių ap
rūpinime.

Kanada ginklavimuisi praėju
siais metais išleido 1.600.000.000 
dolerių. Kiekvienam kanadiečiui 
išeina maždaug 900 dol. Vienas 
tik šautuvas kainuoja 250 dol., 
tankas — 100.000 dol. Paprasta 
kulka kainuoja 25 centai, šiais 
metais Kanada yra nutarusi įsigy
ti nenumatytą skaičių 104-G lėk
tuvų. Trijų panašių lėktuvų kai
na prašoka 9 mil. dol., kas’ suren
kama visame Toronte United Ap
peal metu.

Amerika praėjusiais metais gin
klams išleido 46 bilijonus dolerių, 
Sov. Sąjunga — maždaug 42 bi
lijonus dol., arba pusę viso vals
tybės biudžeto.

šaltajame kare tik žodžiai yra 
pigūs ir nieko nekainuoja...

“T.ž." L
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Redaguoja; Antanas Laukaitis

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. TeL: UJ 4898

EDVARDAS ŠULAITIS

PASAULIO STALO TENISO 
PIRMENYBĖSE

Pasaulio stalo teniso pirmeny
bės, pravestos Pekine (Raud. Kini
joje), baigėsi triuškinančia Azijos 
tautų sportininkų pergale. Iš 7 
varžybų po 3 pirmąsias vietas lai
mėjo Japonija ir Raud. Kinija, o 
vieną sugriebė Rumunija (mote
rų dvejete).

Komandinės varžybos pradžioje 
vyko pogrupiais. Vyrų “A” pogru
pyje I vietą užėmė Raud. Kinija 
su 8 taškais (iš 8 galimų). Po jos 
sekė: R. Vokietija — 7 tšk., V. 
Vokietija 6, čekoslovakia 5, Bur
ma 4, Ekvadoras 3, Ghana 2, Ne
palas 1, Mongolija 0.

Vyrų “B” pogrupyje pirmai
siais išėjo Vengrijos atstovai — 7 
taškai (iš 7). Toliau išsirikiavo: 
Švedija 6, Rumunija 5, Lenkija 4, 
Danija 3, Australija, Vietnamas ir 
Nigerija po 1.

Vyrų “C” pogrupyje aiškią per
galę pasiekė 1959 m. pasaulio 
meisteris — Japonija su 8 tšk. 
(iš 8). Japonai tepralaimėjo tik 
2 setus. Tolimesnė eilė: Anglija C, 
Jugoslavija 6, Sov. Sąjunga 5, 
Raud. Korėja 5, Brazilija 3, Sin
gapūras 2, N. Zelandija 1, Kuba 0.

Į finalą pateko tik pirmosios 
pogrupių komandos, čia Raud. 
Kinija supliekė Vengriją 5:1, o 
japonai įveikė vengrus 5:2. Paga
liau dėl I vietos susitiko japonai 
ir kinai. Japonijos vyrų komanda, 
kuri nuo 1952 m. nebuvo patyrusi 
pralaimėjimo pasaulio pirmenybė
se, šį kartą buvo priversta kapi
tuliuoti. Kinai čia nugalėjo “te
kančios saulės” krašto atstovus 
5:3.

Tokiu būdu vyrų komandinia
me tenise į pirmąjį šešetuką pate
ko: 1. Raud. Kinija, 2. Japonija, 
3. Vengrija, 4. R. Vokietija, 5. 
Jugoslavija, 6. Švedija. 4 — 6 vie
tos užėmėjai buvo nustatyti tokiu 
būdu: komanda užėmusi II vietą 
tame pogrupyje, kur žaidė nauja
sis pasaulio čempionas, gavo Vl-tą 
vietą; komanda, atsistojusi Il-je 
vietoje po vice-čempionų, iškovojo 
V-tą vietą ir t.t.

Tačiau Tarptautinės stalo teni
so federacijos kongresas, posėdžia
vęs Pekine po žaidynių, sudarė 
kiek kitokią eilės tvarką (atsi
žvelgiant ir į 1960 — 1961 m. tarp, 
susitikimus). Šis sąrašas vyrų 
grupėje atrodo taip: 1. Raud. Ki
nija, 2. Japonija, 3. Vengrija, 4. 
Švedija, 5. Jugoslavija, 6 — 7. 
R. Vokietija ii- Anglija, 8 — 9. 
Čekoslovakija ir V. Vokietija, 10. 
Rumunija, 11. Sov. Sąjunga.

MOTERŲ VARŽYBOS
Moterų komandinėse varžybose, 

irgi buvo žaista trijuose pogru
piuose. “A” pogrupyje gerai pa
sirodė rumunes, kurios nugalėjo 
Europos čempiones vengres. To
kiu būdu I vietą užėmė ii- į baig
mę pateko Rumunija su 5 tšk. 
(iš 5 galimų). Tolimesnėse vieto
se liko: Vengrija 4, V. Vokietija, 
R. Vokietija, Lenkija po 2, Mongo
lija 0.

Moterų “B” pogrupyje kinietės 
neturėję didesnio pasipriešinimo 
(visas komandas nugalėjo 3:0) ir 
surinko 5 tšk. Toliau sekė: Čekos
lovakija 4, Prancūzija 3, Australi
ja 2, Belgija 1, Nepalis 0.

“C” pogrupyje aiškų pranašu
mą įrodė buvusios ir dabartinės 
pasaulio meisterės — japonės. Jos 
tik prieš Angliją turėjo rimčiau 
pakovoti (3:2). Toliau liko: Sov. 
Sąjunga 5, Anglija 4, Švedija 3, 
N. Zelandija 2, Vietnamas 1, Gha
na 0.

Finale japonės užtikrintai (3: 
0) nugalėjo rumunes, o kinietės 
prieš rumunes iškovojo minimali- 
nę pergalę 3:2. Japonių ir kinie
čių susitikmas baigėsi pirmųjų 
laimėjimu 3:2.

Iš pirmenybių pasekmių suda
rytas moterų šešetukas atrodo

taip: 1. Japonija, 2.Raud. Kinija, 
3. Rumunija, 4. Sov. Sąjunga, 5. 
Čekoslovakija, 6. Vengrija. Tačiau 
Tarp, federacija ir čia nustatė 
kitokią eilę: 1. Japonija, 2. Raud. 
Kinija, 3. Rumunija, 4. Vengrija, 
5. Jugoslavija, 6 — 8. Čekoslova
kija, Lenkija, Švedija.'

Kaip jau buvome anknsčiau mi
nėję, Sov. Sąjungai komandinėse 
pirmenybėse atstovavo beveik vie
ni pabaltiečiai: pas vyrus iš 4 žai
dėjų buvo lietuvis Saunoris ir lat
vis Kalninis; pas moteris (iš 3) 
buvo dvi lietuvaitės — Ramanaus
kaitė, Kondrotaitė ir estė — Pai- 
serev.

PAVIENĖS VARŽYBOS

Vyrų vienete, kur dalyvavo 145 
žaidėjai, pirmuoju išėjo 19 m. am
žiaus sportininkas iš Pekino 
Džuan Cze-dunas, kuris baigmėje 
įveikė savo tautietį Li Fu-žuaną 
3:1. Abi pusfinalyje žaidusios po
ros buvo kiniečiai. 1959 m. pasau
lio meisteris, kinietis Žun Kuo-ta- 
nas šį kartą pralaimėjo prieš 15m. 
amžiaus Brazilijos atstovą Ubirasi 
da Kostą.

Lietuvis Saunoris čia įveikė ku
bietį ir vietnamietį, bet turėjo nu
sileisti trečiose rungtynėse prieš 
kinietį Sei Ven-džu.

Moterų vienete būta netikėtumų 
ir čia į baigmę pakliuvo Europos 
atstovė vengrė Eva Kocian. Ji nu
galėjusi 1959 m. pirmenybių čem
pioną — japonę K. Macuzaki, 
baigmėje susitiko su kiniete Ciu 
Czun-hoi. Laimėjo kinietė 3:2. Abi 
lietuvaitės čia iškrito po pirmų
jų rungtynių.

Vyrų dvejete I vietą pelnė ja
ponai Kimura-Hošino, baigmėje 
sukūlę Europos čempionus veng
rus Berciką-Šido 3:1. Mišriame 
dvejete japonų pora Macuzaki — 
Ogimuja (buvę vienetų čempio
nai) nurungė kiniečių porą 3:1. 
Vyrų dvejete Saunoris — Averi
nas buvo patekę į paskutiniųjų 32 
porų grupę, bet ten pralaimėjo.

Moterų dvejete vienintelę perga
lę sugriebė Europos sportininkės
— Vengrijos pora M. Aleksandru
— Z. Pitika. Jos finale nugalėjo 
kinietes Ciu Czun-hoi — Sun- 
Mei-in 3:2.

Po prmenybių buvo sudarytas 
geriausiųjų pasaulio stalo tenisi
ninkų sąrašas. Įdomu, kad pas vy
rus iš 14 pirmųjų žmonių 8 yra 
kiniečiai, 4 japonai ir 2 vengrai.

Kitos — 1963 m. pirmenybės 
buvo nutarta surengti Čekoslova
kijos sostinėje —Pragoję.

Sydnėjuje
Š.m. birželio 19 dienos “Daily 

Telegraph” laidoje teko skaityti 
pranešimą dėl numatomo krepši
nio stadijono Sydnėjuje.

Kadangi šis klausimas^ir mums 
yra įdomus, dariau žygių gauti 
aiškesnių informacijų. Teko patir
ti, kad stadijonas projektuojamas 
statyti Redferne, Wyndham gat
vėje, kuri eina paraleliai su Bota
ny gatve, kurioje yra Centriniai 
Lietuvių Namai. Stadijonui skir
tas žemės plotas yra tik 100 metiaj 
atstumo nuo Lietuvių Namų.

Šiuo metu vyksta derybos tarp 
N.S.W. krepšinio sąjungos ir Syd
nėjaus miesto savivaldybės dėl 
numatomos statybos patvirtinimo. 
Galutinas miesto savivaldybės 
sprendimas bus praneštas dviejų 
mėnesių laikotarpyje. Pagal N.S. 
W. krepšinio sąjungos pareigūno 
pareiškimą stadijonas būtų pasta
tytas dviejų metų bėgyje, taip, 
kad sekančioji Australijos Lietu
vių Sporto šventė Sydnėjuje tik
rai įvyktų naujame stadijone, ku
ris būtų labai patogus mums, nes 
tik keli žingsniai nuo mūsų namų.

Be to, ir visos krepšinio treni
ruotės būtų vykdomos naujame

Adelaidėje
VYTIS — A.S.K. (latviai) 63-64

Vyties pirmoji komanda susitiko 
su latviais, kurie žaidė be Dancis 
brolių ir jau matėsi lietuvių per
galė, nes ligi paskutiniųjų minu
čių, vytiečiai vedė žaidimą, tačiau 
latviai turėjo daugiau laimės 
sprendžiamose sekundėse. Kaip 
paprastai prieš latvius, lietuviai ir 
šį kartą parodė didelį kovingumą. 
Taškus pelnė: Ignatavičius 24, 
Gumbys 18, Lapšys 13, R. Petkū
nas 2, Visockis 6, Daugalis ir L. 
Urmonas 0.

Vyties jauniai susilaukė pirmo 
pralaimėjimo prieš fiziniai stipres
nius priešininkus, vieno metimo 
skirtumu.

VYTIS -----  PANTHERS 34-19
Lietuvaitės, nors turėdamos ir 

neperstipriausias priešininkes, ga
lėjo vis dėlto geriau sužaisti. Taš
kus pelnė: šiukšterytė 2, Keler
taitė 12, Pečiulytė 0, D. Radzevi
čiūtė 11, Andriušytė 7, Kitienė 2, 
L. Radzevičiūtė 0.

VYTIS II — RAMBLERS 27-33
Jaunių komanda trupučiuką šlu

buoja ir vis jai tenka pralaimėti, 
nors ir mažu rezultatu. Tačiau 
jaunoji karta nenusimena ir tikisi 
sekančiam rate atsirevanšuoti.

VYTIS II — UNITED 
CHURCHES II (31-51)

Vyties antroji komanda pralai
mėjo prieš savo priešą tik dėl to, 
kad blogai mėtė iš po krepšio. Taš
kus pelnė: Ramonaitis ir P. Al- 
kevičius po 12, Rakauskas 2, Da- 
niškevičius 5, Morkūnas, R. Urmo
nas, Ruzinskas 0.

VYTIS I ADELAIDE 
32-28 (11-12)

Mūsų moterys susitiko gal tru
putį stipresnes už save priešinin
kes, bet jau pradžioje žaidynių 
abi komandos parodė kietą gynybą 
ir rezultatas keitėsi, čia vienon, 
čia kiton pusėn. Vytietes susilp
nino dar pačioje pradžioje nete
kimas Irenos Pečiulytės, kuri sun
kokai susižeidė žaidynių metu. Jos 
vietą užėmė R. Andriušytė, bet 
puikiai kovojant antram kėliny M. 
Kelertaitei, E. šiukšterytei ir mė
tant iš po krepšio gana tiksliai G. 
Kitienei, kuri, kaip gynėja, spėda
vo sugrįžti ir atgal, teikė vytie- 
tėms mažą persvarą aikštėje, dar
niai padedant D. ir L. Radzevičių- 
tems.

Vytietes buvo pasiekę šešių taš
kų persvarą jau paskutinėse mi
nutėse, bet galutina pergalė pasi
liko keturių taškų skirtumo.

Taškus pelnė: šiukšterytė 2, M. 
Kelertaitė 11, Pečiulytė susižeidė 
ir nežaidė, D. Radzevičiūtė 6, L. 
Radzevičiūtė 0, Kitienė 8, R. And
riušytė 5.

VYTIS II — FORBES (31-33)
Vyties jaunės žaidė silpno sąs

tato ir ilgai truko, kol parodė 
stiprų pasipriešinimą paskutinėse 
minutėse, praląimėdamos vieno 
metimo skirtumu. Taškus pelnė: 
Powerza 25, Požėra 4, Matiukaitė 
2, Pociūtė ir Baškutė po 0.

Edas

VĖL KARTOJAMI GANDAI 
APIE RUSIŠKOJO RAIDYNO 

ĮVEDIMĄ
“Information”, Tarptautinio ko

miteto krikščioniškai kultūrai gin
ti organas, šių metų 6-me nume
ryje vėl kartoja gandus apie Mas
kvoje svarstomus planus Pabaltijo 
kraštuose lotynų raidyną pakeisti 
rusišku (kyrilišku) raidynu.

stadijone ir nebereikėtų nuomoti 
Newtowno salės, kas pareikalauja 
nemaža išlaidų.

V.A.

SVARBI INFORMACIJA DOVANINIŲ SIUNTINIŲ SIUNTĖJAMS
Kam naudotis įvairių tarpininkų patarnavimais ir mokėti brangiau, jei dabar yra galimybė per
siųsti savo siuntinius betarpiai per vienintėlę firmą Australijoje, turinčią pilnus Intouristo įgalio
jimus išduoti apmuitavimo licenzijas pačių sudarytiems siuntiniams 7 — 11 — 22 — 33 — 44 sv, 
svorio, tiesioginiam tų siuntinių persiuntimui į Sovietų Sąjungą. Greitas ir tikslus siuntinių pri
statymas besąlyginiai garantuotas. Per 5 metus nei vienas siuntinys nėra

UŽTIKRINAME, MŪSŲ DOKUMENTACIJOS IR PERSIUNTIMO 
YRA PATYS ŽEMIAUSI AUSTRALIJOJE.

dingęs.

MOKESČIAI

Visų papildomų informacijų (praome rašyti lietuviškai) kreipkitės j mūsų

Hansa Trading Co
Melbourne Skyrių,

General Merchant* 
& 

International Parcel Service

MELBOURNE * 197 FLEMINGTON RD., NORTH MELBOURNE, TELEF. 30-3347.
CANBERRA * 12 TOWNS CRSC., TURNER, ACT. PHONE 4-1115.
ADELAIDĖ * 18 TORRENS AVE., FULLARTON, S.A. PHONE 7-3626.
GEELONG * 38 WALSGOTT STR., NTH. GEELONG, VIC.

Mums skubiai reikalingi 3 veiklūs ir energingi tautiečiai prekybininkai, norį atstovauti mūsų 
interesus Adelaidėje, Perthe ir Hobarte. Geram pasisekimui užtikrinti būtina sąlyga rūsų kalbos 
mokėjimas.

KOMUNISTAI IR ARABŲ 
PASAULIS

Chruščiovas savo metu pareiš
kė, kad Egiptas turįs pasekti Mas
kvos keliu, nes, esą, Nasserio 
praktikuojamas socializmas einąs 
klaidingu keliu. Girdi, Sovietijos 
gyventojai geriau gyveną, nei 
Egipto liaudis, Egipto spauda šio
mis dienomis pareiškė, kad nesą 
reikalo Egiptui sekti Maskvos pa
vyzdžiu. Esą, Jungtinėse Arabų 
Respublikose įvesto socializmo dė
ka pašalintas feodalizmas, tačiau 
palikta laisvė ir religijai ir priva
čiai nuosavybei. Arabų spauda pa
brėžia: ne Chruščiovas, bet isto
rija nulems, kuriai tautai tinka ko
kia valdymo sistema.

Pastaruoju laiku vis dažnėją 
arabų spaudos balsai prieš Mask
vos kėslus jau įgalina teigti apie 
vis didėjančią įtampą tarp Mask
vos ir Kairo. Sovietai svajoja 
apie komunistų viešpatavimą pa
sauly — štai pagrindinė arabų 
spaudos mintis. Niekuomet nega
lės būti pakenčiama — ji pabrė
žia — arabų komunistų veikla, 
jei jie kovos ne už savo tėviškių 
nepriklausomybę, bet norės būti 
tik Maskvos vasalais. Kremliaus 
kišimasis į arabų kraštų vidaus 
reikalus galįs būti laikomas agre
sijos žygiu.

Kairo spaudos balsams prieš 
Maskvą progą sudarė jau ilgesnis 
metas sovietų praktikuojama kam
panija prieš tariamą nežmonišką 
arabų komunistų traktavimą. Spė
jama, kad neseniai Kaire viešė
jęs marš. Tito įtikinęs Nasserj, 
kad sovietų strategija ir taktika 
mažai išvystytuose kraštuose ga
linti visai palaidoti arabų respub
likos padėtį neutralių kraštų tar
pe.

Tarp kitko “Pravda” jau užsi
minė apie galimybę paskelbti ūki
nes sankcijas Egiptui.

LIETUVIŲ MOKSLININKŲ 
PRANEŠIMAI VARŠUVOJE

APIE NAUJUS BODUS 
VĖŽIUI GYDYTI

Varšuvoje įvyko tarptautinis 
kongresas kovai su vėžio liga. Iš 
Lietuvos, greta kitų, į kongresą 
buvo nuvykęs Vilniaus onkologijos 
mokslinio tyrimo instituto direkto
rius Telyčėnas. Jis kongreso da
lyviams nušvietė Lietuvos moksli
ninkų tyrinėjimo darbus toje sri
tyje. Tarp kitko, Lietuvos moks
lininkai yra išradę naujus vaistus 
nuo vėžio. Iš eilės preparatų at
rinkti du preparatai, Nr. 3 ir Nr. 4, 
kurie eksperimentuojant davę ne
blogus rezultatus ir dabartiniu 
metu ištiriami klinikinėse sąlygo
se. Rezultatai ir čia esą gaunami 
teigiami. Greta to daromi ekspe
rimentai ir gydant gyvulių vėžį.

Š MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS įį 
Š‘: JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! £

' E. PAGES
MONUMENTAL MASON,

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

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

B

CABRAMATTA HOTEL |
į; TeL UB 1619 ?

moderniškiausia* viešbuti* prie Cabramatto* gelžinkelio tilto, v 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- X 

Į sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — A 
;j; gera muzika. ą

STOCK
J. X

GARSŪS VISAME PASAULY, ❖

| BRANDY, Į
£ VERMOUTH - LIKERIAI |
Ž DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ. ?
i------------------------------------------------ Iy ... yBe kiti) jvairiau.il) vietinių ir užsieninių gėrimų pa. M. Petronj v 
•j* 152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jū. gausite .*. 
J. ir Stock gaminiu*. J.
v «•

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

3Ibs - 7Ibs - IIIbs - 22 Ibs 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

SIUNČIAME TIESIAI PAŠTU IŠ MELBURNO

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A.C.T. Builders Pty. Ltd.
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.

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 stoti*. TeL: LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary., N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išiimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

■.■/.’.■.V.V.V.Y.'.V.W.’.VW/AV.'AV.WWAW.’AV.W,

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
Į USSR PER ŠVEDIJĄ

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY

NAUJAS ADRESAS: 184 BROOK STREET, COOGEE, NSW.
Telefonai; 65 4101.
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SVARBUS

MUSU PASTOGE
PRANEŠIMAS

PERTHAS BANKSTOWNAS

ISPODING AS 21A U RA U.S 
TERORO MINĖJIMAS

Žiauraus bolševikų teroro dvi
dešimtmečio sukakties minėjimas 
Perthe buyo šiemet surengtas la
bai įspūdingai. Minėjimui salė bu
vo gauta pačioje didžiausioje Per
tho gatvėje (Hay St.), kurioje til
po 300 žmonių. Įeinant salės vi
dun, prieš pat duris buvo išstatyti 
didelio formato plakatai, vaizduo
ją žiauriuosius įvykius Pabaltijo 
kraštuose. Aukštai scenoje buvo 
įrengta tribūna kalbėtojams, o 
palubyje kabojo suglaustos trys 
Pabaltijo valstybių vėliavos. Visos 
sienos plote didžiausias plakatas 
vaizdavo tris Pabaltijo valstybes 
trijų tautiniuose rūbuose moterų 
pavidale su užrašais: Lietuva, Lat
vija, Estija. Krūvos nužudytų 
žmonių ir per lavonus žengią dur
tuvus atstatę enkavedistai buvo 
nupiešti trečiame plakate prieš 
akis sėdinčiai publikai, ir niekas 
negalėjo išvengti minties, kuri ne
primintų to skaudaus mūsų per
gyventojo įvykio.

Be pabaltiečių, minėjime daly
vavo visų pavergtų tautų atstovai. 
Taip pat minėjiman atvyko pava
duojąs W.A. ministrą pirmininką 
pramonės ministras Mr. Court. 
Pradėjus jam kalbą, pasipylė 
plojimai, kurie dar sutirštėjo pa
baigus kalbą. Savo ilgoj, turinin
goj kalboje ministras nušvietė 
Australijos žmonių ir vyriausybės 
nuomonę apie komunizmą ir jo 
grėsmę šiam kraštui. Išdėstęs 
smulkmeniškai įvairius komunisti
nės veiklos pasireiškimus, baigda
mas kalbėti, ministras pareiškė, 
kad visas kultūringasis pasaulis 
neguli eiti j kompromisą su komu
nizmu, tarsi su tikruoju šėtonu.

Minčiai tokius minėjimus ruoš
ti nuoširdžiai pritarė, pareikšda
mas, jog tai laisvojo pasaulio žmo
nėms apšviesti neišvengiamai rei
kalinga. Po ministro kalbos sekė 
visų trijų Pabaltijo tautų atstovų 
kalbos. Kiekvienas iš jų kalbėjo 
savo tautine kalba. Lietuviškai 
kalbėjo A. Klimaitis. Jo kalbą 
publika sutiko su giliu dėmesiu, 
nes prelegentas kalbėjo energin
gai. aukštai pakeltu tonu. Savo 
kalboje jis iškėlė naujų minčių, 
kviesdamas minėjimo dalyvius 
priimti rezoliuciją, kad pasodintų 
į kaltinamųųjų suolą bolševikinius 
kvislingius — Pabaltijo tautų iš
davikus. Jis nurodė, kad Rusija, 
okupavusi Lietuvą, sukurstė žmo
nes vienus prieš kitus ir per vie
tos komunistų partiją metų bėgy
je paruošė planus ir būdą, kaip 
sistematingai naikinti mūsų žmo
nes. Už tai tenkanti kaltė Snieč
kui ir Paleckiui, nes jie žinojo 
apie tą paruoštą žiaurųjį žmonių 
trėmimą, išduodami rusams sa
vuosius žmones, brolius, seseris. 
Baigus A. Klimaičiui kalbą, buvo 
sugiedotas Tautos himnas.

Po to sekė meninė dalis. .Sce
noje pasirodė tautiniais drabu
žiais vilkinčių 8 lietuvaičių okte
tas. Jos padainavo: "Lietuva bran
gi," o dainos vidury, pirmyn pa
žengusi M. Šidlauskienė gražiai ' 
deklamavo, kai tuo tarpu oktetas 
nenutrūkstamai tyliai tęsė dainą. , 
Okteto pnsirodytnns tikrai malo
niai nuteikė minėjimo dalyvius. 
Po lietuvaičių okteto, padainavo ; 
solistas estas. Latvė paskambino , 
pianinu, o po jos 2 dainas padaina
vo 15 asmenų sąstato žinomasis 
Pertho latvių vyrų choras.

Minėjimas laikytinas sėkmingu 
ir įspūdingu.

PRANEŠIMAS
A.L.B. Bankstowno apyl. valdy

ba, remdamasi bendruomenės sta
tuto 18 — 19 paragrafais, šaukia 
Bankstowno apylinkės narių vi
suotiną metinį susirinkimą š.m. 
liepos 9 d. 5 v.v. Bankstowno Liet- 
Namuose “Dainava”.

Susirinkimo darbotvarkė:
Susirinkimo atidarymas; prezi

diumo sudarymas; apylinkės val
dybos ataskaitinis pranešimas; re
vizijos komisijos pranešimas; dis
kusijos dėl pranešimų ir apyskai
tos tvirtinimas; 1961-62 m. naujos 
valdybos kadencijos sąmatos tvir
tinimas; apylinkės valdybos atsi
statydinimas, pasibaigus kadenci
jai; naujų vykdomųjų organų rin
kimai: a) valdybos rinkimas, b) 
revizijos komisijos rinkimas, a) 
garbės teismo rinkimas; A.L.B. 
Tarybos atstovo pranešimas iš 1960 
m. susivažiavimo Sydnėjuje; klau
simai bei sumanymai ir susirinki
mo uždarymas.

Nesusirinkus reikalingam susi
rinkimo dalyvių skaičiui, po pusės 
valandos bus pradėtas susirinki
mas ir skaitomas teisėtu, nežiū
rint dalyvių skaičiaus.

Po susirinkimo bus šokiai, vei
kiant geram bufetui. Įėjimas 
siems laisvas.

vi-

Korespondentas

MELBURNAS
SKAUTŲ VYRUOS SUEIGA
Sutartinai su skautininkų ra

movės seniūnu 9. A. Bakaičiu lie
pos 14 d., penktadienį, 7 vai. va
karą skautų būkle šaukiama Mel
burno skautu vyrijos sueiga. Da
lyvauja skautininkai, skautai aka
demikai ir skautai vyčiai. Ta pro
ga 3 mūsų broliai duos skauti
ninko įžodį. Prie kavos puoduko 
bus pasitarta aktualiais Melbur
no lietuvių skautų reikalais.

Tuntininkas

PRANEŠIMAS 
MELBURNO LIETUVIAMS

Š.m. gegužio 28 d. Melburno lie
tuviai iš savo kapeliono per pa
mokslą sužinojo, kad "Mūsų Pas
togė" parapijos kioske nebūsian
ti toliau platinama.

“Mūsų Pastogės” administracija 
praneša mclburniškiams tautie
čiams. kad ALB-nės Melburno 
Apylinkės Valdyba šiuo reikalu 
yra susirūpinusi ir jieško vietos, 
kur būtų galima ir toliau platinti 
bendruomenės laikraštį, apie ką 
visuomenė artimiausiu laiku bus 
painformuota.

“M.P. administracija

NAUJA “DAINAVOS" 
VALDYBA

Bankstowno Lietuvių Namų 
“Dainavos” narių metinis susi
rinkimas, įvykęs š.m. birželio 18 
d., buvo pradėtas pirm. Br. Sta- 
šionio, pakviečiant susirinkusius 
pagerbti tylos minute mirusius 
penkis “Dainavos” narius. Susi- 
linkimui pirmininkauti buvo pa
kviestas L. Karvelis, sekr. — Jo
nas Ramanauskas. Susirinkime da
lyvavo 83 nariai su 897 balsais. 
Visi nariai turi 1198 balsus — pa
gal įnašų skaičių.

Pranešimus padarė pirm. Br. 
Stašionis, kasininkas M. Šumskas 
ir revizijos — J. Kantonas. Per 
dvejus metus valdyba turėjus pa
jamų L 3299. Bankui skolos yra 
£1867, kitų skolų — £280. Revi
zijos komisija, radus atskaitomy
bės dokumentus ir knygas tvarkin
gai ir tiksliai vedamas, tik sporto 
aikštelių įrengimui surinkti pini
gai turėtų būti laikomi bendroje 
sąskaitoje, o ne jaunimo 'rinkėjų 
atstovo asmeninėj sąskaitoj.

Susirinkimas, išklausęs prane
šimų ir aptaręs atliktus valdybos 
darbus ir žygius, apyskaitą pri
ėmė ir buvusiai Valdybai už di
delį pasišventimą ir rūpestingumą 
išreiškė padėką.

Į naują valdybą slaptu balsavi
mu išrinkti: M. Nakutis, V. Inkra
tas, B. Pūkas, Bankstowno Apyl. 
valdyba, J. Kurlinskas; kandida
tai: A. Lelešius, J. šimboras. Į 
revizijos komisiją išrinkti: Br. 
Stašionis, J. Karitonas ir Jonas 
Ramanauskas; kandidatai: M. 
Šumskas, A. Bučinskas.

"Dainavos” pirmininko adresas: 
M. Nakutis, 12 Horton St., Ya- 
goona; kasininko adresas: V. In
kratas, 2 Myrtle St., Bankstown.

Dr. A. Mauragis padarė prane
šimą apie Sydnėjaus ir “Dainavos” 
L. Namų atstovų dėtas pastangas 
surasti tinkamų objektų įkūrimui 
vieno Sydnėjaus Lietuvių Centro. 
Tinkamų ir abiem pusėm priimtinų 
patalpų nepasisekę surasti. Po 
pranešimo buvo priimtos dvi rezo
liucijos.

J. Kedžio rezoliucija: "Susirin
kimas nutaria: "Dainavos” Namų 
Valdybos parodytą iniciatyvą dėl 
vienų namų įsigijimo užgirti ir 
įgalioja ateičiai susitarimo reikalu 
rūpintis."

Br. Stašionio rezoliucija: “L.N. 
"Dainavos” nariai savo metinia
me susirinkime, išklausę vienų lie
tuvių namų Sydnėjuje įsigijimo 
reikalų svarstymą, prašo atsižvelg
ti, kad:

I. Bankstowno Apyl. ribose gy
vena lietuvių dauguma (1/3 Syd
nėjaus metropolijoje) ;
2. Bankstowno miestas yra beveik 

Sydnėjaus metropolijos centre;
3. Patirta, kad sunku yra gauti 

ką nors panašaus, kur būtų gali
ma įkurti Lietuvių Centrų su vi
sais reikalingais pastatais;

4. L.N. “Dainava” turi dalį tin
kamų patalpų ir žemės sklypą, — 
todėl prašo Sydnėjaus L. Namų 
Tarybą ir jų narius prisidėti visais 
savo piniginiais ištekliais prie tu
rimų “Danavos" patalpų, panau-

ės sklypų, įkūri- 
Lietuvių Centro

dojant tuščią žemės sklypą, jkūri 
mui Sydnėjaus 
Bankstowne”.

Sumanymuose, 
iškelta mintis, 
valdyba užsakytų ___ .
liui Lietuvių Enciklopediją, kad 
būtų dedama pastangų gauti pas
kolos šių namų frontiniam 2-jų 
aukštų priestatui ir kt.

Susirinkimas praėjo darbingoj 
ir vieningoj nuotaikoj.

Inf.

tarp kitų, buvo 
kad “Dainavos” 
vietos knygynė-

STATOMAS
BATUOTAS KATINAS

Birželio 22 d. įvykusiame ALB 
Bankstowno Apyl. Kultūros Tary
bos posėdyje nutarta finansine 
parama prisidėti prie Bankstow
no liet, savaitgalio mokyklos ruo
šiamo, V.R. Saudargienės režisuo
jamo, “Batuoto katino” pastaty
mo.

PERSITVARKĖ BANKSTOWNO 
KULTŪROS TARYBA

Iš ALB Bankstowno apyl. kul
tūros tarybos dėl pareigų ALB 
Krašto v-boje pasitraukus jos vi- 
cepirm. J. Zinkui, nauju vicepirm. 
išsirinktas A. Bučinskas. Taryba, 
be joje esančių G. Hornienės 
(pirm.), A. Bučinsko, B. Žalio ir 
M. Šumsko, nuo birželio 22 d. pa
pildyta dar B. Geniu ir J. Jarma
lavičium.

Bibliotekai tvarkyti pakvies
tas M. Rudys.

Siunčiant pinigus “MŪSŲ 
PASTOGĖS" ar Krašto Valdy
bos reikalams, geriausia naudoti 
“MONEY ORDER” arba ČE
KIUS, nes tai yra patikimiausias 
būdas pinigams persiųsti.

Nepakankamai saugu pinigus 
siųsti pagal “POSTAL NOTE”, 
o ypač rizikinga dėti banknotus 
į paprastą neregistruota laišką, 
nes POSTAL NOTES ar bank
notų dingimo atveju nei paštas, 
nei laiško adresatas už tai neat
sako ir nėra galimybės išaiškinti, 
kas pinigus paėmė.

Siunčiant pinigus, prašoma 
parašyti ir laišką, nurodant kas 
ir už ką pinigus siunčia arba bent 
ant voko užrašyti savo adresą, 
nes nežinomo siuntėjo išaiškini
mas sudaro nemaža sunkumų.

Laiškus prašoma siųsti tuo pa
čiu senuoju adresu:

BOX 4558,
G.P.O., SYDNEY,
N.S.W.
Krašto Valdybos Iždininkas

Banks-
10 vai.

Went-

PAMALDOS
Liepos mėn. 7 d. — pirmasis 

penktadienis. Išpažintys Bass-Hill 
bažn. nuo 7 vai. vak.

Liepos 9 d. Cabramattos lietu
viams pamaldos Mt. Pritchard baž
nyčioje 9 vai. 45 min.

Liepos 16 d. pamaldos 
towne St. Brendan’s bažn. 
45 min.

Liepos 23 d. pamaldos
worthville Karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min. Išpažintys nuo 10,30 vai.

Liepos 23 d. Wollongong lietu
viams pamaldos W. Katedroj 5 
vai. po pietų.

Liepos 30 d. St. .Mary’s lietu
viams pamaldos St. Mary’s parapi
jos bažn. 10 vai.

Kaip paprastai, kas sekmadienį, 
pamaldos Camperdowne 12 vai. 
Pamokos sekm. mokykloj nuo 10 
vai. prieš pamaldas.

K.P.B.

POSĖDIS 
klubo po- 
(šeštadie-

PLUNKSNOS KLUBO
Sydnėjaus Plunksnos 

sėdis įvyks liepos 15 d. 
nį) 5 vai. 30 min. p.p. pas p. A. 
Laukaitį, 38 Cheltenham Rd., 
Burwood, N.S.W.

Klubo nariai prašomi dalyvauti.

CANBERRA

soc.
SYDNĖJUS

MOTERŲ GLOBOS D-JOS 
SUSIRINKIMAS

Šių metų birželio 18 dieną Cen
triniuose Sydnėjaus Lietuvių Na
muose Redferne įvyko nepapras
tas Sydn. Moterų Socialinės Glo
bos Draugijos susirinkimas.

Buvusios valdybos vardu sus-mą 
atidarė p. Adomėnienė prašydama 
p. Badauskienę susirinkimo pir
mininke ir p. Gasiūnienę — sek
retore.

Ponia Badauskienė pateikė susi
rinkimui numatytąją programą, 
kuri buvo priimta ir tikslingai pra
vesta.

Atsistatydinus praėjusios kaden
cijos valdybai, buvo išrinkta nau
ja, kuri jau turėjo pirmą posėdį 
ir pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: p. Osinienė — pirmininkė; 
p. Baužienė — vicepirmininkė; 
p. Gasiūnienė — sekretorė; p. 
Venclovienė — kasininkė; p. Žy- 
gienė — ligonių reikalams ir p. 
Jablonskienė — ypatingiems rei
kalams narė.

Susirinkime dalyvavo 27 mote
rys. Malonu pastebėti, kad šiame 
skaičiuje buvo nemaža ponių, ku
rios anksčiau aktyvioje draugijos 
veikloje nepasireikšdavo.

Nepaprastas sus-mas ypatingai 
pabrėžė naujų narių ir ypač jau
nesniųjų ponių ir panelių reika
lingumą dalyvauti draugijos veik
loje: Ešą: “daug rankų didžią naš
tą pakelia”. Buvo pareikšta, kad 
draugija taip pat laukia ir mūsų

Bendruomenės didesnio pritarimo 
bei materialinės paramos.

Tiek baigusiai kadenciją valdy
bai, tiek pačiai draugijai dėko
damas ii- sveikindamas išrinktąją 
valdybą, Krašto V-bos pirminin
kas inž. B. Daukus pabrėžė, kad 
ne vien jautrios paskirų moterų 
širdys, bet aktyvus materialinis 
ir moralinis bendradarbiavimas vi
sų moterų ir visos Sydnėjaus lie
tuvių bendruomenės su draugija 
teįgalins šią šalpos organizaciją pa
dėti vargan patekusiems tautie
čiams.

Linkėtina Soc. Globos Draugijai 
ir jos naujajai valdybai sėkmės, 
tikint kad bendruomenė tiek Dr- 
jos, tiek Krašto V-bos pirmininko 
šauksmą supras 
reaguos.

ir atatinkamai

a.
patekę tautie- 

Žygienę adresu:
P.S. Nelaimėn 

čiai kreipiasi į p. 
88 John St., Cabramatta, NSW., 
tel. U B 2899 arba skambina p. 
Baužienei — tel. LX 2608.

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS EVANGELIKAMS

Pranešama, kad sekančios pa
maldos lietuviams 
gimtąja kalba bus laikomos š.m. 
liepos mėn. 9 dieną, 12.30 vai. Syd
nėjaus evangelikų bažnyčioje, 90 
Goulburn Street, Sydney.

Tautiečiai prašomi pasinaudoti 
šia taip reta proga ir kuo skait- 
lingiau dalyvauti. Po pamaldų 
esančioje parapijos salėje šaukia
mas susirinkimas su arbatėle.

Parapijos Taryba

LAIKAS
NESULAIKOMAI IR

evangelikams

BĖGA 
NEPASTEBIMAI!

mūsoji tremties buitis neturiTačiau jei kas tvirtintų, kad 
prošvaisčių, tai tas sakytų netiesą.

Gražiausioji kiekvieno tautiečio gyvenimo akimirka kartoja 
si kasmet TRADICINIAME

“M Ū S Ų

SPAUDOS BALIUJE
KURIS ĮVYKS Š.M. RUGSĖJO 2 D. (ŠEŠTADIENĮ) 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 visų 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

PAKVIETIMAI GAUNAMI IR STALAI 
UŽSAKOMI ŠIAIS ADRESAIS:

B. DAUKUS — 273 Cooper Rd., Yagoona, tel. UY 5281; 
V. KAZOKAS — 13 Percy St., Bankstown, tel. 70-8395; V. PA
TAŠIUS — 55 Riverview Rd., Earlwood; R. VENCLOVAS — 
9 Lemnos St., Homebush, tel. UM 6208; J. Z1NKUS — 84 Victor 
Ave., Picnic Point; B. STAŠIONIS — 11 Berala St., Berala, 
tel. 649-9062; J.P. KEDYS — Baltia Pty. Ltd., 91A Argyle 
Street, Parramatta, tel. YL 9787; M. PETRONIS — 152 Liver
pool Rd., Enfield, tel. UJ 5727 ir J. VĖTEIKIS — 24 Lovoni St., 
Cabramatta, tel. UB 3680.

RENGĖJAI

SKAUTŲ VAKARAS
Canberroje iš jaunimo organi

zacijų itin veiklūs skautai. Iš 
skautų organizacijoj dalyvaujan
čių jaunųjų lietuvaičių ir lietu
viukų skaičiaus sprendžiant, gali
ma tvirtinti-, kad šios organizacijos 
eilėse šiuo metu yra beveik visas 
mūsų a' “

Kad 
plačiau 
minga,

Šiam 
skautų 
bei rėmėjų komitetas š.m. liepos 
22 d. 7 v.v. gražioje Albert Hall 
salėje rengia pobūvį -— vakarą. 
Čia būsianti turtinga loterija, ge
ra vakarienė, gėrimai pigiomis 
kainomis ir kitos prašmatnybės.

Įėjimas tik £1.1.0, įskaitant ir 
vakarienę.

Rengėjai tikisi, kad pobūvyje 
dalyvaus visi lietuviai, atsivesdami 
į jį ir svetimtaučių svečių.

M.P.I.

tžalynas.
ši džiuginanti veikla dar 
sklistų ir būtų tikrai sėk- 
reikalingos ir lėšos.
tikslui Canberros lietuvių 
vadovybė ir skautų tėvų

MIRĖ
Dr. Viktoras Juozas

PLEČKAUSKAS
Birželio 19 dieną Melburne stai

ga mirė Dr. Viktoras Juozas Pleč- 
kauskas, 59 metų amžiaus. Velio
nis gimė 1902 metais Vilkaviškyje, 
kur mokėsi pradžios mokykloje. 
Baigęs ją, jis lankė Marijampolės 
gimnaziją, kuri pirmojo pasaulinio 
karo metu buvo perkelta į Vilnių, 
o vėliau į Voronežą, Rusijoje. 
Daktaras Plečkauskas mediciną 
studijavo Vytauto Didžiojo Uni
versitete Kaune ir 1932 metais ga
vo diplomą. Dirbti sugrįžo į savo 
gimtinę ir nuo 1932 m. kovo mėn. 
iki liepos mėn. 1944 m. ėjo gydy
tojo pareigas Vilkaviškio apskri
ties ligoninės vidaus ligų, chirur
gijos ir genekologijos skyriuose. 
Nuo 1938 m. birželio mėn. buvo 
paskirtas genekologinio skyriaus 
ir rentgeno kabineto vedėju toje 
pačioje ligoninėje.

Karo metu Dr. Plečkauskas su 
šeima pateko į Vokietiją ir gyve
no Hanau tremtinių stovykloje. 
Ten jis buvo rentgeno skyriaus 
vedėju DP ligoninėje. 1949 metais 
atvyko į Australiją ir apie 4 metus 
dirbo Bonegillos stovyklos ligoni
nėje, tuberkulioziniame skyriuje. 
1954 metais persikėlė gyventi į 
Melburną, dirbdamas centriniame 
sterilizacijos departamente, Royal 
Park ligoninėje.

Daktarą Plečkauską mirtis iš
plėšė iš savųjų tarpo staigiai ir ne
tikėtai, jam vykstant į darbą. Jis 
mirė širdies priepuolio pasėkoje 
tramvajuje, vos pora sustojimų 
nuvažiavęs nuo savo namų. Velio
nis paliko žmoną, dukterį ir sūnų. 
Palaidotas Fawkner kapinėse, ne
toli nuo savo dabartinių namų, 
bet toli nuo savo numylėtos gim
tinės. Tebūnie lengva jam sveti
moji žemė!

ITT

PO MALVERSACIJŲ — NAUJI 
PATVARKYMAI IR ATLEIDIMAI 
PA VENCIO CUKRAUS FABRIKE

Pavenčio cukraus fabrike prieš 
kurį laiką buvo atidengtos dide
lės malversacijos, į kurias buvo 
įpinti netik tarnautojai, bet ir va
dovybė. Dabar Liaudies ūkio tary
ba pranešė, kad “reikalas sutvar
kytas”: Direktoriui A. Pabedins
kui ir vyr. buhalteriui P. Gras- 
manui išreikšti papeikimai, o kiti 
nesąžiningi tarnautojai atleisti iš 
pareigų.

BRITAI KELIA PAVERGTŲJŲ

TAUTŲ KLAUSIMĄ

Britų dienraštis “Daily Tele
graph” birželio 13 d. įsidėjo laišką 
redakcijai. Skaitytojas pritaria 
laikraščio nuomonei su Sov. Są
junga vesti sveiką ir efektyvią 
politiką. Jis sveikina laikraščio 
pasisakymą, kuriuo Vakarai turėtų 
praplėsti Berlyno klausimą ir į- 
traukti ne ■ tik Rytų Vokietijos, 
bet ir visos Rytų Europos klausi
mų svarstymą. E.

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

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

M. LUCAS & CO
56 YARRARA ROAD, PENNANT HILLS, N.S.W. 

Tel. 84 2272 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
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