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KUR ŽENGIA PASAULIS? GAGARINAS JAU ŠEŠĖLYJE

Vis dar nedrįstama prisipa
žinti, kad artėja neišvengiama
sis susidūrimas. Abi pusės tvir
tina, kad ginkluojasi tik apsigy
nimui. Sovietai savo kėslus mo
ka pridengti taikos šydu. Kas 
daryti mums?

Antraštėj pateiktąjį klausimą 
šiandieną mažne kiekvienas ke
lia savo širdyje, tačiau atsakymą 
į jį stengiasi nūdienė politika nu
slėpti nuo viešumos. Gal tik 
pačiu paskutiniuoju metu Jungt. 
Amerikos Valstybių prezidentas
J. Kennedy kaikuriose savo kal
bų vietose yra jį paryškinęs, ta
čiau vis dar nedrįsdamas pateik
ti viešumai tos neišvengiamos 
alternatyvos, kad žemės rutulio 
pasaulis palyginus gana greitu 
žingsniu žygiuoja į baisią neiš
vengiamybę — į totalinį dviejų 
ideologijų susirėmimą, kurio pa
sėkos šiuo metu sunku net nu
matyti.

Šių dienų politika taip paini 
ir sunarpliota, kad sunku atskir
ti, kur jos keliami klausimai yra 
visuotinio, o kur lokalinio pobū
džio. Ar Laoso prokomunistų 
partizaninės kovos yra lokalinio 
pobūdžio užmačios? Ar kubie
čių diversantų Amerikos kelei
vinių lėktuvų ginkluoti grobsty
mai yra tik lokalinio pobūdžio 
įsisiautėjusio Kubos diktatoriaus 
Fidelo de Castro užgaida, ar 
planingas komunistinio koloso 
diktandas?

Tatai klausimai, reikalingi aiš
kaus ir nedviprasmiško atsaky
mo, kurio tačiau neduoda ar ne
nori duoti Vakarų demokratijų 
vadai, politikai ir net laikrašti
ninkai.

Gyvendami Australijoj ir sek
dami vietinę spaudą mes dažnai 
stebimės jos naivumu, kai ji kal
ba politinėmis temomis. Net šių 
laikraščių vedamieji, kuriuos, 
reikia manyti, rašo ne eiliniai 
žurnalistėliai, o mažiausia poli
tinių skyrių redaktoriai, kartais 
taip naviai nusirašo, kad koktu 
darosi juos skaitant. Kaip pa
vyzdys — dabartinis konfliktas 
dėl Berlyno. Bemaž visi Austra
lijos laikraščiai, lyg skęstantieji 
griebdamiesi šiaudelio, nori taip 
šį reikalą subanalinti ir susmul
kinti, kad, jų galva, viskas bus 
gerai, jei tik dėl to Berlyno ne
bus ugnimi šaudomasi, o vėl 
tuščiai kalbamasi ir baramasi 
prie vad. derybų stalo. Iš jų 
skilčių lyg ir atrodo, kad užkišus 
Chruščiovo nasrus tais dviem 
milijonais vokiečių, kurie gyve
na vakariniame Berlyno sekto
riuje, jau visas pasaulis nuo ko
munistinio slibino ir bus išgelbė
tas... Mums, kurie savo patirtim 
pažįstame komunizmą, kurių 
šeimas prarijo nužmogėję raudo
nieji, kurių tikslus žinome ne tik 
iš teorijos, bet ir iš praktikos, 
yra juk visiškai aišku, 
kad nuolaidos Berlyne, nuolai
dos Laose, Konge ir Kuboje yra 
tik paskatinimas to nepasotina
mojo, kurio galutinas tikslas — 
pasiglemžti visą pasaulį, kad 
naujomis milijoninėmis aukomis 
patenkintų uzurpatoriškas išsigi
mėlių užgaidas.

Ir Amerikoj, ir Australijoj, 
ir visame Vakarų pasauly kas
dieną žūsta tūkstančiai žmonių 
auto katastrofose. Tačiau šios 
mirtys yra neišvengiamos, nes 
jų niekas tyčia neiššaukia, jos 

įvyksta savaime, be piktos kito 
žmogaus valios. Bet nuostabiau
sia, kad tas pats Vakarų pasau
lis, kuris nebijo pažvelgti mir
čiai į akis kasdienos buityje, ku
ris, atrodo, vis dėlto dar turi ir 
idėjinių nuotaikų, saugant žmo
gaus ir jo sąžinės laisvę bei jo 
socialinį gerbūvį, kurio praeitis 
mirga didvyriškų žygių kroniko
se, šiuo kartu lyg ir pasimetė, 
tarsi subailėjo ir neteko ryžto. 
Glostomosios kalbos, kad, gir
di, gal dar bus surasta modus vi- 
vendi su raudonaisiais, gal dar 
žiaurioji Rytų pasaulio ..meška 
sušvelnės, yra tuščios ir bepras
mės, bet drauge ir nepaprastai 
pavojingos, ugdančios migdomą
sias ir pasyviąsias nuotaikas, 
kurios ateityje gali pasiekti to
kios ribos, kad jau nebus dau
giau įmanoma sukelti visuome
nėje ryžto pasipriešinti atslen
kančiai iš Rytų pabaisai...

Šias defetistines Vakarų pa
saulio nuotaikas, be abejonės, 
puikiai mato ir žino komunizmo 
vadeivos. Jie žino, kad lengva 
yra laužyti šluotą pavieniais vir
bais, kad visos naujai įsikūrusios 
Azijoje ir Afrikoje valstybėlės 
tėra tik pereinamame periode į 
raudonųjų rankas. O štai ir pa
vyzdžiai: šiaurinėje Afrikoje, 
prancūzams grumiantis Tunise ir 
Alžyre, atsiveria plačios galimy
bės įsigalėti komunizmui. Po to, 
žinoma seks ir centrinė Afrika. 
Pietryčių Azijoje ir Pietų Ameri
koje komunizmui dirva taip pat 
gana palanki. Pagaliau ir pačio
se Jungt. Amerikos Valstybėse, 
kurios laikomos antikomunistine 
tvirtove, yra labai daug net ir įta
kingų balsų, pataikaujančių ko
munizmui, kurių vieni yra prisi
dengę tikri komunistai, o kiti 
vad. pacifistai... Net ir toks žy
mus žurnalistas Lippman dar ir 
dabar skelbia, kad, girdi, Ame
rikos pozicijos tarptautinėje poli
tikoje tik sustiprėtų, jeigu Berly
no klausimu vakariečiai būtų 
nuolaidesni...

Taigi ir kyla klausimas: kas 
darytina, kad Vakarų pasaulio 
gyventojų nuomonės pakistų ir 
sutvirtėtų antikomunistine link
me? Kokios tuo reikalu yra mū
sų, kaip politinių tremtinių, prie
volės ir ar mūsų balsas gali pa
kreipti visą istorinę šių dicmi 
slinktį?

Atsakymas aiškus: Jei politi
niai emigrantai, pabėgę į Vaka
rus nuo komunistinio siaubo, iki 
šiol visi būtų tylėję, jei mūsų ir 
kitų pavergtųjų tautų veiksniai 
Vakaruose nebūtų klabenę į po
litikų duris, jei nebūtų siuntę 
memorandumų, protestų, prašy
mų, tai būkime tikri, kad šian
dieną jau būtų buvę tikrai oficia
liai ir formaliai pripažinta mūsų 
žemių aneksija, o ir raudonasis 
budelis, greičiausia, jau būtų su- 
drumstęs ir naują mūsų užuovė
ją

Išvada būtų: Dabar, kai jau 
įsikūrėme, kai apsitvarkėme sa
vo kasdienos reikalus — reika
lėlius, reikia nepalyginamai akty
viau veržtis į politikos srovę, 
reikia šaukti visur ir visiems, kad 
su komunizmu nekovojamą gra
žiais žodžiais prie derybų stalo, 
o ruošiamasi žūtbūtiniam mūšiui, 
kuris įvyks ir kurį laimės laisvės 
ir demokratijos Šalininkai. Pas
kutiniu metu ryškiai pastebima, 

kad ne tik vakariečių vyriausy
bės, bet ir žymi visuomenės dalis 
lyg ir pradeda atsibusti iš komu
nistinio hipnozo slogučio, lyg ir 
susipranta, kad reikės kautis ir 
todėl mūsų švenčiausioji pareiga 
šią liepsnelę dar labiau kurstyti 
ir plėsti.

Tatai juk reali ir tikra galimy
bė, nors žiauri ir liūdna. Ją rei
kia priartinti tada, kai dar prie
šas nėra pilnai pasiruošęs ir va
kariečiai galutinai nepaskendę 
neviltyje.

A. B. BarniSkis

AKTUALIJOS

MIN S. LOZORAITIS

I PARYŽIŲ

Ryšium su įvyksiančia Pary
žiuje Didžiosios Britanijos, Jung
tinių Amerikos Valstybių ir 
Prancūzijos užsienio reikalų mi- 
nisterių konferencija min. S. Lo
zoraitis išvažiavo į Paryžių.

DLL OKUPANTO

ŽUDYNIŲ LIETUVOJE

Lietuvos okupantas rusas 1941 
m. birželio mėn. 26 d. Panevė
žyje jš apskrities ligoninės darbo 
metu išsivedė tris daktarus chi
rurgus — J. Žemgulį, St. Ma
čiulį ir A. Gudonį ir netoli ligo
ninės juos visus tris bestiališkai 
nužudė; kartu nužudė ir medi
cinos seserį Kanevičienę.

Lietuvių visuomenė, rodos, 
1942 m., nužudytiems gydyto
jams prie ligoninės buvo pasta
čiusi paminklą. Grįžęs 1944 m. 
į Lietuvą okupantas minėtąjį pa
minklą sunaikino, slėpdamas 
nuo būsimų kartų savo kruvi
nus nusikalstamus darbus.

Pastačius minėtąjį paminklą, 
jo fotografijos buvo platinamos 
lietuvių visuomenėje. Jei kas tu
rėtų tų fotografijų, atsiliepkite. 
Norėčiau susitarti dėl jų perfoto- 
grafavimo spaudos reikalams. 
Atsišaukusiems būsiu labai dė
kingas.

Rašykite:
Dr. A. Matulionis, Wallum 

Lake, Rhode Island, U.S.A.

ANTIKOMUNISTINES
DEMONSTRACIJOS

Sydnėjuje šiuo metu vyksta 
tarptautinė prekybos mugė. Sa
vo pavilijoną joje turi ir sovie
tai, į kur atsiųsti jų pramonės 
gaminiai ir aiškintojai — pro- 
pogandistai.

Pereitą šeštadienį okupuotųjų 
Europos kraštų emigrantai, dau
giausia vengrai ir ukrainiečiai, 
surengė parodoj antisovietines 
demonstracijas su plakatais, šū
kiais ir raginimais sovietų pa
rodos dalį boikotuoti. Buvo iš
platinta ir tūkstančiai'atsišauki
mų. Įvyko susidūrimų su austra
lų policija ir 8 demonstrantai 
buvo suimti.

Teko girdėti, kad suimtieji už 
užstatą paleisti

M.P.I.

Praeitą sekmadienį 10 vai. 30 
min. vakaro Sydnėjaus laiku 
Maskvos radijas pranešė, kad 
naujas sovietų satelitas Vostok 
JI jau ketvirtą kartą skrieja ap
link žemę 111 — 160 mylių 
aukštyje, kurį preciziniais ins
trumentais valdo pilotas kap. 
Hermanas Titovas, 26 metų am
žiaus, vedęs, bevaikis. Jis esąs 
Gagarino draugas ir jo žmona 
Tamara drauge su Gagarinicne 
sėdinčios prie televizijos, sekda
mos skridimo detales. Vostok II 
esąs keturių su puse tono svorio 
ir pirmadienį buvo pranešta, kad 
apskridęs žemę 17 kartų nusi
leido numatytoje bazėje Rusijo
je. Pirmadienį buvo pateikta ir 
daugiau smulkmenų, kaip jautė
si pilotas erdvių laive, kokius 
pranešimus jis perdavinėjo so
vietų mokslininkams ir kokias 
vietoves praskrido. Praskridęs 
Titovas net du kartu virš Sydnė
jaus ir kartą virš Melbourno.

Vakariečių stebėjimo punktai 
šį skridimą sekė ir girdėjo radi
jo šifro signalus, tačiau ir šį 
kartą sovietai kažkodėl iškėlė 
naująjį satelitą su žmogum, ne- 
pasikvietę nei vieno stebėtojo ar 
laikraštininko iš užsieniečių. Ne
žiūrint to, vis dėlto vakariečiai 
jau nebekelia daugiau abejonių, 
kad sovietai erdvių nugalėjimo 
varžybose yra gerokai pralenkę 
amerikiečius.

Satelito pilotas, sovietų skel
biamais daviniais Jautęsis pui
kiai ir normaliai. Valgęs norma
liai, net miegojęs apie septynias 
su puse valandos. Svorio nete
kimas nekėlęs jokių komplikaci
jų jo savijautai ir sveikatai.

Vakariečių tarpe dėl šio naujo 
skridimo yra visokių nuomonių

POLITIKA IR KASDIENYBĖ
“PASAULIO JAUNIMO” 

DELEGATAI SUSIRINKO
MASKVOJE...

Liepos 25 d. Maskvoje, Krem
liaus kolonų salėje susirinko ne 
delegatai “pasaulio jaunimo” į 
savo kvorumų (kaip Lietuvoje 
paskelbta spaudoje, per radijų), 
bet komunistinių ar paraudonavu
sių jaunimo organizacijų delega
tai iš 91 krašto, iš viso 340 atsto
vų iš svetur. Po iškilmingo atida
rymo, pirmąją dieną sovietų, ita
lų ir indų delegatai kalbėjo temo
mis: jaunimas, savitarpio susipra
timas, bendradarbiavimas ir kt. 
Vad. jaunimo kvorumo taryba su
darė darbo organus. “Pasaulio 
jaunimo kvorumas” Maskvoje vy
ko nuo liepos 25 ligi rugpiūčio 3d. 
Jo mintis kilo 1960 m. Maskvoje. 
Vėliau ten susirinko 60 kraštų 
jaunimo, studentų, profsąjungų 
“delegatai” ir jie patvirtino rei
kalą sukviesti forumą Maskvoje. 
Dalyvauja delegatai iš Europos, 
Afrikos, Azijos ir abiejų Ameri
kų. Patys organizatoriai atvirai 
prisipažino, kad forumas turėsiąs 
komunistinį pobūdį. Nenuostabu, 
kad greitai Vak. Europoje, skan
dinavų kraštuose ir Ž. Amerikoje 
pradėjo augti pasipriešinimas 
prieš tokio su politiniais tikslais 
forumo kvietimą. Griežčiau pasi
priešino užsienio socialistinės jau
nimo organizacijos. Lygiai foru

ir nuotaikų. Mokslininkų tarpe 
jaučiama pasitenkinimo, kad 
tarpplanetinis susisiekimas galįs 
jau greitu laiku būti įvykęs fak
tas, tačiau politiniuose ir ypač 
kariniuose sluogsniuosc keliama 
susirūpinimo, kad šis sovietų pa
sisekimas nebūtų panaudotas 
šiuo metu jau ir taip įtemptos 
ideologijų kovos plotmėje. Ka
riniai žinovai mano, kad būtų 
tikrai pavojinga, jei iš panašaus 
satelito būtų pabertos ant Va
karų pasaulio vandenilinės bom
bos...

Amerikos mokslininkai tvirti
na, kad nežiūrint šios sovietų 
sėkmės, jie vis dar turi vilties 
pirmieji pasiekti mėnulį, grei
čiausia jau 1967 metais.

Čia peršasi neabejotina išva
da: Šaltasis karas pasiekė savo 
įtampos viršūnę. Vakarų politi
niai ir kariniai strategai, atrodo, 
pagaliau bus supratę, kad ilgiau 
jau negalima ramiai ilsėtis ant 
laurų, kad pavojus iš komunisti
nio pasaulio sąmokslininkų yra 
rimtas ir reikalingas rimto dė
mesio. Istorija juk mus moko, 
kad ginklai sužvanga tuo metu, 
kai priešas darosi pavojingas, ne
norint jam leisti dar labiau su
stiprėti. Paskutinieji Amerikos 
kariniai pasiruošimai, reikia ma
nyti, nesietini tik su Berlyno 
krize, bet su pasaulio politikos 
pavojų visuma...

Kaip ten bebūtų, bet šiuo me
tu Gagarinas liko jau užtemdy
tas naujo sovietų pasisekimo ir 
reikia manyti, kad net Australi
jos jis jau neaplankys. Skelbia
ma, kad Gagarinas iš Kanados 
be sustojimo išskridęs į Sov. Są
jungą.

mo komunistinį pobūdį demaskavo 
ir vakarų spauda.

Vakarų stebėtojai nurodo, kad 
vienas tokio forumo sukvietimo 
tikslų esąs Komjaunimo organi
zacijos suaktyvinimo klausimas. 
Maskva rimtai susirūpino vis ma
žėjančių komjaunuolių skaičiumi.

AUGA PASIPRIEŠINIMAS 
PRIES KOLCHOZUS

Rūgimas sovietų kontroliuoja-' 
moję Rytų Vokietijoje tebevyks
ta. Pastaruoju metu ūkininkų 
tarpe krašto pietuose pastebėtas 
judėjimas išeiti iš kolchozų. Ober- 
lausitz kaimuose valstiečiai rinko 
parašus, darė sąrašus norinčių iš
stoti iš kolektyvinių ūkių. Komu
nistiniai agitatoriai deda visas 
pastangas įkalbėti valstiečiams, 
kad, girdi, išstoję iš kolchozų jie 
pasunkinsią savo gyvenimą. Šiuo 
metu Ulbrichto įvykdytas prievar
tinis ir visuotinas ūkių sukolekty
vinimas jau neša "vaisius”. Rytų 
Vokietijos spauda skundžiasi pa
dėtimi gyvulininkystėje. Dėl pa
šarų stokos išgaišę daug gyvulių. 
Sovietai žadėjo tūkstančius 
tonų sojos ir kitų pašarų, tačiau 
ligšiol nesulaukta. Ulbrichto reži
mą ypatingai sunkina ir ta aplin
kybė, kad prieš bolševikinimo me
todus ir prievartinį vokiečių ūkio 
jungimą į rytų bloko ūkio sistemą 
jaučiamas pasipriešinimas ir par
tijoje bei jos padaliniuose. E.

ATVIRAS
LAIŠKAS

(DĖL KOMUNISTŲ AKIPLEš 
IŠKUMO MELUOJANT)

Jeigu popieris iš gėdos galėtų 
raudonuoti, tai neprašytai siunti
nėjamas “Tėvynės Balsas” būtų 
raudonas kaip yra jo turinys. Tiek 
jame melo prikemšama." Kai “Tė
vynės Balso” bendradarbiui pa
vargsta meluoti, pasitelkiama pa
galbos iš kaimynystės, šių metų 
gegužės mėn. Nr. 37 yra cituoja
mas Algirdas Skripka, Lenkijos 
lietuvių kultūros draugijos pirmi
ninkas. Jis su panieka kalba apie 
Balfo siuntinėjamus senų rūbų 
siuntinėlius, kurių Lenkijos lietu
viai nenorį priimti, nes “gyvenan
tieji lietuviai Lenkijoje yra ne
blogiau apsirengę, kaip ponai iš 
Balfo”.

Tačiau toks teigimas yra did
žiausia melagystė! Gal jam turint 
geresnę vietą ir dar prisiduriant 
“iš šalies”, kaip yra įprasta ko
munistinėje santvarkoje, nereikia 
vartotų drabužių, žinoma, naujo
ji komunizmo sukurta klasė, iš
naudodama darbininkiją, gyvena 
gerai. Jiems nesvarbu, kaip darbo 
žmonės gyvena, svarbu, kad jų 
pilvai ir kišenės yra pilni...

Pereitais metais viename lietu
vių savaitraštyje perskaičiau re
dakcijos pranešimą, kad jie turi 
eilę Lenkijoje gyvenančių lietu
vių antrašų, kuriems reikia me
džiaginės pagalbos. Parašiau re- 
dakcijon ir gavau tris antrašus, 
kurių vieną perdaviau kaimynys
tėje gyvenantiems lietuviams. Už 
poros dienų pasiunčiau vartotų 
drabužių siuntą Lenkijon. Maž
daug po dviejų mėnesių gavau at
sakymą. Štai pora ištraukų: "... 
siunčiu širdingą padėką gerbia
majam ponui. Esu tuom labai pa
tenkinta, nes viskas tinka. Ačiū, 
ačiū, tūkstantį kartų ačiū jums”.

Praėjo kokia savaitė nuo to at
sakymo ir pasipylė virtinė laiškų 
iš Lenkijos lietuvių. Laiškai daž
niausiai rašyti ant iš sąsiuvinio 
išplėšto lapo, neįgudusią rašyse
na, netaisyklingai. Tai, be abejo, 
nerašė įstaigų tarnautojai, kol
chozų sekretoriai nei kultūros 
draugijų pirmininkai, oi ne, bet 
paprasti žmonės. Darbininkai 
skundėsi savo varginga dalia ir 
prašė pagelbos. Per pusmetį ga
vau apie penkioliką tokių laiškų. 
Pasirodo, kad kai keliems nusiun
čiau po gerą ryšulį rūbų, kiti nu
sirašė mano antrašą ir pradėjo 
mane klebenti, tarsi aš būčiau 
koks sandėlys.

Čia noriu pateikti dar keletą iš
traukų iš kitų laiškų, kurie yra 
geriausias įrodymas, kaip žmonės 
skursta komunizmo sistemoje, 
kai tuo tarpu komunistų ponai 
pučiasi, tarsi varlės baloje, kar
todami — “pas mus visko užten
ka”. Štai ištraukėlės iš laiškų.

“Turim tris mergaites. Dvi eina 
į mokyklą, neturiu kuo aprengti. 
Todėl Jūsų labai prašom, jei ne
sudarysiu didelio Jums trūkumo, 
tai atsiųskit mano mergaitėms”.

Kita rašo: "... labai būtų gera 
kat galėtūt kuom padėti. Jei ga
lėsit, tikrai būtau dėkinga už tai, 
Pas mus žmonės labai džiaugėsi 
Jūsų dovanomis”.

Dar kita: “Brangūs Tautiečiai, 
jei niegalėsit man kuom nors pa
dėt, tai prašom iš visos širdies 
— atsiųskit kokį antrašą”, čia 
vėl viena motina prašo: “...maž 
man galėsit atsiust kokių senų 
skaryčių mergaitėm vaikščioti į 
mokyklą”. Našlaitė sako: “Ger
biamasis Ponas, ką galėsite, man 
viskas prisiduoda. Dieve mano, 
kokių žmonių yra gerširdžių. Aš 
apsiverkiau iš džiauksmo.” (čia 
buvo atsakymas į mano užklausi
mą, ko norėtų.)

Tai matote, gerbiamieji, kaip 
visko komunistų “rojuje” yra! Ta- 
rybininkai, užuot melavę per akis, 
turėtų padėti darbo žmonėms. Mi
lijonai rublių yra išleidžiama me
lagysčių propogandai, kai tuo tar
pu motinos neturi kuo savo vai
kų aprengti, čia noriu parodyti, 
kaip akiplėšiškai yra meluojama 
vadinamame “Tėvynės Balse”, čia 
tik vienas pavyzdys, o jų yra tū
kstančiai.

Algimantai Laiįvėna*
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REAKCINGIAUSI SLUOKSNIAI IR ATPLAIŠOS...
Pavergtųjų Tautų Savaitės atgarsiai 

Lietuvoje ir Maskvoje

Liepos 14 d. prezidento Kennedy 
proklamuota ir liepos 16 — 22 d.d. 
vykdyta Pavergtųjų Tautų Savai
tė JAV-se, kaip ir reikėjo laukti, 
susilaukė pikto atgarsio iš sovietų. 
Vilniaus radijas liepos 20 d. pas
kelbė, kad toji savaitė provokaci
niais tikslais buvo suorganizuota 
reakcingiausių sluoksnių drauge 
su “nebėgusiomis už okeano bur
žuazinių nacionalistų atplaišomis’’. 
Šios “atplaišos" arba šimtai tūks
tančių pabėgėlių, nenorėjusių lik
ti bolševikinės santvarkos režimo 
pančiuose, pasak to radijo, vis 
puoselėja viltj atkurti kapitalisti
nę santvarkų “liaudies demokrati
jos" (suprask komunistinės san
tvarkos) kraštuose.

Vilniaus grąžtų gamyklos dar- 
binikas buvo pasirinktas pasakyti 
savo nuomonę “tarybinių žmonių” 
vardu, šis darbinikas, neseniai 
grįžęs Lietuvon iš Argentinos, 
Morkuckis, Vilniaus radijo parei
gūnų parinktas, matyt, buvo lai
komas autoritetu tarti nuomonei, 
kurios greičiau laktume iš politi
kų, partijos žmonių ar bent rašy
tojų.

Argentinos lietuvis, Lietuvo
je, greičiausia, tik pirmais laisvės 
metais gyvenęs, o Argentinoje sun
kiai dirbęs, dabar autoritetingai 
pareiškė, kad “kapitalistinės” san
tvarkos Lietuvoje atkūrimo, nesu
lauksią nei JAV reakcionieriai, nei 
pabėgėliai — vad. buržuaziniai na
cionalistai. Toliau jam teko išdai
nuoti seną dainą apie tai, kad ka
pitalistiniuose kraštuose žmonės 
neturi darbo, o Lietuvoje, girdi, 
darbo žmogui skiriamas didžiau
sias dėmesys. Ir jis Lietuvoje 
gavęs darbą ir butą. Ta proga, 
žinoma, šis buv. argentinietis ne
galėjo nė žodžiu užsiminti apie 
tai, kad beveik visi jo draugai — 
atvykėliai iš Argentinos kaip tik 
griaužiasi padarę didžiulę klaidą, 
yra nusivylę Lietuvos būkle oku
pacijos sąlygose, ir visko atsižadė
tų, kad jiems vėl būtų leista grįž
ti į kapitalistinio “išnaudojimo” 
kraštą — Argentiną.

Maskvos “Izviestijos” liepos 19 
d. laidoje išliejo visą pyktį Pa

Saulės spinduliai dar nepra
siveržė pro iškrypusių medžių 
Sakas. Sunkus rasos kilimas den
gia žaliąjį kiemų. Vadinasi, dar 
anksti. Tačiau miela Šeimynėlė 
pusryčiams jau pasiruoSusi.

IStikimiausi nariai — žvirb
liai, ištisai apsėdę į radaro stotį 
panašų baltiniams džiovinti įren
gimą. Ir kas juos žino, kada jie 
užima tą strateginę poziciją, gal 
jie ten ir miega: nakties tylu
moje nervų seismografas kartais 
užregistruoja kokį bumptelėji- 
mą: gal kuris žiauriai susapna
vęs nustojo lygsvaros...

Gero su kaimynais sugyveni
mo laidą — septynių pėdų aukš
čio kietmedžio tvoras užima ba
landžiai pilkieji. Po avelių be ra
gų, tai patys nekalčiausi sutvė
rimai: tik kartą pastebėjau, kaip 
vienas iš jų kvanktelėjo žvirb
liui per plikę, bet ir trigubai 
Šventasis taip pasielgtų, jei jam 
ištrauktų pusiau prarytą kąsnį. 
Uodegas nusukę kaimynams, 
porelėmis tęsia nevystančios iš
tikimybės įrodymą: tie simbo
liai taip spaudžiasi vienas prie 
kito, kad paprastai viena neats
kiriamo gyvenimo pusė atsiduria 
patvoryje. PaSėlusi meilė ir dar 
be pusryčių!

IS kaimynų pastogių plyšių, 
per suskilusias čerpes, iš prasi
žiojusių kaminų, kyko špokų vei
dai. Negi jie čia trukdys balan
džių romanus ar ims snaudžian
čiam žvirbliui už apikaklės ir 
dės žemėn, — jų moralė aukš
ta, kol pusryčiai nepaduoti.

Kalėdų krūmuose, kiniečių 
rožėse, prancūzų dešramedžiuo- 
se — susimetusi, taip sakant, 
smulkioji kavalerija. Nežinau jų 
vardų, greičiausia ir neturi, nes 
jokie vardai netiktų jų grožiui 
ir grakštumui: jie taip spalvoti, 
margi ir taškuoti, kaip nuosa
vam darže išaugintų gėlių žie
dai.

vergtųjų Tautų Savaitės proga ir 
tas pyktis — polit. komentato
riaus Novikovo pasirašytas ir pa
vadintas “Amerikos fariziejai”, 
laikytinas oficialiu Kremliaus re
agavimu. Aštriu tonu parašyta
me straipsnyje pabrėžiama, kad 
Kennedy valdžia pasukusi senais 
Eisenhowerio ir Dulleso keliais ir 
toliau tęsianti anapus okeano 
“negarbingą ir pavojingą” žaidi
mą. Lygiai kaip Lietuvos, čekų 
spaudos puolimuose ir Novikovas 
plačiai naudoja “provokacijos" 
žodį. Jis grasina (ir tai vėliau pa
kartojo Vilniaus grąžtų farbriko 
darbininkas), kad, girdi, ameri
kiečių planai išlaisvinti Rytų Eu
ropos tautas nueisią niekais. Vi
sai nekreipdamas dėmesio į tai, 
kad Sovietų Sąjunga jau atvejų 
atvejais sulaužė Jungtinių Tautų 
Chartą, Novikovas kaltina Ame- 
ką sulaužius tą Chartą ir ta proga 
kartoja įprastinį priekaištą vaka
rų adresu — (todėl, esą, jie kiša
si į laisvų kraštų vidaus reikalus? 
JAV vyriausybei dar teko ir griež

GEN. ZACHAROVO “IŠNYKIMO” MĮSLĖ

Sovietų sektoriaus Berlyne ko
mendantas gen. Zacharov pasi
traukė ar yra perkeltas į kitą vie
tą keistomis aplinkybėmis ir todėl 
tas faktas sukėlė įvairiausių ko
mentarų. Pagal susidariusią tra
diciją atšaukiamas komendantas 
atsisveikina su kitais komendan
tais; Zacharov to nepadarė. Jis 
tiesiog “išnyko” iš Berlyno; “jo 
nebėra”. Sovietų komendantūra 
Berlyne praleido tylomis savo še
fo pasitraukimą iš pareigų. Pra
bilo tik tada, kai vakarų Berlyno 
spaudoje pasirodė keisti komen
tarai. Tuomet Sovietų komendan
tūra paskelbė, jog laikinai einan
čiu komendanto pareigas paskir
tas pulk. I. Solovjovas, iki to pas
kyrimo buvęs Sovietų sektoriaus 
Berlyne komendanto atache. Visi 
keturi alijantai iki šiol skirdavo 
tik generolus savo sektorių ko
mendantais Berlyne.

RYTMEČIO ŠVENTĖ KIEME
Saulės spinduliai, nugalėję iš

krypusių medžių šakas, fronti- 
niu puolimu atakuoja dar verti
kaliai išsilaikiusius kaminus. 
Rasos kilime įsižiebia pirmosios 
deimantų ugnelės. Artėja sun
kiausias žmogaus gyvenimo mo
mentas — keltis. Bet kai tyliai 
pažiūri pro užuolaidų tarpus į 
kiemų, maloni šilima pakutena 
į sali aini sudžiūvusias širdies pa
šonę: esi reikalingas, laukiamas, 
(o jerum!) gal mylimas! Aukš
čiausios kategorijos pesimizmą 
išstumia gyvas faktas, jog esi 
milžiniško gamtos mechanizmo, 
komplikuotesnio už UNO, ne
pakeičiamas krumpliaratis.

Ir sirgimo dienų atidedi ryto
jui.

Pozityvios filosofijos prologas 
trumpam gruziną tau senai kaž
kur pakeliais dingusius gerus, 
kilniuosius jausmus (O tokių 
būta!) Mėnulio Šviesios švelnu
mo žvilgsniu glostai į pilkus ka
muoliukus susisukusių žvirblių 
galveles, apgailestaudamas, kad 
neturi tiek šilko užuovalkom 
paduškėlių po jom padėti, ne
turi tiek pūko kaldryčių juos 
pridengti. Jų tarpe pamatai ir 
save, kada dar buvai tokiu ka
muoliuku, kada nereikėjo rytais 
keltis, eiti į darbų, kada turėjai 
nepajudinamų kaip kalnų tikru
mą: Mama tuojau ateis...

Sarinatlyvai žvilgsnį kreipi į 
balandžius. Tvarkai jų pasišiau- 
šiusias nugarytes, pasipūtusias 
apikaklės ir čia vėl grau- 
dinies, kad jie, varg
šai , taip nepatogiai kenčia 
dėl idėjos. Apsiramini tik nu
skridęs į senuosius laikus, kada 
ir pačiam nereikėjo nei pūko 
čiužinių, nei bexų ar APC...

tesnis žodis — kodėl, girdi, jūs ki- 
šate nosį į vidaus reikalus tų tau
tų, su kuriomis palaikote diplo
matinius ryšius?

Novikovo straipsnis kaip tik 
puikus įrodymas, kaip sovietai 
jautrūs, kai jiems primenama pa
vergtųjų tautų likimas ir kaip jie 
pyksta, kai trečią kartą PT Sa
vaitės paskelbimas nuaidėjo per 
visą pasaulį.

Ta proga “Izvestijos”, vyriau
sybės organas, netverdamas pyk
čiu išplūdo JAV-es, tariamai ne
duodančias laisvės 20 milionams 
negrų, prikišo Amerikai sąjungą 
su gen. Franco ir Salazaru, net 
užkliudė JAV prezidentų patarėją 
B. Baruchą ir buvusį prez. H. 
Hooverį (jie “plėšę” rumunų naf
tą...), pagaliau, su įniršimu puo
lė ir New Yorko gubernatorių N. 
Rockfellerį ir kardinolą Spellma- 
ną už dalyvavimą PT Savaitėje. 
Iš viso, “Izviestijų" šauksmai ir 
plūdimasis padėjo PT Savaitę iš
populiarinti net ir anapus geleži
nės uždangos.

Zacharovas nedalyvavo JAV-bių 
generolo Osborn, iškelto iš Ber
lyno kitoms pareigoms, išleistuvė
se. Sovietų komendantūra atsiun
tė į išleistuves du žemesnio ran
go karininkus, tad spėjama, jog 
jau Zacharov savo pareigas pali
ko balandžio mėn. gale. Zacharov 
yra dalyvavęs JAV-bių ginkluo
tų jėgų šventėje tuoj po to, kai 
Chruščiovas nutraukė Paryžiaus 
konferenciją dėl lėktuvo U-2 in
cidento. Tuomet Zacharov pareiš
kė: “Mano amerikiniai draugai 
apsiviltų, jei aš nedalyvaučiau 
jų šventėje", todėl dabar politi
niai stebėtojai mano, kad gen. 
Zacharovo iškėlimas iš Berlyno 
turįs tam tikrą politinę reikšmę, 
gal būt, tas faktas reiškia, kad 
Maskva likviduojanti savo komen
dantūrą Berlyne ryšy su numa
toma Sov. Sąjungos ir rytų Vo
kietijos taikos sutarties pasira
šymu.

Žvilgsnio slinkimas stogais, 
pastogėmis duoda impulsą aliar
muojančiam susirūpinimui špo
kų bendruomenės likimu: stato
mi nauji namai be kaminų, sta
tomi iš naujų plytų, pastogės — 
hermotiškos dėžės. Bet jų links
mos akutės, besikilnoją nuo San
ta Lucia pagurkliai sakyte sako: 
girdi, žmogeli, mažiau filoso
fuok, o jieškok sau kokio urvo 
ar plyšio, juk antras mėnuo jau, 
kai nemoki nuomos, ne špokas 
gi esi.

Sukalkuliavęs savo elektroni
niais smagenim visas meiles, už
uojautas, simpatijas, imi kepalą 
baltos duonos už 1/11). Piauni 
storų riekę žvirbliams, piauni 
balandžiams, piauni špokams. 
Pridedi dar vienų riekę žvirb
liams, pridedi balandžiams, pri
dedi špokams. Prisiminęs, kad 
esi jų dvasios vadovas, pridedi 
dar tris riekes žvirbliams, ba
landžiams, špokams — bendrai 
visiems. Širdžiai visai suminkš
tėjus, įkalkuliuoji atvejį, kad gali 
būti ir geltonsnapių (nors ir ne 
sezonas), bet turint galvoje žvirb
lių pietiečių charakterį ir žvirb
lienių kritusia moralę, — ura- 
nijaus jieškojimo metodu patik
rini stalčius, spinteles, dėžutes. 
Nuo pelyčių ir svečių likusias 
Tilžės (vietinio nepaduok!) sū
rio žieveles ir cukruotas pyra
gaičių galvutes dedi į bendrą ka
tilą tiems smailyžiams. Dabar, 
išvaręs paruošiamo darbo žymią 
vagą, palaimintai nusišypsai nuo 
ausies iki ausies ir pasidaro taip 
gera, lengva, lyg ką tik būtum 
užbaigęs neeilinio pirmininko 
kadenciją. Pažiūri į laikrodį 
(biaurybe!) ir nuotaikos nesuga
dini: visviena jau pavėluota.

OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

JIE MOKOSI ANGLŲ KALBOS
Prie Vilniaus miesto švietimo 

skyriaus veikia dviejų metų užsie
nio kalbų kursai. Anglų kalbos 
grupės dalyviai pabuvę stovykloje 
ties Metelio ir Dusios ežerais pa
pasakojo, kodėl jie mokosi anglų 
kalbos ir ką numato ateity veikti. 
Vilniaus radijo bendradarbio pa
klaustas inžinierius atsakė, kad 
jam teksią naudotis anglų k. li
teratūra, o jos esą daug. O pati 
kursų vedėja pareiškė, kad pir
miausia rūpi kursantus išmokyti 
šnekamosios anglų kalbos. Sto
vykla buvusi suorganizuota, kad 
būtų proga angliškai kalbėtis. 
Stovykloje anglų kalba buvo at
liekami ir žaidimai ir buvo mo
komos dainos. Esant didelei nau
dai, kitais metais vasarą vėl nu
matyta panaši anglų k. kursantų 
stovykla.

KULTŪROS GYVENIMO 
NAUJIENOS

Prof. dr. Pauliui Slavėnui su
kakus 60 metų, Lietuvos Aukšč. 
tarybos įsaku už jo “ilgametę 
mokslinę, pedagoginę veiklą ir 
mokslinių kadrų ugdymą” jis ap- 
dbvanotas tos tarybos prezidiu
mo garbės raštu. P. Slavėnas dir
ba Vilniaus (dabar Kapsuko) uni
versitete fizikos — matematikos 
fakultete ir yra astronomijos ka
tedros vedėjas.

KRAŠTOTYROS DRAUGIJOS 
UŽDAVINIAI

Lietuvoje įsteigta kraštotyros 
draugija, kurios uždavinys — ko
ordinuoti visą kraštotyros darbą, 
apjungti ne tik archeologus, is
torikus, etnografus ir kitus spe
cialistus, bet įtraukti ir visuome
nę. Vilniaus radijas liepos 21 d. 
pastebėjo, kad Lietuvoje dar daug 
esama archeologinių, architektū
rinių, istorinių, revoliucinių, et
nografinių, meno ir kt. paminklų, 
kurie liudija apie lietuvių tautos 
kūrybą, apie ... “liaudies masių” 
kovą už laisvę ir nepriklausomy
bę.

Vėl akim ir širdimi braunies 
per užuolaidų tarpus. Žiūri į vi
sus, žiūri į kiekvieną atskirai ir 
kiekvieną pažįsti asmeniškai. Ir 
kaip nepažinti: gimę aplinkiniuo
se medžiuose, krūmuose, pasto
gių plyšiuose, čerpių tarpuose, 
prasižiojusiuose kaminuose, jie 
čia savo silpnom kojytėm pirmą 
kartą palietė gerosios žemės pa
viršių, čia augo ir stiprėjo rū
pestingų mamyčių penimi bei 
maudomi; čia ne vienas iš jų per
daug išdykęs, ar peranksti su
vaidinęs didvyrį, buvo patekęs 
į mano rankas, iškilmingai kaip 
Persų princas palaikytas, pasup
tas ir su pabučiuota galvele, at
sargiai, kaip trapi brangenybė, 
vėl padėtas ant švelniausios žo
lytės kupstelio. Čia jie su hono- 
rais baigė savo universitetus, 
konservatorijas, akademijas ir 
laimingi savame mažyčiame pa
saulyje žengia A ris foteliais, Ka- 
ruzais, Napoleonais.

Padarai analizę ar visi aki
vaizdoje, ar visi savi, ar nėra 
į jų tarpą įsifiltravęs koks sub- 
versyvus elementas destrukty- 
vinei veiklai. Pozityviu atveju 
toks elementas paimamas atas- 
kaiton ir — už uodegos meta
mas už tvoros!

Užtikrinęs ‘‘saugumas pir
miausia” paragrafų, atsuki kra
ną. Su čiurkšle vandens čiurle
na ir tavo mintys: kaip gera, kad 
toji bednruomenėlė turi kur su
sirinkti kompaktine mase, kur 
savų tarpe gali užgesinti visas 
savo degančias problemas. Vėl 
kaip lygus, atsiduriu jų tarpe: 
juk ir aš esu susipratęs savos 
bendruomenės narys, juk ir ma
no bendruomenė turi savo ko- 
liziejų Redferne, kur nueini, kai 
nėra kur dėtis, pasisemt sau dva
siniai patriotinės kultūros peno 
— išgeri stoličnajų, palūši poke-

Paklausimas ir Atsakymai

PAKLAUSIMAS A.L.B. KRAŠTO VALDYBAI
IR A.L.B. KRAŠTO KULTŪROS TARYBAI

Didžiai Gerbiamieji,

Ponas V. Kazokas M.P. š.m. nr. 
25 straipsnyje “Tautinė savižu- 
dystė ar kūrybinis veiksmas” pa
lietė bendruomenės ir religijos 
santykį, pareikšdamas šiuos tvirti
nimus:

“Istorijos eigoje religija tautos 
gyvenime nustojo pirmykščio svo
rio ir atsidūrė akcidentinių tau
tinės kultūros elementų skalėje, 
kurių buvimas ar trūkumas tau
tos kaip tokios neįtakoja.”

“Juk tauta stovi augščiau už 
bet kokią pasaulėžiūrą”,

“...mūsų bendruomenėje kuni
gas tėra tik unus inter pares (vie
nas tarp sau lygių, mano išvers
ta, P.B.) ir todėl be specifinių 
teisių bei privilegijų.”

šie p. V. Kazoko tvirtinimai 
man yra neaiškūs. Parašiau pa
klausimą p. V. Kazokui, klausda
mas, kaip Krašto Valdyba ir Kraš
to Kultūros Taryba vertina 10 
Dievo Įsakymų ir kuo jos remia 
lietuvišką kultūrą todėl, kad p. 
V. Kazoko straipsnis yra atspaus
dintas Krašto Valdybos leidžia
mame laikraštyje ir prie straips
nio nėra jokios pastabos. Taigi 
p. V. Kazoko straipsnis yra Kraš
to Valdybos ir M.P. redakcijos 
minčių reiškėjas. Beto, p. V. Ka
zokas yra artimas Krašto Valdy
bos bendradarbis ir Kultūros Ta
rybos pirmininkas. Samprotavau, 
kad p. V. Kazokas žino tiek Kraš
to Valdybos, tiek Krašto Tarybos 
nusistatymą mano iškeltais klau
simais.

10 Dievo Įsakymų išreiškia gy
vą religijos esmę, kuria savo gy
venimą grindžia netik visos krikš
čioniškos tikybos, bet ir nemažas

GERB. KUN. DR. P. BAČINSKUI

Tamstos pastatyti tendencingo 
pobūdžio klausimai neatsakytini, 
tačiau Krašto Valdyba, norėdama 
užkirsti kelią tolimesniems gin
čams bei klaidingiems išvedžioji
mams, pareiškia:

1. Dešimts Dievo Įsakymų per 
judėjizmą ir vėliau per krikščio
nybę yra praplitę visame civili
zuotam ir kultūringam pasauly 
bei pripažįstami moralinių normų 
pagrindu. Viena ar kita forma yra 
įtraukti net į civilizuotų kraštų 
baudžiamuosius kodeksus. Taigi 
kaip visus kitus, taip ir lietuvius 
saisto Dešimts Dievo Įsakymų.

2. Šimtmečiais krikščionybės įta
ka į Lietuvos kultūrinį gyvenimą 
buvo tiek stipri, kad lietuvių 
kultūra tapo perdėm krikščioniš
ka. Išdavoj ii’ šiandieną, puoselė
jant lietuvybę ir ugdant išeivijoj 
kultūrinę veiklą, neįmanoma pa

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ VISUOMENĖS 
ŽINIAI

Ryšium su kun. Dr. P. Bašinsko 
augščiau patiektais klausimais 
pareiškiu:

1. ALB Krašto Kultūros Taryba 
vykdo savo uždavinius ALB sta
tuto ribose ir savo veiklos apys
kaitą patiekia ALB Atstovų Su
važiavimui, kuris yra vienintelis 
ir teisėtas jos darbų vertintojas 
ir teisėjas.

2. Nei šiuo, nei kitais atvejais 
ALB Krašto Kultūros Taryba ne
atsakinės į privačių asmenų vie- 

rį, nuplėšt kam atlapą...
Pasukus durų raktą dešinėn, 

kieme įvyksta sujudimas dides
nio intensyvumo nei Melburno 
susirinkime: vienas iš žvirblių 
(matyt, koks veiksnys!) tik čir- 
vyk, čirvyk, atseit: ‘‘vyrai, ga- 
ląskime snapus”. Kompaktinė 
masė ima judėti, sukinėtis, žiū

skaičius kitokių tikybų. Iš nusi
statymo 10 Dievo Įsakymų atžvil
giu sužinomas tikras religijos ver
tinimas. Todėl pasirinkau šitą 
klausimo formą.

Ponui V. Kazokui pareiškus M.
P. š.m. 27 nr. kad jis negalįs at
sakyti į mano paklausimus, nes 
neturįs oficialių įgaliojimų, krei
piuosi į jus — A.L.B. Krašto Val
dybą ir A.L.B. Krašto Kultūros 
Tarybą, prašydamas atsakyti į 
mano klausimus, kuriais domisi 
daug M.P. ir T.A. skaitytojų, tie
siai, trumpai ir aiškiai:

1. Ar A.L.B. Krašto Valdyba ir 
A.L.B. Krašto Kultūros Taryba, 
vykdydamos A.L.B.-nės statutą, 
Krašto Tarybos suvažiavimų nu
tarimus ir apskritai atlikdamos 
bendruomeninius uždavinius jau
čiasi saistomos Dešimties Dievo 
Įsakymų?

2. Kokia religija, filosofija, ide
ologija ar pasaulėžiūra Krašto 
Valdyba ir Krašto Kultūros Ta
ryba grindžia kultūrinę Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės vei
klą?

Manydamas, kad tiek Krašto 
Valdybą, tiek Krašto Kultūros 
Taryba skaito Mūsų Pastogę šių 
klausimų nuorašo nesiunčiu p. V. 
Kazoko man nurodytais adresais 
ne todėl, kad jausčiausi įžeistas 
p. V. Kazoko pasitarnavimu, nu
rodant adresus, bet kad man at
rodo, tai būtų tuščias formalu
mas.

Tikėdamasis Jūsų atsakymo ar
timiausiame Mūsų Pastogės ar Tė
viškės Aidų numeryje,

Reiškiu savo pagarbą,

Kun. dr. P. Bačinskas, 
St. Peters et Pauls Presbytery, 

Malone st. Geelong, Vie.

neigti to lietuviškos kultūros 
bruožo ar su juo nesiskaityti.

Krašto Valdyba, atstovauda
ma A.L.B-nę ir vykdydama jai 
patikėtus uždavinius, nesijaučia 
kuo nors pažeidusi jai pareikš
to pasitikėjimo, gi savo darbu 
ataskaitą bei paaiškinimus pa
teiks Krašto Tarybai jos sesijos 
metu, bet ne pavieniams asme
nims.

Krašto Valdyba savo veiklą 
grindžia Lietuvių Charta ir A.L. 
B-nės statuto nuostatais.

Nematydama esant naudinga to
liau tęsti diskusijas dėl V. Kazoko 
asmeninio pasisakymo ir kun. dr.
P. Bašinsko laiško sukeltų kivirčų, 
Krašto Valdyba baigia diskusijas 
ir daugiau šiuo reikalu pasisaky
mai nebus “M.P.” laikrašty spaus
dinami.

A.L.B. Krašto Valdyba

šus užklausimus, neturinčius jo
kio tiesioginio ryšio su jos užda
viniais.

ALB Krašto Kultūros Taryba 
kviečia visus nuoširdžius ir sąmo
ningus lietuvius jai talkininkauti, 
prisidedant tiek konkrečiu dar
bu, tiek ir savo asmeninėmis su
gestijomis, kurios pagal išgales 
bus stengiamasi realizuoti.

V. Kazokas, 
ALB Krašto Kultūros Tarybo, 

Pirmininkas

ri vienas į kitą, žiūri į duris ir iš 
visų lūpų tik veržiasi: ‘‘Dabar 
tai dėsime!”

Saulės spinduliai, nugalėję vi
sas užtvaras, švelniai nuvyniojo 
rasos kilimų. Žaliame kieme pra
sideda Rytmečio Šventės puota.

J. Sipavičius
(Katoomba, 1961 metai)
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Po SUCTIMM 
 įstatymais

GRAŽINA BIVEINYTĖ

TURTO PALIKIMAS IR MIRTIES MOKESTIS
(IŠTRAUKA PASKAITOS SKAITYTOS ŠIAIS 

METAIS CANBERROS “ŠVIESOS” SAMBŪRIO 
PARENGIME)

Ši teisės šaka yra labai kom
plikuota, nes kiekviena Australi
jos valstybėlė tvarkosi savarankiš
kai ir turi skirtingus Įstatymus.

Aš pateiksiu Jums ją padalintą 
j penkis plačius skyrius:

Testamentas, Palikimas be tes
tamento, Palikimo vykdytojai, 
Palikimas svetimose valstybėse ir 
Mirties mokestis.

TESTAMENTAS
Kiekvienas asmuo gali palikti 

visą savo turtą, kilnojamą ir ne
kilnojamą, kitiems asmenims pa
gal testamentą. Anglijoje vienu 
laiku nekilnojamą turtą gaudavo 
vyriausias sūnus arba, jeigu ne
buvo sūnaus, visos dukros kartu, 
o jei nebuvo dukrų — valstybė.

Neturintieji Australijos piliety
bės, testamento atžvilgiu turi tas 
pačias teises su australais.

Asmenų, jaunesnių 21 metų 
amžiaus, palikti testamentai ne
turi jokios vertės. Vienintelė iš
imtis — testamentai karių, jūrei
vių ir lakūnų karo metu. Sudary
tieji testamentai prieš 21 metus 
amžiaus neturi vertės ir sukakus 
tam amžiui.

Psichiniai nesveiko asmens tes
tamentas turi būti sudarytas jo 
globėjo. Senatvė, jei nesergama 
proto liga, nesudaro kliūčių tes
tamentui sudaryti.

Testamentas sudarytas girtam 
stovyje neturiu jokios vertės.

Testamentas sudarytas prievar
ta arba pasikėsinimu negalioja.

Testamentui nėra nustatyta spe
cialios formos, bet jis galioja tik 
tada, jei sudarytas raštu, pasira
šytas testamentą sudarančio as
mens, vadinamo “testatorium” ar
ba jo Įgaliotinio jo paties akivaiz
doje. Parašas turi būti gale tes-

PIRMOJI DALIS 
tamento. Visi palikimai, atžymėti 
žemiau parašo, nustoja vertės.

Vietoj parašo, užtenka net ini
cialų arba beraščiams — piršto 
nuospaudos. Aklam arba asmeniui 
dėl ligos persilpnam pasirašyti ga
lima padėti vedžiojant jo ranką.

Testamentas turi būti pasirašy
tas akivaizdoje dviejų ar daugiau 
liudininkų, dalyvaujančių tuo pa
čiu laiku. Liudininkais gali būti 
ir nepilnamečiai, jeigu jie pinai 
supranta savo funkcijas.

Testamentas turi būti pasirašy
tas dviejų ar daugiau liudininkų 
testatoriaus akivaizdoje. Dar tiks
liai nenustatyta, ar kiekvienas 
liudininkas turi pasirašyti kitų 
liudininkų akivaizdoje.

Dėl to Australijoje testamen
te yra įdedamas is straipsnis: —

“Signed by the testator as his 
last will and testament, in the 
presence of us, present at the 
same time, who in his presence 
and at his request, and in the 
presence of each other have he
reunto subscribed our names as 
witnesses.”

Kariai laike karo testamento 
atžvilgiu nėra surišti jokiais for
malumais. Jų testamentai gali 
būti be parašo ir be liudininkų. 
Tokie testamentai, sudaryti laike 
karo, galioja ir karui pasibaigus.

Sekanti taisyklė yra labai svar
bi ir prašau j ją atkreipti ypatin
gą dėmesį. Jeigu testamente dalis 
turto yra palikta asmeniui arba 
jo žmonai (jeigu jis yra vedęs tuo 
laiku), ir tas asmuo pasirašo kaip 
liudininkas, tai visas palikimas 
jam arba žmonai prapuola. Ta
čiau kaip liudininkas, jis laiko
mas tinkamu.

Pagrindas tos taisyklės yra toks, 
kad liudininkas nepadarytų testa
mento sudarytojui įtakos palikti 

jam turtą. Todėl suinteresuotiems 
turtu asmenims nereikėtų būti 
liudininkais.

Apskritai kiekvieno nevedusio 
asmens testamentas, jam vedus, 
netenka vertės, kadangi pagal su
darytą testamentą jo būsimai šei
mai nenumatyta jokio palikimo. 
Išimtis — jeigu vedybos buvo nu
matytos sudarant testamentą.

Jeigu po vedybų asmuo nori at
gaivinti priešvedybinį testamentą, 
nėra reikalo sudaryti naują tes
tamentą, bet užtenka tai pareikšti 
raštu, vadinamu “codicil”. Tai yra 
raštas, kuris turi visus testamen
to formalumus.

Testamentas anuliuojamas tik
tai nauju testamentu, anksčiau 
minėtu raštu “codicil” arba suplė
šant, sudeginant ar kitokiu būdu 
sunaikinant testamentą pačiam jį 
sudariusiam asmeniui arba kitam 
asmeniui jo akivaizdoje ir jo nu
rodymu.

Testamento pakeitimai daromi 
tuo pačiu būdu, kaip patys tes
tamentai. Pavyzdžiui, pakeitimai 
gali būti daromi pačiame testa
mente, bet su testatoriaus ir dvie
jų liudininkų parašais arba ini
cialais pakeitimų vietoje. Taip 
pat galima pakeisti su “codicil” 
pagelba arba nauju testamentu.

Testamentas įgyja galios tiktai 
testatorių! mirus. Jeigu prieš 
mirtį jis testamente paliktą tur
tą kam nors kitam parduoda ar
ba padovanoja, testamente sužy
mėti asmenys jo negauna.

Testatorius gali atiduoti testa
mentą laikyti pas Registrar of 
Probates and Administration. Tes
tamentas turi būti uždarame vo
ke, ant kurio pažymėti vardai ir 
adresai testatoriaus ir testamento 
vykdytojų. Po mirties testamen
tas yra atiduodamas vykdytojams.

LITUANISTINĖ
Seniau leistus nedidelius litua

nistikos veikalus Heidelbergo ir 
Gottingeno universitetų leidyklos 
V. Vokietijoj šiuo metu parduo
da gana nebrangiai. Daug knygų 
jau beveik nebegalima gauti, nes 
jos išparduotos.

Tačiau Carl Winter Universi- 
tatverlag, Heidelberg — Vander- 
hoeck & Ruprecht, Gottingen und 
Zurich leidyklos leidžia lietuvių 
kalbos etimologinį žodyną, kurį 
pradėjo amžinatilsį profesorius 
Dr. Ernst Fraenkel. Prof. dr. Pr. 
Skardžius apie šito veikalo pir
muosius sąsiuvinius labai palan
kiai atsiliepė, nors kaikur ir re
zervuotai. remdamasis kalbotyros 
ir savo nagrinėjimų daviniais, 
kaip matyti iš jo straipsnių tais 
klausimais “Aidų” žurnale. Dabar 
pasirodė jau dvyliktas šito Li- 
tauisches etymologisches Worter- 
buch sąsiuvinys (881-960 pp,). 
Darbą toliau tęsia Erich Hofmann 
ir Eberhard Tangl; jiems padeda 
Annemarie Slupski. Sąsiuvinio 
kaina Australijoje — £1.17.3, tai
gi visi ligšiol išleisti sąsiuviniai 
kainuoja apie £24.0.0.

Kiek žinoma, Adelaidės univer
siteto biblioteka žodyną prenu
meruoja. Apie kitus šio kontinen
to universitetus, tikriausiai, visuo
menę galėtų painformuoti Lietu
vių Studentų Sąjunga ir lietuvių 
kalbos studijų bei raštijos būre
liai.

E. Fraenkel yra parašęs ir kny
gą apie baltų kalbas. Tai jo Die 
baltischen Sprachen (1950), ku
rioje vykusiai nagrinėja kalbų 
ryšius ir duoda įvadą baltų kal
botyrai. Jo Melchioro Petkevi
čiaus kalvinų katechizmo nagrinė
jimą išleido ta pati jau minėta 
leidykla. Kaina 10. — DM. Tai ly
ginamosios kalbotyros žurnalo 
priedas 1947 metams: Sprachliche, 
besonders syntaktische Untersu- 
chungen dės kalvinistischen li- 
tauischen Katechismus dės Mal- 
cher Pietkiewicz von 1593.

Baltų-slavų kalbų žodynas, ku
rio autorius yra R. Trautmann, 
kainuoja 22,50 DM Vokietijoje. 
Tai 390 puslapių Baltisch-Sla- 
wisches Worterbuch, sudarytas re
miantis teorija, kad lietuvių, lat
vių ir prūsų kalbos bei slavų kal
bos yra vienos giminės. Tad auto
rius ir surinkęs abiems kalbų gru
pėms bendrus žodžius. Vis dėlto, 
žodynas tik tiek teduoda baltų 
kalbų pavyzdžių, kiek autoriui at-

LITERATŪRA
rodė esant reikalo. Ar tai paten
kina dabartinį lietuvį ar latvį kal
bininką, tenka abejoti.

Apie lietuvių rašomosios kalbos 
žodyną — Bulletin of the Ameri
can Association — dar 1952 me
tais rašė, kad tai pirmas taip ge
rai moksliniais dėsniais paremtas 
tos rūšies žodynas. Juo malonu 
naudotis, kai domimasi baltų ar 
slavų kalbomis lyginamojoje kal
botyroje. Po Brenderio mirties 
prof. dr. Antanas Salys įėjo jo 
vieton į redakcinį kolektyvą. Tai 
yra laidas, kad šitas žodynas 
mums yra bene priimtiniausias, 
nes vengia maždaug tendencingų 
paklaidų. Pirmojo tomo, 548 psl., 
kaina yra 56. — DM. Antrasis to
mas apima žodžius nuo L iki pa- 
žvidris. Tai 729 psl. knyga, kuri 
kainuoja 78, — DM (kietais vir
šeliais). Žinoma, reikia nepamirš
ti siuntos ir kitų išlaidų, kai no
rima žodynas pirkti Australijoje. 
Trečias tomas leidžiamas sąsiuvi
niais. Visas veikalas gaunamas ir 
brošiūruotai tų pačių jau minėtų 
universitetų knygynuose, tačiau 
kainų skirtumas nedidelis. Tai: M. 
Niedermann — A. Senn — A. Sa
lys, Worterbuch der litauischen 
Schriftsprache.

Kaip iš duotų kainų matyti, li
tuanistinė literatūra yra brangi. 
Tačiau nedaug pigesnis ir toks 
Zeitschrift fūr vergleichende 
Sprachforschung, kuris leidžiamas 
nuo 1852 metų. Tomai 1 — 68 at- 
seina po 16. — DM; 69 tomas — 
24. — DM; pradedant septynias
dešimtu tomu yra po du dvigu
bus sąsiuvinius kasmet: 14, — 
DM už sąsiuvinį. Dvidešimt pir
masis kiek senesnis tomas, gau
namas tiktai mikrofilmuose ir jų 
kaina yra po 34. — DM vienas. 
Panašiai yra su senovės indų kal
bos gramatika (autorius — J. 
Wackernagel): trys tomai kainuo
ja 326. — DM, atseit — daugiau 
negu vidutinio valdininko vieno 
mėnesio alga.

gv».

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 

ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

METRAŠTI, 

kurio kaina: kietais viršeliais £ 

2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

POLITIKOS 
KLYSTKELIUOSE

GAGARINAS LENKIJOJE IR
LENKŲ PASIŠAIPYMAI

Lenkijoje astronautas J. Gaga
rinas buvo sutiktas iškilmingai ir 
jaunimas jam parodė daug dėme
sio. Iš Lenkijos ta proga prane
šama, kad sovietų pastarųjų metų 
laimėjimams mokslo, erdvės užka
riavimo srity niekur kitur pasau- 
Ivie neparodyta tiek ironijos, pa
sišaipymo kaip Lenkijoje. Krašte 
apie sputnikus buvo pasklidusių 
daug juokų, anekdotų. Neseniai 
Varšuvoje studentų satyros teat- 
r Alyje buvo parodytas toks vaiz
das: sovietiniai valstiečiai susto
ję ant apgriuvusių namų šiaudi
nio stogo, basi ir apiplyšę, užkan
džiaudami sausą duoną mojuoja 
skriejančiam žemės palydovui... 
Vėliau lenkų įstaigos uždraudė 
naudoti sputniko pavadinimą. 
Apie Gagariną juokaujama: “tik 
lenkiškasis margarinas suteiks tau 
Gagarino jėgą”.

ŠIŲ DIENŲ VAIZDAI RYGOJE

"Badisches Tageblatt” liepos 8 
d. įsidėjo apsilankiusios Rygoje 
bendradarbės įspūdžius. Miesto 
senamiestis dar vis gerokai ap
griautas. Speciali palydovė, kores
pondentei aprodžiusi miestą, pas
tebėjo, kad dar veikią 36 įvairių 
konfesijų maldos namai. Gatvėse 
didelis žmonių judėjimas, tačiau, 
labai maža mašinų. Gyventojų ap
sirengimas — paprastas. Preky
bos namuose galima įsigyti seriji
nės gamybos. Naujų namų Rygo
je nematyti, o atsiradęs dangorė- 
žis nesiderina su įprastine miesto 
statyba.

GOMULKA VĖL UŽ RAPACKIO
PLANĄ

Liepos 23 d. Lenkijos komunis
tinės šventės proga Katovicuose 
pasakytoje kalboje Gomulka vėl 
parėmė Rapackio planą apie Eu
ropoje sudarytiną neatominę zo
ną. Jo nuomone, taikos sutartis 
turėtų būti pasirašyta su abiem 
Vokietijos dalimis. Sekdamas 
Maskvos politiką, Gomulka puolė 
Fed. Vokietiją ir jos politikams 
prikišo norą įsigyti atominius 
ginklus.

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(.Tęsinys iš "Mūsų Pastogės” Nr. 29)

Kaip tik šiomis dienomis Universitetas gavo 
liedimą perimti savo žinion Kaušakio vilą (Micke
vičiaus gatvėj). Su grupe universiteto talkininkij 
nuvykau ten padaryti remonto. Aptikau pasibai
sėtiną vaizdą. Buvusi moderniai įrengta vila dabar 
kėlė baimę išdrįsti į ją įkelti koją. Visos durys, 
pradedant garažo ir baigiant vidaus tualetinėmis, 
buvo ne savo vietoje, dažniausiai sukūrentos. Vi
daus sienos ištepliotos, tinkas išardytas, nuiminė
ti ir išdraskyti elektros saugikliai, jungtukai, skai
tikliai, sudaužyti gaubtai. Sieninės spintos išlaužy
tos. Išgriautos rūsyje buvusios virtuvinės plytos, 
kažkur išmėtyta jų metalinės dalys. Suskaldytos 
prausyklių kriauklės ir klozetai. Pro bestiklius lan
gus veržiąsis vėjas gainiojo po grindis sudraskytų 
čiužinių liekanas, jas maišydamas su įvairiais su
terštais popieriais ir kitomis šiukšlėmis. Tarp kitų 
nešvarumų dviejuose kampuose netrūko nė žmo
gaus mėšlo — tai buvo gana dažnas pėdsakas rau
donarmiečių paliekamų kultūringumo žymių. Va
kariniame pirmo aukšto kampe aptikome celę, 
pusantro metro (1 metras — 3 pėdos ir 4 coliai) 
ilgio, metro dvidešimt centimetrų pločio. Ši celė 
rodė, kad čia prieš keliolika dienų gyvenęs koks 
nors raudonarmiečių NKVD (kontra razviedka) 
dalinys. Celės sienose buvo matyti nebaigti ištrin
ti čia kalintų įrašyti sakiniai ar tik parašai. Prie 
pat žemės, kur enkavedistai tingėję geriau patrin
ti, surinkom net visą sakinį ištisai: “Aš vistiek ty
lėjau — Tėvas”. Apačioje įrašo įspausta jau pa- 
juodus kraujo dėmė. Tokių celių Kaune buvo 
įrengta keletui tūkstančių tardomųjų; jose liko 
kankinimų pėdsakai, liudiją čia patirtas nekaltų 
žmonių kančias.

Šiame laikotarpyje bolševikai stengėsi su
tvarkyti “liaudžiai priklausantį turtą”, t.y. turtą 
visų pasitraukusių į Vakarus. Neretas tautietis 
savo didesnės vertės daiktus, kurių negalėjo iš
vykdamas pasiimti ;su savimi ,buvo palikęs pas 
pažįstamus. Toks bandymas turtą išsaugoti bolše
vikams nebuvo paslaptis. Šiuo reikalu prasidėjo 
intensyvi akcija, kurios metu veik visas pasitrau
kusiųjų turtas iš globėjų perėjo į “išvaduotojų” 
rankas.

Darbas universiteto sienose nerodė jokios 
žymesnės pažangos, kuriai nebuvo nė minimaliau
sių ąlygų. Visas miestas neturėjo elektros ener
gijos. Išimtis padaryta kariniams daliniams, kurie 
tiek šviesai, tiek jėgai elektros energiją gaudavo 
iš keleto pastatytų amerikoniškų generatorių. 
Darbas prie žibalinių spinkselių, ypač techninių 
fakultetų studentams, buvo neįmanomas. Be to, 
didžiausią laiko dalį tekdavo tiek studentams, 
tiek mokomam personalui praleisti įvairiose tal
kose ar eilėse, belukuriuojant maisto. Visi dirban
tieji turėjo maisto korteles, kurių buvo labai daug 
rūšių. Juo tarnautojas gaudavo daugiau algos, 
juo ir jo kortelė buvo geresnė. Išimtį sudarė visi 
enkavedistai ir kompartijos nariai, kurie ne tik 
korteles gaudavo labai geras bet ir “apiprekini- 
mas” buvo atskirose krautuvėse, panašiai kaip 
kad vokiečių okupacijos metu tokias krautuves 
turėjo rudieji okupantai su užrašu: Nur fuer 
Deutschen.

Plačiųjų dirbančiųjų masių kortelių “apipreki- 
nimas” buvo, labai ribotas. Jie gaudavo tik duonos, 
saulėgrąžų alyvos, amerikoniškų kiaušinių milte
lių, sorų kruopų. Kitų maisto produktų, pažymė

tų, kortelėse, kaip mėsos, sviesto, cukraus, dėl 
prekių stokos gauti nepavykdavo. Įvairios darbo
vietės ir įstaigos pradėjo organizuoti uždaras krau
tuves, kad palengvintų dirbančiųjų “apiprekini- 
mą” pagal turimas maisto korteles, bent ta prekių 
dalimi, kuri dar buvo įmanoma gauti. Tokiu būdu 
Universiteto Didžiųjų Rūmų pusrūsyje atsirado 
uždara krautuvė universiteto žmonėms. Čia gau- 
davom prekes tas pačias, kurias jau aukščiau pa
minėjau. Prekėms pristatyti naudojom talkas. 
Duoną gaudavom iš buvusio Paramos fabriko 
(Fabrikas likęs sveikas, tik viena didžioji krosnis 
buvo apgadinta įmestų vokiečių granatų). Parsi- 
gabendavom ją patys, stumdami savimi vežimus.

Toks pat buvo ir kitų prekių pristatymas. Par
vežus duoną ar kitas prekes, visas pusrūsis buvo 
pilnas keturgubų eilių, besigrūdančių gauti tai 
dienai duonos porcijų. Eilėse šalia studentų rung
tyniavo ir profesūra bei tarnautojai. Neretai eilėse 
duonai gauti buvo praleidžiama dienoje daugiau 
laiko negu paskaitoms.

Artėjanti žiema žadėjo dar didesnio vargo. Ne
buvo matyti jokių šaltinių, iš kur būtų galima gau
ti reikiamo kuro. Padėčiai kiek pataisyti Univer
siteto vadovybė pavedė keletui studentų imtis ini
ciatyvos suorganizuoti talkas sukrauti ir atgabenti 
diirpėms, esančioms Raudonplynės ir Gaižiūnų 
durpynuose. Šias durpes universitetas žadėjo iš
keisti su kuriuo Kauno fabriku į anglis, nes visi 
Universiteto rūmų centrinio šildymo katilai buvo 
pritaikinti trumpaliepsniam kurui. Daug buvo pa
rodyta pasiryžimo, dar daugiau patirta vargo, bet 
naudos jokios. Raudonplynėje durpės buvo nepa
kankamai išdžiūvusios. Pats krovimas vyko lyno
jant.

Šiuo metu kažkieno buvo paragintas komjau
nuolis P. (stud, med.) sudaryti Studentų Komite
tą, kaip imitaciją buvusių Studentų Atstovybių. 
Kažkokiais sumetimais komjaunuolis P., pats la
bai menkai pažindamas studentus, šiuo reikalu 
kreipėsi į mano kolegą Simą, kad šis parinktų pro
jektuojamam komitetui kandidatus. Simą jis pa
sirinko dėl to, kad pastarasis pasirodė geriausiu 
iniciatoriumi buvusiose talkose ir, be to, tiko sa
vo socialine padėtimi, kaip Aukštaitijos mažaže
mio sūnus. Pasiūlymo metu Simui susidarė įspū
dis, kad P. jį laiko patikimu žmogumi, o tai mums 

buvo labai naudinga. Įsiveržęs vieną vakarą pas 
mane ir visa atpasakojęs, Simas kviečia sąrašą su
daryti. Gerą pusvalandį pasvarsčius, Studentų Ko
mitetas buvo sukomplektuotas. Kas kelintą kan
didatą įkišom komjaunuolį, kad tuo parodytume 
raudonumą tartum ir visų kitų, kurių nusistatymas 
buvo perdėm patriotinis. Netrukus buvo Rekto
riaus patvirtintas ir paskelbtas tas sąrašas, kur 
bolševikuojančių ir patriotų mūsų nustatytoji pro
porcija buvo nepakeista. Šitoks studentams atsto
vaujančio organo “išrinkimas” buvo charakterin
gas bolševikinei demokratijai ir universiteto sie
nose. Kompartija vien iš komjaunuolių tokio ko
miteto sudaryti nesiryžo, nes tikriausiai būtų pri
trūkę narių reikiamoms kėdėms užsėsti, nes tuo 
metu komjaunuolių skaičius iš poros tūkstančių 
Kauno universiteto studentų siekė tik keliolika. 
Be to, komiteto teisės studentų reikaluose buvo 
lygios nuliui, tad neapsimokėjo leisti nukentėti 
“demokratiniam jo išrinkimo” — sudarymo prin
cipui, visas komiteto vietas monopolizuojant tik 
komjaunuoliams. Komiteto egzistavimas buvo 
daugiau tik propagandinis arkliukas ir įrankis 
imitacijai pasaulyje universitetuose esančių vieno
kių ar kitokių atstovybių.

Šio komiteto posėdžio metu nė vienas narys 
nekomjaunuolis nesiryžo elgtis ar kalbėti taip, 
kaip jam sveikas protas diktavo. Komjaunimo at
stovai nustatydavo posėdžių darbotvarkę, ateida
vo su savo projektais bei nutarimais, kuriuos kiti 
nariai be jokių pataisų priimdavo. Pozityviu šio 
komiteto darbu reikia laikyti išsirūpinimą univer
siteto studentams du pagalbinius ūkius, kurių 
reikšmė buvo ypač juntama Studentų valgykloje, 
padidinant davinį bulvėmis ir pienu.

Vėlyvą rudenį prasidėjo dažni studentų ir 
mokomojo personalo areštai. Iki šiol areštų at
žvilgiu universitetas buvo paliktas kiek nuošaliau. 
Tokiai ramybei priežasčių reikia ieškoti čia, kad 
rudosios okupacijos metu taip masiškai rezisten
cijoje dalyvavusi mūsų inteligentija, naujųjų oku
pantų kurį laiką buvo bandyta toleruoti, kaip lo
jali bolševikams. Prasidėjusių areštų tikslui bolše
vikai sudarė NKVD ir NKGB šnipų tinklą studen
tų tarpe. Dažnai tai vienas, tai kitas kolega ding
davo iš mūsų tarpo. Vieni po kurio laiko buvo 

(Nukelta į 4 psl.)
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AR SUFORMAVO SOCIALISTINE 
LIETUVIU NACIJA?

“KOLCHOZINTNKAI GYVENA 
PASITURINČIAI”

Lietuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose liepos 21 d. minėtas bol
ševikinės valdžios įvedimas. Per 
Vilniaus radiją, liepos 21-22 d.d. 
plačiai nupasakotas Kauno Valst. 
Teatre įvykęs vad. liaudies seimo 
posėdis, kuris, girdi, “pirmą kar
tą istorijoje atstovavęs tikrųjų 
šalies šeimininkų valstitčių, darbi
ninkų interesus...” Pasak radiją: 
“įsikūnijo Ilgaamžė darbo žmonių 
svajonė”, buvusi pakirsta kaimo 
buržuazija, buožės, dvarininkai. 
Na, ir “susiformavo socialistinė 
lietuvių nacija...”. Tokiais žodžiais 
Lietuvos radijo klausytojams bu
vo kalamas į galvą tas tariamas 
džiaugsmas, sulaukus santvarkos, 
kai tikrais krašto šeimininkais vir
to komunistų partija.

Raudonu siūlu driekiasi minėji
mų propagandoje tvirtinimai apie 
“galingą pramonę” Lietuvoje, ir 
klestintį, mechanizuotą ūkį, ta
čiau... dar susiduriantį su įvairiais 
trūkumais. Garo turbinos, elektros 
motorai, dviračiai, elektroninės 
skaičiavimo mašinos... štai kuo gi
riamasi, nė žodžiu neužsimenant, 
kas daugiausia pasinaudoja tais 
pramonės pasiekimais...

Raudonu siūlu vis driekiasi pasi
gyrimai apie Lietuvos kaimo pa
sikeitimą. Iš pagrindų jis pasikei
tęs — tai vieninteliai teisingas tei
ginys. Giriamasi, kad kolchozuose 
ir sovchozuose esama daugiau kaip 
38.000 traktorių ir sunkvežimių. 
Tačiau ir radijo klausytojas stebi
si, kas iš tų skaičių mechanizacijos 
ūkyje, kai kolchozinė sistema Lie
tuvos ūkininkus yra įvariusi į 
skurdą, žemės našumui tik paken
kusi? Ar ne ironija, kai tas kol- 
chozininkas 21 mt. proga turėjo 
klausytis per radiją neregėto me
lo, kad, girdi, šiandien kolūkiečiai 
gyvena pasiturinčiai ir dar geriau 
jie gyvens rytoj...”

Lietuvos spauda plačiai ir 
triukšmingai džiaugėsi 1940 m. lie
pos 21 dieną įvykdytu “liaudies” 
sprendimu. “Tiesa” 171 nr. įsidėjo 
pasikalbėjimą su Lietuvos min. ta
rybos pirmininku M. šumausku. 
Jis nupasakojo “Seimo” darbus, 
1940 metų nuotaikas, iškėlė “isto
rinį posūkį”. “Tiesa” ir “Soviecka- 
ja Litva” minėjimo proga įsidėjo 
vedamuosius. H. Zimanas toje pa
čioje “Tiesoje” pasakojo apie “pla
čiu vieškeliu” einančią Lietuvą. 
“Komjaunimo Tiesoje” J. Lapa- 

šinskas sušuko, kad draugystė at
nešusi į Nemuno šalį saulės spin
dulius, naują gyvenimą ir... laimę.

Minėjimo proga radijas plačiau 
pasakojo ir apie istoriniame muzie
juje Kaune (buv. Vytauto Didž. 
muz.) išdėstytus eksponatus apie 
1940 m. liepos mėn. įvykius. Įvai
rūs stendai vaizduoją laisvos Lie
tuvos valdžios nuvertimą ir bolše
vikinės įvedimą. Esą, “kiek 
džiaugsmo, meilės ir padėkos” pa
rodę kauniečiai tarybinės armijos 
kariams...”. Muziejuje eksponuo
ta įvairūs dokumentai, mandatai, 
net partiniai bilietai, komunisti
nės vėliavos.

Partinė propaganda, skelbdama 
apie Lietuvos prievartinį įstūmimą 
j bolševikinių kraštų tarpą, pas
kelbė ir pasikalbėjimus su įvai
riais pareigūnais. Visi pasakojo 
apie “nepaprastą entuziazmą 1940 
m. liepos d.d.” ir, pvz., Michali
na Meškauskienė (dėl kokių prie
žasčių išleidžiama į pensiją) Vil
niaus radijui pareiškė, kad, girdi 
"priešrinkiminiuose susirinkimuo
se.... dalyvavo visa liaudis”. Žmo
nės kalbėjo apie skriaudas, kurias 
jiems padarė apskr. viršinikai, vir
šaičiai, fabrikantai, bankininkai, 
valdininkai. Toji “liaudis”, anot 
Meškauskienės, galvojo, mąstė, 
kaip pertvarkyti gyvenimą, o jį 
jau tvarkė Raud. armijos pagalba 
Dekanozovas, Pozdniakovas ir jų 
klapčiukai. 1940 m. liepos 21 d. 
įvyko surežisuotas ir komunistų 
ir ne komunistų, bet jų pribaugin
tų pritartas ir įvykdytas, smurto 
aktas — bolševikinės santvarkos 
įvedimas ir Lietuvos į Sovietų Są
jungą įjungimas.

NIUNKA DŽIAUGIASI 
BENDRADARBIAVIMU SU 
BROLIŠKAIS KRAŠTAIS

Liepos 21 d., kaip jau minėjome, 
visa Lietuvos spauda ir radijas 
triukšmingai minėjo 1940 m. “iš
rinkto” seimo nutarimo Lietuvoje 
įvesti bolševikinę santvarką 21- 
sias metines. Liepos 20 d. per Vil
niaus radiją ir televiziją kalbėjęs 
LKP Ck sekretorius VI. Niunka 
išskaičiavo pasiekimus pramonės 
srity ir aštriai puolė tariamą lais
vos Lietuvos atsilikimą elektros 
energijos srity — girdi, Lietuvoje 
vienam gyventojui per metus elek
tros energijos teko 75 kartus ma
žiau kaip JAV-se... O Kauno HES 
ir kitų elektrinių pastatymas būtų 
buvęs neįmanomas be Sovietų Są

jungos pagalbos... Niunkos žo
džiais, dabar Lietuvoje pramonė
je gamybinio personalo esama 
arti 200.000 darbinikų, tarnauto
jų-

Kalbėdamas apie žemės ūkį, 
Niunka nušnekėjo apie tariamą 
valstiečių nuskurdimą Vak. Euro
poje po antrojo pasaulinio karo. 
Girdi, Vak. Vokietijoje išnykę 
tūkstančiai smulkių ūkių, jie lik
viduojami ir JAV ir Prancūzijoje, 
čia esanti kalta kapitalistinė sis
tema... čia Niunka vėl pamiršo 
pridurti, kad tuose vakaruose ir 
JAV kaip tik klesti privačios ini
ciatyvos ūkis ir ten niekur nerasi 
tendencijų eiti ūkių kolektyvinimo 
kryptimi. Ūkis, jo našumas vaka
ruose klesti, niekur ncsiskundžia- 
ma maisto trūkumu, daug kur ste
bime ir jo perteklių. Tuo tarpu 
Niunka turėjo pripažinti Lietuvos 
ūky esant “trūkumų ir sunkumų”, 
o jie atsiradę todėl, kad nesugeba
ma išnaudoti kolchozinės sistemos 
“galimybių ir pranašumų”. Už
tat ir Niunka padejavo, kad mėsos 
ir pieno srity buvę trūkumų ir at
silikimo. Kas kaltas? Kolchozinė 
sistema? Ne — Niunkos žodžiais, 
kolchozuose per menkas buvęs kū
rybinis, politinis ir organizacinis 
darbas... Reikia stiprinti kadrus, 
trūksta “priešakinio mokslo” meto
dų... Lietuvos KP nuomone, politi
nis darbas bei kadrai galėsią pa
kelti gamybą.

Kultūrinėje srity Niunka sumi
nėjo eilę skaitmenų apie knygų 
tiražus, bibliotekų skaitytojų skai
čius. Įprastine taktika komunistų 
tarpe vėl bandoma įtaigoti apie 
didžiulius skirtumus palyginus su 
nepriklausomybės laikotarpiu. Me
tama mintis, kad laisvoje Lietuvo
je visai nesisielota kultūros loby
nais. Tuo tarpu gerai žinoma, kad, 
pvz., dabar knygų milžiniški tira
žai žymia dalimi didinami tik lei
džiant tūkstančius politinio, agita
cinio, partiniai — teoretinio po
būdžio leidinių.

Savo kalboje V. Niunka taip 
pat išdėstė mintį, kad, girdi, tik 
socialistinis internacionalizmas, o 
ne tautinis uždarumas užtikrina 
tautai ūkinį kilimą, socialinę pa
žangą, kultūros klestėjimą. Jis ir 
istorija pasirėmė, nes ji rodanti, 
kad nacionalines pertvaras tenka 
griauti. Jis vėl pasirėmė bolševi
kų propagandos arkliuku, aiškin
damas apie užsienių kapitalus, 
monopolius, nuo kurių smarkiai

f^UCTUUlAI—
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★ Argentinos Lietuvių Bendruo
menė liepos 12 d. Buenos Aires, 
Avellanedos salėje surengė vaišes 
pagerbti Argentinos universitetus 
baigusiems lietuviams. Iš viso Ar
gentinoje aukštuosius mokslus 
baigusių yra apie 100 lietuvių. 
Argentinos universitetuos lanko 
apie 500 lietuvių studentų. Pager
bime tautiniais ženklais buvo at
žymėti nauji akademikai: Dr. J. 
Simanauskas, inž. J. Gaidimaus- 
kas, inž. J. Čekanauskas, inž. L. 
Gasevičiutė, provizorė A. Neniš- 
kytė, chemikas J. Galvelis, dr. R. 
Petraitienė, optikas L. Stankevi
čius ir inž. A. Butkus. Pagerbimo 
metu kalbas pasakė B-nės pirm. 
Įeit. A. Balčiūnas, “Laiko” red. 
kun. A. Steigvila, ALOS Tarybos 
pirm. J. Čikštas, “Argentinos Lie
tuvių Balso” red. K. Norkus. Aka
demikų būrelio vardu kalbėjo inž.
J. Gaidimauskas. Dar kalbėjo 
prof. J. Mačernis, B-nės Tarybos 
pirm. I. Padvalkis, ir ta proga 
iškėlė reikalą apjungti visus Ar
gentinos lietuvius akademikus ir 
patiekė jų sąrašą.

★ Buenos Aires miesto centre, 
operos rūmų salone liepos 13 — 
rugpjūčio 3 d. vyko pasaulinio 

nukentėjęs laisvosios Lietuvos ū- 
kis. Vėl Niunka sugiedojo giesmę 
apie tai, kaip Lietuva buvusi ū- 
kiškai ir politiškai pavergta.

Dabar, kai prieš 21 metus 
Maskvos karinės jėgos prievarta 
Lietuva buvo {rikiuota į sovietinių 
respublikų tarpą, jau Niunkai be
liko pareikšti tik padėką už tai, 
kad Lietuva nebuvusi pagrobta va
karų kapitalistų ir kad Lietuvai 
buvusi primesta “vienintelė teisin
ga valstybės santvarka”... Niun
ka, aišku, negalėjo nereikšti pa
dėkos pačiai Sovietų Sąjungai ir 
“kitoms broliškoms tautoms”. 
Kaipgi nedėkosi už tai, kad Lietu
va dabar draugaujasi su visomis 
“broliškomis tautomis”, plečia pra
monės įmonių lenktyniavimą su 
Maskvos, Leningrado ir kt. ga
myklomis, su Baltarusijos kolcho
zais, kad... tik daugiau naudos tu
rėtų Maskva. O apie tai, kad Lie
tuva ne tik ūkiškai, bet ir politiš
kai, kultūriniai, dvasiniai buvo pa
vergta vienos didelės valstybės ir 
pajungta tik jos interesams tar
nauti, apie tai Niunkos klausytojai 
lengvai galėjo nusivokti, tik jo 
būdingus plūdimus prieš laisvąją 
Lietuvą išklausę. E'. 

garso dailininko Jono Rimšos nau
jų kūrinių paroda. Joje eksponuo
ta 18 naujų kūrinių aliejiniais 
dažais pieštų. Parodą lanko ne tik 
lietuviai. Prieš parodą televizijo
je buvo parodytas pasikalbėjimas 
su dailininku, vėliau ir pati paro
da. Meno mecenatas Lococo su
rengė priėmimą meno kritikams 
ir spaudos atstovams. Ta proga 
apie lietuvį dailiniką paskelbta 
eilė straipsnių Argentinos spau
doje.

★ Argentinos lietuviai rūpinasi 
sudaryti tampresnius ryšius su 
Brazilijos ir kt. P. Amerikos kraš
tų lietuviais. “A. L. Balsas” iš
kėlė mintį tarp paskirų kraštų lie
tuvių pasikeisti parodomis, daini
ninkais, muzikais, ansambliais. 
Laukiama, kad j Argentiną būtų 
pakviestas Brazilijos operos so
listas Ambrozevičius. E.

★ Lietuvių kalba kariuomenės 
mokykloje. Kalifornijoje, Monte- 
rejos pusiausalyje, yra garsi Ka
riuomenės Kalbų mokykla. Gegu
žės 19 d., kariuomenės šventės 
proga, jau bene antrus metus iš 
eilės, plačiai visuomenei ji demon
stravo savo darbą, metodus, pa
siekimus. Buvo atidaryta labori- 
torija su visu tinklu magnetofonų, 
pastatytas uždaros grandies tele
vizorius, iškelti įvairūs projekci
niai aparatai, lempos, išstatyti 
vadovėliai, kartūnai, brėžiniai, 
žemėlapiai, vaizduoją įvairių ten 
dėstomų kalbų etnografinį bei po
litinį plėtojimąsi. Lietuvių kalbos, 
skyrius savo klasėje turėjo pasi
kabinęs puikų pulk. Andriaus Lie
tuvos žemėlapį ii' pasidėjęs kele
tą lietuviškų knygų bei laikraščių.

★ Dr. Povilas Rėklaitis, dabar 
besilankąs JAV, o ilgesniam lai
kui apsigyvenęs Stuttgarte, per 
eilę metų renka medžiagą apie 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės meno paminklus iki XIX am
žiaus vidurio. Dalis šio darbo jau 
yra užbaigta ir įteikta Herderio 
institutui Marburge, o dalis me
džiagos yra tvarkoma.

★ Dail. Jono Tričio medyje gra
viruotų iliustracijų įsidėjo ame
rikiečių žurnalas “The Illustra
tor”, plačiau aprašydamas daili
ninko darbus. Dail. Tričys pasku
tiniu metu daug ir sėkmingai dir
ba šioje srityje. Gilindamasis į šią 
meno šaką, Čikagos universitete 
yra išėjęs trijų mėnesių spaudos 
iliustravimo klasę. Dail. Tričys 
yra gimęs 1915 m. Liepojoje, Lat
vijoje.

★ Lietuvos operos solistai — 
Jadvyga Vencevičaitė - Kutkienė 
ir Aleksas Kutkus keliauja po Eu
ropą. Abudu solistai veteranai 
yra išgyvenę Amerikoje apie 10 

m. ir, jausdamiesi nuostabiai stip
rios sveikatos, pasiryžo aplankyti 
gimines Lenkijoje, ir vėliau pava
žinėti po Vokietiją, Prancūziją ir 
Italiją, aplankyti žymiuosius mies
tus, jaunystės draugus ir vietas, 
kur skraidydavo atostogų laikais. 
Po pusmečio kelionių, abudu me- 
ninikai žada grįžti vėl į Čikagą.

★ Anglų kalbos gramatiką išlei
do Terra, Čikagoje. Knyga turi 
214 psl. ir tai bus plačiausia su 
lietuviškais aiškinimais išleistoji 
anglų kalbos gramatika. Plačiai 
aptariamos visos kalbos dalys, 
kaip daiktavardis, būdvardis, įvar
džiai, skaitvardžiai, veiksmažo
džiai ir t.t., paskiau pereinama 
prie sintaksinės dalies — apie sa
kinių formavimą anglų kalboje. 
Prie angliškų žodžių specialia 
transkripcija duodamas jų tari
mas, dar palengvinama vartojant 
žodyje išskirtinas riebesnes rai
des. Taisyklės duodamos grafo
mis, paryškinamos lentelėmis ir 
braižiniais, duodamos pratybos.

★ Antano Tūlio novelių rinki
nys “Tūzų klubas” išėjo iš spau
dos. Išleido Terra. Autorius suge
ba pinti intriguojančią fabulą ir 
gyvus dialogus. Deja, autorius 
daugelyje vietų nebepaiso etikos.

★ Alfredas Jonas Jakštas pa
skirtas Čikagos Meno instituto 
konservatoriumi. A. Jakštas pra
dės eiti tas pareigas nuo rugsėjo 
1 dienos.

★ Dr. A. Račkus parašė straips
nį “Popieriaus gaminiai Lietuvoje 
ir vandenženkliai”; straipsnis iš
spausdintas Filatelistų draugijos 
Lietuva biuleteny, kuris leidžia
mas Čikagoje. Jo redaktorius Liu
das Kairys.

* Iš Lietuvos kilęs dailininkas 
William Zorach už savo skulptū
ros kūrinius laimėjo JAV Meno ir 
Literatūros skiriamą aukso meda
lį. Apie tai praneša žurnalas “Ti
me”, pažymėdamas, kad dailinin
kas kilęs iš Lietuvos neturtingos 
laivininkų šeimos. Būdamas ket- 
verių metų, su tėvais pasiekė 
JAV ii- apsigyveno skurdžiame 
Cleveland© rajone. Pats išnešioda
vo laikraščius, o jo tėvas rinkda
vo visokius atliekamus daiktus. 
Sulaukęs 13 m., busimasis daili
ninkas pradėjo dirbti litografijos 
įmonėje mokiniu. Sutaupęs pini
gų, pasiekė New Yorką, o vėliau 
— Paryžių ir lavinosi mene. Pa
ryžiuje jisai pateko fauvistų ir 
kubistų įtakon. Jau 1913 m. išsta
tė savo paveikslą New Yorko Ar
mory salėje ruoštoje parodoje. 
Anais laikais jo piešiniai atrodė 
labai modernūs ii’ vienas kritikas 
apie juos išsireiškė, kad jo kūri
ny “kubistinė motina maitina ge
ometrišką kūdikį iš trigonometriš- 
ko butelio”.

Kartkartėmis jis yra kūręs bib- 
linėmis temomis, bet jo pamėgta 
kūrybos sritis yra jo aplinkos gy
venimas. Vėliau jis susidomėjo 
skulptūra ir net trijų jo skulptū
rų vaizdus įsidėjo minėtasai žur
nalas “Time”. Dabar jis yra vie
nas iš pirmaujančių dailininkų 
pasaulyje. Drg. I.

PARTIZANAI
(Atkelta iŠ 3 psl.)

paleidžiami, kiti po kelių mėnesių kalinimo buvo 
išvežami j Rusiją. Kandidatus šiems areštams bol
ševikai pasirinkdavo žemesnės moralės ir sekloko 
idėjinio bei politinio nusistatymo studentus ir tar
nautojus. Jiems be jokių konkrečių kaltinimų bu
vo primetama “liaudies priešų” vardai. Apsiginti 
nė vienas nesugebėdavo, nes negalima buvo išsi
aiškinti nė “liaudies priešo” sąvokos. Po šitokių 
visos eilės “apkaltinimų” kalinį versdavo pasira
šyti su jais bendradarbiauti, žadėdami paleisti lais
vėn. Bendradarbiavimu buvo suprantama pranc- 
šinėjimas draugų nusistatymų, nuotaikų, orienta
cijos į Vakarus, Sov. Sąjungai lojalumo etc. Dalis 
tokių kalinių sutikdavo pasirinkti mirtį Sibire, ne
gu tapti savo draugų išdavikais. Kiti, iš karto net 
nesuprasdami ir nenumatydami savo sutikimo 
vaisių baisumo, pasirašydavo bendradarbiauti ir 
tokia biauria kaina pirkdavo sau laisvę. Viena 
dalis studentų, šitaip pasiekę laisvę, nieko nelauk
dami, nušviesdavo savo padėtį geriausiems drau
gams, perspėdami ir prašydami, kad niekas nieko 
neprasitartų prieš esamą santvarką ir Sov. Sąjun
gą jiems dalyvaujant. Toks perspėjimas buvo būti
nas, nes pasikalbėjimo grupėj galėjo kiekvienu at
veju dalyvauti kitas nuoširdžiai dirbąs bolševikų 
agentas, kuris visa praneša savo “sotrudninkams”. 
Taigi tuo būdu paaiškėtų, kad pastarasis yra neiš
tikimas seklys, ir tai būtų pakankama priežastis jį 
likviduoti, kaip nesilaikantį “savanoriškai” duo
to parašo.

Laimei mūsų bendrabutyje susibūrėm visi 
vienas kito verti pasitikėjimo draugai. Taip, kad 
mums net netekdavo vienas kito varžytis. Prie 
mūsų laiptų narvelio, per tris aukštus šešiuose bu
tuose, gyvenom apie trisdešimt studentų, suspėję 
vieni kitus nuodugniai pažinti per keletą studija
vimo metų. Dažną vakarą susirinkdavom dides
niais ar mažesniais vienetais ir, be pasikalbėjimų 
studijų reikalais, nusilcisdavom ir į netolimos pra

eities buvusias rezistencines kovas pirmos bolše
vikinės okupacijos metu, ar neseniai praūžusios 
vokiškosios. Nepraeidavom tylom nė pro dabarti
nę okupaciją, vis stipriau smaugiančią mūsų pas
kutines elementariausias žmogaus teises ir laisves.

Bandydami suvokti artimiausios ateities 
tarptautinių politinių įvykių raidą ir plėtotę nie
kad negalėdavom sau prileisti, kad Vakarai leistų 
Raudonajam Azijos siaubui sunaikinti Rytų ir 
Vidurio Europos tautas, kurios po vokiškos oku
pacijos jau spėjo ar dar spės patekti po baisia ko
munizmo vergijos letena. Šventai tikėjom, kad 
laisvė ir žmogaus bei tautų teisės yra nedalomos, 
kaip tai buvo deklaruota Atlanto Chartoje ar vė
liau tas pat pakartota daug kartų įvairių iškilmin
gų konferencijų metu. Netikėjom, kad bus atsisa
kyta tolimesnės kovos dėl laisvės ir žmoniškumo 
principų bei žmogaus teisių, kurios buvo aplaisty
tos daugelio tauriausių vakariečių krauju, ir kad 
gėdingai užmerktomis akimis bus paliekamos išti
sos tautos mirčiai. Mes netikėjom nei vakariečių 
naivumu, nei aklumu bei nepramatymu tikrųjų 
bolševikų kėslų ir nepažinimu šiųjų užkulisių. Ti
kėjom sušvisiant laisvę, kuri turėjo pakeisti ne
žmonišką bolševikų vergovę, mums dar baisesnę, 
negu buvusi nacistinės Vokietijos vergovė.

Mumyse vyravo kovos dvasia, trokštanti ko 
skubiau prisidėti prie sutriuškinimo naujai išky
lančio pasaulio tautų laisvės priešo. Ta pati ko
vos dvasia, kuri 1941 metais biržely pasireiškė 
sukilimo forma, ta pati, kuri per keletą metų spy
rėsi rudųjų okupantų užmačioms, ta pati, kuri jau 
dabar suspėjo ne vieną mūsų draugą pastūmėti į 
dabartinės' kovos ryškiausią formą — partizanų 
eiles.

LIETUVIAI KARIAI į SIBIRĄ
1945 jnetu pradžioje bolševikai skubotai 

ruošėsi naujai ofenzyvai — galutiniam Vokietijos 
parbloškimui. Ryšium su tuo įsikūrusios mobili
zacinės įstaigos dirbo padvigubintu tempu, steng- 
damosios sumobilizuoti visas priemones ir žmo
nes. Tačiau lietuviai, kaip prieš porą mėnesių, taip 
ir dabar į visus bolševikų pakartotinius mobiliza
cinius šaukimus reagavo neigiamai ir į nurodytus 

registracijos punktus laisva valia nevyko. Dėl to 
visame krašte sustiprėjo masinių “ablavų” siauti
mas. Sugaudyti vyrai, stiprių raudonarmiečių 
ginkluotų dalinių apsaugoje, buvo varomi į arti
miausius mobilizacinius punktus. Iš čia vienus, 
perrengę raudonarmiečių uniformomis, formuo
davo į dalinius, o kitus pasiųsdavo į kalėjimą. 
Šių “lietuviškų dalinių” visas vadovaujamasis kad
ras, pradedant karininkais ir baigiant puskarinin
kiais buvo perdėm rusiškas. Komandoms ir įsaky
mams buvo naudojama vien rusų kalba.

Taip paskubomis sudaryti naujieji junginiai be 
jokio karinio apmokymo, neretai ir be paprasčiau
sių asmeninių ginklų, skubotai buvo siunčiami į 
frontą. Sovietų požiūriu, neginkluotieji kariai pri
valėjo patys apsirūpinti ginklais kovos lauke nuo 
kritusių draugų ar priešų. Vakarietiškai sampro
taujant, tai šiurpu ir beveik neįtikėtina, bet bolše
vikinei Rusijai — visai natūralu ir įprasta, žmo
nių ji turi pakankamai, jų ir nesigaili. Juo labiau 
negalėjo gailėtis okupuotųjų kraštų gyventojų, 
kuriuose dar buvo gyvi prarastų nepriklausomy
bių prisiminimai ir stipri tautinė sąmonė. Šias ne
lojalias mases sunaikinti dabar buvo puiki proga.

Taip prievarta sudaryti daliniai rusų pasitikėji
mo neturėjo ir negalėjo turėti ne vien dėl vyrau
jančios juose antibolševikinės nuotaikos, bet ir 
dėl to, kad naujieji “krasnoarmeicai” — lietuviai 
kiekviena pasitaikiusia proga maudavo su visa ap
ranga į žaliuosius miškus, ieškodami prieglobsčio 
pas veikiančius partizanus.

— Jeigu skirta mirt, tai tik gimtojoje žemėje, 
ginant savo laisvę, o ne svetur barstyti kaulus už 
naują verguvę, — toks buvo sprendimas Lietu
vos artojų, kūnu ir dvasia suaugusių su gimtosios 
žemės sultimis.

Dėl tokio kieto, nepalaužiamo lietuvių tautos 
priešinimosi didelė dalis sugaudytųjų buvo išvež
ta ne į frontą, bet į Rusijos gilumą, kurių daugu
mui jau buvo lemta niekad savo krašto nematyti.

Sausio mėnesio pabaigoje, vadovaujant vienai 
keliasdešimt universiteto darbininkų brigadai, 
pakraunant į vagonus Geležiūnų stoty durpes, te
ko ir man būti liudytoju vieno tokių “cvakuavi- 
mų” į Rytus. Jau kuris laikas stebėjau su nerimu 

ant vienų bėgių stovintį keliasdešimties ameriki
nių vagonų ešaloną. Kiekvieno vagono viduje bu
vo įrengti dviejų aukštų guoliai. Nedideli langeliai 
apnarplioti storų vielų raizginiu. Iš guolių spėjau, 
kad tai kariams gabenti skirti vagonai. Bet kodėl 
taip apipinti jų langai? Jie taip ryškiai priminė jau 
daug kartų matytus deportuojamųjų ešalonus.

Lenino mirties sukaktuvių proga šis ešalonas 
buvo pristumtas su garvežiu prie rampos. Apie 
stoties pastatą būriavosi nemažas skaičius arti
miausios apylinkės žmonių. Kiekvienas iš jų tu
rėjo po didesnį ar mažesnį ryšulį ir atrodė kažko 
lūkuriuoją. Šiaip aplinka buvo visai rami, jokio 
įtarimo nematyti.

Pasijudinau besitelkiančios minios link, kad su
žinočiau tikrąją jų lūkuriavimo priežastį. Tuo me
tu nuo poligono pusės pasigirdo orkestro griežia
mo rusiško maršo garsai. Netrukus pasirodė atžy
giuojančios raudonosios armijos uniformomis tan
kios vyrų gretos, kurios sustojo palei rampą, prieš 
paruoštus vagonus. Dar orkestrui nenutilus, iš 
miško ir pastatų pasipylė gausūs NKVD daliniai 
ir žaibišku manevru apsupo tuščiąjį ešaloną, stotį 
ir visą apylinkę. Maršas nutrūko, ir orkestras din
go. Jo vietoj pasigirdo rusiškos komandos, griež
tai įsakinėjančios daliniams lipti į jiems skirtus 
vagonus.

Komandų ir atkreiptų automatų vamzdžių ra
ginami, vyrai pamažu lipo į nurodytus vagonus, 
spietėsi prie dar atdarų durų ar vielomis išpintų 
langelių; gal paskutinį kartą norėjo pamatyti ar
timą veidą ar savam žvilgsny įamžinti gimtosios 
apylinkės vaizdą. Prie kiekvieno jau pripildyto 
vagono atsistojo ginkluotas rusas — NKVD kari
ninkas. Su ryšuliais lūkuriavę žmonės pradėjo 
veržtis pro tankias enkavedistų gretas ir, nepaisy
dami grasinimų, bėgiojo pagal vagonus, ieškodami 
artimųjų. Daugiausia tai įvairaus amžiaus moterys 
arba seniai. Balsu raudodamos, motinos ieškojo 
savo sūnų, merginos brolių ar mylimųjų, trokš
damos paskutinį kartą pažvelgti jiems į akis ir 
įteikti nežinomai kelionei maisto. Rusiškos ko
mandos rungtyniavo su moterų raudomis.

(Bus daugiau)
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GARBE IR LIKIMAS
Žuvusius Amerikos sportininkus prisimenant

P. Žičkus rašo “Drauge”

STALO TENISININKAI 
LAIKOSI GERAI

Grįžtant iš pasaulio pirmenybių 
Kinijoje, lietuviai stalo tenisinin
kai (žinoma, Sov. Sąjungos ko
mandų sudėtyje) rungtyniavo 
Maskvoje, čia geriausia pasirodė 
N. Ramanauskaitė, kuri nugalėjo 
naująją pasaulio vicečempioną 
vengrę Evą Kocian 2:0 (21:15, 
21:16).

Čia ypatingai gerai buvo įver
tinta 19 m. amžiaus Lietuvos 
sportininkė panevėžietė A. Kon- 
drotaitė, nors ji pirmenybėse to
li nepažengė.

Tamsoje slepia laivus Atlantas. 
Žuvėdros dar tebemiega jų stie
buose. O aukštai virš debesų lenk
tyniauja su savo garsu milžinas 
paukštis, nešdamas savo galingais 
sparnais 72 keleivius, kurių tar
pe 18 geriausių Amerikos figūri
nio čiuožimo čiuožėjų. Lėktuvo 
sėdynės atloštos. Keleiviai miega. 
Tik šešiolikametė Laurence Owen 
neatitraukia akių nuo lėktuvo 
lango. Jai atrodo, kad Dievas yra 
arčiau negu žemė, žemai po ko
jomis baltutis kilimas.

Kai 
dynes 
debesų properšas nubėga žemės 
gabaliukas. Tai jau senutė Euro
pa. Iš jos parsivežti garbės vai
niką.

kurie keleiviai išsitiesia sė- 
ir žvelgia pro langus. Pro

žinojo tik darbą, darbą ir darbą. 
O tas visas jos darbas buvo vi
sados atliekamas su šypsena.

Vasario mėn. 22 dieną Pragoję, 
Čekoslovakijoje turtėjo prasidėti 
pasaulio čiuožimo pirmenybės. Į 
jas, kaip Amerikos atstovė, vyko 
Laurence, jos sesuo Miribel ir 
jas lydėjo jų motina Miribel Vin
son Owen, kuri irgi buvo didelė 
čiuožėja ir buvo net 9 kartus 
Amerikos meisteris. Laurence bu
vo 16-kos, Miribel 20, o motina 
49 metų amžiaus. Lėktuvo kata
strofoj žuvo jos visos trys ir ki
ti geriausių Amerikos čiuožėjų.

LIETUVIS ĮVEIKĖ PASAULIO 
ČEMPIONĄ

Rygoje įvykusiose fechtavimo 
varžybose (dalyvavo Lietuva, Lat
vija, Estija ir R. Vokietija) lietu
vis špagistas vilnietis V. Matule
vičius nugalėjo pasaulio čempio
ną latvį B. Habarovą. Tačiau ben
drame vertinime latvis vistiek 
užėmė I vietą. Antruoju buvo 
lietuvis A. Špokas, trečiuoju — 
V. Matulevičius.

Komandiniai, Lietuvos fechtuo
tojai, surinkę 16 taškų, tapo tur
nyro nugalėtojais. Po jų sekė vo
kiečiai, latviai ir estai.

SU JUOZU JURGĖLA ATSISVEIKINANT

Milžinas paukštis pašoka stačiu 
kampu į viršų ir, kaip pašautas 
aras, krinta žemyn. Prasiveržia 
liepsnos ir praryja visą lėktuvą. 
Taip baigiasi Laurence Owen ne
baigta mintis: “Parsivežti garbės 
vainiką...”

Laurence Owen gimė ir augo 
mažame rezidenciniame miestely 
Winchester, Mass, čiuožti pradė
jo būdama dar visai mažytė. Jos 
ir jos sesers čiuožimo mokytoja 
buvo jų motina. Laurence labai 
pamėgo ledą ir pačiūžas. Ji kel
davosi labai anksti, kartais net 
4 — 5 valandą ir žiuoždavo iki 
reikėdavo bėgti į mokyklą. Jos 
veidą visados puošdavo šypsena, 
nors ji ir labai daug ir sunkiai 
dirbdavo. Praeitais metais ji lai
mėjo trečią vietą Amerikos figū
riniame čiuožime, o pasaulinfeji 
olimpiadoj ji atsistojo šeštoj vie
toj. Po to ji dirbo dar daugiau, 
nes buvo įsitikinusi, kad tik dar
bu yra viskas pasiekiama, šiais 
metais sausio 27 dieną Colorado 
Springs ji laimėjo Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir šiaurės Ame
rikos figūrinio čiuožimo čempio
natą. O jos sesuo Miribel 
čiuožimo čempionatą.

Š.m. gegužio 2 d. staiga iš gy
vųjų tarpo pasitraukė mūsų spor
tiniame pasaulyje palikęs ryškius 
pėdsakus čikagiškis Juozas Jur- 
gėla. Mirė širdies liga. Velionis 
širdimi skundėsi visą dešimtmetį. 
Pirmą priepuolį turėjo 1950 m. Už 
kelerių metų vėl pasikartojo. 
Trečias priepuolis buvo lemtingas. 
Paliko nuliūdusią žmoną, dvi duk
ras, gimines ir šimtus draugų. 
Velionies ypatingai liūdi senoji 
lietuvių sportininkų šeima.

Amerikos lietuvis Juozas Jurgė- 
la buvo daugeliui pažįstamas iš 
Lietuvos. Nepamirštami lietuvių 
krepšininkų 
riai surišti 
Jurgėla. Jis 
tinėje, 1939
ropos krepšinio meisterio vardą.

Krepšinį J. Jurgėla pradėjo 
žaisti savo gimtame Cicero mies
te. Žaidė mokykloje ir Lietuvos 
Vyčių krepšinio komandose. Prieš
kariniais laikais Lietuvos Vyčiai 
plačiai reiškėsi sportiniame veiki
me. Savo laiku jie Čikagoje tu
rėjo net dešimt krepšinio koman
dų. Sezono metu būdavo prave
damos pirmenybės. Nekartą buvo 
išmėgintos jėgos ir su kitų mieš
tų Vyčių komandomis. Tokiose 
krepšinio varžybose visuomet bu
vo matomas ir J. Jurgėla.

Į Lietuvą nuvyko kviečiamas

laimėjimai yra tamp- 
su mirusiu Juozu 

žaidė Lietuvos rink
lu. laimėjusioje E'u-

porų

Nežiūrint, kad Laurence 
daug laiko praleisdavo ant

labai 
ledo,

žiau domėjosi. Aktyviau teko 
krepšinyje pasireikšti tik atlie
kant karinę prievolę karo metu.

1957 m. Čikagoje iškilmingai 
minint mūsų krepšinio pergales, 
J. Jurgėla vėl buvo pasirodęs 
krepšininko aprangoje ir dalyva
vo draugiškose veteranų rungty
nėse. Tąsyk jis su didžiausiu ma
lonumu kalbėjo apie Lietuvą, 
bendrus pažįstamus ir su pasidi
džiavimu minėjo lietuvių krepši
ninkų laimėjimus. Domėjosi jis ir 
dabartine mūsų veikla. Susitikus, 
visuomet pasiteiraudavo apie mū
siškius krepšininkus.

Prieš gerą pusmetį rašančiam 
velionis priminė, kad 1962 m. su
kaks 25 metai nuo Rygoje įvyku
sių pergalių. Išsitarė, kad būtų 
pravartu ir vėl susitikti bendra
me būryje visiems krepšinio ve
teranams ir sužaisti vėl 
nio rungtynes.

Deja, šie gražūs norai 
sipildys. Gal, ko gero,
nors susitiks mūsų krepšinio did
vyriai, bet tame būryje jau bus 
spraga. Nebus Juozo Jurgėlos. 
Ilsėkis ramybėje. Tave ilgai minės 
lietuvių sportininkų šeima.

Pr. Ptr.

krepši-

nebeiš- 
kuomet

ji buvo viena iš geriausių High 
School mokinių. Jos konkursinis 
rašinys apie vieną iš gudriausių 
Amerikos generolų: Lee the Vir
ginian: His Fateful Decision. Ra
šymui kaip motto panaudojo ge
nerolo žodžius: “Pareiga yra di
džiausias malonumas, didžiausias 
patogumas, didžiausia garbė, ku
ria galima gėrėtis šiame pasauly”. 
Rašinys yra Winchester miesto 
bibliotekoj.

Pagal to rašinio motto ji ir gy
veno savo trumpą gyvenimą. Ji

dr. Kosto Savicko, jau 1936 m. 
įsijungusio į Lietuvos sportinę 
veiklą. Lietuvoje Įstojo į Gran
dies klubą, šiame klube žaisda
mas daug laiko skirdavo ir Gran
dies krepšininkų treniravimui. 
1938 m. savo išskirtinu krepšinio 
žaidimu daug padėjo Grandžiai 
Tautinėje Olimpiadoje iškovoti 
trečią vietą.

J. Jurgėla pasižymėjo puikiu, 
tiesiog rafinuotu kamuolio valdy
mu. Savo sugebėjimus mokėjo 
tinkamai perduoti ir kitiems krep
šininkams.

Grįžęs į J.A.V. krepšiniu ma-
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LAFITTE
ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI
PATARNAUS

VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

y 
j.:1

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

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-
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Jliisii Paštogrės

SPAUDOS BALIU

VISI BALIAUS MALONUMAI TEKAINUOJA TIK 1 ŠVARA.

RENGĖJAI

Todėl nedelskite ir apačioj sužymėtais adresais užsisakykite vietas ir nusipirkite bilietus 
į visada įdomų ir nepamirštamą

PAKVIETIMAI GAUNAMI IR STALAI UŽSISAKOMI 
SIAIS ADRESAIS:

MENINĖ PROGRAMA BUS TIKRAI NAUJA, NEMATYTA IR NEPAPRASTAI RO
MANTIŠKA: bus žavaus baleto numerių, veiks “Burtų fontanas”, “Piratų baras" ir kt.

Ateidami į “Mūsų Pastogės” Spaudos Balių, ne tik išgyvensite nepaprasto malonumo, no 
tik užmegsite naujų pažinčių, bet atliksite ir tautinę pareigą, paremdami vienintelį ALB 
savaitraštį “Mūsų Pastogę”.

KURIS ĮVYKS Š.M. RUGSĖJO 2 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 V.V. IR TĘSIS IKI PARYČIŲ 

GRACE BROSS SALĖSE, BROADWAY, SYDNĖJUJE, 
visiškai netoli nuo centrinės geležinkelio stoties.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI
MOŠŲ PASTOGĖS
PRENUMERATĄ ADRESU:

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

į

SMAGIAUSIA JŪSŲ GYVENIMO AKIMIRKA JAU ČIA PAT! 
ŠIMTAI VIETŲ JAU UŽSAKYTA IR BILIETAI .NUPIRKTI! 
NORS SPAUDOS BALIUI UŽSAKYTOJI PUOŠNIOJI GRACE 
BROSS SALĖ SYDNĖJUJE IR TALPINA DAUGELĮ SVEČIŲ, 
TAČIAU PIRMIAU ĮSIGIJ? BILIETUS, GAUS GERIAUSIAS 
IR PATOGIAUSIAS VIETAS!

SPAUDOS BALIAUS RENGĖJAI JUMS UŽTIKRINA’-
Svečių automobilius saugos specialūs prižiūrėtojai; automobilių parkavimui vieta parū
pinta saugi ir pakankama; nepaprastai turtingą maisto bufetą ir kokteilių barą laikys 
Moterų Soc. Globos Draugija pigiausiomis kainomis, kur galima bus gauti visų rūšių ska
nėstų — keptų viščiukų, vėžių kaklelių, įvairių mišrainių rūšių, mėsiškų pyragaičių ir t.t.

STIPRIEJI GĖRIMAI, CIGARETĖS, SALDUMYNAI IR KT. 
NORMALIOMIS BARŲ IR KRAUTUVIŲ KAINOMIS GARAN
TUOTAI!

BALIAUS GLOBĖJAI— ALB GARBĖS NARYS 
ANTANAS BAUŽĖ IR PONIA.

GROS SPAUDOS BALIAUS FEDOROFF MUZIKOS KAPELA..

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. ZINKUS — 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. VĖTEIK1S — 24 Lovoni St., 
Cabramatta, tel. UB 3680.

|. Stroulins 306 The Causeway, Melbourne
Tel. MF 6673 — uždaryta pirmadieniai*

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

SIUNČIAME TIESIAI PAŠTU IŠ MELBURNO

g BUVUSI “R Ū T A”, DABAR —
*.* * *

STATION DELICATESSEN gg tt

g 92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA :t
■Į V

SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO g
PRODUKTUS. g

• *•*Užsakymai pristatomi į namus.

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
Į USSR PER ŠVEDIJĄ

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY
Naujas adresas: 148 Brook Street, Coogee, N.S.W. Tel. 65 4101.

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamo* ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 
Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS I 
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ. 

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visn 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.

Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
ENGLAND

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS
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6 MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. rugpjūčio 8 d.

ntaų pastogė
HOBARTAS

MALONU, KAD AKTYVĖJAME 
POLITINĖJ KOVOJ

Norėtųsi, kad ir prabėgomis pa
žvelgti j lietuvių bendruomenės 
gyvenimų Hobarte. čia dienos 
slenka pilkos ir be didelių įvai
rumų. Kai katras nors tautietis 
iš nuobodumo įvažiuoja su savo 
nauja mašina į stulpų, tada tai 
žinoma, kiti nelaimę apkalba, gal
vomis palinguoja ir., vėl ramu. 
Kartais apylinkės valdyba suju
dina tykų vandenį — sušaukia su
sirinkimų, renka naujų vadovybę. 
Čia jau dalyvaujantieji nenuobo
džiauja — šnekasi, diskutuoja ir 
balsuoja, renka. Nebuvę vėliau 
klausinėja buvusius, kaip ten bu
vo, kų rinko, katruos išrinko, 
jiems darosi irgi įdomiau.

Naujai išrinkta valdžia, kaip 
dar nauja, tai, žinoma, energin
gesnė, tuoj griebiasi veiklos — 
suruošia minėjimų, šaukia susi
rinkimų. Tie, kuriems nuobodu
mas jau nebepakeliamas, vėl su
eina, vėl pasišneka, paklauso, pa
plepa. Nebuvėliai gi prie progos, 
prispyrę prie sienos ar prie alaus 
bačkos, apklausinėja, kas kokias 
prakalbas sakė, kų sakė ir kų no
rėjo pasakyti — ar tiesiai kalbė
jo ar alegorijomis puikavosi. Ir 
taip — vis tai šis, tai tas sujudi
na ramų ir vienodų lietuvio gy
venimų ir neleidžia visiškai pa
miršti bendrų reikalų.

Suaktyvėjimas lietuvių laisvės 
kovoje Hobarte buvo jautriai su
tiktas. Apylinkės valdyba su 
džiaugsmu sutiko angliškų “Voice 
of Freedom” pakietėlį ir kiek ga
lėdama greičiau išplatino savo 
draugų australų ir įtakingesnių 
asmenų tarpe, šitoks leidinys tik
rai jau seniai buvo labai reika
lingas ir, manau, visi įvertins re
daktorių rūpestį ir darbų pa
rengiant ir išleidžiant beveik 
pirmų tokios rūšies ginklų kovai 
su mūsų priešu komunizmu.

'Vilties kibirkštėlė išgirsti Lie
tuvos laisvės balsų tarptautinėje 
arenoje paliko irgi stiprų įspūdį, 
kad ir neskaitlingam būreliui ho- 
bartiškių. Valdyba pagal “M.P.” 
nurodymus labai energingai ir 
greit pruošė šimtus laiškų J. Val
stybių senatoriams ir kongresma- 
nams. Sušaukus susirinkimų, šie 
laiškai buvo masiniai pasirašyti 
ir pasiųsti. Kiek teko girdėti, 
daugelis pasirašiusių, kurie tik 
nurodė savo adresų, gavo atsaky
mus iš adresatų.

Tad šios prošvaistės, kad ir 
menkos, gal kai kurių ir nepaste
bėtos, irgi pateisina mūsų orga
nizacijos buvimų, mūsų kovos vei
ksnius, spaudų, pasaulio bendruo
menę, apylinkės valdybas. Šis 
greitas mūsų apylinkės valdybos 
reagavimas svarbiuose reikaluose 
bus įvertintas bendruomenės. 
Telieka palinkėti naujai valdybai 
— pirm. L. Simanauskui, iždinin
kui S. Domkui ir sekr. J.V., ir to
liau su tokia pačia energija tvar
kyti mūsų bendruomenės tautinį 
gyvenimų čia.

A.

SYDNEJUS
SPAUDOS BALIAUS REIKALU

Pranešame mieliems tautie
čiams, kad į š.m. rugsėjo 2 d. 
įvyksiantį “Mūsų Pastogės” Spau
dos Balių jau nupirkta gerokai 
per 200 bilietų.

Šiais metais rengėjai yra nu
sistatę, skirstant stalus, griežtai 
laikytis užsakymų eilės. Taigi ge
riausios vietos salėje teks tiems, 
kurie pirmiau užsisakys stalus ir 
įsigys bilietus.

Visi baliaus prašmatnumai su
žymėti dedamame skelbime, ta
čiau čia dar kartų norime pa
brėžti, kad šiais metais stiprieji 
gėrimai bus gaunami baliuje tik
rai normaliomis rinkos kainomis. 
Pavyzdžiui: australiškos brandy 
bonka už 21/-, pusė bonkos — 
11/4; Lafitte bonka 24/-, Hannes- 
sy bonka 44/6, pusė bonkos — 
24/-; australiško džino bonka 
22/9, pusė bonkos — 12/2; visų 
rūšių scotch whisky bonka 34/-, 
pusė bonkos — 18/- ir t.t. ir t.t.

Rengėjai todėl tikisi, kad šiais 
metais nebus nei vieno, kuris stip
riuosius gėrimus neš savo valizo
je.

M.P.I.

ATŽALYNO POBŪVYJE
Š.m. liepos 30 d. (sekmadienį) 

Camperdowno bažnyčioje ir tos 
bažnyčios parapijos salėje jautė
si neprastas iškilmingumas — 
buvo surengta Sydnėjaus savait
galio mokyklos šventė.

Jau iš pat ryto salę tvarkė pa- 
sišventėlės tautietės-čiai, rengė 
stalus ir dėstė suneštines moki
nių tėvelių vaišes,

Pamaldos buvo iškilmingos, su 
gražiu pamokslu. Bažnyčia buvo 
pilna tikinčiųjų ir ypač daug ma
tėsi mūsojo atžalyno. Net ir viena 
jauna pora iš Canberros su savo 
jaunimu dalylvavo šiose iškilmė
se.

Po pamaldų visi susirinko į iš
puoštų ir pagražėjusių salę. Pobū
vį gražiu ir prasmingu žodžiu 
pradėjo Sydnėjaus liet, kapelio
nas, šios mokyklos globėjas kun.
P. Butkus. Jis ypatingų padėkų 
išreiškė mokinukų tėvams ir ypač 
mamytėms, kurie prisidėjo šias 
vaišes ir iškilmes paruošdami. Dė
kojo ir kitiems svečiams už jų 
moralinę ir medžiaginę paramų.

Programoje, akordeonu grojant 
A. Bačiuliui, mokiniai pašoko suk
tinį, Noriu miego ir pažaidė dar 
eilę kitų jaunuoliškų žaidimų. 
Kaikurie iš jų pasakė eilėraščius, 
o Ričardas Radauskas pasmuika- 
vo. Pasirodė ir suaugusieji — p.p. 
Savickai, Pužai ir Laukaitienė su 
nemažu dainų repertuaru, o p. In
tas žemaičių tarme padeklamavo 
keletu savo paties sukurtų humo
reskų.

Malonioji popietė prie vaišių 
stalų nusitęsė iki pavakarių.

Šia poga tenka padėkoti vi
siems, kurie šiuo ar kitu būdu pri
sidėjo popietę organizuojant ir 
rengiant, ypatinga tačiau padėka 
reiškiama p.p. Karpavičienei, Ka- 
taržienei, Bačiulienei, A. Laukai
tienei, mokyt. Savickienei ir Ba- 
dauskienei.

V.M.

PAMALDOS
Rugpjūčio 13 d. Cabramattos 

lietuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 10 vai., kurias atlaikys sve
čias kun. St. Gaidelis, S.J. ir 
prieš pamaldas klausys išpažinčių. 
Kviečiama ta proga atlikti šv. 
išpažintį.

Rugpjūčio 13 d. Camperdown 
vaikučių mėnesinė išpažintis ir 
Komunija. Ypač kviečiami tie 
vaikučiai, kurie labai retai at
vyksta arba visai šių praktikų 
yra apleidę. Išpažinčių bus klau
soma nuo 11 vai. prieš pamaldas.

Rugpjūčio 15 d. — Marijos Dan
gun Paėmimas — Žolinė, šventė 
privaloma. Lietuviškos pamaldos 
Camperdowne 7,30 vai. vak. Prieš 
pamaldas išpažintys nuo 6,30 vai.

Sydnėjaus arkivyskupas — kar
dinolas prašo visus tikinčiuosius 
melstis, kad būtų daugiau pašau
kimų, o rugpjūčio 13, 14 ir 15 
d.d. ta intencija išklausyti šv. 
Mišias ir priimti Komunijų.

Rugpjūčio 20 d. pamaldos Ban
kstowne St. Brendan’s bažn. 10 
vai. 45 min.

Rugpjūčio 20 d. retos iškilmės 
Camperdowno pamaldose (12 vai.)
— ponų Lašaičių 50 metų vedy
binio gyvenimo jubilėjus.

Prieš pamaldas auksinių vestu
vių apeigos, o po jų padėkos šv. 
Mišios su “Te Deum laudamus”.

Rugpjūčio 27 d. pamaldos Went- 
worthville karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min. Išpažintys nuo 10 vai. 
30 min.

Rugpjūčio 27 d. Wollongongo 
lietuviams pamaldos W. Kated
roj 5 vai. po pietų.

K.P.B.

PRANEŠIMAS
Liet, skautų organiacijos veiki

mas ir išaugimas į vienų didžiau
sių tremties jaunimo organizacijų 
didele dalimi yra įmanomas dėka 
šios organizacijos užnugario: glo
bėjų, tėvų ir rėmėjų.

Tai suprasdamas ir atsidėkoda
mas “Aušros” tuntas š.m. rug
pjūčio 18 d. (penktadienį) 7 vai. 
vakaro ruošia mieliesiems skautų 
tėveliams, rėmėjams bei bičiu
liams "Dainavos” Liet. Namuose 
Bankstowne arbatėlę, su rimtųja 
ir linksmųja dalimi. Norima pasi
kalbėti, pasitarti su skautų va
dovais bei pasidžiaugti savo sūnų 
ir dukterų tarpe!

Laukiame visų atvykstant!
“Aušros” Tunto Vadija

SVARBUS PRANEŠIMAS 
STUDENTAMS

Studentai ir jų draugai, vyks
tantieji į Bateau Bay, prašomi 
ten būti penktadienį (rugpjūčio 
18-tą) tarp 5 ir 6 vai. vak.

Trečiojo studentų savaitgalio 
proga planuojamas įdomus atida
rymo vakaras. Studentai ragina
mi nesivėluoti.

Kas nori važiuoti, bet dar nė
ra užsiregistravęs, dar gali spėti
— juo skubiausiai skambindamas 
studentų sekretorei D. Bajely- 
UJ 0289.

Studentų Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad iš Sydnėjaus lie

tuvių Carito esu pasitraukęs. Pra
šau Carito reikalais pas mane ne
sikreipti.

Su pagarba
Aleksandrai Ničajus

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus lietuvių klubo “Lie

tuvių Namai” metinis narių susi
rinkimas įvyksta š.m. rugpjūčio 
27 d. 2 v. p.p. Lietuvių Namuose, 
20 Botany Rd., Alexandria, į ku
rį kviečiame visus klubo narius.

Darbotvarkė: susirinkimo ati
darymas; mandatų komisijos su
dėties paskelbimas; prezidiumo 
sudarymas; mandatų komisijos 
pranešimas; balsams skaičiuoti 
komisijos sudarymas; klubo vyk
domųjų organų metiniai ataskai
tiniai pranešimai — tarybos pir
mininko, tarybos iždininko ir re
vizijos komisijos; diskusjos dėl 
pranešimų ir vykdomųjų organų 
veiklos; 1960 — 1961 m. apyskai
tos tvirtinimas; 1961 — 1962 m. 
sąmatos priėmimas; klubo tary
bos kandidatų pririnkimas; klubo 
veiklos ateities gairių nustatymas 
ir naujų patalpų statyba; pagei
davimai, sumanymai bei paklausi
mai ir susirinkimo uždarymas.

Remiantis įstatų 33 pargr., 
šauktu laiku reikalingam kvoru
mui nesusirinkus, valandą vėliau 
susirinkimas bus pradėtas ir lai
komas teisėtu, neatsižvelgiant į 
dalyvių skaičių.

Turint galvoje susirinkime 
svarstomų dalykų svarbą, kiek
vieno nario dalyvavimas privalo
mas. Narys, negalėdamas dalyvau
ti susirinkime, remiantis įstatų 
14 paragr., gali raštu įgalioti kitą 
narį dalyvauti susirinkime su jam 
priklausomo balso teise.

Pastaba: Kiekvienam nariui yra 
išsiuntinėta asmeniški kvietimai, 
bet dėl adresų pasikeitimo gali ne 
visi juos gauti. Todėl klubo tary
ba,_ skelbdama apie susirinkimą 
“Mūsų Pastogėje”, mano, kad vi
si nariai turės progos sužinoti 
apie įvykstantį susirinkimą. Ne
gavusius specialių kvietimų na
rius iš anksto atsiprašome.

Sydnėjaus Liet. Klubo 
"Lietuvių Namai” Taryba

PAREMKIME PUNSKO 
LIETUVIUS

Vis nesiliaują plaukti Punsko 
lietuvių pagalbos prašantys laiš
kai, o ir ta nuoširdi padėka už 
pasiųstus vartotų rūbų pakietė- 
lius, rodo, kad toji pagalba jiems 
tikrai reikalinga.

Todėl Sydnėjaus Lietuvių Cari
tas vėl pradeda vajų — rinkimą 
vartotų rūbų, avalynės ir pinigų, 
kurie reikalingi pasiuntimui tų pa- 
kietėlių. (Už 11 svarų siuntinį 
reikia sumokėti 25 šil.).

Aukos bus priimamos kas sek
madienį prie Camperdowno baž
nyčios. Jas priims naujas Carito 
V-bos talkininkas p. A. šarkaus- 
kas, o taip pat galima jas įteikti 
ir Kapelionui prieš pamaldas kito
se bažnyčiose ar lankant kolo
nijas.

Norintieji gali ir patys asmeniš
kai siųsti pakietėlius: jiems bus 
duodami šeimų adresai ir laiškai.

Nedelsdami peržiūrėkime savo 
spintas ir atrasime daug dalykų, 
kurie mums mažai reikalingi, o 
vargšams Punsko lietuviams taip 
brangūs ir naudingi.

Sydnėjaus Lietuvių Caritas

ADELAIDE
ATSAKYMAI IŠ 

JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ
Prieš kiek laiko Adelaidės Lie

tuvių Sąjungos Valdyba išsiunti
nėjo laiškus visiems tiems Ameri
kos Jungtinių Valstybių parla
mento ir senato atstovams, kurie 
buvo nurodyti “Mūsų Pastogėje”. 
Jie buvo prašomi paremti rezoliu
ciją, kuria Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių reikalai būtų iš
kelti Jungtinėse Tautose.

Šiomis dienomis Sąjungos Val
dyba jau yra gavusi iš kelių par
lamentarų ir senatorių patvirti
nimus, kad jie šituos laiškus gavo 
ir kad jie tikrai rūpinsis mums 
svarbia rezoliucija. Visi jie nuo
širdžiai atjaučią pavergtas Pabal
tijo tautas ir sakosi remią tų tau
tų laisvės kovas.

Senatorius Jjohn J. Williams^ 
tarp kita ko, savo laiške pareiš
kia: “Kaip Jūs žinote, ši rezoliu
cija yra pateikta Senato Užsie
nio Reikalų Komitetui, bet kol 
kas pirmininkas nenustatė laiko, 
kada ji bus svarstoma. Aš įverti
nu Jūsų pastabas ir užtikrinu Jus, 
kad ji sulauks mano rūpestingo 
dėmesio, kai bus pateikta komite
tui”.

Parlamento narys James G. 
Fulton savo tikrai nuoširdžiam ir 
ilgam laiške ir šitaip pareiškia: 
“Kaip ilgalaikis Lietuvos ir kitų 
Baltijos tautų laisvės rėmėjas, aš 
noriu užtikrinti Jus mano nuo
širdžiu susidomėjimu šia progra
ma ir mano pastangomis, kad ji 
būtų apsvarstyta dabartinės Kon
greso sesijos metu. Jausdamas, 
kad Jūsų pažiūros vertos tolimes
nio susidomėjimo, aš apie jas pa
informuosiu savo kolegas Užsie

nių Reikalų Komitete, kad jie su 
jom susipažintų ir jas pastudijuo
tų”.

Kitas parlamentaras, Laurence 
Curtis, baigdamas savo laišką, 
pareiškia: “Sutinku su Jum, kad 
mes privalome dirbti iki tos die
nos, kada pavergtos tautos bus 
išlaisvintos iš sovietinės priespau
dos”.

TENKA DIDINTI 
LIGONIŲ LANKYMĄ

Orui atšalus, žmonės daugiau 
serga. Žiemos oras ypač veikia 
silpnesnius ir senesnius. Padidė
jus susirgimams, tuo pačiu padi
dėjo ir Moterų Sekcijos darbai. 
Visos Moterų Sekcijos narės da
bar apkrautos nuolatiniu ligonių 
lankymu tiek ligoninėse, tiek ir 
namuose, nes mūsų tautiečiai gy
dosi išblaškyti net ir tolimuose 
priemiesčiuose, kaip kad Eliza
beth Hospital ir įvairiose priva
čiose ligoninėse.

Parksido ligoninėj sergantieji 
reikalingi ypatingai dažno lanky
mo ir realios paramos.

Kai kuriuos aplankomus ligo
nis tenka aprūpinti šiltais balti
niais, rūbais, avalyne, apmokėti 
gydimo išlaidas ir panašiai. To
dėl be darbo, reikalinga ii- lėšų, 
kad sergantieji galėtų rūpestį re
aliau pajusti.

Trumpam pranešime nepakaktų 
vietos išvardinti visų tų ligonių, 
kuriuos sekcijos atstovės aplankė 
tik paskutinėm savaitėm. Pas jas 
yra ilgi sąrašai, su rūpestingais 
nurodymais, kas kada aplankytas, 
kas ką gavo ir kam kas dar yra 
reikalinga duoti.

Kaip matyti, Sekcijos narės 
vargo nesigaili, tačiau jų para
mos dydį riboja jų ištekliai, ku
riuos jos sutelkia per įvairius pa
rengimus. Aukų Sekcija pasta
ruoju laiku, atrodo, mažai ren
ka. Butų tikrai gražu, jei visuo
menė Moterų Sekcijos parengi
mus visu atsidavimu remtų, nes 
jų sutelktos lėšos skiriamos tiems, 
kurie jų labiausiai reikalingi, ku
rie atsiduria varge ir nelaimėj. 
Nedaug ko nustojant, Moterų Sek
cijai veiksmingai galima padėti 
paremiant jos organizuojamą siu
vimo ir mezgimo vajų, apie kurį 
esame anksčiau visuomenę infor
mavę.

I. GERULAITIS — BALTŲ 
TARYBOS PIRMININKAS

Prieš kiek laiko įvykusiame 
Baltų Tarybos posėdyje vadova
vimas šiai Tarybai buvo perduo
tas lietuviams. Šiuo laikotarpiu 
jai pirmininkaus Leonas Gerulai
tis, Apylinkės Valdybos atstovas 
prie Baltų Tarybos.

“A.L.Ž.”

MIELI LIETUVIAI!
BE SAVOS SPAUDOS NIEKAS NEGALI GYVENTU

Jūsų vaikai, kurie baigia australų mokyklas, nebus lai
mingi, jei savo tėvų namuose neras lietuviško laikraščio, kad 
sužinotų, kaip gyvena, dirba ir kuria jo kraujo broliai visame 
pasaulyje.

Neįtikėtina, kad jau rastųsi tokių, kurių širdys ir sąžinės 
mirė lietuviškajam reikalui, nes juk maloniausia dabartinio 
mūsų gyvenimo akimirka, kai po sunkių dienos darbų ir var
ginančių išgyvenimų, gražioje vakaro šviesų prieblandoje sa
vo svetainėje išskleidžiame lietuviško laikraščio puslapius ir 
sužinome iš jų apie savo tautos brolių vargus ir džiaugsmus 
visame pasaulyje.

MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI! MES 
VĖL KREIPIAMĖS Į JUS SU NUOŠIRDŽIU 
PRAŠYMU: PAREMKITE SKELBIAMĄJĮ 
AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENĖS 
SAVAITRAŠČIO LĖŠOMS TELKTI VAJŲ, 
KURIS PRASIDĖJO RUGPJŪČIO 1 D. IR 
BAIGSIS Š.M. SPALIO 31 D.

“Mūsų Pastogės” leidėjas — ALB Krašto Valdyba tiki
si, kad:

1. visi pastovieji “Mūsų Pastogės” skaitytojai nedelsiant 
apsimokės .savo prenumeratas ir nenuvils pasitikėjimo jais;

2. kiekvienas nuoširdusis savaitraščio skaitytojas pats sa
vo pastangomis suras dar bent vieną naują “M.P.” skaitytoją;

3. surinkęs penkias naujas prenumeratas, bus skaitomas 
garbės rėmėju ir gaus vertingą lietuvišką knygą kaip premiją;

4. visų ALB apylinkių valdybos dar vajaus laikotarpiu su
rengs po šokių vakarą — balių “Mūsų Pastogės” reikalams;

5. aktyviosios ALB apylinkių Valdybos išleis po vieną spe
cialią “M.P.” laidą, kurioje bus sudėtos jų apylinkės lietuvių 
gyvenimo ir veiklos žinios, pailiustruotos nuotraukomis ir

6. visi Australijos lietuviai biznieriai nors neperiodiškai 
dės į Bendruomenės organą savo firmų skelbimus, kas, be abe
jonės, padės ir jų biznio reikalams.

Krašto Valdyba ir “Mūsų Pastogės” redakcija bei admi
nistracija tiki visų lietuviškuoju nuoširdumu ir todėl mano, 
kad šis kreipimasis bus pilnutiniai suprastas ir išklausytas.

ALB Krašto Valdyba ir
“M.P." redakcija — administracija

Mielus ALDONĄ IR STASĮ KAPOČIUS, 
susilaukus sūnaus, nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime gražios ateities

Sydnėjaus liet. sp. kl. “Kovas” Valdyba 
ir sportininkai

MELBURNAS
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Socialinės Globos Moterų Drau

gija Melbourne praneša, kad š.m. 
rugpjūčio 27 d. 2 vai. po pietų 
šaukiamas D-jos metinis susirinki
mas.

Numatyta ši darbų tvarka:
Susirinkimo atidarymas, prezi

diumo kvietimas, pirmininkės me
tinės veiklos pranešimas, iždinin
kės ataskaitinis pranešimas, kon
trolės komisijos pranešimas, dis
kusijos dėl pranešimų, apyskaitų 
ir pranešimų tvirtinimas, naujos 
valdybos rinkimai, kontrolės ko
misijos rinkimai, einamieji reika
lai ir susirinkimo uždarymas.

Prašoma dalyvaut visas nares, 
taip pat kviečiamos visos prijau
čiančios. Susirinkimas įvyks Lie
tuvių Klubo Namuose, 12 Francis 
Grove, Thornbury.

Socialinės Globos Moterų 
Draugijos Valdyba

GEELONGAS
Pasirodęs mūsų spaudoje ragi

nimas rašyti Amerikos Jungt. Val
stybių senatoriams ir kongres
menams laiškus, prašant, kad jie 
paremtų Pabaltijo v-bių bylos iš
kėlimą Jungt. Tautų asamblėjoj, 
geelongiškių lietuvių buvo išgirs
tas ir suprastas. Geel. apyl. val
dyba, Geel. liet, choras ir “Vy
ties” sporto klubo valdyba pa
siuntė (viso) 153 laiškus. Šį skai
čių dar padidino ir pavieniai as
menys.

Praėjus 14 dienų, buvo gauti 
pirmieji atsakymai. Senatoriai sa
vo laiškuose pažadėjo remti Lie
tuvos bylą ir nuoširdžiais žodžiais 
dėkojo už laiškus.

Laiškai — atsakymai jau gauti 
iš sen. W.H. Judd, F.J. Lausche,
L. Curtis ir J. Williams.

Tatai tik mažas lašelis jūroj, 
bet vis dėlto jausimės, kad ir 
mes, Geelongo lietuviai, darėm 
visa, kad pagreitintume Lietuvos 
laisvės aušrą.

V. Zanavykas

VISI DALYVAUJAME
“M O S Ų PASTOGĖS”
LĖŠOMS TELKTI VAJUJE!

SURINKĘS PENKIAS NAUJAS 
“M.P.” PRENUMERATAS, GAUS 
VERTINGĄ LIETUVIŠKĄ KNY- 
GĄ KAIP PREMIJĄ!
rttWWAVWWWWVWWWWH

NIJOLĘ IR VINCĄ GILIUS 
sūnaus gimimo proga sveikina ir drauge 
džiaugiasi

Sydnėjaus liet. sp. kl. “Kovas” Valdyba 
ir sportininkai

>: Š.M. RUGPJŪČIO 12 D. (ŠEŠTADIENI) i
*• VISI BRISBANĖS LIETUVIAI * 
? SU SAVO BIČIULIAIS IR DRAUGAIS SKUBA J 
>: i pirmąjį “mūsų pastogės”

| SPAUDOS BALIU, j
k u r i s į v y k s >:

B LABOUR HALL SALĖJE x
(4-tas Bardon linijos tramvajaus sustojimas)

« PRADŽIA 7 VAL. VAK.>:
Baliaus metu vyks žinomojo mūsų dail. Alf. Navicko 

dailės kūrinių paroda.
PUIKI IR TIKRAI ĮDOMI PROGRAMA: dainuos duetas ir | 

>: kvartetas lietuviškų dainų šiupinį. Gros puiki kapela, veiks bu- 
fetas restorano kainomis. į

Kviečiame visus paremti vienintelį ALB-nės savaitraštį dos- ;*i 
!♦: nia savo auka.
$ APYL. V-BA J

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI 
BANKSTOWNE

FRANK’S
3 FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ). 

II AUKŠTAS, tel. 70-8023 
ir

380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 
tel. 70-6644.

DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 
KIRPĖJAI SPECIALISTAI.

Kainos tikrai prieinamos.
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