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NEAIŠKUMU BRŪZGYNUOSE
I

AR NUTILS IR ŠĮ KARTĄ BERLYNO ĮTAMPOS KARŠTLIGĖ? KAS VERČIA VA
KARUS PASIPŪSTI IR VĖL NUSILENKTI? DIDŽIAUSIAS KARO PAVOJUS BŪSIĄS 
ŠIEMET IR ATEINANČIAIS METAIS.

Politinės įtampos strėlės smail- 
galys visą praeitą savaitę vis 
dar buvo atsuktas į Berlyną. Ki
tuose politinės kovos sektoriuo
se, nežiūrint nežymių neramumų 
Alžyre ir iš dalies Tunise, buvo 
palyginus ramu. Tačiau dėl Ber
lyno net kelius kartus kalbėjo 
Nikita Chruščiovas, du kartu 
Amerikos prezidentas J. Kenne
dy ir vieną kartą D. Britanijos 
užs. reikalų ministeris lordas 
Home, kurio pareiškimas Sovie
tų Rusijos atžvilgiu šį kartą bu
vo stebėtinai kietas ir tradicinei 
anglų politikai neįprastas. Savo 
kalboje lordas Home pareiškė, 
kad Chruščiovas žaiddžiąs poli
tinį pokerį ir vakariečiams ne
reikią į tai kreipti perdaug dė
mesio. Tik tvirtas ir vieningas 
vakariečių nusistatymas galįs ap
saugoti demokratijas nuo komu
nizmo įsigalėjimo.

Tačiau Chruščiovas ir Kenne
dy savose kalbose nebuvo nei 
perdaug nuoseklūs, nei logiški. 
Nors Kennedy vis dar išreiškė 
keletą kietos politikos ir laiky
senos sakinių, tačiau savo min
čių paraštėje jau davė galimybės 
suprasti, kad Amerika yra pasi
ryžusi Berlyno ir Vokietijos pro
blemas spręsti prie derybų sta
lo. Šitoks pareiškimas, savaime 
suprantama, jau yra linkimas į 
nuolaidas, nes juk prie derybų 
stalo sovietai visada šį ar tą lai
mi arba bent išsikovoja kelius 
į laimėjimą.

Chruščiovas pirmose savo kal
bose buvo taip pat daug akiplė- 
šiškesnis, kaip paskutiniosiose. 
Vienoje savo kalbų jis net pa
reiškė, kad Kennedy, de Gaulle 
ir Macmillanas esą šaltai svars
tą padėtį vyrai, ir todėl jis ma
nąs, kad dėl Berlyno karo nebū
sią. Kai Sov. Rusija pasirašysian
ti taikos sutartį su R. Vokietija, 
tai dar nereiksią, kad būsiąs su
varžytas ar visiškai uždarytas 
vakariečių susisiekimas su V. 
Berlyno sektorium. Tik to susi
siekimo kelių priežiūros ir ad
ministravimo teisės pereisiančios 
į R. Vokietijos vyriausybės ran
kas... Aišku, Chruščiovas šiuo 
tarpu tenori laimėti tik pačią 
esmingiausią savo siekiamo tikslo 
dalį — priversti vakariečius skai
tytis su R. Vokietijos komunis
tine santvarka ir bolševikine vy
riausybe.

Reikia tačiau pripažinti Ame
rikos prez. J. Kennedy ir jo ad
ministracijai jau bent tiek, kad 
po pusmetinio valdymo Jungt. 
Amerikos Valstybių politika pa
suko visai aiškia komunizmui 
pasipriešinimo linkme. Nesėk
mės dėl Kubos invazijos ir Lao
so krizės reikalų tvarkymo bus 
pamokiusios Ameriką, kad rei
kalingas stiprinti apsiginklavimas 
ir pasiruošimas totaliniam ka
rui, jei norima laimėti politikoj 
ar lokalinio pobūdžio konflik
tuose. Amerikos spauda nagrinė
ja ir tas aplinkybes, kurios vis 
dar trukdo Amerikai ir jos są
jungininkams užimti visiškai 
griežtą liniją prieš komunizmą. 
Prez. Eisenhoverio palikimas ap
siginklavimo srityje buvęs su 
rimtais plyšiais. Nors Ameriką 
valdęs generolas, tačiau pasiruo

šimas rimtam, o gal ir visuotinam 
karui buvęs neplaningas ir ne- 
visuotinas. Tauta nebuvusi auk
lėta ateities karo numatomumo 
dvasioje. Amerikos įstaigose 
knibždėję defetistai ir pacifistai, 
net karo ministerijoj buvę nepa
tikimo elemento. Ginglavimuisi 
buvusios skiriamos nepakanka
mos sumos.

Prez. J. Kennedy jau pirmo
mis savo prezidentavimo dieno
mis pasukęs Ameriką karo pa- 
ruošties linkme. Visas jo reika
laujamas sumas Amerikos sena
tas ir kongresas priėmęs pilnu
moje, kaikuriais atvejais tas su
mas net padidindami.

Svarbiausias šiuo metu Ame
rikos rūpestis esąs — juo sku
biau pasigaminti antiraketinių 
raketų ir visus Amerikos gyven
tojus branduolinio karo atveju 
turėti galimumo suvaryti į pože
minius bunkerius. Antiraketinių 
raketų gamyba iki šiol nebuvusi 
pakankamai sparti, o šis ginklas 
esąs svarbiausias, kad atskrie- 
jančios raketos būtų sutiktos ir 
sunaikinto jau ore, nepadarant 
kraštui sunaikinimų ir nesuke
liant žemėje radijavimo pavojų. 
Antra itin svarbi išlikimo karo 
atveju galimybė — bent did
miesčiuose paruošti pakankamą 
skaičių bunkerių, kurie apsaugo
tų gyventojus nuo branduolinių 
ginklų baisumo. Jau kelinti me
tai, kai Amerikoj privačios ini
ciatyvos dėka, esą rengiami pa
našūs bunkeriai, tačiau iki šiol 
jie nebuvę visuotino ir privalo
mo pobūdžio. Prez. Kennedy šią 
sritį skaito pirmaujančia apsigy
nimo grandyje ir todėl jau da
bar laukiama federalinio valsty
bės įsakymo, kad bunkeriai bū
tų statomi ir rengiami pirmumo 

TEIGIAMI ATSAKYMAI

gesys su pavergtaisiais yra negin
čijamas žmogaus prieš žmogų 
nežmoniškumo pavyzdys. Ir da
bar, ir ateity aš stengsiuosi pa
dėti panaikinti šią blogybę”.

13-tosios Michigano apygar
dos kongresmanas Charles C. 
Diggs, Jr., tarp kita ko, pirm. B. 
Daukui rašytame laiške sako:

“Būkite tikras, kad aš dėsiu 
visas pastangas paremti Jungt. 
Amerikos Valstybių akciją per 
Jungtines Tautas, kad būtų iš
laisvintos Baltijos valstybės iš 
komunistų vergijos. Kaip Jungt. 
Amerikos V-bių Kongreso Užs. 
Reikalų komiteto narys aš įtemp
tai laukiu tos rezoliucijos svars
tymo dienos”.

Visi kiti atsakymai yra pana
šaus turinio. Tatai dar kartą 
rodo, kad mūsų Bendruomenės 
organizacijų ir paskirų tautiečių 
išsiųstieji laiškai neliko be at
garsio. Turėkime vilties, kad 
Lietuvos laisvės byla, jei ir atei
ty būsime aktyvūs, pagaliau iš
judės iš mirties taško.

M.P.I.

Į nusiųstuosius ALB-nės or
ganizacijų, institucijų ir pavie
nių tautiečių raštus Jungt. Ame
rikos Valstybių kongresmanams 
ir senatoriams, kad jie palaikytų 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių laisvės klausimo iškėlimą 
Jungtinėse Tautose, yra gauna
ma vis daugiau ir daugiau vil
tingų atsakymų. Visi jie aiškūs, 
nuoširdūs ir teigiami.

Tarp atsakymų kitiems, ir 
ALB-nės Krašto Valdyba jau 
yra gavusi arti dvidešimts pana
šaus pobūdžio raštų.

Štai kelios tų atsakymų ištrau
kos.

Niujorko 27 apygardos kon
gresmanas Robert R. Barry, M. 
C., tarp kita ko. Krašto V-bos 
pirm. inž. B. Daukui rašo:

Brangus Pone Daukau, užtik
rinu Jus, kad aš visa širdimi pa
remsiu Jūsų prašomos rezoliuci
jos pravedimą ne tik dėlto, kad 
Baltijos valstybių okupacija yra 
aiškus tarptautinės teisės sulau
žymas, bet kad Sovietų Sąjunga 
yra didžiausia moderniųjų laikų 
kolonialinė imperija. Sovietų el

eile. Be to, šiuo metu Amerika 
koncentruojasi dar ir neutrono 
bombos gamybai. Ši bomba bū
siąs pats baisiausias ir fantas
tiškiausias iki šiol buvusių gink
lų-

Taigi, kai Amerika busianti ir 
aukščiau išminėtais trimis gyny
bos atvejais pilnai pasiruošusi, 
tai tada ir ateisiąs tas laikotar
pis, kai su sovietais būsią pradė
ta kalbėtis aiškia ir ultimatyvia 
kalba. Amerikos spauda, jų tar
pe ir politinio dienraščio “Daily 
News” redaktorius, mano, kad 
šių metų pabaiga ir sekantieji 
metai yra patys pavojingiausi, 
nes tik dabar galįs kilti visuoti
nas karas. Sov. Rusija puikiai 
žinanti, kad po keleto metų Va
karai bus militariškai taip stip
rūs, kad bolševikiniam blokui 
neteks nė svajoti apie bent ko
kio karo laimėjimą. Tuo tarpu 
gi šiandieną, kai Vakarų gyny
boj esą gana svarbių nedateklių, 
sovietai galį kartais neapsisvars- 
tyti ir mestis į karo avantiūrą, 
kurį vis dėlto net ir dabar, esą, 
laimėtų Vakarai, tik supranta
ma su sunkiomis aukomis ir da
liniu civilizacijos sunaikinimu. 
Tas pats laikraštis toliau sako, 
kad: “Jei mes esame nusistatę 
kariauti ir įtikinsime Chruščio
vą šio nusistatymo tikrumu, tik
riausiai gali karo ir nebūti... Bet, 
jei mes rodysime silpnumo ir 
svyravimo ženklus, kaip prezi
dentas jau apgailėtinai parodė 
Kubos ir Laoso bylose, mes tik 
paskatinsime Chruščiovą eiti ir 
bauginti mus; eventualiai mes 
turėsime ryžtis ir kovoti mažesne 
viltimi laimėti arba mes turėsi
me pasiduoti pasaulio komuniz
mui ir išmesti Nepriklausomybės 
Deklaraciją lauk”.

DAR NE VĖLU
Apie pastovų pavergtų tautų 

komitetą JAV-bių Kongrese ra
šo dienraštis “Draugas”:

JAV-bių kongresas nori su
formuoti pastovų komitetą ko
munistų pavergtų tautų reika
lams ginti. — Jau yra įnešta tuo 
reikalu speciali rezoliucija, ir 
komitetas planuojamas sudaryti 
iš demokratų ir respublikonų 
kongresmanų.

Kongresmanas Edvard J. Der- 
winski iš Illinois yra įnešęs į 
JAV-bių kongreso Atstovų Rū
mus specialią rezoliuciją (H. 
Res. 267), kurioje siūloma su
daryti pastovų komitetą komu
nistų pavergtų tautų reikalams 
ginti ir kartu kovoti už tų kraš
tų išvadavimą iš bolševikų ver
gijos. Sis komitetas, kaip ir visi 
kiti Atstovų Rūmų komitetai 
(komisijos), būtų sudarytas iš 
demokratų ir respublikonų kon
gresmanų. Prie kongresmano E.
J. Derwinski žygio jau yra prisi
jungę šie kongresmanai: Bow 
(Ohio), Bruce (Ind.), Church 
(Ill.), Collier (Ill.), Dwyer (N. 
J.), Miller (N.Y.), Walhauser 
(N.J.), Conte (Mass.), Cunning- 
ir Crecanton (Penn.). Šios rezo
liucijos iniciatorius ir visi jos 
rėmėjai tiki, kad H. Res. 267 
būsią galima pravesti dar šio 
Kongreso pirmoje sesijoje, kuri 
baigsis apie rugpjūčio vidurį. 
To komiteto vardas būtų — 
Special Committee on the Cap
tive Nations.

Bendrame pareiškime, kurį 
yra išleidęs minėtos rezoliucijos 
autorius ir jos rėmėjai, išvardin
ti 23 komunistų pavergti kraš
tai, kurių tarpe yra ir Lietuvos 
vardas.

įvairu ir idomu
( (

VĖL LANKOSI TURISTAI

Liepos 19 d. j Vilnių atvyko 
nauja JAV turistų grupė, kurių 
dauguma esą nematė Lietuvos 
daugiau kaip 50 metų... Jie auto
busais buvo vežiojami po Vilnių, 
juos, anot “Tiesos”, žavėjusi grei
takalbė Vilnelė, Gedimino pilis su 
LTSR vėliava, šnabždančios lie
pos... Apie Vilnių jiems pasako
jo istorikas J. Jurginis. 'Vieno 
turisto — B. černy-černiausko 
—pasisakymu, jie JAV-se “teskai- 
tę” propagandinį anglų k leidžia
mą sovietinį žurnalą “USSR” ir 
pažangiąją JAV lietuvių spaudą, 
tad “žinoję”, kas Lietuvoje de
dasi. Autobusu pavežioti jie pa
tvirtino — taip, pirmieji įspūdžiai 
malonūs.

Liepos 20 d. į Vilnių atskrido 
grupė Škotijoje nuo seniau gyve
nančių lietuvių. “Inturisto” Lie
tuvos skyriauss valdytojas A. 
Sutkus pranešė, kad per pirmą 
pusmetį Lietuvą aplankė apie 500 
užsienio turistų, daugiausia iš 
JAV, Čekoslovakijos ir Lenkijos. 
Pravažiuojantiems užsienio turis
tams Vilniuje leidžiama išbūti 
2 — 3 dienas. Apie 500 turistų 
laukiama Lietuvoje ir antrąjį šių 
metų pusmetį.

KAUNO LAIMĖJIMAI, 
PLANAI IR TRŪKUMAI

Pramonė auga Kaune neregė
tais tempais — tai įprastinis so
vietinis pasigyrimas. Maskvos rū
pesčiu bei pageidavimu Kaune 
paspartinta sunkioji pramonė ir 
pagal Vilniaus radijo pranešimus, 
kitų pramonės išdirbinių skaičiuje 
vis daugiau gaminama centrinio 
šildymo katilų, radijatorių ir kt. 
gaminių ir jų didelė dauguma 
skiriama išvežimui. Vis dėlto dėl 
pramonės laimėjimų nuolat ir nu
siskundžiama. Bent 12 Kauno 
pramonės įmonių neįvykdė pir
mojo pusmečio gamybinių planų. 
Buvo sunkumų ir - statybininkų 
darbe. Tuo tarpu Kaunui prana
šaujama šviesi ateitis ir jau esąs 
sudarytas generalinis miesto re- 
konstruavimo planas. Pagal jį, 
kaip seka iš Vilniaus radijo lie
pos 20 d. pranešimo, Kaunas no
rima paversti stambiu pramonės 
ir kultūros centru su 250.000 gyv. 
Nauja pramonė numatoma telkti 
Žaliakalnyje, kuris esąs patogiau
sias susisiekimo atžvilgiu, nors 
dabar fabrikai išmėtyti visur be 
plano. Reikėsią pastatyti 12.000 
naujų butų, o kiekvienam gyven
tojui žadama po 16 kv. mtr. gy
venamojo ploto. E.

Prasiveria plačiau durys 
Kuchel-Lipscomb rezoliucijai
Visi tie, kurie teigė ar teigia, 

kad Kuchel-Lipscomb rezoliuci
jai nėra palankus laikas, klydo ir 
klysta. Greičiausiai kongresma
nas Edward J. Derwinski ir kiti 
jo reoliucijos rėmėjai pasisavino 
mintį iš sen. Tom Kuchel ir 
kongr. Glen Lipscomb ir jųjų 
garsiosios rezoliucijos Lietuvos 
bylos reikalu (S. Con. Res. 12 
ir H. Con. Res. 153). Tik mums 
lietuviams reikia dar truputį dau
giau pasitempti, ir Kuchel-Lips
comb rezoliucija bus tikrai pra
vesta Senate ir Atstovų Rūmuo
se. Dar kartą visiems lietuviams 
reiktų paspausti Senato ir Ats
tovų Rūmų užsienio reikalų ko
misijų pirmininkus, kurių ran
kose mūsiškė rezoliucija yra. 
Visiems mums vertėtų dar kar
tą parašyti po keletą žodžių se
natoriui J. William Fulbright ir 
kongresmanui Thomas E. Mor
gan, kad jie tuoj duotų teigia
mą eigą S. Con. Res. 12 ir H. 
Con. Res. 153. Senatoriui Ful
bright būtų galima rašyti: “My 
dear Senator: Please expedite the 
S. Con. Res. 12 as soon as it is 
possible and to vote in favor of 
it. Thank you”. Panašiai reiktų 
rašyti ir kongresmanui Morgan: 
“My dear Representative: Please 
expedite the H. Con. Res. 153 
as soon as you can and please 
vote in fovor of it. Thank you ’.

Kaip matome, jau ir Ameri
koje yra daug balsų, kurie šiuo
laikinę politinę padėtį pradeda 
suprasti ir ateities kovos kelius 
įsisąmoninti. Tikėkime, kad tie 
balsai gausės, stiprindami Vaka
rų politines pozicijas, o tada ir 
laisvės viltys pavergtiesiems pa
sidarys skaidresnės.

MŪSŲ GYVENIMO 
AKTUALIJOS
PRANEŠIMAS 

MELBURNIŠKIAMS
Visuomenei pageidaujant, tę

siant praėjusių metų tradiciją ir 
siekiant, kad maloniau ir nau
dingiau praleistume savaitgalius,
A. L. Kultūros Fondas praneša, 
kad Lietuvių Namuose (12 Fran
cis Gr., Thornbury) bus skai
tomos šios paskaitos:

Rugpjūčio 26 d. Vytauto Di
džiojo Universiteto lektoriaus 
K. Rindzevičiaus — “Fizikinio 
pasaulio vaizdo pasikeitimas šio 
šimtmečio eigoje”;

rugsėjo 9 d. /. Tamošaitienės
B. A. — “Senoji Indoeuropiečių 
kalba”;

rugsėjo 23 d. inž. Z. Budrikio 
— “Darvinizmas”;

spalio 7 d. dr. E. Surnienės — 
“Širdies ligų fiziologiniai pagrin
dai” ir

spalio 21 d. inž. V. Žižio — 
“Lietuvių senovė naujų iškasi- 
nėjimų šviesoje”.

Po paskaitų bus diskusijos 
paskaitų temomis. Visų paskaitų 
pradžia 4 v. 30 m. vakaro.

Prašome tuojau pat paskaitų 
datas atžymėti savo kalendo
riuose ir pasilaikyti šio praneši
mo iškarpą.

A.L. Kultūros Fondo 
Valdyba

ISTORINĖS MEDŽIAGOS 
RINKIMAS

Kaip jau anksčiau buvo praneš
ta, Adelaidės lietuvių gyvenimą 
vaizduojančios istorinės medžia
gos rinkimą į savo rankas perėmė 
šios srities specialistas J. Vana
gas. Atsiliepdami į “A.L. Žinio
se” paskelbtą kvietimą perduoti 
J. Vanagui lietuvių gyvenimą 
vaizduojančias nuotraukas, ypač 
iš pirmųjų kūrimosi dienų, daug 
vertingos medžiagos suteikė J. 
Arminas ir lietuvis vaistininkas 
A. Bajorūnas. Taip pat jam per
duotas ankstesnių apylinkės val
dybų surinktų nuotraukų albu
mas. Visa tai turi didelės vertės 
užsimoto darbo pradžiai.

Pas privačius asmenis ii- organi
zacijų archyvuose, galime būti 
tikri, yra tikrai daug be naudos 
laikomų lietuvišką gyvenimą vaiz
duojančių nuotraukų, iškarpų iš 
laikraščių, lietuviškos veiklos or
ganizavimą liečiančio susirašinėji
mo, tautinius šokius, lietuvišką 
teatrą kurančių protokolų ir t.t. 
Sutelkus tą medžiagą krūvon ir 
ją atitinkamai sutvarkius, ji liks 
vertinga ilgiems laikams, kai tuo 
tarpu privačiose rankose ji išnyks 
be jokio pėdsako. Dėl to tiek Apy
linkės Valdyba, tiek istorinės me
džiagos tvarkytojas p. J. Vana
gas nuoširdžiai kviečia visus lie
tuvius ii- visas lietuviškas orga
nizacijas peržvelgti pas save tu
rimą kūrimosi laikotarpį liečiančią 
medžiagą ir ją perduoti tuo rei
kalu besirūpinančiam J. Vanagui, 
9 Westbourn street, West Croy
don. Numatomam lietuviškam mu
ziejui J. Vanagas taip pat renka 
lietuviškas monetas, banknotus, 
pašto ženklus ir t.t. “A.L.Ž”.

SNIEČKUS SOVIETŲ 
DELEGACIJOS PRIEŠAKY

Liepos mėn. vidury Rostocke, 
Rytų Vokietijoje, įvyko vad. tai
kos Pabaltijy savaitė. Jos rėmuo
se įvyko Pabaltijo tautų kultūros 
šventė, be to, Rostocke tuo metu 
vyko ir ketvirtoji Pabaltijo darbi
ninkų ir profsąjungų narių kon
ferencija. Šioje dalyvavo ir A. 
Sniečkus, vadovavęs Sovietų Są
jungos delegacijai. Vad. taikos 
Pabaltijy savaitėje dalyvavo Mas
kvos choras, sovietų, vokiečių, 
švedų, norvegų ir kitų kraštų te
atrai, solistai, dailininkai. Buvo 
ir 400 svečių iš Švedijos ir Suo
mijos.

1
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NAUJAS SOVIETŲ GINKLAS — ŽIBALAS

PASAULINĖ SKAUTŲ 
KONFERENCIJA

Jau nustatyta tiksli 18 Tarptau
tinės Konferencijos data. Ji įvyks 
šiais metais Lisabonoje nuo rug
sėjo mėn. 19 d. iki 25 d. Prieš 
prasidedant jai, bus Pasaulinė 
Skautiško Lavinimo Konferenci
ja, kuri ten pat Lisabonoje vyks 
rugsėjo 16-18 dienomis.

RAJONO VADO VIZITACIJA
Susidariusiems reikalams aptar

ti, rajono vadas, v.s. V. Neve
rauskas planuoja spalio mėn. il
gojo savaitgalio metu apsilankyti 
Sydnėjuje ir pasitarti su rajono 
vadija. (Rajono vadijos narių 
dauguma gyvena Sydnėjuje).

“AUŠROS” TUNTAS — 
SYNĖJUS

★ "Aušros" tunto vadijos posė
dis įvyko rugpjūčio 4 d. “Daina
vos” Liet. Namuose Bankstowne. 
Posėdžio metu aptarta daug eina
mųjų reikalų bei padaryta pakei
timų tunto administracijoje.

★ “Aušros” tunto tuntininko 
pavaduotojas ps. B. Žalys dėl pa
reigų rajono vadijoje atsistaty
dino. Naujas pavaduotojas dar 
nepaskirtas.

★ Atsistatydinusio nuo tos pat 
dienos tunto ūkio vadovo s.v. v. 
si. V. Gaidžionio vieton paskirtas 
pš. A. Plūkas.

★ Jaun. Skautų "Žalgirio” d-včs 
draugininkas v.c. A. Alčiauskas 
už nuopelnus “Aušros” tunto 
skaut. veikloje LSS Tarybos Pir- 
mijos šv. Jurgio dienos proga 
apdovanotas Padėkos žymeniu. 
Brolio Alčiausko vadovaujama 
jaun. skautų draugovė daro gra
žių pažangų tunto vykdomame 
konkurse. Paskutiniu metu turė
ta visa eilė labai įdomių sueigų. 
Už sėkmingų d-vės vadovavimų 
paskutiniame tunto vadijos posė
dyje br. Alčiauskui išreikštas vie
šas pagyrimas.

★ 1-sios Australijos skautų vy
čių "Geležinio Vilko” d-vės suei
goje, įvykusioje Bankstowne lie
pos 28 d., dalyvavo kaip viešnios 
ir kun. Birutės vyr. skaučių bū
relis. Aptarta daug bendrųjų veik
lų liečiančių reikalų. Ateityje 
numatoma suruošti kartkartėmis 
bendrus diskusinius vakarus pas
kiruose skautų-čių namuose.

★ Vyčiai ir vyr. skautės rugsėjo 
pabaigoje rengia tunto nariams 
linksmavakarj.

★ Vyčių draugovė rugpiūčio 25- 
27 d.d. Campbeltowno apylinkėse 
ruošia savaitgalio stovyklų tik 
vyčiams. Paruošta labai įdomi, 
vyčiams pritaikinta programa iš 
praktinio vyčiavimo.

k | Pasaulinį Vyčių Sąskrydį 
— Rovennot’ų — įvykstantį š.m. 
pabaigoje — ateinančių metų 
pradžioje Viktorijoje, iš vyčių 
draugovės vyksta s.v. si. R. Ci
bas, jn.

k Tunto vadija suruošė arba
tėlę “Dainavos” Liet. Namuose 
Bankstowne skautų-čių tėvams ir 
rėmėjams bei bičiuliams. Pobūvio 
metu įvyko pasitarimas, skautų- 
čių pasirodymai ir bendri žaidi
mai, šokiai.

★ Sydnėjaus centre steigiama 
nauja skautų draugovė. Draugo
vės organizatorium — drauginin
ku paskirtas s.v.v.sl. Vyt. Narbu
tas. (83 Enmore Rd., Enmore,
N.S.W.; Tel.: LA 4791). Tėvai, 
norį leisti savo sūnus į šių drau
govę, susiriša su draugininku.

“DŽIUGO” TUNTAS — 
MELBURNAS

k Paskirtas naujas tuntininkas. 
Prieš kurį laikų pasitraukus iš 
tuntininko pareigų s. A. Zubrui, 
tuntui kurį laikų vadovavo ps. V. 
Adomavičius. Mus pasiekusiomis 
žiniomis tuntininku jau yra pa
skirtas ps. A. Talačka, kurs jau 
pradėjo eiti pareigas.

— X —

IŠ AUSTRALIJOS RAJONO 
SK. VYČIŲ VEIKLOS

I- JI AUSTRALIJOS SK. VYČIŲ 
“GELEŽINIO VILKO” D-VĖ

Sydnėjaus “Aušros” tunto skau
tų vyčių draugovė įsisteigė 31.3. 
1961, savo tradicinės iškylos me
tu Ingleburne. Prieš tai čia veikė 
gausus narių skaičiumi skautų 
vyčių “Geležinio Vilko” būrelis, 
įsisteigęs 1.3.1953.

D-vę šiuo metu sudaro 3 būre
liai: I-sis, II-sis ir III-sis.

I- jam būreliui priklauso vyčiai 
virš 25 m. amžiaus. Būreliui va
dovauja s.v.v.sl. A. Garolis. Bū
relyje yra 6 vyčiai.

II- jam būreliui priklauso vyčiai 
nuo 17 m. amžiaus. Būrelio vadas 
— s.v. psl. R. Daukus. Narių skai
čius — 9 ir 1 kandidatas.

III- jį būrelį sudaro vieniši vil
kai — tai d-vės vyčiai, išvykę stu
dijų ar darbo reikalais iš Sydnė
jaus į provincijų ar net iš Aus
tralijos (vienas d-vės vytis studi
juoja Romos šv. Kazimiero Kole
gijoje). Vienišų vilkų turima 6. 
Tarp jų ryšis palaikomas laiškais, 
be to, daugumas jų susirenka 
tunto metinėse stovyklose.

D-vės vadi ją (iki 1962 m. kovo 
4 d) sudaro: d-vės vadas s.v. si. 
A. Garolis, vado pavad. — s.v.v. 
si. T.J. Rotcas, kandidatų vad-----
ps. B. Žalys, lavinimosi vad. (ir
II- jo būrelio vadas) — s.v. psl. 
R. Daukus, ižd. — s.v. si. M. Mau- 
ragis.

D-vės sueigos daromos kas 3 
mėn., būrelių (I-jo ir II-jo) kas 
mėnesį, o reikalui esant ir daž
niau. D-vės sueigose, paprastai, 
be einamųjų reikalų svarstymo, 
esti paskaita ir dainos. Vyčiai pa
daro į metus 3-4 iškylas į arti
mesnes ar tolimesnes apylinkes 
nuo Sydnėjaus. Iškylų metu daž
niausiai pravedamos ir sueigos. 
Kelionės paprastai daromos 2-3 
vyčių drauge ir į tolimesnes vie
toves, pasiekiant net po kelis šim
tus mylių.

Savo šūkio dalį “Tarnauti!” vy
čiai atlieka eidami vienetų vado
vų pareigas, tunto vadijos ir net 
rajono vadijos pareigūnų parei
gas, leidžia rajono laikraštėlį 
“Pėdsekį”, stovyklose eina parei
gūnų ir instruktorių pareigas ir 
kt.

Santykiai su kitomis organiza
cijomis geri. Dalis d-vės vyčių 
priklauso ir kitoms organizaci
joms. Santykiai su egzilų skau

tais vyčiais palaikomi per egzilų 
džiamboretes ir kt. bendrus subu
vimus.

D-vė pasiryžusi ateityje dar 
daugiau išplėsti savo veiklų, įjun
giant į jų daugiau naujų narių, 
ir tvirtai žengti pirmyn “Tarnau
ti!” šūkio vedina!

B.Ž.

SK. VYČIŲ DARIAUS IR 
GIRĖNO BŪRELIS

“Džiugo” tunto (Melburne') 
skautų vyčių Dariaus ir Girėno 
būrelis įsisteigė IV-sios Tautinės 
Stovyklos Viktorijoje metu — 
1959 m. sausio mėn. pradžioje. 
Būrelis darbų pradėjo su 7 sk. 
vyčiais. Pirmuoju būrelio vadu 
buvo s.v.v.sl. (dabar' paskautinin- 
kas) V. Adomavičius. Jo rūpestin
gai tvarkomas būrelis metų eigo
je padidėjo dar 2 vyčiais (1960 
m. pradžioje). Po jo pareigas per
ėmė s.v. psl. A. žižys, savo ka
dencijos gale palikęs dar 2 vyčius 
kandidatus, kurie 1961 m., būrelio 
vado pareigas perėmus s.v.v. si.
K. Kazlauskui, davė skauto vyčio 
įžodį.

Dabartiniu metu Dariaus-Girė
no būrelį sudaro 11 asmenų.

Būrelio sueigos vyksta kas mė
nesį. Sueigų metu, be nuolatinės 
programos, paskirtas vytis ar 
kviestas prelegentas praveda pa
šnekesį kuria nors įdomia tema, 
po ko seka diskusijos. Š.m. birže
lio mėn. sueigoje pašnekesį pra
vedė dvasios vadovas kun. P. Va- 
seris, supažindindamas vyčius su 
Moterystės Sakramento svarba.

Būrelis turi savo kampų tunto 
skautų būkle Melburno Liet. Na
muose. Neseniai tunto konkurse 
vyčiai išnešė pirmų premijų, gau
dami vaistinėlę už gražiausiai iš
puoštų būklo kampų.

Dariaus-Girėno būrelio broliai 
jau spėjo išugdyti savo tarpe ke
letu gražių tradicijų. Turi savo 
vėliavų.

Savo gyvavimo laikotarpyje bū
relis yra padaręs daug iškylų (da
lį iš jų naktinių), kuriose atlikti 
įvairūs praktiniai darbai.

Dabar būrelis turi 3 vyčius kan
didatus, ir jei būrelio narių skai
čius taip augs, tai reikia tikėtis, 
kad neužilgo čia įsisteigs vyčių 
draugovė.

K.K.

Susirūpinimo Vakarams kelia 
sovietų žibalo vamzdžiai artėjų į 
^Vakarus ir sovietų tanklaiviai siū
lų savo prekes net 30 nuošimčių 
pigiau, negu kitų kraštų rinkos. 
Nuo Havanos iki Helsinkio suka 
rusų alyvos specialistai, siūlyda
mi savo gaminius žemesnėmis kai
nomis ir siūlosi statyti valyklas 
rusiškam žibalui. Nauji alyvos 
vamzdžiai tiesiami iš Volgos-Ura- 
lo alyvos šaltinių ir siekia net 
Baltijos jūrų, Lenkijų ir Rytų 
Vokietijų. Neseniai Japonija pa
statė Sov. Sųjungai du didelius 
tanklaivius gabenti žibalui, be to, 
Italijoje užsakyta dar keletas 
tanklaivių.

Žibalo gamyba Sov. Sųjungoje 
per paskutinius 14 metų padidėjo 
net 7 kartus. 1946 m. buvo paga
minama 21 milijonas tonų, o 1960 
m. — 148 milijonai tonų. Žiba
las tapo pagrindiniu Sov. Sųjun- 
gos pajamų šaltiniu, iš kurio gali 
finansuoti savo pramonės plėtimų 
ir teikti pagalbų Azijos ir Afri
kos tautoms.

Praėjusiais metais sovietai su
darė sutartis eksportuoti žibalu 
į šiuos kraštus: Italijų, V. Vokie
tijų, Brazilijų, Japonijų, Argen-

tinų, Urugvajų ir Ghanų. Italijo
je penktadalis valomo žibalo ei
na iš rusų šaltinių. Belgija, Nor
vegija ii- Švedija importuoja net 
15 nuošimčių, Graikija, Tunizija 
— 30%, Egiptas — 50%, o Suo
mija išimtinai visų žibalu impor
tuoja iš Sov. Sųjungos.

Vakariečiam tas kelia susirūpi
nimų, nes jie negali konkuruoti 
su rusų kainomis. Keista, kad vi
sos satelitinės valstybės turi ru
sams mokėti vakariečių kainas, 
tuo tarpu kitiems parduoda net 
40 nuošimčių pigiau.

Iki šiol visos Europos valstybės 
importuodavo apie 70% naudoja
mo žibalo iš Viduriniųjų Rytų: 
Irano, Irako, Saudi Arabijos ir 
Venezuelos.

Sovietai tikisi iki 1965 m. paga
minti trigubai daugiau alyvos, 
negu šiandienų pagamina visos 
Viduriniųjų Rytų tautos.

Atlanto s-gos atstovai rūpinasi, 
kad sovietų žibalo vamzdžiai, sie
kių per Jugoslav:jų net Italijų, 
gali sustiprinti raudonųsias divi
zijas Europoje. Crruščiovas nau
doja visus ginklus šaltajam ka
rui laimėti, ir šis ginklas yra pa
vojingiausias.

VYR. SKAUČIŲ KANDIDAČIŲ
“AUDROS” BŪRELIO IŠKYLA

DAR VIENA °
Bolševikinės revoliucijos metu 

Rusijoje caro Nikalojaus II šei
ma buvo išžudyta. Žymiai vėliau 
pasklido gandas, kad jauniausioji 
caro duktė Anastazija išliko gy
va. Kadangi įvykio aplinkybės la
bai neaiškios ir paslaptingos, tai 
nustatyti Anastazijos tapatybę ir 
tikrumų nepaprastai sunku. Per 
paskutinius 40 metų tų “Anasta
ziją” gyveno net kelios. Preten
duojančių atsirasdavo todėl, kad 
Anglijos bankuose randasi užšal
dyti nemaži buvusios Romanovų 
giminės turtai. Kas įrodys esųs 
tos giminės palikuonis, paveldės 
palikimų.

Paskutinioji “caro duktė” pasi
rodė Montrealyje 1960 m. pava
sarį tūla Anna Chisholm. Montrea- 
lio policijos buvo suimta gatvėje. 
Aiškinosi esanti caro duktė. Po
licija ir spauda labai kruopščiai 
stengėsi patikrinti tam tikras 
smulkmenas apie jos kilmę, tačiau 
be pasekmių. Tyrimus sunkino ta 
aplinkybė, kad Anna Chisholm 
turi dvasinių sutrikimų ir kenčia 
nuo atminties praradimo. Patir
ta, kad ji į Kanadų atvyko 1919 
m. ir iki 1955 m. nuolatos gauda
vo pinigines perlaidas iš vieno 
Londono banko. Kai parama nu
trūko, moteris pateko į didelį var
gų ir pradėjo valkiotis miesto 
gatvėmis. Jos elgesys santūrus ir 
aristokratiškas, veido bruožai ro
do stebinanti panašumų į anuo
metinę caro vaikų senelę Marija 
Feodorovnų ir jos motinų Alek-

CARO DUKTĖ”
sandrų. Ji turi ir tas motinos žy-
mes, kurios atpažinimui esti pa
naudojamos. Išskyrus valkiojimųsi 
gatvėmis ir elgetavimų, šiaip nie
ko neigiamo apie Annų Chisholm 
negalima pasakyti. Autentiškumui 
patikrinti policija buvo susisie
kusi su caro Nikalojaus II sese
rimi, praeitais metais mirusia her
coge Olga, gyvenusia netoli To
ronto Cooksville miestelyje. Olga 
pareiškė, kad iš caro šeimos nėra 
nei vieno gyvo.

Ar mįslė apie Annų Chisholm 
gali būti išspręsta, priklauso nuo 
to, kiek galima bus gauti žinių 
apie jos kilmę. Kai ji buvo su
imta, rastas popieriaus gabaliu
kas, kuriame užrašyta Andreas 
Saican pavardė. A Saican esųs 
latvis, kuris žudynių metu gyve
nęs viename dvare Ekaterinbur- 
go kaimynystėje. Jis pareiškęs, 
kad po žudynių kaime žmonės 
kalbėję, kad caro duktė Anasta
zija išvengusi mirties. Jis laikas 
galimu dajyku, kad Anastazija 
su pagalba carui ištikimų Rusijos 
Ūkininkų galėjusi per Suomiją ir 
Skandinavų kraštus saugumų sau 
užsitikrinti šiame krašte.

Montrealio rusiškos kilmės aris
tokratai Annos Chisholm atžvil
giu laikosi nuošaliai. Priklausan
tieji rusų emigrantų diduomenei 
į kiekvienų Anastaziją, kurių iki 
šiol pasirodė trys, žiūri su nepa
sitikėjimu ir įtaria apgavyste. Jų 
nuomone kiekvienai “Anastazi
jai” rūpi ne tiek cariška garbė,

SULZBERGERIO STRAIPSNIS 
— NE VALDŽIOS NUOMONĖ

Liepis 12 d. JAV dienraščiui 
“N. Y. Times” paskelbus C.L. 
Sulzbergerio straipsnį su pasiūly
mu pripažinti Pabaltijo valstybių 
okupacijų už naujų Chruščiovo 
garantijų Vak. Berlyno dabarti
niam statusui, Čikagos “Naujie
nos” liepos 25 d. n-ry pareiškė 
abejojimų, kad Sulzbergerio raši
nys turįs ryšio su Vašingtono 
valdžios sferomis. Dienraštis lai
ko absurdu manyti, kad JAV val
džios žmonių pareiškimai (dėl 
Pabaltijo tautų) būtų sutrempti. 
Dabar nesu jokių įrodymų, kad 
JAV valdžia keistų savo pačios 
nusistatymų ir per ilgus metus 
šios šalies laikytų politikos linijų 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu. Pa
sak“ Naujienų ’’greitai paaiškėjo 
mums ir kt. grupėms, kad JAV 
valdžios žmonės net pasipiktino 
Sulzbergerio “sugestijomis”. Iš 
viso, esu .laikraščio bendradarbio 
su jo parašu paskelbta nuomonė 
yra jo privati nuomonė.

LENKAI TIKISI 1 MIL.
TONŲ JAVŲ IŠ JAV.

Lenkai neseniai pradėjo dery
bas Vašingtone, siekdami nugalė
ti javų trūkumo krizę, ypač, kad 
sovietai neišgali padengti lenkų 
“skylių” javais aprūpinimo srity. 
Pažymėtina, kad 1956-60 m. len
kams sovietai suteikė paramų kre
ditais ligi 300 mil. dolerių. Tai 
mažiau, nei gavo Bulgarija (371 
mil. dol.) ir žymiai mažiau nei 
Rytų Vokietija (515 mil. dol.).

kiek palikimas Londono bankuo
se.

St. R.

TIKROS IR NETIKROS 
"ANASTAZIJOS”

Gegužės 15 d. Vokietijoje teis
mo buvo svarstyta Anna Ander
son byla, kuri sakosi esanti pas
kutinio Rusijos caro Nikalojaus 
II jaukiausia duktė Anastazija. 
Teismo byla užvesta prieš 3 me
tus. Pagal garsaus vokiečių ant- 
ropologisto prof. Otto Reche ir 
rašysenos specialistės Minna Bec
ker tvirtinimus Anderson tikrai 
esanti caro duktė.

Anna Anderson šiuo metu yra 
61 metų amžiaus. Gyvena viena 
nuošaliame Vokietijos miestelyje, 
su tuzinu kačių ir šunų.

Tai buvo jau trečias teismas 
nuo 1921 metų, kada ji pirmų 
kartų pareiškė esanti jauniausia 
caro duktė. Komunistai tvirtina, 
kad visa caro šeima nužudyta ir 
nė vienas šeimos narys neišbė
go.

Teismas bylų atmetė, nes įro
dymai nepakankami. Tokiu būdu 
Anglijos bankuose ir toliau pasi
lieka milijonų dolerių vertės ru
siškų auksinių rublių krūva.

T.Ž.I.

Sueigoje, linksmai besišneku- 
čiuodamos, susitarėm padaryti žy
gį — paiškylauti. Pasiryžom tik
rai ilgų kelionę padaryti ir žy
giuoti ,kol kojų pakelti negalėsim.

Šaltų šeštadienio rytų (25.5.61), 
8 vai., mes jau prie laikrodžių 
Flinders Street stotyje, Melbur
ne. Iškeliavom pakeltu ūpu ir 
tvirtu pasiryžimu.

Traukinyje besėdėdamos paste
bėjom, kad mūsų iškyla bus tik
rai skautiška, nes nė viena iš se
sių neturėjo laikrodžio. Bet juk 
tai tik dar įdomiau, nes valgysim 
pietus, kai išalksim, o laikų spė
sim pagal saulės kelių danguje.

Atsidūrėm Sandringam’e. Pasi
keitusios batus, aptarusios kelių, 
pradėjom ilgųjį žygį.

Sandringam pajūry pastebėjom 
labai minkštus, didelius akmenis. 
Užrašėm ant jų, kad čia yra pra
ėjusios lietuvaitės skautės.

Iš pradžių kelionė buvo labai 
įdomi, nes pajūrys buvo labai uo
lotas ir kopėm per didžiausius ak
menis, kad pereitume į kitų pu
sę. Mūsų kelionės paįvairinimui 
visas pajūrys buvo prisėtas negy
vų “jelly-fish”. Viena iš sesių, 
pasiryžusi padaryti gerų darbelį,

ilga lazda pradėjo jas mesti at
gal į jūrų. Visų sumesti nepasi
sekė, bet pajūrį toj vietoj ji tru
putį apvalė.

Po poros valandų žygio, visai 
nesiorientuodamos, kur mes esam, 
pradėjome pavargti ir ėmėm skųs
tis toliau negalinčios keliauti. 
Bet mūsų vadovė pasiryžimo tu
rėjo dar pakankamai, tai ir mes, 
nors ir murmėdamos, ėjom toliau.

Priėjusios prie miestelio, su 
įdomumu žiūrėjom į užrašų, no
rėdamos žinoti, kur mes esame, ir 
tikrai buvom įsitikinusios, kad 
mes jau nuėjom 10 mylių. Bet 
labai nustebom ir nuliūdom pama- 
čiusios, kad atrodžiusi ilga kelio
nė mus atvedė tiktai iki Beau
maris —tik 4 mylios tepadary
tos!...

Nutarėm pietų nevalgyti, kol 
nepasieksim Mordialoc — dar 3 
mylios iki pietų! Pradėjom abejo
ti ar galėsim išlaikyti, bet ėjom 
toliau.

Belipant aukštomis uolomis, dvi 
iš mūsų pavyzdingų skaučių pas
tebėjo mažų berniukų apačioje. 
Jis paslydęs nuo uolos ir nepajė
gia atgal užlipti, bet kabo ore ir 
šaukia.

Tyliai, kad vaikas neišsigąstų, 
sesės nusileido nuo uolos ir var
gais negalais, po ilgo triūso, jį 
užvedė į viršų. Jis pasipasakojo, 
kad jo pieštukas nukritęs ir jis 
jį būtinai turėjęs pasiimti. Be
siekdamas pieštuko ir nuslydęs.

Atrodė, kad gerų darbų mums 
netruks!

Saulė pradėjo spirginti visai 
rimtai, ir mūsų paltai pasidarė 
per sunkūs ir visai nereikalingi. 
Išalkom ir pavargom. Bet jau ir 
Mardialoc netoli. Pralinksmėjom 
ir kuo greičiau skubėjom pasiekti 
tų jūros tiltų, ant kurio, atrodė, 
bus malonu pailsėti.

Pietūs! Apsidairėm, kuri turi 
skaniausius sumuštinius ir puolėm 
valgyti.

Užkandus, pailsėjus, reikėjo 
rimčiau pasikalbėti. Perskaičius 
programų, sekė daug klausimų ir 
gyvai diskutavome savo veiklų.

Po pietų jautėmės kaip naujos
— ūpas pakilo. Paklausėm žvejo, 
kiek dar liko kelio iki Franks
ton. Jis atsakė, kad dar 12 mylių 
(nuo Sandringam iki Frankston
— mūsų kelionės tikslo — yra 
18Į mylių). Vėl pradėjo rodytis, 
kad kelias per ilgas ir nepajėg

siu! pasiekti tikslo — gal geriau 
namo važiuote važiuoti? Bet nu
tarėm, kad mes, vyresnės skautės, 
negalėsim kitiems į akis pažiūrėti. 
Išėjom su tokiu pasiryžimu, o čia 
dar pusės kelio nenueita. Kokia 
gėda!.. Pasidrąsinusios, išžygia- 
vom toliau. Pajūrys pasitaikė tie
sus, akmenys pasibaigė, tik tas 
smėlys — smulkus ir labai purus... 
Batai klimpsta, sunku eiti.

Juo toliau ėjom, juo pajūrys 
darėsi neįdomesnis — tik baltas 
smėlys, mėlyna jūra ir melsvas 
dangus, bet ėjom pakeltu ūpu, 
linksmos ir, atrodė, kuo toliau, 
tuo greičiau mus kojos nešė. Pa
siryžimas švietė kiekvienos vei
de. Ėjom kaip kareiviai.

Atrodė jau tikrai nedaug liko 
eiti. Pradėjo temti. Bet mūsų 
atkaklus užsispyrimas mus varė 
vis tolyn. Jau dabar nejautėm, 
kad einam, dejom kojų po kojos 
automatiškai — vieną po kitos, 
vienų po kitos... Jeigu tik viena 
pabandė sustoti, tai kitos tuojau 
supuolė, paėmė už rankų ir ėjo
me toliau. Pajūriu eiti vėliau pa
sidarė per tamsu, tai patraukėm 
keliu, kuris tiesėsi pakrante. Ko
jos, pajutusios kieta kelių, kaip

užburtos nešė mus į priekį. Gali
ma buvo jausti įtampa. Pradėjom 
skaičiuoti namus: “Jau tikrai ne
toli” — galvojam, bet vis toliau 
mus vedė kelias, vis toliau ir to
liau...

Pagaliau priėjom užrašą: 
FRANKSTOWN — PLEASE 
SLOW DOWN. Mums to tik ir rei
kėjo. Užėjom į pirmų kavinę, at
sisėdom ir ištiesėm pavargusias 
kojas. Taip ir prasėdėjom pusę 
valandos, jas masažuodamos ir li- 
pindamos “band-aids” ant sutrin
tų pūslių.

Buvome linksmoje nuotaikoje, 
pasiekę savo tikslų, kad dar net 
toliau norėjom žygiuoti, bet mū
sų vienos dienos programa buvo 
baigta. Tad sulipę į traukinį, dai
nuodamos, važiavom į Melburną.

“Bet, gal dar kų nors?..” — 
apgailestaudamos pasibaigusią iš
kylą, klausėm viena kitos. Taip 
ir nuvažiavom pas mūsų vadę. Pa
valgėm, kavos galionus išgėrėm, 
padainavome ir apsižiūrėjome, 
kad jau 10.30 vai. nakties, pasi
ryžom tikrai namo važiuoti.

Grįžom nors ir labai pavargu
sios, bet linksmos!1

Šviesiaplaukė Sesė.
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Po SUCTIMM 
 ĮSTATYMAIS

TURTO PALIKIMAS IR MIRTIES MOKESTIS
PALIKIMAS BE TESTAMENTO

ANTROJI DALIS

Jei lieka:
Žmona arba vyras ir motina ir 

tėvas, tai ACT — po aukščiau 
minėto išmokėjimo žmonai arba 
vyrui, tėvas gauna antrą pusę 
turto, NSW — antrą pusę gauna 
tėvas ir motina po lygiai, o Vik
torijoj — tėvas gauna antrą pu
sę, kaip ir ACT.

Jei lieka:
Žmona arba vyras, tėvas, mo

tina, brolis ir sesuo, tai brolis ir 
sesuo turto visai negauna.

Jei lieka:
Žmona arba vyras ir motina, 

brolis ir sesuo, tai ACT — atskai
čiavus žmonai ar vyrui pusę tur
to, antrąją pusę gauna motina, 
brolis ir sesuo po lygiai; NSW — 
motina gauna visą antrą pusę, o 
Viktorijoj — po atskaičiavimo 
žmonai ar vyrui, motina gauna 
pirmus £500, o po to kas lieka 
lygiai su broliu ir seserim.

Jei lieka:
Žmona arba vyras ir brolis ir 

sesuo, tai po išmokėjimo žmonai 
arba vyrui, brolis ir sesuo gauna 
antrą pusę turto po lygiai.

Jei lieka:
Žmona arba vyras, bet jokių ki

tų artimų giminių, tai ACT ir 
Viktorijoj — po atskaičiavimo 
vyrui arba žmonai, antra pusė 
turto eina valstybei, o NSW — 
visą turtą gauna vyras arba žmo
na.

Likus tik vaikui ar vaikams, 
jie ir gauna visą turtą.

Jei lieka vaikas, tėvas, motina, 
brolis ir sesuo, tai vaikas gauna 
visą turtą.

Jei lieka tėvas arba motina, tai 
tėvas arba motina ir gauna visą 
turtą.

Jeigu nėra palikto testamento, 
turtas yra išdalinamas statutais 
nustatytu būdu. Čia irgi išdalini
mo būdas yra skirtingas kiekvie
noje Australijos valstijoje. Įdo
mesnius skirtingumus aš trumpai 
paminėsiu, pateikdama pačius pa
grindinius, nekomplikuotus atve
jus.

Jei lieka:
Žmona arba vyras be vaikų, tai 

ACT žmona arba vyras gauna 
pirmų £1000 su 4% palūkanų nuo 
datos mirties paliekančio turtą 
asmens iki datos turto išdalinimo, 
kartu su puse liekančio turto;

NSW •— žmona arba vyras gau
na pirmus £3000 su 4% palūkanų 
ir su puse liekančio turto; Vic. — 
žmona arba vyras gauna pirmus 
£10.000 plus 4% ir plus į liekan
čio turto.

Jei lieka:
Žmona arba vyras ir vaikas, 

tai ACT ir Viktorijoj žmona ar
ba vyras gauna 1/3 turto, vaikas
— 2/3; NSW — žmona arba vy
ras gauna 1/2 turto, ir vaikas
— 1/2.

Jei lieka:
Žmona arba vyras ir vaikai, tai 

žmona arba vyras gauna 1/3 tur
to, vaikai — 2/3.

Jei lieka:
Žmona arba vyras ir tėvas ar 

motina, tai ACT žmona arba vy
ras gauna pirmą £1000 plus 1/2 
turto, tėvas ar motina — antrą 
pusę; NSW — žmona arba vyras 
gauna pirmus £3000 plus pusę 
turto, tėvas ar motina — antrą 
pusę; Viktorijoj — žmona arba 
vyras gauna pirmus £10.000 plus 
pusę turto, tėvas ar motina — 
antrą pusę.

ADV. GRAŽINA BIVEINYTĖ

Jei lieka:

Tėvas ir motina arba tėvas ir 
motina, brolis ir sesuo, tai ACT 
ir Viktorijoj tėvas gauna visą 
turtą, o NSW — tėvas ir motina 
gauna turtą per pusę.

Likus tėvui, broliui ir seseriai, 
tėvas gauna visą turtą.

Jei lieka;

Motina, brolis ir sesuo, tai ACT 
— motina, brolis ir sesuo gauna 
po lygiai; NSW — motina gauna 
visą turtą, o Viktorijoje motina 
gauna pirmus £500 ir po to — mo
tina, brolis ir sesuo gauna po ly
giai.

Likus tik broliui ir seseriai, jie 
abu gauna visą turtą.

Likus broliui, seseriai, dėdei ir 
tetai, visą turtą gauna brolis ir 
sesuo.

Jei lieka tik dėdė ir teta, brolio 
ir sesers vaikai, tai turtas visiems 
išdalinamas po lygiai, nes visi jie 
trečios eilės giminės.

Jei lieka:
Pusbroliai ir puseserės, tai ACT 

ir Viktorijoj jie gauna po lygiai, 
o NSW jie visai neturi teisės 
gauti, nes visą turtą paima vals
tybė.

Jei lieka seneliai ir sesers ar 
brolio vaikai, tai seneliai gauna 
visą turtą, nes jie antros eilės 
giminės.

Jei lieka seneliai ir sesuo ir 
brolis, nors jie ir visi antros ei
lės giminės, tačiau pagal statu
tą ACT, NSW ir Viktorijoj se
suo ir brolis gauna visą turtą.

Pamotės ir uošvienės neskai
tomos giminėmis. Negimęs vaikas 
yra laikomas kaip gimęs. Įsūnyti 
vaikai palikimo atžvilgiu laikomi 
kaip tikrieji vaikai.

VĖL MOKO RAŠYTOJUS
Sluckis ir partinis botagas rašytojų tarpe

Partija budriai stebi lietuvių 
rašytojų kūrybą. Jos vienas pir
mųjų krypties nustatytojų yra 
rašytojas M. Sluckis, pastaruoju 
metu vadovaująs lietuvių rašyto
jų partinei organizacijai. Neseniai 
įvykęs tos organizacijos ataskai
tinis susirinkimas ir š.m. “Per
galės” 7 n-je paskelbtas M. Sluc- 
kio straipsnis pakankamai ryškiai 
nubrėžia tas gaires, kurių laiky
tis privalo rašytojas Lietuvoje.

Su rašytojais nėra tvarkoje — 
tai aiškiai pastebi M. Sluckis, 
nes, girdi, jie per daug kalba, 
ragina vienas kitą, tačiau vis ne
parašo naujų kūrinių, kuriuose 
atsispindėtų šių dienų gyvenimas, 
jo konfliktai, jo kūrėjas bei he
rojus. Norima, kad mažiau ra
šytojai kurtų apie praeities įvy
kius, bet apie dabartį, apie lietu
viško kaimo komunistinimą, žmo
gaus — komunisto auklėjimą. 
Siekiama, kad greičiau išnyktų li
teratūrinės tradicijos, juo labiau 
viskas, kas tik primena vad. bur
žuazinių nacionalistų “dėmes”. 
Kūryba turinti stipriai alsuoti da
bartimi ir jei ji nealsuoja — ji 
jau atsilikusi. Jei toji kūryba 
vaizduoja ne “komunistinę staty
bą”, bet lietuvišką, miesčionišką 
buitį (pvz., Rašytojų D-jos pa
smerktas naujas V. Sirijos Giros 
romanas “Voratinkliai draikėsi be 
vėjo”), tai tokia kūryba jau ne
bėra kūryba.

M. Sluckis, pats įvertintas kaip 
100% sekąs drg. Chruščiovo nu
rodymais literatūroje, patiekia 
sąrašą rašytojų, “alsuojančių da
bartimi”. Į jį pateko rašytojai: 
(be paties Sluckio) Jonas Avy
žius su dviem “reikšmingomis” 
knygomis “Žmogus lieka žmogu
mi” ir “Į stiklo kalną” (šioji baig
ta spausdinti “Pergalės” 7 nr. ir, 
reikia laukti, bus išleista atskira 
knyga), trečiuoju seka prozinin
kas ir kino dramaturgas A. Jony
nas. Iškeltieji poetai, pagal Sluc- 
kį seką šia “magistraline kryp
timi”, tai E. Mieželaitis, J. Mar
cinkevičius, VI. Mozūriūnas, A. 
Baltakis, A. Maldonis, J. Deguty
tė.

Partijos, taigi Maskvos įsaky
mu, rašytojų partinė organizaci
ja pastaruoju metu savo veiklą 
ypatingai suaktyvino. Ji pasiryžu
si agituoti, raginti ir siekti, kad 
“visi pajėgūs rašytojai” įsijungtų 

į aktualiosios literatūros kūrimą. 
Toji agitacija dai’ vyks ilgesn 
laiką, nes, esą, rašytojai turi 
būti paveikti, jie turi liautis sem
tis įkvėpimo vien “iš tolimų ar 
gerokai nutolusių p»*ibiminimų, 
romantinių gamtos nuotaikų ir sa
vo fantazijos”. Dabar iš rašyto
jų laukiama, kad jie patys da
lyvautų gyvenimo kūrime ir ko
votų už naują, didelį žmogų, su
prask — už komunistą. Du jauni 
rašytojai — A. Bernotas ir R. 
Kašauskas išvyko į Kazachstano 
plėšinius pasisemti kūrybos ir 
štai tokius reiškinius partija svei
kina.

Partiniai rašytojų varovai kar
tais net sutinka, kad rašytojų 
kūryboje būna stilistinės įmantry
bės, tačiau vienas dalykas būti
nas — partinė linija, atkirtis ko
munizmo priešams. R. Lankauskas 
kai kieno nuomone parašė “pra
moginę” apysaką “Klajojantis 
smėlis” (veiksmas vyksta Kuršių 
Neringoje), tačiau partijos nuo
mone šis kūrinys — aktualus, nes 
... jis nukreiptas prieš žmonių, 
ypač jaunimo sąmonės nuodijimą 
Vakarų propaganda. Matyti, tai 
Lietuvoje aktualu, tad ir rašy
tojai skatinami griebtis aktuali
jos ir — jie geri.

Į gyvenimą ir su gyvenimu — 
štai, “magistralinė kryptis”, kuri 
aiškiai nubrėžiama Lietuvoje gy
venantiems rašytojams, šalin na
cionalistinės nuotaikos literatūro
je ir tegyvuoja proletarinis in
ternacionalizmas — tai šūkiai, da
bar visu smarkumu skiepijami ra
šytojams.

MIRĖ V. GRIGAITIENĖ

Liepos mėn. 25 d. New Yorke 
mirė buv. Kauno operos solistė
VI. Grigaitienė, sulaukusi 70 me
tų amžiaus. Lietuvos operoje 
Grigaitienė dirbo nuo 1921 ligi 
1944 m. Mokė dainavimo meno 
Kauno konservatorijoje. 1944 m. 
su šeima pasitraukė į Vokietiją ir 
1946 m. atvyko į JAV. 1947 m. 
yra miręs Grigaitienės vyras, J. 
Grigaitis, buv. Vyr. Tribunolo na
rys.

POLITIKOS 
KLYSTKELIUOSE

R. VOKIETIJOJE VERČIA 
DIRBTI 6 DIENAS

Valdžios įsakymu valstybinėje 
pramonėje, ryšių, susisiekimo įs
taigose privaloma dirbti 45 vai. 
savaitėje, o kitose srityse 48 vai. 
ir savaitės darbas privalomas iš
dalinti per šešias dienas...

LENKŲ PROPAGANDA
P. AMERIKOJE

Pasinaudodama lenkų emigran
tais, Varšuvos vyriausybė vykdo 
antivokišką propagandą P. Ame
rikos kraštuose. Brazilijoje suda
ryta “Sąjunga ginti lenkų vaka
rų sritims”. Savo propagandai 
vesti Sąjunga užpirko 80 min. 
programų laiką Brazilijos radio
fone ir portugalų kalba numato 
kovoti už “teisėtą” Oderio Neis- 
sės sieną...

STALINO RAŠTAI
J MAKULATŪRĄ...

Leipcigo universitete, slavisti
kos institute vyksta valymas ir 
vasaros atostogų metu studentai 
panaudojami pašalinti kai kurias 
knygas. Išmestos 182 knygos, jų 
tarpe Malenkovo, Berijos ir Molo
tovo kalbos, laidojant Staliną 
(Maskvos leidinys), be to, ir sa
vo metu laikytas svarbiu Stalino 
veikalas “Ūkinės socializmo So
vietų Sąjungoje problemos”.

PASITARIMAI BULGARIJOJE
Liepos mėn. pabaigoje Varnoje 

susirinko bulgarų kom. partijos 
centro k-to kvietimu eilė partijos 
vadovų iš įvairių rytų bloko kraš
tų. Pareigūnų tarpe buvo sovie
tų partijos prezidiumo narys Ko
syginas, prezidiumo kandidatas 
Pospelovas, sovietų gen. štabo 
pirm. marš. Zacharovas, čekų 
min. pirm. Siroky ir kt.

SOFIJA KRITIKUOJA
PARTIJOS PROPAGANDĄ

Bulgarų partijos centro k-to 
nuomone propagandos lygis esąs 
per žemas. Reikią siekti, kad se
kančiais metais propagandos žmo
nės arba būtų baigę aukštąjį mo
kslą ar būtų išėję 2-3 metų spe
cialius kursus. O dabar, girdi, 
neįmanoma išpopuliarinti mark
sizmą ir tinkamai kovoti su “pra
eities liekanomis”. Ypač norima 
sustiprinti ateistinę propagandą.

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(Tęsinys iš “Mūsų Pastogės” Nr. 31)

Pasigirdo skardus, spiegiantis švilpuko garsas. 
Prie vagonų stovį karininkai, grasindami ginklais 
besiveržiančioms moterims, užstūmė duris ir spyg
liuotomis vielomis užrišo jų velkes. Žmonės, ku
riems savųjų surasti dar nebuvo pavykę, dabar 
stojo prie pirmo pasitaikiusio vagono ir, atrišę sa
vus ryšulius, mažais gabalais mėtė maistą į ran
kas, kyšančias pro langelio vielų tarpus. Iš vidaus 
girdėti vandens prašą balsai. Tarp duonos gabalų 
į langelius keliavo ir baltos sniego gniūžtės. Prie 
arčiausia stovinčio vagono iš kažkur atsirado se
na sulinkusi moteris — vargana kaimo elgeta. 
Pasidėjusi ant sniego savo senus, nuo laiko ir 
naudojimo sutrintus krepšius, pradėjo juos kraus
tyti, šaukdamas! arčiau stovinčiųjų pagalbos:

— Padėkite, žmoneliai, perduoti jiems ir mano 
dalį... mano rankos persilpnos ir nuvargusios — 
nepataikysiu kaip reikiant... Gal būt iš jų tėvų ar 
giminių aš prisirinkau... Ir vėl prisirinksiu, jei tik 
Dievas sveikatėlės nepagailės. Dabar jie, vargše
liai, daugiau bado matys negu aš... — ašaras 
braukdama kalbėjo senutė.

Ne. To jau perdaug. Nenoromis turėjau suktis 
į šalį, kad nuslėpčiau savo susijaudinimą. Tcne- 
mato okupantas nė vienos vyriškos ašaros, kuri 
didintų jo laimėjimų džiaugsmą.

Tuoj pasigirdo veriantis traukinio signalas, ir 
traukinys, keliskart vagonams konvulsingai trūk
telėjus, pradėjo kelionę į Rytus. Pamažu riedėjo 
keturašiai amerikiniai vagonai, pro jų vielomis už
raizgytus langelius degė laisvės netekusių žmonių 
akys ir veržėsi graudūs dainų žodžiai: “Palinko 
liepa šalia kelio, pravirko motina sena...”, “Lie

tuva brangi mano tėvyne” ar “Sudiev, Lietuva, 
man linksma buvo gyvent tavo šalelėj...” Tai pas
kutinis atsisveikinimas su prarasta laisve ir gim
tuoju kraštu, kurio daugeliui jau niekad neteks pa
liesti savo pėdomis.

Dar keletas duslių plieno bėgių trinktelėjimų, 
ir traukinys dingo toliuose už vingio, kartu nusi
nešdamas ir liūdnus, širdį veriančius, dainos gar
sus. Kurį laiką sustojęs stebėjau stotyje besiskirs
tančius enkavedistus ir ašarotomis akimis žmones, 
kai netoli savęs išgirdau tylius, sunkiai pro dantis 
košiamus žodžius:

— Ir vėl Sibiro šunims kaulų...
Dirstelėjęs pamačiau savo brigados darbininką, 

Didžiųjų Universiteto Rūmų pečkurį. Tai žodžiai 
tikro proletaro skirti “darbininkų išlaisvintojams”. 
Norėjau ir aš dar kai ką pridėti, bet laiku susilai
kiau, prisiminęs, kad jam nebūtina žinoti mano 
nusistatymas, nes jis ir pats jau sugeba atskirti iš
vaduotojus nuo pavergėjų.

STUDENTŲ AREŠTAI
Visą naktį, tarsi sunkus košmaras, kankino bai

sūs sapnai. Vienas jų buvo tiek ryškus ir tiek bau
gus, kad net privertė mane pabusti. Rodos, esu 
Studentų bendrabutyje. Staiga viršum miesto iški
lęs stiprus viesulas, nešdamas su savim kruvinai 
raudonus patalus, tėškė į išdaužytus bendrabučio 
langus taip stipriai, kad net namo sienos suskilo. 
Persigandęs skubiai leidausi laiptais žemyn į rūsį 
slėptis. Bet čia užgriuvau ant trijų išbalusių lavo
nų. Atpažinau, kad tai buvo mano kolegų lavonai: 
Juliaus, Viliaus ir brolio Juozo. Sis sapno reginys 

mane taip stipriai paveikė, kad aš net iš miego 
pašokau.

Nusišluosčiau sušilusį, prakaituotą veidą ir gal
vojau, ką tai galėtų reikšti. Mintimis perbėgau vi
są mus gaubiančią aplinką, bet sapno reikšmei 
atsakymo nesuradau. Galop priėjau išvadą, kad 
tai gal praėjusios dienos ištremtųjų naujokų regi
nio pasekmės. Kambario tamsoje girdėti išvargu
sių darbininkų knarkimas. Kažkuriame kampe 
įkyriai griežė svirplys. Už lango poškėjo įšalusios 
tvoros. Pasivartaliojau kurį laiką po kietą guolį ir, 
nykumos paveiktas, vėl užmigau.

★
Po trijų savaičių darbo Gaižiūnuos durpių 

pakrovimas buvo baigtas. Darbo rezultatai buvo 
labai menki. Pakrovėme tik dešimtą numatyto 
kiekio dalį, nes, pirmiausia, negaudavom laiku 
vagonų, o, ir gavus, darbas vyko gana lėtai, nes 
durpės buvo sukrautos šlapios. Jos dabar buvo 
suragojusios į vieną kaulą. Krūvas galėjome išar
dyti tik kirkomis. Trūko ir vagonėlių durpėms 
gabenti nuo krūvų ligi vagonų. Baigę grįžome į 
Kauną.

Atsisveikinęs su darbininkais, nužingsniavau 
Vytauto prospektu, pasukdamas į Donelaičio 
gatvę. Ėjau susimąstęs, kad net nepajutau, kaip 
užšokau ant gerai pažįstamo Stasio.

— Kurgi pats taip laisvai maklinėji, taip 
arti prie Laisvės 6, — buvo jo pirmas klausimas.

— Matai skubu į bendrabutį, tik dabar grį
žau, — atsakiau ir tuo pačiu akimirksniu paste
bėjau jo veide didelį nustebimą, kurios nieko ge
ro nereiškė.

— Gal pasiutai. Ar nežinai, kad tavo kam
bario draugai ir brolis jau už grotų, — tęsė Sta
sys ir, gavęs neigiamą atsakymą, skubomis pa
pasakojo paskutinius įvykius bendrabutyje.

Pasirodo, kad tą pačią naktį, kada sapnavau 
lavonus, mūsų bendrabutyje tikrai siautė raudo
nasis viesulas. Buvo suimti visi mano buto įna
miai: Julius, Vilius ir mano brolis Juozas. Be jų 
buvo suimta ir visa eilė kitų studentų: Antanas, 
Juozas K., P. ir kt. Stasys tiksliai negalėjo pa
sakyti, ar aš irgi buvau enkavedistams “reikalin
gas”, tačiau patarė būti atsargiam ir bendrabuty
je nesirodyti.

— Jie paėmė tris, paims ir tave ketvirtą. 
Sovietinę sistemą gerai pažįsti, — baigė įtikinan
čiai Stasys.

Aš tačiau nesijaučiau niekuo nusikaltęs ir 
netikėjau, kad enkavedistai taip uoliai manęs ieš
kotų, jog negalėčiau nė trumpam laikui užsukti 
į bendrabutį. Universitete buvau vienas iš uoliau
sių administracinio personalo darbuotojų ir tuo 
laiku dar neturėjau jokių ryšių su nelegalia antita
rybine veikla. Todėl, nereaguodamas į Stasio 
perspėjimus, ryžaus į bendrabutį užeiti.

Savo bute radau bešeimininkaujančią Ju
liaus seserį. Bendrabutyje sužinojau ir visas su
ėmimo smulkenas. šeštadienį Julius, Juozas ir 
Saulius išėję kažkur praleisti vakaro. Grįžę tik 
sekmadienį gerokai įsilinksminę, jau gaidžiams 
giedant. Bute rado įsibrovusius enkavedistus, ku
rie pareinančius apsupę, įsakydami kelti rankas 
aukštyn. Po smulkios asmeninės kratos juos su
varę į galinį kambarį, padarė nuodugnią kratą. 
Po to vyko tardymas.

Bendrabutyje enkavedistai išsėdėję visą pa
rą ir areštavę visus mūsų buto lankytojus. Pasi
rodė, kad ir be nuotykių neapsieita. Apie šeštą 
valandą vakare atėjęs gerokai įkaušęs Jokūbas. 
Jam bežengiant pro duris, prišokęs vienas civiliai 
apsirengęs enkavedistas, įsakydamas skubiai kel
ti rankas aukštyn ir sakyti savo pavardę. Šis ma
nydamas, jog tai nevykęs draugų pokštas, savo 
stipriom rankom griebęs pareigūną už apikaklės, 
stipriai stuktelėjęs batu į užpakalį ir atkirtęs, kad 
jei jau visi piemenys pradės jo pavardės klausinė
ti, tai jam ir iš lovos bus baisu išlipti. Incidentui 
numalšinti subėgę daugiau enkavedistų ir naganų 
smūgiais privertę vargšą Jokūbą pasiduoti, par- 
blokšdami jį ant grindų.

Į klausimą, ar manęs enkavedistai irgi ieš
kojo, mergaitė nieko aiškaus pasakyti negalėjo. 
Ji taip pat buvo nuomonės, kad man čia ilgiau 
apsistoti pavojinga. Todėl, pakeitęs baltinius ir 
susitaręs su ja dėl ryšio, išskubėjau į miestą pas 
savo artimą draugą T.

Kol padėtis galutinai išryškės, nutariau iš 
Kauno nestraukti. Bėgti buvau pasiruošęs tik tuo 
atveju, kai jau tikrai sužinosiu, kad mano laisvės 

(Nukelta į 4 psl.)
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UTOPINIU PRANAŠYSČIŲ 
KRATINYS

PUOLAMI VAKARAI, NUSTATOMI NAUJI TERMINAI...

0KUPU0T0J LIETUVOJ
(Iš “Eltos”, radijo ir kitu šaltiniu)

Liepos 30 dieną, paskelbus nau
jąjį partijos programos projektą, 
Sovietų S-gos tautai ir jos pa
vergtiesiems nupieštas pasakiškos 
ateities vaizdas. Tekstą liepos 30 
d. paskelbė “Pravda” su “Izves- 
tijomis” ir radijai. Dabar jis pa
tiekiamas tautos “aptarimui”.

Kiekviename projekto skyriuje 
atsispindi Chruščiovo pažiūros bei 
tezės. Projekte pakartojama tai, 
ką Chruščiovas yra dėstęs 21-me 
partijos suvažiavime 1959 m. Per 
pastaruosius dvejus su viršum 
metus komunistinės teorijos srity 
neįvyko jokių radikalesnių posū
kių, tad politinį Sovietų S-gos 
einamą kelią žymia dalimi nusa
ko praktikas Chruščiovas su sa
vo patikėtiniais partijos centro 
komitete.

Trumpai tariant, pagal progra
mos tekstą (jo dar neteko maty
ti) Komunistų partija, nugalėjusi 
visas materialinio ir techninio po
būdžio sąlygas bei kliuvinius, li
gi 1980 metų numato sukurti ko
munistinę bendruomenę. Ligi 1970 
m. sovietai nori pralenkti JAV- 
es ūkiniu požiūriu. Pereinant iš 
socializmo stadijos į komunizmą 
pažadama ypatingi palengvini
mai, pvz., nemokami butai ir 
trumpiausia pasauly darbo diena. 
Partija pastebi vis dėlto, kad šie 
tikslai numatytu laiku įvykdyti 
teįmanomi taikos sąlygose.

Jau pirmame projekto skyriuje 
pabrėžiama, visai neatsižvelgiant 
į realybę, kad, esą, “kapitalistinė 
pasaulio sistema savo visumoje 
yra pribrendusi socialistinei pro
letariato revoliucijai”. Iš čia išei
dama partija kituose skyriuose 
paviršutiniškai ir argumentais ne- 
siremdama įrodinėja, kad Vaka
rų pasaulis šiuo metu, išgyvena 
“neišbrendamą visuomeninę, poli
tinę ir ūkinę krizę”. Viso puoli
mo svoris kreipiamas į JAV-bes, 
keliose vietose jos vadinamos im
perialistinių jėgų, valstybinio ka
pitalizmo ir kolonializmo centru. 
Nesunku įžiūrėti, kad programos 
projektas išveda globalinio susi
kirtimo tarp komunistinių pajėgų 
ir Amerikos reikalingumą.

Vakarų pasaulis einąs į pražūtį, 
tokia sektų išvada, tačiau projek
tas kitoje vietoje jau dėsto, kad 
per ateinantį dešimtmetį JAV gy
venimo standartas turįs būti kel
rodžiu Sovietų Sąjungai. Pabrė

žiama, kad “partija pasiryžusi pa
tikrinti tokį gyvenimo lygį, kuris 
yra didesnis už bet kurio kapita
listinio krašto gyvenimo standar
tą.” Projekto autoriai, negalėda
mi garantuoti gyvenimo standar
to sulyginimo su Vakarais, tai lai
ko savo uždaviniu ateinančiam 
20 metų periodui.

Penjktame skyriuje pabrėžia
ma, kad pasaulio revoliucija ga
linti būti pasiekta įvairiomis, ir 
ne būtinai netaikingomis, priemo
nėmis. Kalbėdamas apie neišsivys
čiusius kraštus, projektas pakar
toja pereitų metų tezes ir įgalina 
spėti, kad sovietai pasiryžę ir to
liau tuos kraštus išnaudoti kovai 
prieš Vakarus, šioji tezė iškelia
ma kaip kertinis busimosios so
vietų užsienio politikos akmuo.

Aštuntame skyriuje nubrėžti so
vietų užsienio politikos tikslai ir 
metodai ir čia vėl atsispindi visi 
ligšioliniai Chruščiovo teigimai 
apie “taikingą sugyvenimą”, “nu
siginklavimą” ir “lenktyniavimą”. 
Nors partija iškilmingai pasisa
ko už taiką, tačiau griežtai pa
smerkusi imperialistinius karus, 
pabrėžia reikalą paremti “teisė
tus išlaisvinimo karus” ii- tai vėl 
vertintina kaip vienas pagrindi
nių sovietinio komunizmo progra
mos stulpų.

Vidaus politikos srity progra
mos tekstas reikalauja žemės 
ūkio gamybą pei1 10 metų pakel
ti du su puse, o per 20 metų — 
net tris su puse karto. Pramonė 
per 20 metų padidėsianti net še
šis kartus. Tautai nupiešti pasa
kiško grožio ateities horizontai: 
gyventojams pažadėti automobi
liai, dešimtmečiui pasibaigus 
jiems pažadami butai, atitinką 
kultūros ir higienos reikalavimus, 
laisvas susisiekimas, nuoma bū
sianti panaikinta, kolchozininkai 
galės tikėtis apmokamų atostogų 
ir t.t.

Programa pasisako ir prieš as
menybės kultą, iškeldama partijos 
ir tautos vaidmenį ir pagaliau 
iškilmingai deklaruoja, kad dar 
šių dienų generacija gyvensianti 
komunizmo santvarkoje. Aukš
čiausias gi tikslas esąs šūkis 
“Kiekvienam pagal jo sugebėji
mus — kiekvienam pagal porei
kius”. Visi uždaviniai, partijos 
nuomone, tegalimi įvykdyti tik 
taikos sąlygose. E.

MIELI LIETUVIAI!
BE SAVOS SPAUDOS NIEKAS NEGALI GYVENTU į

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 į 
pasaulyje. j

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

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

“Mūsų Pastogės” leidėjas — ALB Krašto Valdyba tiki- į 
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 i 
gyvenimo ir veiklos žinios, pailiustruotos nuotraukomis ir

6. visi Australijos lietuviai biznieriai nors neperiodiškai i 
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, i 
kad šis kreipimasis bus pilnutiniai suprastas ir išklausytas.

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

ŪKINIAI SUNKUMAI
LENKIJOJE

Varšuva gavo pranešimą iš so
vietų vyriausybės, kad dėl “stai
ga atsiradusių sunkumų gyvento
jų aprūpinimo srity” sovietai ne
galėsią pristatyti pažadėtus mais
to produktų kiekius. Lenkai tikė
josi gauti javų ir dabar ir jie su
siduria su bėdomis maistu aprū
pinime. Pranešama, kad labiausiai 
kritiška padėtis esanti lenkų val
domose Oderio-Neisės sričių did
miesčiuose. Pakriko gyventojų 
aprūpinimas duona. Varšuva su 
pagalbos prašymais numatė kreip
tis javų pristatymo reikalu į Če

koslovakijos, Vengrijos ir Bulga
rijos vyriausybes.

Pranešimais iš Štetino, prasidė
jus rugiapjūtės darbams, vakari
nėse Lenkijos srityse darbai pa
kriko, nes trūko ūkio mašinų — 
šios vis stovėjo pataisymo vieto
se valstybinių mašinų centruose.

Iš Varšuvos pranešama, kad 
numatomi dideli trūkumai derlių 
nuimant. Buvus lietingam liepos 
mėn. ir trūkstant darbo jėgų, var
giai tikimasi gero derliaus. Laik
raštis “Sztandar Mlodych” pra
neša, kad šiaurinėje Lenkijoje 
trūksta 32.000 ūkib darbininkų. 
Netenka vilčių susilaukti laisva
noriškos talkos iš studentų

SNIEČKUS VĖL PRIMENA

UŽSIENIO LIETUVIUS
Lietuvos KP centro k-to pir

masis sekr. A. Sniečkus neseniai 
Kaune įvykusiame žemės ūkio 
specialistų ir pirmūnų pasitarime 
pasakė ilgą kalbą (Ji paskelbta 
“Tiesos” 178 n-ry). Jis pabrėžė, 
kad pasiekimai žemės ūkyje, esą, 
būtų geri, jei neturėtume atsi
likimo pieno gamyboje. Ypatingai 
išryškinęs mokslo pasiekimus ir 
vad. pirmūnų patyrimą, raginda
mas daugiau gaminti valstybei, A. 
Sniečkus įprasta tvarka savo kal
bos pabaigoje neišvengė nepalie
tęs vad. buržuazinių nacionalistų. 
Anot Sniečkaus, “lietuviškieji j 
buržuaziniai nacionalistai, dvari
ninkai ir buožės pabėgę j užsie
nį, šiandien neriasi iš kailio, 
stengdamiesi apšmeižti mūsų lai
mėjimus. Tačiau tai bergždžias 
dalykas...”. Sniečkaus naujas pri
minimas vėl liudija, kaip Lietu
vos bolševikiniams valdovams ne
maloni laisvinimo organizacijų, 
lietuvių veikla laisvame pasauly
je.

VĖLUOJAMA SĖJA

NEPAKANKAMOS SĖKLOS

Artėja metas, kai Lietuvos ūki
ninkai turės atiduoti valstybei 65 
tūkstančius tonų grūdų. Tačiau 
ligšiol Lietuvos kolchozai vis gau
davo nepakankamus grūdinių kul
tūrų derlius. Pagal agrotechnikos 
reikalavimus Lietuvos mokslinin
kai išaiškino, kad iš vieno hekta
ro esą galima gauti tarp 10 ir 45 
cnt. grūdų. Žemės ūkio min. V. 
Vazalinskas nusiskundė, kad tai 
esamomis sąlygomis nepasiekia
ma. Esama daug priežasčių ir kol- 
chozininkams jis primeta daug 
nuodėmių, prikiša, kad vis vėluo
jama žiemkenčių ir vasarojaus 
sėja.

Girdi, pasėliai nenuakėjami, 
derlius vėluojama nuimti, uždel
siamas kūlimas. Kolchozininkai 
paraginti sparčiai ruoštis žiem
kenčių sėjai ir juo labiau, kad 
šiuo metu žiemkenčiai grūdinių 
kultūrų tarpe užima vyraujančią 
vietą — jais užsėjama apie 60% 
viso javų ploto. Raginama skubė
ti su sėja, tačiau... žinoma, kad 
daugelis Lietuvos kolchozų vis 
dar sėja užterštomis, neretai ir 
nepakankamai daigiomis sėklomis. 
Jau dėl to kyla abejojimai dėl 

galimybių valstybei pristatyti rei
kalaujamus 65 tūkst. tonų grūdų.

Pildykite aruodus grūdais — 
partija nuolat ragina per radiją 
ir visais kitais būdais.

DAUGIAUSIA SKAITO

UŽSIENIO RAŠYTOJUS...

Savo laiške “Tiesai” Kultūros 
m-jos bibliotekų sk. inspektoriai 
P. Navickaitė, A. Petrauskas iš
kėlė įdomius faktus iš Vilniaus 
ketvirtos masinės bibliotekos. Pa
tikrinę skaitytojų darbininkų 
formuliarus jie patyrė, kad dau
gumoje skaitomos... užsienio ra
šytojų grož. literatūros knygos. 
Štai, darbininkė Vytėnaitė per
skaitė 32 knygas ir jų tarpe 24 
užsienio rašytojų, darb. Podval- 
nyj — 35 knygas (20 užsienio ra
šytojų), o darb. Buivydas per
skaitė 12 vien užsienio rašytojų 
knygų. Girdi, esama knygų su 
“didele auklėjamąja reikšme” 
(taigi, komunistinio turinio...), o 
užsienio rašytojų knygų idėjinė 
vertė dažnai abejotina. Per par
tijos laikraštį raginama — reikia 
sistemingai gilintis į skaitytojų 
poreikius, suprask — sekti, ką tie 
darbininkai skaito...

KULTŪROS GYVENIMO

NAUJIENOS

Liepos 27 d. Vilniaus radijas 
paminėjo Klaipėdos dramos te
atro 15 m. sukaktį. Pradžioje 1946 
m. teatras pastatė K. Jarašūno 
inscenizuotą liaudies pasaką “Eg
lė žalčių karalienė”, o savo jubi
liejų spalio mėn. teatras minės 
pastatydamas raš. Bieliausko ro
mano “Rožės žydi raudonai” in
scenizavimą.

Paminėjęs dail. K. Šklėriaus 85 
m. gimimo sukaktį liepos 27 d. 
Vilniaus radijas mirusiam daili
ninkui padarė priekaištų — jis 
mažai lietęs socialinius klausimus 
savo kūryboje ir čia pasireiškęs 
dailininko pasaulėžiūros ribotu
mas.

Per Vilniaus radiją liepos 29 d. 
pasakota apie šiais metais Vil
niaus konservatoriją baigusį kom
pozitorių Valentiną Bagdoną 
(gim. 1929 m.). Išpildyti jo kūri
niai. Jis yra sukūręs jaunimo 
simfoniją, sonatą fogotui ir for- 
tepionui, harmonizavo liaudies 
dainas ir kt.

PARTIZANAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

dienos suskaitytos, nors, anot Stasio, jau tokių 
nebaigščių ne vienas atsidūrė Laisvės alėjos šeš
tame numeryje. Buvo gaila palikti tiek universi
tetą, tiek ir visą susidariusią aplinką, su kuria jau 
taip puikiai buvau spėjęs susigyventi. Kad prieš 
enkavedistus neatrodyčiau jau pats perėjęs į ne
legalią padėtį, paprašiau savo tiesioginį viršinin
ką trijų savaičių atostogų.

Didžiausias mano rūpestis buvo sužinoti tik
rąją brolio ir draugų suėmimo priežastį. Tam 
tikslui kelias naktis iš eilės susitikdavau su grupe 
pažįstamų ir aiškindavomės dabartinę ir prieš tai 
buvusią padėtį. Priėjom išvadą, kad daugumas 
suimta be jokios kaltės, vien tik užverbavimo 
tikslais, nes neradom jokių pėdsakų, kurie juos 
būtų rišę su jau egzistuojančiomis pogrindžio or
ganizacijomis. Ir čia bolševikai laikėsi principo, 
kad geriau dešimtis tūkstančių nužudyti nekaltų, 
negu palikti gyvą vieną kaltą.

Po keleto dienų “raudonasis viesulas” siau
tėjo toliau, paliesdamas visus studentų bendrabu
čius ir neužmiršdamas privačiai gyvenančių stu
dentų. Kiekviena naktis pagrobdavo ir vyrų ir 
mergaičių. Ir diena dienon suėmimai vis dažnėjo. 
Iš visur gaunami pranešimai rodė, kad panaši 
padėtis viešpatavo visame krašte.

Dėl to nutariau Kauną palikti ir, kol praeis 
siaučianti suėmimų karštligė, laikytis provin
cijoje.

UŽGAVĖNĖS
Buvo ankstyva Užgavėnių popietė. Užsida

ręs kirtau pašiūrėje malkas. Tingiai leidžiau kirvį 
į sušalusias šakas, mintimis graibstydamasis po 
dabartinę savo padėtį. Legalios atostogos jau 
baigėsi.

Staiga iš kaimyno J. kiemo pasigirdo išgąs
dintos moters klyksmas, kuris spiegiančiai sklido 
po sniegu padengtą apylinkę. Numetęs kirvį, iš
ėjau j lauką ir, prisiglaudęs prie krūvos šakų, 
dairiausi J. sodybos link. Pastebėjau kieme pilko

mis milinėmis keletą žmogystų, kurie vieni vijosi 
laukais bėgančią ir spiegiančią šeimininkę.

— Vėl ivanai siaučia, — nusprendžiau ne
apsirikdamas.

Trejeto šimtų metrų atstume nuo namų ru
sas prisivijo uždususią J. ir, gerokai apspardęs, 
išplėšė kažką jai iš rankų. Palikęs sniege vaito
jančią nugalėtąją, skubėjo atgal, kur jo jau laukė 
kiti bendrai, pasiruošę išvažiuoti. Trumpoj aki
mirkoj iš J. kiemo išlėkė vienarklės rogės, pasuk
damos mūsų sodybos kryptimi. Nuolat plakama 
vadelėmis kumelaitė per keletą minučių įsivertė 
pro vartus. Rogutėse drybsojo netvarkingai su
virtę keturi rusai, apsėdę prigrobtų gėrybių mai
šus. Kulvirsčiais išsivertė trise iš rogių ir, laiky
dami rankose naganus, pradėjo laisvai šeiminin
kauti mūsų namuose. Prie manęs prišoko kapi
tonas ir:

— Kas pats per vienas būsi, duok greičiau 
dokumentus... mat.

Aiškinausi, kad dokumentai kambaryje, ir 
kviečiau ten užeiti.

— Žinoma, kad užeisim ir be tavo prašy
mo, — atkirto kapitonas, mostelėdamas su na
ganu man eiti pirmam.

Kambaryje suradęs piniginę, paklausiau:
— O kokių dokumentų jums reikia, drauge 

kapitone, gal malonėsit pasakyt, kas patys tokie 
esat, kad net mano dokumentais interesuojatės.

— Štai kas mes esam, — pakišęs naganą po 
nosim, atsakė kapitonas ir išplėšė iš mano rankų 
piniginę.

Nesipriešinau, nes kapitonas jau vos ant ko
jų stovėjo. Jam pačiam šeimininkaujant po ma
no popierius, pro langą dirstelėjau į pasilikusius 
kieme. Du leitenantai, garsiai besijuokdami, ste
bėjo persikorusį per roges girtą, “lupantį ožius” 
eilinį, kuris po kiekvieno sunkaus atsikvėpimo, 
skubėdavo keletą kartų sugiedoti... mat.

Kiek šyptelėjęs, nutaisiau rimtą povyzą ir 
vėl nukreipiau dėmesį į kapitoną. Su mano pini
gine jis jau buvo apsidirbęs: vienoj rankoj laikė 
pinigus, kurie pamažu slydo į milinės kišenę^ o 
antra ranka tiesė dokumentus, įsakydamas man 
pačiam juos atrinkti, nes jis juose nesusigaudąs, 

kadangi dalis yra lietuvių kalba.
Vaidindamas, kad jo padarytos piniginės 

operacijos visai nepastebėjau, ištraukiau pasą, 
karinius dokumentus, darbo pažymėjimą, ko
mandiruotę, profsąjungos pažymėjimą ir atosto
gų liudijimą. Tuo laiku į kambarį atslinko ir abu 
leitenantai. Kapitonas ir dabar į dokumentus vi
sai nežiūrėjo, bet juos suspaudė savo nuo girtu
mo pasmėlusiomis rankomis pradėjo mane klau
sinėti: «

— Vardas, pavardė, tėvo vardas, kur gi
męs, kada gimęs, kur dirbu ir t.t. Nebaigus man 
į visus klausimus atsakyti, jis aptingo ir, pradė
damas snūduriuoti, pažėrė mano suglamžytus do
kumentus vienam leitenantui. Šis dar buvo apy- 
blaivis. Radęs mane stipriai popieringą, pasida
rė gana mandagus, juo labiau, kad pro langą pa
matė ateinančius dar du vyrus. Tai buvo brolis 
ir kaimynas. Šiems įėjus, užvedėm girtiems ir ru
sams pritinkančią kalbą. Karininkų akys dažnai 
nukrypdavo į kambario kampus. Snaudžiančiam 
kapitonui išsmuko iš užančio naganas, kurio 
trinktelėjimas jį pabudino. Dukart nusiversdamas 
nuo suolo, kapitonas vargais negalais nusitvėrė 
už nagano vamzdžio ir, pasidėjęs jį prieš pat nosį 
ant stalo, užriaumojo:

— Degtinės ir užkandos... mat.
O pamatęs, kad kol kas jėgų santykis tarp 

mūsų ir jų yra lygus — trys prieš tris — pridėjo, 
kad ir Arkadijus Čia tuoj atvyktų.

Vytas atnešė butelį naminės, o mama parū
pino Užgavėnių riebių valgių. Aš nuėjau atsivesti 
Arkadijaus. Šis gerokai šalant sau ramiausiai 
knarkė, abiem rankom apsikabinęs šios dienos 
grobį. Tiek maišas su grobiu, tiek visos rogės 
nuo vėmimo buvo gerokai priterštos. Tačiau visa 
tai buvo jau spėję sušalti. Patraukęs keletą kar
tų stipriai už rankovęs, pabudinau ir išaiškinau, 
kad draugas kapitonas įsako jam ateiti į kamba
rį. Keletą kartų riebiai nusikeikęs kapitono ir jo 
motinos adresu, sutiko su manim eiti.

Kapitonas, paėmęs didesnę burnelę, iš karto, 
kapituliavo ir nušlijo po suolu. Draugams juo ne
sidomint, aš bandžiau jį pakelti ar bent pataisyti 
į patogesnę padėtį, bet vienas leitenantas, numo

jęs ranka, patarė nerodyti jokių pastangų, nes 
draugas kapitonas visad geriausiai išsipagiriojąs 
po stalu. Paprašė tik išvyti iš kambario kates.

Pradėjo šlubuoti ir mano atvestasis Arkadi
jus. Iš eilės dukart nusikeikęs, po ketvirtos tau
relės paprašė mane raugintų kopūstų sunkos. 
Nusitvėręs indą, skubėjau į kamarą, bet Arkadi
jus manim nepasitikėjo ir, vos pakildamas nuo 
stalo, sekė mane.

— Palauk... mat, einam kartu. Pats vienas, 
velnias žino, ko gali atnešti.

Išgėręs trejetą samčių sunkos, mano drau
gas atsigavo, net susirūpino irgi mano dokumen
tais:

— Ar dokumentus turi?
— Ką veiksiu neturėjęs, jau visi trys tavo 

draugai patikrino, — atkirtau.
Ruselis tuo mano atsakymu nesitenkino, o 

įkyriai klausinėjo, ką aš dirbu. Man prisipažinus, 
kad tikroji mano specialybė yra architektūra, 
tuojau užsipuolė:

— Tai kur tavo ginklas.
— Aš jokio ginklo neturiu: kam jis man.
— Kaip tai neturi, pas mus Sovietų Sąjun

goj visi architektai tik ginkluoti, — griežtai ma
ne įtikinėjo Arkadijus.

Supratau, kad jis tiek orientuojasi apie ar
chitektūrą, kad ją net suplaka su kažkokių 
NKVD pareigūnų pareigomis. Ginčui išsiaiškinti 
paprašiau eiti pas paliktus draugus. Jis sutikda
mas, pridėjo:

— O jeigu mat, bus mano teisybė, tai., 
mat aš tau per gerklę juos ištrauksiu, — vos ap
versdamas liežuvį, grūmojo Arkadijus.

Atsidūrėm prie stalo. Arkadijus tučtuojau 
pripuolė prie arčiau sėdinčio leitenanto ir:

— Jis blc... bando nuginčyti, kad Sov. S-goj 
ne visi architektai turi ginklus, jis savojo ginklo 
nenori parodyti.

— Eik tu, kvaily... mat, — atšaldė Arkadijų, 
— kurgi tu girdėjai tokias nesąmones.

— Tai ble... pralošiau, — šnairuodamas nu
sikeikė eilinis ir piktas atsisėdo prie Užgavėnių 
skilandžių.

(Bus daugiau)
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ATSAKYMAS
“ADELAIDĖS LIETUVIŲ ŽINIOMS”

1961 rugpjūčio 1 d. “A.L. Ži
nios” rašė, kad “Vyties” klubas 
neteko dar dviejų vadovų, kur 
sakoma, kad “prieš kiek laiko iš 
Vyties pasitraukė B. Nemeika. 
Dabar gi skelbiama, kad pasitrau
kė ilgus metus išdirbęs ir daug 
nuopelnų turįs stalo teniso vado
vas Sidabras Robertas, o moterų 
krepšinio komandų treneris A. 
Merūnas buvo be jokių paaiški
nimų pašalintas iš trenerio pa
reigų, treniravimą pavedant veng
rui Les Hody, kuris šiomis dieno
mis pranešė krepšininkėms, kad 
jis mažiausia penkias savaites jų 
negalės treniruoti, nes neturi lai
ko”.

Čia noriu duoti paaiškinimą, 
kad B. Nemeika iš sekretoriaus 
pareigų pasitraukė š.m. sausio 6 
d., nes darbovietės buvo iškoman- 
diruotas į Pt. Lincoln. Grįžęs Vy
ties metiniame susirinkime nesu
tiko kandidatuoti j naują valdybą.

Gi Sidabro pasitraukimas — 
atsistatydinimas valdybos nebuvo 
patenkintas, nes tiek iš valdybos 
pusės ir sekcijos vadovo pusės 
buvo neaiškumų dėl bendro dar
bo. Tam išsiaiškinimui buvo su
šauktas specialus posėdis š.m. lie
pos 30 d. Lietuvių Namuose, daly
vaujant beveik visų sekcijų vado
vams bei komandų kapitonams — 
Sidabrui, Merūnui, Nemeikai, 
Donelai, J. Milakniui ir klubo

SPORTAS HOBARTE
Hobarto sportininkai kruta be

veik pilna įtampa. Pingpongistai 
— S. Valaitis, A. Kaltinis ir P. 
Šiaučiūnas dalyvavo “A” klasėje 
komandinėse žiemos žaidynėse. 
Laikėsi iš pradžių labai gerai, 
tik kažin kaip į pabaigą sušluba
vo ir buvo išmušti iš pirmųjų 
ketveriukės. Tenka čia paminėti 
A. Kaitinis, kuris ypatingai gerai 
per visą sezoną sukovojo ir la
bai mažai trūko, kad būtų išne
šęs visą komandą bent jau iki 
pusiau finalų. Jis dabar pagal 
savo formą individualiai vertina
mas penkių geriausių Hobarto 
rakečių tarpe.

*
Iš eilės seka vyrai krepšininkai 

Juos, iš tikrųjų, reikėtų suskirs
tyti į vyrus ir jaunučius, nors 
šiaip visi susimaišę žaidė žiemos 
turnyre “C” klasėje. Apie vyrus 
nėra ką daug girtis. Nors jie dar 
neseni, bet truputį aptingę. Į tre
niruotes beveik iš viso nesilanko, 
o kai reikia kovoti, pritrūksta 
kvapo. Pradžioje sezono, kol prie
šininkai buvo dar nepatyrę, mūsų 
kiek vyresni vyrukai pradėjo visai 
neblogai. Su pagelba besisvečiuo
jančio adelaidiškio A. Merūno jie 
Čia supylė kone visus savo prie
šus, bet toliau tie priešai trenira
vosi, išmoko žaisti ir ėmė duoti į 
kaulus mūsiškiams, kadangi šie 
be treniruočių ėmė pamiršti pa
grindines krepšininko savybes. 
Atrodo, kad jau ir jie iš pirmu
tinės ketveriukės iškris, nors at
rodė esą toki tikri.

Šios bėdos žinoma neliečia jau
nųjų krepšininkų. A. Dilba, A. 
Andrikonis, R. šikšnius, V. Rad
zevičius, P. Ramanauskas — pa
vyzdingai lanko treniruotes, mo
kosi, ir jie, reikia tikėtis, bus atei
ties “Perkūno” branduolys. Ta
čiau nereikia pamiršti ir jiems, 
kad geras krepšininkas nėra nie
kada “perdaug geras”. Treniruo
tės reikalingos visiems visą lai
ką. Drausmė, pasiryžimas ir nuo
latinis mokymasis yra svarbiausi 
krepšininko ir šiaip kiekvieno 
sportininko bruožai, ir juos tu
rėtų “Perkūnas” visada atsimin
ti.

★
Pagaliau prieiname ir prie jau

niausios “Perkūno” grupės — 
merginų krepšininkių. Jos gal ir 

valdybai. Po trumpų diskusijų 
buvo susitarta ir R. Sidabras pa
siliko toliau eiti stalo teniso va
dovo pareigas.

A. Merūnas nebuvo atstatytas 
arba pašalintas. Prieš Velykas jis 
išvyko savo noru į Hobartą, kur 
išbuvo ketvirtį metų. Savo vieto
je nepaliko įgaliotinio, mergaitės 
paliko be trenerio, o pats treni
ravo kitas krepšininkes Hobarte.

Nesant Merūnui Adelaidėje, pa
sikeitė valdyba ii’ naujoji valdy
ba, matydama, kad krepšininkėms 
būtinai reikalingas treneris, pa
prašė vengrą, kuris tikrai yra ge
ras treneris ir krepšininkės tikrai 
gailėtųsi, jeigu valdyba dabar jį 
pašalintų, o kad jis penkias sa
vaites negalės treniruoti, tai ne 
tiesa.

A. Merūnui grįžus iš Hobarto, 
buvo jam pavesta treniruoti vyrų 
II komanda, kuris ir treniravo li
gi šiol, o posėdžio metu jis buvo 
paprašytas ne tik toliau dirbti su 
antra vyrų komanda, bet treni
ruoti ir antrą mergaičių komandą.

Manau, kad tikram sportininkui 
nesudaro skirtumo kokias koman
das jis treniruoja.

Be to, gi A. Merūnas, jau ir 
Hobarte būdamas, žinojo, kad 
Adelaidės mergaitėms yra papra
šytas vengras treneris.

Posėdžio dalyvis

nėra visos pačios jauniausios am
žiumi, tačiau patirtimi vos pir
mametės. Šis žiemos sezonas — 
pirmas jėgų bandymas. Tikrai 
džiugu korespondentui pastebėti, 
kad “Perkūno” merginos tampa 
Hobarto pažiba ir pasididžiavi
mas. Kolkas jos yra drausmingos, 
pasiryžusios ir narsiai kovoja su 
senesnėm priešininkėm ir jau 
kartais laimi. Iš dešimties susi
tikimų laimėjo net keturius, jų 
tarpe sumušdamos net ir pirmau
jančią komandą “Flamingos” 16 
— 14 taškų rezultatu, kur ypa
tingai gerai sužaidė Gema Va- 
luckaitė ir Valia Radzevičiūtė, 
sumesdamos po 6-šis krepšius, ki
tus 4-ris sumetė Gerda Jonušai- 
tytė ir jos neatskiriama draugė 
Elizabeth Burgess.

Po keturių dienų tos pačios 
“Flamingos” gavo atsirevanšuoti 
ir supylė mūsiškes 40 — 18 taš
kų skirtumu. Čia vėl gerai suko
vojo Birutė Gustatė, Irena Pet
raitytė, Jonušaitytė ir Regina Mi- 
linkevičiūtė. Nors ir pralaimėda- 
mos, merginos vis dėlto parodė, 
kiek daug reiškia treniruočių lan
kymas ir darbas. Juk pradžioje 
sezono “Flamingos” užguldavo 
mūsiškes jau nuo savo krepšio ir, 
neleisdamos atsikvėpti, primesda
vo virš 40-ties, kai tuo tarpu mū
siškės vos du — tris taškus iš
spausdavo. Dabar gi jau vaizdas 
buvo visai kitoks, žaidimas vyko 
abiejose pusėse aikštės ir tik 
“Perkūno” nemokėjimas mėtyti į 
krepšį buvo priežastis pralaimė
jimo. Gynimas jau pusėtinas, dar 
gerokai trūksta spartos ir, žino
ma, metimų. Reikėtų kaip nors 
atsikratyti tų baisių “bombų” į 
lentą.

Suminėjus narsias kovotojas, 
negalima pamiršti ir likusiųjų, ku
rios kad ir jaunesnės, tačiau pa- 
vyzdiįigai lankydamos treniruo
tes, dideliais žingsniais progre
suoja ir kai kurios gal net pra
lenks vyresniąsias. Tai — Marytė 
Fromaitė, Genė Jurevičiūtė, Aud
ronė Beržanskaitė ir Angela Poš- 
kutė. Nepadauginsiu pasakęs, kad 
ir merginoms nereikia pamiršti 
tų pačių dalykų — drausmės, pa
siryžimo ir nuolatinio treniravi
mosi.

★
“Perkūnas” šiandien tampa la

bai svarbus lietuviško gyvenimo 
veiksnys. Jis vis daugiau ir dau-

Adelaidėje
VYTIS I — UNIVERSITY I 

(4-1) — šachmatai
Šachmatininkai vėl pažengė į 

priekį su gražiu laimėjimu.
Arlauskas, Zorich, M. Pocius ir 

Savenis laimėjo po tašką, tik V. 
Opulskis turėjo pralaimėjimą.

VYTIS I — WOODVILLE 
(6-5) — stalo tenisas

Adutavičius, Ignatavičius ir J. 
Čižauskas žaidė už komandą, at
siekdami laimėjimo.

VYTIS II — NORTH
ADELAIDE II (55-50)—krepšinis

“Vyties” rezervas atsiekė per
galę prieš stiprius priešininkus. 
Pocius pelnė 29 taškus, Merūnas 
9, Ruzinskas 6, Rakauskas 4, Ra- 
monaitis 5, R. Urmonas 2, Gude
lis ir Morkūnas 0.

VYTIS III — A.L.S. (Adelaide) 
(20-0)

Jauniai laimėjo prieš latvius be 
kovos.

VYTIS I — NORWOOD 55-57
Vytis ir vėl negalėjo laimėti 

žaidimo, nes paskutinėse sekun
dose priešas ne tik išlygino re
zultatus, bet net pergalės metimą 
padarė, beveik jau sirenos gar
sams nuaidėjus, skelbiant rungty
nių pabaigą. Taškus pelnė: Igna
tavičius 25, Gumbys 10, Petkū
nas 12, Visockis 5, L. Urmonas 2 
ir Daugalis 1.

giau patraukia jaunimo į savo 
eiles, kur pamažu tas jaunimas 
prisimena savo gimtąją kalbą. 
Tik kad nepritrūktų ištvermės 
Petrui Šiaučiūnui, kuris tikrai 
nuoširdžiai atsidavęs “Perkūnui” 
su “dūšia ir kūnu”. Didesnis ben
dradarbiavimas iš tėvų pusės bei 
iš kitų bendruomenės narių su
stiprintų ir pagerintų šitą sporti
nio ii' tautinio auklėjimo darbą.

K.
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

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

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

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

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

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

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

AGENTAI :

M. Pekic, 143 Cabramatta Rd., UB 2082. 
Olympic Stores, 293 Church St., YL 9728. 
Cibulskis, 468 Burwood Road, 75-6578.

UY 8089

SYDNEY:
CABRAMATTA, 
PARRAMATTA, 
BELMORE, M.
BANKSTOWN, Quality Centre, 5 Kitchener P-dc.,
BLACKTOWN, Amalgamated Emporiums, 52 Flushcombe Rd., 

622-3160.
B 3596.NEWCASTLE: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter St., 

BRISBANE, — E. Jurka, 10 Vale St., Red. Hill, Qld. 
PORT KEMBLA Disposals, 107 Wentworth Street, 
MELBOURNE’ Contal, 114 Elizabeth Street, Melb.
ADELAIDE: Eicas, 41 Tapleys Hill Road, Hendon, J 2879. 
PERTH: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, BA 7842. (t

J 1372. 
63-8498.
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■J PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PERSIŲSITE SIUNTINIUS | USSR BETARPIAI PER FIR- $ 
>: MA ĮGALIOTĄ IŠDUOTI SOV. APMUITAVIMO LICENZIJAS. SIUNTINIAI IŠSIUNČIA- >!
•J- MI KASDIENĄ PAŠTU. J

General Merchants %
& J

I International Parcel Service !♦' 
jS

RNE, N.I., Tel. 30-3347. g

X SKYRIAI VISUOSE DIDESNIUOSE MIESTUOSE. į

$ RAŠYKITE LIETUVIŠKAI REIKALAUDAMI PAPILDOMŲ INFORMACIJŲ. A

Hansa Trading Co
i 197 FLEMINGTON RD., NORTH MELBOU

VYTIS I — WEST ADELAIDE 
(24-25) — moterys

Vytietes lydi nelaimės, nes 
kartojasi pirmo rato pralaimėji
mai, kur vieno taško skirtumu 
buvo pralošta. Antram rate ir 
vėl vieno taško skirtumas. Nors 
komanda žaidė neblogai, bet trū
ko ilgų metimų.

Taškus pelnė: A. Radzevičiūtė 
7, Kitienė 7, Kelertaitė 6, Andriu- 
šytė ir šiukšterytė po 2, Pečiu
lytė 0.

Edas

MIKĖNAS — LAIMĖTOJAS 

ŠACHMATUOSE
V. Mikėnas išėjo nugalėtoju 

1961 m. Lietuvos šachmatų pir
menybėse. Jis iš 13 galimų su
rinko 9,5 taško. Po jo sekė: 1. 
Vistaneckis ir D. Lapienis (po 
8,5), A. Česnauskas ir L. Masio- 
vas (po 8) ir kt. Paskutinį kartą 
Lietuvos pirmenybes V. Mikėnas 
buvo laimėjęs 1948.

Šiose pirmenybėse nebežaidė 
buvęs Lietuvos Čempionas rusas 
didmeisteris R. Cholmovas. Jis pa
skutiniu laiku vėl pradėjo nesi
skaityti su lietuvių sporto vadovy
bės sprendimais. Todėl jis diskva
lifikuotas pusei metų.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS $•:
£ JOSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! g

. L. PAGES
•X ’<•

MONUMENTAL MASON,
:§ 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — g

•:•: sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- :§ 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti. $į

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE ;;

j A.C.T. Builders Pty. Ltd.
.. Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia «► 
” planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
” Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. Z
” Telef. J 4094. ”

y.W.’.V.’.W.S'.’.W.VA'.'.WAV.S'.'.VA'.'.'.'.W.V.SW,

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.
Prekė, duodamo, ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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6 MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. rugpjūčio 15 d.

hūsv pastogė 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 DAUGELI SVEČIŲ, 
TAČIAU PIRMIAU ISIGIJ? BILIETUS, GAUS GERIAUSIAS 
IR PATOGIAUSIAS VIETAS!

DR. JURGIUI MIKOLAJONUI, 
jo mylimai motinai mirus, gilią užuojautą reiškia

Irena ir Vytautas
ir

E. ir F. Tamošaičiai

CANBERRA
IŠRINKTA NAUJA 

APYLINKĖS VALDYBA
Š.m. rugpjūčio 6 d. Riverside 

salėje įvyko metinis visuotinis 
Canberros apylinkės lietuvių su
sirinkimas.

Susirinkimą įvedamuoju žodžiu 
pradėjo praėjusios kadencijos 
pirm. A. Balsys, pakviesdamas į 
prezidiumą P. Pilką ir K. Minio
tą.

Valdybos veiklos apžvalgą su
sirinkimui pateikė pirm. A. Bal
sys, apie kasos stovį — A. šve
das ir kontrolės komisijos aktą 
perskaitė J. Baltaragis.

Po ilgesnių diskusijų, Apylin
kės valdybos veikla buvo užgirta 
ir kontrolės komisijos aktas pa
tvirtintas. Vykdomiesiems apy
linkės organams susirinkimas plo
jimu išreiškė padėką.

Slaptu balsavimo būdu buvo iš
rinkta nauja valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis: pirm. — P. 
Pilka, šekit. — A. Balsys ir ižd. 
— A. Andriuška.

Susirinkime buvo nutarta arti
miausiu laiku sušaukti visų Can
berros lietuvių organizacijų ben
drą pasitarimą — posėdį.

•‘ŠVIESOS" SUSIRINKIMAS 
ATIDĖTAS

Kaip jau anksčiau buvo rašy
ta, Canberros lietuvių ‘‘šviesos’’ 
sambūrio skyriaus susirinkimas 
turėjo įvykti šio mėn. 5 d., tačiau 
dėl susidariusių aplinkybių jis 
atidėtas ir šaukiamas rugpjūčio 
26 d. 7 vai. 30 min. vakaro p.p. 
Velioniškių svetainėje, 29 West
garth St., O’Connor.

ATVYKO IŠ VOKIETIJOS
Praėjusią savaitę Canberros 

lietuvių bendruomene susilaukė 
naujų lietuvių imigrantų iš V. 
Vokietijos. Atvyko P. Kavaliaus
kas su žmona ir dviem dukteri
mis. ši šeima dėl žmonos sveika
tos anksčiau negalėjusi emigruo
ti. P. Kavaliauskas tik atvykęs į 
Canberrą kreipėsi dėl darbo į lie
tuviškąją statybos firmą ACT 
Builders ir dabar labai džiaugia
si, kad gavo joje darbo, nes, kaip 
žinome, šiuo metu be savųjų pa- 
gelbos gal ir nebūtų lengva susi
rasti bent kokį užsiėmimą.

Minėtoji šeima visą laiką gyve
no V. Vokietijos mieste Krefeld, 
kuriame dar ir dabar esančios 34 
lietuvių šeimos. Pagal p. Kava
liausko informacijas, dar ir šiuo 
metu V. Vokietijoj gyveną tūks
tančiai lietuvių, kurių dalis esą 
neblogai verčiasi. P. Kavaliaus
kas ir jo žmona atvyko čia savo 
lėšomis, o už dukterų kelionę ap
mokėjus viena vokiečių šalpos or
ganizacija.

NEMAŽA RENGIASI 
l SPAUDOS BALIŲ

“C.Ž.B.” informuoja, kad į šių
metinį “Mūsų Pastogės” Spaudos 
Balių Sydnėjuje ruošiasi atvykti 
nemažas canberiškių skaičius. Ta
tai jau įeiną į gražią tradiciją, 
kad canberiškiai kasmet vis dides
niu skaičiumi paremia ALB-nės 
savaitraščio rengiamus balius.

Kaip informuoja “Mūsų Pasto
gės” redakciją, Cabramattos lie
tuviai laukia canberriškių ir esą 
jau aptarę, kaip priimti ir ap- 
nakvydinti tolimuosius svečius.

Inf.

NEWCASTELIS
NAUJI DARBAI IR 

SUMANYMAI
Šiais metais Newcastelio apy

linkės pirmininku vėl tapo p. 
Brūzga, jau prieš tai net keletą 
kadencijų vadovavęs šiai apylin
kei. Ir reikia pasidžiaugti, kad 
apylinkės valdyboje vėl judinama 
veikla ir keliami nauji planai 
ateičiai, šios apylinkės valdybos 
pirmininko ir kitų jos narių ini
ciatyva buvo išplatinta tarpe aus
tralų net visas 100 angliškojo lei
dinio ‘‘Voice of Freedom”. Be to, 
yra plečiamas apylinkės knygynė
lis — biblioteka, kuriai vadovau
ja p. šeškus. Nusiskundžiama ta
čiau, kad biblioteka dar neturi 
pakankamai knygų, todėl kreipia
masi ne tik į Newcastelio, bet ir 
į kitų Australijos apylinkių tau
tiečius, kad jie nepasigailėtų at
liekamų lietuviškų knygų ar žur
nalų ir persiųstų jas Newcaste
lio apylinkės valdybos adresu: 
Post Office, Mount Hutton, NSW.

Yra taip pat patikimų žinių, 
kad Newcastelio apylinkės valdy
ba turi galvoje aktingai įsijung

ti ir j “Mūsų Pastogės” paskelb
tąjį lėšoms telkti vajų. “M.P.” 
administracija šia proga reiškia 
newcasteliečiams nuoširdžią pa
dėką, kad jie jau ir iki šiol, lygi
nant su kitomis apylinkėmis, pro
porcingai gausiau skaito bendruo
menės savaitraštį, tačiau tikisi, 
kad dar ir tie, kurie iki šiol nesi- 
prenumeravo, prisidės prie “M. 
P.” skaitytojų šeimos. Taip pat 
teko sužinoti, kad Newcastelio 
apyl. valdybos kaikurie nariai 
svarsto klausimą surengti net 
specialų vakarą — balių “Mūsų 
Pastogės” finansinei padėčiai su
stiprinti. Tatai vis faktai, kurie 
rodo šios neskaitlingos apylinkės 
veiklos ryžtą.

M.P.I.

ADELAIDĖ
SAVU KELIU

Mykolas Eičas, rūbų ir avaly
nės prekybininkas, plečia savo 
biznį.

Šios rūšies prekyboje mūsų tau
tiečių yra nedaug, nes ji reika
lauja didesnio pinigų investavimo 
prekėms, kurios gana dažnai sto
vi “įšalusios” ilgesniam laikui.

Žemaitis M. Eičas pradėjo šia 
prekyba verstis prieš devynerius 
metus dabartinėj vietoj, tačiau 
mažoje krautuvėlėje. Neturint 
pakankamai kapitalo, pradžia bu
vo sunki. O tada dar trūko ir pre
kių (avalynės) krautuvei ir paty
rimo pačiam prekybininkui. Nak
timis dirbdamas “Holdene”, M. 
Eičas, žmonai padedant, savo 
krautuvėlėj prekiaudavo dienomis. 
Tik vėliau, prekybai plečiantis, 
jis atsisakė darbo “Holdene”.

Šiuo metu patalpos M. Eičo 
krautuvėje yra keturis kartus pa- 
didintuos naujais priestatais. Kar
tu savininkas labai padidino tiek 
prekių kiekybę, tiek jų kokybę. 
Dabar čia galima rasti didelius pa
sirinkimus įvairiausių medžiagų, 
vyriškų, moteriškų ir vaikiškų 
drabužių, baltinių, lovos ir stalo 
apdangalų ir visų kitų prekių. 
Atskiruose skyriuose pardavinėja
mi visų rūšių batai.

Be pagrindinės krautuvės Hen
don priemiesty, M. Eičas turi ati
daręs savo prekybos skyrių Rose
water tos pačios rūšies prekėms 
pardavinėti.

Dirbdamas kartu su žmona, jis 
dar samdosi du tarnautojus, o šeš
tadieniais papildomų padėjėjų.

Be krautuvės, M. Eičas atsto
vauja vieną Sydney firmą, besirū
pinančia siuntiniais į USSR, todėl 
per jį galima išsiųsti įvairių rūšių 
siuntinius į Lietuvą.

Šiuo metu prekyba, kaip ir vi
sur, yra sumažėjusi maždaug treč
daliu, tačiau M. Eičas pasirinkimu 
patenkintas. Prekybai net suma
žėjus, vistiek, esą, gyventi galima.

Abiejų krautuvių rajonuose gy
vena daug naujųjų ateivių, kurie 
sudaro ir didžiausią pirkėjų skai
čių. Šiuo atveju jam daug padeda 
mokėjimas vokiečių, lenkų, rusų 
ir kitų kalbų.

LIETUVIŠKA DAINA — 
LIETUVIŠKUMO IŠLAIKYMAS

Kaip žinome, Adelaidės Apylin
kės Valdyba prieš kiek laiko iš
siuntinėjo asmeniškus laiškus vi
sai eilei adelaidiškių, kviesdama 
juos įsijungti į Adelaidės lietu
vių chorą. Nors tuos laiškus ga
vo apie 60 adelaidiškių, bet į cho
rą tų laiškų paveiktas kol kas 
teiįsijungė tik vienas. Tai dau
giau negu liūdna.

Kam gi tad mes renkame au
kas lietuviškiems namams, lietu
viškai koplyčiai? Kam visos tos 
lietuviškos organizacijos? Teori
joj jos visos siekia vieno tikslo
— išlaikyti lietuviškumą. Bet, 
mieli ponai, ar išlaikysim lietu
viškumą, jei susirinkę tik gražiai 
pakalbėsim? Lietuviškumui išlai
kyti nepakanka piniginių aukų na
mams ir koplyčiai, nepakanka po
ros desėtkų organizacijų ii- gra
žių kalbų. Lietuviškumą išlaikys 
stiprūs kultūriniai vienetai, didi
— galinga lietuviška daina!

Kodėl tad lietuviškos organiza
cijos nepasinaudoja pačia stip
riausia priemone savo tikslams 
siekti, kodėl jos neparagina savo 
narių skaitlingiausiai įsijungti į 
dainos meną, į chorą? Lietuviš
ka daina yra skirta masiniams 
chorams, tada tik ji bus graži, 
galinga. Chorui reikalingas ne 
vienas kitas grašis, bet žmonės
— dainoriai. Kas gi buvo ligšiol? 
Nuo šios rimtos priemonės lietu
viškumui išlaikyti mes bėgome 
kaip nuo raupsuotųjų. Ir tai grei

čiausia bus dėl to, kad dai’ iš Lie
tuvos mes atsivežėme kvailą idė
jų, jog, girdi, choras yra tik pras
tiems žmonėms, o ne inteligen
tams. Inteligentui, esą, per žema 
maišytis su prastais žmonėmis.

Mielos ir mieli tautiečiai, inte
ligentai!1 Sustokit ir pagalvokit, 
kol dar nevėlu, kol istorija nepri- 
skyrė Jūsų prie tautiškumo duob
kasių tremtyje. Jeigu esate abe
jingi viskam, tai bent pagerbki
te savo senas močiutes, kurios 
buvo geriausios tautiškumo sau
gotojos sunkiom dienom ir iš lūpų 
į lūpas perdavinėjo dainų lobyną 
priaugančiom kartom. O ką Jūs 
padarėt? Ką Jūs darot, kad per- 
duotumėt sekančiai kartai tą 
brangų tautos lobyną? Jūs krato
tės jo!

Vengiant lietuviškos dainos, 
prieinama net prie šitokių nesą
monių, kai sakoma: “Aš eičiau į 
chorą, jei to ir to chore nebūtų”. 
Kaip pavyzdį aš norėčiau lietu
viams pastatyt vietinį latvių cho
rą, kuriame yra 120 žmonių. Dau
guma net ir tarpusavy vienas ki
to nepažįsta. Ką gi, iš tikrųjų, 
gali turėti bendro asmeniški rei
kalai ir dalyvavimas chore.

Prašyčiau pagalvoti rimtai. Tie 
mano žodžiai yra taikomi ne Jam, 
bet Tau. Kai vieną gražią dieną 
tų kelių vaidylų balsai nutils, ne
beišgirsi daugiau lietuviškos dai
nos lietuvių namuose ar giesmės 
lietuviškoj koplyčioj. Tada ne
kaltink, mielasis, nieko, bet tik 
pats save.

V. Šimkus
Redakcijos prierašas: Iš šio ra
šinio nesunku suprasti, kaip gi
liai šis reikalas įskaudina žmo
gų, kuris visas savo jėgas ir visą 
muzikinį patyrimą jau dvylikti 
metai skiria lietuviškai dainai 
Adelaidėje išsaugoti ir populia
rinti. Jo vadovaujamas Lituania 
choras turi tikrai daug nuopelnų 
mūsų tremties gyvenime ir mūsų 
tautinėse aspiracijose. Lietuviška 
daina gaivina ne tik mus, bet ji 
byloja apie mūsų tautos tragediją 
ir jos nežinantiems svetimtau
čiams. Adelaidės kolonija turėtų 
rimtai susirūpinti, kad Lituania 
išaugtų į galingą lietuvišką cho
rą. Skautai, sportininkai, savo 
vadovybių paskatinti, turėtų 
skaitlingai jungtis į chorą. Gra
žų įnašą dainoriais galėtų pada
ryti ir “Ramovė”, o taip pat ir 
kitos organizacijos, paragindamos 
savo narius sustiprinti chorą.

Iš “A.L.Ž.”

“TĖVYNĖS

Tikrai malonu, kai kartais atsi
randa mūsiškių tarpe tokių pasi
šventėlių, kurie savo privačia ini
ciatyva įstengia daug reikšmingo 
padaryti tautinės kultūros vysty
mui. ir jos stiprinimui.

Šį kartą norisi kiek ilgėliau su
stoti prie melburniškio kultūrinin
ko A. Krauso asmens, kuris, ga
lima sakyti, visą savo laisvalaikį 
aukoja lietuviškosios kultūros ki
birkštėlę žibindamas, vienu ar ki
tu būdu skatindamas savuosius 
tautiečius nenutolti nuo lietuvy
bės, nuo lietuvių kalbos grožio ir 
jos brangumo.

Manau, visa Australijos lietu
vių bendruomenė bent jau iš mū
sų spaudos puslapių pažįsta ne
nuilstamąjį lietuviškosios kultūros 
skatintoją A. Krausą. Jis mato
mas ir girdimas visur ten, kur tik 
žibinami lietuviški žibintai. Jis 
ir skautų tarpe, jis ir mokytojų 
konferencijose, jis ALB Kultūros 
Tarybos lituanistinės sekcijos va
dovas, jis lituanistinių knygų lie
tuvių ir anglų kalba platintojas, 
jis vyriausias Lietuvių Enciklo
pedijos atstovas Australijai, jis 
ALB-nės Krašto Tarybos narys, 
Melburno apylinkės valdybos na
rys ir t.t. ir t.t.

Neišminėti čia, suprantama, vi
si darbai, kuriuos A. Krausas at
lieka lietuvybės tikslams, nes jų 
tiek daug, kad kartais net nuos
tabu, kaip šis nepavargstąs žmo
gus ir suspėja visus nudirbti, vi
sur dalyvauti, visur rodytis, kai 
ir jam, kaip ir mums visiems, vis
dėlto reikia ir kasdienę duoną 
užsidirbti...

Paskutiniu metu A. Krausas su
manė ir vykdo dar vieną itin rei
kšmingą lietuviškumo išlaikymui 
šiame krašte žygį, savo iniciaty-

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

llusii Pastogės
SPAUDOS BALIU

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

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

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!
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, ne 
tik užmegsite naujų pažinčių, bet atliksite jr tautinę pareigų, paremdami vieninteli ALB 
savaitraštį “Mūsų Pastogę”.

BALIAUS GLOBĖJAI — ALB GARBĖS NARYS 
ANTANAS BAUŽĖ IR PONIA.

GROS SPAUDOS BALIAUS FEDOROFF MUZIKOS KAPELA..
PONIOMS APSIRENGIMAS NEVARŽOMAS, VYRAI — VISI SU KAKLARAIŠČIAIS.

VISI BALIAUS MALONUMAI TEKAINUOJA TIK 1 SVARĄ.
PAKVIETIMAI GAUNAMI IR STALAI UŽSISAKOMI 

ŠIAIS ADRESAIS:
B. DAUKUS — 273 Cooper Rd., Yagoona, tel. UY 5281; 

V. KAZOKAS — 13 Percy St., Bankstown, tel. 70-8395; V. PA
TAŠIUS — 55 Riverview Rd., Earlwood; R. VENCLOVAS — 
9 Lemnos St., Homebush, tel. UM 6208; J. 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. VĖTEIKIS — 24 Lovoni St., 
Cabramatta, tel. UB 3680.

GARSAI”

va įsteigdamas lietuviškų plokšte
lių centrą “TĖVYNĖS GARSUS”. 
Tatai reikalinga ir būtina insti
tucija, nes mūsų priaugančiam 
jaunimui mokytis lietuvių kalbos 
šiuo metu gal lengviausia ir įdo
miausia iš muzikos, dainos ir lie
tuviško žodžio garsų. Savaitgalio 
mokyklos ir lituanistiniai kursai, 
savaime, didelį vaidmenį vaidina 
jaunimo lituanistinio mokymo 
prasme, tačiau šios priemonės, 
mes juk visi žinome, nėra mūsų 
jauniesiems labai patrauklios ir 
vyliojančios. Kas kita — graži 
lietuviška plokštelės muzika ir jos 
perteikta lietuviška daina ar žo
dis.

Australijoje mes iki šiol tikrai 
pasigedome gerų lietuviškų plokš
telių. Komercinėse plokštelių par
duotuvėse nebuvo jų gausu, o ir 
tos pačios negeriausios.

Gi A. Krauso įsteigtieji “Tė
vynės Garsai” išsiuntinėtame di
deliame kataloge siūlo mums per 
150 lietuviškų plokštelių, įgrotų 
ir paprastu ir stereofoniniu bū
du. Iš jo mes galime pasirinkti 
plokštelių, įdainuotų visų mūsų 
solistų, kurių tarpe ir K. Petraus
ko, ir p. Bičkienės ir šabaniausko 
ir t.t. Svarbiausia, kad “Tėvynės 
Garsai” siūlo ir dramatizuotuo
sius veikalus — K. Borutos “Bal- 
taragio Malūną”, B. Sruogos 
“Milžino Paunksmę” ir jaunimui 
bei vaikams pasakų rinkinį “Žir
ginėliai”. Apskritai, “Tėvynės 
Garsai”, kas į juos kreipiasi, iš
siunčia plokštelių ii- lituanistinių 
knygų katalogus susipažinti, o 
užsisakiusiems nedelsiant išsiun
čia ir užsakytąsias prekes. Kreip
tis adresu: A. Krausas, 4 Grand
view Ave., Maribyrnong, Vic.

J.S.

SYDNĖJUS
PAMALDOS

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 metij 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.
GAVO KOMPENSACIJĄ

Daugelis Sydnėjaus lietuvių pa
žįsta veiklią p.p. Šutų šeimą.

RENGĖJAI

Sportininkai gerai prisimena žy
mųjį krepšininką Vyt. Šutą, stu
dentai susiduria su studijuojan
čiu jo broliu Valium, o daug mū
sojo jaunime gerai žino ir apie 
vyriausįjį minėtųjų brolį Mykolą, 
kuris prieš porą metų išgyveno 
skaudžią nelaimę. Tramvajaus eis
mo nelaimėje buvo jam sužeistos 
abi kojos, kurias teko amputuo
ti. šiuo metu Mykolo liga jau yra 
tiek aptvarkyta, kad jis savisto
viai vaikšto, net automobilį vai
ruoja ir vėl įsijungė į Sydnėjaus 
visuomeninį gyvenimą — yra iš
rinktas į Sydnėjaus apylinkės 
valdybą.

š.m. rugpjūčio 2 d. civilinis 
teismas Sydnėjuje dėl įvykusios 
nelaimės Mykolui šutui pripažino 
jo pateiktąjį jieškinį sumoje 
£28.000, kurią sumą išmokės Com
missioner for Government Trans
port. P.p. Šutų šeima gyvena 
Marrickvillėj, Sydnėjaus prie
miestyje. M.P.I.

MELBURNO APYLINKĖS VALDYBA,

SUNORMAVUS SANTYKIUS SU LIET. KLUBO TARYBA, 
i PIRMĄ KARTĄ RUOŠIA LIETUVIŲ NAMUOSE,

12 FRANCIS GROVE, THORNBURY,

Pobūvi — šokius
POBŪVIS ĮVYKS Š.M. RUGSĖJO MĖN. 2 D., ŠEŠTADIENĮ. 

/
Pradžia 7 vai. vak.

į Visi bendruomenės nariai kviečiami skaitlingai apsilankyti 
j savo Namuose.

? Visokeriopai patarnaus gausus bufetas.

į Pakvietimai gaunami pas visus Apyl. V-bos narius.

MELB. APYLINKĖS VALDYBA
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