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VAKARAI DEMONSTRUOJA
SAVO RYŽTĄ

BERLYNAS VIS DAR DEGANTI PROBLEMA. KOMUNISTAI GRIEBIASI KRAŠTU
TINIŲ PRIEMONIŲ GALUTINAI UŽSKLEISTI GELEŽINĘ UŽDANGĄ. DIDŽIŲJŲ DE
MOKRATIJŲ ARMIJOS NE IS BERLYNO, BET { BERLYNĄ. BERLYNO IŠLAIKY
MAS — RIMTAS EGZAMINAS .
Sulaikęs kvapą pasaulis stebi 

šaltojo karo įtampą dėl Berlyno 
ir apskritai dėl Vokietijos atei
ties. Daug kam atrodo, kad ta
tai šaltojo karo aukščiausioji fa
zė, nes tik kibirkštis reikalinga, 
kad įsiliepsnotų karštoji dviejų 
pasaulių dvikova. Ginklai jau 
parengti ir užtaisyti, ir tereika- 
linga tik paspausti gaiduką, kad 
sudundėtų automatai, ir, gal būt, 
pabirtų net branduolinės bom
bos...

Viso to kaltininkai, kaip ir pa
prastai, yra komunistiniai ' są
mokslininkai, vis dar puoselėją 
viltį valdyti pasaulį ir amžiams 
terorizuoti žmoniją, atimant jai 
ne tik fiiznes, bet ir dvasines 
laisves.

Sekdami vietinę spaudą, žino
me, kad praeitoji savaitė buvo 
tikrai dramatika ir įtempta, kai 
Sov. Rusijos diktuojama Rytų 
Vokietijos vyriausybė įsakė savo 
kariuomenei ir policijai užimti 
visus praėjimus tarp Rytų ir Va
karų Berlyno, aptverti juos spyg
liuotomis tvoromis ir pagaliau 
net užmūryti neperžiangiama ki
nų siena. Šio tikslo siekdami, ko
munistai tikisi galutinai užsklęsti 
“bolševikinį rojų”, iš kurio dar 
iki šiol buvo šiokių tokių plyšių 
prasprukti tarpu Berlyno mūrų. 
Nežiūrint tos preventyvinės bol
ševikų priemonės, Rytų Vokieti
jos drąsuoliai vis dar peršoka 
spygliuotas vielas, perplaukia ka
nalus, o net ir patys Rytų Vokie
tijos kareiviai, pilnai ginkluoti,

tančiai anglų ir prancūzų armijų 
dalinių taip pat gclžkcliais ir 
plentais yra ir būsią permesta į 
Vakarų Berlyną.

Šiuo metu Berlyne vieši ir 
Amerikos viceprezidentas Lyn
don Johnson, kuris šimtų tūks
tančių berlyniečių masių sutiktas 
su didžiausiomis ovacijomis. Jis 
tariasi su Berlyno burmistru 
Willy Brandt, o po to matysis ir 
su V. Vokietijos kancleriu dr. 
Adenaueriu.

Sov. Rusijos oficiozas “Prav
da” dėl šio savaitgalio įvykių 
Berlyne neriasi iš kailio ir kalti

na vakariečius, kad siuntimas 
kariuomenės į V. Berlyną ir 
Amerikos viceprezidento lanky
masis R. Vokietijos sostinėje 
esą provokaciniai žygiai, kuriais 
norima esą sukelti visuotinį pa
saulio gaisrą. Kaip toliau vysty
sis politiniai įvykiai dėl Berlyno, 
parodys netolima ateitis, tačiau 
visi laisvės šalininkai sako, kad 
Berlyno išlaikymas yra svarbus 
ir esminis, nei jei ir šis laisvės 
bastionas būtų atiduotas komu
nistams, tai Vakarų traukimasis 
būtų daugiau nebesulaikomas ir 
galutinis.

AFRIKIEČIAI STUDENTAI
RYTŲ VOKIETIJOJE

Čia šiuo metu studijuoja virš 
3.000 jaunų afrikiečių, kuriuos 
režimas mėgina panaudoti savo 
propagandai prieš Vak. Vokietiją. 
Tačiau afrikiečiai tam nelabai 
noriai pasiduoda. Vieni jų netru
kus po susidūrimų su komunistų

SOCIALINE AMERIKOS REVOLIUCIJA
Anglų prof. A. Toynbee, pasi

žymėjęs drąsiu įžvalgumu praei
ties ir dabarties klausimuose, ne
seniai lankėsi JAV ir parašė strai
psnį Londone “Observer”, kur iš
kėlė įsidėmėtinų minčių.

Pasak jo, Amerikoj tebevyksta 
socialinė revoliucija, kuri prasidė
jo su pramonės atsiradimu. Šiuo 
metu esą sparčiais žingsniais di
dėja mechanizacija, išstumianti 
mases žmonių iš darbo. Visos pas
tangos sulaikyti arba ją sulėtinti 
nebūsiančios sėkmingos. Esą Bri
tanijoj toks pasipriešinimas me
chanizacijai vyko pusantro šimto 
metų, ir nieko negalėjo atsiekti. 
Ir Amerikoje šiandieną kaikieno 
esą bandoma eiti panašiu keliu, 
bet veltui. Amerika šioj srity te

bėra radikali, kaip ir seniau. Su
stabdyti mechanizaciją būtų anti- 
amerikinis žingsnis. Mechanizaci
ja Amerikoje eisianti ir toliau ne
sulaikomai ir kartu pakeisianti ga
mybą iki negirdėto lygio.

Bet tai tik technologinė pusė, 
su kuria neišvengiamai siejasi so
cialinė. Ryšium su žengiančia me
chanizacija didėja bedarbių skai
čius, t.y. elgetų. Tokia būklė ver
čia pertvarkyti visą socialinę sis
temą, t.y. gaminių paskirstymą. 
Iki šiol tuos gaminius galėjo pirk
ti tiktai tie, kurie uždirbo pini
gų. Bedarbių skaičius vis dar su
darė mažumą, kuri nekėlė per
daug aštrios problemos. Bet atei
ty, pasak A. Toynbee, ateisiąs 
metas, kad bedarbiai sudarys dau-

gumą ir reikalaus teisės naudotis 
gaminiais. Tam jie turėsią ir tei
sę, nes pasitraukdami iš darbo jie 
sudarė sąlygas mechanizacijai, ku
ri perėmė krašto gamybą ir ją 
pakėlė iki negirdėtos ribos. Esą 
reikės rasti būdą aprūpinti nedir
bančiuosius panašiai kaip ir dir
bančiuosius ir tai lygiu pagrindu. 
O tai ir būsianti nauja socialinė 
revoliucija, kuri čia nesustosian
ti. Amerika viena negalinti su
naudoti visos savo gamybos. Jai 
reikia užsienio rinkų. Šiuo metu 
jos gamyba remiasi pirkėjais, ku
rie ima menkai reikalingas pre
kes. Ateityje, kai Amerikos ga
myba pasieks labai augštą laipsnį, 
galės aprūpinti netik savo bedar
bių mases lygiu pagrindu su dir
bančiaisiais, bet ir tas sritis, ku
rios dabar tebėra primityvios ir 
badaujančios. O tokių žmonių esą 
du trečdaliai ar trys ketvirtada
liai visame pasaulyje. Tam reikė
sią pritaikyti visą gamybą, kuri 
tiektų nebe prabangos dalykus, o 
gyvenimui būtinus reikmenis. Vi
sa tai pareikalaus socialinės re
voliucijos. “Praeitame amžiuje 
žmogus laikė save pasiturinčiu, 
kai galėjo turimas lėšas sau pa
naudoti. Naujame gausos amžiuje 
žmogus tiek bus pasiturintis, kiek 
sutiks savo uždarbį panaudoti ki
tiems”.

pareigūnais persikelia į Vakarus. 
Kiti pasilieka tol, kol gali naudo
tis dosniomis stipendijomis. Ta
čiau tai nereiškia, jog režimui 
pavyks juos padaryti įsitikinusiais 
komunistais. Tokią nuomonę reiš
kia jaunas afrikietis technologas 
iš Ghanos, pats neseniai apleidęs 
Rytų zonų ir savo įspūdžius pa
skelbęs žurnale “Forum”.

BAUDŽIA UŽ RADIJO
KLAUSYMĄ

įvairiose Rytų Vokietijos srity
se suimta eilė gyventojų, jiems 
prikišant “priešišką režimui nusi
statymą” ir jų kaltė buvusi ta, 
kad jie pasikvietę kaimynus pa
siklausyti vakarų radiofonų ir te
levizijos šokių muzikos ir prane
šimų. Torgau mieste dėl to suim
ta visa kepėjo Hessės šeima.

ESTIJA — VAKARIETIŠKA

SOVIETŲ AKIMIS

Britų laikraštis “The Scotsman" 
liepos 25 d. n-ry paskelbė savo 
korespondento straipsnį apie Es
tiją — “auksinių vakarų” kraštą 
Sovietų S-goj. Pasak autoriaus, 
Talinas šiuo metu turįs 400.000 
gyventojų ir jų tarpe esama 150. 
000 rusų. Estijos sostinė esąs 
miestas, turįs labai daug siuvė
jų, tad rusai ir iš kitur mielai 
vyksta Estijon apsirūpinti geres
nio pasiuvimo, vakarietiško sti
liaus rūbais. Savo ruožtu, estai 
rusus laiko neturinčiais skonio ir 
ypatingai nekenčia rusų karinin
kų žmonų.

Estija laikoma, esą, vienu iš 
gerai suorganizuotų juodosios 
rinkos centrų, vykdant “prekybą ’

su Sovietų S-ga. Lengvai sudaro
mi dokumentai, prekes pervedant 
iš vienos valstybinės įmonės j ki
tą. Pvz., statant privačius namus, 
trūkstant ypatingai stogų dengia
mosios medžiagos ir jos negalint 
gauti normaliu keliu, čia pasitar
nauja estų spekuliantai, šie pasi
rūpina įvairias medžiagas “išim
ti” iš valstybinių sandėlių ir jas 
išgabenti j Rusiją, Baltgudiją, 
Ukrainą ir kitur. Estijos juodoji 
rinka aprūpinanti dar ir Lenin
gradą pieno produktais ir švie
žiomis daržovėmis. Pieno produk
tai “išplaukia” iš estiškų kolcho
zų, gi daržovės perkamos iš ūki
ninkų, turinčių privačius sklypus. 
Estų ūkininkai gauną didelius 
pelnus. Tačiau spekuliuoja ne vien 
pabaltiečiai. Atsiranda ir iš kitur 
keliaujančių j Taliną, superkan
čių prekes ir jas parduodančių 
Maskvoje ar Leningrade, šie pirk
liai pirmoje eilėje superka bran
genybes, laikrodžius ir rūbus. Pa
sitaiko taip pat, kad kitų respub
likų aukštesni pareigūnai važinėja 
apsipirkti Rygon nr Talinan.

ALKOHOLIZMAS LENKIJOJE

Varšuvos radijo rugpjūčio 4 d. 
pranešimu šiuo metu Lenkijoje 
4% suaugusių gyventojų sudaro 
alkoholikai, nuolat vartoję svai
galus. Prieš alkoholizmą vartoja
mos įvairios priemonės, alkoholi
niai gėrimai apdedami dideliais 
mokesčiais, restoranuose neleid- 
žima pardavinėti svaigalų jaunuo
menei ir girtuokliams, tačiau pa
dėtis ir toliau liekanti rimtu. Al
koholikų gydymas Lenkijoje yra 
priverstinis ir rimtesniais atve
jais gydoma ligoninėse 3-6 mė
nesius. E.

išdrįsta pavieniui jieškotis laisvės 
miesto vakariniame sektoriuje. 
Šie visi įvykiai, suprantama, ke
lia vakariečių moralę ir rodo net 
neutraliųjų pasauliui, kad sovie
tuose nėra jokio rojaus, o tik 
nuogas ir žiaurus pragaras.

Šių ar kitų aplinkybių skati
nami, Vakarai, atrodo, šį kartą 
nenori daugiau trauktis, o tvirtai 
laikyti nūdienes savo poicijas. 
Praeitojo savaitgalio įvykiai dra
matišku ryškumu rodo, kad pa
galiau Amerika, Anglija ir Pran
cūzija yra apsisprendusios išlai
kyti Vakarų Berlyno laisvę ir, 
jei reikėtų, kovoti dėl šio tikslo. 
Sovietai, atitverdami Berlyno 
sektorius neperžengiama siena, 
galvojo, kad vakariečiai nesi- 
griebs akcijos, o jie savo provo
kacinius ėjimus galės vykdyti to
liau, išdrįsdami vėl- užblokuoti 
V. Vokietijos koridorių į V. Ber
lyną. Tačiau šį sykį pasirodė, 
kad vakariečiai taip pat pradėjo 
rodyti savo pasiryžimą ir tikrai 
sustiprino laisvojo pasaulio mo
ralę Amerikos prez. J. Kennedy 
žygis, kai jis pasiuntė V. Berly
no sustiprinimui moderniai gink
luotus kariuomenės dalinius, ku
rie praskriejo per R. Vokietijos 
teritoriją, su nuostaba stebint 
sovietams ir Rytų Vokietijos ka
riuomenei. Skelbiama, kad Ame
rikos sustiprinimai V. Berlynan 
suvažiavo sausumos keliu be jo
kių incidentų. Šių dalinių vado 
pavaduotojas pulk. Glovers 
Johns pareiškė, kad šie daliniai 
buvo paruošti mūšiui, jei kas 
nors būtų jiems pastojęs kelią. 
Pranešama taip pat, kad tūks-

VILNIUS DABAR
Neseniai šį kontinentą pasie

kė vienas Lietuvos gyventojas, 
kuriam teko gerai pažinti prieš
karinį ir dabartinį Vilniaus mies
tą. Jūsų korespondentui teko pla
čiai išsikalbėti visais mūsų sosti
nės reikalais, paliečiant ir Lietu
vos partizanus, nes jam teko ma
tyti išniekintus jų lavonus, ve
dant gimines atpažinti jų kūnus, 
arba suvarytus Lietuvos ūkinin
kus rinkti iš kovos lauko kritu
sius partizanus, kada net vieno 
partizano tėvas, keldamas savo 
sūnaus lavoną į vežimą, neišsida
vė, kad tai jo sūnus, bet laikyda
mas jį rankose — apalpo prie ve
žimo.

Partizaninis judėjimas yra pla
čiai diskutuojamas Lietuvos gy
ventojų tarpe. Vieni jų smerkia, 
kaip bereikalingai pralietą jauni
mo kraują, kiti galvoja priešingai, 
kaip įrodymą mūsų tautos kovos 
už laisvę. Be abejo, tokios diskusi
jos vedamos tik gerų pažįstamų 
tarpe, nes visa Lietuva yra užsėta 
šnipais, kurių daugumas “vaidin
dami” rusus, puikiai moka lietu
vių kalbą. Tačiau partizanų reika
lu gan plačiai mūsų spaudoje bu
vo rašyta, tad čia tik pridėsime, 
kad Jonas Kukauskas, išdavęs 1951 
m. parašiutais nuleistus partizanus 
ii- už tai tariamai nusipelnęs lais
vę (plačiai rašė vilniškė “Tiesa” 
ir propagandinis “Tėvynės Bal
sas”) tikrų Vilniaus krašto lietu-

vių niekur nesurasdamas (J.K. 
buvo tikras vilnietis), nežinomas 
ir jo antrašas. Taip. Mauras savo 
padarė — mauras gali ir eiti..

Dėl Vilniaus vyko smarkios 
kautynės, tačiau pirmi jį užėmė 
lenkų partizanai. Pirmiausiai jie 
pradėjo keršyti Vilniaus lietu
viams. Sušaudė kun. Jakavonį, 
Akstiną, vedė šaudyti ir buv. Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimnazi
jos direktorių Marceliną šikšnį. 
Berods įtakingas lenkas, gerai pa
žindamas mūsų matematikos va
dovėlių autorių, senuką išgelbėjo. 
Tačiau nuo to įvykio M. šikšniui 
pakriko nervai ir jis ilgą laiką iš
buvo ligoninėj.

Lenkai neilgai šeimininkavo, nes 
į sostinę įžengė raudonoji armija, 
kuri vėl pradėjo savo šeimininka
vimą. Tačiau skaudžiausia buvo 
tas, kad patys lietuviai vengė at
gal grįžti į mūsų sostinę, kad vi
sos įstaigos tuoj pat buvo užim
tos lenkų, rusų ir gudų. Tuo tar
pu latviai Rygoje pasielgė prie
šingai. Ir šiandien jų sostinėj pra
kalbėjus rusiškai, sunkiai gausi 
pietus, medžiagą ar kokį svarbų 
reikalą atliksi įstaigoj. Bet Vil
niuje pamažu ir tas tvarkoma, 
nors sostinės gatvėse vyrauja ne 
lietuvių kalba.

Pagrindinė — Gedimino gatvė 
nėra nuo karo nukentėjus, o Ka
tedros aikštėje rengiami masiniai 
susirinkimai ir šokiai, gegužės

pirmosios, spalio revoliucijos ir 
kt. proga.

Gyventojų apsirengimas yra 
vidutinis, nors palyginus daug 
matosi suknelių, batukų ir kostiu
mų iš amerikoniškos medžiagos. 
Tai vis Dėdės Šamo ar Kanados 
giminių dovanos. Ir pačios krau
tuvės daug skoningiau papuoštos 
(dar nepriklausomo gyvenimo įta
ka) už Maskvos krautuvių langus, 
nors didelio pasirinkimo ir nėra. 
Pakiša vieną batą (dviejų neduo
da, kad nepavogtų!), pasimatuoji 
ir greitai sako: “bierioš—niet, tak 
davaj nazat". Ir pats miestas yra 
daug švaresnis už Maskvą, karo 
žymių beveik nesimato, nes su
griautų namų ir kvartalų vietose 
įrengti skverai. Plačiai išsivysčiu
si statyba, kaip kad pav. ištisai 
užstatytas Antakalnis (beveik iki 
Valakumpių) arba Savanorių pro
spekto (buv. lenkų laikais Legio
nova, dabar Raudonosios Armijos 
prosp.) iki pat posūkio į Panerių 
kalnus. Visos gatvės meksfaltuo- 
tos, kursuoja troleibusai, o tarp
miestinio susisiekimo stotis iškel
ta iš Ožeškienės aikštės (dabar 
Černiachovskio) už geležinkelio 
stoties.

Geriausias viešbutis vadinasi 
Vilnius (buv. George), tačiau ei
liniams piliečiams jame apsigy
venti draudžiama. Jis rezervuotas 
tik augštiems pareigūnams (ck 
partijos nariams!) ir atvykstan
čioms ekskursijoms iš Amerikos. 
Aptarnavimas rusiškas (dirba tik 
du lietuviai), kambariuose įrengti 
mikrofonai. Ekskursantai vežioja
mi autobusais, o jeigu kas nori ap

lankyti savo gimines kitose Lie
tuvos vietovėse, vežamas yra “šo
ferio” — slaptosios policijos agen
to.

Mažas faktas: iš Vilniaus perei
tais metais vienas Amerikos lie
tuvis buvo vežamas j mažą mies
telį. Pakeliui jis paėmė du žmo
nes, kurių vienas atpažino tą 
“šoferį” kaip policijos tarnauto
ją. Jis kalbėjo tik rusiškai, nors 
mokėjo lietuvių kalbą. Tad ir 
amerikonas — lietuvis prašė tų 
dviejų asmenų viską papasakoti 
apie gyvenimą Lietuvoj, nes tas 
rusas šoferis, vis vien lietuviškai 
nesuprantąs... Atvykęs j miestelį, 
Amerikos lietuvis vėl buvo ati
duotas “apsaugai”.

Vienu žodžiu, ekskursantai lais
vės neturi. Tuo tarpu repatrian
tai iš P. Amerikos ar kt. apgy
vendinami yra Naručio viešbuty
je, netoli rotušės. Ir kartais jie 
ten išgyvena keturis mėnesius, 
kol surandamas butas, darbas.

Be abejo, geriausią gyvenimą 
turi partijos nariai. Jie turi atski
rą ligoninę, atskirą vaistinę, ats
kiras krautuves. Kas vyksta į už
sienį, skiepus priimti privalo tik 
partijos ligoninėj Vilniuj.

O kaip Lietuvos jaunimas? Nors 
J. Stukas savo pranešimuose pa
žymėjo, kad jis yra ateistinis, ta
čiau atvykusio tvirtinimu yra ne
tiesa. Jis yra susipratęs tautiškai 
ir religiškai. Dažnai komjaunuo
liai vyksta j kitus miestus priimti 
Komunijos, klauso šv. mišių.

Per demonstracijas Rasų kapi
nėse, kada prie Basanavičiaus ka
po buvo giedamas himnas ir vė

liau demonstrantams pasipylus su 
lietuviškom dainom j Vilniaus 
gatves — dalyvavo labai daug 
komjaunuolių. Demonstrantai išsi
skirstė tik prašant gen. Karveliui 
(sako jis buvęs apsirengęs civi
liu), kuris kartojo apie galimą, 
bereikalingą kraujo praliejimą. 
Nežiūrint to, po kelių dienų daug 
studentų ir gimnazistų buvo su
imta ir išvežta.

Kadangi teko skaityti J. Ra
gausko “Ite Missa Ėst”, užklau
siau atvykusio, kokį įspūdį ta kny
ga padarė Lietuvos gyventojų 
tarpe? Pasirodo, kad partijos 
žmonių šis ekskunigas yra smar
kiai puolamas už šv. Rašto pla
čias citatas. Ir kaip tvirtino augš- 
tas pareigūnas, naujoji “Ite Mis
sa Ėst" laida bus gerokai ištai
syta. Galima bus įsitikinti, patik
rinus pirmą laidą ir antrą. Be to, 
sakoma, kad jis nieko naujo kny
goje neduoda. Katalikų bažnyčios 
niekinimo argumentai labai silp
ni, menki. Užtai ir bus išleista 
nauja, pataisyta, laida.

Kai kurių vilniečių gyvenimas: 
Kanopka — aktorius, A. Bielinis 
(lotynų kalbos mokytojas) dirba 
Mokslų Akademijoj, A. Mačionis, 
H. Horodničius (fizikos mokyto
jai), dėsto universitete ir Kudaba. 
Vilniuje matoma ir mok. Tijūne- 
lytė.

Dramos Teatras yra buv. len
kų Liutnios patalpose, opera ir 
baletas — Basanavičiaus gatvėje, 
rusų dramos teatras — Jogailos 
gatvėje. (Kapsuko).

N.L.
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NAUJA PRIEVARTOS BANGA 
LIETUVOJE

Komunistinės ideologijos skiepi
jimo darbas Lietuvoje vis labiau 
skatinamas ir partija čia ypatingą 
dėmesį kreipia į kultūros — švieti
mo įstaigas. Kad partija čia vis 
randa trūkumų, kad tas “ideologi
nis darbas” dar žymiai atsilieka 
nuo partijos reikalavimų, akivaiz
džiai pripažino ("Tiesos” 166 nr.) 
LKP centro komiteto sekr. VI. 
Niunka. Džiaugdamasis, kad per 
pastaruosius 5 metus bibliotekų 
skaitytojų skaičius pasiekė 503.000 
asmenų, Niunka iškėlė naujus už
davinius bibliotekoms. Esą, jau at
ėjęs metas tas bibliotekas paversti 
"tikrais marksizmo — leninizmo 
idėjų skleidimo... komunistinio są
moningumo kėlimo židiniais”. 
Griebdamasi visų priemonių komu- 
nistinti kraštą, partija bibliote
koms skiria uždavinius, kurie ne
įmanomi Vakarų pasauly. Lietu
voje bibliotekos jau turinčios "ža
dinti skaitytojų susidomėjimą 
knygomis, kurios betarpiškai pa
deda formuoti komunistinę pasau
lėžiūrą... padeda giliai suprasti 
komunistų partijos politiką...”

Kitaip tariant bibliotekoms pa
vedama komunistiniai auklėti žmo
nes ir jos jau virsta partiniais 
įrankiais, bet ne mokslo skleidimo 
židiniais. Jei kai kurios bibliotekos 
organizuoja tarybinių knygų apta
rimus (pvz., Ragausko "Ite, missa 
ėst”), tai jos, partijos nuomone, 
reikiamai eina pareigas. O jei bib
liotekos tenkinasi knygas tik pri
imdamos ir jas išduodamos, jau 
blogai. Tai jau laikoma siauru sa
vo pareigų supratimu...

Niunka pabrėžė žymų laimėji
mą, kad per pastaruosius dvejis 
metus Lietuvoje aukštąjį mokslą 
baigė 7,5 tūkstančio asmenų. Ta
čiau čia ir kils klausimas — kur 
tie apsišvietę pareigūnai, jei Niun
kos tvirtinimu kultūros švietimo 
darbuotojų tarpe (mokyklose, bib
liotekose ir pan.) beveik pusė visų 
darbuotojų neturi net bendrojo iš
silavinimo?

Mokykloms taip pat tenka vis 
nauji, vis labiau partijos sekami 
uždaviniai. Internacionalinis auk
lėjimas — tai ypatingai sustiprin
ta pastaraisiais metais sritis. Lie
tuviškas jaunimas privalo pasijus

ti bendraująs su visos Sovietų Są
jungos jaunimu. Šiam tikslui ren
giami vad. tautybių draugystės va
karai, moksleiviai su iškilomis ke
liauja į “broliškas respublikas”, 
susirašinėjamą su tų respublikų 
jaunimu (aišku, tik rusų kalba...).

Mokytojų tarpe turi būti šalina
mos apolitiškumo nuotaikos — to
kį dėsnį skelbia Niunka. Taigi, 
moksleivių tarpe ugdytinas politiš- 
kumas. Mokytojai, esą, turi kreipti 
dėmesį į tai, kuo gyvena, kokiais 
klausimais domisi kiekvienas 
moksleivis ir čia jie turi jaunimui 
duoti tinkamą — komunistišką — 
atsakymą. Priešingu atveju moks
leivis jieško atsakymo kitur ir ... 
partijos baimei, atsiranda plyšys 
svetimoms įtakoms brautis į moks
leivių tarpą. Matyti, komunistinė 
aplinka silpnai veikia į moksleivį, 
jei, Niunkos pareiškimu, į tą jau
nimą stengiasi paveikti “klerikali
niai, nacionalistiniai ir kiti prie
šiški elementai, kapitalistinis pa
saulis...”

Pagaliau ir universitetų auklėti
niai, partija pastebi, turi virsti 
marksistais — leniniečiais... Vi
suomeninių mokslų katedros priva
lančios studentus išmokyti marks
istiškai galvoti. Partijos nebegali 
patenkinti toks dėstytojas, kurs 
mechaniškai išdėsto vadovėlių teks
tus, o ne — įtikina studentą... ne 
formuoja materialistinės pasaulė
žiūros.

Visa bėda, kad ir dėstytojų, ypač 
gamtininkų, tarpe partija randa 
abejingumą ideologiniams klausi
mams. Kitaip tariant, jie dėsto 
gamtos mokslus, bet... neformuoja 
studento materialistinėje pasaulė
žiūroje. Čia jau esančios kaltos po
zityvizmo įtakos, kurių įtakoje mū
sų dėstytojai buvo išaugę. Ir dar 
blogiau. Partija Niunkos asmeny 
pripažįsta, kad ir šiuo metu iš Va
karų skverbiasi pozityvizmo įtakos 
ir joms stiprėti padeda “revizionis
tiniai elementai”.

Partija mobilizuojama padėti 
universitetų dėstytojams, nes jie 
nebegalį atsispirti sklindančių 
“buržuazinių idėjų” spaudimui... 
Taigi, bibliotekos, mokytojai, auk
štųjų mokyklų dėstytojai vis la
biau spaudžiami šlietis prie mark

sistinės ideologijos, ją skiepyti. 
Partija pripažįsta, kad tai sunkiai 
vyksta.

Lietuviški architektai su Valst. 
statybos ir architektūros reikalų 
komitetu atkreipė piktą partijos 
dėmesį. Architektai paraginti pa
gerinti ideologinį darbą, iš jų lau
kiama pastatų, vertų “socialistinės 
epochos”. Lietuvos architektams 
gaires nustatyti, iškelti ligšiolinius 
trūkumus apsiėmė LKP ck. sekr. 
J. Maniušis.

Straipsnyje, paskelbtame “Tie
sos” 176 n — ry, J. Maniušis pri
minė liepos mėn. įvykusį Lietuvos 
architektų s — gos plenumą, ku
riame buvo iškelta visa eilė trūku
mų, kaip nepakankamai derinamas 
gyvenamųjų namų ir pramonės 
objektų užstatymas, be pagrindo 
namų griovimas, statymas namų, 
sportinių pastatų, kurie brangiai 
atsieina ir nebūtini. Architektai 
išbarti ir už tai, kad jie padarę 
“rimtų klaidų” organizuojant ar
chitektūros paminklų apsaugą. J. 
Maniušis patiekė eilę pavyzdžių, 
kaip nereikia projektuoti miestuo
se pramonės rajonų.

Architektai, pagal partiją, esą 
apsileidę ir su statybomis kaime. 
Jie paraginti aktyviau prisidėti 
prie kaimo pertvarkymo “socialis
tiniais pagrindais”, iš jų laukiama 
kurti naujo tipo kaimo vietoves su 
miestietiškomis gyvenimo sąlygo
mis.

Sritis, kur lietuviškieji architek
tai susidūrė su partijos reikalavi
mais ii- nesugebėjo atitikti parti
nių norų, tai — architektūros pa
minklų apsauga. Lietuvos kp cen
tro k — to biuras rado, kad ar
chitektūros paminklų apsaugos 
inspekcija dažnu atveju “pažeisda
vo marksistinius — lenininius kul
tūrinio palikimo vertinimo princi
pus, idealizavo feodalinę senovę”. 
Kitaip tariant, partija supyko, kad 
valstybės pinigais nutarta restau
ruoti architektūros paminklai 
(pilys, bažnyčios ir kt.), maža ką 
bendro turį su komunizmu... Par
tija nepatenkinta, kad į architek
tūros paminklų sąrašą buvo patekę 
per 200 restauruotinų bažnyčių, 
cerkvių, koplyčių, varpinių... Par
tijos nuomone, pastebėjo Maniušis, 

tie kulto pastatai daugeliu atvejų 
nieko neturį sU architektūros pa
minklais.

Dabar partija iškėlė, kad per 
1950 — 60 m. laikotarpį paminklų 
restauravimui išleista daugiau 
kaip 1,4 mil. rublių (naujais pini
gais) ir, girdi, buvo atstatinėjama 
19 kulto pastatų, na ir pikčiausia, 
kad tie kulto pastatai sudarę net 
61 procentą visų restauruojamųjų 
paminklų... Partijos sekr. J. Ma
niušis ta proga turėjo pripažinti, 
kad šiuo metu Lietuvoje dar trūks
ta mokyklų, ligoninių, gyvenamų
jų namų, tad, girdi, platus pamin
klų atstatinėjimas jau lygus išlai
dumui.

Visi tie paminklų apsaugos dar
bai palaikyti politinėmis klaidomis 
ir atsakingi pareigūnai valst. sta
tybos ir architektūros reik, komite
te ir paminklų apsaugos inspekci
joje buvę griežtai nubausti. Parti
ja puolė ir už vad. prirašinėjimus 
— štai atliekant darbus Trakų pi
ly, esą, iššvaistyta 22,9 tūkst. rub
lių arba 5,3% visų išlaidų, pana
šiai buvę ir su Biržų, Medininkų 
pilių restauravimu. Už visas tas 
nuodėmes apkaltinta ir A. Cibo 
vadovaujama architektų sąjunga.

Sukrutus partijai, persvarsčius 
visus objektus, įtrauktus į pamin
klų sąrašą, Ministrų Taryba iš 
408 kompleksų (su 798 atskirais 
statiniais) patvirtino architektū
rinę, istorinę vertę turinčius tik 
163 arch, paminklus ir tris sena
miesčius — Vilniaus, Kauno ir Kė- 
dainių. Aišku, visi atrinktieji “pa
minklai” vargiai ką bendro turi 
su Lietuvos “feodaline senove”, nes 
anot Maniušio daugelis jų susieti 
su “liaudies kova”.

Iš architektų partija pareikala
vo ne tik būti architektais — sta
tybininkais, tobulai žinoti statybi
nės industrijos metodus bei prie
mones, bet... svarbiausia, kad jie 
vadovautųsi marksistiniais — leni
niniais principais, vertindami kul
tūros palikimą. Dar daugiau— ar
chitektai įpareigojami “negailes
tingai kovoti su visokiu praeities 
idealizavimu”, į tai žiūrėti kaip į 
buržuazinio nacionalizmo recidyvą. 
Prie Mokslo Akademijos esąs sta
tybos ir architektūros mokslinio 
tyrimo institutas gavo ypatingą 
pareigą — jis paragintas greičiau 
išleisti leidinius, kuriuose būtų iš
nagrinėtas kultūrinis palikimas. 
Taigi, siekiama, kad ateity teks 
restauruoti viena kita Lietuvos se-

SKAITYTOJŲ NUOTAIKOS IR NUOMONES

JONAS NORMANTAS

NAMAI IR BANKAI

Buvo tautiečių, kurie pirmaisiais 
metais Australijoje sakė, statydin
kime ar pirkime bendrus Baltų 
Namus su bendra didele sale ir 
atskirais kambariais tautybėms.

Kadangi tiek latviai, tiek estai 
Australijoje yra vieningesni (ne
leidžia jie po du paraleliu savait
raščiu ir nesistatydina ar neperka 
po dvejus namus vienos bendruo
menės apylinkėje), tai Baltų Na
mams nesipriešino. Priešinosi tik 
lietuviai, sakydami, kad ir vieni 
pajėgsią. Gyvenimas parodė, kad 
vieni vis dėlto nepajėgiame. Tik 
viena apylinkė, būtent — Geelongo 
pajėgė pasistatydinti namus rei
kiamo dydžio. Bet ir ten, jei būtų 
bendri Baltų namai, būtų galėję 
būti geroje vietoje, pelningi ir gal 
su kino sale, kaip ukrainiečių Mel
burne.

Prisipirkome ar prisistatėme na
melių, o kai reikia didesnėms su
eigoms, bendruomenės atstovų su
važiavimams, baliams ir kultūri
niams parengimams, tai nuomuo- 
jame pas kitus. Dėl to, kad mūsų 
namai nepatenkina mūsų reikala
vimų, nėra jie nei pelningi. Jei 
centruose turėtume po bendrus na
mus su gerom salėm, tai ne tik pa
tys kitur- neitume, bet atliekamu 
laiku kitiems išnuomuotume ir mū
sų namai būtų pelningi.

Taigi, ir prieš pradėdami steigti 
bankus, gerai apsvarstykime, ar 
nebus panašiai kaip su namais.

Tarkimės su latviais, estais ir 
net suomiais, kurių dabar Austra
lijoje daugėja, dėl įsteigimo Syd
nėjuje, Melburne ir Adelaidėje po 
vieną bendrą Baltų Banką.

Jei steigsime Baltų Bankus, ne 
tik baltai, bet ir mums simpatizuo
ją švedų ir norvegų kilmės austra
lai savo indėliais tokius bankus pa
remtų, o juk visada labiau skaito- 

novę primenanti pilis, bet... dau
gumoje kultūrinį palikimą grei
čiausia sudarys su komunistų ju
dėjimu susiję pastatai, pav., na
mai, kuriuose lankėsi Kapsukas, 
namai, kuriuose gimė Požėla ar 
Grcifenbergeris ir pan. E. 

masi su didesniu vienetu.
Pagaliau pasitikėjimo klausimas 

būtų lengviau rišamas, kai žmonės 
ne vienos tautybės. Pasitikėjimo 
reikalas, ypač Australijoje, lietu
viams labai svarbus.

Baltų tautų bankinis biznis pasi
tarnautų ii- aukštajai baltų tautų 
politikai. Baltų politika, ir gal jau 
netolimoje ateityje, realizuotina, 
nors šiandien daugumai dar nėra 
aiškiai regima. Ji yra: suomiams su 
estais suaugti į vieną tautą, lietuv
iams su latviais, ir sukurti dvikal
bę bendrą valstybę.

NERIMSTA DĖL TARIAMO 
FAŠIZMO KILIMO JAV-SE
Vilniaus radijas jau kelintą 

kartą kelia triukšmą dėl JAV-se 
savo veiklą plečiančios John Birch 
draugijos. Tęsdami antiamerikinę 
propagandą komunistai vis daž
niau įžiūri fašizmo kilimą Ameri
koje ir oficialiems JAV vadovams 
primeta fašizmo rėmimą. Čia pat 
suplakamas ii- Hitleris jr Musoli
nį ir McCarthy ir Dullesas ir da
bar į areną JAV išėjęs organiza
cijos vadovas Welshas. Šiam pro
pagandistai prikiša net norą 
JAV-se įsteigti koncentracijos 
stovyklas ir dujų kameras, ku
riuose būtų sunaikinti komunistai, 
žydai ir negrai, širsdami komu
nistai nuolat kelia įprastą šūkį, 
kad, girdi, “norima sunaikinti ki
taip galvojančius”. Nurodę į 
Birch organizacijos augimą, žy
mių asmenų pritarimą, komunis
tiniai propagandistai šaukia, kad, 
girdi, Birch (Birč) organizacijos 
agentai verbuoja narius, prasis
kverbia į įvairias draugijas, siekia 
savo pusėn palenkti kontrolę. 
Kaip matyti, komunistai paspikti- 
nę, kad kiti lenkia visuomenės 
opiniją prieš komunizmo pavojų... 
Jiems tai fašizmo ir hitlerizmo 
padariniai. Jiems tvarkoje, jei, 
pvz., Fed. Vokietijoje komunistai 
ir jiems prijaučiantieji sudaro ta
riamai įvairias nekaltas organiza
cijas, kuriose prisiglaudžia komu
nizmo simpatikai.

RUDENS VĖJAIS Į BATHURSTĄ IR CANBERRA
(KELIONĖS ĮSPŪDŽIŲ REPORTAŽAS)

PIRMOJI DALIS

Kad ir ne tuoj, tačiau nors Gražiausia Mėlynųjų Kalnų 
kiek ir pavėluotai norisi pasida- vietovė — Katoomba. Čia visa- 
linti su “Mūsų Pastogės” skai- da, net ir žvarbiems rudens ar 
tytojais keletą įspūdžių iš kelio
nės į Canberrą ir Bathurstą, kur 
ir vienur ir kitur teko susitikti 
ir su keliomis lietuvių šeimomis.

Bathursto vardų, manau, gir
dėjo dažnas lietuvis, nes netoli 
pačio miesto dar prieš dešimtį 
metų veikė pereinamoji imigra
cijos stovykla, kurioje gana daž
nam ir iš mūsų teko ilgesnį ar 
trumpesnį laiką pabuvoti. Jūsų 
korespondentas šį kartą tepama- 
tė buvusios Bathursto pereina
mosios stovyklos vietoje tik pil
kųjų avių pulkus, nes jos medi
niai barakai yra jau visi nugriau
ti ir išvežti.

Kelionė iŠ Sydnėjaus į Bath
urstą ankstyvo rudens metu yra 
itin graži, įdomi ir net įspūdin
ga. Mėlynųjų NSW kalnų pra
važiavimas, kuriuo pirmųjų Aus
tralijos konviktų vargu buvo pra
temptas vingiuotas kalnų kelelis, 
šiandieną išvirto gana geru 
plentu, daugkur ištiesintu ir pa
platintu. Kai skrieji automobi
liu, tai praleki visą virtinę tirš
tesnių gyvenviečių ir miestelių, 
kurių pakelės apsodintos konti
nento medžiais ir krūmais. Ru
denį šie žalialapiai byrina pagel
tusius ir parudusius lapus ir 
daug kur sudaro labai panašų įs
pūdį į pietinės Europos aplinka. 
Tik uolos — plikos ir jų vaiž-

Gražiausia Mėlynųjų Kalnų

žiemos vėjams pučiant, renkasi 
turistai, kad bent pažvelgtų į gi
lias kalnų prarajas, kad bent 
pamatytų vad. Trijų Seserių kal
no skiauteres...

Šimtai NSW, o gal ir kitų vie
tovių, lietuvių žino, kad Katoom- 
boj turi didokų vasarvietę mū
sų tautietis p. Valevičius. Mums 
taip pat anksčiau teko būti pas 
jį, net kelias dienas pagyventi, 
tačiau, deja, šį kartą dėl laiko 
stokos teteko tik pravažiuoti pro 
jo vasarnamį, net nepamojant. 
šeimininkui, kuris, atrodo, sėdė
jo erdvioje froidinėje verandoje.

Patraukus apie dešimtį mylių 
už anglies pramonės miesto 
Lithgow, mašina įslenka į tikrai 
europėjiškos išorės pušyną. Mat, 
ir australai panoro užleisti bent 
dalį neribotų savo plotų 
tajam miškui — pušims, 
kur ir eglėms.

Pasiekus tikrai žavų 
mišką, kur ramiame rudens ore 
driekiasi voratinkliai, nuspren
dėm sustoti ir pasivaikščioti. Ir 
tik išlipus iš automobilio, čia 
pat prie kelio užsidūrė me ant 
grybų kaimenės — visur pilna 
buvo kazlėkų, tikrai panašių į 
mūsų lietuviškuosius, augusius 
pamiškėlėse ir papievėse. Ir kur

nė

butinės kepėme australišką miš
ką pamėgusius kontinento “sve
čius”. Nesibaiminome, nes syd- 
nėjiškiai lietuviai jau keletas 
metų kai važinėja per šimtą my
lių jų pasigrybauti.

Pats Bathursto miestelis
kiek nepasikeitęs per paskutinį 
dešimtmetį. Gal skirtumas tik 
tame, kad žymiai daugiau auto
mobilių, tačiau, kaip pasakoja, 
prekyba esanti gerokai aptilusi, 
nes juk nėra kelių tūkstančių 
dūšių europiečių stovyklos, ku
rios įnamiai, atvykę po karo, 
viską griebdavo, viską pirkdavo ti laisva diena ir malonu būsią 
ir viską ragaudavo... jiems matyti sydnėjiškius. Po šio

Bathurste nenuobodžiavome, susitarimo išėjus mums į gatvę, 
Ruduo ir čia žavus: naktys ledi- lyg laimei pamatėme dar ir kitą 
nės, tačiau dieną šilta ir sausa, liet, šeimą. Tai buvo p.p. Les- 
jokio vėjelio. Apylinkės apgy- kauskai, dar iš Bathursto stovyk- 
ventos, visur milžiniški vaisme- los pažįstami bičiuliai. Žinojo- 
džių sodai, visur geltonuoja nu- me, kad jie gyvena Bathurste, 
rudę obelų lapai. Kiek toliau tačiau lyg tyčia nebuvome pasi
niu) miestelio yra ir pramoginių rūpinę jų adreso, o štai — vis 
vietovių. Už keleto mylių plati dėlto likimas ir vėl suvedė, at- 
užtvanka, kurios dėka pasidaręs rodo, gana tirštai judančioj pa- 
didokas ežeras. Įspūdis — lyg grindinės Bathursto gatvės krau- 
atsidurtuin Lietuvoj, nors apy- tuvėj. 
linkės kalnai ir kalvos vis dėlto 
greitai šią tėviškės iliuziją iš- reikalus: sutarėme 
sklaido... Apiplikę, apskurę eu- ypač kad dar, ir be senos priete- 
kaliptai vėl primena tau, kad esi lystės, rūpėjo pamatyti ir p. J. 
svetur. Gražus tačiau Bathursto Leskausko dirbtuvę — knygri- 
parkas, kuriame auga gal viso šyklą. Maloniai ir lietuviškai sve- 
pasaulio medžių atranka — net čiuojantis, sužinojome ir smul- 
ir lietuvikas berželis skursta prie kiau, kaip p.p. Leskauskai kū

gi tu, žmogau, iškęsi jų neprisi- didoko tvenkinio, pilno laukinių 
r-----  .. ,.t rinkęs... Bematant jau turėjo-

das per ilgesnę kelionę kelia me tiek, kiek atrodė, kad bus 
nuobodulį, nes pakriaušių ir kai- pakankamai prisivalgyta.

Bathurste apsistojome gerų 
bičiulių europiečių šeimoje ir be

nų vaizdai gana vienodi ir mo
notoniški.

minkš- 
o kai

piltų

ančių.
Lietuvių Bathurste gyvena tik

rai nedaug. Pasakoja, kad esan
čios tik keturios šeimos. Aplan
kius “Mekką”, suprantama, no

rėjosi pamatyti ir “Mahometą”, o jų net trejetas — gražiai au- perseniausiai, tačiau jis buvęs ap- 
Taip ir šį kartą norėjosi rasti gančių, žvalių, malonių. Visi lan- 
lietuvį ir bent paklausti, kaip 
jam čia sekasi, ar patenkintas, 
kaip gyvena... Iš “Mūsų Pasto
gės” skelbimų žinojau, kad ne
perseniausiai čia atkilo melbur- 
niškių tautiečių p.p. Jablonskių 
šeima ir turi barą — restoraną, 
vad. Country Hotel. Pavilginti 
alučiu lūpas vieną vakarą teko 
užsukti šio baro vidun. Žmonių 
jame judėjo lyg skruzdėlyne: ir 
gėrė jie, ir užkandžiavo ir bi
liardo kamuolėlius stumdė. Jau 
pirmas įspūdis buvo, kad mūsų 
tautiečių biznis žydėte žydi, nes 
šeimininkai buvo tiek užsiėmę, 
kad savo svečiams tautiečiams 
galėjo tik greičiau ir, žinoma, 
be užmokesnio įpilti alaus stik
lus, prašydami atvykti pasisve
čiuoti tik sekmadienį. Tada esan-

čia pat ir susitvarkėme visus 
apsilankyti,

riasi ir gyvena. Anksčiau p. Les
kauskas dirbęs gelžkeliečiu, ta
čiau šiuo metu yra apsisprendęs 
bizniui, įsteigdamas knygrišyklą 
ir kartonažo dirbtuvę. Susipaži
nome ir su šeimininkų vaikais,

leistas ir ne perdaug pelningas. 
Dabar jis viską atnaujinęs, išda
žęs, ir klijentų esą kartais net 
per tiršta. Žinoma, jie bizniau
ją, neskaitydami valandų, nes 
darbo esą apsčiai ne tik bare, 
bet ir pačiame viešbutyje, kur

ko mokyklą ir vienatinis berniu
kas — pats vyriausias.

P.p. Leskauskai turi tikrai di
delį, erdvų sklypą aukštoje 
Bathursto dalyje su puikiu vaiz
du aplinkui. Erdvus namas jau 
po stogu ir ..ruošiamasi greitai išnuomojama per 20 kambarių 
baigti. Visur pilna knygų, nes svečiams. Lietuviai, jei jie norį 
pasirodo, kad knygryšykla, nors aplankyti Bathurstą, galį visada 
ir provincijoj būdama, turi pa
kankamai užsakymų.

— Tatai tik pradžia, — pasa
koja pats p. Leskauskas. — Nie
kur apylinkėje knygrišyklos nė
ra, todėl, manau, darbo bent 
ateity netruks.

Apžiūrėjome ir dirbtuvės įren- atlydėjo ir p.p. Jablonskiai su 
gimus. O jie tikrai modernūs, savo vienuolikos metų sūneliu, 
dirbama naujai užsakytų maši- Malonu prisiminti ir būtina pa
nų pagalba, todėl ir darbai vyks- garsinti, kad p.p. Jablonskių sū- 
ta greit ir pats atlikimas maloniai 
švarus.

— Tikiuosi*, — aiškino p. 
Leskauskas, — kad skelbiantis 
“Mūsų Pastogėje” ir lietuviai pa
mėgins kreiptis pas mane, nes 
aš stengsiuos padaryti ir geriau 
už kitus, ir tikiu — pigiau.

Ilgokai pasisvečiavę pas ma
lonius šeimininkus, išsikalbėję 
apie praeitį ir ateitį, su jaukiu 
jausmu širdyje išsiskyrėme. Bu
vo tikrai malonu, kad ir toli, 
net už Mėlynųjų Kalnų, galima 
rasti savo žmonių, kurie nuo
širdžiai vaišingi ir bičiuliški.

Ruošiantis grįžti namo, buvo 
gražus sekmadienio rytas. Pa
žadą pildant, reikėjo užbėgti pas 
p.p. Jablonskius bent atsisvei
kinti. Ir čia — staigmena! P.p. 
Jablonskių šeima pasiruošus mus 
savam automobily palydėti net 
iki pušyno, kuriame auga mūsiš
ki grybai! Greitomis tačiau dar 
užbėgome apžiūrėti jų viešbučio 
— restorano. Seimininkas aiški
no, kad pirkęs šį biznį dar ne

pas juos apsistoti nors ir ilges
niam laikuiKambarių kainos 
esančios žymiai pigesnės pas 
juos, kaip kituose viešbučiuose.

Ir vėl mes pušyne! Šiuo kar
tu visas būrys, nes be mūsų prie- 
telių, pas kuriuos svečiavomės,

nūs, nors niekur neturi progos 
susitikti su lietuviukais ir lanko 
australų mokyklą, tačiau kalba 
lietuviškai visiškai taip, kaip 
mes kalbėdavome Lietuvoj to
kio amžiaus būdami. ~ 
p rantoma, sąmoningų 
tėvų nuopelnas.

Pušyne užtrukome, 
grybavome maišus gelsvų kazlė
kų, tai dar ilgokai paiškylavo
me, vaišinami p. Jablonskienės 
skanėstais ir p. Jablonskio atsi
vežtais gėrimais. Skambėjo ir lie
tuviška sutartinė, nes reikia pri
pažinti, kad gal Melburno Dai- 
norių choras bus tikrai netekęs 
žavių balsų, kuriais gali didžiuo
tis abu p.p. Jablonskiai.

Ir vėl leidžiamės kelionėn, su
siradę naujų bičiulių. Pasižada
me vėl matytis — ar čia Bath
urste, ar Sydnėjuje...

Apie Canberros įspūdžius teks 
papasakoti kitame “M-P.” nu
meryje.

Tatai, su- 
patriotų

Kai pri

J. Tautvydas
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Po SUCTIMM 
 ĮSTATYMAIS

ADV. GRAŽINA BIVEINYTĖ

TURTO PALIKIMAS IR MIRTIES MOKESTIS
PALIKIMO VYKDYTOJAI

TREČIOJI DALIS
Ar paliktas testamentas ar ne

paliktas, Australijos teisė reika
lauja, kad būtų palikimo vykdy
tojai — “personal representati
ves”.

Jei yra paliktas testamentas ir 
jame yra nurodytas testamento 
vykdytojas, toks vykdytojas va
dinasi “executor”.

Jeigu testamente nėra nurody
to vykdytojo, arba jis miršta, nė
ra pilnametis ar yra netinkamas, 
pavyzdžiui, psichiniai nesveikas, 
teismas paskiria vykdytoją, kuris 
vadinasi “administrator cum tes
tamento annexo”.

Jei testamento tinkamumas yra 
aiškinamas teisme, gali būti tam 
laikotarpiui paskirtas “adminis
trator pendente lite”.

Jeigu nėra testamento, teismas 
paskiria vykdytoją, kuris vadina
si /‘administrator”.

Vykdytojais dažniausiai būna 
testatoriaus vyras ar žmona 
ar kitas asmuo, kuriam palik
ta turto. Bet tam tikrais atvejais 
skiriami ir pašaliniai asmenys.

Vykdytojas turi būti pilname
tis, gyventi vietoje ir gali atsisa
kyti pareigų. Atsisakius teismas 
paskiria kitą vykdytoją, pavyz
džiui — “administrator durante 
minore aetate” ar “administrator 
durante absente”.

Jeigu visi skirti vykdytojai at
sisako, teismas gali pasirinkti 
“Public Trustee” kompaniją arba 
“Curator of Deceased Estates”.

VYKDYTOJŲ PAREIGOS
1. Jeigu paliktas testamentas, 

tai pirmoji pareiga yra jį patvir
tinti, kad jis yra tinkamas, tai 
yra — “to obtain probate of the 
will”.

Testamentas gali būti tvirtina
mas pas Registrar of Probates 

and Administration, jeigu palik
to turto vertė neprašoka A.C.T. 
£500, N.S.W. — £1000, Vic. — 
£500, o jei visas turtas paliktas 
vyrui ar žmonai ir vaikams ne
prašoka £1,200.

Visi kiti testamentai, ir abejo
tini testamentai yra tvirtinami 
teisme — vietiniam Supreme 
Court. Patvirtinimas yra anks
čiau pasirašiusių liudininkų, ku
rie tvirtina testatoriaus tapatybę, 
jo ir savo parašus.

Testamentas gali būti patvirtin
tas, jeigu sumokėti visi mirties 
mokesčiai. Mažiausia keturiolika 
dienų prieš tvirtinimą turi būti 
paskelbta vietos laikraštyje, kad 
testamentas prašomas tvirtinti. 
Tai atlieka testamento vykdyto
jai per solicitorių. žinant, kad jis 
netinkamas, galima testamentą 
užginčyti raštu — “to lodge a 
caveat”. Raštu užginčytas testa
mentas teisme ir asmuo, kuris 
ginčija, dalyvauja liudininku.

Po patvirtinimo, testamentas 
yra laikomas Registrare arba teis
mo įstaigoje. Jo nuorašas kartu 
su pažymėjimu, kad testamentas 
patvirtintas, yra atiduodamas 
vykdytojui.

2. Antroji vykdytojo pareiga 
yra sudaryti sąrašą palikto turto 
ir jį atiduoti Registrarui įsaky
tu laiku, šitas sąrašas parodo, 
iš ko paliktas turtas susidaro. 
Reikia išminėti visą turtą — kil
nojamą ir nekilnojamą.

B. Sekanti vykdytojo pareiga 
yra surinkti visą turtą, pavyzdžiui 
— skolas, investuotą turtą. Tes
tamento vykdytojas perima be
veik visas mirusio teises teismo 
reikaluose. Pavyzdžiui, jis gali 
tęsti mirusio bylas arba pradėti 
bylas jo vardu.

4. Surinkus turtą, sekanti pa

reiga — išmokėti mirusio skolas.
Esant reikalui, vykdytojas turi 
teisę parduoti turtą, skolinti pi
nigus, užstatant turtą arba išnuo
moti nekilnojamą turtą. Pirmiau
sia išmokamos valstybinės skolos, 
testamento patvirtinimo mokes
čiai ir kitos administracinės iš
laidos. Likusioss skolos išdalina
mos be pirmenybių.

5. Po išmokėjimo skolų, vyk
dytojas išdalina turtą, kuriems jis 
priklauso pagal testamentą arba 
pagal palikimą. Prieš turto išdali
nimą vykdytojas' turi paskelbti 
valstybinėj Gazette ir vietos laik
raštyje, kada turtas bus dalina
mas, prašydamas nežinomus sko
lininkus atsiliepti. Neatsiliepus 
praėjus nustatytam terminui (N. 
S.W. ir VIC. nemažiau dviejų mė
nesių po skelbimo), turtas išda
linamas ir skolininkai neturi dau
giau teisės iš vykdytojo reika
lauti. Bet jie gali reikalauti iš 
gavusiųjų turtą. Jeigu skolininko 
reikalavimas yra abejotinas, vyk
dytojas gali paprašyti jį įrodyti 
teisme.

6. Išdalinus turtą, vykdytojo 
pareiga yra pateikti teismui at
likto darbo apyskaitą, dažniausia 
vienerių metų laike.

Vykdytojai turi pasižadėti raš
tu sąžiningai atlikti savo pareigas 
ir įsipareigoti piniginiai. ACT ir 
NSW, jeigu vykdytojas nesąži
ningai atlieka pareigas ir vertė 
palikimo yra mažiau £5000, tai 
jis gali būti priverstas sumokėti 
nukentėjusiems dėl jo nesąžinin
gumo visą palikimo vertę. Jeigu 
palikimas yra vertas £5000 ar 
daugiau, tai vykdytojas gali būti 
priverstas sumokėti £5000. NSW 
nėra nustatyta piniginės ribos.

Vykdytojas turi turėti du as-

PROGRAMA, VOKIEČIŲ BĖGLIAI IR TITOVAS
Savo partijos programos pro

jekte paskelbę apie gražią ateitį 
ir JAV pralenkimą, sovietai, pasak 
“Frankfurter Allegemeine” (nr. 
180), matyt, numatė, kad per 
ateinantį dešimtmetį amerikiečiai 
miegosią... Tačiau sovietai pamir
šta, kad JAV gamyba šiuo metu 
yra dvigubai didesnė už sovietų, 
o žemės ūkio srity ji tokia, kad 
amerikiečiai priversti ūkio pro
duktus dalinti po visą pasaulį. 
Kremlius juk gerai žino, kad lais
vos rinkos gamyba žymiai dides
nė už plano produkciją. Kolcho
zai su sovchozais, panaudodami 
daugiau darbo jėgų iš vieno hek- 

menis, kurie pasirašo kartu su 
juo. Jei vykdytojas negali arba 
neužtektinai gali sumokėti, tai tie 
asmenys moka už jį.

Teismas gali vykdytojui leisti 
imti už savo patarnavimą iki 5% 
nuo vertės palikto turto.

Advokatams yra nustatytas dy
dis mokesčio už patarnavimą pa
tvirtinant testamentą ir paski
riant vykdytojus.

Pagal ACT ir NSW teisę, ar 
yra paliktas testamentas ar ne, o 
VIC. tiktai palikto testamento at
veju, jeigu lieka žmona ar vaikai 
neužtektinai aprūpinti pragyveni
mui ir mokslinimuisi, tai jie tu
ri teisę teismo reikalauti jiems 
skirti didesnį palikimą. Reikalau
jantieji turi pranešti apie savo 
reikalavimą vykdytojui.

Tačiau teismas gali atsisakyti 
paskirti daugiau turto, jeigu, jo 
nuomone, reikalaujančių asmenų 
elgesys yra netinkamas. Teismas 
patikrina, ar žmona ir vaikai turi 
pajamų iš kitų šaltinių, pavyz
džiui, iš pensijos, gyvybės ap
draudimo. Jeigu nustato, kad yra 
užtektinai pajamų, reikalaujan
tieji daugiau palikimo negauna.

Jei skiriama daugiau palikimo, 
teismas nutaria, ar skiriama vien
kartinė suma ar dalimis mokama.

ACT ir VIC. prašymas turi būti 
pateiktas laike 6 mėnesių nuo 
testamento patvirtinimo dienos 
arba, jeigu nėra testamento, lai
ke 6 mėnesių nuo datos paskyrimo 
vykdytojo. NSW — laike 12 mė
nesių nuo turtą paliekančio mir
ties.

Aprūpinimo naštą neša visi gau
nantieji palikimą proporcingai 
nuo savo dalies. 

taro pagamina tik dalį, kai ku
riose srityse tik pusę vakarų kraš
tų produktų. Nors sovietai pada
rė pažangą, tačiau jie ligšiol yra 
pasiekę tik du penktadalius ame
rikiečių gamybos. Hans Zehrer 
“Die Welt” (nr. 180) vedamaja
me pabrėžia, kad pasaulis nese
niai turėjęs nepaprastą spejjtaklį 
— Chruščiovas su savo programa 
pranašauja komunizmo laimėjimą 
per 20 metų, tuo tarpu šiuo metu 
dešimtys tūkstančių rytų vokie
čių apleidžia savo kraštą, palieka 
turtą ir veržiasi į Vakarus. Ir bė
ga ne senieji gyventojai, bet kaip 
tik tie, kurie ligi 1980 m. dar ga
lėtų susilaukti komunizmo laimė
jimo. 16 metų tie bėgliai stebėjo 
komunizmo kelio praktiką ir pri
ėjo išvados, kad toji sistema ne
pakenčiama, kad ji turinti pasi
keisti ar visai palūžti. Svarbiau
sia, kad bėga žmonės, materialiai 
neskurdę, buvę geresnėje /padėty 
nei milijonai kitų žmonių pasau
ly.

Švedijos spauda įvairiai įverti
no Chruščiovo naujosios progra
mos pasiūlą. “Dagens Nyheter” 
pastebi, jog naujoji programa ne 
tik vaizduoja sovietų ateitį, bet 
yra ir ginklas kovoje prieš Pekiną 
ir Jugoslaviją.

“Svenska Dagbladet”, vadovau
jantis konservatorių dienraštis, 
vedamajame “Gerovė a la russe” 
rašo: “Komunistų ideologiniai de
batai pašaliečiams dažnai atrodo 
teoretiškas plaukų skaldymas. 
Toks komunistinių tikėjimo klau
simų neįvertinimas vargiai patei
sinamas. Chruščiovo nuolaidos Ti
tui 1955, jog esama daugiau negu 
vienas kelias į socializmą, daug 
prisidėjo prie to nerimo, kuris 
pasireiškė po metų Vengrijos su
kilimu. Nėra neįmanoma, jog nau
joji rusų partijos programa turės 
pasekmių toli už Sovietų S-gos 
ribų. Puolimai šiame dokumente 
prieš “sektarizmą”, kuris pirmoj 
eilėj taikomas kiniečiams, ir “re- 
vizionizmą”, t.y. jugoslavus, at
spindi nuolatinį Maskvos nerimą 
dėl reiškinių, kurie gali įgauti 
dramatinės svarbos žymiai anks
čiau, negu bus pradėta vykdyti 
programą”.

Liberalų dienraštis "Handelsti- 
dningen” savo ruožtu pažymi, jog 
skaitant komunistų partijos prog
ramą labai mažai ką galima suži
noti, ko iš tikrųjų siekia Krem

liaus ponai. Tačiau programa yra 
nepaprastai vertinga medžiaga 
tiems, kurie nori išstudijuoti ko
munistų propagandos priemones.

Germano Titovo rugpjūčio 6d. 
erdvių skridimas aplink žemę va
karų spaudoje sukėlė minčių, ku
riose pabrėžta propagandiniai 
psichologinė pusė. Pasak “N. Y. 
Times” skridimas panaudojamas 
savai propagandai. Ar ne ironija, 
klausia dienraštis, kad pats maj. 
Titovas ir jo erdvių laivas tai juk 
produktas tos bendruomenės, kuri 
savo piliečiams nesugeba patik
rinti reikiamo gyvenimo lygio? 
“N.Y. Herald Tribūne” iškėlė tai, 
kad šis skridimas negalėjo pakeis
ti tikrovės, o ji tokia — visi svar
biausi klausimai yra susieti su 
mūsų žeme ir visos krizės turi bū
ti išspręstos tik mūsų planetoje. 
Chruščiovas skridimą pavertęs so
vietinės diplomatijos įrankiu. 
Maskvos “Izviestijos” (rugp. 9d. 
n — ry) tiesiog pasisako, kad Ti
tovo skridimas esąs argumentas 
už komunizmo laimėjimą. Girdi, 
JAV atsilikimas moksle, techniko
je ir kt., pažeidžia amerikiečių 
autoritetą.

TREMIA POLITINIAI
N EP ATI KIMUS VOK I Ečl US
“Die Welt” 182 n-ry pranešė 

apie tokį įvykį Rytų Vokietijoje 
— režimas ištrėmė Vak. Vokieti
jon Tueringijos ūkininką H. Fin- 
ką ir jo sūnų, o pagrindas buvo 
tas, kad jie atsisakė atsiimti savo 
pareiškimą išstoti iš kolektyvinio 
ūkio. I960 m. priverstas įstoti kol- 
chozan Finkas visą laikų kovojo 
už ūkininkų laisvę, gi birželio mė
nesy pasinaudojo kolchozo įsta
tų straipsniu, kuriuo leidžiama 
paduoti išstojimo pareiškimus 
(jie dar turi būti patvirtinti). 
Kai nepadėjo įvairios spaudimo 
priemonės, režimas nutarė prie
vartos būdu ūkininką ištremti, dar 
jį iškoliojęs naciu ir fašistu...

DERLIAUS SUNKUMAI
IR DĖL LIŪČIŲ

Varšuvos radijo pranešimu, 
prasidėję lietūs sustabdė derliaus 
darbus beveik visose krašto sri
tyse. Nežiūrint didelių pastangų 
šiaurinėje Lenkijos daly derliaus 
surinkta iki šiol vos 50%.

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(Tęsinys tž "Mūsų Pastogės” N r. 32)

Pagaliau pasijuto visi ganėtinai pilni. Čia 
pat jau ir pavakarė. Visi sukruto kelionėn. Kapi
toną vilkte išvilko. Į roges įvertė tik sunkesniąją 
kūno dalį. Kojas paliko tabaluoti ore, jos rogėms 
judant tabalavo tarsi laikrodžio švytuoklė.

Dar prieš išvažiuojant kieme teko pasivai- 
kyti šunis, kurie, pasinaudodami ruselių nebuvi
mu, pradraskė rogėse gulintį maišą ir, išvilkę da
lį dešrų bei J. skilandį, ramiausiai sau užkandžia
vo. Iš dešrų nieko nebeliko, pavyko išgelbėti tik 
dalinai apgraužtą skilandį, kurį leitenantas įkišo 
atgal į maišą, ‘gražiausiais” žodžiais garbindamas 
rudį, kuris skaniai laižėsi laimėjęs riebias užga
vėnes.

Pasirodė, broliui šie svečiai jau buvo pažįs
tami — tai N valsčiaus mėsos priėmimo punkto 
viršininkai. Paaiškėjo, kad jie savo gastroles pra
dėjo nuo M. sodybos. Iš P. pasiėmė kumelaitę su 
rogėmis kaip pastotę. Sauvaliavo grobdami mėsą 
ir naminę. Metodai buvo šie: ten, kur aptikdavo 
vienas moteris ar senius, “svečiavimosi” proce
dūra buvusi labai paprasta — suvarius senius ir 
moteris į kampą, vienas darydavo kratą kamba
ryje, kitas kraustydavo rūbų spintas, komodas 
ir skrynias, trečias kraudavo viską į maišą, o ket
virtas ieškodavo degtinės. Ten, kur aptikdavo vy
rus, pasitenkindavo vienu kitu buteliu naminės 
ir prie jo užkanda.

Labiausiai šiandien nukentėjo kaimynė J. 
Ji namie tebuvo viena su dukteria ir dukraite. 
Baigdamas operaciją, kapitonas neiškentė nesu- 
šaudęs kabėjusių ant sienų šventųjų paveikslų. 
Kiekvienam jų teko nemažiau kaip po vieną na
gano šūvį.

— Ak, kad būčiau nujautusi kur šiandien 
partizanus... Tie būtų šituos azijatus pamokę, 
kaip reikia senas bobas daužyti ir kamaras kraus
tyti, — ašarodama kalbėjo kaimynė.

Ir buvo jai ko verkti. Būdama pustrečio hek
taro savininkė, ji niekad neturėjo daug penimų
jų. Tie patys pasisekdavo labai sunkiai nupenėti. 
Šiemet jau trečias iš eilės apgrobimas viską išva
lė, paskutinę puspaltę rusas atėmė prisivijęs lau
kuos. Visiems metams šeima liko “ant sauso vi
ralo”.

VARGAI PRIE KAUNO KALĖJIMO NR. 1.
Tėviškėj praleidęs gautas atostogas ir nesu

laukęs jokių žinių apie universitetą, atsargiai su
grįžau vėl į Kauną. Smulkiai iššmukštinėjęs visą 
aplinką, galutinai nustačiau, kad į sudaromą Ju
liaus ir Antano su kitais bylą aš buvau neįpainio- 
jamas. Kol kas NKVD manim nesidomėjo. Ta
čiau atsargumo dėlei kiekvieną naktį vis nakvo
davau naujoje vietoje.

Dabar dažnai tekdavo, pakeičiant brolį, pa- 
stovinėti prie kalėjimo durų, stengiantis perduoti 
suimtajam broliui ir draugams maisto bei balti
nių. Paskutiniu metu jie visi buvo perkelti iš 
Laisvės 6 į Mickevičiaus 9 — kalėjimą Nr. 1. 
Sis kalėjimas jau man buvo gerai pažįstamas iš 
1941 metų, kada ir man teko pažinti bolševikinės 
“teisybės” glostymą. Šiuo metu jis buvo grūste 
prigrūstas. Kalinių skaičius kamerose viršijo ke- 
turisdešimt pirmųjų metų buvusį skaičių bent 
dusyk. Kamerose, kur Nepriklausomos Lietuvos 
laikais būdavo tik keli kaliniai, dabar buvo nuo 
penkiasdešimt iki šešiasdešimt. Rytais pro atda

rus ar išdaužytus langelius garuodavo iš kamerų 
tvaikas ir prakaitas, tarsi iš pirčių. Visi langai tu
rėjo tik laisvo dangaus sklypelį, nes buvo apka
binėti medinėmis būdomis. Kamerose dėl vietos 
stokos nakties metu negalima buvo nė išsitiesti 
poilsio ant grindų. Paprastai visi “ilsėdavosi” su
sirietę, maisto produktus laikydami po savimi, 
nes naudojantis tamsa ir snūduriavimu rusų kali
nių buvo vykdomos vagystės. Tik silpnesniems, 
jau kalėjimo nukankintiems ligoniams, arba po 
tardymo atneštiems kaliniams, draugai leisdavo 
ilsėtis atsigulus išsitiesiant, o patys tuo tarpu per 
naktis išbūdavo stati. Kamerose maišėsi ir rusų, 
kriminalinių nusikaltėlių. Kalėjime gaunama 
maisto norma buvo labai maža, todėl jo negauną 
iš šalies buvo priversti vogti nuo kitų likimo drau
gų, kad kaip nors atsigintų nuo bado. Tiek politi
niai, tiek kriminaliniai nusikaltėliai kalinami kar
tu. Nemažai pakliūdavo į kameras gana neaiš
kaus elemento, sovietinių piliečių, kurie čia pa
tekdavo kaip provokatoriai su tikslu iš kalinių 
išgauti tai, ko nepavykdavo pasiekti tardytojams 
kitas naudojamais metodais.

Įteikti maistą buvo labai sunku, nes neretai 
kvotos skyriaus viršininkas neduodavo tam leidi
mo. Dažniausiai tai priklausydavo nuo bylos ei
gos. Bolševikai prie kitų priemonių ir badą laiko 
gera priemone lietuviui atpalaiduoti. Maistui pri
imti nebuvo nustatytos jokios tvarkos. Kalinių ar
timieji ištisomis savaitėmis grūsdavosi su maistu 
padavimo salėje, kol kuriam apsukresniam pa
vykdavo prisimušti prie langelio. Kiekvieną die
ną laukiančiųjų būdavo keli šimtai, o laimingųjų, 
kuriems pavykdavo įteikti, susidarydavo tik ke
liolika. Norint į tų laimingųjų tarpą ko kreičiau 
patekti, tekdavo vadovautis brutaliai egoistiniu 
apsukrumu bei kyšiais. Kas tų pagrindinių “dory
bių” neturėjo, veltui ištisomis paromis stumdyda
vosi ir vargdavo šaltyje gatvėse, susigūžę su ap
trintais ryšuliais. Visada, praeidamas pro kalėji
mą apie šeštą valandą vakare, kada priėmimo 
langelis jau būna uždarytas, rasdavau prie gatvės 
tvorų parimusių ir verkiančių kūkčiojančių se
nučių ar senelių. Paklausti, ko verkia, atsakyda
vo:

— Neįteikiau nė šiandien...
Maisto priėmimas buvo vykdomas šiuo bū

du. Apie trisdešimt metrų nuo geležinių kalėjimo 
vartų buvo durys į maisto padavimo salę. Reikė
jo kiekvienam, norinčiam paduoti maistą, prisi
mušti per žmones prie salėje esančio langelio ir 
ten įteikti prašymą, adresuotą kalėjimo viršinin
kui, lietuvių ir rusų kalbomis. Prašyme turėjo bū
ti pažymėta, kas prašoma paduoti ir kas paduo
da. Padavus prašymą, reikėdavo laukti atsakymo, 
ar kaliniui galima duoti maistą ir ar jis dar tebė
ra šiame kalėjime. Gavus atsakymą, reikėdavo 
jau kišti pro langelį ryšulį ir laukti, kol atgal grą
žins tuščią maišą ir lietuviškojo tavo įteikto pra
šymo egzempliorių, kalinio pasirašytą — pakvi
tuotą.

Kalinamųjų artimieji, ypač atvykę iŠ pro
vincijos, jau iš vakaro sustodavo į eilę prie kalė
jimo. Visą naktį tūnodavo susitraukę patvoriuo
se. Pradedant švisti, visi bėgdavo grupuotis prie 
maisto padavimo salės durų, bandydami sustoti 
į eiles. Dažniausiai, kilus ginčams, eilės susimai
šydavo. Tada vykdavo kelių valandų grumtynės, 
kad kaip nors arčiau prisimuštų prie durų, ar 
bent išlaikytų jau netoli turimą vietą. Kokį pusva
landį prieš durų atidarymą ateidavo patruliai sar
gybiniai, kurie, automatais grasydami, atstumdavo 
minią nuo durų. Vienas imdavo iš kiekvieno 
laukiančio po tris rublius, o kitas statė juos į ei
lę ir dalijo eilės numerius. Pasipinigavę sargybi
niai pasitraukia. Nepraeina nė kelios minutės, 
kai likusi minia viena vėl pamiršdavo savo tvar
ką ir susigrūsdavo į netvarkingą krūvą. Duris ati
darydavo tik prieš pat devynias.

Ir man pačiam pavyko maistą paduoti tik po 
trijų dienų atkaklių grumtynių. Atgal gaudamas 
tuščią maišą, pamačiau brolio parašą, kuris ma
no džiaugsmui buvo jo gyvybės dokumentas.

Geriausia proga prisimušti prie langelio susida
rydavo tada, kai į kalėjimą ar iš kalėjimo varyda
vo kalinių kolonas. Tokiais momentais kas nors 
lauke stovinčių sušukdavo: “Eina!...”, o pakarto
davo veik kiekvienas esąs salės viduje. Minia sku
biai verždavosi lauk, tikėdamasi, gal pamatys ką 
nors iŠ savųjų ar pažįstamų.

Kas mėnesį iš centrinių Kauno ir Vilniaus ka
lėjimų buvo deportuojama iki 3000 kalinių į Rusi
jos gilumą. Po kiekvienos deportacijos kalėjimai 
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ŽLUGO NACIZMAS, ŽLUGS IR KOMUNIZMAS

Būdinga ištrauka iš Fabijono Skelčio straipsnio 
“Drauge”

Šių dienų spauda pilna straips
nių apie JAV klaidingų užsienio 
politikų. Kasdien minimos buvu
sių JAV prezidentų — Roosevel- 
to, Trumano, Eisenhowerio ir da
bartinio prezidento Kenedžio klai
dos. Ryškėja Amerikos politikos 
vadovų stambios klaidos, padary
tos Teherane, Jaltoje ir kitur. 
Daromi skaudūs priekaištai ry
šium su Rytų Vokietijos darbi
ninkų sukilimu, lenkų riaušėmis 
ir ypač Vengrijos patriotų revo
liucija. Ypatingai karčiai prikai
šiojama Kubos ir Laoso įvykiai. 
Labiausiai, žinoma, kaltinamas 
Kennedy. Lyg jis nebūtų iš savo 
pirmtakūnų paveldėjęs visos tos 
klaidingos JAV užsienio politikos, 
lyg jis per pusmetį savo prezi
dentavimo galėtų pataisyti visas 
klaidas, kurių pradžia siekia pir
mojo pasaulinio karo laikus. Tik
rumoje, tokio stebuklo nei Ken
nedy, nei niekas kitas jo vietoje 
negalėtų ūmai padaryti.

Panagrinėjus JAV vidaus poli
tinę padėtį, vaizdas gaunasi ne 
kų geresnis. O kai galutinai vi
siems paaiškėjo Kremliaus “lini
ja”, daug kas desperatiškai gal
voja, kad žmoniją laukia baisus 
likimas patekti po kruvinąja ko
munizmo pabaisos letena. To pa
sekmėje daug blaškomas!, kalti
nama vienas kitą ir kartais net 
blaiviausieji protai tikisi sulaukti 
katastrofos, kuri reikštų krikš
čioniškosios civilizacijos pabaigą.

ISTORIJA KARTOJASI
Prisiminkime tiktai Hitlerio lai

kus. Ar nepanašiai viskas buvo 
ir jo įsigalėjimo laikais? Štai Hit
leris aneksuoja Austriją, Sude
tus, Klaipėdos kraštą, per nepil
nas dvi savaites likviduoja Len
kiją, užima Belgiją, Olandiją, 
Daniją, okupuoja Prancūziją, įsi
veržia į Balkanus, triumfaliu mar
šu žygiuoja į plačiąją Rusiją, be
veik pasiekia Maskvą, užima eilę 
didžiųjų Rusijos miestų. Užimtuo
se kraštuose gestapininkai ir ese
sininkai vykdo žiauriausią terorą, 
masėmis deportuoja gyventojus iš 
jų tėvynės, milijonus žydų, len
kų, lietuvių ir kitų tautų žmonių 
naikina kacetuose.

Ar gi tada bet kokia viltis ne
atrodė nesąmonė? Vakarų sąjun
gininkams toli gražu karo pradžio
je ne visur ir nevisados sekėsi. 
Kad Amerika įsijungtų, reikėjo 
Pearl Harburo. Japonai ir italai 
taip pat kariavo, sudarę taip va
dinamą Berlyno — Romos — To
kyo ašį. Šiaurės Afrikoje Rome
lis “stebuklus” darė. Vokiečiai

kaip pamišę visa gerkle rėkė 
“Sieg, heil!” Net ant traukinių 
garvežių vokiečiai išsipaišė rai
des “V”, kas reiškė — Viktoria, 
mūsiškai tariant — pergalė.

NACIZMO SUTRIUŠKINIMAS
Šiandien atrodo, kad komuniz

mas, pakelyje kaip koks uraga
nas viską triuškindamas, nesu
stabdomai žygiuoja pirmyn ir 
kaip pasaulinis tvanas ketina už
lieti visą žemės rutulį. Viskas 
atrodo juodomis spalvomis nuda
žyta. Ir pats Kremliaus valdovas 
ciniškai aiškina, kad pasaulis ei
na “natūraliu” keliu į komunizmą 
ir todėl, atseit, niekas nesiprie
šinkite.

Atsimenu, pats savo laiku gir
dėjau per radiją Hitlerio kalbą, 
kai jis rėkė: “Ne anglai, ne ame
rikonai ir ne prancūzai yra Berly
ne, Vienoje, Miunchene, ar kituo
se mūsų miestuose. Vokiečių ne
nugalimoji kariuomenė yra Pary
žiuje, Varšuvoje, Briuselyje, Am
sterdame, Kieve, Stalingrade ir 
kitur. Netrukus būsime Londone, 
Washingtone, New Yorke, Mask
voje, Leningrade! Der Sieg wird 
unser sein!” O apkvaišę vokiečiai 
atsakė kurtinančiu riksmu: “Deu
tschland heil! Fuerer heilf Sieg 
heil!”

Bet... karo laimės rodyklė pra
dėjo svirti į kitą pusę. Į Europą 
išsikėlė JAV kariuomenė, anglų 
ii- kt. sąjungininkų daliniai. Ro
melis pralaimėjo Afrikoje. Stalin
gradą atsikovojo rusai. Patys vo
kiečiai iš tos savo raidės “V” 
pradėjo juoktis, kad ji reiškia — 
“Verloren”. Patys vokiečių gene
rolai suruošė, tiesa, nepavykusį, 
atentatą prieš Hitlerį. Vokiečių 
tariamai nenugalimoji kariuome
nė traukėsi visais frontais, Itali
ja susmuko, Japoniją pribaigė 
tiktai dvi atominės bombos, o pa
ti Vokietija liko ištisais griuvėsių 
laukais. Nacizmas liko sutriuškin
tas.

Tiesa, brangiai žmonių gyvybė
mis, krauju, ašaromis ir kitomis 
nelaimėmis teko apmokėti. Kainą 
už tą nacizmo nugalėjimą teko 
mokėti kariavusiems ir nekaria
vusiems, seniems ir jauniems, mo
terims ir vaikams. Baisi toji kai
na buvo.

ATEIS GALAS
IR KOMUNIZMUI

Buvę sąjungininkai ne visi to
kiais išliko. Ne visi tada iš vien 
kariavusieji šiandien yra drau
gais. Šiandien žmonija stovi bai
siausio visos istorijos eigoje prie

šo akivaizdoje, užtraukusi kvapą, 
kaip tas triušelis, nabagėlis, barš
kuolės gyvatės hipnotizuojančių 
akių akivaizdoje ir lyg paralyžuo- 
ta laukia, kad štai priešas tuoj 
puls ir prarys. Ir kaip mirties re
quiem skamba Maskvos tirono žo
džiai: “Mes palaidosime jus!”

Bet nereikia būti pranašu, kad 
dabartinio karo, kuris tarp kitko 
visai nėra šaltas, kaip daugelis 
jį vadina, rodyklė turės pasvirti į 
kitą pusę. Kaip nutilo “Sieg heil” 
šūkiai, taip nutils ir internaciona
las. Kaip nuėjo niekais Hitlerio 
vokečių kaip “viršžmogių” teori
ja, taip nueis ir Chruščiovo komu
nizmo “natūralaus” įsigalėjimo 
pasaulyje teorija. Karo ugnį už
kūręs Hitleris pats joje sudegė. 
Teroru laikosi valdžioje' kbmu- 
nizmas, nuo teroro jis ir žlugs. 
Žlugs komunizmas Rusijoje, Kini
joje ir visuose komunistų užgrob
tose šalyse, nes ir Rusijoje ne 
visi generolai buvo ištikimi (Tu- 
chačevskis, Vlasovas ir kt.), kaip 
neištikimais buvo Hitlerio gene
rolai. Ir dabar Rusijoje, taip, pa
čioje Rusijos širdyje yra žmonių, 
generolų ir ne generolų, kurie lū
pomis garbina jį, bet širdyje lau
kia karo, laukia valandos, kada 
galės išgelbėti nuo baisios komu
nizmo vergijos savo tautą, rusų 
tautą; nes jie gana gerai pažįsta 
komunizmą ii- tebėra rusų tautos, 
bet ne komunizmo patriotai. Ir 
karui prasidėjus, kaip tik patys, 
kurie atrodo Kremliaus valdo
vams patys ištikimiausieji komu
nizmo pančiams, pačiame audros 
ūžime nutrauks tuos pančius ir 
smogs jais savo viešpačiams per 
galvą. O pavergtos tautos, kurių 
nemaži milijonai vergauja už ge
ležinės uždangos, taip pat uraga
nu pakils prieš raudonuosius pri
spaudėjus.

Ar bus karas? Jo niekas neno
ri. Nebent Maocetungas ir kai 
kurie kiti raudonieji pamišėliai. 
Vakarai taip pat karo nenori. Bet 
jo jau ir nesibijo. Visa dabartinė 
padėtis rodo, kad Vakarų ir Ry
tų susikirtimas nebeišvengiamas. 
Tatai bėra laiko klausimas. Bai
sios bus tos dienos. Bet geriau 
mirti laisviems, negu vergauti Si
bire, Sachaline, Kamčatkoje, ar
ba būti nukankintiems, kaip kad 
buvo kankinami Rainių miškelyje, 
Praveniškiuose, Katyne, ar kitur.

Kaip ir kada tatai visa įvyks, 
mes negalime žinoti. Viena vis 
dėlto yra visiškai aišku, kad ko
munizmas dar mūsų kartoje žlugs, 
bet už tai bus sumokėta žymiai 
didesnė kraujo ir gyvybių kaina, 
negu už nacizmo nugalėjimą.

SMAGIAUSIA JŪSŲ GYVENIMO AKIMIRKA JAU ČIA PAT! 
ŠIMTAI VIETŲ JAU UŽSAKYTA IR BILIETAI .NUPIRKTI! 
NORS SPAUDOS BALIUI UŽSAKYTOJI PUOŠNIOJI GRACE 
BROSS SALĖ SYDNĖJUJE IR TALPINA DAUGELĮ SVEČIŲ, 
TAČIAU PIRMIAU ĮSIGIJĘ BILIETUS, GAUS GERIAUSIAS 
IR PATOGIAUSIAS VIETAS!
Todėl nedelskite ir apačioj sužymėtais adresais užsisakykite vietas ir nusipirkite bilietus 

»-• į visada įdomų ir nepamirštamą

Musu Pastogės
SPAUDOS BALIU1

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

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

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 i “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 —

■ Ų 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, tei. UJ 5727 ir J. VĖTEIKIS — 24 Lovoni St., 
Cabramatta, tel. UB 3680.

RENGĖJAI
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VISI DALYVAUJAME 
“M ŪSŲ PASTOGĖS” 
LĖŠOMS TELKTI VAJUJE!

SURINKĘS PENKIAS NAUJAS 
“M.P.” PRENUMERATAS, GAUS 
VERTINGĄ LIETUVIŠKĄ KNY
GĄ KAIP PREMIJĄ!
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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PARTIZANAI
(Atkelta ii 3 psl.)

užpildomi naujais kaliniais, suvežtais iš Įvairių 
Lietuvos vietovių laikinų kalinamųjų rūsių, bun
kerių ir požemių.

Iš provincijų kaliniai buvo sugabenami sunkve
žimiais ir traukiniais. Sunkvežimiuose buvo su- 
klupdomi ant grindų, o visuose keturiuose kam
puose stovėjo ginkluotos sargybos. Sunkvežimiui 
sustojus prie kalėjimo vartų, kaliniams buvo įsa
koma išlipti ir, veidu atsisukus į kalėjimo geleži
nius vartus, klauptis ant akmens grindinio, nulei
dus žemyn galvas, kad tokioje padėtyje jie nieko 
nepastebėtų iš šalies ir kad jų negalėtų pažinti prie 
kalėjimo lūkuruoją artimieji.

Iš įvairių Kauno miesto ar net priemiesčių lai
kinų kalinimo rūsių kalinius atvarydavo pėsčius. 
Ir šieji turėdavo atlikti šio pragaro vartų “pagar
binimą” — paliesti savo sustirusiais keliais šaltus 
akmenis ir, nuleidus galvas, laukti jų atidarymo.

Šios žmogaus išniekinimo scenos ypač veikė 
visą minią, išspausdamos gailesčio ašaras savie
siems bei sukeldamos nepermaldaujamą kerštingą 
pyktį priešams. Dar graudesni vaizdai būdavo, 
kai kuri nors iš moterų, pažinusi savo vyrą ar sū
nų, balsu raudodama puldavo prie kolonos, kol 
sunki enkavedisto automato buožė parblokšdavo 
ją ant grindinio.

Daugelis kalinių atrodė išbadėję ir nusilpę. To
kius vedė už pažastų prilaikydami jų draugai.

Šitoks išbadėjusių ir visaip fiziškai iškankintų 
kalinių vaizdas pateisino tokį beatodairinį artimų
jų veržimąsi prie langelio. Kiekvienas jautė nešąs 
atsakomybę prieš suimtąjį saviškį, galvodamas, 

kad ir jis pats jau tįsąs tarp kalėjimo sienų su pa
našiais nuo bado išpurtusiais veidais, gal net min
timis smerkdamas savo laisvėje dar likusių artimų
jų užmiršimą ar nesugebėjimą jam maisto įduoti.

Laimingesni buvo tie kaliniai, kurių artimieji 
gyveno ,pačiam Kauno mieste ar bent netoli jo. 
Miestiečiai paprastai būna landesni, greičiau su
geba surasti neoficialius maisto įteikimo būdus — 
su kyšių pagalba.

Kamerose lietuviai kaliniai susimesdavo į glau
džius siaurus ratelius, susidarydavo savo atskirą 
kameros kampą, bendras maisto atsargas ir bend
rą nepriteklių, kartu dalydavosi savo vargais ir sa
vo “džiaugsmais”. Gaunamas iš artimųjų maistas 
buvo visų jų bendras. Kartais pavykdavo ir arti
miesiems, esantiems dar laisvėje, sužinoti šitokių 
grupių sąstatą, tad šiuo būdu ir jie susibūriuodavo. 
Šitokiam susižinojimui daugiausia padėdavo ne
švarūs baltiniai, kuriuos atsiėmus reikėdavo išar
dyti, kad kur nors siūlėje rastum paslėptą popier
galį su “svarbiais” pranešimais). Tokiu laimingu 
atveju ir laisvųjų rūpesčiai pasidarydavo bendri, 
kartu visiems sprendžiant visas vargo problemas 
ir kliūčių pašalinimą, šis susibūrimas ypač buvo 
reikalingas tada, kada reikėdavo įveikti kyšiais 
kokias maisto padavimo kliūtis, nes reikiamą ky
šiui sumą vienam asmeniui buvo nelengva sugrai
byti.

Mano brolis J. sudarė ratelį su gen. B., dr. L., 
Julium ir Z. Mums, jų artimiesiems, laisvėje pavy
ko gana greit sūsiuostyti. Aš, Juliaus sesuo, Z. se
suo Gen. B. duktė ir dr. L. žmona sudarėm glaud
žią ekipą.

Mūsų nelaimei balandžio mėnesio vidury visai 
mūsų artimųjų kamerai uždraudė pristatinėti 
maistą, esą dėl karantino. Reikėjo skubotai ieško
ti kelių greitam karantino nuėmimui, nes gen. B. 

ir dr. L. jau dažną dieną nesugebėdavo patys atsi
kelti nuo grindų. Dr. L. sugriebė džiovą, o gen. B. 
iškankindavo baisūs tardymai, po kurių jis kame
rą pasiekdavo be sąmonės. Visi šios grupės nariai 
buvom nuomonės, jog be kyšio reikalo iš vietos 
nepajudinsim. Buvo būtina prisisukti prie maisto 
priėmimo skyriaus vedėjo. Visų prašymu tą užda
vinį turėjau įvykdyti aš, kaip vienintelis mūsų 
grupės vyras. Moterys nė viena nedrįso artintis 
prie žiauraus veido ivano.

Kad vedėjas “ima”, jau buvo žinių. Reikėjo tik 
apgalvoti būdą, kokiu keliu ir kokia forma jam 
įduoti. Tai nuspręsti paliko man vienam.

Iš aplinkinių šaltinių sužinojau, kad jis gyvena 
Donelaičio gatvėje netoli Didžiųjų universiteto rū
mų. Po darbo visada eidavo tiesiai į namus, šiuo 
laiku bandyti man užmegzti su juo kontaktą atro
dė nepatogu, nes jį panašiu reikalu sekė nemažas 
skaičius moterų, kurios vienos bandė reikalą išs
pręsti ašaromis, kitos, praktiškesnės, kyšiais. Pas
tarasis argumentas visada turėjo daug didesnių 
pirmumų prieš pirmąjį.

Tačiau, mano nuomone, šitoks momentas ky
šiams buvo nelabai patogus, nes, kad ir didžiau
sias kyšininkas, stengėsi slėptis nuo kitų akių. Be 
to, buvau pasiryžęs artimiau su juo susipažinti, 
kad užsigarantuočiau sau prie jo priėjimą ilgesnį 
laiką, kol bus su kalėjimu baigti vargai.

Buvo pirmadienis. Draugas viršininkas šią die
ną turėjo laisvą, nes maisto nepriiminėdavo. Ma
no supratimu, ši diena ir buvo jo kyšių diena. Ją 
aš ir pasirinkau savo uždaviniui įvykdyti. Į butą 
nelaikiau tikslinga pas jį užsukti, bet nutariau jį 
pagauti gatvėje ir, vaidinant atsitiktinį susitikimą, 
pradėti reikalą spręsti. Taigi, jau nuo dvyliktos 
valandos atsistojau ant Didžiųjų universiteto rū
mų laiptų, iš kur buvo matyti jo gyvenamo namo 

fasadinės.’durys, puvo žinoma, kad už kiekvieną 
neoficialų maisto įdavimą viršininkas ima po 700 
rublių. Aš kainą pakėliau ligi 1000, kad reikalo 
pasisekimas būtų garantuotas. Visą tūkstantinę 
susidėjau taip, kad, skubiai prireikus, galėčiau vi
kriai greit ir nepastebimai jam į rankas įbrukti.

Po kelių valandų nekantraus lūkuriavimo dury
se šmėkštelėjo žmogysta. Atpažinau viršininką. 
Išėjęs pro duris, kiek stabtelėjo, lyg stengdamasis, 
kad jį sekančios akys laiku susigriebtų, paskui iš 
lėto pasisuko nublizgintų batų kulnimi ir pradėjo 
pamažu judėti universiteto link. Laikiau tikslin
giausia jį “pripuolamai” sutikti ties Donelaičio ir 
Gedimino gatvių kampu. Pamažu leidausi laiptais 
žemyn. Iš anksto žinojau, kad kalbėti teks rusiš
kai, nes lietuviškai jis buvo pramokęs tik keletą 
žodžių, kurie buvo reikalingi susikalbėti su kaimo 
bobelėmis, kyšius priimant. Žingsnius taip sten
giausi nutaikinti, kad susitiktume pačiame gatvės 
kampe.

— Zdravstvuite, tovarišč načalnik, — pasveiki
nau rusiškai, nusiimadams skrybėlę.

— A, zdravstvuite, zdravstvuite, — atsakė jis 
ir, tikriausiai nujausdamas tikrąjį reikalą, veide 
parodė atsargų šypsnį.

— Jūs mane prisimenat, drauge viršininke, — 
padrąsintas šypsenos tęsiau toliau.

— A, truputį...
— Aš vakar norėjau įteikti broliui maisto, bet 

Jūs nepriėmėt... sakėte, kad tai dėl karantino..., 
— bandau reikalą aiškinti.

— Taip, taip atsimenu, jiems dabar ne... nega
lima... — ištarė jis, paskutinius žodžius taip nutęs
damas, jog tikrai atrodė, kad ir pats tuo abejoja. 
Man pradžia jau patiko, tik reikėjo toliau atsargiai 
elgtis, kad panašus ir galas būtų. •

(Bus daugiau)
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Redaguoja; Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

METINIS SUSIRINKIMAS
Š.m. rugpjūčio 13 d. Canberros 

lietuvių sporto klubas Vilkas tu
rėjo metinį susirinkimą, kuriame 
išrinkta nauja klubo valdyba ir 
aptarti bendrieji klubo reikalai.

Naują valdybą sudaro p.p. Vol- 
kas, Šilinis ir K. Miniotas. A. Bu- 
tavičius išrinktas klubo garbės 
nariu ir kontrolierium.

SPORTAS 
LIETUVOJE

JIS BĖGO BASAS...
Pirmoje modernioje olimpiado

je 1896 m., Spiridion Louis, Grai
kijos piemuo, j Atėnų marmuro 
stadionų įbėgo, nešdamas garbę 
ir pasididžiavimų graikų tautai, 
kaip maratono laimėtojas. Nuo to 
laiko maratonas olimpiadose dau
giausia susidomėjimo susilaukia. 
Dažnai šios varžybos užsibaigda
vo įvairiais kurjozais. 1904 m. ma
ratono laimėtojas buvo amerikie
tis Lorz, bet vėliau kažkas pra
nešė, kad jis dalį savo distancijos 
atliko automobiliu...

1908 m. laimėtojui italui Do- 
rando Pietri Londono White City 
stadione paskutinius jardus bai
giant ir klumpant be sąmonės, 
neapsikentę padėjo žiūrovai. Do- 
rando tapo didvyriu, nors jo lai
mėjimas ir buvo diskvalifikuotas.

1920 m. maratoną laimi garsu
sis suomis Hannes Kolehmainen. 
1928 m. prancūzų šiaurės Afrikos 
bėgikui EI Ouafi atiteko laurai. 
Jis tačiau po trisdešimties metų 
buvo rastas gyvenąs dideliame 
skurde ir visų pamirštas...

1948 m. tragedija ištiko belgų 
parašiutininką Etienne Gailly. 
Pasiekęs pirmas Wembley stadio
ną su sustingusiu veidu, nusilpu
siomis kojomis ir svirduliuoda
mas, paskutiniame rate buvo vis 
dėlto aplenktas net dviejų varžo
vų.

1952 m. triumfavo ištverminga
sis čekoslovakas Zatopek ir 1956 
m. Melbourne — alžyrietis Alain 
Mimoun, bėgęs už Prancūzijos 
spalvas.

1960 m. amžinajam Romos mies
te laimi basas bėgikas, anksčiau 
niekam negirdėtas, Abisinijos sū
nus Bikila Abebe.

Į Romą Bikila atvyko kaip nie
kam nežinomas, niekur neišgarsė
jęs atletas ir savo nuostabiu lai
mėjimu nustebino pasaulį. Gimė 
jis 1932 m. rugpjūčio 7 d. ūkinin
ko šeimoje. Sulaukęs 19 metų am
žiaus, įstojo tarnauti į imperato
riaus sargybos dalinius, šis sar
gybinis su ūsiukais buvo švelnaus 
būdo, lieknas, beveik padžiūvęs, 
5 pėdų 9 colių, apie 60 kg. svorio.

Abisinijos armija iš tradicijos 
samdo skandinavus instruktorius 
savo karių fiziniam lavinimui. 
Imperatoriaus sargybos daliniams 
1946 m. buvo paskirtas instrukto
rium švedas majoras Onnie Nis- 
kanen. Sakoma, kad Niskanen bu
vo vienintelis žmogus pasaulyje, 
kuris nenustebo dėl Bikilos lai
mėjimo. Penkiasdešimt mt. am
žiaus buvęs bėgikas, ėjikas ir pa- 
šliūžininkas, energingas fizinio 
lavinimo instruktorius savo patir
tį sumaniai perdavė įgimtus ga
bumus turinčiam abisiniečiui.

Išstudijavęs Romos olimpiados 
numatytą maratono bėgimo kelią, 
Niskanen parinko panašią vietovę 
netoli Addis Abebos (Abisinijos 
sostinės). Čia išmatavo maratono 
distanciją — 26 mylias 385 jardus 
(virš 42 km.). Kad būtų užtikrin
tas, dar pridėjo vieną kilometrą 
priedo. Aukso medaliui gauti jau 
1956 m. pradėtos įtemptos ir sun
kios treniruotės. Kad geresnių 
rezultatų pasiektų, buvo sutelktos 
visos priemonės, įskaitant ir suo
mišką pirtį (sauna). Bikila tre
niruočių metu prieš olimpiadą 
maratono distanciją įveikė 2:21:23 
laiku. Basas bėgdamas, Bikila 
jausdavosi laisvesnis ir pasiekda
vo geresnių rezultatų, dėl to buvo 
nuspręsta, kad Romoje taip pat 
bėgs basas.

Favoritais į laimėtojus buvo 
laikomi — rusas Popov ir maro
kietis Rhadi. Marokietis anksčiau 
buvo laimėjęs tarptautinius lau
ko bėgimus, nors po laimėjimo 
korespondentams negalėjo net pa
sakyti savo gimimo datos. Popov 
laikė pasaulio maratono rekordą 
2:15:17 laiku. Bėgimo startas bu
vo pravestas labai nevykusiai, 
bet Bikila, vilkėdamas žalsvus su 
11 numeriu marškinukus, jautėsi 
laisvai ir nesijaudino. Bėgimui

vykstant naktį, garsųjį Appias 
kelią fakelais apšvietė italų ka
reiviai. Dvidešimtame kilometre 
jau pirmavo Bikila su Rhadi,, tru
pučiuką persekiojami naujo ze- 
landiečio Barry Magee. 20, 25, 30, 
35 ir 37 km. Bikila su Rhadi laiko 
dar vienodą laiką ir, likus iki fini
šo 1 km. jie vis dar kartu, šiam 
duetui vykstant, Bikila nežinojo, 
kas yra jo varžovas, kadangi Rha
di buvo įregistruotas 26 nume
riu, o čia bėgo 185xnumeriu. Rha
di dėjo pastangų pralenkti pasku
tiniame kilometre basąjį bėgiką 
tačiau šis staigiai atsiplėšė ir fi
nišą pasiekė, ritmiškai mėtyda
mas basas kojas, su šypsena vei
de, be nuovargio žymių. Jis pa
reiškė, kad galėjo bėgti dar ilgiau 
ir rankos mostu pasiuntė į šalį pa
sitikusius su įsupimui skirtomis 
antklodėmis pareigūnus. Rezulta
tas buvo pasaulinis 2:15:16,2.

Grįžus į Addis Abebą, jam bu
vo surengtas neblogesnis sutiki
mas, kaip kad imperatoriui grįž
tant į sostinę po italų okupacijos. 
Iš areodromo jis važiavo ant spe
cialios baltos platformos su dviem 
gyvais liūtais, kaip tautos sim
boliais, priešakyje. Pusės miliono 
minia bėrė jam rožių žiedų lapus 
ir giedojo jo garbei sukurtą gies
mę. Užsienio diplomatai sveikino 
jį, o imperatorius Haile Selassie 
asmeniškai prisegė Etiopijos 
žvaigždės ordeną. Išbuvęs devy
nerius metus eiliniu, buvo pakel
tas į jaunesnio puskarininkio 
(corporal) laipsnį. Žmona namuo
se jj pasitiko su gimusiu sūnumi 
Geremo. Kažkas netgi padovanojo 
jam bėgimo batukus...

Po triumfo valandų pr. mt. 
gruodžio 14 dieną Bikilai apsi
niaukė padangė. Jo daliniui suki
lus prieš imperatorių, ir jis atsi
dūrė sukilėlių eilėse. Sukilimą nu
malšinus, sakoma, kad Bikila turi 
būti dėkingas laimėtajam aukso 
medaliui... B.N.

Lietuvos krepšinio atžalynas 
toliau tęsia gražią lietuvių krep
šininkų pasirodymų seriją, k up 
dabartiniu metu vyresnieji krep
šinio atstovai negali pasigirti.

Pabaltijo vaikų ir jaunių krep
šinio turnyrą Leningrade (daly
vavo ir Leningrado komandos) 
laimėjo lietuviai. Čia buvo varžy
tasi 6 grupėse ir lietuviai užėmė 
4 pirmas vietas, 1 antrą ir 1 tre- 

atsistojo

australų žai- 
daugiau dar- 
atsiekia ge-

sezoną “Vil-

GALĖJO ATSIEKTI 
GERESNIŲ REZULTATŲ

C.L.S. klubas “Vilkas” praėju
siame žiemos turnyre žaisdami A 
klasėje iš astuonių komandų at
siekė tik 6-tą vietą. Kadangi Aus
tralijoje krepšinis smarkiai popu
liarėja, todėl jauni 
dėjai, įdėdami daug 
bo negu mūsiškiai, 
resnių rezultatų.

Naują pavasario
ko” krepšininkai žais A rezervo 
klasėje ir pasiryžę daugiau treni
ruotis — mažiau ginčytis ir at
siekti geresnių rezultatų, šio se
zono pirmosios žaidynės įvyko š. 
m. rugpjūčio 7 d. prieš R.A.A.F. 
Sekančios žaidynės numatytos 
rungpjūčio 21 d. prieš Rebels, Ly- 
neham Gimnazijos salėje.

“Vilko” stalo teniso komanda 
susidedanti iš Č. Žilinsko (kap.) 
T. Žilinsko, M. švvarzbaumo ir K. 
Minioto turėjo 13 rungtynių, iš 
kurių vos keletą pralaimėję įėjo į 
pusfinalines rungtynes ir tikisi 
pasiekti baigmines žaidynes.

K.M.

Melburne
Ė M E S I O !
TENISO ŽAIDĖJAMS 
atrinkti geriausius sta- 

i žaidėjus ateinančiai

D
S^ALO '
Norint 

lo teniso 
sporto šventei Geelonge, M.L.S.K. 
“Varpo” stalo teniso sekcija ren
gia turnyrą.

Šis turnyras įvyks rugsėjo 3 
d. 2 vai. p.p. (sekmadienį) stalo 
teniso stadijone Albert Park.

Visos moterys ir visi vyrai, no
rintieji dalyvauti turnyre, prašo
mi registruotis pas J. Ablonskį,

mergaičių 
išsirikiavo 

Latvija, 3.

čią. Taškais Lietuva 
I-je vietoje su 30 tšk. 

13-14 m. amžiaus 
grupėje komandos 
taip: 1. Lietuva, 2.
Leningradas, 4. Estija; 15-16 m. 
grupėje: 1. Lietuva, 2. Estija. 
Leningradas, 4. Latvija; 17-18 m. 
grupėje: 1. Lietuva, 2. Leningra
das, 3. Latvija, 4. Estija.

13-14 m. berniukų grupėje — 
1. Leningradas, 2. Estija, 3. Lietu
va, 4. Latvija; 15-17 m. grupėje 
— 1. Lietuva, 2. Latvija, 3. Lenin
gradas, 4. Estija; jaunių grupė
je — 1. Leningradas, 2. Lietuva, 
3. Latvija, 4. Estija.

3.

FUTBOLININKAMS EINASI 
NEKAIP

Vilniaus Spartako futbolo ko
mandai, kurią sudaro “valstybi
niai profesionalai”, nekaip vyks
ta Sov. Sąjungos futbolo “grieti
nėlės” pirmenybėse. Po dviejų 
pralaimėjimų išvykoje vilniečiai 
pas save vos sukrapštė vieną taš
ką, sužaisdami lygiomis (2:2) 
prieš Voronežo Trudo vienuolikę.

Vilniečiai kiek pataisė savo 
markę tarptautinio pobūdžio run
gtynėse, įveikę Lenkijos Bydgoš- 
čio Poloniją 3:0. Priešininkai žai
džia Lenkijos aukštoje futbolo 
lygoje.

tel. WM 7050 ir V. Lazauską — 
tel. 68 2015 kasdien po 5 v.v.

Kad žinotume, kiek stalų už
sakyti turnyrui, susiregistruoti 
prašome iki rugpjūčio 27 d.

M.L.S.K. Varpas Valdyba

MIELI LIETUVIAI!
BE SAVOS SPAUDOS NIEKAS NEGALI GYVENTI!

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI
PATARNAUS

VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

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

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

LAFITTE

DRAUGIŠKIAUSIAI IR PIGIAUSIAI JUMS PATARNAUS 

RADFORD’S FLORAL SERVICE 
Vainikai laidotuvėm*, dovanų krepšiai ir kito* rinktinė* gėlė*. 

Siuntimas į užsienius.
117 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, Tel.: UB 1617
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I. Slroutins 306 The Causeway. Melbourne
Tel. MF 6673 — uždaryta pirmadieniai*
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SIUNTINIAI | LIETUVĄ

SIUNČIAME TIESIAI PAŠTU IŠ MELBURNO

BUVUSI “R O T A”, DABAR —

STATION DELICATESSEN
92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA

SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO 
PRODUKTUS.

Užsakymai pristatomi į namus.

Adelaidėje
VYTIS — UNITED CHURCH 

(52 — 49)
Vytis laimi trečias rungtynes 

šiais metais.
Pralošdami vis mažu rezultatu 

prieš geras komandas, vytiečiai 
susilaukė puikaus laimėjimo. Pas
kutinėse minutėse mūsiškiai me
tė visas savo jėgas ir pajėgė 
priešą dengti nuo pat jų krepšio, 
kas suteikė progos išlyginti rezul
tatą ir -Visockio ir Ignatavičiaus 
paskutiniai metimai atnešė ko
mandai laimėjimą.

Taškus pelnė: Ignatavičius 24, 
Petkūnas 2, Visockis 5, Gumbys 
9, Urmonas 0, Lapšys 6, Dauga
lis 6.

Ligi šiol Vytis sužaidė 16 rung
tynių, iš kurių tris laimėjo. Su
metė 825 taškus, iš priešų gavo 
1010 taš. Geriausi metikai buvo: 
Gumbys 239 tašk., Ignatavičius 
213, kuris žaidė mažiau rungty
nių už Gumbj.

Š.m. rugsėjo 7 ir 14 dienomis 
dvi paskutinės District komandos 
ir Metro “A” dvi pirmutinės ko
mandos turės persižaisti. Tikima
si, kad Vytis jas laimės.

Nuo šių rungtynių pareis, ar 
Vytis pasiliks “District” pirme
nybėse.

Edas

Canberroje
RAAF — VILKAS 

38-35 (8-24)
Pirmąsias rungtynes žaisdami 

su RAFF komanda, vilkiečiai pa
rodė gražią pradžią, bet antrame 
kėlinyje žaidimą atleido ir pas
kutinėse žaidimo minutėse išfola- 
vus B. Jarašių, žaisdami ketu
riese, nebepajėgė rezultato išlai
kyti.

Taškus pelnė: č. Žilinskas 20, 
K. Miniotas 13 ir T. Žilinskas 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALB Krašto Valdyba ir 
redakcija — administracija

y.

CABRAMATTA HOTEL 
Tel. UB 1619 

moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto, 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — 
gera muzika.
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PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
I USSR PER ŠVEDIJĄ

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

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

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS { 
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ 

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

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

pageidavimai patenkinami.

{vairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd.,
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

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

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS
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SYDNĖJUS
PAMALDOS

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. Katedroj 
5 vai. po pietų.

K.P.B.

Kolegą dr. JURGI MIKOLAJŪNĄ,

netekusį mylimos motinos,

nuoširdžiai užjaučia

Melburno lietuviai studentai

MELBURNAS
“RAMOVĖS” SKYR.

SUSIRINKIMAS
Š.m. rugpjūčio 26 d., šeštadie

nį, Lietuvių Namuose, Thornbury, 
šaukiamas Veteranų S-gos “Ra
movė” Melburno skyriaus narių 
metinis susirinkimas. Programoje 
numatyta — valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai, naujos val
dybos rinkimai, N. Butkūno pa
ruošto filmo — “Lietuvos kariuo
menė vaizduose” — demonstravi
mas, bendra arbatėlė.

Į susirinkimų, ypač filmo pasi
žiūrėti, kviečiami atvykti visi buv. 
kariai, jų šeimos ir prijaučian
tieji.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŲ KLUBO
METINIS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko š.m. liepos 
29 d. Lietuvių Namuose, kuriam 
pirmininkavo M.L. Klubo pirmi
ninkas inž. Z. Budrikis ir sekreto
riavo N. Butkus.

Klubo pirmininkas pateikė pla
tų atliktų darbų ataskaitinį pra
nešimų, akcentuodamas, kad pra
eitos kadencijos Tarybos darbams 
pagrindinė mintis buvusi ta, kad 
suteiktų Melburno lietuvių ben
druomenei bendruomeniniuos lie
tuvių namuose kiek galima palan
kesnę fizinę aplinkų lietuviškai 
veiklai koncentruoti ir jai plėsti.

Klubo Taryba, vykdydama šių 
grynai bendruomeninę paskirtį, 
ėmusis iniciatyvos daryti visus 
žygius, kad išlygintų užsilikusius 
nesutarimus tarp apylinkės valdy
bos ir M.L. klubo Tarybos. Dėtos 
pastangos (turėta du bendri su 
Apylinkės v-bomis posėdžiai) pa
galiau davė gražiu vaisių, būtent: 
M.L. klubo pirmininkas padarė 
pranešimų bendruomenės metinia
me susirinkime; apylinkės valdy
ba įkuria savo būstinę Lietuvių 
Namuose; kultūriniai parengimai 
Lietuvių Namuose tvarkomi, deri
nami bei organizuojami apylin
kės valdybos; dabartinis valdybos 
pirmininkas dalyvauja šiame susi
rinkime ne tik kaip klubo narys, 
bet kaip atstovas visos Melburno 
lietuvių bendruomenės.

Kad Lietuvių Namuose būtų ta 
fizinė aplinka, reikėjo prie jų 
pridėti ir pinigo ir darbo.

Pinigas telktas paskelbus vajų, 
renkant paskolas bei aukas, šiais 
metais didžiausias sumas įmokėjo 
B. Zabiela su savo kapela ir J. 
Geštartas. Pinigas taip pat telk
tas iš pobūvių: metinis Lietuvių 
Namų balius, Margučių pobūvis 
ir kt. Pirmininkas pareiškė vi
siems pinigus telkiant vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjusiems 
padėkų, o ypač dideliam būriui 
ponių ir panelių, kurios darbu ir 
aukomis sudarė turtingus pobū
vių bufetus ir, juos pavyzdingai 
tvarkydamos, pelnė visų nuošir
džių padėkų.

Darbų Lietuvių Namus tvar
kant — remontuojant teikė gau
sus būrys talkininkų, kuriuos pir
mininkas visus išskaičiavęs, pa
reiškė jiems padėkų.

Tačiau čia negalima nepaminė
ti ir Klemo Baltoko, kuris, turė
damas ar neturėdamas talkinin
kų, neskaitydamas valandų, pats 
dirbo ir visiems darbams vadova
vo. Taip pat negalima nepaminė
ti ir Juozo Červinsko. Jei mes 
randame Lietuvių Namuose ar jų 
kieme kų naujai sutvarkyta, tai 
dažniausia jo ir jo žmonos įdėto 
darbo dėka.

Namai turtėja ir inventoriumi, 
kuris dažniausia kaip kieno nors 
auka atsiranda. Atskirai paminė
tini Eleonora ir Juozas Balčiūnai, 
kurie Lietuvių Namams padova
nojo biliardo stalų ir kitų ver
tingų reikmenų. Klubo pirminin
kas jiems ir visiems kitiems au
kotojams padėkojo.

Lietuvių Namai auga, tvirtėja 
ne tik kaip fizinė aplinka, bet 
gausėja ir jų naudojimas. Juose 
metų bėgyje veikė ir veikia sa
vaitgalio mokykla, skaitytos pas
kaitos (Lietuvių Kultūros Fondo 
rengtos), čia žaistas ir žaidžia
mas stalo tenisas (tarpklubinės 
turnyro rungtynės), čia skautai, 
sportininkai, moterų socialinės 
globos d-ja turi būstines, čia pra
deda įsikurti apylinkės valdyba, 
čia vyko karių, Kultūros Fondo, 
inžinierių susirinkimai, dainorių 
sambūrio, jaunimo pobūviai, suei
gos, laužai... Vis tai ženklai, kad 
Lietuvių Namai yra gyvas ir žy
mus lietuvių bendruomenės reiš
kimosi šviesulys.

Piniginę apyskaitų pateikė ats
kaitomybės vedėjas Vladas Ja
kutis ir iždininkas Jonas Valys.

Revizijos Komisijos aktų per
skaitė jos pirmininkas Justinas 
Kuncaitis, užgirdamas atliktus 
darbus.

Pranešimai ir metinė apyskaita 
susirinkimo patvirtinti.

Klubo tarybos rinkimų mandatų

komisijos narys J. Kalnėnas, per- 
skaitydamas k-jos protokolų, pra
nešė, kad į naujųjų 1961-62 metų 
klubo tarybų yra išrinkti Ignas 
Alekna, Jonas Antanaitis, Juozas 
červinskas, Vladas Jakutis, Jonas 
Meiliūnas, Jonas Valys ir Bronius 
Vanagas.

Baigdamas susirinkimo aprašy
mų, noriu specialiai išskirti ir 
ypatingai atžymėti Melburno apy
linkės valdybos pirmininko Juozo 
Petrašiūno pasakytų susirinkime 
žodį.

Pirmininkas pareiškė, kad mū
sų tautiniai — kultūrinė veikla 
nėra perdaug gyva, tačiau ir ta 
nesutarimų yra slopinama. Prieš
taraujančiais pareiškimais nukrei
piamas mūsų dėmesys nuo tiesio- 
ginino kelio, nuolatiniais įtaigoji- 
mais nedideli dalykai padaromi 
principiniais, nesųmoningai prade
dama nuvertinti ar užmiršti tuos 
idealus, dėl kurių mes vieningai 
privalėtume kovoti.

Apylinkės valdyba yra pasiry
žusi tuos nesutarimus švelninti ir 
kreipti mūsų bendruomenės gy
venimų į pozityvios veiklos vėžes, 
idant mes, eidami greta vienas 
kito, bendrai kurtume šviesesnį 
rytojų, stiprindami lietuvybės 
pamatus šiame krašte.

Tarp tų nesutarimų yra santy
kiai tarp apylinkės valdybos ir 
Lietuvių klubo tarybos. Jau eilė 
metų šis klausimas buvo gvildena
mas spaudoj; sukeldavo jis per 
mūsų bendruomenės susirinkimus 
gana aštrias diskusijas, kurios 
niekada neatnešė jo sprendimo, 
bet priešingai — iššaukdavo emo
cinių išsišokimų tarp paskirų ben
druomenės narių ir dažnai pasto
davo kelių ne vienam sprendimui, 
kuriuos mes turėjome padaryti 
savo ir savo tautos labui.

Todėl apylinkės valdyba, iš 
naujo peržiūrėjusi šį klausimų, 
rado, kad:

Atsikėlus iš Vokietijos nema
žam lietuvių skaičiui į šį miestų, 
pradėjo vystytis lietuvių organi
zacinis gyvenimas. Po poros metų 
iškilo gyvas reikalas įsigyti Lie
tuvių Namus, kuriuose visokerio
pas lietuvių organizacinis gyveni
mas rastų sau prieglaudų, sudary
damas lietuviškos veiklos židinį.

Pradžioje tokių namų įsigijimu 
rūpinosi apylinkės valdyba, ta
čiau matydama, kad finansų telki
mo darbas eina labai lėtai, nuta
rė įsteigti atskirų komisijų, ku
riai pavedė tuos reikalus vystyti 
toliau.

Namams įsigyti komisija perėjo 
kelias stadijas, jieškodama bū
dų, kaip daugiau ta idėja sudo
minti bendruomenės narių, kol 
pagaliau galutinai buvo įregis
truota valdžios įstaigose organiza
cija, pavadinta Melbourno Lietu
vių Klubo vardu.

Lietuvių klubo nariai beveik 
išimtinai savo finansinėm išgalėm 
nupirko namus, kuriais daugumas 
Melburno lietuvių organizacijų 
naudojasi ir laiko juos Lietuvių 
Namais.

Apylinkės Valdyba, peržiūrėju
si Lietuvių Klubo įstatus, nerado 
nieko, kas prieštarautų Bendruo
menės statutui. Kiekvienas ben
druomenės narys, nežiūrint jo po
litinių ar religinių įsitikinimų, 
turi teisę būti Lietuvių Klubo na
riu. Iš kitos pusės, kiekvienas 
klubo narys pirmoje eilėje yra 
bendruomenės narys.

Melburno apylinkės v-ba at
kreipia ypatingų dėmesį į vienų 
dėsnį, kuris ne vienu atveju Lie
tuvių Klubo tarybos buvo skelb
tas ir praktikoje praeityje ir da
bar vykdomas, būtent: kiekviena 
organizacija, o taip pat pavienis 
bendruomenės narys turi teisę 
Lietuvių Namais naudotis, nežiū
rint, ar jie tuos namus parėmė ar 
ne.

Bendruomeniškam Lietuvių Na
mų paskirties išreiškimui ir pa
tvirtinimui Melburno apylinkės 
valdyba siūlo Lietuvių klubo vi
suotinam narių susirinkimui tų 
dėsnį patvirtinti savo nutarimu.

Iš savo pusės Melburno apy
linkės valdyba kviečia:

1) kiekvienų bendruomenės na
rį, norintį dalyvauti Lietuvių Na
mų valdyme bei tvarkyme, tapti 
Melburno Lietuvių Klubo nariu;

2) kiekvienų organizacijų bei 
pavienį bendruomenės narį šiais 
namais naudotis, jais rūpintis ir 
juos ugdyti, laikant juos visų Mel
burno lietuvių namais.

Melburno Lietuvių Klubo narių 
susirinkimas, išklausęs apylinkės 
valdybos pirmininko kalbos, pada
rė šį nutarimų:

“Kiekviena lietuvių organizaci
ja, o taip pat ir pavienis bendruo
menės narys turi teisę naudotis 
Lietuvių Namais, nežiūrint, ar jie 
tuos namus parėmė ar ne”.

Pirmininko pareikštas apylinkės 
valdybos nusistatymas ir kvieti
mas naudotis bei remti Lietuvių 
Namus, o taip pat M.L. Klubo su
sirinkimo nutarimas tikrai turės 
didelės reikšmės tiek Melburno 

lietuvių bendruomenei, tiek Lie
tuvių Namams.

Reikia palinkėti, kad naujoji 
M.L.K. taryba, glaudžiai bendra
darbiaudama su apylinkės valdy
ba, rastų visų Melburno lietuvių 
pozityvios paramos jos darbe, 
skirtame lietuvių bendruomenei.

Rimas Vėtra

PERTHAS
REIKŠMINGAS SUSIRINKIMAS

š.m. rugpjūčio 6 d. įvyko Per
the reikšmingas lietuvių susirin
kimas, kurį įvedamuoju žodžiu 
pradėjo apyl. valdybos pirm. inž. 
A. Kateiva, paaiškindamas šio su
sirinkimo svarbų ir pritardamas 
iniciatorių siekiamam tikslui — 
įkurti Perthe lietuviškų koopera
tinę bendrovę.

Susirinkimui pirmininkauti bu
vo pakviestas A. Statkus, sekreto
riauti — J. Miliauskas. Po pa
skelbtos susirinkimo darbotvarkės, 
kūrėjas — savanoris N. Slidžiū- 
nas savo ilgokoje kalboje kvietė 
susirinkusius vieningai jungtis į 
kooperatinę vienybę, nurodyda
mas, kad tatai geriausias būdas 
ekonomiškai įsistiprinti ir dau
giausia pasiekti savo pačių ger
būviui. Sekančiuoju kalbėjo spor
tuojančio jaunimo atstovas V. Ka
linauskas. Jis trumpai peržvelgė 
panašaus susiorganizavimo reikš
mę ir išreiškė viltį, kad ir spor
tuojantis lietuvių jaunimas galė- 
siųs turėti daugiau paramos iš 
numatytos steigti ekonominės or
ganizacijos. Visi susirinkusieji 
kalbėtojų mintims pritarė.

Prezidiumo pirmininkas prane
šė, kad šio susirinkimo iniciato
riais yra: J. Norvilas, V. Kaspu
tis, A. Klimaitis, A. Kamineckas 
ir VI. Kazokas.

Išsamų pranešimų sumanyto
sios kooperatinės bendrovės stei
gimo reikalu padarė A. Klimaitis. 
Jis priminė, kad jau prieš dešim
tį metų Perthe tuo pačiu tikslu 
buvo šauktas visų lietuvių susi
rinkimas, tačiau kooperatinės ben
drovės negalėjo įsteigti jau tik 
dėl šios paprastos priežasties: 
anuo metu visi buvo labai užimti 
savo kūrimosi reikalais. Koopera
tinei bei prekybos bendrovei 
steigti A. Klimaitis nurodė kele
tu variantų, tačiau ilgiau sustojo 
prie vad. verslo bendrovės, kuri 
esanti priimtiniausia. Angliškai, 
pagal prelegentų, ji vadintųsi 
Trading Company, kurios perso
nalas esu būtų sudarytas iš visų 
rūšių lietuvių amatininkų. Šių 
bendrovę įregistruoti esu papras
ta, o ir pati darbo pradžia nebū
tų sunki, nes priimami amatinin
kams užsakymai, esu, būtų kol 
nėra savų patalpų, atiduodami 
dirbti į namus.

Iš susirinkusiųjų buvo reiškia
ma visa eilė individualių nuomo
nių. Kaikurie norėjo, kad tokiai 
bendrovei vadovautų apyl. valdy
ba, tačiau galutinai nusistatyta, 
kad tatai bus privatus reikalas, 
kilęs iš privačios iniciatyvos. Ini
ciatorių grupė susirinkimo valia 
buvo papildyta dar šiais tautie
čiais: J. Ditmonu, B. Jasu, A. 
Statkum, G. Vyšniauskiene, Pr. 
Grincevičium ir V. Valodka. Bu
vo nuspręsta, kad iniciatoriai ir 
čia išminėti nauji pagalbininkai 
paruoštų nustatytajai bendrovei 
steigti projektų, išdirbtų įstatus 
ir vėl sušauktų visuotinų susirin-

*• MELBURNO APYLINKĖS VALDYBA,i >:
>: SUNORMAVUS SANTYKIUS SU LIET. KLUBO TARYBA, *!
$ PIRMĄ KARTĄ RUOŠIA LIETUVIŲ NAMUOSE,
Ž 12 FRANCIS GROVE, THORNBURY, J

i Pobūvi — sokius |
I 1 i
>• POBŪVIS ĮVYKS Š.M. RUGSĖJO MĖN. 2 D., ŠEŠTADIENĮ. >:

Pradžia.. 7 vai. vak. i
V

Visi bendruomenės nariai kviečiami skaitlingai apsilankyti
:*« savo Namuose.

Visokeriopai patarnaus gausus bufetas.

8 Pakvietimai gaunami pas visus Apyl. V-bos narius. >:

MELB. APYLINKĖS VALDYBA

i V.

SPAUDOS BALIAUS 
PRAŠMATNYBĖS

Jūsų bendradarbiui nepaprastai 
rūpėjo sužinoti kaikurių smulk
menų iš š.m. rugsėjo 2 d. Grace 
Bros, salėje įvyksiančio “Mūsų 
Pastogės” Spaudos Baliaus. Jau 
iš dedamų skelbimų atrodo, kad 
šiųmetinis balius bus nepaprastas 
ir nekasdieniškas, nes jo progra
moje minimi kažkoki “Burtų fon
tanai”, “Piratų barai” ir kita.

Aplinkiniais keliais patyriau, 
kad visam baliaus pasisekimui ir 
jo programai sudaryti bei jų pra
vesti vadovauja dabartinis Krašto 
Valdybos vicepirmininkas A. Ja
saitis, tai jį šiaip taip pasigavau 
ir gautųjų informacija pateikiu 
čia tiems, kurie baliuje lankysis 
ir linksminsis.

— Girdėjau, kad Jūs, p. Jasai
ti, esate Krašto Valdybos įgalio
tas vadovauti Spaudos Baliui dik
tatoriaus teisėmis?

— čia jau perdaug pasakyta, 
— šypsojosi paklaustasis. — Tie
sa, man yra užkrauta daugiausia 
darbo 'ir rūpesčių šį balių ruo
šiant, tačiau visi Krašto Valdy
bos nariai, o ii- “Mūsų Pastogės” 
redaktorius esame pasiėmę vieno
kias ar kitokias geresniam ba
liaus pasisekimui pareigas.

— Nenoriu aš Jūsų perdaug 
varginti ir kamantinėti, tačiau 
man, kaip negeriančiam ir nešo
kančiam, būtų visdėlto įdomu kai- 
kų sužinoti apie baliaus progra
mų.

— Negaliu ir aš visko čia Tams
tai išdėstyti, — vis šypsojosi p. 
Jasaiti?, — nes turime kaikurių 
paslaptingų staigmenų, kurias pa
matys tie, kurie nepagailės lai
ko, o ir vieno kito žaliuko atvykti 
į gražia tradicija virtusį Spaudos 
Balių. Bet Tamstos smalsumui 
bent iš dalies patenkinti galiu 
kaikų ir pasakyti. Pirmiausia tu
riu pabrėžti, kad šiųmetinio ba
liaus rengėjai deda visas pastan
gas, kad svečiai būtų visapusiškai 
patenkinti. Aptarnavimas bufe
tuose organizuojamas taip, kad 
būtų akimirksninis, t.y. niekam 
nereikėti! laukti. O ir bufetų gė
rybės bus ypatingai turtingos: 
pigaus maisto pasirinkimas nepa
prastas, o įvairiausi stiprieji gė
rimai normaliomis barų kainomis. 
Todėl tikimės, kad jau bent šie
met niekas nesineš savo valizėlių, 
kas tikrai negražu ir šeiminin
kams nemalonu, šiais metais yra 
kviečiama visa eilė įžymių aus
tralų (senatorių, parlamentarų, 
laikraštininkų, net ir vyriausias 
Sydnėjaus miesto burmistras), tai
gi ir programa, kad išlaikytume 
gerų savųjų vardų, bus originali 
ir įdomi. Kaip sakiau, negaliu čia 
jau prieš balių detalizuoti pro
gramos, tačiau jau galiu pažymė
ti, kad bus intriguojantis čigonių 
pranašysčių konkursas, kalbant gi 
humoristiškai •— vadinamasis 
“Burtų fontanas” jau atsiųstas 
iš Romos į Sydnėjaus uostų, o 
Frank Sinatros geriausias moki
nys, kurį matysite baliuje, jau 
pakeliui į Sydnėjų... Apie “Pira
tų barų” negaliu šiuo tarpu nie
ko prasižioti, tačiau jis bus ir, 
manau, juo daugiausia domėsis 
vyrai.

Malonu man čia pareikšti, kad 
šį kartų ir mūsų studentės akty
viai įsijungs į baliaus programos 
realizavimų. Jos pardavinės ba
liaus programas, jos dalyvaus ir 
čigoniškųjų pranašysčių konkurso 
spektaklyje, o dėl sklandesnio 
svečiams patarnavimo yra visa ei
lė tautiečių maloniai pasižadėję 
padėti baliaus rengėjams laisva

noriškai...
Atsisveikinęs Spaudos Baliaus 

vadovų p. A. Jasaitį, vykau namo 
linksmai nusiteikęs, nes įsitikinau, 
kad šių metų “Mūsų Pastogės” 
spaudos balius gal pradės naujų 
erų visų mūsų pobūvių parengi
mams, kuriuose tikrai turėtų bū
ti daugiau įdomenybių ir staig
menų. A. B. Barniškis

VENGRŲ PAKVIETIMAS
Paskutinėmis dienomis gautas 

kvietimas studentams, tėvams bei 
jų bičiuliams į vengrų studentų 
ruošiamų 4-jį metinį “White Rose 
Ball” — “Baltųjų Rožių Balių”. 
Parengimas, kuriame demonstruos 
vengrų debiutantės, įvyks rugsėjo 
30 d. Chevron-Hilton viešbuty. 
Pradžia 8 vai. vak. Užkandžiai pa
rūpinami nemokamai. Gėrimai už
sakomi vietoje. Apsirengimas for
malus ir įėjimas tik su pakvieti
mais, kuriuos gaunama, po £2 as
meniui, užsisakant pas tudentų 
pirmininkę kol. E. Stankevičiūtę 
(tel. FL 1534) iki rugpjūčio 31 d.

Studentų Valdyba

STATYS “AUŠROS SŪNUS”
Sydnėjaus “Atžalos” teatras po 

ilgesnės pertraukos vėl pradėjo 
repeticijas. Šį kartų ruošiamasi 
statyti S. Čiurlionienės “Aušros 
sūnūs”.

Režisuoja St. Skorulis.
M.P.I.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus lietuvių klubo “Lie

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

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

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

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

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

Sydnėjaus Liet. Klubo 
“Lietuvių Namai” Taryba

METINIS SUSIRINKIMAS
IŠ.m. rugpjūčio 26 d. 7 v.v. Cen

triniuose Liet. Namuose Redfer
ne šaukiamas visuotinas metinis 
“Šviesos” Sambūrio Sydnėjaus 
skyriaus susirinkimas.

Narių dalyvavimas pageidau
jamas.

Valdyba

ATEITININKŲ VEIKLA
Prieš porų savaičių Sydn. atei

tininkų kuopa turėjo savo susi
rinkimų p.p. Lašaičių namuose, 
dalyvaujant dvasios vadui kun. P. 
Butkui ir globėjui dr. A. Maura- 
giui.

Pirmininkei J. Zakarauskaitei 
— Burokienei ir senai valdybai 
po metų kadencijos atsistatydi
nus, buvo išrinkta nauja, kuri pa
siskirstė pareigomis sekančiai:

Pirmininkė — Irena Gintalaitė 
37 Susan St., Auburn; sekreto
riai — V. Lašaitis 190 Denison 
St., Newtown ir J. šarkauskas 
33 Regata Rd., Five Dock; kasi
ninkas — E. Lašaitis; kultūros 
reikalams narys — B. Šarkauskas.

Nauja valdyba yra užsibrėžus 
atlikti daug darbų, kurių svar
biausias — surengti jaunimui pa
vasario stovyklų, kuri įvyks š.m. 
rugsėjo 30 d. ir spalio 1 ir 2 die
nomis.

Norima sukviesti ir tolimesnių 
apylinkių jaunimų. Jau yra sutar
ta su Sydn. skautų vadovybe, kuri 
leido naudotis jų sklypu Ingel- 
burne.

Smulkiau apie tai galima suži
noti pas bet kurį valdybos narį, 
o vėliau bus smulkiau paskelbta 
ir spaudoje. E.L.

BANKSTOWNAS
MATYSIME SCENOJE
“BATUOTĄ KATINĄ”

Pranešame tikrai malonių nau
jienų: Bankstowno lietuvių “Dai
navos” salėje jau ilgesnį laika 
vyksta vaikams vaidinimo “Ba
tuotas Katinas” repeticijos. Jį 
rengia Bankstowno savaitgalio 
mokykla. Repeticijos vykstančios 
sėkmingai. Režisuoja žinoma vai
kų vaidinimų režisorė V. Saudar- 
gienė, kitus darbus atlieka taip 
pat žinomi ir energingi pavaduo
tojai.

Vėlyvesnėse “Mūsų Pastogės” 
laidose skaitysite daugiau apie šį 
svarbų ir įdomų žygį, rengiamų 
musų jauniesiems.

M.P.I.

“ŠVYTURIO” ANSAMBLIO 
REPETICIJA

Š.m. rugpjūčio 26 d. (penkta
dienį) 7 vai. 30 min. Bankstow
no liet, namuose “Dainava” šau
kiamas “švyturio” ansamblis tau
tinių šokių repeticijai.

Kviečiami visi senieji ansamb
lio nariai ir prašomi visi tie, ku
rie norėtų taip pat į šį kultūrinės 
veiklos vienetų įsirašyti.

Seniūnas
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