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Mėtosi žodžiais ir pilstosi vandeniu
BERLYNAS — VIS DAR AŠTRIAM KARO PAVOJAUS ŽENKLE. NEUTRALIEJI 

SUSKRENDA BELGRADAN. AR AMERIKA BUS INDONEZIJOS TALKININKĖ? TU
NISO PROBLEMA VIS DAR NEIŠSPRĘSTA. BRAZILIJOJ NUVERSTAS PREZIDENTAS 
QUADROS.

Kaikurie užsienio laikraščių 
bendradarbiai, humoristiškai api
būdindami dabartinę Berlyno po
litinę padėtį, sako, čia prasidė
jęs tikras šaltasis karas, kuris 
vykstąs ne tik žodžiais, bet ir 
“šaltais” veiksmais. Pranešama, 
kad abiejų Berlyno sektorių gy
ventojų jausmai esą tiek įelekt
rinti, o ypač vakarinės miesto 
dalies gyventojai tiek įpykę ant 
savo kompatriotų — rytinės zo
nos policininkų, kad paskutinė
mis dienomis nuolat pasikartoją 
vakariečių jaunimo susibūrimai 
prie spygliuotųjų vielų tvorų, iš 
kur egzaltuoti jaunuoliai savo šū
kiais įžeidinėją raudonuosius po
licininkus. Tie, atsakinėdami 
grasinimams, jau kelius kartus 
yra panaudoję ašarines ir van
dens bombas, apliedami susirin
kusiuosius “priešus”. Taigi, kaip 
matome, vis dar vyksta tik šalta 
tarpzoninė dvikova, tačiau vaka
riečių politiniuose sluogsniuose 
rimtai prisibijoma, kad gali atsi
tikti ir ginklų pavartojimo inci
dentas, kuris jau būtų sunku su
stabdyti.

Būdinga čia, kad Vakarų pa
sauly žydų valdoma spauda, net 
keli įtakingi Jungt. Amerikos 
Valstybių dienraščiai, jų tarpe ir 
New York Post, pradėjo akciją 
kaltinant ne tik V. Vokietijos vy
riausybę, bet ir iš viso vokiečių 
tautą, kuri, girdi, vis dar neišsi- 
gydžiusi nuo Hitlerio idėjų ir 
norinti amerikiečių rankomis 
vėl sukurti tretįjį pasaulinį ka
rą, kad tame žiauriame susidūri
me galėtų įgyvendinti savo re
vanšistinius siekimus. Tie laik
raščiai kelia abejones, ar ir vėl 
esą verta dėl Vokietijos, kuri 
dar netolimoje praeityje sukėlė 
du siaubingus pasaulinius karus 
ir į juos įtraukė net amerikie
čius, kariauti gal net branduoli
nių ginklų siaube. Jų nuomone, 
paskutinę savaitę Vak. Vokieti
jos gyventojų elgesys Amerikos 
atžvilgiu buvęs nedžentelmeniš
kas ir arogantiškas. Vokiečių 
spauda puolanti Amerikos politi
kos minkštumą Berlyno klausi
mu, o V. Vokietijos studentų są
junga net išdrįsusi pasiųsti prez. 
J. Kennedy lietsargį, kaip jo 
nuolaidžios sovietams politikos 
simbolį. V. Berlyno burmistro 
Willy Brandt laiškas Amerikos 
prezidentui, kur jis reikalauja 
“mažiau žodžių, o daugiau akci
jos” esąs taip pat įžeidžiančio 
pobūdžio ir nemandagus.

Įsigilinus į šiuos Amerikos 
žydiškosios spaudos išvedžioji
mus, aiškėja dvi galimybės: pir
ma — sovietai per žydus varo 
akciją, kad Amerika liktųsi pa
syvesnė dabar vykstančiame 
konflikte dėl Berlyno ateities, o 
antra — gal būt net tos pačios 
Amerikos valdžios inspiruoti žy
dai rengia gyventojų nuotaikas 
jau artimos ateities numatyto
sioms nuolaidoms dėl Berlyno, 
norint išvengti visuotino karo.

Pasikeistų savaitės bėgyje no
tų ir dabar vykstančių pasiren
gimų kalba tačiau rodo kitą me
dalio pusę. Nikita Chruščiovas 
savo pareiškimuose, kaip ir vi
sada, yra dviveidis: vieną dieną 
jis grasina Vakarams branduo

liniais ginklais, kitą — vėl pa- 
čiulba taikos balseliu, skelbda
mas, kad dėl Berlyno karo ne
būsią.

Kokia gi tikrumoje Berlyno 
padėtis šiandien. Atsakymas aiš
kus: ji yra įtempta iki kraštuti
numo, o laimėjimų laurus iki 
šiol vis dar skina bolševikai. Jei 
ši padėtis Berlyne ir būtų ku
riam laikui stabilizuota, tai so
vietai jau bus pasiekę to, ko jie 
norėjo: jie užtvėrė Vokietijos 
rytų zoną neperžengiama gele
žine siena ir uždarė rytų vokie
čius komunistiniu kalėjiman, ku
riems, kaip ir visiems Rytų Eu
ropos pavergtiesiems,' nėra gali
mybės išsiveržti į laisvuosius Va
karus.

Trečioji pasaulio politinė jė
ga — vadinamieji neutra
lieji šią savaitę suskrenda 
Belgradan, Jugoslavijon. Dikta
torius maršalas Tito bus jų šei
mininkas ir vadovas. Čia susi
renka 25 neutraliųjų tautų mi
nisterial pirmininkai, jų tarpe ir 
Indijos premjeras Nehru. Pra
nešama, kad be bendrų politinių 
klausimų, bus svarstyta Berlyno 
krizė, Laoso ir Tuniso reikalai. 
Kadangi šie vadinamieji neutra
lieji yra daugiau ar mažiau pa
dažyti komunistiniu rausviu, tai 
suprantama vakariečiai neturėtų 
laukti jų paglostymo. Greičiau
sia šioj konferencijoj bus vaka
riečiai pakaltinti imperializmu ir 
kolonializmu, kai tuo tarpu so
vietiškoji vergija Sov. Rusijoj ir 
okupuotuose Rytų Europos kraš
tuose bus nepaminėti. Tatai juk 
visiškai pagal įsigyvenusią tradi
ciją, nes ir Vakarų bloko dau
gelis vadų kažkodėl vis dar sten
giasi apeiti Rytų Europos pa
vergtųjų tautų reikalus.

Australijos spauda su susirū
pinimu skelbia, kad patikimomis 
žiniomis Amerikos prezidentas 
greitu laiku pasiusiąs savo brolį 
teisingumo ministerį Robert 
Kennedy mandagumo vizitui į 
Indoneziją. Sklinda gandai, kad 
Amerika deda pastangas lindo- 
neziją įtraukti į vakariečių blo

POLITIKOS LABIRINTUOSE

SLAPTOS PREKYBINĖS 
SUTARTYS

Ispanija griežtai prieškomunis- 
tinė valstybė, vis dar nepripažįsta 
Sovietų Sųjungos bloko valstybių 
ir neturi su jomis diplomatinių 
ryšių, tačiau prekyba tarp Ispa
nijos ir Rusijos satelitų vis ple
čiasi.

Paskutiniu metu Ispanija ir Ru
sija sudarė prekybinę sutartį, ku
ria šios valstybės pasikeičia pre
kėmis: Rusija duos Ispanijai 40, 
000 tonų žibalo ir naftos, o Ispa
nija atsimokės 2,200 tonų sinteti
nės plastikos gaminių. Bendrai 
Ispanijos prekyba su sovietiniu 
bloku yra dar nežymi ■— apie 10 
milijonų dolerių vertės metams, o 
importas yra apie 17 milijonų do
lerių. Praėjusiais metais Ispanija 

ką, o tatai juk būtų rimta jėga 
Azijos pietryčiuose. Politiniuose 
sluogsniuose manoma, kad Indo
nezija būtų visai saugus Ameri
kos bendradarbis, jei ji atgautų 
iš Olandijos vakarinę Gvinėją. 
Australijai, suprantama, Ameri
kos flirtas su Indonezija gal ir 
nėra perdaug parankus, nes po 
vakarinės Gvinėjos aneksijos, 
Indonezija pareikštų pretenzijų 
ir į Australijos valdomą N. Gvi
nėjos teritoriją.

Tunise padėtis be pasikeitimų. 
Šią savaitę Jungt. Tautų pilna
ties asamblėja susirenka ne eili
nei, bet specialiai sesijai. Ji 
svarstys Prancūzijos ir Tuniso 
ginčą dėl Bizertos karinės bazės. 
Neabejojama, kad prancūzams 
bus paliepta ją apleisti, tačiau, 
kaip tikima politiniuose sluogs- 
niuosc, prez. de Gaulle į tai vi
siškai nekreips dėmesio, nes 
Jungtines Tautas jis laiko tik 
“plepių vyrų politiniu klubu”, 
neturinčiu jokios egzekutyvinės 
galios.

Kad Vakarų politikai šių die
nų politinę padėtį laiko rimta 
ir pavojinga, rodo praėjusios sa
vaitės radikalūs vakariečių vei
ksmai: dalinės mobilizacijos
Anglijoj, Amerikoj ir V. Vokie
tijoj, o taip pat ir sąjunginin
kų įgulų sustiprinimas V. Ber
lyne.

Pietų Amerikoj, atrodo, ame
rikiečių pozicijos pradeda stip
rėti, kai prokomunistinis dabar
tinis Brazilijos prez. Janio Quad
ros, kariuomenės pajėgų spau
džiamas, savu noru pasitraukė 
iš vadovaujančio posto. Yra ži
nių, kad kairieji demonstrantai 
bando kelti neramumus, akme
nimis apmėtė net Amerikos pa
siuntinybės rūmus, tačiau kraš
te, patruliuojant sustiprintai po
licijai, esą palyginus ramu. At
rodo, kad greitu laiku Brazilijoj 
gali stabilizuotis dešinesnė poli
tinė kryptis ir reikia manyti, kad 
tada ir Lietuvos pasiuntinybė ten 
ir vėl formaliai pradės veikti, 
jei neįvyks kurių nors netikėtu
mų.
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importavo prekių 692 milijonų do
lerių vertės, o eksportavo — 755 
milijonų.

Jau du metai, kai Ispanija ir 
Rusija slaptai veda derybas, lie
čiančias prekybinius santykius 
tarp šių griežtai priešingų valsty
bių ideologiniu atžvilgiu. Kadan
gi tarp šių valstybių nėra diplo
matinių ryšių, užtat visos derybos 
ir sutartys vykdomos agentų. 
Jiems vadovauja L. Maris, kurio 
nemažai kapitalo yra Belgijos 
bankuose.

Nors šios prekybinės sutartys 
yra slaptos, tačiau kai kurios pas
laptys jau 1960 metų pradžioje 
paaiškėjo, kai į Ispanijos uostų 
Bilbao vokiečių laivas Schwennan 
atvežė 150 Rusijos traktorių, o 
iš Ispanijos jis išvežė 2,000 tonų 
sintetinės plastikos gaminių.

BERLYNO PROBLEMOS 
NUOTRUPOS

LENKAI IR BERLYNO KRIZĖ
Vakarų spaudos atstovų prane

šimu, lenkai su dideliu dėmesiu 
seka Berlyno krizės raidų. Pakan
ka pažvelgti į žemėlapį ir bus 
aišku, kad Lenkija esanti savo
tiškoje padėty. Ji sudaranti svar
biausių tranzito kelių sovietų ka
riniams daliniams, be to, jos gy
ventojai, daugumoje pasisakę už 
Vakarus, Rytų Vokietijų šiuo 
metu laiko kaimynu. Ligšiol 
Gomulkos rėžimas demonstravo 
savo gerus ryšius tiek su sovie
tais, tiek su JAV ir jos Vakarij 
sąjungininkais. Visuomenei ligšiol 
buvo nutylima tikroji padėtis, ta
čiau dabar lenkų spauda buvo 
priversta nušviesti abiejų frontų 
paaštrėjimų. Visuomenėje paste
bima ir nerimo, o oficialūs sluoks
niai labiausiai ir dirbtinai kelia 
tariamų lenkams pavojų iš Fed. 
Vokietijos pusės.

BERLYNO “KINIEČIŲ SIENA”
— GĖDOS PAMINKLAS

Berlyno krizė vis dar pasaulio 
dėmesio centre. Britų konservato
rių dienraštis “Daily Mail” paste
bėjo, kad betono sienomis ir ge
ležinėmis uždangomis varžant 
tarptautinį susisiekimų negali bū
ti kalbos apie ramybę pasaulyje. 
Tačiau istorija eisianti savo ke
liu, nepaisant ar užtvaras statytų 
romėnai, kiniečiai ar šių dienų 
diktatoriai. “Daily Mirror” nuro
dė: “Majorai Gagarinas su Titovu 
gali laisvai skraidyti aplink žemę, 
tačiau Rytų Vokietijos gyvento
jams nėra leidžiama savo noru 
apleisti “rojaus sųlygų kraštų”. 
“Neue Zuercher Zeitung” pažy
mėjo, kad Vakarų nuolatinis kar
tojimas apie Ulbrichto režimo 
silpnumų esųs menka paguoda zo
nos gyventojams — ligšiol tai ga
nėtinai buvo pavaizdavę milionai 
bėglių į Vakarus. Vak. Berlynas 
dabar esųs atsidūręs padėty žmo
gaus, kuriam nejučiomis ampu
tuota viena koja. Berlyniečiai da
rų palyginimų su 1938-39 metais 
— esu, Chruščiovas galįs būti pa- 
skatintinas sukurti ir eilę naujų 
krizių, gal ir įvairiose pasaulio 
dalyse. Zonos gyventojų nuotai
kos nėra lengva apibūdinti — tai 
pykčio, nusivylimo, neapykantos

NUBAUSTI MIRTIES 
BAUSMĖMIS

Vilniaus “Tiesa” 190 n-ry (rgp. 
12 d.) paskelbų ilgų V. Minioto 
rašinį apie Lietuvoje, Šiauliuose, 
įvykusių Aukščiausiojo Teismo iš
važiuojamųjų sesijų. Pirmininkavo 
A. Teismo narys Leonas Miežė- 
nas. Buvo kaltinami buv. Lietuvių 
aktyvistų fronto Joniško sk. pir
mininkas St. Kakliauskas, buv. 
policijos viršininkas Juozas Sut
kus ir buv. policininkas Jonas 
Ožalas. Jie apkaltinti sušaudę 493 
“tarybinius piliečius”. Pasak “Tie
sos”, nė vienas kaltinamuoju ne
įstengė paneigti įrodymų. O jais 
buvę “gausūs dokumentai”, buvo 
ir 21 liudytojas. Kaltinamųjų 
“buržuazinių nacionalistų” kaltę 
įrodinėjo “respublikos prokuro
ras” V. Galinaitis. “Tiesos” žo
džiais, “Nacionalistiniai banditai, 
tėvynės išdavikai, masinių žudy
nių organizatoriai ir vykdytojai” 
buvo nuteisti mirties bausme ir 
nuosprendis laikomas galutinis ir

mišinys. Sovietų spauda, kaip 
tenka laukti, kalba tik apie., ra
mias nuotaikas ir... apie Vakarų 
“provokacijas”. Panašiai paskelbė 
ir rugp. 23 d. iš Maskvos atvykę 
spaudos atstovai su propagandi
ninku Iljičevu priešaky. Sovietų 
įtūžimų dėl įvykusio JAV vice
prezidento Johnsono atsilankymo 
gali pavaizduoti “Pravdos” rugp. 
22 d. ištraukėlė: “Johsonas... su- 
sibroliavo su valkatomis, avantiū
ristais”.

ŠOKA PER LANGUS, 
IŠ LAIVŲ...

Spaudos žiniomis, Berlyno gy
ventojai vis dar įvairiais būdais 
bėga, siekia laisvės Vakaruose. 
Kai kurie gyventojai šokdami per 
langus (iš namų ties pačiomis 
sektoriaus užtvaromis) buvo su- 
sižeidę, viena moteris mirė nuo 
žaizdų. Padidėjo vokiečių bėgi
mas ir nuo laivų, palaikančių su
sisiekimų tarp Rytų Vokietijos ir 
Skandinavijos kraštų. Trellebor- 
go uoste, Švedijoj, iš linijinio lai
vo “Sassnitz” į vandenį šoko 20- 
metis jaunuolis ir pasiprašė poli
tinės globos. Po poros dienų iš to 
paties laivo, prasiveržę pro sar
gybinius, pabėgo du įgulos nariai 
broliai. Du jaunuoliai, šokdami iš 
laivo smarkiai susižeidė. Tragiškų 
momentų pastebėjo uoste susirin
kusi švedų minia. Panašūs įvykiai 
pranešami ir iš Gedser uosto Da
nijoj. Nuo laivo pora jaunuolių 
laimingai paspruko. Liūdnai pasi
baigė mėginimas trims keleiviams 
pabėgti nuo kito Rytų Vokietijos 
linijinio laivo “Seebad Warne- 
miinde”. Juos užpuolė civiliškai 
apsirengę liaudies policininkai. 
Besigrumiant laivas pakėlė inkarų 
ii- išplaukė. Danai krantinėje be
jėgiškai stebėjo, kaip ant denio 
pargriauti bėgliai buvo spardomi 
ir mušami.

ŠVEDŲ PROTESTAS 
DĖL BERLYNO ĮVYKIŲ

Švedijos konservatorių jaunimo 
sųjunga, ryšium su įvykiais Ber
lyne, pasiuntė protestų Rytų Vo
kietijos raudonajam vadovui Ul- 
bricht’ui. Telegramų pasirašė s- 
gos pirm. doc. G. Hillerdal.

neapskundžiamas. Kaip pastebėjo 
“Tiesa”, ligi pastarojo laiko J. 
Ožalas gyvenus ir dirbęs Joniškio 
rajono “Bariūnų” kolchoze, o 
Juozas Sutkus — Telšių rajone, 
kita pavarde.

NEVYKSTA SU PIENO 
PRISTATYMU

Lietuvos paruošų ministras J. 
Vainauskas per Vilniaus mikrofo
nų buvo priverstas išsibarti dėl 
nepakankamo pieno pristatymo 
Lietuvoje. Jei mėsos pusmetinis 
pristatymas įvykdytas 110%, kiau
šinių pristatymo planas 115%, o 
vilnos 118%, tai pieno pristatymo 
srity — aiškus atsilikimas ir dėl 
to jau pradedamas kelti aliarmas. 
Pieno valstybinis planas teįvyk- 
dytas tik 88% ir valstybei, esu, 
neatiduota 25.000 t. pieno. Iš visų 
Lietuvos rajonų pusmetinį planų 
įvykdę tik 8 rajonai, jų tarpe 
pirmauja Pasvalio raj. kolchozai 
su sovehozais. Daugumas ūkio 
vadovų pieno sumažėjimų aiškino

DAR TOLI IKI 
AMERIKOS...

zys JURGAITIS

Prieš keletą metų Chruščio
vas išsižergė dar plačiau. Anuo
met pavasarį įvykusiame plenu
me buvo nutarta dar šiame sep- 
tynmetyje pavyti Jungtines Ame
rikos V-bes ir pralenkti pagal 
mėsos ir pieno produktų gamybą 
vienam gyventojui vidutiniškai. 
Šis šūkis kaimo gyventojus pri
trenkė. Amerikoje nedarbas, dar
bininkai badauja, farmeriai ban
krutuoja, o čia dar prireikė sep- 
tynerių metų jiems pavyti! Tur 
būt, milijonieriai valgo mamutų 
žiaunomis.

Bet štai jau labai toli pažengė 
ir septynmetis, o iki Amerikos 
bene tiek pat toli, kaip ir anks
čiau. Statistinių duomenų čia ne
pateiksiu. Viena — jie labai iš
pūsti, antra — keletas faktų pa
sakys daugiau, kaip sovietiška 
statistika.

Pereitais metais duonos į kai
mo parduotuves atveždavo du
kart į savaitę, blogos kokybės ir 
beveik be išimties juodos. Tos 
pačios negausi tiek, kiek nori. 
Cukraus šiek tiek daugiau būna 
gabalinio, bet smulkaus gauna 
tik kooperatyvo nariai ant savo 
knygelių (savotiška kortelių sis
tema.). Mėsos būna tik konservų, 
kurie labai brangūs. Pienu pap
rastai ir miesteliuose neprekiau
jama. Neturi karvutės — tarkis 
su tuo, kuris turi. Gausi po litrą 
pagal susitartąją kainą ar mainais 
į kita ką. Miestuose mėsos pre
kyba organizuota, bet tokio jau 
mizeriško asortimento, blogai pa
ruošta ir brangi. Jei jau rasi ką 
nors pigesnio, tai tik uostyk, ar 
nedvokia, ir merk pardavėjui, 
kad kirstų didesnį gabalą. Pieną 
kolchozai pardavinėja savo kios
kuose, turguje, bet ten perkama 
tik paskutiniu atveju, nes jis ne
švarus, tvartu dvokiąs, dažniau
siai surūgęs ar pasenęs. Didesnę 
gyventojų dalį aprūpina prie
miesčio kolchozininkai ar šiaip 
gyventojai, laiką karves. Rytais, 
vos švintant, jau laksto šen ir ten 
dviračiai, apkrauti pieno bidon
ais. Kai palygini miesto ir kaimo 
gyventojų aprūpinimą pieno ir 
mėsos produktais čia, Vakaruo
se, ir pavergtoje Lietuvoje, tai vi
sai rimtai iškyla klausimas ar So
vietų Sąjunga toj srity Vakarus 
vejasi, ar liekasi.

O jeigu pažiūrėsime į statisti
ką, tai, palyginus su tikrove, iš
eis, kad ten rajkomų sekretoriai 
ir jų pastumdėliai vykdomųjų ko
mitetų pirmininkai tonomis ėda 
mėsą ir ryja pieną. (ELI)

blogomis gyvulių žiemojimo są- 
lygomis, koncentruotų ir kitų pa
šarų trūkumu ir kt. Ar bereikia 
stebėtis, kad iš karvės vidutiniš
kai primelžiama po 6 — 7 kg. 
pieno? Uždėta kraštui per didelė 
prievolė ir jų išpildyti neužten
ka “stebukladarių” melžėjų, o rei
kia daugiau karvių.

Partija susirūpinusi ir gyvulių 
pristatymu valstybei, štai per pir
mąjį pusmeti parduotos valstybei 
vienos kiaulės svoris vidutiniškai 
sudarė 81 kg., kai kur gi jis sie
kė 70 — 60 ir žemiau. Dabar, 
Vainausko žodžiais, reikia siekti, 
kad kiekvienas parduodamas val
stybei bekonas būtų nemažiau 
kaip 100 kg. Daugiau svorio ir 
jūs, kolchozininkai, gausite dau
giau pajamų — štai tokiu šūkiu 
skatinami valstiečiai. E.

1
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SOVIETAI - RAFINUOTA KOLONIALINE 
VALSTYBĖ

SULYDINKIME VISAS TAUTYBES T VIENĄ 
MASĘ — SIŪLO MASKVA

Iš visų temų, erzinančių Krem
lių, viena ypatingai pykdo ir siu
tina Maskvą, tai — jai prikiša
mas sovietinis kolonializmas. Fed. 
Vokietijos vyriausybės leidžiamas 
“Bulletin” (149 n-ry) nurodė, 
kad paskutinis to pykčio pasireiš
kimas buvęs JAV paskelbus “Pa
vergtųjų Tautų Savaitę”, kai pa
sauliui buvo priminta, kad 1939-40 
m. su Hitleriu susitarusi Sovietų 
Sąjunga užpuolė Lietuvą, Latviją 
ir Estiją ir rytinę Lenkijos dalj 
ir jas visas įjungė į savo kolonia- 
linę sistemą. Be netoli 100 mil. 
žmonių, įstumtų į sovietinį kolo
nializmą, dar nuo seniau koloniji
nį jungą velka dar 100 mil. gy
ventojų.

Maskvos reakcija labai būdin
ga — ji negali nuslėpti blogos są
žinės. Ji negali paneigti faktų, 
kurie iš viso negali būti paneigti. 
Pvz., Maskvos radijo komentato
rius Semionovas liepos 20 d. tei
gė, kad Rytų Europoje tautoms 
sovietai atnešę "politinę laisvę ir 
ūkinę nepriklausomybę” (tikru
moje — jas kariniai okupavę ir 
pradėję žiaurų ūkinį išnaudoji
mą). Toks melas primena vergų 
savininko pasakymą, kad, girdi, 
jo vergai tikrumoje esą laisvi ir 
nepriklausomi ir jie savininką taip 
myli, kad nieku būdu nenorėtų 
jo apleisti...

“Izvestijos” liepos 18 d. laido
je “Stebėtojo” straipsnyje vėl 
aukštyn kojomis išvertė visus lo
gikos dėsnius, pabrėždamos, kad 
"PTSavaitės triukšmas yra negir
dėtas pažeidimas tarpt, teisės, 
kuri tarp kitko paremta nesikiši
mo į kitų reikalus doktrina. Pa
sėkoje buvę pažeisti principai, 
kuriais remiasi Jungt. Tautų or
ganizacija”. Tuo tarpu, kas yra 
pažeidęs tarptautinę teisę, kas 
šlykščiausiu būdu kišosi ir kišasi 
į visos eilės kraštų vidaus reika
lus, jei ne sovietai? Tad čia pui
kus pavyzdys, kaip sovietai nau
doja savą, tikrovę iškreipiančią 
dialektiką. Panašus stilius atsi
spindi ir “Pravdos” liepos 21 d. 
puolimuose.

Juo toliau Vakaruose vyksta 
buv. kolonialinių tautų išlaisvini
mas, tuo, pagal “Bulletin”, turės 
sunkėti Sovietų Sąjungos padėtis. 
Ją šiandien jau galime laikyti 
paskutine kolonializmo tvirtove. 
Vakarai siekia visų pasaulio tautų 
laisvo bendradarbiavimo ir inte
gravimo. Šie siekiai negali būti 
suderinami su sovietų praktikuo
jamos kolonialinės valstybės tiks
lais.

Kremliaus kolonialiniai impe
rialistai baiminasi, žvelgdami į 
laisvo pasaulio perspektyvas. Jie 
neriasi iš kailio, siekdami patei
sinti sovietinį kolonialinį valdymą 
ir viena tos baimės išraiškų, tai 
liepos mė/i. “Komunisto” (Mask
voje leidžiamo) paskelbtas A. Ta
rybos prezidiumo sekretoriaus M. 
Georgadse straipsnis. Georgadse 
pastebėjo, kad visos tautos sovie
tuose rusus laikančios vyresniuo
ju broliu, o rusų tauta “nesava
naudiškai siekianti padėti kitiems 
kraštams”. Socialistinės tautos, 
draugaudamos su rusų tauta, čia 
(žiūrinčios savos nepriklausomy
bės ir laisvos pažangos garan
tiją...

Tačiau ir čia susiduriame su 
Georgadsės ar Chruščiovo dialek
tikos triukais. Jie visomis priemo
nėmis bando Kremliaus valdovus 
sutapdinti su rusų tauta, lygiai 
kaip Hitleris yra pasielgęs su vo
kiečiais. Tie valdovai negalės pa
neigti, kad toji “parama” tautoms 
tereiškia pavergimą, išnaudojimą 
ir ištisų tautybių deportacijas bei 
sunaikinimą. Daug kas žino veng
rų likimą, tačiau dar daug kam 
svetimas estų ar lietuvių, totorių 
ar kalmukų, buriatų likimas, jų 
mirties keliai.

Sovietinis kolonializmas eina 
savais keliais ir jų metodai labiau 
rafinuoti ir brutalūs, palyginus 
su senųjų kolonizatorių priemo
nėmis. Maskvos “Komunistas” 
primena Lenino dar 1917 m. dės
nį, kad sovietinių tautų forma 
esanti tautinė, tačiau jų turinys 
“socialistinis”. Dabar “Komunis
tas” reikalauja kovoti “prieš at

gyvenusias tautines tradicijas”, 
nes jos neatitinkančios šių dienų 
“socialistiniam turiniui”.

Tačiau tos “kapitalistinės atgy
venos” tikrumoje vis dar neišnai
kintos. Dėl to ir “Komunistas” 
siūlo visas sovietų tautas sulydin
ti į vieną bevalę masę, kuriai va
dovausianti kom. partija. Girdi, 
dalyvaudama komunizmo statybo
je, ‘kiekviena sovietų imperijos 
tautybė keičia savo veidą”.

Taigi, štai koks tikslas — jo
kiais skirtingumais nepasižymin
ti žmonių masė, tikra, pagal rašy
toją G. Orwellj, “gyvulių farma”.

Dabar “Komunistas” pats pri
pažino, kad Rusijos kolonialiniai 
kraštai buvo atsidūrę ties skurdo 
bedugne ir parodo, kad “net to
kioje padėty sovietų valstybė pa
veldėjo caristinės Rusijos pakraš
čius”.

Čia ir kyla klausimas — kodėl 
sovietai neišlaisvino tų caro lai
kais pavergtų tautų? Kodėl Mask
va neįvykdė to, ką Vakarai vyk
dė ir tebevykdo Indijoje, Afriko
je? Kodėl ji pavergė visą eilę 
tautų? Tikrumoje visos “išvaduo
tos” tautos susilaukė ūkinio, po
litinio ir moralinio pavergimo. 
Kai sovietiniai propagandininkai 
skelbia apie visos žmonijos komu
nistinę ateitį, galima atsakyti — 
paskutinė kolonializmo šalis nega
lės laikytis vykstant pasaulinio 
masto tautų išsivadavimui, paga
liau, vergijai ateitis priklausyti 
negali.

LATVIŲ RAŠYTOJOS 
POPULIARUMAS

Fed. Vokietijoje, Leubecke jau 
devintą kartą su paskaita atsilan
kė žinoma latvių rašytoja Žentą 
Maurina. Tos paskaitos apie šių 
dienų opiuosius klausimus klausė
si ne tik latviai, bet ir daug vokie
čių ir kitų tautybių šviesuomenės. 
Rudenį vokiečių kalba išleidžia
ma Vokietijoje mėgiamos rašyto
jos nauja knyga “Septyni sve
čiai”.

KOMUNIZMAS KIPRE
Greičiausiai auganti komunistų 

partija, be Kubos, yra neseniai 
gimusioje Kipro respublikoje: 
prieš nepriklausomybės paskelbi
mą ji kontroliavo apie 30% grai
kų, dabar — apie 40%, t.y. apie 
280,000 graikų iš bendro 420,000 
skaičiaus.

Turkai, kurių saloje esama apie 
100,000, yra antikomunistai — ne 
iš politinių įsitikinimų, bet dėl 
antirusiškų nuotaikų: turkai isto
rijos bėgyje yra 82 kartus karia
vę su rusais.

Kipro prezidentas arkiv. Maka
rios, kuris yra ir graikų ortodok
sų bažnyčios lyderis, nusprendė 
atidaryti Kipro ambasadą Mask
voje. Jis įjungė Kiprą į Tito — 
Naserio neutralistų bloką. Sovie
tų ambasada Kipre turi 25 tar
nautojus (Jungtinių Valstybių — 
šešis).

Komunistų partija Kipre pra
dėjo augti tais laikais, kada rusai 
ten atsiuntė savo paruoštus “lais
vės kovotojų vadus”, ši schema ka
ro metu buvo sėkmingai komunis
tų panaudota Prancūzijoje ir Itali
joje, kur ir dabar yra gausiausios 
narių skaičiumi Europos komunis
tų partijos už Sovietijos ribų.

Komunistai jau viešai kalba, 
kad 1965 metų prezidentiniuose 
rinkimuose išstatysią savo kandi
datą. Arkiv. Makarios prašė na
cionalistų spaudą, kad ji nutrauk
tų savo puolimus prieš jo vyriau
sybę, jei nenori, kad . komunistai 
laimėtų. Drv. L

LATVIŲ KNYGOS SKAIČIAIS
“Laiks”, Amerikos latvių laik

raštis, paskelbė palyginamąją sta
tistiką, liečiančią grožinės litera
tūros originalių leidinių pasirody
mą tremtyje ir sovietų okup. Lat
vijoje.

1960 metais laisvieji latviai iš
leido 20 rašytojų 23 knygas. Per 
tą patį laiką sovietai Latvijoj iš
leido 32 rašytojų 34 knygas. Lat
vių tremtyje yra apie 100.000 o 
Latvijoj pagal 1959 surašinėjimą 
— 1,3 milijono.

Australijos latvių centrinio ar
chyvo metraštyje “Archiva” skel
biama, jog per pastaruosius pen- 
kius metus laisvieji latviai išlei
do 1.007 knygas, iš jų 622 groži
nės literatūros veikalai. Viduti
niškas knygos egzempliorių skai
čius — apie 1.000.

Lictuuiai------
PAWLYX.

JŲ GYVENIMAS IR KŪRYBOS ŽINGSNIAI 
(Spaudoje pasižvalgius)

NAUJOS “TERROS” KNYGOS
★

Rapolas Skipitis: NEPRIKLAU
SOMĄ LIETUVA STATANT: įs
pūdinga atsiminimų knyga iš mū
sų laisvės kovų ir pirmųjų nepri
klausomo gyvenimi žingsnių, vie
nas rimčiausių ir įdomiausių vei
kalų mūsų literatūroje. 440 psl., 
kieti viršeliai, kaina — S 5.00.

*
Antanas Tulys: TŪZŲ KLU

BAS, rinktinių novelių knyga, 
vaizduojanti senosios mūsų tau
tiečių kartos kūrimąsi ir gyveni
mą Amerikoje, originali, pagau
nanti įdomumu, meniškai stipri, 
drąsi žodžiu ir neatsitiktine tema
tika. 198 psl., kieti viršeliai, kai
na — $ 3.00

★

ANGLŲ KALBOS GRAMATI
KA, stambi apie 220 psl. knyga, 
rimtas ir metodingas vadovėlis lie
tuviams mokytis anglų kalbos ar 
tobulintis joje. Visi aptarimai lie
tuviški, tikslus ir aiškus supažin
dinimas su kalbos dalimis, sintak
se ir anglų kalbos savitumais, 
gausu pavyzdžių kartu su tų pa
vyzdžių vertimais į lietuvių kalbą. 
Kieti viršeliai, kaina — S 3.50.

TERRA
3333 So. Halsted St., Chicago 8,111.

★ Vyt. Mačernio poezija ir R. 
Skipičio atsiminimai šiuo metu 
yra labiausiai perkamos knygos 
JAV-se.

★ Lituanus žurnalo 1961 metų 
naujas numeris jau gautas. Ja
me daug įdomios medžiagos apie 
Lietuvą. V. Rastenio, B. Mačiui- 
kos, Dr. M. Gimbutienės, J. Bal
trušaičio, J. Balio, Dr. A. Macei
nos ir Theodore Belnechuck 
straipsniai yra ne tik įdomūs sve
timtaučiui, besidominčiam Lietu
vos kultūra ir jos rūpesčiais bei 
kova, bet vertingi kiekvienam lie
tuviui perskaityti. Lituanus reda
guojamas kolektyvo, kuriam va
dovauja vyr. red. Alina Staknie- 
nė.

★ Vasario 16 Gimnazija iš Vo
kietijos vyriausybės gavo 100.000 
markių (apie 25.000 dolerių) pa
ramos. Parama skirta remontų 
vykdymui ir kitiems būtiniems 
reikalams. Tikima, kad tokia pa
rama iš Vokietijos vyriausybės 
ateityje dar didėsianti.

★ Balfas persiuntė 1.255 dole
rius Vasario 16 gimnazijai ir 
1.240 dolerių Saleziečių gimnazi
jai. Saleziečių gimnazijai, vasaros 
stovyklų programai paremti, Bal
fo centro valdyba paskyrė tūks
tantį dolerių, o 240 dol. surinko 
kun. B. Sugintas.

Birželio mėn. išsiųsta laivu 
8.000 sv. aprangos siunta į V. Vo
kietiją. Taip pat atlikti formalu
mai pasiųsti lietuviams Vokieti
jon 57.00 sv. pieno ir 80.000 sv. 
kvietinių miltų.

★ Gen. V. Grigaliūnas — Glo- 
vackis, gyvenąs Kolumbijoje, pa
rašė savo atsiminimus, duodamas 
įdomios medžiagos iš Lietuvos ka
riuomenės organizavimosi laikų, 
iš kovų dėl Lietuvos laisvės. Lau
kiama, kad rastųsi leidėjas atsi
minimus išspausdinti. Generolo 
adresas: Calle 21 9 — 73 Tunja, 
Boyaca, Colombia, S. Amerika.

★ Dail. V.K. Jonynas laimėjo 
vitražų konkursą Notre Dame 
vienuolyno koplyčiai Wiltone, 
Conn., netoli New Yorko. Dail 
Jonyno kūriniai išsiskyrė savo 
spalvomis, kompozicija, stilizuo
tomis figūromis.

★ Carnegie Instituto, Amerikoj, 
direktorius Gordon Washburn ir 
jo asistentai atrinko iš kolektyvi
nės parodos Feigl galerijoj vieną 
dail. A. Galdiko paveikslą tarp
tautinei parodai, kuri vyks Pitts- 
burghe, 1962 m., Jos vyksta kas 
trys metai, šis dailininko, o kar
tu ir visų lietuvių laimėjimas yra 
gana didelis, nes į šią parodą iš 
viso pasaulio, išskyrus Sovietų 
Sąjungą, atrenkama nuo 350 iki 
500 darbų.

★ Dr. inž. Algirdas Nasvytis pa
sirašė sutartį su “Schweizer II- 
lustrierte Zeitung” dėl Barboros 
Armonienės atsiminimų panaudo
jimo tame šveicarų laikraštyje. 
Spausdinama bus “Life” žurnale 
skelbtos ištraukos, bet gausiau 
iliustruotos.

★ Salomėja Narkeliūnaitė, žur
nalistė, baigė slavistikos studijas 
Columbia universitete, New Yor
ke ir gavo Master of Arts. Tam 
pačiam universitete ji yra studi
javusi žurnalistiką ir visuomenės 
mokslus, o dabar Jungtinių Tau
tų kalbų kursuose gilina rusų kal
bą.

RUDENS VĖJAIS I BATHURSTA IR CANBERRA

(KELIONĖS ĮSPŪDŽIŲ REPORTAŽAS)

Canberra, galima sakyti, visai 
naujas miestas. Tatai — federa
linė Australijos sostinė, kurioje 
gyvena ir dirba daug Šio krašto 
politinės, o iš dalies — ir intelek
tualinės grietinėlės.
Lietuviškoji bendruomenė Can

berroje galima būtų apibūdinti 
panašiu aptarimu, nes į A ustrali- 
jos sostinę susispietę mūyų tau
tiečiai nedirba suodinuose fabri
kuose ar nepelningose mažesnėse 
dirbtuvėlėse, o įtilpo į baltaran
kių frofesijas įstaigose ar verčia
si savais bizniais. Kiek lietuvių 
šiuo metu gyvena Canberroje, 
neįmanoma pateikti tikslios sta
tistikos, tačiau apytikriais duo
menimis turėtų jų būti per du 
šimtus.

Kelionė Canberron gamtos 
požiūriu nėra tokia įspūdinga ir 
tavimi, kaip Bathursto kalnuo
tasis vieškelis. Tačiau ir čia ne 
visos pakelės yra nuobodžios ir 
monotoniškos. Jau nuo pat Syd
nėjaus prasideda virtinė mieste
lių, kaip — Campdenas, Mitta- 
gongas, Goulburnas ir kiti. Tatai 
apskričių administraciniai cent
rai su švariais, daugumoje mūro, 
namais, turgaviečių aikštėmis, 
gėlynais, kurių gatvės daug kur 
apsodintos užsieniniais lapuo
čiais, rudenį panašiais Lietuvos 
vaizdams.

Melburno plentu pravažiavus 
Goulburnų, kuris garsėja savo ži
linamuoju kalėjimu, nes jame net 
išgarsintosios bylos vaiko grobi
kas Bradley laikomas, už keleto

ANTROJI DALIS

mylių įsukama į federalinės Aus
tralijos sostinės vieškelį, tirštai 
apsodintų kontinentaliniais med
žiais ir krūmais. Nepertoliausia 
Canberros reikia ilgokai pava
žiuoti didžiulio Georges ežero 
pakrantėmis, kur tikrai malonu 
ir gražu pasižvalgyti. Apie šį eže
rų pasakojama įvairiausių neįti
kėtinų dalykų: kalba, kad jame 
esu neįmanoma nei maudytis, nei 
laiveliais paplaukyti. Pats ežeras 
prasisunkęs iš po žemių antrojo 
pasaulinio karo metu, vanduo 
esąs gėlas, tačiau iš požemių ir 
dabar dar kylančios sūkuringos 
versmės, kurios nutraukiančios 
besimaudančius ir savo verpetais 
apverčiančios net didokas valtis. 
Daug kas, manau, ir mūsiškių yra 
skaitę australų laikraščiuose ži
nių, kai prieš keletu metų nus
kendo grupė karo akademijos 
auklėtinių, bandžiusių šiame eže
re pasiirstyti...

Tačiau pravažiuojant šį ežerų 
matosi pulkai įvairiausių vandens 
paukščių: čia plūduriuoja išdid- 
Žiosios juodosios Australijos gul
bės, sukiojasi jo pakrantėse įvai
rių rūšių ančių, o ir juodaplunks- 
niai narai nardo, nebijodami au
tomobiliais praskriejančių pake
leivių. Pravažiuojantiems todėl ir 
kyla įkyrus klausimas: kažin ar 
tiesa, kad net žuvys šiame ežere 
negyvena (taip yra pasakojama), 
jei visdėlto plauko jame tiek 
daug gyvų ir judrių vandens 
paukščių? Juk jie turi maitintis

ar žuvimis, ar kitais gyvūnais?
Išvydus tarpukalnėse išsibars

čiusių Canberrų, pradžioje ji nė
ra žavinga ar didinga, kaip sosti
nė paprastai atrodo. Kalnų viršū
nės dominuoja neaukštus miesto 
namučius, o ir pati Canberra iš 
tolo nesudaro didmiesčio vaizdo. 
Tačiau priartėjus, įspūdis gerėja 
ir gražėja: plačios alėjos, įvairiai 
lankstytos gatvės, aikštės, bulva
rai, palikti natūralūs miškeliai ir 
prienamių žolynai, mirguliuoju 
Žydinčių gėlių audiniu ir marga
spalviais krūmais, jautrina širdį 
ir žavi akį. Net ir rudenio gamta 
čia turi malonaus grožio, gausūs 
kontinentiniai medžiai ruduoja ir 
gelsta lapų margumyne. Judėji
mas smarkiai augančiame sosti
nės mieste tylus ir be triukšmo, 
automobiliai atsargiai šliaužia 
gatvių-gatvelių raizginyje, be ra
gelių garso, atsargiai, tyliai... 
Randi čia didelės vasarveties ru- 
deningų rimtį, tarsi voratinkliais 
besidriekiančiose mūsų Palangos 
gatvėse. Gal tik tas skirtumas, 
kad čia nėra jūros, tačiau ir ši 
problema po kelių metų būsianti 
išspręsta, nes rengiamasi už
tvenkti keletu užtvankų ir, pasa
kojama, kad netolimos ateities 
ežerai Canberra! suteiksiu Žene
vos vaizdo įspūdį.

Pačioje Canberroje, jei prake- 
leivis turi gerų vadovų, galima 
net keletu dienų gėrėtis jos kultū
riniais paminklais, grožėtis jos 
vaizdais iš kalvų ir aukštojo Red 
Hill viršukalnio, kuris traukia tu

ristus į savo smailiagalį, nuo ku
rio visur aplinkui matosi išsibars
čiusi sostinė, o vakarais pakal
nėse žaviu žiedu mirga tūkstan
čiai elektros šviesų...

Pirmoji mūsų kelionės stotis 
Canberroje buvo p.p. Velioniš- 
kių namas, kur gyvena ir jų gi
minė — veiklių visuomen. bei 
kultūrinininkų p.p. Pilkų šeima. 
Šiuo tarpu net bijau paklysti, ti
tuluodamas canberriškius bičiu
lius, nes tik nesenai skaičiau, 
"Mūsų Pastogėje”, kad Petras 
Pilka yra tapęs visos Canberros 
liet, apylinkės bosu — valdybos 
pirmininku.

Svečiuotis pas Canberros lietu
vius (kas to nežino) yra tikrai 
malonu ir jauku, nes lyginant 
su sydnėjiškiais jie ir turtingesni, 
ir žymiai geriau įsikūrę ir neiš
varginti nelengvo fabrikų darbo. 
Kaip jau minėjau, dauguma jų 
dirba įstaigose, kiti verčiasi sa
vistoviais bizniais, kurie net ir 
šiuo dalinio nedarbo metu vis 
dar nedejuoja ir nesigriaudena.

Apie bičiulius p.p. Pilkų ir Ve- 
lioniškių šeimų — čia perdaug ir 
nerašysiu, nes kaikas gal įtars, 
kad tatai daroma iš bičiulystės 
jausmo. Tačiau tik tiek primin
siu, kad ir vieni ir kiti yra ypatin
gai jautrūs lietuviškiesiems reika
lams. Jie visi veikia ir bendruo
menės apylinkėj, ir "Šviesos” 
sambūry ir skautų bendrijoje. Jų 
svetainėje dažnai vyksta lietuviš
ki susirinkimai ir pobūviai, o du 
mažieji Pilki ūkai (Arūnas ir Ne
ris) jau dabar, dar būdami tik 
maži "plunksnasnapiai”, jaudina
si lietuvių skautų reikalais — 
reikalėliais, visiškai taisyklingai 
ir gražiai čiauškėdami lietuviškai.

Nemažiau veiklūs ir atsidavę 
lietuviškiesiems reikalams, nema
žiau bičiuliški ir svetingi yra ir

kiti ..canberriškiai, ..kurių ..Jūsų 
bendradarbis pažįsta net kelioli- 
ką, ir kuriuos ilgiau ar trumpiau 
savo viešnagės metu buvo aplan
kęs ar sutikęs.

Brolių Genių šeimas (Vyto ir 
Algio), kurie įsikūrę greta vienas 
kito puikiuose namuose, teko 
taip pat aplankyti ir jaukiai, lie
tuviškai pas juos pasisvečiuoti. 
Užsukome ir pas p.p. Čeičius, 
kur radome malonių užuovėją ir 
nuoširdų vaišingumų. Nepabėgo 
nuo mūsų ir bankstovvniškių, ne
perseniausiai išvykusių į Canber
rų skanesnės duonelės jieškotis, 
p.p. Švedų šeimynėlė, įsikūrus 
puikiame ir moderniame mūri
niame name, svečiavomės ir p.p. 
Ratų ..— Rataiskių ..malonioj 
draugijoj Užtikome dar visų eilę 
bičiulių ir pažįstamų, kurie kaip 
tik tų lemtingąjį vakarą buvo su
sirinkę atšvęsti p.p. Švedų šeimos 
šventės. Tą proga teko maloniai 
pasikalbėti ir su anuometiniu 
apyl. valdybos pirm. p. Balsiu, 
maloniu ir jautriu mūsų ben
druomenės reikalams ir bėdoms.

Šios apybraižos apimtis nelei
džia smulkiau ir detaliai aprašy
ti visų Canberros įspūdžių ir nu
šviesti visų Australijos sostinės 
lietuvių gyvenimą bei jų veiklų. 
Tačiau neišvengsiu nepriminęs, 
kad ten ypač judriai kruta "Švie
sos” sambūrio nariai ir skautai. 
Ir pas šviesiečius, ir pas skautus 
daugiausia dirba tie patys kul
tūrininkai ir visuomeninikai. 
Šviesiečiai žymų vaidmenį vaidi
na užaugusio jaunimo lituanisti
niame auklėjime, o skautai savo 
eilėsna yra sutraukę beveik visus 
mokyklinio amžiaus lietuviukus 
ir lietuvaites. Taigi apylinkės val
dybai čia gal ir nėra perdaug pai
nus darbas vadovauti, kai jos 
apylinkės tautiečiai ir veiklūs, ir

pasiturį, ir vieningi.
Skaitytojams, manau, būtų į- 

domu sužinoti apie medžiaginę 
Canberros lietuvių padėtį. Trum
pame reportaže sunkoka lietuvių 
gyvenimą detalizuoti, tačiau vis
dėlto verta pabrėžti keletas ryš
kesnių momentų: Didžiausią sta
tybos bendrovę (jos skelbimai 
yra reguliariai dedami į Bendruo
menės savaitraštį "Mūsų Pasto
gę”) turi įsteigę p.p. A. Čeičys ir 
V. Genys. Jie beiveik išimtinai 
ima parangas iš valdžios ir, kiek 
teko girdėti ir su p. Geniu apva
žiuoti jų vykdomus darbus, šie
met jie stato toli per šimtą gyve
namų namų ir eilę kitokių pasta
tų Canberroje. Tatai, supranta
ma, plačios apimties firma, ku
riai vadovauti reikalinga ir ypa
tingo patyrimo ir kapitalo. P. Pil
ka vadovauja kitą statybos firmų, 
kuri daugiausia vykdo privačius 
statybos užsakymus. Yra ir dau
giau canberriškių, kurie, verčiasi 
kaip statybininkai. Daugumas gi 
mūsų tautiečių visdėlto yra val
dinių įstaigų tarnautojai, ..kurių 
tarpe ir sydnėjiškiams gerai pa
žįstami p.p. Švedai. Tarnautojų 
socialinė padėtis, ypač moralinės 
savijautos atžvilgiu, yra žymiai 
geresnė, nei eilinių darbininkų 
fabrikuose. Taigi šiuo atžvilgiu 
Canberros lietuvių bendruomenė 
yra žymiai laimingesnė, kaip mū
siškiai kitose Australijos vietovė
se.

Netiksli gal ši informacija, ta
čiau, mano galva, verta ji pas
kelbti viešumai jau vien tik dėl
to, kad kituose A ustralijos regi jo
nuose gyveną mūsų tautiečiai, jei 
jiems nesiseka susikurti lengves
nį pragyvenimą, gal kartais pa
bandytų savo laimę Australijos 
federalinėje sostinėje... ..,

J. Tautvydas
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TURTO PALIKIMAS IR MIRTIES MOKESTIS
TURTO PALIKIMAS KITOSE VALSTIJOSE IR MIRTIES MOKESTIS 

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 
j visada įdomų ir nepamirštamą

Husu Pastosrės

Pagal anglų tarptautinę teisę, 
jeigu, pavyzdžiui, anglas miršta 
Prancūzijoje, palikęs dalį turto 
Prancūzijoje, o kitą dalį Anglijo
je, tai Anglijoje palikto turto ne
galima reikalauti, kol nėra paskir
tas jo vykdytojas Anglijoje.

Anglų tarptautinė teisė skaito 
kiekvieną Australijos valstiją, kaip 
atskirą svetimą valstybę. Taigi jei
gu miršta asmuo N.S.W., palikęs 
turtą NSW ir ACT, tai ACT pa
likto turto negalima liesti, kol nė
ra paskirtas vykdytojas ACT. 
Vykdytojas turi būti paskirtas 
abejose valstijose, nors jis gali 
būti tas pats asmuo. Palengvini
mui to reikalo, Australijoje užten
ka persiųsti iš vienos valstybėlės 
į kitą dokumentus, kuriais yra pa
skirtas vykdytojas. Gauti doku
mentai tvirtinami Supreme Court 
štampu ir, juos atgal persiuntus, 
vykdytojas turi teisę reikalauti 
turto.

Tai tiek apie turto reikalavimą. 
Dabar apie turto išdalinimą.

Jei asmuo gyvena ir miršta 
ACT, palikęs kilnojamą ir nekilno
jamą turtą ACT ir NSW, kilnoja
mas turtas ir ACT ir NSW išda
linamas pagal ACT teisę (tai yra 
— lex domicilii.). Pagal anglų 
tarptautinę teisę, kiekvienas as
muo turi turėti “domicile”. “Do
micile” apibrėžiama šitaip — gy
venimas valstybėje be intencijos 
ją apleisti. Neturint ‘domicile”, pa
gal šitą apibrėžimą “domicile” yra 
valstybė, kurioje asmuo gimęs.

Nekilnojamas turtas išdalina
mas pagal lex situs, tai yra — tei
sę tos valstybės, kurioje turtas 
randasi. Mano pavyzdyje, ACT 
paliktas nekilnojamas turtas iš
dalinamas pagal ACT teisę, o 
NSW — pagal NSW teisę.

Jei asmens “domicile’ buvo Aus
tralijoje, kur jis ir mirė ir jo

KETVIRTOJI DALIS 

turtas liko giminėms užsienyje, tai 
turto vertė dažnai išmokama tos 
valstybės konsului Australijoje, 
kuris perduoda ją giminėms.

Jeigu turtas lieka keliose valsti
jose, pagal kurios valstijos forma
lumus turi būti testamentas suda
rytas? Yra nuspręsta, kad testa
mentas turi būti sudarytas pagal 
lex domicilii arba teisę tos valsti
jos, kurioje testamentas sudaro
mas.

★

Visoje Australijoje yra moka
mas Commonwealth mirties mo
kestis — Federal Estate Duty.

Bet kai kuriose valstybėlėse, pa
vyzdžiui NSW ir VIC., bet ne 
ACT, yra mokami dveji mirties 
mokesčiai — Federal Estate Duty 
ir State Probate Duty.

Commonwealth mirties mokestis 
nemokamas, jei turtas iki £5000 
vertės ir visas paliekamas žmo
nai, vyrui, vaikams arba anūkams; 
jei turtas gaunamas kitų asmenų 
ir neprašoka £2.500.

Pirmu atveju, jei turtas prašo
ka £5000, £5000 nuolaida yra ma
žinama 1/3 sumos, kuri prašoka 
£5000. Pavyzdžiui, jei turto vertė 
yra £5.999 ir jis yra paliktas žmo
nai, mokestis išskaičiuojamas to
kiu būdu: £5.999 — £5000 nuolai
da — £999; 1/3 £999 (suma kuri 
prašoka £5000) — £333; £5000 — £ 
333 — £4:667; £5.999 — £4.667; 
£5.999 — £4.667 — £1.332 (suma, 
nuo kurios mokamas mirties mo
kestis) .

Antruoju atveju, nuolaida yra 
mažinama 1/3 sumos, kuri pra
šoka £2.500.

Jei turtas arba jo dalis buvo 
padovanotas arba perleistas laike 
trijų metų prieš mirtį, mirties 
mokestis mokamas ir nuo to turto. 
Kitaip galima būtų padovanoti 
turtą prieš pat mirtį, kad nereikė

tų nuo jo mokėti mirties mokes
čio.

Commonwealth mirties mokesčio 
dydis:

Jeigu vertė turto siekia £10.000, 
tai mokama 3%; jei turtas siekia 
nuo £10.000 iki £20.000, tai moka
ma 3%, kartu su .03% nuo. kiek
vieno šimto svarų tos sumos, kuri 
prašoka £10.000.

Mokesčio dydis kyla palaipsniui 
ir siekia £27.18.0 nuo kiekvieno 
šimto svarų, jei turto vertė didesnė 
nei £500.000.

Atleidimai nuo mirties mokes
čio:

Mirusio skolos. Jei yra mokami 
dveji mirties mokesčiai (pavyz
džiui NSW), tai vienas iš jų yra 
atskaitomas; turtas paliktas ligo
ninėms, labdaringoms draugijoms, 
knygynams, the Australian Coun
cil of Education arba the Natio
nal Trust of Australia; turtas pa
liktas religinams arba mokslo rei
kalams Australijoje ir kariams, 
žuvusiems arba įnirusiems nuo ka
ro sužeidimų, atleidžiamas mokes
tis nuo pirmų £5000.

Turtas negali būti išdalinamas, 
kol nėra sumokėti visi mirties mo
kesčiai.

Mokesčiai mokami proporcingai 
nuo vertės gaunamo turto. Jei dalis 
gaunamo turto neprašoka £200, 
asmuo gaunantis tą dalį pats mo
kesčių nemoka. Mokestis propor
cingai išdalinamas tarp kitų gau
nančių turtą.

NSW ir VIC. mirties mokesčiai, 
kaip anksčiau minėta, yra mokami 
kartu su Federal Estate Duty.

NSW mokesčio dydis yra nusta
tytas Stamp Duties (Amendment) 
Act, 1939 (NSW), o VIC — Ad
ministration and Probate Act, 
1958 (Vic.).

SPAUDOS BALIU 1
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 stotie*.

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

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

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

Ateidami į “Mūsų Pastogės” Spaudos Balių, ne tik išgyvensite nepaprasto malonumo, ne 
tik užmegsite naujų pažinčių, bet atliksite jr tautinę pareigą, paremdami vienintelį 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 I SVARĄ.
PAKVIETIMAI GAUNAMI IR STALAI UŽSISAKOMI 

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

V. KAZOKAS — 13 Percy St., Bankstown, tel. 70-8395; V. PA
TAŠIUS — 55 Riverview Rd., Earlwood; R. VENCLOVAS — 
9 Lemnos St., Homebush, tel. UM 6208; J. ZINKUS — 84 Victor 
Ave., Picnic Point; B. STAŠIONIS — 11 Berala St., Berala, 

tel. 649-9062; J.P. KEDYS — Baltia Pty. Ltd., 91A Argyle 
Street, Parramatta, tel. YL 9787; M. PETRONIS — 152 Liver
pool Rd., Enfield, tel. UJ 5727 ir J. VĖTEIKIS — 24 Lovoni St. 
Cabramatta, tel. UB 3680.

APSISPRĘSK PASKUTINĘ AKIMIRKĄ. SPAUDOS BALIUS IR TAMSTĄ 
PRADŽIUGINS. PAKVIETIMŲ GALIMA GAUTI IR PRIE ĮĖJIMO.

RENGĖJAI

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(Tęsinys ii “Mūsų

Pradėjau teirautis, kiek dar laiko galėtų tas ka
rantinas tęstis. Pradėjau girti jo naujai įvestą 
maisto priėmimo tvarką, kur kiekvienai dienai 
buvo nuskirta keletas raidžių ir tik tomis raidėmis 
prasidedančios pavardės galėjo prie kalėjimo mai
šytis. Pabrėžiau, kad to galima buvo tikėtis tik iš 
tokio žmogaus, kaip jis, su didelėmis tvarkos ir 
humanizmo ypatybėmis... Apie savo btolį prasita
riau, kad iš kvotos viršininko esu patyręs, kad jis 
žadamas greit būti paleistas, kaip neturįs jokios 
kaltės ir į kalėjimą papuolęs tik pačių liaudies 
priešų įskųstas.

Kalbėdamies praėjom Milicijos skyrių ir pro 
įgulos bažnyčią pasukome į Laisvės alėją (dabar 
vad. Stalino prospektu), žingsniuodami Rotušės 
link. Pradėjau jam skųstis, kad, eidamas universi
teto administracijoje skyriaus viršininko pavaduo
tojo pareigas, esu labai perkrautas darbu ir ilgas 
stovėjimas prie kalėjimo mane labai apsunkina. 
Prašau jį man padėti kokiu nors būdu maistą grei
čiau paduoti, kad, turėdamas daugiau laiko, galė
čiau atlikti savo pareigas tarnyboje ir ne tik kad 
išpildyčiau numatytą metinį planą, bet dargi jį ke
liskart viršyčiau tarybinės tėvynės gerovei. Tokiais 
ir kitokiais motyvais remdamasis, stengiausi save 
jam pavaizduoti kaip nepavejamą užsidegėlį penk- 
metinio plano vykdyme ir lojaliausią darbuotoją 
tarybinės tėvynės labui. Melavau ir nė nemirksė
jau, kaip ir visi sovietiniai pareigūnai. Gale neuž
miršau pridėti, kad brolis, pasiekęs laisvę, ateis 
pats jam padėkoti. Jo didesnei galiai pabrėžti pri
miniau, kad karantino uždėjimas ar nuėmimas 
priklauso tik nuo jo vieno, kurį jis gali panaikinti
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vienu rankos brūkštelėjimu. Čia pat pasitaiko ir 
užeiga.

— Užeikim truputį pasišildyti, drauge viršinin
ke... gal gatvėje jums su manim nelabai patogu..., 
— atsargiai pasiūliau.

— A možem... niČevo protiv, — nesipriešina 
ruselis.

— Na, dabar tai eis, kaip sviestu patepta, — 
džiaugiausi su didele jėga atverdamas užkandinės 
duris.

Užėmiau ko nuošaliausiame kampe staliuką, 
užsakiau porą šimtų gramų stipresniosios, keletą 
butelių alaus, užkandžių spurgų ir amerikoniškų 
cigarečių “Airline”. Pirmasis šimtas suverčiamas 
be intencijų, net ir be raginimo. Pasiūliau užkąs
ti. Mano kompanijomis buvo gana ėdrus — vienos 
spurgos užtekdavo tik dviem kąsniams. Pirmą lėk
štę sutvarkius, užsakiau antrą ir vėl po šimtą gra
mų. Pasiūliau užrūkyti.

Draugas viršininkas pirma pagiria cigarečių ko
kybę, o paskui, paėmęs pokelį, įsmeigia akis į ru
sų kalba užlipintą banderolę: Dlia geroičeskovo 
sovietskovo naroda — USA” (Didvyriškai sovie
tų liaudžiai — JAV). Nežinia, ar šio užrašo, ar 
daugiau degtinės paveiktas, ruskelis rimtai atsilo
šia savo kėdėj, ranka pasiremdamas į stalo kampą 
ir susimąsčiusį žvilgsnį nukreipęs į apytamsį lan
gą, pradeda pasakoti apie sovietų liaudies didvy
riškumą ir parodytą ištvermę. Jis buvo fronto ka
rys, dukart sunkiai sužeistas. Gal būt, iš dalies jo 
pergyventus, o gal kitų karių pasakotus nuotykius 
jam atpasakoti sekės gana neblogai. Prisiminė 
1942 metų laikus prie Maskvos ir Tverės, kada iš

tisomis savaitėmis apkasuose mitę vien virtais ru
giais ir apie ką geresnio nė negalvoję. Nuo bado 
patinusiais sąnariais ėję į mūšius. Paskiau ėję lai
mėjimai ir veržimasis į priekį su neužmirštamomis 
dienomis, kada visko buvę ir nieko netrūkę.

Taip, tai laimėjusios armijos kario pasakoji
mai, kuriuose visko sutiksi po truputį: vulgaraus 
juoko, sentimentalios kančios ir didvyriškų žy
gių. Šie pasakojimai visų raudonarmiečių labai 
vienodi, ir, jų klausantis jau kelintą kartą, darosi 
nuobodu.

Norėdamas pertraukti jo kalbą ir greičiau pri
eiti prie man rūpimo reikalo, pakėliau antrą šim
tą gramų ir pasiūliau išgerti už “didvyrišką” So
vietų Sąjungą. Mano draugui patiko ši intencija. 
Ta intencija jis tikriausiai buvo išgėręs bent de
šimtį kibirų. Taigi ir šį kartą, nė trupučio nedels
damas, pačiupo šimtagramę ir išmetė ligi dugno. 
Su didžiausiu sąžiningumu aš irgi tai įvykdžiau. 
Toliau sekė alus, spurgos ir vėl alus. Tik dabar 
išdrįsau užkalbinti rūpimu klausimu:

— Kaip ten pagreitinti tą karantiną nuimti, 
drauge viršininke. Argi jau taip ir nėra galimy
bių jo pašalinti?

Mano “bičiulis” lengvai nusišypsojo ir, ba
ksnodamas pirštais į alum aplietą stalą pratarė 
išganingus žodžius:

— Daugiau negalvokite apie tai. Jo jau nėra... 
Nuo šios minutės jį nuimsiu...

Vadinasi, reikalas jau laimėtas, džiaugiausi sa
vyje. Beliko tik išspręsti techninį įteikimo klau
simą: kaip rytoj būti apsukriam maisto padavimo 
salėje.

Kaip jau anksčiau esu minėjęs mano “drau
gas” neseniai buvo įvedęs naują maisto įteikimo 
tvarką. Dabar jis pasigyrė, kad ši tvarka ir buvo jo 
tik tokia nustatyta vien todėl, kad jis turėtų dau
giau galimybių padėti savo “pažįstamiems”. Net 
nustebau, kaip gudriai ligi šiol viršininkas apgau
dinėjo salėje besigrūdančią minią, kartu ir mane, 
nuolat priimdamas maistą su kyšiais jį papirkusių 
žmonių.

Mano pavardės pirmoji raidė buvo praėjusi 
tik prieš dvi dienas. Todėl, prisilaikant tvarkos, 
savo eilės būčiau sulaukęs tik po dviejų trijų sa
vaičių. Viršininkas šį kluasimą išsprendė gana pa

prastai:
— Ateik rytoj, — sako, — apie dešimtą va

landą prie langelio ir paklausk bobų, kuri raidė 
imama. Kiek prisimenu, gausi atsakymą, kad “P”. 
Tada tu pagailestauk, kad tavoji yra “O”, t.y. tik 
praėjus. Tu puikiai žinai, kad jūs ten visi susita
rtai. Bobos apgailestaus tavo “pražiopsojimą” ir 
dar siūlys Apačios, 'kad tu prašytum mane priimti 
tavo prašymą. O aš jau tai padarysiu. Kvailom bo
bom nė į galvą neateis, kad mudu susitarę. Tik
rinti man nereikės, nes aš žinau, kad tavo brolis 
yra, bet dėl bobų akių kiek palauksiu ir paskui jau 
šauksiu tavo pavardę, kad duotum maistą. Tik 
gerai klausyk, nes tavo pavardė bus mano sufalsi
fikuota, t.y. pirmoji raidė bus ta pavėlintoji “O”. 
Jei tavęs bobos nenorėtų prileisti, tai aš bandysiu 
iš tolo priimti prašymą, o jei ir tai negelbėtų, tai 
aš paprašysiu kareivį, kad jis atėjęs prastumdytų 
bobas į šonus, o tu mauk paskui jį stačiai prie lan
gelio, ir kai tik galėsi pasiekti ranka, reikalas bus 
sutvarkytas.

Viską gerai supratęs, giliai padėkojau ir 
griebiaus, neužmiršdamas paraginti, už naujo šim
to gramų. Jo raginti nebereikėjo. Net antakių ne
suraukdamas išmetė vienu gurkšniu, kaip už au
sies, stiklą ir nusišluostęs lūpas, vėl pradėjo pasa
koti savo nuotykius. Besiklausant pasidarė nuobo
du, juo labiau, kad jo turimas rusiškas iškalbingu
mas jau buvo apsunkintas alkoholiu. Nenoromis 
atmintyje atsikūrė matyti ir pergyventi anos “gar
bingosios” armijos priešingo žanro įvykiai, vykę 
po “išvaduotojų” vėliava. Prisiminiau visą eilę at
sitikimų, kai raudonarmiečiai, vedami alkio ar 
didelio patraukimo gerti, buvo įvykdę visą eilę ko
miškų ir žiaurių išdaigų, kuriuos prisiminęs aš vos 
susilaikydavau nuo juoko, kai su dideliu užsidegi
mu ir išgyvenimu namo “draugas” kartojo garbės 
vertus raudonarmiečio nuotykius.

Užeigą apleidome vos vienas kitą įžiūrėdami. 
Iš Laisvės alėjos pasukome į Miskevičiaus gatvę. 
Ties Kęstučio gatve sustojome atsisveikinti. Svir
duliuojantis ivanas koja užkliuvo už tuščios kon
servų dėžutės, kurią koja paspyręs vėl ėmė girti 
Sovietų Sąjungą:

(Nukelta Į 4 psl.)
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KOMUNISTŲ PARTIJA VEIKLIEJI MŪSŲ

Lietuvoje komunistai sudaro 2% gyv. skičiaus

Artėjant komunistų partijos 22 
suvažiavimui Maskvoje, sovietinio 
gyvenimo komentatoriai vis dau
giau dėmesio kreipia j partijos 
narių sudėtį. 1924 m., jau mirus 
Leninui, 13-me suvažiavime buvo 
nutarta, kad daugiau pusės parti
jos narių turi sudaryti darbinin
kai. Keletą metų šių nurodymų 
buvo laikomasi. Pvz. 1931 m. vi
sasąjunginei kp-jai priklausė 66,6 
darbininkų, 22,3% ūkininkų 11,1% 
tarnautojų.

Stalino diktatūros laikais vaiz
das pasikeitė. I partijos narius 
priėmimas buvo sąlygojamas ne 
socialine kilme, bet kandidatų po
litiniu bei profesiniu patyrimu. 
Tuo būdu “darbininkai” turėjo 
užleisti vietą kvalifikuotai inteli
gentijai, pirmoje eilėje specialis
tams įvairiose srityse. Partijos 
pobūdis kito — vietoje darbinin
kų partijos jau susidūrėme su 
tarnautojų — specialistų biuro
kratijos partija.

Nors kp centro komitetas lai
ko paslapty savo nuostatus dėl 
naujų narių priėmimo, tačiau ne
sunku buvo įžiūrėti tendenciją 
suvaržyti tarnautojų (išskyrus 
specialistų) priėmimą ir sustiprin
ti darbininkų įjungimą. Pvz. 1957 
m. iš naujai priimtų partijos na
rių darbininkai sudarė 40,8%, 
kolchozų darbininkai 20%, tar
nautojai 37,8%. 1958 m. darbi
ninkų skaičius buvo pakilęs ligi 
55%. Pgl. “Partijnaja žizn” duo
menis darbininkų ir kolchozininkų 
skaičius kandidatų tarpe siekė: 
1956 m. 59,5%, 1957 m. 61,9%, 
1958 m. 62,2% ir 1959 m. 64,4%.

Iš bendro kp narių skaičiaus 
1960 m. sausio 1 d. (8 mil. ir 
17.000 ir 691.000 kandidatų — 
4,2% visų gyventojų skaičiaus) 
Lietuvos kp narių buvo 54.324. Šis 
skaičius sudarė 2% viso Lietuvos 
gyventojų skaičiaus. Per dvejus 
metus lietuviškų komunistų skai
čius pakilo 5210, nuošimčiais tai 
sudarytų 9,6%. Jei palyginti ko
munistų — narių prieauglį rusiš
kose Sovietų Sąjungos srityse ir 
jos pasienio kraštuose, tai 1958- 
60 m. laikotarpy narių padidėji
mas Lietuvoje žymiai mažesnis. 
Ukrainoje tas padidėjimas siekė 
36,1%, Gudijoje 28,7%, Uzbekis
tane net 46,9%. Iš Pabaltijo kraš
tų komunistų narių skaičius Esti
joje 1960 m. siekė 44.690 (3,8% 
visų gyventojų), Latvijoje 65.947 
(3,2% bendro gyventojų skai
čiaus).

Partijos pareigūnų — ypatin

PARTIZANAI
(Atkelta iŠ 3 psl.)

— Matai, brolyti, amerikonai ir tie priversti 
sovietų gamintiems konservams dėžutes parūpinti,
— kalbėjo ivanas, radęs ant dėžutės angliškai visą 
užrašą ir tik du žodžius rusiškus — “Svinnaja tu- 
šonka”. — Sovietų Sąjunga tiek daug pagamina 
konservų, jog dėžučių nebespėja ir reikia net iš 
Amerikos jas parsisiųsdinti, — kliedėjo nesąmo
nes sovietinis pareigūnas, tikriausiai pats savais 
žodžiais netikėdamas.

Tai propagandiniai triukai kvailiesiems, — 
pagalvojau ir, norėdamas greičiau baigti kalbą, 
ištraukiau paruoštus įteikti pinigus, kuriuos atsis
veikindamas įbrukau savo “bičiuliui” į ranką.

— Iki rytojaus, — ištaria ruskis ir, įsileidęs 
pinigingą ranką į milinės kišenę, nužingsniuoja 
kalėjimo link.

Slinkau ir aš savais keliais, mintimis klai
džiodamas po naujas pažintis ir įspūdžius. Užsi
mąsčiusi mane prakalbina iš paskos skubėdama 
moterėlė:

— Atleisk, ponuliuk, mačiau, kad su tuo 
viršininku šnekėjote. Aš jus pažįstu iš užvakar, nes 
kartu kelias valandas grūdomės maisto padavimo 
salėje... Sakykite, ar galima kas nors su juo pada
ryti. Mano vyras jau trečias mėnuo čia sėdi, o iki 
šiol nepajėgiau įduoti dar nė vieno kriaukšlio...,
— aimanavo vargšė moteris .

Geriau įsižiūrėjęs, šią moteriškę prisiminiau. 
Ji iš kitų išsiskyrė savo kaimietišku kulumu, todėl 
nė kiek manęs nenustebino, skųsdamasi kelis mė
nesius trunkančia savo nesėkme. Ir dabar jos aky
se iškaičiau tik vidinį skausmą, o pasigedau to įžū
laus veržlumo ir apsukrumo, kuris tik vienas galė
jo padėti badaujantiems kaliniams. Šiuo metu man 
taip pat buvo sunku ką nors jai patarti ,ncs ma
čiau, kad, be apsukrumo, dar labiau jai stokojo 
červoncų. Viena, ką aš jai galėjau duoti, tai pata
rimą, kad ji per daug nesisielotų, nes visų lietuvių

gai aukštesniųjų — tarpe paste
bima tendencija mažiau išmoks
lintus pakeisti specialistais ar bai
gusiais aukštąsias mokyklas. Par
tijos sekretoriai, turį vien komu
nistinį išsilavinimą, iš partijos 
postų nušalinami, gauna kitus 
darbus, arba jiems pasiūloma pen
sija. Jų tarpe atsiranda ir mur
mėjimo. Neveltui ir A. Sniečkus 
1960 m. kovo mėn. nepatenkintuo
sius išbarė: “Komunistinės staty
bos interesai reikalauja pritrauk
ti naujas pajėgas... Draugai pe
rėję į pensininkus turėtų džiaug
tis, kad savo ilgamečiu darbu jie 
įgalino pritraukti naujas pajė
gas...”

Komunistų partijoje pastebimas 
valymo darbas partijos kadrų at
jauninimo kryptimi. Štai Lietuvo
je per partijos suvažiavimus 1960 
m. iš bendro 593 delegatų skai
čiaus delegatai ligi 40 metų suda
rė 58,2%, 41-50 metų amžiaus de
legatai 28,4%, ir delegatai per 
60 metų amžiaus 13,4%. Tas at
jauninimas vyksta nevienodu mas
tu visose respublikose, jis dides
nis pakraščių respublikose.

Jei dabar pažvelgsime į parti
jos centro komitetų narių valy
mą, tai lengvai pastebėsime, kad 
1958-60 m. laikotarpyje valymas 
yra vidutiniai palietęs trečdalį ck 
narių, tačiau kai kuriose respub
likose jis siekia ir daugiau, pvz. 
Latvijoje iš 88 ck narių 1958 ligi 
1960 m. buvo išvalyti 38, tad va
lymo padariniai pasiekė 44%. 
Azerbeidžane valymas buvo pa
siekęs net 57%, o Lietuvoje iš 
120 narių 1958 m. buvo išvalyta 
40, taigi valymas sudarė 33%. E

ĮTEIKĖ NOTAS
Ryšium su Vakarų valstybių 

užsienio reikalų ministerių kon
ferencija Paryžiuje Lietuvos ir 
Latvijos ministerial Prancūzijoje 
S. Lozoraitis ir O. Grosvald atsi
lankė kartu prancūzų užs. reikalų 
ministerijoje ir įteikė notas, lie
čiančias abiejų kraštų teises bei 
interesus.

Ž KONTINENTALINIAI $
X VAISTAI IR KOSMETIKA

GULLOTTA’S x
f PHARMACY I
į 65 SCOTT STREET, X

LIVERPOOOL X
X Tel. UB-7629 f 
X Atdara dieną ir naktį. 
J. «>

KULTŪRININKAI IR VISUOMENININKAI
“Mūsų Pastogės” redakcija, ma

nydama, kad laikraščio skaityto
jams būtų įdomu patirti, kas sa
vo darbu ir pasišventimu kelia lie
tuviškąjį Australijos gyvenimą, 
ryžtasi pradėti dėti laikraštin mū
sų kultūrininkų ir visuomeninkų 
veiklos ir gyvenimo aprašymus.

Laikraščio bendradarbiai ta pro
ga maloniai prašomi siųsti savo 
apylinkių veiklesniųjų kultūrinin
kų ir visuomenininkų darbo ir

PETRAS BRŪZGA,
Newcastelio apyl. valdybos pirmininkas

Mes visi žinome, kad nuo ener
gingo ir sumanaus pirmininko 
daug pareina vienos ar kitos bend
ruomenės apylinkės lietuviškoji 
veikla. Veiklus pirmininkas savo 
pavyzdžiu sugeba sužadinti savos 
apylinkės tautiečių energiją ir 
juos įjungti į našią darbo dirvą.

Šitokiu laikytinas ir ALB New
castelio apylinkės valdybos pirm. 
Petras Brūzga, kuris š.m. rugpjū
čio 25d. atšventė 50 metų amžiaus 
sukaktį.

P. Brūzga su savo šeima jau
———■įr j0 žmona J. Bruzgienė akty

viai dalyvauja Newcastelio lietu- 
kalinių burnos yra lygiai sočios ir lygiai alkanos, vių organizaciniame gyvenime. J. 
Ten duonos kąsnis yra visų bendras. Jeigu jau jai Bruzgienė yra nuolatinė Newcas

telio choro dalyvė, o P. Brūzga jau 
nuo 1956 m. beveik nuolatinis 
Newcastelio apylinkės valdybos 
narys ii- pirmininkas. 1956 m. jis 
buvo ir Baltų komiteto pirmininku, 
o šiais metais ir vėl jam yra pa-

nepasiseka prilįsti prie langelio, tai patariau atsi
neštą duoną paduoti kitiems įdavėjams, o išsis
kirstys ją patys kaliniai.

Rytojaus dieną vadovavausi padarytų susita
rimu. Sutartu laiku atsiradau prie kalėjimo. Įsmu
kęs į maisto padavimo salę, sužinojau, kad prie 
langelio stovi keturi paskutiniai “P” raidės mais- tikėtos apyl. valdybos pirmininko 
to padavėjai. Moterėlėms pradėjau skųstis esąs pareigos, 
taip pat “P” raidės atstovas, tik pavėlinęs atvykti. 
Reikėjo gauti prielankumą iš “R” raidės moterė
lių. Mano laimei, jos ne tik kad nebuvo reikalin
gos didelio prašymo, bet gi net pačios patarė ko 
skubiau briautis į eilę, tik siūlė paskubėti, nes. at
sidarius langeliui, bus jau kartu paimti visų “P” 
atstovų prašymai.

Po keleto minučių prasivėrė langelis, ir drau
go “načalninko” žvilgsnis jau buvo nukreiptas į 
mane. Tarp tiesiančių rankų į langelį atsirado ir 
manoji. Nors aš stovėjau iš eilės penktas, bet ma
no prašymą paėmė antrąjį, linktelėdamas nežy
miai galva. Jaučiausi be galo laimingas, nes jau 
pamačiau, kad vakar turėtas mūsų pokalbis buvo 
vykdomas. Išsprukęs iš eilės, nuskubėjau prie 
maisto ryšulio. Ši diena padavėjams buvo itin ne
laiminga, nes labai dažno prašymą atmesdavo, 
pranešdami, kad kalinio šiame kalėjime jau nebe- djo tautinę vėliavą ir Vytį, vėl 
ra. Kalinių artimieji neturėjo jokių kitų galimybių 
ar kelių patikrinti, kur dabar kalinys. Tam naudo
jo kaip tik šį maisto padavimo būdą, nes kalėji-

,atgaivino soc. globos moterų komi
tetą, sustiprino meno grupę, suor
ganizavo mokyklinio amžiaus vai- 

mo administracija niekad kitokiu būdu nepasaky- kų šokių grupę, nupirko rašomąją 
davo artimiesiems, ar kalinys tikrai yra šiame ka- mašinėlę ir dublikatorių, kad vie

tinei informacijai būtų įmanoma 
Netrukus išgirdau langelyje pasirodžiusio leisti mėnesinį apylinkės biuletenį, 

kartojamą mano pavardę, tik, žinoma, su kitokia Be to, paskutiniu metu jis deda 
pirma raide. Kad nesuabejočiau tokia savo pavar- ypatingų pastangų vėl atgaivinti 
de, načalininkas dar mirktelėjo man akimi. Newcastelio savaitgalio mokyklą:

Įėjime.

de, načalininkas dar mirktelėjo man akimi.
Skubiai prinešęs, įgrūdau pro langelį turimą mokinių esą rastųsi, tik rcikalin- 

maistą ir vėl sugrįžau prie durų laukti tuščio mai- gas pasišventęs mokytojas. Svar- 
šo. Langelyje vėl pasirodė kampuotas viršininko blausias P. Brūzgos būdo bruožas 
veidas. Kartojo mano pavardę. Pribėgau prie lan- yra tas, kad jis sugeba į lietuvišką- 
gclio, tikėdamasis gauti atgal tuščią maišą. Tačiau 
apsirikau. (Bus daugiau)

gyvenimo aprašus, pridedant jų 
asmenines ar veiklos nuotraukas, 
kad iliustracinių vaizdų pagalba 
galima būtų juo ryškiau pavaiz
duoti jų atsidavimą tautinės kul
tūros puoselėjimui.

Šį kartą redakcija deda ALB 
Newcastelio apylinkės pirmininko 
Petro Brūzgos ir Bankstowno sa
vaitgalio mokyklos ilgamečio vedė
jo Broniaus Genio veiklos ir gy-

I veninio apybraižas.

nuo 1951 metų gyvena Mount Hu
tton, netoli Newcastelio, gražiame 
nuosavame paukščių ūkyje. Be to, 
jubiliatas dar dirba viename 
Newcastelio plieno fabrike.

Ponai Brūzgai augina du sūnus 
ir dvi dukteris. Vyresnysis sūnus 
Algimantas, baigęs gimnaziją, tre
jus metus studijavo Newcastelio 
universiteto kolidže metalurgiją, 
šiuo metu jis gilina savo studijas 
Melburne.

Kaip matome, p.p. Brūzgų šeima 
yra nemaža, tėvai darbais apsikro
vę, tačiau nežiūrint to, ir P. Bruz-

Įdomiausia, kad jubiliatas P. 
Brūzga yra išrenkamas apyl. val
dybos pirmininku tada, kai New
castelio apylinkė dėl įvairių prie
žasčių atsiduria sunkumuose ar 
kryžkelėse.

P. Brūzga Lietuvoje kruopščiai 
dirbo kaip miškininkas, todėl jis 
sugeba ir čia sistemingai, nuošird
žiai ir sąžiningai dirbti lietuviškąjį 
darbą. Jis moka nugalėti veiklos 
kelyje atsiradusias kliūtis ir visa
da ištraukia apylinkės veiklą iš 
stagnacijos.

P. Brūzgos pastangomis ir jo 
rūpesčiu Newcastelio lietuviai įsi-

'ją veiklą įtraukti visus savo apy
linkės tautiečius, kurie nesiskaldo

BRONIUS GENYS
— Bankstowno savaitgalio mokyklos vedėjas

B. Genys įteikia mokyklos 

baigimo pažymėjimą

Dažnai mes nepastebime tų ty
liųjų visuomeninkų ir kultūrinin
kų, kurie, kaip vargo pelės, atsi
sakydami savo laisvalaikų ir atsi
žadėdami žymios dalies savo už
darbio, tyliai ir kantriai velka lie
tuviškosios veiklos naštą.

Tokių tarpe skaitytinas ir Bank
stowno apylinkės savaitgalio mo
kyklos ilgametis vedėjas Bronius 
Genys.

“Mūsų Pastogės” bendradarbis 
specialiai aplankė B. Genį jo na
muose Yagoonoje, norėdamas šį-tą 
patirti iš jo gyvenimo ir veiklos. 
Šeimininkas sutiko maloniai šyp
sodamasis, tačiau buvo tiek kuklus, 
kad tik ilgai ir primygtinai pra
šant pateikė žiupsnelį žinių apie 
tai.

Pasirodė, kad B. Genys yra kilęs 
iš Rumšiškių, prie Nemuno. Prad
žios mokslą jis ėjo savo tėviškėje 
ir vėliau Kaišiadorių amatų mo
kykloje baigė stalių klasę. Kadan
gi mokslą jis mėgo, tai įstojo į se- 
leziečių gimnaziją Vitėnuose, iš 
kur studijoms pagilinti buvo iš
siųstas net į Italiją. Atgavus 
Lietuvai Vilnių, jis buvo iš Itali
jos iškviestas ir paskirtas selezie- 
čių amatų mokyklos Vilijampolėje 
vedėju. Sovietams okupavus Lietu
vą ir uždarius religinio pobūdžio 
mokyklas, B. Genys gavo Kauno 
Įgulos bažnyčios administrato
riaus pareigas. Vokiečių okupaci
jos metu vėl buvo atgaivintos sa
leziečių mokyklos ir šį kartą jis 
buvo gimnazijos Vitėnuose direk
toriaus pavaduotoju.

Antrą kartą artėjant bolševi
kams, B. Genys stoja ginti savojo 
krašto su ginklu raukuose, čia 
mes jį randame kap. Jatulio suor
ganizuotame lietuvių pulke, Tel
šiuose, kur jis dirba pulko štabe. 
Vokiečiams nuginklavus lietuvių 
dalinius, jis prievarta įrikiuoja- 
mas į Wehrmachtą ir Rytprūsiuo
se sunkiai sužeidžiamas. Metus 
išgulėjęs ligoninėj, B. Genys susi
laukė karo pabaigos, tačiau pilnos 
sveikatos jau neatgavo — jo kai
rioji ranka ir dabar nevaldoma.

D.P. laikais B. Genys gyveno 

į vienokius ar kitokius.
Nuo 1959 m. P. Brūzga yra pri

siekęs Justice of Peace patikėtinio 
pareigoms.

Newcastelio lietuviai nuošird
žiausiai linki savo apyl. v-bos pir
mininkui, atšventusiam 50 metų 
sukaktį, geros sveikatos, sėkmės ir 
nepailstamos energijos lietuviško
je veikloje.

N eivcasteliečiai 

Waiterdingene, kur vedė, mokyto
javo lietuvių pradžios mokykloje ir 
paišybą dėstė gimnazijoje.

Jau 1948 m. lapkričio mėn. B. 
Genys atvyko Australijon. Perėjęs 
Bathursto stovyklą, apsigyveno 
Sydnėjuje ir tuoj įsijungė į lietu
viškąją veiklą. Čia jis aktyviai 
reiškėsi šv. Kazimiero draugijos, 
vėliau — Kat. Kultūros d-jos ir 
Bankstowno apylinkės veikloje. Jis 
pirmasis su J. Ramanausku įstei
gė savo namuose Bankstowno sa
vaitgalio mokyklą, kuri vėliau bu
vo perkelta į Seftono, dar vėliau 
— į St. Felix bažnyčių sales, o vie
nu laiku ši vargo mokykla dirbo 
net Yagoonos kooperatyvo salėje. 
1958 m. mokykla pagaliau įsiku
ria “Dainavos” salėje Bankstowne. 
Nuo 1656 metų iki šiol B. Genys 
yra šios mokyklos vedėjas, pabar 
Bankstowno mokykloje mokosi 
apie 40 mokinių ir B. Genio vado
vybėje mokytojauja D. Skorulienė, 
p. Apynienė, R. Saudargienė, K. 
Kavaliauskas, M. Nakutis ir p. 
Dargužis. x

Su B. Geniu teko plačiau išsi
kalbėti apie dabartines mokymo 
sąlygas Bankstowno savaitgalio 
mokykloje. Jis pasidžiaugė, kad 
šiais metais susidaręs gerų ir at
sidavusių mokytojų kadras, tačiau, 
nesant tinkamų vadovėlių ir prog
ramų mokyklai, mokytojai dirbą 
pagal savo išmonę ir iniciatyvą. 
Mokylinio amžiaus vaikai sunkiai 
kalbą lietuviškai, tačiau žengiant 
į vyresnį amžių juose gimstąs tau- 
tinins sąmoningumas, o tatai iš 
dalies esąs savaitgalio mokyklos 
nuopelnas. Jis jau tikrai esąs pa
vargęs vedė jauti, bet nerandant 
pakaitalo, nesą kas daryti.

Atsisveikinęs su šeimyninku rim
tai pagalvojau: Jei jau p. Genys 
tiek daug nudirba lietuvybei, te- 
valdydamas tik vieną ranką, tai 
kiek jis dar atliktų darbo, jei turė
tų abi rankas sveikas?

— abukas —

GRAŽIEJI TRAKAI IR
NEGARBINGI LANKYTOJAI

Trakuose su jų ežerais ir Paeže
riais lankytojų niekuomet netrūks
ta, tačiau Lietuvoje per spaudą ir 
radiją nusiskundžiama lankytojų 
kultūros stoka. Daugely vietų Tra
kuose nulaužoma medeliai, apmin- 
domi krūmai, nevietoje sukuriami 
laužai. Nemaža gražios augmeni
jos sunaikino iš Šiaulių atvykę po
ilsiautojai. Visokio plauko lanky
tojais ypatingai nusiskundžia Tra
kų valstybinis gamtos apsaugos 
inspektorius.

4
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VYTIS II — NORTH (16-11)
Vyties jaunoji komanda, kovo

dama geriau už savo priešininkes, 
laimi rungtynes jau pačioje pra
džioje, nes visą laiką turėjo ke
lių taškų persvarą.

Taškus pelnė: Šulcaitė 4, Trush 
4, Kapočiūnaitė 3, Matiukaitė 0, 
Pociūtė 3, Golbory 2.

Edas

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PERSIŲSITE SIUNTINIUS Į USSR BETARPIAI PER FIR
MĄ ĮGALIOTĄ IŠDUOTI SOV. APMUITAVIMO LICENZIJAS. SIUNTINIAI IŠSIUNČIA 
MI KASDIENĄ PAŠTU.

Hansa Trading Co General Merchants
& 

International Parcel Service

Sydnejuje
KOVAS OLIMPIA (28:41)

Šių metų Olimpia Cup turnyre 
koviečiai pirmą kartą 
krepšinyje su turnyro 
kais latviais.

Pirmame puslaikyje 
parodė gražų sviedinio valdymą ir 
tiksliais metimais beveik visą lai
ką rezultatą išlaikė savo naudai. 
Dar nepasibaigus pirmam puslan
kiui, turėjo apleisti aikštę R. Ge
nys, gavęs penkias baudas. Ilgos 
atostogos, atrodo, neatneša nau
dos krepšininkams, ką pripažįsta 
ir pats R. Genys. Antrame puslai
kyje latviai pradeda spausti ko- 
viečius. Žaidimas vyksta daugiau
sia prie mūsų krepšio. D. Krauce- 
vičiaus ir A. Gilandžio prasiverži
mai prie priešininko krepšio ne
duoda vaisių. Rungtynės baigia
mos 13 taškų skirtumu latvių 
naudai.

varžėsi 
šeiminin-

koviečiai

TINKLINIS
Pranešame, kad š.m. N.S.W. 

tinklinio varžybos prasideda spa
lio 9 dieną. Kovo vyrų komanda 
žais tą pačią dieną 1 vai. 30 min. 
p.p., Granville salėje.

Moterys žais spalio 16 d, 3 vai. 
p.p. toje pačioje salėje. Vyrų 
tinklinio komandą perėmė treni
ruoti ir jai vadovauti M. Maura- 
gis.

MISS KOVAS 
spalio 28 dieną koviečiai 
šokių vakarą Bankstowno

Š.m. 
ruošia 
lietuvių namuose “Dainava”, ku
rio metu pirmą kartą bus renka
ma sporto klubo gražuolė. Klube 
yra virš 30 jaunų mergaičių, iš 
kurių beveik visos jau sutiko da
lyvauti. Adelaidės sporto klubas 
tatai daro jau kelinti metai su 
labai dideliu pasisekimu. Tikėki
me, kad ir koviečiai padarys gerą 
pradžią, nes gražių mergaičių 
tikrai turime daug.

★

197 FLEMINGTON RD., NORTH MELBOURNE, N.I., Tel. 30-3347.

SPORTO 
ĮVAIRUMAI

Australija 1962 metais daly
vaus pasaulio krepšinio (vyrų) 
pirmenybėse, kurios vyks Filipi
nuose. Komandos pasiuntimo iš
laidoms padengti turima £3000 
Filipinų banke, šiuos pinigus už- 
diibo olimpinė Australijos krep
šinio komanda, sužaidusi dvejas 
rungtynes pakeliui į Romos olim
piadą.

★ Tokijo olimpiadoje bėgimo 
takai bus padaryti iš gumos —

SKYRIAI VISUOSE DIDESNIUOSE MIESTUOSE.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI REIKALAUDAMI PAPILDOMŲ INFORMACIJŲ.

kamščio ir asfalto mišinio. Tin
kamu takų paruošimu rūpinasi 
profesorius Asano. Pagrindinis 
stadijonas talpins 100.000 žiūro
vų ir bus moderniškiausias pa
saulyje. Plaukimo sportui bus sep
tyni baseinai. Olimpinis kaimas 
susidarys iš triaukščių namų, tal
pinančių 8.000 sportininkų ir pa
reigūnų.

RUGIAPJŪTE SU PREMIJOMIS
KOLCHOZININKAI SKATINAMI NUIMTI DERLIŲ

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

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

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

KOVAS — SPARS (92 — 26)
Antros rungtynės vyko taip pat 

su latvių komanda. Jau prieš pra
dedant žaisti mūsų viltys ir toliau 
likti turnyre atrodė labai mažos. 
Latviai beveik visi labai aukšti, 
koviečiai greta jų atrodė mažiau
sia viena pėda žemesni.

Pirmose žaidimo minutėse ma
tėsi aiški latvių persvara. Mūsiš
kiai turėjo pasitenkinti tik toli
mais metimais, kai latviai be var
go iš po krepšio metė kamuolį vie
ną po kito. Nežaidžiant D. Kairai
čiui, kuris yra vienintelis aukšto 
ūgio kovietis, pajėgiąs gerai gin
ti krepšį bei nuimti netikslius 
priešininko metimus, dabartinei 
komandai yra neįmanoma išlošti 
prieš aukšto ūgio priešininkus.

Kovo komandos sąstatas: D. 
Kraucevičius, A. Vasaris, A. Gi- 
landis, R. Genys, J. Kraucevičius 
ir A. Andriejūnas. Be to, kovie- 
čiams padėjo ir kitų klubų žaidė
jai — A. Lapšys (Adelaidė) 
V. Šutas (Geelong).

KOVAS — CHATSWOOD 
(Šachmatai)

Praėjusių metų Sydnėjaus šach
matų turnyro nugalėtojas Chats- 
wood turėjo nusileisti koviečiams. 
Laimėjome 4-3 mūsų naudai. V. 
Liūgą, žaisdamas ] ’ “ 
Vengrijos šachmatų meisterį L. 
Steiner, turėjo vieną pėstininką 
persvaros ir blogiausiu atveju 
priešininkas buvo priverstas su
tikti lygiąsias, bet pralošė, nes 
pasibaigė laikas.

Kovo komandą sudarė ir taškus 
laimėjo: V. Liūgą 0, V. Patašius 
i, gyd. I. Venclovas į, V. Kože- 
niauskas 1, J. Kvietkauskas 0, J. 
Dambrauskas 1 ir A. Dargužis 1.

Lietuvių šachmatų turnyras jau 
beveik įpusėjęs. Praėjusių metų 
turnyro nugalėtojas V. Liūgą po 
ilgos kovos turėjo nusileisti gyd. 
I. Venclovai, kuris su V. Patašium 
iki šiam laikui eina be pralaimė
jimo. Šiais metais lietuvių turny
re dalyvauja visi Sydnėjaus ge
riausi šachmatininkai. Tatai pir
mas kartas, kai mūsų šachmatų 
sekcijos vadovui pasisekė suorga
nizuoti senai svajotą šį tvarkingą 
turnyrą. Turnyre dalyvauja: (pa
gal turnyro sąrašą) J. Kvietkaus
kas, V. Koženiauskas, J. Damb
rauskas, V. Liūgą, A. Dargužis, 
V. Patašius, P. Grosas, V. Augus- 
tinavičius, gyd. L Venclovas 
R. Jocys.

SPORTO ŠVENTĖ
Sydnėjaus sporto klubo 

ba praneša visiems sportininkų 
tėvams, kad sportininkai į šių me
tų sporto šventę bus vežami trau
kiniu. Atveju, jei jų vaikai nori 
vykti į šventę savo ar kitų maši
nomis, privalo pristatyti klubo 
valdybai raštišką sutikimą. Klubo 
valdyba prašo tėvų, kad jie pa
tartų savo vaikams vykti į sporto 
šventę tik traukiniu. V.A.

Adelaidėje

ir

valdy-

News

žo-
me-

Vy- 
me-

VYTIS — ADELAIDE S.K.
(54-60) — krepšinis

Adelaidės dienraštis The 
sekančios dienos krepšinio apra
šyme įdėjo su didžiausia antgalve 
maždaug šitaip skambančius 
džius: “Vytis •— A.S.K/revive 
morie”.

Laikraštis toliau rašo, kad 
tis ir A.S.K. atgaivino dešimt
tų senumo prisiminimus publikoje 
savo puikiu krepšinio žaidimu, 
nors kaikurių žvaigždžių pasige
do, būtent: Kęsto Jaciunskio, Vik. 
Gurskio, Stan Urnevičiaus, bei 
kaikurių latvių, bet įtempta at
mosfera ir brilijantiškas žaidimas 
Ignatavičiaus ir latvių Dancio ir

Lietuvoje liepos mėn. antroje 
pusėje, subrendus žieminių rugių 
ir kviečių derliui, vyko nuėmi
mo darbai, šiais metais Lietuvoje 
tikimasi geresnio už pernykštį 
derliaus. Partija ragina greičiau 
surinkti derlių, naudoti giedrias 
dienas. Siekia, kad “derlius būtų 
nuimtas be nuostolių, kad į aruo
dus patektų visa, kas išauginta..” 
Nesitenkinama pačių kolchozinin- 
kų raginimų, bet jiems į talką 
siunčiami gyvulininkystės darbuo
tojai, moksleiviai. Kolchozininkus 
daugiau išnaudoti partija skatina 
sugalvodama premijų sistemą. 
Lenktyniavimas skatinamas ir kol
chozuose, brigadose, štai, lauki
ninkystės brigados už gerą (t.y. 
skubų) darbą, nuimant derlių, 
gausiančios tris pinigines premijas 
po 60, 50 ir 40 rublių. Kolchozi
ninkai, dirbantieji nuimant der
lių, gausią už darbadienį dvigubą 
atlyginimą. Jie vietoje 20 kepei- 
kų už darbadienį gausią net 50 
kapeikų. Nustatomi už darbadie
nius 
liau 
bus 
virš
vauja ne visi ir dirbtinai sudaro
mas pavyduliavimas ir skaldoma 
vienybė.

Technika 
daugumoje 
kolchozuose
kai kur tik 25% derliaus nuimama. 
Daug kur kertama rankiniu būdu 
ir jei nebus suspėta, tai, girdi, 
teks panaudoti kolchoze esamus 
kombainus. Su mašinomis ne toks 
jau paprastas reikalas. Vilniaus 
radijas liepos 19 d. nusiskundė, 
kad kolchozuose mašinos nerūpes
tingai prižiūrimos rūdyja ir pū-

maži tarifai ir avansai, o vė- 
premijomis už atskirus dar- 
darbininkai
jėgų. Tose premijose daly-

verčiami dirbti

prieš buvusį | Tjiiko teikė senų laikų jutimą.
Lietuviai, pirmo kėlinio pra

džioje puikiai žaisdami, vedė 20-4, 
tačiau latviai, turėdami daugiau 
pakaitalų, jautėsi mažiau pavar
gę ir paskutinėse minutėse rezul
tatą išlygino, laimėdami mažu 
skirtumu.

Tai buvo vienos iš geriausių 
Vyties rungtynių, kuriose tikrai 
puikiai sužaidė ne tik vienas Ig
natavičius, bet ir visa komanda.

Taškus pelnė: Ignatavičius 22, 
Gumbys 12, Visockis 9, Petkūnas 
6, Daugalis 4, L. Urmonas 0.

VYTIS — ESTONIA (38-51)
Vyties antroji komanda pralai

mėjo prieš estus, kurie tiksliai 
mėtė ir turėjo geresnę gynybą.

VYTIS JAUNIAI C.Y.M.S.
(31-21)
klubo spalvas šiais 

kurie vėl 
antroj vie- 
Jauniai vis 
jau taškais

komanda yra 
trenerio Dau- 
vadovo klubo

ir

SPORTO KARNAVALAS
Jau yra gautas atsakymas 

Canberros sporto klubo “Vilko” 
dėl ruošiamo sporto karnavalo 
Sydnėjuje. Canberros sportininkai 
atvyks į Sydnėjų š.m. rugsėjo 
30 dieną draugiškoms sporto var
žyboms. Praėjusiais metais kovie
čiai lankėsi Canberroje ir ten vy
ko sporto varžybos tarp šių klu
bų. šis gražus bendradarbiavimas 
buvo nutarta tęsti ir toliau. Spor
to karnavalo programa bus pas
kelbta vėliau, kai sužinosime ku
riose sporto
sportininkai galės dalyvauti.

iš

šakose Canberros

vardo 
kasamos 

tebestovi

na. štai, kai Dzeržinskio 
kolchoze pernai buvo 
bulvės, tai ir šiandien 
purvais apskretęs bulvių kasimo
kombainas. Nesutvarkius ūkio ma
šinų, kas beliko? Kolchozo agro
nomas pirmą rugiapjūtės dieną 
visus traktorininkus pasiuntė su 
dalgiais į rugius...

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

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

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

Telef. J 4094.

+♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦

“Tiesa” savo liepos 20 d. veda
majame susirūpino delsimu ku- 
liant derlių. Pasak laikraščio, 
lenktyniaujiant su laiku ir sie
kiant mažinti derliaus nuostolius, 
kai kurie kolchozai pradėjo kirs
ti net ir vaškinius brandos ru
gius. Kadangi Lietuvoje — tvirti
na laikraštis — javų daugiausia 
nupjaunama kertamosiomis, o ne 
kombainais, tai ypatingai dėme
sys kreiptinas į derliaus kūlimą. 
“Tiesa” pyksta, kad iš “tradici
jos” ar dėl blogo organizavimo 
kūlimas Lietuvoje dažnai atide
damas iki vėlyvo rudens, iki spei
gų, o tai, girdi, tik neša nuosto
lius. Vėl skatina ūkio darbus at
likti mechanizuotai, tačiau... 
susiduriama su apsileidimu 
montų srity. Neremontuotos 
šinos guli net ir geresniuose 
chozuose (pvz., “Vienybėje”
mygalos rajone). Barti gavo ir 
Rietavo, Tauragės, Šilutės rajo
nai.

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.

ir šį derlių nuimant 
šlubuoja. Kombainais 
naudojamasi nedaug,

5:

vėl 
rė

mą- 
kol
itą-

Draugai žemdirbiai, pasitemp
kite! — šaukia partinis organas. 
Jis skatina, kad derlius būtų kuo 
greičiau nupjautas ir iškultas, kad 
nenubyrėtų nė vienas grūdas... Ir 
visa tai Lietuvos kolchozininkas 
privalo atlikti, žvelgdamas kaip į 
dovaną, ne savo kraštui, ne sau, 
bet... pagerbdamas artėjantį par
tijos 22-jį suvažiavimą Maskvoje.

MURRAY’S

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
Į USSR PER ŠVEDIJĄ

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

Geriausiai 
metais gina jauniai, 
lengvai laimėjo prieš 
toj esanšią komandą, 
pirmauja ir jų niekas 
negali pasivyti. Ši 
stropiai prižiūrima 
galio ir komandos 
pirm. J. Jaunučio.

Taškus pelnė: V. Stankevičius 
16, Rudzinskas 10, Radzevičius 
3, Pocius 2.

VYTIS — A.S.K. (16-27)
— moterys

Vyties pirmoji komanda, žais
dama be G. Kitienės ir J. Pečiu
lytės, jautėsi nedrąsiai aikštėje ir 
ilgai truko, kol įvykdė metimą, 
kur priešininkės lengvai rinko 
taškus. Antram kėliny mūsiškės 
pradėjo geriau žaisti, bet prieši
ninkės tolimais metimais gerino 
savo rezultatą ir laimėjo neper- 
sunkiausiai.
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HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia

(Kampas Liverpool St.)
TEL.: 21-4254 arba BA-4254

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)
JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

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

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

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

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

AGENTAI:
SYDNEY:
CABRAMATTA, M. Pekic, 143 Cabramatta Rd., UB 2082. 

PARRAMATTA, Olympic Stores, 293 Church St., YL 9728. 
BELMORE, M. Cibulskis, 468 Burwood Road, 75-6578.
BANKSTOWN, Quality Centre, 5 Kitchener P-de., UY 8089 
BLACKTOWN, Amalgamated Emporiums, 52 Flushcombe Rd., 

622-3160. 
B 3596. 
J 1372. 
63-8498.

NEWCASTLE: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter St., 
PORT KEMBLA Disposals, 107 Wentworth Street, 
MELBOURNE' Contal, 114 Elizabeth Street, Melb. 
ADELAIDE: Eicas, 41 Tapleys Hill Road, Hendon, J 2879.
PERTH: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, BA 7842.
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6 MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. rugpjūčio 29 d.

nOsu pastogė
PERTHAS

PASIRUOŠIMAS TAUTOS 
ŠVENTEI

Š.m. rugsėjo 9 d. (šeštadieni) 
7 vai. vak. Mayland (Quildford 
Rd.) kat. bažn. salėje įvyksta 
Tautos šventės minėjimas, į kurį 
kviečiami visi Perthe ir W. Austr. 
gyvenantieji lietuviai.

Numatoma plati oficialios da
lies programa, kuriai pasibaigus, 
vietos mėgėjų grupės statomas 
vaidinimas. Veiks turtinga ekspo
natais loterija ir bus leidžiama 
atsineštinių gėrybių pasivaišini- 
mas. Gros lietuviškų melodijų 
plokštelių muzika.

Niekas negali tokią dieną pasi
likti namuose, nes visi skubame 
j minėjimą.

Apylinkės Valdyba

MELBURNAS
PRANEŠIMAS

ALB Melburno apyl. valdyba 
praneša, kad Tautos šventės mi
nėjimas įvyks š.m. rugsėjo 10 d. 
tuoj po pamaldų St. John’s para
pijos salėje.

Minėjime šventės proga paskai
tą skaitys p. E. žižienė.

Meninę dalį atliks ponios Či- 
žauskienės vadovaujamos skautės, 
p-lė Jakubauskaitė ir p. A. Čel- 
nos vadovaujamas Dainorių cho
ras.

Visus tautiečius kviečiame mi
nėjime dalyvauti.

Valdyba

DIDYSIS
LIETUVIŲ NAMŲ BALIUS
Mums malonu pranešti tautie

čiams, kad didysis Lietuvių Namų 
Balius įvyks š.m. spalio 6 d. di
delėje ir gražioje Brunswick mies
to salėje.

Pasiruošimas baliui intensyviai 
vyksta ir tuojau bus pradėti pla
tinti pakvietimai.

į balių, kaip ir ankstesniais 
metais, kviečiami artimesnių ir 
tolimesnių vietovių tautiečiai. Tai 
vienintelė metuose proga sutikti 
senai matytą tautietį ir su juo 
jaukiai, geroje nuotaikoje praleis
ti keletą malonių valandų.

Jei kas taurėtų kokių specialių 
pageidavimų, užsakymų, pasiūly
mų ai- sugestijų, paršome praneš
ti bet kuriam Tarybos nariui ar
ba rašyti: M.L.K. Taryba, 12 
Francis Grove, Thornbury.

M.L.K. Taryba dės pastangas 
savo svečių visus pageidavimus 
patenkinti.

Ig. A.

PRANEŠIMAS 
MELBURNIŠKIAMS

Visuomenei pageidaujant, tę
siant praėjusių metų tradiciją ir 
siekiant, kad maloniau ir naudin
giau praleistume savaitgalius, A. 
L. Kultūros Fondas praneša, kad 
Lietuvių Namuose (12 Francis 
Gr., Thornbury) bus skaitomos 
šios paskaitos:

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

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

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

spalio 21 d. inž. V. žižio — 
“Lietuvių senovė naujų iškasinė- 
jimų šviesoje”.

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

Prašome tuojau pat paskaitų 
datas atžymėti savo kalendoriuo
se ir pasilaikyti šio pranešimo iš
karpų.

A.L. Kultūros Fondo V-ba

ADELAIDE
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Kaip mus informuoja, Tautos 
šventės minėjime dalyvaus mūsų 
dainininkės — solistės A. Gučiu- 
vienė ir G. Vasiliauskienė. Galėsi
me pasigėrėti jų duetu. Be to, mi
nėjimo programoje dar dalyvaus 
Lituania choras, tautinių šokių 
grupė ir jaunasis pianistas K. 
Rudzinskas. Paskaitai skaityti pa
kviestas A. Gavelis.

Minėjimas įvyks Lietuvių Na
muose rugsėjo 10 d.

SUVAŽIAVIMO
IR “M.P.” REIKALAI

Apylinkės valdyba š.m. rugpjū
čio 6 d. Lietuvių Namuose buvo 
sukvietusi Adelaidės lietuviškas 
organizacijas pirmam pasitarimui 
būsimo Krašto Tarybos suvažia
vimo ir Meno Dienų reikalais.. Pa
sitarime apsvarstyti principiniai 
klausimai ir atitinkamų komisijų 
sudarymas. Adelaidėje laukiama 
apie 400 svečių.

Tame pačiame pasitarime suda
ryta redakcinė komisija išleisti 
“Mūsų Pastogės” numerį, skirtą 
Adelaidės lietuvių gyvenimui at
žymėti. Į tą redakcinę komisiją 
įeina Pulgis Andriušis, A. Gave
lis, A. Maželis, B. Nemeika, J. 
Mockūnas ir V. Radzevičius.

POLITINIAI PRANEŠIMAI
Ryšium su artėjančiais rinki

mais Australijoj, Apylinkės valdy
ba organizuoja eilę politinių pra
nešimų, kuriuos darys svarbiau
sių partijų atstovai. Pirmas prane
šimas įvyks Lietuvių Namuose 
rugsėjo 17 d. Kalbės L. P. atstovas 
D. Dunston.

L.V.S. RAMOVĖS SUEIGA
Š.m. rugsėjo 3 d. (sekmadienį) 

3 vai. popiet Lietuvių Namuose 
šaukiama L.V.S. Ramovės sueiga.

Bus skaitoma įdomi paskaita ir 
aptariami svarbūs Ramovės reika
lai. Sueigoje kviečiamos dalyvau
ti ir ramovėnės, o taip pat norin
tieji naujai į Ramovę įstoti.

NETRUKUS PAMATYSIM 
“Ž V A K I D Ę”

Kaip mums teko patirti, Adelai
dės Lietuvių Teatras, vadovauja
mas režisieriaus J. Gučiaus, šiuo 
metu pilnu tempu repetuoja Škė
mos scenos veikalą “Žvakidę”, ku
ri numatoma pateikti adelaidiš- 
kiams jau ateinančio mėnesio lai
kotarpyje.

“Žvakidės” kelias į Australijos 
sceną jau turi savo istoriją. Kaip 
atsimename, režisierius J. Gučius 
bandė tą veikalą pastatyti Sydnė
juje ryšium su Lietuvių Meno 
Dienom. Adelaidėje veikalas buvo 
jau tada repetuojamas, o Sydnė
juje pasiruošta vaidinimui. Deja, 
porai aktorių negalint tada savo 
darbo teatre toliau tęsti, veikalo 
Sydnėjuje nebuvo galima pasta
tyti.

Be abejonės, žinia, kad “Žvaki
dė” bus pastatyta Adelaidėje, nu
džiugins vaidinimų pasiilgusius 
adelaidiškius. Lietuviškų vaidini
mų mes ilgimės, tačiau vargu ar 
turime kiek supratimo apie tuos 
visus sunkumus, su kuriais tenka 
susidurti vaidinimų rengėjams.

“ A.L.Ž.” I.

BRISBANE
GRAŽIAI PAVYKĘS 

“MŪSŲ PASTOGĖS” BALIUS 
Balius įvyko š.m. rugpjūčio 12 

d. Labor Hall salėje.
Apylinkės Valdybos išsiuntinė

tuose baliaus kvietimuose buvo iš
spausdinta ne eilinė programa, o 
taip pat buvo pagarsinta ir “M. 
Pastogėje” — taigi baliun atsilan
kė tikrai skaitlingas brisbaniečių 
skaičius. Dalyvavo nemaža tikrai 
retai lietuvių pobūviuose pasiro
dančių viengungių vyrų ir net 
šeimų.

Jaukiai išpuošta salė teikė ma
lonią nuotaiką.

Abiejose salės pusėse, nusima
nančio ranka suskirstyti, kabojo 
dailės meno mėgėjo Alf. Navicko 
tapytų kelios dešimtys paveikslų. 
Tie paveikslai yra gabaus žmo
gaus, tik neturėjusio laimės lan
kyti meno mokyklą, darbai, vaiz
duoją žmones, gamtą ir gyvu
lius. Du iš jų yra laimėję pirmas 
premijas australų meno mėgėjų 
parodoje.

Linksmieji broliai — Muraus
kas, Mališauskas ir Kiškūnas — 
specialiai baliaus progai persiren
gę, stud. L. Sagačiui akordeonu 
pritariant, vykusiai apdainavo 
brisbaniečių ydas, vargus ir “nuo
pelnus”.

Puiki spaudos baliaus karalie
nės karūna ir šilkinė juosta rin
kimų keliu atiteko Ad. Kviecin- 
skaitei, gi loterijon leistą skanaus 
gėrimo bonką laimėjo p. Rimkevi
čius.

Programos priedu P. Kviecins- 
kas tarp šokių įterpė humoreską 
“Nikitos kelionė į mėnulį”.

Šokiams grojo ne skaitlinga, 
bet skambi kapela. Veikė alaus 
ir “stiprusis” bufetas.

Reikia pabrėžti, kad šis “M.P.” 
spaudos balius pavyko visapusiš
kai ir buvo gerai organiuotas.

Dalyviai buvo geroj nuotaikoj 
ir patenkinti.

Apylinkės valdybai tenka tikra 
padėka už surengtą puikų balių.

Corindas Povels

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
Apyl. valdyba reiškia padėką 

padėjusioms surengti “M.P.” 
Spaudos Balių: p. A. Navickui už 
dailės kūrinių parodą, “Linksmie
siems broliams” — p.p. P. Mali
šauskui, A. Murauskui, J. Kiškū- 
nui ir akordeonistui stud. D. Sa
gačiui — už įdomiai sukurtus ir 
padainuotus kupletus iš mūsų gy
venimo aktualijų; taip pat ir p. 
P. Kviecinskui už humoreską “Ni
kitos kelionė į mėnulį”.

Nuoširdžią padėką reiškiame 
mūsų studentams už 5 sv. auką iš 
savo kuklios kasos “Mūsų Pasto
gei” paremti.

Didžiausia padėka tenka vi
siems Brisbanės apylinkės lietu
viams ir jų svečiams už tokį skait
lingą atsilankymą ir savo gausio
mis aukomis parėmimą “Mūsų 
Pastogės”, vienintelio ALB-nės 
savaitraščio.

Brisbanės apyl. valdyba

SYDNĖJUS
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
ALB Sydnėjaus apylinkės val

dyba Tautos Šventės minėjimą 
ruošia š.m. rugsėjo 10 d. (sekma
dienį), pradedant jį 12.30 p.p. pa
maldomis St. Benedict’s (Broad
way) bažnyčioje. Tuoj po pamal
dų šios bažnyčios salėje bus iš
kilminga minėjimo dalis šia pro
grama: Minėjimo atidarymas bei 
paskaita ir trumpa meninė dalis.

Apylinkės valdyba nuoširdžiai 
prašo tautiečius juo skaitlingiau 
minėjime dalyvauti ir malonu bū
tų, kad tėvai minėjiman atsives
tų ir savo vaikučius, kurie galės 
čia juo daugiau sužinoti apie 
mūsų mylimą kraštą i— Lietuvą.

Sydnėjauss Apylinkės Valdyba

PAMALDOS
Rugsėjo 1 d. — pirmas penkta

dienis. Išpažintys Bass Hills bažn. 
nuo 7 vai. vak.

Rugsėjo 3 ir 17 d.d. pamaldos 
Bankstowno St. Brendan’s bažn. 
10 vai. 45 min.

Rugsėjo 3 d. Camperdowne šv. 
Mišios (12 vai.) už a.a. prof. K. 
Pakštą, minint jo mirties metinę 
sukaktį.

Tolimesnis paminėjimas šio mi
rusio ateitininkijos vado vyks 
Bankstowne “Dainavos” salėje 4 
vai. p.p., kur iš juostos, gautos 
iš Amerikos, išgirsime ir jo pas
kutinę kalbą, pasakytą Ateitinin
kijos 50 m. Jubiliejiniam Kongre
se Čikagoje, įvykusiame prieš me
tus laiko. Kviečiami visi.

TAUTOS ŠVENTĖS PAMALDOS
Rugsėjo 8 d. — Marijos ir Tau

tos Šventė, Sydnėjuje ji atkelia
ma į sekmadienį — rugsėjo 10 d.

Iškilmingos pamaldos už Tėvy
nę St. Benedict’s bažn. Broadway 
12 vai. 45 min. Pamaldose “Dai
nos” choras, ved. muz. K. Kava
liausko, giedos jau ir keletą nau
jai paruoštų giesmių.

Išpažinčių klausys svečias kun. 
St. Mika (slavų, vokiečių ir ang
lų kalbomis) nuo 11 vai. 30 min. 
prieš pamaldas.

Kviečiami visi tautiečiai pamal
dose dalyvauti, o ypač kuo dau
giau priimti šv. Komuniją, auko
jant ją už Tėvynę ir pavergtus 
brolius.

Po pamaldų minėjimas St. Be
nedict’s bažn. salėje.

K.P.B.

SPAUDOS BALIAUS 
IŠVAKARĖSE

Šį šetadienį visi renkamės 
į Grace Bross. gražiąsias sales pa
silinksminti ir susitikti su savo bi
čiuliais bei pažįstamais.

Baliaus rengėjai informuoja, 
kad nežiūrint taip gausių šimtų, 
kurie jau iš anksto užsisakė sta
lus ir susimokėjo baliaus mokestį, 
vietų dar yra likę pakankamai ir 
tiems, kurie norės gauti pakvieti
mus prie įėjimo.

Visi svečiai, įeidami į salę, ga
lės įsigyti baliaus programas, ku
riose yra smulkiai surašyta apie 
50 gėrimų rūšių su jų kainomis.

Taigi greito pasimatymo “Mūsų 
Pastogės” Spaudos Baliuje.

M.P. L

CENTRINIŲ NAMŲ 
AKCININKŲ SUSIRINKIMAS 
Šio mėnesio 27 d. Sydn. Centr. 

Namų Redferne akcininkai buvo 
susirinkę aptarti padėties, kai ne
susitarta su Bankstowno Dainavos 
valdyba dėl bendro Sydnėjaus 
Lietuvių Centro įsigijimo.

Susirinkimas buvo skaitlingas, 
nes buvo atstovauta per 00% ak
cijų.

Po Tarybos pirm. V. Simniškio 
paaiškinamosios kalbos, buvo iš
rinktas prezidiumas, kurį sudarė: 
pirmininkas — A. Danta, jo pava
duotojas — Pr. Nagys ir sekreto
riai — VI. Miniotas ir VI. Šable
vičius.

Apsvarsčius reikalą ir klausimą 
išdiskutavus, buvo prieita nuo
monės, kad šie Sydnėjaus lietu
vių namai laikytini ir toliau, juos 
pagrindinai praplečiant pagal Ta
rybos pateiktąjį projektą. Tary
bai buvo suteikta teisė pakeisti 
Liet. Namų įstatus, pritaikant 
juos pilnateisio klubo padėčiai, 
užtraukti reikalingą paskolą ir 
įrengti juos taip, kad viršuje bū
tų gera salė, o apačioje klubas

PASKUBĖKIME!

ALB Krašto Kultūros Tary
ba informuoja, kad dar yra li
kusių pardavimui Sydnėjaus 
Dainos Šventės koncerto plokš
telių, kurias galima įsigyti ra
šant adresu:

V. Danta, 66 Cross Street, 
Guilford, N.S.W.

Plokštelės kaina — £2.10.0
Perspėjama, kad norintieji šią 

istorinės vertės plokštelę įsigy
ti jau dabar paskubėtų užsisa
kyti nurodytu adresu, nes vėliau 
gali jų pritrūkti.

M.P.I.

— valgykla su keletą parankių 
kambarių skaityklai ir kitokiai 
kultūrinei veiklai. Parengus nau
ją pataisytą ir papildytą klubo 
įstatų projektą, susirinkimas iš
reiškė pageidavimą, kad vėl būtų 
sukviesti akcininkai susipažinti 
su jo detalėmis ir išklausyti nu
matytosios paskolos sąlygas.

M.P.I.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Pranešama, kad sekančios pa
maldos lietuviams evangelikams 
gimtąja kalba įvyks š.m. rugsėjo 
3 d. 12.30 vai. Sydnėjaus evan
gelikų bažnyčioje, 90 Goulburn 
Street, Sydney.

Po pamaldų parapijos namuo
se bus susirinkimas — arbatėlė 
aptarimui einamųjų reikalų, ku
rių tarpe bus. apkalbėtas ir ben
drųjų iškylų pasiūlymas.

Parapijos Taryba

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

A Dr. J. Girniaus knyga “Tau
ta ii- tautinė ištikimybė” jau su
rinkta, sulaužyta į puslapius, pa
taisyta paskutinė korektūra ir 
tuoj pradedama spausdinti. Spaus
dina “Draugas”, Amerikoj.

* Inž. Alg. Mošinskis, fizikos 
studijas išėjęs Sorbonos univer
sitete ir gilinęs Berlyno univer
sitete, dabar gyvenąs Sao Paulo 
mieste ir ten dirbąs pramonėje, 
važinėjo po Vokietiją, Belgiją, 
Italiją, Kanadą ryšium su savo 
darbu. Jis turi plastinių medžia
gų fabriką ir plačiau dirba ki
tose gamybos srityse. Pakeliui 
buvo sustojęs Čikagoje ir dalyva
vo Dainų šventėje.

★ Bern. Žukausko atsiminimų 
knyga “Pirmojo Didžiojo karo 
tremtyje” jau atspausdinta. At
spausdinus viršelį, greit bus siun
čiama į rišyklą. Spausdinama 
“Drauge”, Amerikoj.

A Aloyzo Barono premijuotasis 
veikalas “Laiptai ir bedugnės”, 
ėjusi “Draugo” atkarpoje, baigia
ma paruošti spausdinimui.

A Algirdas Gustaitis Amerikoj 
išleido gausiai iliustruotą leidinį 
albumą “Lietuva >— Europos nu
galėtoja”. Leidinys papuoštas 
prasmingais dail. A. Varno pieš
tais viršeliais. Tekstą ir iliustraci
jas sudaro medžiaga, panaudota 
to paties pavadinimo filme. To 
filmo ir šio leidinio pagrindą su
daro sportininko Prano Lubino 
sudarytos lietuviško filmo kroni
kos nuotraukos 1938 ir 1939 me
tais Lietuvoje. Leidinį ir filmą 
sudaro kelios dalys. Iš pradžių — 
Lietuva amžių eigoje Pradedama 
net nuo akmens amžiaus, pereina
ma prie vėlesnių Lietuvos pažan
gos liudininkų — puošniųjų pas
tatų, lietuvių gyvenimo nuotrau
kų, Lietuvos kaimo kūrinių pa
vyzdžių, organizacinio gyvenimo 
vaizdų ir t.t. Antroje dalyje — 
Pasaulio Lietuvių Tautinė olim
piada 1938 m. liepos 17 d. Kaune. 
Vaizdai ir gana platūs paaiškini
mai. Trečia dalis — Europos krep
šinio olimpiada Kaune 1939 m., 
kada Lietuva tapo Europos nuga
lėtoja.

A Naujas skyrius Kauno muzie
juje. Vilniaus radijo pranešimu 
Kauno istoriniame muziejuje (bu
vus. Vytauto Didž. muz.) atida
rytas naujas skyrius “Pirmykštė 
visuomeninė santvarka T. Lietu
vos teritorijoje”. Esą, jau užpil
dyta buvusi spraga ir dabar mu
ziejus vaizduos Lietuvos istori
ją nuo seniausių laikų iki šių die
nų. šis skyrius sudarytas panau
dojant visos Lietuvos teritorijos 
radinių, tyrinėjimų medžiagą. 
Skyriuje atspindi anuo metu gy
venusių žmonių buitis, verslai, vi
suomeniniai santykiai, ideologija,

A Ekspedicija renka meno pa
minklus. Jau antri metai Lietu
vos kultūros min-ja su valst. Vil
niaus dailės muziejumi vykdo 
jungtines ekspedicijas meno pa
minklams tirti ir registruoti. 1960 
m. ekspedicija buvo užregistravu-
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1 MIELI LIETUVIAI! Į
x

J BE SAVOS SPAUDOS NIEKAS NEGALI GYVENTU X

x Jūsų vaikai, kurie baigia australų mokyklas, nebus lai- x
>: mingi, jei savo tėvų namuose neras lietuviško laikraščio, kad >; 
J sužinotų, kaip gyvena, dirba ir kuria jo kraujo broliai visame J 
x pasaulyje.
x Neįtikėtina, kad jau rastųsi tokių, kurių širdys ir sąžinės X 

mirė lietuviškajam reikalui, nes juk maloniausia dabartinio >; 
į mūsų gyvenimo akimirka, kai po sunkių dienos darbų ir var- į*- 
X ginančių išgyvenimų, gražioje vakaro šviesų prieblandoje sa- X 
x vo svetainėje išskleidžiame lietuviško laikraščio puslapius ir x 

sužinome iš jų apie savo tautos brolių vargus ir džiaugsmus 
visame pasaulyje. J

i MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI! MES $ 
*• VĖL KREIPIAMĖS Į JUS SU NUOŠIRDŽIU g 
$ PRAŠYMU: PAREMKITE SKELBIAMĄJĮ £ 
$ AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENĖS S 
i SAVAITRAŠČIO LĖŠOMS TELKTI VAJŲ, g 
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J “Mūsų Pastogės” leidėjas — ALB Krašto Valdyba tiki- J 
į*i si, kad:
y 1. viii pastovieji "Mūsų Pastogės” skaitytojai nedelsiant
X apsimokės savo prenumeratas ir nenuvils pasitikėjimo jais;
į, 2. kiekvienas nuoširdusis savaitraščio skaitytojas pats sa- y 
X vo pastangomis suras dar bent vieną naują “M.P.” skaitytoją;
■J 3. surinkęs penkias naujas prenumeratas, bus skaitomas 

garbės rėmėju ir gaus vertingą lietuvišką knygą kaip premiją;
y 4. visų ALB apylinkių valdybos dar vajaus laikotarpiu su- ®

rengs po šokių vakarą — balių “Mūsų Pastogės” reikalams; X
* 5. aktyviosios ALB apylinkių valdybos išleis po vieną spe- s*:

cialią “M.P.” laidą, kurioje bus sudėtos jų apylinkės lietuvių X
X gyvenimo ir veiklos žinios, pailiustruotos nuotraukomis ir >! 
x ............................................ ....>♦<6. visi Australijos lietuviai biznieriai nors neperiodiškai X 
X dės į Bendruomenės organą savo firmų skelbimus, kas, be abe- X
V jonės, padės ir jų biznio reikalams.
x V
V w >• Krašto Valdyba ir “Mūsų Pastogės” redakcija bei admi- J 
Įjš nistracija tiki visų lietuviškuoju nuoširdumu ir todėl mano,
X kad šis kreipimasis bus pilnutiniai suprastas ir išklausytas. X 

x ALB Krašto Valdyba ir >•
>; “M.P.” redakcija — administracija J
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ir ŠACHMATININKAI

Sukūrusius šeimos židinį —
VERONIKĄ HARRIS 

ir
VACLOVĄ LIŪGĄ

sveikina ir laimingo gyvenimo linki
S.L.S.K. “KOVAS” VALDYBA

VERONIKĄ HARRIS 
ir 

VACLOVĄ LIŪGĄ 
vestuvių proga 

sveikina ir daug laimės linki

A. Augustinavičius

~-------- ~~~~--------- .—~
si per 300 meno paminklų. Lie
pos mėn. ekspedicija dirbo Šven
čionių, Zarasų, Rokiškio rajonuo
se. Rasta senų tapybos darbų, 18 
amž. skulptūrų, nemaža 18-19 
ainž. meniškų audinių, sukurtų 
liaudies menininkų.

A Rugpjūčio 1 d. išvyko gastro
lių į Vengriją Vilniaus valst. 
Kapsuko vardo universiteto dai
nų ir šokių liaudies ansamblis. 
Meno vadovas Bartusevičius, so
listai — Mikšytė ir Končius.

■fr Lietuvos dainų ir šokių an
samblis, J. švedo vedamas, važi
nėja su gastrolėmis po Rusijos fe
deratyvinę respubliką. Maskvoje 
jis pasirodė šalia kitų ansamb
lių: lenkų ansamblio “Slionsk”, 
meksikiečių ir kt.

A Dailės paroda, suorganizuo
ta vagone, rugpj. pradžioje išvyko 
maršrutu Vilnius-Turmantas. Va
gone išstatyti dail. Žmuidzinavi
čiaus, Dilkos, Makūnaitės, kitų 
lietuvių ir “broliškų” respublikų 
dailininkų, grafikų darbai. Kita
me vagone eksponuota rusų dail. 
įsako Levitano kūrinių reproduk
cijos.

A Lietuvių muzikai vokiečių 
žodyne. Vilniaus “Tiesos” prane
šimu Rytų Vokietijos leidžiamoje 
“Trumpoje enciklopedijoje”, ats
kirame žodynėlyje “Muzika” sky
riuje apie sovietų tautų muziką 
paminėti lietuviai muzikai J. 
Gruodis, B. Dvarionas, S. Vainiū
nas, J. švedas. Žodynėlio tiražas 
— 80.000 egz.

A Urugvajaus lietuvių veikla.
Žurnalistas Albinas Gumbaragis 

birželio trėmimų sukakties proga 
paskelbė platų straipsnį “La Tra- 
gedia Lituana” populiariame Mon
tevideo dienraštyje “El Plata”. 
Straipsnį Gumbaragis baigė žo
džiais: “Padėkite mums išsilais
vinti ir leiskite ramiai gyventi, ne
badaujant ir laisvai”.

Montevideo dienraštis “EI Dia” 
ir “El Debate”, paminėjus 75 ir 30 
m. sukaktis, abiejuose įdėti Lie
tuvos ministerio dr. K. Graužinio 
sveikinimo laiškai. Juose padėko
ta dienraščiams už moralinę para
mą kovoje su sovietiniu kolonia
lizmu Lietuvoje. Pabrėžta, kad 
lietuvių tauta nepalaužiama kovo
jo ir kovos prieš savo tėvynės 
okupantus.

A Prof. J. Baltrušaitis pagerb
tas Prancūzų Akademijos.

Žiniomis iš Paryžiaus, Prancū
zų Akademija meno istorikui, 
mokslin. prof. Jurgiui Baltrušai
čiui paskyrė Catenacci premiją už 
jo veikalą “Reveils et Prodiges”. 
Prof. Baltrušaičio veikalas atkrei
pė prancūzų spaudos dėmesį.

A “Kultūrinės dienos” Hanno- 
very. PLB Vokietijos Krašto Val
dyba rugp. 12-14 d.d. Hannoverio 
mieste, Fed. Vokietijoje, rengė 
kultūrines dienas su paskaitomis 
ir koncertais.

A “Laiko” pranešimu, tarptauti
nių liaudies šokių festivalyje’ Mon
tevideo mieste sėkmingai pasirodė 
lietuvių ansamblis “Gintaras”. Jį 
sudaro daugiausia studentai ir 
moksleiviai. Apie lietuviškus šo
kius paaiškino lietuviškai Dutkai- 
tė ir ispaniškai Kalpokas.

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, 
Sydney, for the Publisher Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

6


	1961-08-29-MUSU-PASTOGE_0001
	1961-08-29-MUSU-PASTOGE_0002
	1961-08-29-MUSU-PASTOGE_0003
	1961-08-29-MUSU-PASTOGE_0004
	1961-08-29-MUSU-PASTOGE_0005
	1961-08-29-MUSU-PASTOGE_0006

