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LIETUVIO MOKESČIO 
REIKALU

Modernioje bendruomenėje ne 
tik prekyboje, bet ir visuome
ninėje veikloje pinigų klausimas 
yra labai svarbus ir neišvengia
mas. Visuomeniniam, o ypač po
litiniam darbe pinigai dažnai vai
dina esminį vaidmenį ir be jų 
vadovaujantiems veiksniams, 
nors ir iki kraštutinumo pasi- 
šventusiems, gali būti neįmano
mas jokis našus veikimas, jei 
užsibrėžtajam tikslui jų trūksta.

Lietuvių išeivija, būdama po
litinė ir kaip tokia kovojanti dėl 
savo tautos laisvės ir politinės 
krašto nepriklausomybės, yra 
užsiangažavusi juo veiksmingiau 
judinti Lietuvos atstatymo bylą. 
Šio tikslo siekiant, mes visi ge
rai žinome, reikalinga nepapras
to įsitempimo ir milžiniškų iš
laidų: mūsų kovojantys veiksniai 
leidžia visą eilę propogandinių 
leidinių įvairiomis kalbomis, pa
gal galimumus stengiasi užpirk
ti radijo pusvalandžius, kuriuose 
transliuojamos drąsinančios min
tys į Tėvynę, lankomasi pas di
džiųjų Vakarų demokratijų žy
miuosius pareigūnus su prašy
mais, memorandumais ar jau iš 
anksto parengtomis ir išspausdin
tomis brošiūromis, kurios nu
šviečia žiauriąją bolševikų oku
paciją pavergtoje Tėvynėje.

Kovos būdų ir jos kelių yra

todėl, kaip minėjau, kiekvieno 
mūsų pareiga yra susimokėti šį 
tikrai nedidelį lietuvio mokestį, 
kurį visiems sąžiningai mokant 
susidarytų graži suma, reikalin
ga ir būtina.

Norisi tikėti, kad kiekvienas 
dirbantysis lietuvis negaili to 
menko 10 šilingų metinio mo
kesčio lietuviškiesiems reika
lams, tačiau galbūt jo išrinkimas 
nėra gerai organizuotas. Apylin
kių valdybų pareigūnai, supran
tama, negali visų tautiečių aplan
kyti jų namuose, nes tatai parei
kalautų ir be galo daug laiko ir 
išlaidų, ypač kad nevisada jieš- 
komieji galima rasti namuose 
jau iš pirmo karto.

Man kyla mintis, kad mūsų 
apylinkių pareigūnai pritaikytų 
šį būdą lietuvio mokesčiui iš
rinkti: visuose pobūviuose, šo
kių vakaruose, paskaitose, kon
certuose ir t.t. salės kampe pa
sistatyti: staliuką, pasigarsintų, 
kad čia renkamas lietuvio mo
kestis ir mūsų žmonės, aišku, ne
delstų jį susimokėti, nes, kaip 
jau sakiau, mūsų tautiečiai už
delsia jį susimokėti ne dėl neno
ro, bet greičiausia dėl savo ne
rangumo eiti į paštą ir jį išsiųsti.

M. Zakaras

daug, tačiau jiems vesti ir kovą,- 
padaryti veiksminga neužtenka
tik gerų norų ir pasiryžimo, o vi
sur ir visada reikalingos ir lėšos.

Imant pavyzdžiu tik nedidelę 
mūsų bendruomenę Australijoj, 
mes taip pat ryškiai ir vaizdžiai
matome, kad ir čia, 
vienu ar kitu būdu 
Lietuvos vardą, mes 
riame su lėšų trūkumu, kas ir yra

jei norime 
pagarsinti 

vis susidu-
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ŽUVO UNO GENERALINIS SEKRETORIUS
NAUJA SOVIETŲ NOTA DEL BERLYNO. KONGE DAR VIS VYKSTA MŪŠIAI SU 

JUNGT. TAUTŲ KARIUOMENE. ŽUVO UNO GENERALINIS SEKRETORIUS HAM- 
MARSKJOLD. DR. ADENAUERIO KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJA SUSILPNĖ
JO.

Kai Amerikos ir Anglijos vy 
riausybės apsisprendė vėl derė
tis su sovietais dėl Berlyno atei
ties, kai Sov. Rusijos užs. rei
kalų ministeris turėjo matytis su 
Amerikos užs. reikalų min. New- 
jorke, Berlyno padėtis vėl nepa
prastai įsitempė. įtampos prie
žastis — nauja sovietų priekabė. 
Praėjusį ketvirtadienį du Vak. 
Vokietijos kariniai lėktuvai nu
sileido Berlyne prancūzų zono
je. Pagal Berlyno valdymo su
tartį jokis V. Vokietijos karinis 
lėktuvas neturi teisės skraidyti 
Berlyno oro koridoriais. Tatai 
ir buvo priežastis, dėl kurios so
vietų vyriausybė įteikė griežtą 
notą vakariečiams, grasinančią 
nušauti kiekvieną vakariečių 
lėktuvą, kuris pasirodysiąs ant 
Rytų Vokietijos teritorijos. Vo
kiečių lakūnai teisinasi, kad jie 
netyčia užskridę ant Rytų Vo
kietijos teritorijos, nes pasiklydę 
ir buvę priversti nusileisti Ber
lynan.

Kaip reaguos vakariečiai į šią 
sovietų notą, tuo tarpu dar nėra 
žinių, nors prancūzų įgulos vir
šininkas V. Berlyne, kai komu
nistai pareikalavo išduoti ten nu
sileidusius vokiečių lakūnus, tik

pasijuokė iš tokio nepagrįsto rei
kalavimo.

Praėjusią savaitę bemaž išti
sai vyko mūšiai Konge, Katan- 
gos provincijoj, tarp Jungt. Tau
tų kariuomenės ir katangiečių 
dalinių. Priežastis buvo ta, kad 
Jungt. Tautų kariuomenė norėjo 
užimti strateginius Katangos 
punktus, kad šioji provincija, 
kaip turtingiausia žaliavomis, va
dovaujama aiškiai provakarietiš- 
ko prezidento Tschombės, pa
klustų centrinei Kongo vyriau
sybei, kurią katangiečiai laiko 
prokomunistine. Vienu metu jau 
atrodė, kad katangiečiai juodu
kai, vadovaujant belgų ir pran
cūzų karininkų, baigia išdaužy
ti Jungt. Tautų pasiųstuosius ai
rių ir indų dalinius. Gelbėdamas 
UNO armijos prestižą, gen. sek
retorius Hammarskjold skubotai 
skrido į Rodeziją, tartis su Ka
tangos prezidentu Tschombe dėl 
mūšių paliaubų ir Katangos atei
ties, tačiau paskutinėmis žinio
mis jis tikslo nepasiekė, nes žu
vo lėktuvo katastrofoj. Čia rei
kia pripažinti Anglijai tam tikrų 
pliusų, kad ji įsikišo į šiuos rei
kalus, apkaltindama UNO vado
vybę, kaip tų kovų pradėjėją.

Dešinioji pasaulio spauda smer
kia šį UNO žingsnį, įrodinėdama 
jo šališkumą: kur, girdi, užval
do bolševikėliai ar jų simpatikai, 
tai UNO palaiko tas vyriausy
bes, o kur tik valdo dešinieji, tai 
Jungt. Tautų vadovybė juos tuoj 
apšaukia nedemokratais ir sten
giasi sulikviduoti. Taip elgiantis, 
suprantama, komunistams plės
tis yra palankiausios sąlygos...

Nors praeitą sekmadienį vy
kusių Vak. Vokietijos parlamen
to rinkimų galutinų rezultatų dar 
nėra, tačiau jau iš iki šiol suskai
čiuotų balsų matosi, kad dr. 
Adenauerio krikščionių demo
kratų partija išeis iš rinkimų ge
rokai susilpnėjusi. Ji negalės pa
ti viena sudaryti vyriausybės ir 
turės blokuotis su kita kuria ma
žesne partija. Daug balsuotojų 
pasisakė už socialdemokratus, 
kuriems vadovauja Berlyno bur
mistras Brandt, pagausėjo ir 
laisvųjų demokratų partija, nors 
krikščionys demokratai vis dar 
išsilaikė, kaip skaitlingiausioj! 
partija. Užsienio spauda mano, 
kad jei socialdemokratai susiblo
kuos su laisvaisiais demokratais, 
tai jie turės pakankamai svorio

Vienok, birželio mėnesio 2 d.,
bene didžiausia užsibrėžtiesiems stovėdama Maskvos Kijevo gele- 
tikslams vykdyti kliūtimi. Juk ir 
mūsų kultūrinė veikla: gerų cho
rų suorganizavimas, dalyvavimas 
vienokiose ar kitokiose manifes
tacijose, net ir lietuviškojo spor
to atsiekimai vis reikalingi ne tik 
pasišventėlių ryžto, bet ir dides
nio ar mažesnio skatiko.

Neturėdami savos valstybės 
institucijų, mes čia tegalime su
organizuoti tik laisvanoriškus 
fondus, kurių pagalba galime 
remti vienokį ar kitokį lietuvišką 
žygį. Tik mes visi ir tik mes pa
tys, dėdami peną prie peno lietu
viškiems reikalams, galime su
daryti sumas, kurios pasitarnaus 
ir lietuvybės išlaikymui ir Lie
tuvos laisvės kovai.

ALBendruomenės yra 
statyta ir jau eilę kartų skelbta, 
kad Australijos dirbantieji lietu
viai susimoka po 10 šil. į metus 
vadinamojo lietuvio mokesčio. 
Dalis šios sumos yra išsiunčia
ma centrinei Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vadovybei ben
driesiems Lietuvos laisvinimo 
tikslams, kita gi dalimi to mo
kesčio gali naudotis Aust. Liet. 
B-nės institucijos (Krašto Valdy-! 
ba ir apylinkių valdybos) loka
liniams lietuviškosios veiklos 
reikalams tenkinti, lietuviškajam 
švietimui plėsti ir Lietuvos bylai 
judinti australiškos valdžios ir 
visuomenės tarpe.

Šiems tikslams siekti reika

nusi-

žinkelio stoties platformoje, aš 
pajutau, kad mane supo apsispren
dę dalyvauti jo laidotuvėse žmo
nės.

Pirmieji mano pastebėti gedė
tojai buvo vyresnio amžiaus vyras 
ir dvi vyresnio amžiaus moterys, 
žvelgę į juodą lentą, kurioje 
kreida užrašoma ateinančių ir iš- 

, einančių užmiestinių traukinių 
J tvarkaraštis. Atpažinau juos iš 
' juodų rūbų ir iš rankose laikomų 
mažų lelijų bei tulpių puokščių. 
Vyresnio amžiaus vyras rodėsi 
panašus į seną Pasternako drau
gą Iliją Ehrenburgą.

Traukinyje pastebėjau ir seną 
moterį, daugelį kartų matytą 
Maskvoje. Apsivilkusi juodu kos
tiumu ir balta bliuzike, jinai sė
dėjo plona ir tiesi. Sidabrinis 
plaukų pluoštas, nukritęs ant kak
tos, dar labiau pabrėžė jos aris
tokratiškus žandikaulius ir spin
dintį akių mėlynumą, 
duktė — šviesiaplaukė 
teris, kurią visada 
šviesiai mėlynu rūbu, 
dieną ir jos apdaras 
sus, šiandieną jų rankose 
alyvos.

Man pasirodė, kad jas 
pažįstu, nors niekada su 
nepasikeičiau žodžiu, niekada ne- 
siteiravau jų vardų. Jos dažnai 
lankydavosi koncertuose elegan
tiškoj Muzikos konservatorijos 
salėje. Jos eidavo į kiekvieną pa
rodą, kurioje būdavo išstatytos

ne gatvėse, ne 
didžiųjų teatrų 
pasaulis, kuria-

linga pasišventę žmonės ir pini-; 
gai. Žmonių gal ir turėtume pa-' 
kankamai, tačiau lėšos dažniau-! 
šia būna nepašalinamas stabdis,1

Lydėjo ją 
jauna mo- 
matydavau 
Bet 

buvo
šian- 
tam- 
buvo

gerai 
jomis

knygos arba dailės darbai iš Va
karų.

Tai “senosios” Maskvos veidai, 
dažnai matomi mažose meno žmo-

sudaryti V. Vokietijos koalicinę 
vyriausybę.

Apytikriais daviniais krikščio
nys demokratai pravedė į parla
mentą 241 atstovą, socialdemok
ratai — 190 atst. ir laisvieji de
mokratai — 66.

J. ŽIUGŽDA —

PATIKIMIAUSIAS ISTORIKAS

Pokarinėje Lietuvoje buv. pe
dagogas J. Žiugžda žymiai iškilo 
ir ilgame, "Tiesoje’’ (196 n-ry) 
įdėtame istorijos mokslų kand. 
A. Grigalaitės straipsnyje jis pa
vadintas vienu “vadovaujančių 
istorikų’’. Jam tekęs uždavinys 
"išgyvendinti senosios buržuazi
jos istoriografijos įtaką” ir dabar 
skelbiama, kad tas ir kiti uždavi
niai Žiugždai pavykę "teisingai iš
spręsti’’. Žiugžda, jau išvirtęs 
profesorium, mokslų akadem. vi
ceprezidentu, demaskavęs hitleri
nių okupantų politiką ir savo dar
buose jis visuomet "teisingai, 
marksistiniai” įvertinęs lietuvių 
tautos istorijos įvykius, reiškinius. 
Jis visomis išgalėmis atliko dar 
ir kitą okupanto tikslą — parody
ti, kad rusai buvę amžini lietu
vių tautos draugai. Be visos ei
lės kitų "įrodymų” buvęs ir tas, 
kad Žiugžda "įrodęs”, kad Lietu
vos nepriklausomybės, valstybin
gumo atkūrimas buvęs ne 1918 m. 
vasario 16-jų, bet... tų metų gruo
džio 16-jų, revoliucinei vyriausy
bei paskelbus savo manifestų...

t
(Tęsinys iš “M.P.” 36 Nr.) 

nių grupėse, — 
restoranuose, ne 
salėse. Tai buvo
me užaugo Pasternakas. Tai buvo 
pasaulis, kur menas yra realesnis 
už politinę tikrovę. Tai buvo at
mosfera, tolima produkcijos sta
tistikoms ir naujausiems Pravdos 
editorialains. Tai buvo pasaulis, 
kuris niekam nesuprantamu bū
du išliko iki šių dienų.

Traukinyje reprezentavosi ir 
kita Maskva: pasaulis jaunų poe
tų ir atskalūnų, kurie, galima įsi
vaizduoti, sekmadienio popietėmis 
rinkdavosi Pasternako vilon gar
siesiems debatams apie muziką, 
poeziją ir dailę. Vieną iš jų ypa
tingai gerai atsimenu: juodais 
marškiniais, juodomis kelnėmis 
devyniolikos metų vyrioką su 
Laurence Olivier Hamleto šukuo
sena ir Hamleto ekspresija. Šalia 
jo stovėjo jauna 
jie laikė kuklias 
puokštes.

Rusų vadinamas
po traukinys tyliai riedėjo Mask
vos priemiesčiais.

Prieš sustojant traukiniui Pere
delkino stotyje, jaunasis vyriokas 
juodais marškiniais ir kelnėmis 
be žodžio ištraukė iš mano rankų 
Literatūrinės Gazetos egzemplio
rių. Atidžiai perskaitęs Pasterna
ko mirties pranešimą, — jo veidu 
perbėgo pasipiktinimo šešėlis to
kiu lakonišku ir valdišku prane
šimu, — laikraštį tyliai, be žodžių 
sugrąžino.

pora. Rankose 
neužmirštuolių

“električka” ti-

RAŠYTOJAS MIRĖ

Po keturiasdešimties minučių 
kelionės traukinys sustojo Pere

delkino. šimtai porų kojų leidosi 
žemyn mediniais stoties laiptais. 
Traukinys paliko visiškai tuščias.

Ėjome pušyno keliu. Kiekvienas 
einantysis rodėsi žinąs kelią. Gal
būt pastebėjęs mano netikrumą, 
vyras, kurį mačiau traukinyje, 
priėjo prie manęs. “Ar Jūs žino
te į ten kelią?” — Nespėjau jam 
atsakyti, kai jisai pradingo mi
nioje.

Greitai priėjome dulkėtą kelią, 
vedantį į pievą pakalnėje, šalia 
savęs, kaip ir traukinyje, vėl pa
stebėjau tą patį juodomis kelnė
mis ir mai-škiniais šviesiaplaukį 
vaikiną. Šį kartą iš mano rankų 
jisai ištraukė pigaus leidimo kny
gą — Pasternako prozą anglų 
kalba su rašytojo nuotrauka vir
šelyje. Vaikinas balansavo ją savo 
delne, perbėgo keliais puslapiais, 
pažvelgė Pasternako nuotraukon, 
ir perdavė ją savo draugams — 
jaunai porai su neužmirštuolėmis 
rankose. Paskiau iš lėto, tarytum 
knyga būtų buvusi auksinė, ją su
grąžino man, purtydamas galvą, 
kai prašiau knygą pasilaikyti.

Už siauro upokšnio tilto, kelias 
atsirėmė į atvirą lauką, o vėliau 
į skaičiumi 3 ir užrašu — Ulica 
Pavlenko — Pasternako "dača” 
pažymėtą tvorą. Dar neįsukus į 
“dačon” kreipiantį taką, dvira
čiais pravažiavo pora suprakaita
vusių, trumpomis kelnėmis ber
niukų. Vienas iš jų pažnibždėjo 
kitam: “Rašytojas mirė...”

Gedėtojų masė stoviniavo susi
rinkusi pievoje, žolė buvo pri
dengta šviežiomis pušų šakomis. 
Prie namo susodintos baltosios ir 
mėlynosios alyvos kvepėjo pačia
me žydėjime. Minia, kurios dau
gumą, kaip ir mano bendrakelei
viai traukinyje, sudarė jaunimas 
arba seniai, tyliai laukė savo eilės 
įžengti į namą. Ne vienam iš jų 
buvimas Peredelkino ceremonijo
se tą popietę buvo drąsos, ne vien 
tik skausmo ir liūdesio aktas. 
(Vienas iš mano draugų rusų vė

liau pasakojo, kaip, stengiantis 
išvengti laidotuvių pavirtimo į 

jaunimo demonstracijas, Maskvo
je tylomis kursavo sąmoningai 
paskleistos kalbos, jog gedėtojų 
tarpe būsią ir slaptosios policijos 
vyrų, ginkluotų foto aparatais.)

Pasiekus namo slenkstį, berei
kėjo vieno žingsnio į kamborj, 
kuriame pašarvotas Pasternakas. 
Pamačiusi jo kūną, •— apstulbau. 
Pasternako veidas buvo praradęs 
savo stiprumą ir jėgą. Nesimatė 
jame to jaunatviško robustišku- 
mo, apie kurį taip daug yra kal
bėję gyvojo rašytojo ankstyves
nieji lankytojai. Karste jisai at
rodė žemesnis negu mano vaiz
duotėje: penkių pėdų ir astuonių 
colių; neproporcingai plačiais pe
čiais.

Protarpiais man pasirodydavo, 
kad Pasternakas gulėjo ne kam
baryje, bet pievoje: karstas pa
puoštas, apkaišytas. ir apdengtas 
laukinėmis gėlėmis, vyšnių ir obe
lų žiedais, raudonomis tulpėmis ir 
alyvų šakomis. Praeidami pro 
kai-stą, vieni vizitatoriai prie mi
rusiojo palikdavo atsineštąsias 
gėles, — kiti jas norėjo išlaikyti 
iki paties laidotuvių momento. 
Galvūgalyje stovėjo juodai apsi
rengusių moterų grupė. Jų tarpe, 
kaip vėliau patyriau, būta ir pir
mosios Pasternako žmonos Euge
nijos, dviejų vyresniųjų sūnų mo
tinos, kurią 1930 m. Pasternakus 
paliko, kad vestų Zinaidą.

Kitoje “dačos” pusėje stovėjo 
aukštos, tiesios, nesiūbuojančios 
pušys. Pluoštas popietinės saulės 
spindulių krito ant paparčių ir 
mažų, baltų laukinių gėlių. Sode, 
išskyrus keletą sodininkystės įna
gių, nebuvo jokių ženklų, leidusių 
spėti, kaip šioji šeima praleisda
vo laisvalaikius. Tolėliau matėsi 
viena kita tuščia Narzano mine
ralinio vandens bonka, nesuval
gytos halvos įvyniokliai ir pa
miškėje kelios apleistos gubos.

Vieninteliai aiškūs garsai šioje

rimtyje buvo piano muzika, skli
dus! iš anapus "dačos”. Pievoje 
susibūrusių ir muzikos besiklau
sančių žmonių tarpe atpažinau 
tik aną juodais marškiniais juo
domis kelnėmis šviesiaplaukį vai
kiną iš traukinio. Pusiau gulo
mis, veidą parėmęs ranka, jisai 
pagarbiai ir su dėmesiu nukreipė 
savo žvilgsnį j langą, pro kurį 
veržėsi piano tonai. Sekdama jo 
žvilgsnio kryptimi, lange pama
čiau masyvišką, prakaituojančią 
Sviatoslovo Richterio figūrą. 
(Prieš jį skambino Stanislovas 
Neįgaus, — Pasternako posūnis, 
gerai žinomas koncertinis pianis
tas, — #ir jaunasis Andriejus Vol
konsky, — Paryžiuje gimęs kuni
gaikštis, vienintelis Maskvoje 
šiandieną viešai pripažįstamas 
dvylikatoninės muzikos kompozi
torius).

Atsisveikinimai galėjo tęstis iki 
vidurnakčio. Prie Pasternako na
mų jau būriavosi šimtai vizitato
rių, ir jų vis daugiau ir daugiau 
atvykdavo traukiniu, automobi
liais ir pėsčiomis. Ne vienas iš 
jų vis grįždavo į kambarį, pakar
totinai atsisveikinti su poetu. 
Maždaug 4:30 vai. popiet Richte
rio skambinimas nutilo, kamba
rys, kuriame gulėjo pašarvotasis, 
ištuštėjo. Minia slinko arčiau 
priekinio įėjimo ir laiptų. Veran
doje pasirodė našlė Zinaida. Lo- 
nia ir Fedia — du iš trijų Pas
ternako sūnų — matėsi tarp kitų 
jaunų vyrų, keliančių karstą ant 
pečių ir bandančių jį plalaviruo- 
ti pro žemas "dačos” duris. Nu
stebau karstnešių priekyje pama
čiusi jauną blondiną rusą, kuris 
dėl atviro bendravimo su užsie
niečiais jį pažinusių užsienio 
spaudos korpuso narių buvo įta
riamas ryšių su slaptąja policija 
turinčiu žmogumi. Matyti jį karst
nešių tarpe, visai arti paties Pas
ternako sūnų, buvo nuostabu; tai 
buvo staigmena, dabartinei Rusi
jai ne retai būdingos rūšies.

1
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LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS

Straipsnius, skirtus “Po Svetiniu Dangum” skyreliui, 
siųsti Rajono Spaudos Skyriaus vedėjo adresu: ps. B. Žalys, 
9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W.

gMM 3^

2-SIS RAJONO VADUOS 
POSĖDIS

Rajono Vadijos 2-sis posėdis 
įvyko š.m. rugpjūčio 18 d. Posėdy
je dalyvavo: Rajono vado įgalio
tinis ps. B. Žalys, Rajono dvasios 
vadovas ps. kun. P. Butkus, Sese
rijos vadeivė ps. M. Osinaitė ir 
Brolijos vadeiva ps. A. Dudaitis.

Posėdžio metu buvo svarstyta: 
Rajono lėšų paskirstymas, tiekimo 
skyriaus reikalai, vadovų suvažia
vimo klausimas, vadovų kursai 
ir t.t.

Buvo nutarta paskirti atatin
kamas sumas “Pėdsekio” paramai 
ir "Aušros” stovyklavietės page
rinimui. Tiekimo skyrius turi ne
mažai skautiškų ženklų, ir sesės 
ir broliai prašomi pasinaudoti jo 
patarnavimais.

Suvažiavimo ir vadovų kursų 
klausimai bus dar diskutuojami 
ateityje ir rezultatai parnešti.

NAUJA SESERIJOS VADEIVĖ
LSSeserijos Vyriausios Skauti- 

ninkės įsakymu Nr. 19 (170) Aus
tralijos Rajono vadeive nuo š.m. 
rugpjūčio 13 d. yra paskirta ps. 
M. Osinaitė.

Naujoji vadeivė į LSS įstojo 
1948 m. Muenchene, Vokietijoje. 
Atvykus į Australiją 1952 m., įsi
jungė į Sydnėjaus vietininkijos 
“Šatrijos Raganos” skaučių d-vę,
kur ėjo skiltininkės pareigas. 1953 
m. paskiriama šios d-vės (vėliau 
pasivadinusios skaučių ' “Živilės” 
d-ve) draugininke, ir šiose parei
gose išbuvo iki 1958 m. Tais pa
čiais metais paskirta “Aušros” 
tunto skaučių sk. vedėja. Nuola
tinė pareigūnė “Aušros” tunto 
stovyklose, Taut. Stovyklos (Vik
torijoje) adjutante, Rajoninės 
Stovyklos (1960-61) N.S.W. skau
čių pastovyklės viršininkės pava
duotoja.

J paskautininkės laipsnį pakelta 
1958 m. Yra baigusi farmacijos 
fakultetą Sydnėjaus universitete.

Malonu, kad jaunosios kartos 
atstovė imasi šių atsakingų pa
reigų. Sesė Marina yra ypač ži
noma sydnėjiškiams ir visiems ra
joninių stovyklų dalyviams savo 
tvarkingumu ir drausme. Tikėsi
mės, kad į savo pareigas sesė įneš 
daug gyvumo ir darbštumo.

v.». V. Neverauskas, 
Rajono Vadas

LSS AUSTRALIJOS RAJONO 
VADUOS SUDĖTIS

Rajono vadas — v.s. V. Neve
rauskas, Rajono vado įgaliotinis 
ir Spaudos Skyriaus vedijas — 
ps. B. Žalys, Rajono dvasios va
dovas — ps. kun. P. Butkus, LSS 
Rajono vadeivė — ps. M. Osinaitė, 
LSB Rajono vadeiva — ps. A. Du
daitis, Rajono iždininkas — ps. 
K. Tymukas, Tiekimo Skyriaus 
vedėjas — s.v.v. si. A. Vitkūnas 
(4 Henley St., Torrensville, S.A.), 
Rajono laužavedys — jūrų ps. A. 
Gabas.

“DŽIUGO” TUNTAS
— MELBURNAS

Tunto vyr. skautės kandidatės 
veikia nors ir lėtai, bet energin
gai, ir visą laiką daroma graži pa
žanga. Sueigos daromos kas mė
nesį. Kandidačių turima 11, bet 
dvi iš jų gyvena Geelonge, tad 
j sueigas joms važinėti yra sun
koka ir jose dalyvauja dažniau
siai 9 sesės. Smarkiai ruošiamasi 
vyr. skaučių įžodžiui, kuris, grei
čiausiai, įvyks šių metų gale ar 
naujųjų pradžioje.

Vyr. skautėms vadovauja ener
ginga sesė v.s. v.sl. B. Antanai
tytė.

“VILNIAUS” TUNTAS
— ADELAIDĖ

Skautai turi atikirat patalpai 
inventoriui. Liepos mėn. pabaigo
je Adelaidės Liet. S-gos pirm. V.

Raginis perdavė sporto klubo ir 
vadovybėms raktus nuo jiems 
skirtų sandėlių Adelaidės Liet. 
Namuose, kuriuose tos organiza-
cijos galės laikyti savo inventorių. 
Šiuose namuose tuntas turi ir sa
vo būklą.

Skautų balius. “Vilniaus” Tun
tas rugpjūčio 26 d. suruošė šokių 
vakarą-balių Adelaidės Liet. Na

muose. A.L.Ž.

“AUŠROS” TUNTAS
— SYDNĖJUS

“Aušros” tunto vadijos suruoš
ta skautų tėvų arbatėlė “Daina
vos” Liet. Namuose Bankstowne 
rugpjūčio 18 d. vakarą praėjo la
bai pakilioje nuotaikoje. Arbatė
lės metu tunt. ps. A. Dudaitis ir 
Skaučių Sk. vedėja ps. M. Osi
naitė davė išsamias apžvalgas iš 
tunto gyvenimo bei nurodė sutin
kamus sunkumus vienetų veikloje. 
Iš savo pusės tėveliai pareiškė 
padėką tunto vadovybei už jauni
mo auklėjimo darbą bei pageida
vo, kad tokios arbatėlės, kuriose 
dalyvautų skautai-tės ir jų tėvai, 
rėmėjai bei bičiuliai, galėtų įvyk
ti tankiau —• kas pusmetį ar gal 
net kas ketvirtį metų; dalis jų 
galėtų būti gamtoje.

Tėvelius ir svečius arbatėlės 
metu aptarnavo jaun. skautų 
“Žalgirio” d-vės vilkiukai, skau
čių “Živilės” d-vės ir Kun. Biru
tės vyr. skaučių būrelio sesės; va
dovaujant d-kei si. J. Stašionytei.

Skautų Vyčių D-vės ypatinga 
sueiga įvyko 14.8.61, “Dainavos” 
Liet. Namuose Bankstowne, apta
rimui keleto skubių reikalų. Nors 
ir labai skubotai sušauktoje suei
goje dalyvavo 12 brolių. Sueigos 
metu susipažinta ir su naujausiu 
d-vės kandidatu — br, A. Barz
džių. ,

Dvi naujos draugovės “Aušros” 
Tunte. Australijos sostinėje — 
Canberroje — jau prieš pora me
tų susiorganizavo atskiroji skau
tų Lapinų skiltis. Kiek vėliau čia 
įsisteigė ir Canberros skautės. 
Paskutiniu laiku, skautų-čių skai
čiui paaugus iki 40, jie persitvar
kė į skautų “Kastyčio” ir skaučių 
“Jūratės” draugoves. Skautų d- 
vei vadovauja ps. P. Pilka, skau
čių — ps. V.R. Keraitienė.

Abi d-vės administraciniai pri
klauso “Aušros” Tuntui, sudary
damos Canberros potuntį.

Iš A.A.S.E. VEIKLOS
N.S.W. veikianti egzilų skautų 

s-ga (Australian Association of 
Scouts in Exile), kuriai be estų,

Ps.
Marina 

Osinaitė, 
naujoji 

Australijos 
rajono 
lietuvių 
skaučių 
vadeivė

latvių, rusų, ukrainiečių ir veng
rų skautų-čių, priklauso ir lietu
viai, gražiai veikia; ruošiamos 
bendros jamboretės, skilčių var-
žybos, sporto šventės, laužai, va
karai ii- t.t. š.m. rugpjūčio 27 d. 
turėjusi įvykti A.A.S.E. ruošia
ma skautų olimpiada, turėjo būti 
atidėta dėl nepaprastai smarkių 
liūčių, tuo metu siautusių N.S.W.

A.A.S.E. vėl atgaivino savo or
ganą “Our World”, kurio pasiro
dė Nr. 4 (laikraštėlis spausd. ro
tatorium, išeina kas ketvirtis mo
tų). Jame yra ir ilgesnis straips
nis apie Sydnėjaus liet, skautų 
veiklą.

Ilgesnį laiką ėjęs liet, skautų 
atstovo pareigas prie A.A.S.E. s.v. 
si. K. Protas šiuo metu yra atsi
statydinęs. Naujas atstovas dar 
nepaskirtas. — x —•

JAUNOSIOS SESĖS IŠKYLOJE

Adelaidės “Vilniaus” Tunto paukštytės, po neseniai turėtos 
iškylos, padarė rašinėlių konkursą. Iš 10 paukštyčių, 8 rašinėlius 
parašė. Du geriausius čia spausdiname. Sp. Sk. Ved.

MANO PIRMOJI ĮSKYLA
Vieną gražų sekmadienį dvi 

mūs sesės vadovės dviem automo
biliais išvežė mus visas paukšty
tes į mišką. Kai tik sustojom ir 
pradėjom lipt iš mašinų, mus su
tiko didžiausias paukščiukų cho
ras; visi taip ir stengėsi vienas 
kitą perrėkti, vienas už kitą ge
riau mums padainuoti.

Mes tuojau pradėjom žaist, šo
kinėt, viskuo džiaugtis, o mūsų 
vyresnės sesės pradėjo kurt ugnį 
ir kept dešreles. Pakvipo visas 
miškas; mes pamiršom visus savo 
žaidimus ir puolėm prie dešrelių 
— tik prašėm, ar galim gauti dar1 
po vieną, ir dar po vieną... Jeigu 
kas matytų, tai nepatikėtų, kad 
mes esam paukštytės, bet galvo
tų, kad esam išnikusios laputės 
ar vilkai,

Bet ne mums vienoms patiko 
dešrelės. Mums bevalgant staiga 
nutilo visas paukščiukų choras. 
Aš nustebusi apsidairiau — gi 
žiūriu, vienas storulis paukščiu
kas, matyt mėgėjas gerai paval
gyt, rodo kitiems į mus ir sako: 
“Žiūrėkit, kokius jos didelius ir 
riebius sliekus valgo; aš turiu jas 
paklaust, kur juos gaudo”. Bet 
vienas iš vyresniųjų jį subarė, ir 
padavęs toną, liepė toliau dai
nuot. Bet iš mūsų storulio daini
ninko jau nebuvo, nes kai tik mes 
kąsdavome dešrelę, tai jis rijo 
seiles ir galvojo, kur galima su
gauti tokį slieką...

NERVŲ KARO, TERORO 
AŠTRINIMAS

Savo notomis Vakarų valsty
bėms dėl oro kelių į Berlyną pa
naudojimo sovietai, be kitų tiks
lų, siekia ir aštrinti nervų karą, 
psichologiniai veikti į gyventojų 
nuotaikas. Komunistai Rytų Vo
kietijoje dabar paskleidė gandus, 
kad, girdi, dienos ir nakties metu 
esąs parengtas lėktuvas... paspru
kti į Vakarus burmistrui W. Bran- 
dtui. Nusistatę prieš Ulbrichto re
žimą ūkininkai ir šiaip piliečiai 
viešuose susirinkimuose apšaukia
mi valstybės priešais, baudžiami 
griežtomis bausmėmis. Partinė 
spauda nuolat praneša apie gy
ventojų nubaudimus už tai..., kad 
jie pasižiūri televizijos programų 
iš Vakarų. Partija siunčia jauni
mo būrius prievartos būdu nuimti 
televizijos antenas tiems pilie
čiams, kurie savo noru tai neatlie
ka, atseit, klausosi “imperialisti
nių vakarų” programų.

PO NEUTRALIŲJŲ 
KONFERENCIJOS

Belgrade įvykusi 25 neutralių
jų kraštų konferencija Vokietijos 
ir kt. kraštų įvertinta neigiamai. 
Pagal “Die Welt” (208 nr.) dau
giausia laimėjo toje konferenci
joje jauni Afrikos kraštai ir Ju
goslavijos Tito. Pakilęs afrikie
čių prestižas. Tito, nors aiškiai 
pasisakęs už Maskvos vedamą už
sienio politiką, tačiau jo vadovau
jamas kraštas buvęs pripažintas 
neutraliu, šveicarų “Neue Zuer- 
cher Zeitung” (245 nr.) pirmame 
puslapyje’! paskelbė “Pavergtųjų 
Europos Tautų” (ACEN) memo

“KALTI PRIE GĖDOS STULPO”
A, Sovietinis botagas vėl plaka darbininkus ir « 
v* kolchozininkus ’**’

Sovietų Sąjungai paskelbus 
priemones “stiprinti gynybinę 
krašto galią”, tiksliau — pradė
jus vėl atominių bombų bandy
mus, visame krašte sukrusta aiš
kinti tų “priemonių” tikslingumą. 
Kaip įprasta sovietuose, ta pačia 
proga visi darbininkai, kolchozi
ninkai skatinami dar sparčiau 
dirbti, didinti gamybą, paskubin
ti derliaus nuėmimą... Dar iš Hit-

Aš besižvalgydama į paukšte
lius įkritau į didelę balą; sušla
pau, bet vistiek buvo labai links
ma ir smagu. Kai reikėjo važiuo
ti namo, buvo gaila palikt paukš
čiukus, bet sakėm jiems “iki pasi
matymo, nes mes vėl greit atva
žiuosim!”

Aldona Morkūnaitė 
(11 m. amžiaus) 

★

Vieną sekmadienį mes, paukš
tytės, važiavom į iškylą. Vyresnės 
sesės, Birutė ir Marytė, mus nu
vežė prie vandens krioklių. Pasi
vaikščioję prie jų, važiavom to
liau, kur buvo galima kurti ugnį. 
Čia visos pasisupom ant ten bu
vusių sūpynių ir paskui pavalgėm. 
Po to vėl žaidėm.

Kol mes žaidėm, sesė Birutė nu
ėjo ii- paslėpė obuolį. Kai ėjom jo 
ieškoti, mes turėjom pereiti upelį, 
ir sesė Birutė beeidama per jį 
įkrito į vandenį. Danutei suradus 
obuolį, ji vėl jį paslėpė. Kai obuo
lį vėl suradom, mes žaidėm “tre
čias bėga”. Po to sesė Marytė 
leido mums žaisti ką tik norėjom 
—• kelios žaidė su kamuoliu, ki
tos nubėgo ant sūpynių pasisup
ti, dar keletas gaudė viena kitą. 
Vėliau mergaitės išsislapstė, o Da
nutė bandė jas surasti. Pirma ji 
pamatė sesę Marytę, kuri buvo 
pasislėpusi už medžio. Kitos mer
gaitės irgi buvo pasislėpusios už 
krūmų ir medžių. Vėliau Danutė 
pasislėpė už akmenio po tiltu. • 

randumo turinį Belgrado konfe
rencijai. Memorandume pažymė
ta, kad pagrindinės žmogaus tei
sės atimtos ne tik Rytinio Berly
no ir Ryt. Vokietijos gyvento
jams, bet ir devynioms Rytų ir 
centrinės Europos valstybėms (jų 
tarpe ir Lietuvai).

KRITIKUOJA LEIPCIGO
MUGĖS DALYVIUS

Rugsėjo mėn. pradžioje Leipci
ge atidarytoje mugėje dalyvavo ir 
ne mažiau kaip 2000 Fed. Vokieti
jos prekybininkų ir pramoninkų 
firmų, nors dėl dalyvavimo spau
dos buvo griežtai pasisakoma. 
Fed. Vokietijos geležinkeliai at
sisakė gabenti mugės dalyvių pre
kes, tačiau vien biznio paveikti 
prekybininkai bandė kitais keliais 
patekti į mugę.

BERLYNAS — VARTAI 
KOM U NIST AMS PAG LEMZTI 

PASAULI
Prancūzijoje leidžiamas lenkų 

emigrantų laikraštis “Narodo- 
wiec” rašydamas apie tarptautinę 
padėtį pažymi, kad Chruščiovas 
siekia Fed. Vokietiją priversti at
sisakyti ryšių su Vakarais ir ją 
pavilioti Rytų bloko kryptimi. Jei 
tai pavyktų, jei JAV būtų pri
verstos užsidaryti savo kontinen
te ir pasaulis susidurtų su didžiu
le ūkine krize, tai Chruščiovui iš
eitų į naudą. Vakarai turėtų su
prasti, kad “kova dėl Berlyno” 
esanti Chruščiovui nepaprastai 
svarbi. Tuo tarpu centrinis lenkų 
emigrantų dienraštis Londone 
“Dziennik Polski” nurodė, kad 

lerio laikų pasisavinus taktiką, 
visais propagandos būdais gyven
tojams aiškinama, kad ne kas ki
tas, kaip Vakarų “imperialistai” 
nenori suprasti “mūsų liaudies 
taikos balso”, jie ruošia naujus, 
siaubingus žudymo metodus ir t.t.

Lietuvoje toji akcija pradėta 
rugsėjo 1 d., kaip tik antrojo pa
sauk karo pradžios sukakties die
ną. Dar rugpjūčio 31 d., gyvento
jams viešai paskelbus sovietų vy
riausybės pareiškimą, pradėti 
šaukti mitingai, susirinkimai įmo
nėse, kolchozuose, įstaigose, žino
ma, pagal Vilniaus radijo ar “Tie
sos” pranešimus, visur tas vyriau
sybės nutarimas buvęs priimtas 
“su karštu pritarimu”. Visi dėko
ja valdžiai ir ta proga pasižada 
dar sparčiau dirbti. Vilniaus “Žal
girio” gamykloje šaltkalvis Kup- 
rinaitis pareiškė: “Mūsų tėvynė 
galinga kaip niekados, mes turi
me imperialistus pažaboti... mes 
turime daugiau staklių išleisti 
liaudies ūkiui...” Švenčionių rajo
no J. Žemaitės vardo kolchozo 
pirmininkas Pilė taip pat tegali 
sušukti: “Vyriausybė buvo pri
versta imtis visų priemonių... ag
resoriams nepasiseks įžiebti karo 
liepsną...”, ir, aišku, žemdirbių 
atstovas čia pat būtinai priduria: 
“mes stengsimės dirbti dar ge
riau...”

Kaip matyti, kuo daugiau Chru
ščiovo sukeltų krizių, kuo dažniau 
atsiranda tarptautiniai nesutari
mai ar paaštrėja nervų karas, tuo 
geresnė proga partiniais botagais 
sutvoti sovietų ii’ visų jų paverg
tų kraštų darbininkams, kolcho- 
zininkams.

Tik šį kartą, kai eilinis sovietų 
gyventojas visai nesitikėjo, kad 
Maskva pirmoji sulaužys susitari
mą dėl atominių ginklų bandymų 
sustabdymo, jau prireikė daug 
plačiau aiškinti žmonėms to, žmo-

Važiuojant namo, sesės Marytės 
mašina užkliuvo kitos. Sesės Ma
rytės mašina buvo labai įlenkta, 
bet kitai nieko neatsitiko.

Taip viskas baigėsi gerai, ir vi
sos grįžom laimingai namo.

Julytė Neverauskaitė 
(10 m. amžiaus) 

įvedus eventualius pakeitimus 
Berlyno statute neutralizavimo 
prasme, tai, esą, būtų naudinga, 
nes būtų pažabotas vokiškasis na
cionalizmas ir iš Berlyno būtų iš
guitas revizionizmas...

TREČDALIS TARNAUTOJŲ 
— BEMOKSLIAI

“Nowa Kultūra” rugp. 20 d. lai
doje praneša, kad šiuo metu Len
kijos nacionalizuotame ūkyje 30% 
dirbančių tarnautojų nėra baigę 
pradinės mokyklos. 1954 m. ka
syklų pramonėje buvo 36.000 dar
bininkų, nebaigusių pradinio mo
kslo, o šiais metais tas skaičius 
pakilo ligi 70.000. Anglių kasėjų 
mokyklose mokosi 4.000 mokinių, 
tačiau-jų turėtų būti ligi 15.000. 
Siekiama, kad pradinį mokslą 
baigtų bent pusė visų darbinin
kų 18-35 m. amž., tačiau mokslą 
išeiti pasiryžo vos 40% darbinin
kų.

BERLYNAS ATKIRSTAS 
IR KULTŪRINIAI

Kiek daug reikšmės Vak. Berly
nas turėjo savo rytinės — dabar 
atkirstos — dalies gyventojams, 
liudyja Fed. Vokietijos vyriausy
bės paskelbti skaitmenys. Vak. 
Berlyno aštuonis teatrus 1960 m. 
iš viso buvo aplankę 560.000 Ry
tų Berlyno ar zonos gyventojų, 
koncertus lankė 85.000, Vak. Ber
lyno -kino teatrų lankytojų 30% 
sudarė “rytiečiai gyventojai”, o 
sektoriaus pakraštyje kinus lankė 
net 90% tų žiūrovų. AJbiejose Ber
lyno dalyse po rugpj. 13 d. iš vi
so sujauktas visas kultūrinis gy
venimas.

niją sukrėtusio, žygio “reikalin
gumą”. UPI pranešimais iš Mask
vos žinia apie sovietų "priemo
nes” sostinės gyventojus ištikusi 
kaip stabas. Štai būdingos mask
viečių nuotaikos: jaunas studen
tas prasitaręs: “Juk šito sovietų 
valdžia negalėjo padaryti”, o vie
nos moterėlės nuomone “dabar ir 
amerikiečiai pradės bandymus...”

Prie Vilniaus radijo mikrofono 
kviečiami rusai, pvz., Kauno m. 
karinis sanitaras Žilinskis. Jis 
klausytojams aiškina, kad “mūsų 
šalis niekuomet pirmoji karo ne
pradėjo”. Jis pastebi, kad ir kom. 
partijos programa kalba tik apie 
taiką, tačiau... imperialistai vis 
įžūliau žvangina ginklais. Skaito
mas Kaune dirbančio inž. ats. 
maj. Diričenkos laiškas. Jis skel
bia: “Žinau, kas yra karas. Su
prasdamas šių dienų atmosferą, 
prašau esant reikalui pašaukti 
mane į ginkluotų pajėgų eiles...”

Radijas praneša apie mitingus 
įmonėse, pvz., N. Vilnioje, dažymo 
aparatų gamykloje tribūnoje at
sidūręs šlifuotojas, Gulašinas su
šunka: “Tovarišči, našaja partij- 
naja politika — eto narodnaja po
litika”, smerkia Vakarus. Po jo 
rusiškai kiti kalba ir... priimama 
rezoliuciją, pritariančią valdžios 
politikai, na ir... pasiryžtama na
šiu darbu stiprinti tarybinę galy
bę... Per radiją pradėti skelbti 
laiškai iš kolchozų ir ,esą “viena 
rausva linija” eina visi pritarimai 
ir įspėjimai, kad, girdi, “tegul ne
mano užjūrio ponai sukelti naują 
karą, nes jie gaus prideramą at
kirtį...”

“Tiesa” rugsėjo 2 d. įsidėjo ve
damąjį apie “karštą Lietuvos dar
bo žmonių pritarimą”, paskelbė 
rašyt. T. Tilvyčio džiaugsmą, kad, 
esą, nėra didesnės laimės, kaip 
“kova už pavergtųjų tautų lais
vę”. Per Vilniaus radiją poetas 
Bronius Macevičius, išreiškęs sa
vo karščiausią pritarimą, pasigy
rė ir ilgu sukurtu eilėraščiu.

Kai visoje Sovietų Sąjungoje 
šaukiama apie “imperialistus, ku
riuos reikia prikalti prie gėdos 
stulpo”, tai visoje Europoje ir ki
tuose kontinentuose prasidėjo 
protestų banga prieš Maskvos el
gesį ir sutarčių laužymus. E.
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SPAUDOS BALIAUS
NUOTAIKOMIS

Jūsų bendradarbiui šį kartą 
parūpo aplankyti Krašto Valdy
bos pirm. inž. B. Daukų, kad 
pasidalyti mintimis apie gražiai 
prabėgusį š.m. rugsėjo 2 d. “Mū
sų Pastogės” Spaudos Balių Syd
nėjuje.

Atsidūręs jaukioje p. Pirmi
ninko svetainėje, pirmiausia pa
norau išreikšti padėką dėl su
rengtojo Spaudos Baliaus, nes iš 
daugelio jo dalyvių jau buvau 
patyręs, kad visi šių metų baliu
mi buvo patenkinti.

— Geriausia padėka, — šyp
sojosi paklaustasis, — tai baliaus 
svečių nuotaikos ir jų pasiten
kinimas. Turiu čia pareikšti, kad 
Krašto Valdyba šiais metais bu
vo apsisprendusi suruošti Spau
dos Balių ne tik tam, kad surink
tų lėšų Bendruomenės savaitraš-

taiką pakėlė iki nepaprasto jau
kumo. Dail. E. Kubbos pieštas 
baliaus programos viršelis liu- 
dyja apie minėtųjų dailininkų pa
sišventimą, negailint savo bran
gaus laiko, kurį gal ilgomis va
landomis aukojo, kad tik Ben
druomenės savaitraščio balius 
būtų įdomesnis ir jaukesnis. Kaip 
matote iš atsiliepimų, baliaus 
tikslai buvo beveik pilnutiniai re
alizuoti, ypač kad ir baliaus sve
čiai — mūsų tautiečiai su nuo
širdžia auka stengėsi atsilygin
ti už tas kelias jaukias pasilinks
minimo valandas.

— Ar baliaus dalyviai tebu
vo tik iš Sydnėjaus? — ruošda
masis atsisveikinti inž. B. Dau
kų paklausiau.

— Žinoma, — trumpai atsa
kė į klausimą, — tačiau gero

kas skaičius svečių buvo ir iš 
tolimesnių vietovių. Gražus sve
čių būrys buvo iš VVollongongo 
apylinkės su tos apyl. vaidybos 
pirm. M. Gailiūnu, kelios dešim
tys svečių buvo ir iš Canberros 
su apylinkės pirmininku P. Pil
ka, nepamiršo mūsų baliaus, 
kaip ir kasmet, ir niucasteliečiai, 
o pavienių bičiulių matėsi ir iš 
tolimesnių apylinkių.

Atsisveikinus su pirm. inž. B. 
Daukum ir rengiantis jau išeiti, 
aš išgirdau dar šią jo pastabėlę:

— Suprantama, visada būna 
didesnių ar mažesnių nesklandu
mų tokios apimties pobūvius ruo
šiant, taigi sekantiems metams 
iš jų norime pasimokyti, kad be
simasis Spaudos Balius būtų dar 
sėkmingesnis.

B.A. Barnikkis

SPAUDOS BALIUJE

Ii kairės: Krašto V-bos I-sis vicepirmininkas A. Jasaitis, Sp. Baliaus globėjas A.L.B-nės gar
bės narys A. Baužė, Sydnėjaus liet, kapelionas kun. P. Butkus, Federalinės Austr. vyriausybės 
senatorius F.P. McManus ir Krašto V-bos pirmininkas ini. B. Daukus.

čiui paremti, bet kad ir jo sve
čiams pateiktų neužmirštinų iš
gyvenimų, kad niekas nepadary
tų vienokių ar kitokių priekaiš
tų. Mano giliu įsitikinimu, mū
sų pobūviai ir minėjimai turi 
būti gerai organiuoti ir įdomūs, 
todėl ir tautiečiai lankysis į juos 
ne tik iš pareigos, bet ir dėl savo 
asmeninio pasitenkinimo. Šių 
metų Spaudos Balius, manau, 
šių tikslų bent iš dalies bus at
siekęs.

— Gal galima, pone Pirmi
ninke, sužinoti kaikurių smulk
menų, kaip buvo ruošiamasi to
kiam plačiam subuvimui, kuria
me, kiek mačiau ir girdėjau, bu
vo susirinkę apie 600 mūsų tau
tiečių.

— Pasirengimo eiga, galiu 
Jus užtikrinti, nebuvo jau tokia 
paprasta ir banali. Visi Krašto

SPAUDOS BALIAUS VAIZDUOSE MATOME MŪSŲ PAŽĮSTAMUOSIUS:

Iš kairės — V. Daudaras, D. Skorulienė, A. Laukaitis, p. Kedienė, J.P. Kedys, p. Jakubėnas ir kiti svečiai.

JUOZAS MIKdTAS

MERGAITEI

Mergaite, tu tavi kaip sapnas, 
Karį dainai sapnuodavau kodais, 
Tenai, kur tėvo sodai kvapnūs 
Geguty snigo obelų tiedais.

Tu niekad nematei to krakto, 
Kurį nekioju ak liūdnoj kirdy. 
Jei kas atimtų man tų naktų, 
Liktų krūtinėj tuklumą skaudi.

Mergaite, tu liekna kaip smilga, 
Kurių mačiau gimtojoj pakelėj. 
Jos kaip jaunystės pasiilgau, 
Senai atmirkęs dtiaugtis ir mylėt.

Valdybos nariai atliekamu nuo 
savo tiesioginių darbų laiku jau 
keletą mėnesių, detaliai paren
gus baliaus programos ir eigos 
planą, turėjo ir dirbti. Turiu pa
brėžti, kad ypač daug prie pasi
sekimo prisidėjo Krašto Valdy
bos pirmasis vicepirmininkas A. 
Jasaitis ir “M.P.” redaktorius J. 
Vėteikis, kurie ne be reikalo ir 
buvo baliaus programon įrašyti 
kaip jo vadovai.

Prieš pareikšdamas viešą 
Krašto Valdybos padėką visiems 
balių ruošti prisidėjusiems, jį rė- 
musiems, pirmiausia turiu pa
brėžti, kad šiais metais gal pir
mą kartą mes norėjome įvesti į 
Baliaus tikslų sritį ir propogan- 
dinį momentą. Juk tarpe kitų 
aukštų svečių šių metų Spaudos 
Baliuje dalyvavo net žinomasis 
federalinio senato atstovas F.P. 
McManus, kuris čia geriau galė
jo pažinti lietuviškąją Bendruo
menės vadovybę ir taip skaitlin
gą lietuvių auditoriją.

Trumpai noriu čia pareikšti 
ypatingą padėką visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu padėjo 
Šio baliaus pasisekimui. Ypatin
ga padėka tenka baliaus garbės 
globėjams — ALB garbės" na
riui A. Baužci su Ponia. Nuo
širdžią padėką reiškiu visų trijų 
Sydnėjaus ALB apylinkių pirmi
ninkams už jų suorganizuotą au
kotą valgių bufetą, visiems pro
duktų bufetui aukotojams, Syd
nėjaus Soc. Moterų Globos D- 
jos Valdybai ir Ponioms už jų 
darbą bufete ir visiems kitiems 
pareigūnams, kurie atliko vieno
kias ar kitokias tvarkdarių pa
reigas. Verta čia dar nuostabi 
pastaba, kad Krašto Valdybos 
narys J. Zinkus, betvarkydamas 
“gyvenimo eleksyrą” gėrimų bu
fete, kiek teko patirti, neturėjo 
nė minutėlės laiko, kad įžengtų 
į salę ir bent pamatytų svečius 
(čia jau tikras pasišventimo pa- 
vydys). Kiti Kr. Valdybos nariai 
taip pat iš baliaus nepasisėmė 
malonumų, nes buvo užimti 
tvarkdarių pareigomis ir rūpes
čiais.

Mūsų menininkai — p. E. 
Kubbos ir p. H. Šalkauskas, tu
riu viešai pareikšti, savo puikio
mis dekoracijomis baliaus nuo-

ŠOKO JIS, GĖRĖ JIS 
IR DAINAVO

Broadway! Emporium! Savaitė
mis skraidau ten ir, laikui atėjus, 
ne liftu, bet laiptais kopiu į die- 
važin kelintą aukštą... Prieš mane 
kopia mergina. Jaunutė. Puriena 
beveik. Jos klubai negailestingai 
juda: ji dėvi pirmus aukštomis 
kulnimis batus. Nenoromis prisi
menu senoje knygoje pasakymą: 
“Jeigu tavo akis..." ir nusuku 
galvą į pliką, žemišką sieną.

Prie Įėjimo užvakar skustas 
tarnautojas nutraukia minties gi
ją ir prašo bilieto. Per peiliuką 
(mažą!), nebaigtą rūkyti cigare
tę (bedarbė!), neapmokėtas sąs
kaitas ir apkramtytą pieštuką su
randu jam minėtą dokumentą ir 
Vėteikio numotas ranka įsipilieti- 
nu M.P. Spaudos Baliuje — Syd
nėjuje.

Nuo čia mintis, lyg linas pavar
gusios verpėjos pirštuose, prade
da plyšėti...

Krašto Valdybos Pirmininkas 
grakščiai lenkiasi jaunutei damai. 
Dama lyg dvejotų, bet atsiminu
si, kad valdžia iš Dievo stilingai 
išlanksto savo dešinę ir pasiduoda 
likimui.

Ramiai šypsosi Baliaus Globė
jai p.p. Baužės. (Ką jie galvo
ja?...)
Veteikienės akyse lapkričio nak

tys ir žiburėliai — keleivio vil
tis.

Apžilęs Newcastelio Sernas di
deliam delne laiko skaisčios alkū
nės duobutę, Wollongongo Gailiū- 
nas kruopščiai stengiasi sutvarky
ti neklausančią garbaną ir Can
berros Fausto Birutė mintyse 
jieško marių Žilvino...

Matosi dail. E. Kubbos ranka 
Šalkausko gerai surištame kakla
raišty, valso žingsniuose matosi 
Kazoko ūpas ir akinių rėmuose — 
Jasaičio sugebėjimai administra
cijoje. Matosi...

Staiga pasipila prožektoriaus 
šviesa. Apglėbusi tuščią grindų 
sklypelį, ji, atrodo, viliotų pete
liškes. Bet nei šviesos rate šoka 
mergina ir merginos! Patogiai pa
sidabinusios. Taip patogiai, kad,

rodos, pūstelk ir nubyrės auksu 
austa G didžioji ir liks... peteliš
kės.

Einu. Einu per katutes, coty, 
Havanos dūmus ir Jonnie Walker.

Moterų bufete saldžiai dekol
tuotas būrys ir Osinienė aptarnau
ja alkstančius. “Silkutės" — gun
do Jablonskienė, “Stiklelį gal...” 
turbūt nepažinus, pirmąkart pa
siūlo man Gasiūnienė, o aš neju
čiomis kartoju:

“O galinga pagunda!
Ir šventieji suklumpa..."

• • »

Galva po baliaus: po išdainuo
tų dainų, lenciūgėlio (?) ir, tik
riausia, tango noturno..

Žiūriu į save veidrodyje ir, ro
dos, nenugyventas dar veidas pri
mena neplautą keptuvę. Iškišu lie
žuvį — jis aiškiai baltas. Baltas, 
nutariu, nuo to, kad mama praei
tyje glaudė prie krūtinės...

A. V«i-Gaili»

P.S. Dėkotina Krašto V-bai, Soc. 
Globos Dr-jai ir kiekvienam-kiek- 
vienai, prisidėjusiems prie šio 
Baliaus aukšto lygio ir sėkmės.

A. Vai-G.

SENATORIUS McMANUS 
DĖKOJA:

Brangus pone Daukau,
Prašau priimti mano tikrą pa

dėką Australijos lietuvių Ben
druomenės spaudai ir visai visuo
menei dėl prodyto nuoširdumo 
Spaudos Baliaus proga Š.m. rug
sėjo 2 d.

Puikus baliaus pasisekimas 
įrodo rengėjų sugebėjimus ir at
sidavimą. Aš iš baliaus išsine
šiau gražiausius įspūdžius apie 
tuos žmones, kuriuos jame su
tikau.

Dar kartą dėkoju, linkėdamas 
lietuvių Bendruomenei gražiau
sios sėkmės.

Jūsų F.P. McManus, 
Senatorius Viktorijai

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(Tęsinys ik "Mūsų Pastogės

Vilniuje, panašiai kaip Kaune, bandė įsi
tvirtinti stipresnės ar ne taip efektingos pogrin
džio organizacijos. Be minėto LIT’o skyriaus, 
ten buvo įsikūrus stipri rezistencinė organizacija 
Vienybės Komiteto vardu. Šių metų vasara davė 
ir šiam komitetui mirtiną smūgį — suėmė apie 
šešiolika pagrindinių komiteto narių su jo pirmi
ninku kapitonu Mataičiu ir prof. Mir. S.

IŠSIVYSTO PARTIZANINIS JUDĖJIMAS
Jau 1945 metų pradžioje periferijose veikė 

vienur stipresni, kitur silpnesni paskiri partizanų 
daliniai. Sis nuolat augąs judėjimas buvo apėmęs 
visas Lietuvos vietas, išskyrus tuos rajonus, ku
riuose laikėsi didesni rusų kariuomenės daliniai, 
kaip Paprūsėje ir šiaurės vakarų Lietuvos srity
se.

Lietuvos miškingosios vietos, kaip Rūdinin
kai, Prienšilis, Kazlų Rūda, Žaliosios girios, La
banoro ir Tauragės miškai, glaudė dTdcsnius ko
vos junginius nuo keliasdešimt iki kelių šimtų 
vyrų. Bendros partizanų vadovybės tuo kartu dar 
nebuvo. Komandavimo plotai buvo labai maži. 
Prieš vykdydami didesnio masto operacijas, vie
ni daliniai kviesdavosi kitus talkon. Po atlikto 
uždavinio visi dėl išsiskirstydavo į nuolatines sa
vo veikimo vietoves, palaikydami tarpusavio ry
šius. Tiek organizacinė dalinių struktūra, tiek vei
kimo būdai bei uždavinių supratimas buvo skir
tingas. Tačiau visi turėjo pagrindinius tikslus tuos 
pačius: paraližuoti bolševikinio aktyvo veiklą, 
trukdant jų užsibrėžtus planus ir naikinant NKVD 
pajėgas, provincijoje siaučiančias. Kitos rūšies 
uždavinys buvo palaikyti viešąją tvarką, apsau
gojant gyventojus nuo nuolatinių plėšikavimų, 
vykdomų tiek raudonarmiečių, tiek civilių. Su 
raudonosios armijos daliniais į atviras kautynes 
stoti buvo vengiama.

Sausio, vasario bei kovo mėnesiais vokiečiai 
numetė į įvairias Lietuvos vietoves savo žvalgų 
— agentų, radistų ir sabotažiniams veiksmams 
vykdyti lietuvių tautybės desantininkų. Kartu bu
vo numesta ir nemaža ginklų, šaudmenų bei 
sprogmenų.

Daugumas desantininkų buvo grynai lietuviš
kos orientacijos ir vokiečių pagalbą pasirinko ne

Nr. 36)

iš meilės ar simpatijų vokiškajam nacionalizmui, 
bet realistinų apskaičiavimų vedini: gavus vokiš
kosios mokyklos patyrimą ir partizaninei veiklai 
reikalingiausių priemonių, pasiekti ir padėti ko
vojančiam kraštui. Su vokiečių pagalba atsidūrę 
Lietuvoj, bet kokio bendradarbiavimo su vokie
čiais jie atsisakė.

Krašte atsiradę grynai provokiškos orien
tacijos, ar tik tam tikra forma į ją besiorientuo
ją desantininkai į viduje susikūrusį partizanų ju
dėjimą nebuvo įsileisti. Jie buvo izoliuoti, arba 
nuo jų izoliuotas!. Bet toki atvejai buvo gana re
ti, ir tokių desantininkų veikla neilgai tęsdavosi, 
nes jie, nepažindami esamų sąlygų, negalėjo išsi
laikyti.

Kovo mėnesio viduryje į Pricnšilio apylin
kes buvo nuleisti tokios pusiau provokiškos orien
tacijos devyni parašiutininkai, vadovaujami Įeit. 
Astros. Netrukus jiems pavyko sueiti į sąlytį su 
vietos partizanų daliniu, vadovaujamu Įeit. Brie
džio. Užsimezgė derybos, kurios išvirto į stiprius 
ginčus, nes Įeit. Astra ne tik kad nenorėjo įsi
jungti į jau egzistuojančius partizanų dalinius, 
bet net svajojo perimti vadovybę. Briedis be jo
kių kompromisų paprašė klausyti jo vadovavimo 
ir duoti ištikimybės priesaiką kovojantiems dali
niams; priešingu atveju įsakė nešdintis, iš kur 
atėję. Nepasiekus pozityvaus susitarimo, didesnė 
desantininkų dalis perėjo pas partizanus, paklus
dami partizanų daliniams. Astra paliko tik su tri
mis vyrais ir nutraukė savo keliais. Po kelių su
sidūrimų su siaučiančiais rusų daliniais visi jie 
žuvo, parodydami nemenkai drąsos.

Tai bene pati kraštutinio vertinimo susilau
kusi grupė, kuri nerado bendros kalbos su jau 
senais partizanų daliniais. Kitos grupės buvo tau
tiniu požiūriu žymiai sąmoningesnės. Jos laiku 
susijungė su partizanais, jų klausė, o su vokiečiais 
bendradarbiavo tik tiek, kiek tai buvo materiali
niu atžvilgiu naudinga beplintančiai partizaninei 
kovai. Šio bendradarbiavimo pasėkoje iš vokie
čių pavyko išpešti nemaža ginklų, šaudmenų ir 
ryšiui priemonių. Tačiau šitokiu būdu išgauta 
parama besiplečiančiam partizaniniam judėjimui 
buvo tik lašas jūroje. Partizanai daugumą ginklų

(Nukelta į 3 psl.)
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MUSŲ GYVENIMO AKTUALIJOS
ALBURY, VIC.

NUSISEKĘS MINĖJIMAS
A.L.B. Alburio apylinkės valdy

ba suruošė š.m. rugsėjo mėn. 9 
dieną Tautos Šventės minėjimą. 
J minėjimą atsilankė gražus skai
čius tautiečių. Džiugu buvo maty
ti gerą būrį jaunesniųjų. Minėji
mą trumpu žodžiu atidarė apylin
kės valdybos p-kas S. Valys. Savo 
kalboje jis pareiškė, kad mes tu
rime vengti reiškinių, kurie mus 
skaldo, bet jieškoti kelių mus jun
giančių bendram lietuvybės išlai
kymo darbui ir kovai dėl Lietu
vos nepriklausomybės. L Vinevi- 
čiūtė labai kruopščiai parengė re
feratą iš Vytauto Didžiojo gyve
nimo jaunimui, bet jai negalint 
dalyvauti, referatą paskaitė S. 
Valys.

Meninę programos dalį išpildė 
naujai iškylanti dainininkė B. 
Bartašiūtė, maloniu ir skambiu 
balsu padainuodama: “Sėdžiu po 
langeliu”, “I could have danced 
all night” ir “Lietuva brangi”. 
Visiems gerai žinomas baritonas 
D. Vildovas tikrai puikiai išpildė: 
“Pavasario dienelė” —• St. Šim
kaus, “Kas ant žirgelio” — St. 
Šimkaus” ir Gasparo ariją 15 
“Kornevilio Varpų” — Planque. 
Abiems dainininkams akomponavo 
ponia Bekešy.

Viktoras Mickevičius artistiš
kai padeklamavo B. Brazdžionio 
eilėrašti “Šiaurės pašvaistė”. To
liau sekė jo mažoji sesytė Rožy
tė su eilėraštuku apie Lietuvą. 
Birutė Leitonaitė padeklamavo 
Vyto Nemunėlio — “Į Tėviškėlę”. 
Pabaigai du broliai V. ir Z. Stu- 
puriai deklamavo Maironio eilė
raštį "Kur bėga Šešupė.”

Šiame minėjime turėjome mums 
draugiškų tautų atstovus — uk
rainiečius ir kroatus. Minėjimas 
baigiamas Tautos ir mus priglau
dusio krašto himnais.

Po to vyko prie lietuviškais ska
nėsiais apkrautų stalų jaukus po
būvis, užsitęsęs iki vėlyvos nak
ties.

Dalyvavęs

BRISBANE
DIRBAME IR MELDŽIAMĖS
Apsilankęs Brisbanėje kun. kap. 

Gaidelis, S.J., š. mt. rugpjūčio 
27 ir rugsėjo 2 d.d. laikė katali
kams lietuviams ir latviams pa
maldas.

Abu sekmadienius meldėmės to
je pat St. Marie’s parapijos baž
nytėlėje, Sth. Brisbane.

Rugsėjo 3 d. pamaldos buvo 
skirtos Tautos Šventei, tai gerb. 
kapelionas atlaikė giedotines Mi
šias ir pasakė jautrų, giliai patri- 
jotinį pamokslą.

Bažnyčios priekyje turėjome iš
sistatę tautinę ir Aušros Vartų 
(mūsų parapijinę) vėliavas.

Vargonavo olandas, o giedojo 
mišrus mūsiškių — australų cho
ras. “Marija, Marija” giedant tal
kininkavo net ir australai. *

Pamaldas baigę Tautos Himnu, 
prie bažnyčios nusifotografavome 
ir vėliau gretimoje mokyklos kla
sėje rinkome parapijos komitetą.

Gerb. kun. kap. Gaideliui esame 
dėkingi už mūsų aplankymą, pra
vestas pamaldas ir laukiame atei
tyje vėl apsilankant.

★

Pradedame rodyti daugiau gy
vumo ir tautinio darbo baruose.

Nors brisbaniečiai pilno snau
dulio priepuolio dar nesame per
gyvenę, tačiau nuo kurio laiko 
jau pradedame savo galvas vis 
augščiau kelti.

Nesenai praleidę nusisekusį 
spaudos balių “M. Pastogei” pa
remti, štai susilaukėme ir vaidi
nimo scenoje, kurį paruošė ir 
įgyvendino mūsų apylinkės valdy
ba energingajam pirmininkui VI. 
Kariūnui ir veikliam valdybos na
riui (parengimų vadovui) V. Lau
rinaičiui vadovaujant.

Štai tos rugsėjo mėn. 9 d. įvy
kusio Labor Hall salėje vaidinimo 
paslaptys:

“Paslaptingoje Zonoje” —• St. 
Lauciaus vieno veiksmo scenos 
vaizdelis. Veikėjai: Andrius Gir- 
vidas (partizanų vadas) — V. 
Laurinaitis, Aldona (jo sesuo) — 
M. Murauskienė, Petras (partiza
nas) — A. Murauskas, Povilas 
(partizanas) — V. Stankūnas, 
Bobulė (vientulė senutė) — K. 
Kaciūnienė, Simas Kvarka (par
sidavėlis) —< V. Savickas, Jonas 
Žvagulis (milicijos pareigūnas) — 
A. Gudaitis.

Režisūra — V. Laurinaičio, de
koracijos — Alf. Navicko ir sce
nos apšvietimas — Pr. Budrio.

Kaip pati vaidyba, taip ir ap
ranga, ginklai, dekoracijos ir ap
švietimas buvo tikrai įspūdingi.

Trūkumai? — Apie tai nekalbė
sime, nes jie buvo nustelbti ge
rųjų savybių.

Net ir išdalintosios programos 
ir tos buvo papuoštos natūralių 
rūtų šakelėmis.

Plojome iki kol vaidintojus vėl 
scenon iškvietėme, o iškvietus — 
maža mergaitė puikiom gėlėm 
juos apdovanojo...

Vėliau vieni šokome, kiti šne

kučiavome ar troškulį malšinome, 
kol atėjo laikas viens kitam su
diev tarti ir salę apleisti.

Kaip matome, iniciatorių — 
apylinkės valdybos ir vaidintojų 
triūsas veltui nenuėjo, nes vaidi
nimu esame labai patenkinti.

Tad dabar, žinodami turį savo 
tarpe tokių gabių ir sumanių 
tautiečių, pradedant pačiu parti
zanų vadu — V. Laurinaičiu ir bai
giant milicijos pareigūnu — A. 
Gudaičiu, kviečiame ateityje vėl 
scenon, o mes, eiliniai piliečiai, 
remsime juos moraliai skaitlingu 
savo dalyvavimu ii- nuoširdžiais 
plojimais.

★

Leidžiant per kaleidoskopą 
Brisbanės tautiečių socialinę* pa
dėtį, tenka priminti, kad yra jau 
ir čia augštąjį mokslą baigusių, 
įpusėjusių arba jį siekti pradėju
sių.

Yra tarnaujančių įvairiose įstai
gose, tramvajų ir autobusų vai
ruotojų ir konduktorių, plušančių 
ligoninėse, bet pati didžiausioji 
dauguma, kaip ir kitur šioje aša
rų pakalnėje, pasilieka įvairių 
įmonių darbininkais.

Bet ir fizinį darbą dirbantieji 
kaikurie yra jau išsivadavę iš po 
gengerio jungo.

Vieni iš tokių bus Juzefą ir 
Vacį. Andriekai, gyv. Wooloon- 
gaboje, turį po savo namu dirb
tuvę ir gaminą krautuvėms vadin. 
laminex virtuvinius stalus ir kė
des. Samdo jie net ir darbo jėgą.

Andriekai verčiasi gerai ir su
sidarė sąlygas, kad jiems jau ne
beaktuali 40 vai. darbo savaitė, 
nes jie dirba pagal reikalą ir nuo
taiką.

Ar nevertėtų tad ir kitiems 
tautiečiams, turintiems sūtaupų ir 
sveikatos, pabandyti kurioje nors 
biznio srityje savo laimę?

Corindas Povels

PERTHAS

RUGSĖJO 8-SIOS MINĖJIMAS
Š.m. rugsėjo mėn. 9 d. vakarą 

įvyko Tautos Šventės minėjimas. 
Minėjimą atidarė Pertho apylin
kės valdybos pirmininkas inž. Ka- 
teiva. Pradėtas minėjimas Tautos 
Himnu.

Savo žody pirm. inž. Kateiva 
paskaitė ištrauką iš žurnalo “Laiš
kai Lietuviams”. Straipsnio auto
rius vykusiai pavaizduoja, kaip 
mes, prisiūdami svetimos kalbos 
žodžiams lietuviškas galūnes, ne
gerbiame savo gimtosios kalbos ir 
tuo pačiu nuvertiname ir patys 

save. Skaitymo besiklausant pri
siminė vienas mažas, bet daug pa
sakąs pavyzdėlis, kaip mes lietu
viai mėgstame gaudyti svetimy
bes ir jas kaišioti į savo šnekamą
ją kalbą.

P. Kateivos skaityto straipsnio 
iškeltomis mintimis vertėtų mums 
pagaliau susidomėti. Būtų gražu, 
jei mes, kalbėdami lietuviškai, ne
kaišiotume svetimybių ten, kur be 
jų lengvai galime išsiversti.

Po pirmininko kalbos trumpą 
žodį tarė Valdybos narys p. Vil
džiūnas.

Meninėje dalyje pirmąją pro
gramos dalį atliko mokytojos po
nios Lingė vadovaujami sekma- 
dieno mokyklos vaikučiai: pašoko, 
padainavo, padeklamavo. Džiugu, 
kad vaikučiai taria žodžius aiškiai 
ir gražiai.

Toliau sekė vaidinimas “Teta 
iš Amerikos” (antrą kartą čia). 
Suvaidinta ir šį kartą gerai. Re
žisavo K. Miliauskas.

Po to, sutraukę kėdes aplink 
stalus, vaišinomės iš savų krep- 
vių, visai taip, kaip per svočios 
pietus Žemaičiuose. Jauku ir ma
lonu.

Valdybos narys p. Klimaitis, ži
nomas mūsų mieste rangovas, iš 
savo lėšų parūpino reikalingas 
scenai užuolaidas.

A.B.

MELBURNAS

NEPRALEISKIME PROGOS 
SMAGIAI PASILINKSMINTI!

Didysis Melbourne Lietuvių Na
mų balius, kaip skelbiama šiame 
laikraštyje, įvyks š.m. spalio 6 d. 
Brunswick Town Hall.

Praeityje Lietuvių Namų baliai 
visada sutraukdavo didžiausią 
skaičių svečių, todėl šių metų ba
liaus rengėjai taip pat tiki su
laukti jų ne mažiau ir deda vi
sas pastangas juos tinkamai pri
imti bei aptarnauti.

Kad nebūtų “nuskriaustųjų”', 
gauta erdvi ir puošni salė, kurioje 
tikrai tilpsime visi. Šokiams gros 
geras orkestras, todėl tikime, kad 
baliaus svečiams neteks nuobo
džiauti.

Baliaus šeimininkė tvirtina, kad 
savų užkandžių ryšulius neštis tik
rai nesą reikalo, nes bufete bū
siąs gausus pasirinkimas įvairiau
sių užkandžių ir skanėstų.

Primintina ir vyrams, kad išsi
pūtusių portfelių nebereikia tem
pti, nes rengėjai parūpino atšal-

ffihlJCTUMI— 

PAMLYX.

★ Dr. P. Daudžvardis — Gene
ralinis konsulas. Iš Vašingtono 
pranešama, kad JAV valst. depar- 
tanmentas rugpj. 11 d. išdavė pa
žymėjimą, kuriuo nuo tos dienos 
Lietuvos konsulas Čikagoje, Dr. P. 
Daudžvardis, oficialiai pripažįsta
mas Lietuvos Generaliniu Konsu
lu. Dr. Daudžvardis konsulu Či
kagoje buvo paskirtas 1937 m. 
Prieš tai jis buvo Lietuvos vice
konsulu New Yorke nuo 1925 m. 
ligi paskyrimo konsulu Čikagon.

★ Berlyno burmistro atsakymas 
Vykd. Tarybai. Į VLIKo Vykd. 
Tarybos raštą Berlyno burmistrui 
Willy Brandtui, rugsėjo 2 d. iš 
Berlyno burmistro senato raštinės 
gautas atsakymas. Burmistras 
Vykd. Tarybai padėkojo už jos 
rugp. 28 d. raštą, pažymėdamas, 
kad jis, Berlyno senatas ir miesto 
gyventojai tolia dės pastangas pa
teisinti pasitikėjimą ir toliau at
liks pareigas visai Vokietijai ir 
laisvajam pasauliui.

★ PLB Vokietijos Krašto Tary
bos sesija įvyko rugsėjo 2-3 die
nomis Vasario 16 Gimnazijos rū
muose Huettenfelde. Rugsėjo 1 d. 
ten pat įvyko Vokietijos krašto 
Bendruomenės apylinkių pirmi
ninkų ir vargo mokyklų mokytojų 
pasitarimas. Šio pasitarimo daly- 

dyto alučio ir įvairių tauriųjų gė
rimų. Jei kas turėtų specialų pa
geidavimą, prašome pranešti pa
kvietimų platintojams.

Jaunime, džiaugėmės Jūsų gau
siu dalyvavimu buvusiuose Lietu
vių Namų baliuose. Dabar su vil
timi tikimės, kad Jūs taip pat 
skaitlingai dalyvausite ir suteiksi
te šių metų baliui jaunatviško gy
vumo. Studijuojančiam jaunimui 
teikėme ir dabar teikiame žymią 
lengvatą. Jums, pagal praeitų me
tų pageidavimą, rezervuoti tie pa
tys stalai.

Maloniai kviečiame ne tik Mel
bourne, bet ir aplinkinių vietovių 
tautiečius. Užtikriname, kad tik 
Lietuvių Namų baliuje Jūs galė
site sutikti daugiausia savo drau
gų, gal jau daug metų nematy
tų, su kuriais maloniai paben
drausite keletą neužmirštamų va
landų.

Kviečiame, laukiame ir tariame 
iki pasimatymo!

M.L.K. Taryba 

viai buvo ir Kr. Tarybos sesijos 
svečiais. Tarybos sesiją sveikino 
VLIKo Vykd. Tarybos pirm. J. 
Glemža, Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Vokietijos Valdybos pirm. 
J. Norkaitis- ir Lietuvių Sielova
dos dir. Tėvas A. Bernatonis. Bu
vo sveikinimų ir raštu. Sesijoje 
išklausyti Valdybos, Garbės Teis
mo, Vasario 16 Gimn. direktoriaus 
ir Kontrolės Komisijos praneši
mai. Patvirtintos apyskaitos ir 
priimtos sąmatos 1961-62 m. Se
sijoje aptarta ir naujų patalpų 
gimnazijai statyba.

★ Nauja PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba. Rugsėjo 2-3 dienomis 
Huettenfelde įvykusioje PLB Vo
kietijos Kr. Tarybos sesijoje iš
rinkta nauja Vokietijos Kr. Val
dyba. Į ją išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė: kun. Br. Liubinas — 
pirmininkas, E. Simonaitis — vi
cepirmininkas, J. Apyrubis — 
sekretorius, J. Stankaitis —- iž
dininkas ir. A. Šukys — narys. 
Kontrolės komisijon išrinkti J. 
Rugulys, V. Barasas ir O. Boehm 
-Krutulytė, ir Garbės Teisman — 
Dr. P. Karvelis (pirmininku) ir 
nariai: dr. J. Deveikė ir J. Venc
kus.

★ Lietuvos Atstovo J. Kajecko 
kalba, pasakyta antroje JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų Šventė
je, senatoriaus P.H. Douglas bu
vo įdėta Kongreso leidinyje “Con
gressional Record” (rugp. 28 d. 
nr. 149). Sen. P.H. Douglas, kal
bėdamas Senate tos kalbos ats
pausdinimo reikalu, pasakė: “Nie
kad neužmiršime, kad pavergtoms 
tautoms mes skolingi neįkainoja
mą dėkingumą už jų drąsą ir ne
palaužiamą dvasią, kuri buvo ir 
bus esminiai veiksniai siekiant 
laisvės už geležinės uždangos”.

★ Bibliografijos leidinys. Lietu
vos Mokslų akademijos Centrinė 
biblioteka pradėjo leisti darbus 
bibliotekininkystės, bibliografijos 
ir knygotyros klausimais leidinį 
“Bibliotekininkystė ir bibliografi
ja”. Pirmajame tome, be kitų, įdė
tas O. Česnulevičiūtės apžvalginis 
straipsnis “Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Centrinei bibliotekai 
20 metų”, V. Ambramavičiaus ir 
J. šliubauskienės sudaryta 1918 — 
1940 m. rankraščių bibliografinė 
rodyklė “Kova už Tarybų valdžią 
Lietuvoje” ir kt. E'.

PARTIZANAI
(Atkelta iš 3 psl.)

ir municijos buvo suspėję pasirūpinti prabėgant 
frontui.

Desantininkų šen bei ten numetimo nuo gy
ventojų nuslėpti nepavyko. Krašte dėl to paskli
do įvairiausi gandai apie galimus bolševikams 
smūgius. Tai dar labiau paskatino gyventojus dė
tis prie partizanų judėjimo. Buvo manoma, kad 
vokiečiai, įsitikinę galį pralaimėti, nušluosią Hit
lerį, padarysią atskirą taiką su Vakarais ir jau 
bendromis jėgomis duosią smūgį bolševikams.

Tada buvo negalima sulaikyti panašių klai
dingų nuotaikų sklidimo masėse, kadangi nebuvo 
bendros centrinės pogrindžio vadovybės, kuri sa
vo tikslesnę informaciją galėtų perduoti tautai. 
Iš kitos pusės, žiaurus bolševikų šeimininkavi
mas, nuolat didėją “valymai” dar labiau sukėlė 
tautos masių reakciją prieš prispaudėjus. Parti
zanų eilės diena dienon augo, jų veikimas gyvo
jo. Jau balandžio mėnesį visoje Lietuvoje veikė 
apie trisdešimt tūkstančių partizaninė armija. Ši
toks partizanų skaičius išaugo savaime, vadovau
jantis savisaugos instinktu ginti tautos, asmens ir 
religijos laisves. Gi įvairūs gandai šitas nuotaikas 
tik kaitino.

STRIBAI (ISTREBITELIAI)
Kovai su partizanais bolševikai dar 1944 

metų rudenį mobilizavo vadinamųjų "liaudies gy
nėjų” — istrebitelių dalinius, paprastai žmonių 
“stribais” vadinamus. Sis vardas yra verstinis iš 
rusiškojo — “istrcbitel” — naikintojas. J šiuos 
dalinius buvo stengiamasi sumobilizuoti kiekvie
name valsčiuje iki 30 vyrų. Jų tikslas buvo kova 
su partizanais. J juos stojantieji buvo atleidžiami 
nuo karinės mobilizacijos. Šios sąlygos buvo suvi
liojusios nemažą lietuvių skaičių, kadangi pirmie
ji jų uždaviniai ne visiems buvo aiškūs. Partiza
nai dėjo visas pastangas juos pakrikdyti, kad ne
lietų kraujo lietuviai prieš lietuvius. Si akcija bu
vo pradėta asmeninių kontaktų ir atsišaukimų 
forma, kartais nevengiant net nei jėgos. Neretai 
šių stribų eilėse buvo partizanų draugai, ar jų gi
minės. Partizaninės akcijos pasėkoj stribai pra
dėjo pakrikti: vieni pasitraukė iš viešojo gyveni
mo, kiti net pas partizanus prisiglaudė. Stribais 
pasiliko tik tie, kurie jau Nepriklausomos Lietu
vos laikais pasireiškė kaip nepageidaujamas kri

minalinis elementas — visuomenės šiukšlės. Stri
bų apginklavimas buvo labai menkas: dažniausiai 
turėjo tik paprastus šautuvus ir kas kelioliktas 
kulkosvaidį. Partizanų kautynių su stribais ne
galima vadinti rimtomis, o tik paprastu stribų bė
gimu. 1945 metų pavasarį stribų bėgimas buvo 
masinis. Jų pakrikimo priežasčių reikia ieškoti 
ne tik nuostoliuose po kautynių, bet ir mite, kuris 
gaubė partizanų veikimą. Likusios stribų eilės 
nustojo rusų pasitikėjimo.

Tautoje stribai buvo nekenčiami. Į juos lie
tuviai žiūrėjo kaip į aklus okupanto įrankius, pa
dedančius naikinti tautą. Tas tautos pyktis ir ne
apykanta juo labiau reiškėsi, kad stribams vado
vavo tik rusai. '

SVETIMŲ TAUTYBIŲ PARTIZANAI
Partizanų daliniuose vienokiais ar kitokiais 

keliais kartais atsirasdavo vokiečių, rusų ir latvių 
tautybės asmenų. Vieni jų buvo dezertyrai iš rau
donosios armijos, o kiti jau karo belaisviai. Vie
nus ir kitus partizanai priimdavo į savo eiles la
bai nenoriai, pasiūlydami jiems kraustytis į savo 
kraštus ir ten vykdyti tuos pačius uždavinius, ku
riuos turėjo Lietuvos partizanai. Svetimtaučiui, 
kokio jis bebūtų karinio laipsnio ar patyrimo, bu
vo patikimos tik eilinio pareigos. Tas nesaistė lat
vių tautybės Lietuvos partizanų. Visų svetimtau
čių partizanų veikimas Lietuvoje galėjo būti la
bai ribotas, nes kiekvienam partizanui būtina pui
kiai pažinti veikimo vietoves, krašto tradicijas, 
papročius bei žmonių psichologiją. Be to, tiek vie
nais, tiek kitais nebuvo pilnai pasitikima, saugan
tis priešų įsibrovimo į mūsų eiles. Buvo pastebė
ta, kad šie svetimo plauko partizanai, naudoda
miesi savo padėtimi, neretai bandydavo net plė
šikauti. Tokiais sumetimais jau 1945 metų pava
sarį buvo susirūpinta nuodugnia esamų svetim
taučių partizanų atranka ir uždrausta toliau sve
timtaučius į savo .eiles priimti. 1945 metais pasi
rodžiusiame Tauro apygardos partizanų statute 
pasakyta, kad partizanais gali būti tik lietuviai.

GELEŽINIO VILKO PULKAS
Garliavos, Prienų, Gudelių, Sasnavos ir Bal

bieriškio rajonuose jau nuo ankstyvo 1944 metų 
rudens pasireiškė gyvas partizanų judėjimas, ku
ris 1945 metų pavasarį perėjo Briedžio vadovy
bėm Prieš tai veikė paskiros grupės, kurios susi
jungė tik minėtu laiku. Kiek vėliau prie šios gru
pės prisidėjo ir kaimyniniai daliniai, sudarydami 
kovingą “miško brolių” junginį. Siam daliniui 

buvo parinktas mitologinis Geležinio Vilko var
das. Dalinyje nuo pat jo įsikūrimo dienų veikė ir 
mano pažįstamas Uosis.

1945 metų sausio mėnesio viduryje Geleži
nio Vilko pulkas apvalęs savo apylinkę nuo bol
ševikinio aktyvo, suruošė Šilavoto puolimą. Apie 
penkiasdešimt vyrų daliniui pavyko užklupti II- 
gavangio kaime berenkančius pyliavas aštuonio
lika NKVD kareivių bei stribų. Žaibo greičiu 
smogę, po pusvalandžio jie privertė raudonuosius 
bėgti. Šilavotą pasiekė tik du gyvi rusai, kurie su 
ten dar besirandančios įgulos rezervais susėdo į 
mašiną ir, neišdrįsę priešintis, išbėgo į Marijam
polę. Partizanai, surinkę kautynėse paliktus stri
bų ir enkavedistų ginklus, be pasipriešinimo užė
mė Šilavotą. Čia be grobio taip pat neapsieita: 
buvo iššluotos visos valdinės įstaigos ir koopera
tyvai, surinkti visi dokumentai ir pasisavintos 
valsčiaus ir pašto kanceliarijų priemonės. Opera
ciją baigęs dalinys pasitraukė nežinoma kryptimi.

Netrukus to paties dalinio septyni kovotojai 
— Uosis, Piūklas, Tetervinas, Durtuvas, Lapė, 
Žaibas ir Bijūnas — užpuolė Prinšilyje “raudo
nąją gurguolę” lydinčius Prienų enkavedistus. 
Bolševikai buvo sulikviduoti, o savieji neturėjo 
jokių nuostolių. Paimta nemaža rekvizuotų javų.

Vasario pradžioje astuoni kovotojai Dūmiš- 
kių kaime netikėtai susidūrė su šešiais enkagie- 
bistais. Kovėsi kelias valandas, kol partizanams 
pavyko apsupti enkagiebistus. Penkis patiesus, 
šeštas pasidavė gyvas. Belaisvis pasirodė žydų 
tautybės. Prasidėjo tardymas. Žydelis visokiais 
žodžiais keikė savo kritusius draugus, pats gyrėsi 
niekuo nekaltas:

— Ką jūs manote, ponai, ar aš, inteligentas 
žmogus, su driskiais ruskeliais ir paškustvomis 
stribais susidėsiu?... Tfui, kad aš to niekad nesu
laukčiau. Tik jūs, ponai, mane palikite gyvą. Aš 
jums visus išduosiu, — tauškėjo drebėdamas žy
delis.

— Dediesi draugu, o kam šaudei į mus? — 
Paklausė Piūklas.

—Reikėjo manęs nebijoti, aš vis į viršų. 
Aš bijojau iš balos galvą pakelti. Pažiūrėkit mano 
visi batai šlapi ir purvini, — aiškinosi žydelis 
lietuviku žargonu.

Gal ir ilgai būtų išsisukinėjęs jisai, jei Te
tervinas nebūtų atsivedęs iš kaimyno prieš kelias 
dienas iš Prienų pabėgusį gimnazijos mokytoją 
atsargos įeit. Stravinską, kuris žydelį iš karto pa
žino. Tai buvo Prienų NKGB agentų skyriaus 
viršininkas, kuris ir Stravinską (dabar jau parti

zaną — Kardą) privertė mesti Prienus, kadangi 
kaip tik šio belaisvio jis buvo užverbuotas sekti 
savo kolegas, kaip NKGB agentas. Su Kardo pa
sirodymu dingo ir viršininko iškalbingumas. Visas 
jis drebėjo iš baimės, o išsigandusios akys prašė 
pasigailėjimo.

—Na, drauge viršininke, susitikom beveik 
sutartu laiku, tik ne Prienuos, kaip buvo numa
tyta, bet Dūmiškėse, — pradėjo piktai Kardas.

— Tai tu, lietuvių siurbėle, esi tas, kuris 
privertei mane palikti mano numylėtus auklėti
nius, grasindamas kalėjimu ir siūlydamas bendra
darbiavimą. Kaip matai, aš netapau savo draugų 
išdaviku. Palikęs žmoną ir vaikus ir mano numy
lėtą mokytojo darbą, čia atsidūriau.

Ir atsisukęs į tardantį Uosį, pridėjo:
— Netikėkite juo. Jis norėjo jus apgauti, 

prisimesdamas paprastu enkavedistu. Tai netie
sa. Jis valdė visą NKGB agentų tinklą, ir jam as
meniškai priklauso visi agentai, kurie šnipinėja 
inteligentus.

Tolimesnis tardymas ėjo dalyvaujant Kar
dui. Belaisvis buvo priverstas kalbėti tik tiesą, 
nes Kardas žinojo daug smulkmenų ir kiekvieną 
.prasilenkimą su tiesa tuojau pažindavo. Paaiškė
jo, kad šiandien jie atvyko į Dūmiškes užverbuo
ti piliečio N. Tardant išryškėjo, kad jau užver
buota nemaža mokytojų, bet NKGB nesitenkina 
jų darbo vaisiais, nes jie praneša tai, kas jau se
niai visų žinoma, arba, kas visai nereikšminga.

Išpasakojęs, ką žinojo, žydelis prakeikė par
tiją ir jos vadą, siūlydamasis nuoširdžiai dirbti su 
partizanais. Tačiau nuo jo siūlymų buvo atsisa
kyta.

ŽEMAITKIEMIO KAUTYNĖS
Dar tą patį vasario mėnesį apie trisdešimtį 

Geležinio Vilko pulko vyrų puolė Žemaitkiemy
je stiprus NKVD dalinys. Po trumpų pirminių 
kautynių partizanai iš gyventojų sodybų pasitrau
kė į karo metu paruoštus apkasus, gerai įsitvirtin
dami. Bolševikai, kaip reikiant nepažindami vie
tovių, užlipo ant pačių apkasų. Kautynes enkave
distai apmokėjo dvidešimt septyniais kariais. Par
tizanų pusėje buvo trys užmušti ir penki sužeisti. 
Žuvusiųjų tarpe Audra pats susisprogdino. Jam 
sprogstama kulipka nukirto kairės kojos kaulą. 
Audra, atidavęs savo automatą Uosiui, paprašė 
paruošti jam dvi granatas, kurias išsprogdino ta
da, kada prie jo buvo priartėję keli raudonarmie
čiai.

(Bus daugiau)
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Sporto Įvairumai

SPORTINIAI VAIZDAI IŠ 
OKUP. LIETUVOS

Sporto laikraštis iš Vilniaus vis 
parašo apie įvairius nemalonius 
vaizdus sportiniame gyvenime, ku
rie užtinkami šių dienų Lietu
voje.

Liepos, mėn. 15 d., laikraščio 
numeryje yra kalbama apie Vil
niaus lengvaatlečių pirmenybes, 
vykusias miesto Spartako stadijo- 
ne. Nors tai buvo vienos iš svar
biausių sezono varžybų Lietuvo
je, ypatingai blogi reikalai buvo 
su teisėjais.

“Stebėtis nėra ko — nesure
guliuotus, išklerusius chronomet
rus vėl spaudinėjo atsitiktiniai, iš 
tribūnų pakviesti žiūrovai. Nors 
jiems vadovavo vienas kitas ir la
biau prityręs teisėjas, tačiau 
šiurkščių klaidų buvo aibės. Blo
giausia, kad net nebuvo noro tai
syti — rašoma laikraštyje.

Toliau rašinyje duodamas pa
vyzdys, kuriame parodoma, kaip 
teisėjai netinkamai užfiksuoja 
laiką, ir sakoma, kad panašių at
sitikimų yra tiek daug, jog “ne
užtektų ir jaučio odos visoms 
klaidoms surašyti.”

TRŪKSTA ĮRENGIMŲ
Tame pačiame numeryje yra 

įdėtas kitas nusiskundimas, para
šytas Lietuvos 3,000 m. su kliūti
mis rekordininko K. Orento. Jis 
čia pažymi, jog Lietuvoje nėra nė 
vieno stadijono, kuris turėtų pa
tenkinamus įrengimus šiai rung
čiai.

Ypatingai yra blogos duobės su 
vandeniu, kurios tinkamos tik 
maudytis. “Neapsiriksiu pasakęs, 
kad respublikoje nėra nė vienos 
standartinės duobės su vandeniu. 
Visoms joms trūksta pribėgimo ar 
nubėgimo tako. Kauno KKI stadi- 
jone vietoj pribėgimo tako — ža
lia veja su rutulių išmuštomis duo
bėmis. Vilniaus Spartako stadijo- 
ne prieš duobę ir už jos reikia 
nugalėti tako borto kliūtis. O juk 
tai geriausi respublikos stadio
nai, nekalbant jau apie kitus...,” 
— rašo K. Orentas.

Jis sako, jog esant tokioms duo
bėms, sportininkai atsitrenkia ko
jas, susižeidžia achilo sausgysles 
ir nerizikuoja startuoti. “Norėtų
si, kad nors kartą mūsų stadio
nuose galima būtų startuoti 3,000 
m. kliūtiniame bėgime be kliū
čių!” — viliasi minimo rašinio au
torius.

NORI SPORTUOTI, BET 
NĖRA KUR

Tūlas S. Bakutis Sporto liepos 
mėn. 15 d., numeryje skundžiasi, 
kad Gailių “tarybiniame ūkyje” 
iš jo vadovų nieko negalima iš
girsti apie sportą.

S. Bakutis pasakoja: “1959 me
tais galvojome pradėti laisvalai
kiais sportuoti. Pirmiausia įsiren
gėme tinklinio aikštę. Prof, są
jungos vietos komiteto pirminin
kas tuo metu buvo tarybinio ūkio 
veterinarijos gydytojas Zapalskis. 
Jis stengėsi jaunuoliams padėti. 
Nupirko inventorių. Bet Zapals
kis išvyko, ir viskas išnyko. Ne
buvo padirbtas nei stalas tenisui, 
nei sutvarkytos krepšinio lentos.”

SPORTININKAI
TURI BŪTI ATEISTAIS

Aukščiau minėtas Sporto nu
meris turi ir kitą pažymėtiną 
straipsnį — “Sportas ir žaidimai, 
kaip jaunimo ateistinio auklėjimo 
priemonė”. Tenka pažymėti, to
kios minties straipsnis yra pats 
pirmasis Sporto laikraštyje ir ja
me atvirai pasisakoma prieš reli
giją.

Čia rašinio autorius V. Stepo
naitis piktinasi, jog kunigai jau 
nimo pramogas ir sportą bando 
panaudoti “savo” tikslams. Jis 
mini faktus, kad Baltakių kunigas 
Kerpauskas, siekdamas suartėti

su jaunimu, ėmė žaisti futbolą, o 
Biržų kunigas Masys atidarė savo 
klubą ir į jį kvietė jaunimą.

Tai pažymėjęs, V. Steponaitis 
taip “šviečia” skaitytojus: “Spor
to ir komjaunimo organizacijų 
pareiga yra užkirsti kelią tokiems 
ketinimams. Kaip veiksmingą ate
istinio auklėjimo priemonę gali
ma panaudoti tą pačią fizinę kul
tūrą ir sportą, apie ką, deja, mū
sų jaunimo pramogų organizato
riai dažnai nepagalvoja. Religinių 
švenčių ar atlaidų metu nė vienas 
jaunuolis neturėtų styroti šven
toriuje arba tūnoti altorių šešėly
je. Jo vieta — stadijonuose, žai
dimų aikštėse, — klubuose, spor
to salėse”.

Tokie pasisakymai yra būdingi 
komunistinei sistemai, norinčiai 
“naujai pasaulį atstatyti”, Komu
nistai turi savas “vertybes” ir jų 
siekimui jie naudoja visas prie
mones, nors jos ir prieštarautų 
logikai ar žmogaus laisvam apsi
sprendimui.

Edv. Š.

Melburne
STALO TENISAS

Š.m. rugsėjo 3 d. Melb. liet, 
sporto klubas Varpas pravedė 
gražų lietuvių stalo teniso turny
rą, kuriame dalyvavo 16 vyrų ir 
3 moterys. Turnyras vyko grandi
oziniame .Melbourno stalo teniso 
stadi ūme Albert Parke, kuris sa
vo tvarkingumu, stalų skaičiumi 
ir jų išdėstymu yra vienas iš pir
maujančių visame pasaulyje.

Tokioje gražioje aplinkumoje 
buvo malonu stebėti Melbourno 
geriausius lietuvių stalo tenisinin
kus, besivaržančius aršiose kovo
se dėl geresnės vietos ir laimė
jimo.

Gaila, kad nedidelis tautiečių 
skaičius atsilankė pasižiūrėti šių 
rungtynių, nes seniai jau nema
tėm tokios nuotaikos ir tokių gra
žių kovų.

Po visos eilės įtemptų ir iki pa
baigos įdomių rungtynių Melb. 
lietuvių stalo tenisininkai, pagal 
lainiėjimus, išsirikiavo į sekan
čią pajėgumo eilutę:

Vyrai: 1 — A. Balnionis, 2 — 
V. Zdanavičius, 3 — J. Ablons
kis, 4 — Spranaitis, 5 — Bimba, 
6 —(J Kuncaitis ir 7 — V. Soha.

Moterys: 1 — A. Lazutkaitė, 
2 — D. Zdanavičienė ir 3 — B. 
Gaidelienė.

Turnyrui tvarkingai vadovavo 
šios sekcijos vadovas J. Ablons
kis ir jam nuoširdžiai talkininka
vo klubo pirmininkas V. Lazaus
kas.

Grįžtant (bent mintimis) prie 
šio turnyro, norėtųsi išryškinti 
dvejas vyrų rungtynes, kurių me
tu blykstelėjo žaidėjų meistrišku
mas kamuoliuko valdyme ii' ma
tėsi žaidėjų sugebėjimas staigiai 
orientuotis padėtyje bei pereiti iš 
gynimo į puolimą ir atvirkščiai. 
Tatai rungtynės tarp Ablonskio ir 
Balnionio ir tarp Balnionio ir Zda
navičiaus. Laike šių rungtynių 
aiškiai buvo galima pastebėti žai
dėjų patyrimą, rutiną ir sugebėji
mą išlaukti tinkamo momento 
“mirtino” smūgio išvystymui, čia 
buvo galima pasigrožėti mokėji
mu laiku ir vietoje pasinaudoti 
kaip puolimo, taip ir gynimosi 
technikos.

Pabaigai norėtųsi pridurti, kad 
tokių turnyrų pageidautina dau
giau ir linkėtina, kad ateityje 
kiekvienas turnyro dalyvis atsi
vestų į žaidynes po porą desėtkų 
žiūrovų, kurie tikrai nesigailėtų 
atvykę ir pamatę tokias gražias 
rungtynes ir taip nuoširdžiai pa
sišventusius žaidėjus.

Sporto Mėgėja*

LIETUVIAI — EUROPOS
IRKLAVIMO ČEMPIONAI

Rugpjūčio 27 d. Čekoslovakijo
je įvykusiuose Europos akademi
nio vyrų irklavimo čempionato fi
naliniuose plaukimuose gerai pa
sirodė vilniečiai sportininkai Zig
mas Jukna ir Antanas Bagdonavi
čius, startavę su vairininku Ger- 
du Morkum. 2.000 m. distanciją 
Jukna su Bagdonavičium nuplau
kė pirmieji per 7 min. 43 sek., 
iškovojo aukso medalį ir Europos 
čempionų vardus. Jiems teko nu
galėti vokiečių, rumunų ir kt. 
tautų sportininkus. Deja, lietu
viai sportininkai kovojo kaip So
vietų Sąjungos komandos daly
viai. Aukso medalius gavo dar 
du sovietų atstovai — rusai.

★ G. Paltarokas meisteri*. Ha
miltono LSK Kovo narys Gedi
minas Paltarokas liepos 23 d. lai
mėjo Hamiltono ir apylinkės lau
ko teniso meisterio vardą, • baig
mėje nugalėjęs buv. N. Gvinėjos 
Daviso taurės narį Darvin Wight 
6:3; 6:4.

Žaisdamas mišriame dvejete 
su kanadiete Larvvie, mūsiškis 
užėmė antrą vietą. Šiuos gražius 
jo laimėjimus aprašė vietos ir To
ronto spauda, o taip pat ir vietos 
radijas bei televizijoje pranešė 
šią žinią.

Hamiltonietis pereitais metais 
laimėjo ir Kanados pabaltiečių 
meisterio vardą, tačiau nežiūrint 
jo puikių pasirodymų, jis nebuvo 
įtrauktas į lietuvių rinktinę, pa
baltiečių žaidynėms Clevelande 
liepos 22-23 d.d. Protestuodamas 
prieš tokį mūsų vadovybės neap
dairų žingsnį, plaukimo varžy
boms nevyko pakviestas Hamilto
no Kovo narys, buv. Kanados jau

nių plakimo meisteris J. Giedrai
tis.

* P. Vaitonis dalyvaus Kanados 
pirmenybėse. Hamiltonietis P. Vai
tonis, laimėjęs Hamiltono, Onta
rio prov. ir “Lake Ontario open” 
pirmenybes, dalyvaus uždarose 
Kanados šachmatų pirmenybėse. 
Jos bus pravestos rugpjūčio mėn. 
pabaigoje Brockville. Visi lietu
viai, linki P. Vaitoniui susigrą
žinti prarastą (vinipegiečiui Ja- 
novskui) Kanados šachmatų meis
terio vardą.

* Sportas Lietuvių Dienoje. Aš
tuntosios Kanados Lietuvių die
nos proga Montrealyje rugsėjo 
2 —'4 d.d. pravestos krepšinio, 
stalo teniso ir šachmatų žaidy
nės. Į jas pakviesti visi Kanados 
Sporto Apygardos klubai. Gaila, 
kad jos sutampa su š. Amerikos 
rudens ratu Bostone, tad sunku 
pasakyti, ar visi klubai galės Mon
trealyje dalyvauti.

K.B.

* S. Ameriko* liet, sporto žai
dynių II-ji dalis, kurią buvo nu
matyta pravesti Bostone, atsisa
kius bostoniečiams, yra perkelta 
New Yorkan. ši žinia čikagiečius 
pasiekė tik prieš kelias dienas. 
Žaidynės vyks rugsėjo mėnesio 
pirmąjį savaitgalį.

* A. Kunickas, praėjusiais me
tais atvažiavęs iš Brazilijos ir Žai
dęs Lituanicos komandoje, praė
jusį antradienį grįžo į Braziliją. 
Ten žada kiek pabuvoti, sukurti 
šeimą ir Čikagon yra numatęs vėl 
atvykti šių metų spalio mėn.

* Pabaltiečių futbolo pirmeny
bės buvo numatyta pravesti rug
pjūčio mėn. 26-27 d.d. Čikagoje. 
Jų pravėdintu šiemet rūpinasi lie
tuviai.

Siunti 
pinigus namo

Pinigai gali būti siunčiami į gimtąjį kraštą neatidėliojant paštu ar 
telegrafu arba Jūs pats galite pinigus pasiusti. Prityrę banko 
tarnautojai patars apie skubiausią ir tinkamiausią metodą pinigus 
persiunčiant.

Šis patarnavimas prieinamas kiekviename banko skyriuje, 
nežiūrint ar Jūs turite einamąją sąskaitą ar ne.

Jūsų pasiteiravimas mielai laukiamas.
Pilnas bankinis aptarnavimas
yra prieinamas Jums imamai:

Taupmenų sąskaita
Čekių sąskaita
Procentus nesantys indėliai

Laisva kelionine tarnyba bet kurioje pasaulio dalyje.

BANK OF 
NEW SOUTH WALES
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Bendri ir taupmenų indėliai
---------------------------------------------------------------------------- ARIfflU

BUVUSI "R O T A”, DABAR —

STATION DELICATESSEN
92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA

SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO 
PRODUKTUS.

Užsakymai pristatomi į namus.

FRANK'S
3 FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ), J

II AUKŠTAS, tel. 70-8023 J
ir V

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

DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 
KIRPĖJAI SPECIALISTAI. X

Lietuviams nuolaida. !4!

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI J
BANKSTOWNE X

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

PŪKINĖS KALDROS

DRAUGIŠKIAUSIAI IR PIGIAUSIAI JUMS PATARNAUS 

RADFORD’S FLORAL SERVICE 
Vainikai laidotuvėms, dovanų krepšiai ir kitos rinktinės gėlės. 

Siuntimas į užsienius.
117 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, Tel.: UB 1617

CABRAMATTA HOTEL
Tel. UB 1619 

moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto. 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- -j- 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — X 
gera muzika.

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
Į USSR PER ŠVEDIJĄ

NYMAN 8c SCHULTZ, SYDNEY
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI
PATARNAUS

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

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

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-
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PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

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

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

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

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

pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

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

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS
GARANTUOTAS

I I I
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BATUOTAS KATINAS

MUSU PASTOGE
DAINAVOS SALĖJE! MELBOURNO IR APLINKINIŲ VIETOVIŲ TAUTIEČIUS 

MALONIAI KVIEČIAME Į

MELBOURNAS DAINUOJA MELBURNAS

Vargingos Tėvynės vargingi vaikai, 
Plačiai išsisklaidę po svetimą minią, 
Sudėsim mes dainą — prabils mūs vargai, 
Nušvis mūs dangus, apsiniaukęs pilkai, 
Lengviau atsidusim, Tėvynę priminę.

Sudėsime giesmę iš savo skriaudos, 
Iš teisių, po budelio kojų pamintų, 
Iš sielvarte gimusios skausmo maldos — 
Ir kenčiančios širdys tą giesmę giedos, 
Kad gimtąją lėmę atmintų.

Putinas

MORNINGTONAS — melbur- 
niškių lietuvių Palanga. Kas va
sarą daug lietuvių čia suvažiuoja 
praleisti atostogas arba bent sa
vaitgalį ir gražioje pajūrio ap
linkumoje semiasi dvasinių jėgų, 
kad fiziniai būtų lengviau atsi
spirti prieš artėjantį rytojų.

Jau antri metai, kaip Melbur
no lietuvių Dainos ambūrio daly
viai atvyksta į Morningono gim
nazijos ruošiamą metinį koncertą 
ir lietuviškomis dainomis paįvai
rina jų programą.

Šiais metais minimas koncer
tas įvyko rugpjūčio 26 d. šv. Pet
ro naujojoje salėje, į kurių prisi
rinko virš 400 dainos ir muzikos 
mėgėjų. Mūsų dainoriai išpildė vi
durinę programos dalį, padainuo
dami šešias dainas, iš kurių pir
mą kartą buvo pagiedota Beetho- 
ven’o Sandus. Klausytojų tarpe 
matėsi eilė tautiečių, kurių dau
guma — Morningtono gyvento
jai.

šį kartą mūsiškių buvo ne tik 
dainuojama, bet buvo ir angliškai 
pasakojama apie Lietuvą, apie jos 
gamtą, žmones ir žmonių papro
čius. Aliutė Karazijienė lengvai 
sugebėjo užkariauti australų dė
mesį, nes gražiais ir jautriais žo
džiais perkėlė juos į mūsų Tėvynę 
ir kartu su jais ten pabuvojo apie 
gerą pusvalandį.

Po koncerto vykusioje bendro
je vakarienėje sunku buvo mūsų 
dainininkams atsakyti į visus aus
tralų paklausimus, nes kiekvienas 
norėjo šį bei tą sužinoti apie mū
sų kraštą, apie mūsų praeitį, o 
daugiausiai buvo įdomaujamas! 
mūsų moterų tautiniais rūbais ir 
turtingais gintariniais išdirbi
niais.

dainos turinio išaiškinimas angliš
kai žymiai padėjo klausytojams 
tinkamai suprasti dainuojamą dai
ną ir dvasiniai pajusti kiekvie
nos dainos skambėjimo grožį.

Ne eilinis tai buvo koncertas 
mūsų dainininkams, nes kiekvie
nas žinojo, kad juos seka ir klau
sosi speciali muzikos juri komisi
ja. Dar prieš koncerto pradžią 
buvo susitarta, kad varžybų tei
sėjai neoficialiai įvertins mūsų 
choro dainų atlikimą ir raštu pa
reikš savo nuomonę bei kritiką. 
Kad ir labai daug kartų teko kon
certuoti ir saviškiams ir austra
lams, visdėlto specialistų kritikų 
buvimas gerokai sujaudino dai
nuojančiuosius ir, žinoma, taip 
pat ir dirigentų.

Kaip ten nebūtų, po kiekvienos 
dainos sekė audringos klausytojų 
ovacijos ir skirtas pusvalandis 
dainuojantiems prabėgo 
greitumu. Šis koncertas turi dide
lės istorinės reikšmės, nes, kaip 
buvo oficialiai pranešta, tai buvo 
pirmas kartas Ballarato istorijoj, 
kada buvo dainuojama lietuviškai. 
Neabejoju, kad nėra Australijo
je kitos lietuviškos organizacijos, 
kuri būtų turėjusi progos tūkstan
tinei australų miniai taip plačiai 
nušviesti apie Lietuvą ir sukaupti 
jų dėmesį lietuviškų dainų gro
žiui.

Koncerto pabaigoje buvo gau
tas teisėjų komisijos raštiškas 
mūsų dainininkų įvertinimas — 
kritika, pasirašytas vyriausiojo 
teisėjo. ,

Norėdamas pasidalyti su tautie
čiais gautaisiais teisėjų įvertini
mais duosiu čia keletą ištraukų iš 
teisėjų lapo:

žaibo

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Sekmadienį, rugsėjo 10 d. minė

jimas pradėtas pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje. Dienai pritaiky
tą pamokslą pasakė kun. .P Va- 
seris. 1.45 vai. salėje minėjimą 
pradėjo A.L.B. pirmininkas p. 
Petrašiūnas. Jaunimo organizaci
jos — skautai ir ateitininkai — 
dalyvavo su vėliavomis. Po him
no sekė Elenos žižienės paskai
ta, kurioje ji išsamiai ir detaliai 
nušvietė, kaip lietuvių tautą iš
laikė savo kalbą, religiją, kultū
rą, papročius amžių bėgyje. Pre
legentė pabrėžė, kad kadaise pa- 
sišventusios liet, motinos leido 
savo trylikos — keturiolikos metų 
amžiaus vaikus savanoriais į ko
vą prieš okupantus. Koks didelis 
patriotiškumas jau spindės vien 
tik šiame sakinyje: “Malonu mirti 
už tėvynę!” Lietuviai buvę vieni 
iš pirmųjų pasaulyje pripažinę 
žmogaus asmens teises. Prelegen
tė vaizdžiai nušvietė didingąją 
Lietuvos praeitį.

Po to skautės gražiai padaina
vo “Ko liūdi berželi” ir “Blez
dingėlės”. Skautė Danutė Joku- 
bauskaitė puikiai paskambino pia
ninu Mozarto sonatą Nr. 18, C Mi
nor. Garsusis Melbourne lietuvių 
choras, diriguojamas Alberto Čel- 
nos, meistriškai padainavo dvi 
naujas dainas: “Anoj pusėj Ne
munėlio” ir “Kalu per dieną”. 
Publikai prašant, buvo dar padai
nuota ir “šiaurės pašvaistė”.

Vytenis Vasaris

piečių kalbų. Prelegentė pateikė 
tiek daug rūpestingai išstudijuo
tos medžiagos, paaiškindama nau
jus filologijos mokslo atradimus 
ir jų įtakų ankstyviausios indoeu
ropiečių istorijos nagrinėjimui, 
kad klausiusieji ir nepajuto, kaip 
praėjo valanda, o iškeltomis min
timis nenustota dalintis paskai
tai pasibaigus prie kavutės ir net 
į namus keliaujant.

Malonu pastebėti, kad į abi pas
kaitas susirinkta gausiai, o jų 
klausyta su nuoširdžiu susidomė
jimu ir atydumu.

E.Ž.

STUDENTŲ ŽINIAI
Šio mėnesio 28 d. 7 vai. v. Union 

House (Universiteto rūmuose) 
šaukiamas visuotinas Melburno 
u-to liet, studentų susirinkimas.

Kviečiame jame dalyvauti li
tuos kolegas, kurie iki šiol dar nė
ra įsijungę į Austr. liet. Studentų 
Sąjungą. Sąjunga nėra uždara, 
nes joje gali aktyviai dalyvauti 
ir tie kolegos, kurie mokosi Tech
nikos koledže, mokytojų seminari
jose ar kitose aukštosiose mo
kyklose.

šia proga primename, kad visi 
Sąjungos nariai, o ir kitų aukš
tųjų mokyklų kolegos nepamirš
tų atsilankyti į š.m. rugsėjo mėn. 
22 d. Baltų Studentų ruošiamą 
vakarą, kuris vyks Latvių Namuo
se, 3 Dickens Str., Erlwoode.

ALSS Melb. Sk. Valdyba

BANKSTOWN AS
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DIDĮJĮ LIETUVIŲ

Mill BALIU
\ v

kuris įvyks š.m. spalio mėn. 6 dn. (penktadienį)

Brunswick Town Hall.
Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 1.30 vai. ryto.

9 Geras ir didelis orkestras,
• Erdvi ir puošni salė,
• Bufetas gausus užkandžiais ir skanėstais,
• Taurieji gėrimai krautuvių kainomis.
PAKVIETIMUS PLATINA: p.p. Jonas Valys; Juozas 

vinskas, Lietuvių Namai —« JJ 3691; Juozas Meiliūnas
JU 2216; Ignas Alekna — XB 2155; Bronius Vanagas — 68 2015.

čer-

karu, malonia aplinkuma ir nuo
širdžiu svečių priėmimu. Taip pat 
kiekvienas lietuvis ras sau čia 
progos susimokėti Australijos lie
tuvio mokestį — 10 šil. metams.

Tad iki pasimatymo “Daina
voje.”

SYDNĖJUS

M.L.K. TARYBA

t
i

Į 
;? i

t
A

Ž 
Ž

d. gimnazijai, pagal susidariusių 
tradicijų kasmet dalį pelno skirti 
tautiniams reikalams.

Už praėjusiais metais paskirtų 
paramą Vasario 16 d. gimnazijos 
vadovybė Baltia Pty. Ltd. ben
drovei atsiuntė specialų pažymėji
mą, skiriamą tik pasižymėjusiems 
rėmėjams. j.p.k.

KULTŪRINGOS POPIETĖS
A.L. Kultūros Fondo paskaitų 

ciklas šįmet prasidėjo ypatingai 
sėkmingai. Rugpjūčio m. 26 d. iš 
Balarato atvykęs matematikas K. 
Rindzevičius skaitė paskaitų apie 
Quantu teoriją ir jos įtaką mo
derniškai galvosenai. Profesiona
liai paruošta ir patraukliai pateik
ta paskaita, iššaukė didelį susi
rinkusių susidomėjimų, pasireiš
kusį gyvose diskusijose.

Rugsėjo 9 d. I. Tamošaitienė, 
B.A., skaitė apie senąją indoeuro-

VISI MATYKIME 
BATUOTĄ KATINĄ!

Kaip jau anksčiau pranešta, 
Bankstowno savaitgalio mokykla, 
žinomajai jaunimo vaidinimų re- 
žisorei p. Saudargienei režisuo
jant, š.m. spalio 7 d. 7 v.v. Ban
kstowno Dainavos salėje stato 
Batuotą Katiną.

Pirmasis pastatymas taikomas 
mūsų suaugusiam jaunimui ir se
nimui, nes po vaidinimo bus ir 
pasilinksminimas su alučiu.

Po to netrukus vaidinimas bus 
pakartotas, į kurį bus specialiai 
kviečiami visi mokyklinio amžiaus 
vaikučiai su savo draugais, tėvais 
ir giminėmis. Po antrojo pastaty
mo bus parengta speciali vaikų 
arbatėlė.

Bilietai į Batuoto Katino vai
dinimą yra trijų rūšių: po 12, 10 
ir 8 šilingus. Bilietus užsisakyti 
prašoma pas H. Bučinską telefo
nu UU 9174.

BALTIA PTY. LTD.
METINIS SUSIRINKIMAS

Š.m. rugpjūčio 26 d. Baltia Pty. 
Ltd. turėjo savo narių metinį su
sirinkimų.

Susirinkime pranešimą apie 
1960-61 metų prekybų padarė di
rektorių tarybos pirm. J.P. Ke
dys, po kurio sekė paklausimai, 
diskusijos ir pelno patvirtinimas 
bendrovės nariams 1960-1961 me
tams.

Vėliau buvo perrinktas bendro
vės sekretoriumi A. Jokantas, pi
niginės atskaitomybės revizorium 
paskirtas H.V. Rowan & Co. 1961- 
1962 metams, ir aptarti einamieji 
reikalai.

Be kitų dalykų einamųjų re.ka
lų sąraše buvo padarytas nutari
mas paskirti £25-0-0. Vasario 16

PRANEŠIMAS
1961 m. rugsėjo 16 d. įvyko 

metinis sambūrio “šviesa” susi
rinkimas, kuriame dalyvavo gau
sus būrys narių. Naujai išrinkto
ji valdyba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai:

V. Doniela — pirmininkos, _V. 
Skrinska —- vice-pirmininkas, 
jauta Pullinen — sekretorė, 
Janavičius — iždininkas ir 
Kairaitis — narys.

J Revizijos Komisiją buvo 
rinkti V. Patašius ir M. Šutas, o 
j Garbės Teismą — J.P. Kedys, S. 
Skorulis ir V. Petraitis.

Naujoji valdyba numato su
ruošti visą eilę viešų ir uždarų 
parengimų aktualiomis temomis.

Visą korespondenciją prašome 
siųsti šiuo adresu: P. Pullinen, 
2 Maida Rd., Epping. Tel. 86-5519.

Valdyba

Pa- 
A. 
D.

iš-

BALLARATAS — Victorijos 
meno, muzikos ir dainos centras. 
Be to, šis miestas yra populiarus 
savo didžiuoju ežeru, kuriame 
įvyko 1956 m. Olimpinė regata ir 
irklavimo varžybos. Taip pat Bal
larato botanikos sodas yra plačiai 
žinomas savo šiltadaržių augalais 
ir kas vasarą rengiamais begoni
jos festivaliais.

Muzikos ir dainos srityje Bal- 
laratas daugiausiai yra žinomas 
savo “SOUTH STREET” varžy
bomis, kurios šiais metais įvyksta 
68-tą kartą. Tiesiog neįtikėtina, 
kad šios varžybos vyksta ištisas 
septynias savaites ir šiemet jose 
dalyvauja 3091 varžovas. Varžybų 
nugalėtojams yra paskirtos pinigi
nės dovanos, sumoje 66.000 svarų. 
Muzikinės ir dainų srities laimė
tojams nustatyti yra sudaryta ko
misija, kurią sudaro įvairių kon
servatorijų muzikos profesoriai. 
Šiais metais komisijos pirminin
ku yra pakviestas žymus Sydnė
jaus konservatorijos profesorius 
ir didelis įvairių tautų liaudies 
dainų mėgėjas.

Šių metų rugsėjo mėn. 9 d. įvy
ko 1961-jų metų South Street 
varžybų oficialus atidarymas, į 
kurį garbės svečiais buvo pakvies
tas Melb. lietuvių Dainos Sambū
ris atidarymo programai išpildyti.

Jau pora valandų prieš šių var
žybų atidarymą Melb. lietuvių 
Dainos Sambūrio nariai, vienas 
po kito, nuosavomis mašinomis 
pradėji rinktis į Ballarato naują
ją miesto savivaldybės Civic Hall 
salę, kuri savo dydžiu ir moder
niškais įrengimais yra ideali salė 
koncertams. Ne kiekvienas Aus
tralijos miestas turi tokį pastatą, 
kur užkulisyje būtų gražiai įreng
ta 30 nusirengiamųjų kambarių, 
kur scenos dydis prilygtų pusei 
futbolo aikštės ir kuri turėtų virš 
1500 sėdimų vietų. Puikus apšvie
timas ir gera akustika — tai dar 
viena gera salės savybė.

Didžiajai uždangai pakilus, ma
lonus murmėjimas nuskambėjo 
per visą salę. Arti tūkstanties 
klausytojų nustebę grožėjosi mū
sų moterų tautinių rūbų spalvų 
įvairumu ir lietuviškų raštų mar
gumu. Aliutė Karazijienė gražia 
anglų kalba pristatė klausytojams 
mūsų dainininkus ir išsamiai pa
pasakojo apie Lietuvą, jos gamtą, 
žmones, jų darbą ir gyvenimą. 
Reikia pripažinti, kad Aliutė Ka
razijienė yra nepamainoma pra
nešėja ir lengvai sugeba užka
riauti australų susidomėjimą pa
sakojamuoju dalyku. Kiekvienos

LITHUANIAN COUNTRY SIDE
Effective Opening. Nuances ef- 

fectivelly handled. Intonation ge
nerally Good. Fine resonance in 
the male section. Basses perti- 
cularly effective. Good attention 
paid to details. Phrasing and nu
ance intonation was quite safe. 
A good ballance. Good rhythm 
and staccato style was effective.

Kiekvienai dainai buvo suteik
ta įvertinimo kritika. Apie pasku
tiniųjų dainą dar sakoma, kad 
buvo: “Sung with good rhythmic 
precision.”

Manau, nesuklysiu pasakęs, kad 
geresnės kritikos nei Melb. lietu
vių Dainos Sambūris, nei šio 
sambūrio dirigentas negalėjo ti
kėtis ir visi mes, Melbourne lie
tuviai, turime džiaugtis, turėdami 
tokį vertingų dainos vienetų ir 
tokį gabų dirigentą, kurie iš mei
lės lietuviškai dainai sugeba taip 
plačiai ir vaizdžiai populiarinti 
mūsų brangiąją Lietuvą.

Tikiu, kad po šio koncerto Bal- 
larate, Melb. lietuvių Dainos Sam
būriui atsivers durys į platesnius, 
tarptautinius pasirodymus, nes 
šio koncerto auditorijoje buvo 
daug žinomų australų muzikos 
gyvenimo žmonių.

chorų dainininkai sugūžės į Ade
laidę, į II-ją- Australijos Lietu
vių Dainų šventę. Girdėti, kad 
Australijos Lietuvių Kultūros Ta
ryba nori sumažinti atski
rų chorų dainų skaičių net 
iki vienos arba dviejų. Manau, 
kad kiekvienam turi būti aišku, 
kad jungtinis choras, turėdamas 
tik vieną bendrą repeticiją, nieka
da negalės taip gražiai išreikšti 
dainos charakterio ir niekada ne
turės tokios skambios balsų har
monijos, kaip kad pavieniai cho
rai, kurie kiekvienos dainos tinka
mam išreiškimui skiria mėnesius 
laiko. Todėl, mano manymu, toks 
nutarimas yra labai apgailėtinas. 
Visdėlto, kaip ten bebūtų, ir mel- 
burniškiai su užsidegimu ruošis 
šiai didžiajai Dainų Šventei, nes 
lietuvis be dainos kaip žuvis be 
vandens.

ELBE

M.P.I.

SKUBĖKIME J ATBUNDANČIO 
PAVASARIO ŠOKIŲ VAKARĄ!

Žiemos sezono užbaigai ir at
bundančio pavasario pradžiai 
Bankstowno apylinkės valdyba 
rengia “Dainavos” salėje atbun
dančio pavasario šokių vakarą su 
plačia ir linksma programa.

“Rožyčių” okteto dainų melo
dijos kiekvieną mintyse pasken
dusį svečią nuneš į tėviškės ža
liuojančias pievas, žydinčių rūtų 
darželį ir alksnynais apaugusį pa
upį; turtingas gėrimais ir valgiais 
bufetas alkaną pasotins ir ištroš
kusį pagirdys. Šokių mėgėjai pa
siguos baleto šokiais; mūsų lietu
vaitės modistės pademonstruos 
ponioms naujausias madas, gi lo
terijoje bus galima išlošti gražių 
ir vertingų dalykų.

Tikrai visi džiaugsis puikiu va-

DONATĄ DUNDĄ

ir

KRISTINĄ VARNAITĘ

vestuvių proga sveikina ir laimės linki

“Vilniaus” Tuntas

MIELI LIETUVIAI!
BE SAVOS SPAUDOS NIEKAS NEGALI GYVENTU

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

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

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

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

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

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

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

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

MELBURNE. — Tautos šven
tės minėjimo dieną Melb. lietu
vių Dainos Sambūriui buvo leista 
giedoti lietuviškų pamaldų metu, 
o po pamaldų bažnyčios salėje, 
po p. žižienės nepaprastai įdo
mios paskaitos ir po mūsų jauni
mo gražaus pasirodymo, skaitlin
gai susirinkusiai lietuvių visuo
menei buvo daug dainų padainuo
ta.

Kiek žinoma, Melb. lietuvių 
Dainos Sambūris ruošia išleisti 
savo dainų rinkinio plokštelę. Taip 
pat artimoje ateityje numatoma 
vietos A.B.C. radijo studijoje 
įdainuoti visą eilę lietuviškų dai
nų į juostų, taip, kad valdiškoji 
3 LO radijo stotis galėtų bet ku
riuo metu transliuoti lietuvišką
sias dainas.

Kaip matome, šis gražus tautie
čių junginys jau eilę metų susi
renka kartą į savaitę į savo būs
tinę ir bendroje repeticijoje pa
klusta dirigento rankos mostui, 
kad išgautų harmoningą lietuviš
kos dainos sąskambį. Jau eilė me
tų, kaip šis dainos skambesys 
jautrina mūsų tautinius jausmus 
ir atgaivina praeities prisimini
mus.

Greitai prabėgs dar vieni me
tai ir visų Australijos lietuvių

ŠIŲ METŲ RUGSĖJO MĖN. 23 D.
“DAINAVOS" SALĖJE BANKSTOWNE

A.L.B. BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA

rengia

ATBUNDANČIO PAVASARIO

šokiu vakara
šokiams gros gera kapela, dainuos “Rožyčių” oktetas lietu

viškų dainų šiupinį, p-lė Edą Kymantaitė pašoks puikų baletų, 
madų paradas pademonstruos naujausios mados moteriškų dra 
bužių, veiks turtingas bufetas, loterija ir bus apsčiai kitų įvai
renybių.

Pradžia 7 vai. p.p.

įėjimas vyrams — 10 šil.; moterims — 8 šil., 
moksleiviams — 5 šil.

A.L.B. Bankstowno Apylinkės Valdyba

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

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

i
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

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

Tel. 84 2272
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
i
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