
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY — “OUR HAVEN” AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SAVAITRAŠTIS
Registered at the G.P.O., Sydney, for transmission by post as a newspaper.

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA.

Redaktoriui: Juliui Veteikii. Redakcijos adresai: 24 Lovoni Street, Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 3680.
Sydney, 1961 m., rugsėjo 26 d.

PRENUMERATA

Ištisiems metams — 
£ 3.0.0.

Pusei metų — £1.15.0 
Trims mėnesiams 

£ 1.0.0.
Atskiras nr. — 1/9.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose — £ 4.0.0. me
tams.

KOMERCINIAI 
SKELBIMAI

1 colis per 1 skiltį 
12/-

Bendruomeniniai — 
10/-

Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai — 1/6. 
Nuolatiniams skel
bimams teikiama
nuolaida.
Už skelbimų turinį 
neatsakoma.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 

Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Administracijos tel.i 649 9062

Nr. 38 (648). Trylikti metai.

PASISAKO PRIEŠ KULTŪROS
BENDRADARBIAVIMĄ

Prieš kurį laiką Ciuricho kan
tono vyriausybė Šveicarijoje pa
kartotinai atsisakė leisti sovietų 
smuikininkui Dovidui Oistrachui 
koncertuoti Ciuriche. Kantono 
vyriausybės elgesio motyvai yra 
tiek aktualūs ir svarbūs visiems, 
kas kovoja prieš sovietų ekspan
siją politikos bei kultūros srity, 
kad reikia juos čia plačiau atpa
sakoti. .

Ciuricho kantono vyriausybė 
pareiškė, kad komunistų nusi
statymu menas bei kultūra ne
atskiriami nuo politikos. Komu
nistų užvaldytose valstybėse me
nas bei kultūra tarnauja valsty
bei ir bolševikų ideologijai. Ko
munistinės diktatūros menininkų 
uždavinys yra užtušuoti gilią 
prarają, kuri skiria nuo jos lais
vąjį pasaulį. Galimas dalykas, 
kad pats Oistrachas nėra komu
nistas. Bet jis keliauja užsieny 
sovietų vyriausybės siunčiamas 
ir jo kaip menininko pasisekimu 
pasinaudoja savo tikslams komu
nistinė santvarka. Komunistų 
valdomų kraštų menininkų gas
trolės užsieny tarnauja tokiems 
tikslams, kurie nieko bendra su

kultūra neturi, būtent, jie tar
nauja politinei propagandai.

Chruščiovas yra pareiškęs, 
kad literatūros ir meno kūryba 
turi būti persunkta komunistinės 
kovos dvasios. Toje kovoje, ku
rią komunistų partija veda prieš 
mirštančias senojo pasaulio idė
jas bei sąvokas, spaudai, literatū
rai ir menui atitenka labai svar
bus vaidmuo.

Šitokiomis aplinkybėmis Ciu
richo kantono vyriausybės nuo
mone, komunistų menininkai, 
specialiai paruoštų ir ištikimų 
bolševizmui valdininkų prižiūri
mi, daro savo propagandines 
gastroles Vakarų pasaulyje. Bet 
tos gastrolės negali būti šveica
rų valdžios įstaigų remiamos su
teikiant leidimus gastroliuoti.

Šia proga kantono vyriausybė 
priminė, kad raudonajai armijai 
brutaliai užgniaužus vengrų su
kilimą 1956 metais, visa šveica
rų tauta vieningai pasmerkė so
vietų smurto politiką. Vengrijos 
įvykiai aiškiai atskleidė tikrą va
dinamosios taikingos koegzisten
cijos reikšmę ir komunistų sie

kius. Šveicarijos spauda ir viešo
ji opinija nepaprastai vieningai 
kvietė tada nutraukti kultūros ir 
sporto ryšius su komunistų už
valdytais kraštais. Visi buvo vie
nos nuomonės, kad net žino
miausi Rytų menininkai yra prie
spaudos santvarkos atstovai, ku
rių negalima įsileisti, tuo būdu 
išreiškiant solidarumą tiek su 
kovojančia už laisvę vengrų tau
ta, tiek su kitomis komunizmo 
pavergtomis Europos civilizuoto
mis tautomis.

Galop, Ciuricho vyriausybė 
pažymėjo, kad tų samprotavimų 
vedama ji neleido taip pat Ven
grijos baleto, sovietų Moizieje- 
vo baleto ir Pekino operos gas
trolių.

Šitoks demokratinės Šveicari
jos elgesys yra pamoka visiems 
naivėliams ar sovietų pakali
kams, kurie siekdami statyti 
“tiltus” kultūros santykiams su 
sovietų okupacine valdžia Lietu
voje ar iš viso su sovietais, są
moningai ar nesąmoningai remia 
sovietų pastangas užmigdyti Va
karų ir mūsų pačių sąžinę.

L.

VĖL KLIŪNA "DYKADUONIAMS"
Liepos mėn. pabaigoje paskel

bus kom. partijos programos pro
jektą, partijai nepaprastai pa
lengvintas varovo, agitatoriaus 
uždavinys. Kiekviena partinio pa
reigūno kalba, ūkininkų, darbi
ninkų, mokslininkų pareiškimai ar 
straipsniai prasideda programos 
paskirų vietų citatomis ir džiau
gsmo pareiškimais, kad ateitis bū
sianti tikrai šviesi, nes juk tai 
nustatė programa, o ji juk klysti 
negali.

Savo vedamajame “Tiesa” (212 
nr.) džiūgauja, kad nepaprasta 
laimė gyventi tokioje visuomenė
je, kur žmogus žmogui esąs bro
lis ir kur žmogaus poreikiai ten
kinami pagal pareikalavimus ir 
1.1.

Girdi, net širdį džiugina “tūks
tančiai” pavyzdžių, kai Lietuvos 
žmonės visur stengiasi įnešti sa
vo indėlį į komunizmo pastaty
mo reikalą. Janina Ragauskaitė 
pasiryžusi šiemet išauginti 500 
bekonų ir tai esąs pavyzdys, kaip 
žmogus suprantąs savo pareigą 
komunizmui... Jei dirbsi geriau, 
greičiau — jau neši savo indėlį...

Darbas visuomenės labui — štai 
tokį šūkį šiuo metu Lietuvoje 
primygtinai skiepija spauda ir Vil
niaus radijas. Tai esą įrašyta tai
syklė. Tuo tarpu, toji pati “Tie
sa” čia pat gailiai nusiskundžia, 
kad kaip tik Lietuvoje pakilo 
skaičius tokių žmonių, kurie norį 
gauti gėrybių iš visuomenės, ta
čiau... patys visuomenei nieko ne
norį duoti. Tokie žmonės — tai 
atplaišos, veltėdžiai. Jau žinoma, 
kad Lietuvoje neseniai smarkiai 
pakilo ir baudimai už tų veltėd
žių “darbus”, už spekuliaciją, pri
rašinėjimus žemės ūkyje, padaž
nėjo demaskavimai spaudoje tų, 
kurie įsigijo namuką ar mašiną.

Kas čia kaltas? “Tiesos” atsa
kymas čia aiškus — tik kapitalisti
nė santvarka, nes ji turėjusi “vil

kiškus įstatymus” ir jais kaip tik 
tie dykaduoniai dabar Lietuvoje 
naudojasi. Taigi čia peršasi išva
da — dabar, jau per 20 metų pra
slinkus nuo bolševikinės santvar
kos įvedimo Lietuvoje, štai toji 
kapitalistinė santvarka tokią di
delę įtaką daro į Lietuvos gyven
tojus miestuose ii’ kolchozuose!

Nors kom. partijos programa 
žada taip puikią ateitį, rojų že
mėje, tačiau... kaip tik ją paskel
bus, tie lietuviški “dykaduoniai”, 
anot “Tiesos”, svarbiausiu savo 
tikslu laiko apsitverti nuosavame 
darže, rūpintis tik savimi... Esą, 
“jo asmeniškas turtas šventas ir 
neliečiamas, o valstybinis, visuo
meninis jam nerūpi”. Jei Lietu
vos gyventojai, kaip ir partinis or
ganas pripažįsta, taip pasiilgę pri
vačios nuosavybės, matyti, jie bo
disi komunistinio režimo varžtų, 
kolchozinės santvarkos.

Be veltėdžių, dykaduonių var
do, jau sugalvota ir naujų titulų, 
kaip “privatininkai, antivisuome
niniai elementai”. Blogiausia, 
kad anot “Tiesos”, tų “privati
ninkų” Lietuvoje ne tiek jau ma
ža ir ne taip juos smerkia visi 
tikrieji “tarybiniai žmonės”. Tas 
pats dienraštis jau turi pabrėžti, 
kad... atsiranda žmonių, kurie su 
tais “dykaduoniais” taikstosi, jie 
susiranda sau globėjų, rėmėjų, už
tarėjų.

Pasirodo, kad kapitalistinėje 
Lietuvoje bujoję, anot “Tiesos”, 
apgaudinėjimas, akių dūmimas, 
karjerizmas ir tos liekanos vei
kiančios dabar.

“Mūsų visuomenė” (ja gi rei
kia suprasti kom. partiją) jaučia 
ir stebi ir pyksta, kad Lietuvos 
gyventojai nesitaiksto su bolševi
kiniu režimu (jų terminais kal
bant), nejaučia pareigos plėšytis 
dėl komunistinės “statybos”. Ir 
tai vyksta ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje sovietijoje.

TIESOS ŽODIS

“NEUTRALIESIEMS”

Rugsėjo 12 Pavergtųjų Seimas 
pasiuntė bendro turinio telegra
mas Indonezijos prezidentui Šo
kamo ir Mali prezidentui Keita, 
kuriuodu Belgrado Konferenci
jos pavesti intervenuoti Preziden
tą Kennedy, kad tartųsi su Kruš- 
čiovu.

Pavergtųjų Seimas konstatuo
ja, kad Belgrado Konferencija, 
nors skelbėsi neutraliųjų, faktiš
kai neutralumo neparodė. Ji pa
sisakė tik prieš bebaigiantį nykti 
Vakarų kolonizmą, bet nutylėjo 
šių laikų vienintelį besiplečiantį 
sovietinį kolonizmą. Šioks kon
ferencijos “neutralumas” 100 
milijonų pavergtųjų Centro ir 
Rytų europiečių atžvilgiu ir at
žvilgiu 95 milijonų pavergtų įvai
rių tautų žmonių pačioj Sov. Są
jungoj ir daugybės milijonų pa
vergtųjų Kinijoj, Tibete, Šiaurės 
Korėjoj, Šiaurės Vietname su tik
ru neutralumu nesiderina. Taip 
pat nesiderina su neutralumu 
konferencijos atlaidumas Sov. 
Sąjungai dėl atnaujintų atominių 
ginklų bandymų ir palankumas 
Kremliaus laikysenai Berlyne.

Pavergtųjų Seimas, tikėdamas, 
kad konferencijoje dalyvavusios 
valstybės tikrai nori išlaikyti sa
vo nepriklausomybę, pareiškė ti
kįs, kad ateis laikas, kai šios val
stybės suprasiančios, kad vienin
telė grėsmė jų nepriklausomybei 
tėra Sov. Sąjungos užmačios ir 
kad tada jos taip pat rikiuosis su 
visais sovietų pavergtais kraštais 
ir įsijungs į bendrąsias žmonijos 
pastangas už tautų ir asmens tei
ses. Tos telegramos tekstas buvo 
praneštas ir prezidentui Kenne
dy.

MUMS GLOBĖJAI 
NEREIKALINGI

POLITIKOS 
LABIRINTUOSE

(IŠ PLB VALDYBOS PIRM. J. MATULIONIO KALBOS, 
RUGSĖJO 3 D. PASAKYTOS KANADOS LIETUVIŲ DIE
NOJE MONTREALY)

Jei kas mano, kad laisvės prin
cipas yra taikintinas tik Afrikos 
tautoms, klysta ir sąmoningai 
klaidina kitus.

Jei kas mano, kad laisvės 
principas yra taikintinas tik kapi
talizmo pavergtoms tautoms, 
klysta taip pat.

Laisvės principas yra vienas, 
yra nedalomas, yra visuotinas. 
Jis lygiai liečia visas tautas, ne
žiūrint ar jos būtų pavergtos ka
pitalistų ir imperialistų, ar komu
nistų. į laisvės principą atsire
mia visos tautos, tiek pavergtos, 
tiek’ ir nepriklausomos. Jis visas 
įpareigoja. Pati tauta, ir tik ji, 
sprendžia savo laisvės reikalą. 
Todėl mes, laisvieji lietuviai, sa
kėme ir sakysime, kad lietuvių 
tauta turi būti laisva, kad ji pa
ti turi tvarkyti savo gyvenimą be 
jokių globėjų, kad ji pati turi at
stovauti savo reikalus tarptauti
nėse organizacijose. Jos dabarti
nė okupacija yra smurto, jėgos 
ir klastos padaras. Dabartinis jos 
gyvenimo būdas yra jai primestas 
ir padiktuotas okupanto. Be to, 
pati tauta to paties okupanto yra 
naikinama, terorizuojama, per
sekiojama ir niekinama. Ir šian
dien dar jos sūnūs važiuoja “sa
vanoriškai” į Rusijos ir Sibiro 
tyrus.

Mes, gyvendami laisvuose 
kraštuose jaučiame pareigą pa
reikšti visų lietuvių vardu, o kar
tu iij visos Lietuvos, kad ji — 
lietuvių tauta — sieks laisvo ir 
nepriklausomo gyvenimo savys- 
tovios valstybės formoje. O su 
kuo ir kada ji norės dėtis į sąjun
gas, tai ji pati nuspręs. Šitoji tau

tų apsisprendimo teisė negali bū
ti iš tautos atimta. Nei jėga, nei 
bendru nutarimu, nei pritarimu, 
nei pripažinimu įvykusių faktų, 
kurie galėtų tęstis 10, 20 ar dau
giau metų.

Mes iš anksto smerkiame visas 
sutartis, kurios vardan Lietuvos 
laisvės norės pirkti sau patogią 
ar laikiną taiką. Tokia taika, 
tarptautiniais kriminalais parem
ta, būtų gėda visai žmonijai.

Mes esame statomi prieš dide
lius bandymus: pasitikėjimą Va
karų demokratijomis ir viltis at
gauti savo tautai laisvą ateitį. 
Mes nesuklupsime pakely siek
dami savo tautai laisvo rytojaus! 
Visa lietuviškos emigracijos ilga 
istorija, prasidėjusi carų okupa
cijos laikais, yra ištikima savo 
tautos laisvės idealams. Lietuviš
ka emigracija, kuri savo esmėje 
yra politinė, visada ir visokiais 
laikais besąlyginiai rėmė tautos 
pagrindinį nusistatymą — būti 
laisvai.

Lietuviška išeivija labai vie
ningai, labai sutartinai ir nesvy
ruodama jaučia turinti teisės pa
reikšti visiems — ir draugams ir 
priešams, saviems ir svetimiems 
—• , jog lietuvių tauta, amžiais 
būdama laisva ir savystovi, nie
kad nesutiks išsižadėti savo lais
vės ir nepriklausomybės, niekad 
nesutiks atsisakyti savo teisių, 
niekad nesutiks perleisti savo tei
sių sprendžiant savo likimą kaž
kam svetimam. Tuo labiau ji 
nesutiks būti mainų objektu, kaip 
lygiai nesutiks būti kad ir labai 
galingų tautų žaislu.

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO 
S. LOZORAIČIO NOTA

JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINIAM 
SEKRETORIUI.

PARODOS SU

BOLŠEVIKINIU ATSPALVIU

Klaipėdoje rugp. mėn. vidury 
atidaryta žemaičių krašto liau
dies meno paroda, kurioje daly
vavo per 70 liaudies meistrų. Pa
rodoje eksponuota apie 1,200 kū
rinių: medžio drožybos, skulptū
ros, keramikos, audinių, siuvinė
jimų, gintaro, tapybos, grafikos 
ir kt. "Tiesa” (195 nr.) pasidžiau
gė, kad visi liaudies meistrai kū
rybinį kelią pradėję daugumoje 
bolševikinio režimo metais, sten
giasi atspindėti “tarybinį gyveni
mą”. Tai paliudija tokie darbai, 
kaip J. Mockaus medžio skulptū
ra “J. Gagarinas”, V. Vilko "Mo
kslas ir religija”, P. Jankaus gra
fika “Komunistinio darbo briga
da” ar A. Bogdano skulptūra 
“Interventų liekanos — iš Kubos”. 
Vis tai, anot "Tiesos”, tarybinio 
liaudies meno pavyzdžiai.

Rugp. 21 d. Vilniuje atidaryta 
vad. respublikinė dailės darbų pa
roda. Joje dalyvauja per 160 
skulptorių, tapytojų ir grafikų 
ir jų atrinkti darbai numatomi 
pasiųsti į Maskvą, partijos suva
žiavimo proga numatytoje sureng
ti parodoje. Pagal partijos pagei
davimą, kūriniai .aišku, “alsuoja 
nūdiena”, pavaizduoja... “didin
gus mūsų gyvenimo puslapius”. 
Pavyzdžiai: A. Savicko "Žemė te
ka” (kosmonautine tema...), A. 
Glinskio “Dujotiekininkai”. A. 
Stasiulevičiaus “VRES statyba 
Vievyje”, J. Kuzminskio lino rai
žinių ciklas “šalin kolonializmą”. 
Dailė, kaip ir kitos meno šakos, 
siekiama kuo daugiau pajungti 
komunistinei propagandai.

— Vilniuje surengta literatūri
nė paroda, kurioje... eksponuoti 
laikraščiai, brošiūros, kuriuose 
rusų, lietuvių ir lenkų kalbomis 
išspausdinta naujosios kom. parti
jos programos projektas, medžia
ga apie to “dokumento” nagrinė
jimą. Aišku, parodyti ir užsienių 
laikraščiai, kuriuose “plačiai” bu
vęs aptartas tas “epochinis do
kumentas” — utopinių sovietinių 
pranašysčių rinkinys.

Nuo pat Jungtinių Tautų 
įsteigimo dienos Generalinė 
Asamblėja kasmet susiduria su 
vis nauju tarptautinių santykių 
pablogėjimu. Tokios padėties 
priežastis glūdi laikysenoj vieno 
Organizacijos nario — Sovietų 
Sąjungos, kuri savo pastovia tei
sės panieka ir agresinga politika 
sistematingai griauna tarptauti
nės bendruomenės pagrindus. 
Paskutinė sovietų daromų netei
sybių grandis yra pasikėsinimas 
prieš Vakarų Berlyno laisvę.

Tačiau pavojus, kuris iš sovie
tų gręsia civilizuotajam pasau
liui, turi ir kitą pusę, taip pat 
rimtą, kaip Maskvos vyriausy
bės agresijos. Tai yra sovietų at
kaklios pastangos demoralizuoti 
pasaulio viešąją nuomonę, pri
pratinant ją toleruoti visus so
vietų melus bei smurtus. Deja, 
£ias pastangas palengvina tas 
faktas, kad Sovietų Sąjunga dar 
yra Jungtinių Tautų narys, nors 
jos politika tėra vienas aiškus 
nuolatinis Organizacijos statuto 
pažeidimas.

Kaip žinoma, savo laiku So
vietų Sąjunga buvo išmesta iš 
Tautų Sąjungos dėl to, kad už
puolė Suomiją. Juo labiau tad

negalima pakęsti, kad ji priklau
sytų prie Jungtinių Tautų Orga
nizacijos. Bet ligi Jungtinių Tau
tų narių tarpe subręs toks jų gy
vybinių interesų supratimas, yra 
būtina, kad Organizacija bent 
aiškiai atskirtų savo atsakomybę 
nuo Sovietų Sąjungos atsakomy
bės, būtent, pakeldama savo 
balsą už tų tautų apsisprendimo 
teisę, kurios, kaip Lietuva, yra 
sovietų pavergtos. Jeigu Jungti
nių Tautų Organizacija nepasi- 
ryžtų to padaryti ir tokiu būdu 
nepateisintų jeivilizuotojo pasau
lio sudėtų į ją vilčių, reikia bijo
ti, kad ji žlugs dėl smūgių, kurių 
sovietai tikrai suduos jai ateity, 
siekdami paraližuoti ir sunaikin
ti ją kaip vyriausią tarptautinės 
tvarkos saugotoją. Tokiu atvėju 
Organizacijos žlugimas būtų ap
suptas tokio pat abejingumo, ko
kį ji dabar rodo sovietų paverg
tosioms valstybėms.

Naudodamasis Tamstos malo
niu tarpininkavimu, aš pranešu 
visa tai XVI Gen. Asamblėjos 
dėmesiui ir pakartoju savo pro
testą prieš neteisėtą karinę oku
paciją bei komunistinę priespau
dą, kurias Sovietų Sąjunga yra 
primetusi Lietuvai.

APSVARSTYTAS AZYLIO 

TEISĖS KONVENCIJOS

PROJEKTAS

Stockholme, Švedijos parlamen
to rūmuose, dvi dienas posėdžia
vo Europos tarybos teisių komisi
ja. Buvo apsvarstytas europinės 
azylio teisės konvencijos projek
tas, kurį komisija pateiks rugsė
jo mėn. Strassburge įvyksiančiai 
Europos patariamojo seimo sesi
jai. Teisių komisijos pirm, danų 
parlamentaras H. Lannung nuro
dė, jog azylio teisės pastraipa bus 
įrašyta europinėn žmogaus teisių 
konvencijon, kuri buvo pasirašyta 
1950 m. Romoje, šioji konvencija, 
nurodė jis, teisiškai saisto ją pa
sirašiusias valstybes, kai tuo tar
pu JT Žmogaus teisių deklaraci
ja tėra tik pasiūlomojo pobūdžio. 
Europos tarybai šiuo metu pri
klauso 16 valstybių. Pagal pasiū
lytą bendrąją konvenciją nė vie
nas šių kraštų neturėtų teisės at
sisakyti priimti politinės globos 
prašančius pabėgėlius. Blogiausiu 
atveju politiniam pabėgėliui tu
rinti būti suteikta laikinė azylio 
teisė, kad per tą laiką jis galėtų 
gauti tikrą globą kitame krašte.
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2 MŪSŲ PASTOGĖ: 1961 m. rugsėjo 26 d.

“Batuoto Katino” Laukiant POLITIKA IR KASDIENYBĖ
šeštadienio rytas. Akis merkia 

dar neišsiblaškę sapnų vaizdai, 
taip malonu ilsėtis, o tas telefo
nas nenustoja zirzėjęs... Redakto
rius prašo nuvykti į “Dainavą” 
ir aprašyti mūsų jaunųjų aktorių 
“verčiamus kalnus” — pasirengi
mo eigų "Batuoto katino” pasta
tymui.

Sydnėjaus apylinkėse baladoja
si jau tikrai atbudęs pavasaris, 
saulutė šilta ir maloni, gražesnės 
dienos pasivažinėjimui negalėtum 
nė norėti. Malonu būtų važiuoti 
toliau, žavėtis gamta, bet jau čia 
pat ir Bankstowno “Dainavos” kie
me atsiduriu, kur susirikiavusi 
graži eilutė automobilių, šalia jų 
pastatau ir savo “bombutę”. Tiek 
automobilių laukia kieme, sakau, 
kad salėje tai jau tikrai triukš
minga bus. Bet iš ten nė šniukšt! 
Pirštų galais jslenku į vidų. Ant 
scenos rangosi jaunoji Apinytė ir 
miaukia ir kalba, o ten pat ir ait
varai švaistos, vienas iš jų — se
nesnis matyt, nes visų laikų čiau
do režisorės R. Saudargienės pra
šomas. Turįs garsiau čiaudėti, nes 
juk visa salė turėsianti girdėti...

Norėjau pasikalbėti ir su pa
čia režisore, bet ji visų laikų už
siėmus, čia vienam, čia kitam 
paskutiniuosius patarimus davinė
ja. Taip ir neišdrįsau jos nuo dar
bo atitraukti.

Kėdėse susėdę seka darbų pa
tenkinti tėveliai ir kiti jaunieji 
aktoriai, kurie laikas nuo laiko li
pa į scenų, vėl sugrįžta ir tyliai 
seka savo draugų vaidybų. Ir ko 
ten tik nėra ir žmogėdra, ir bajo
ras, ir jauna karalaitė ir jaunimo 
gražaus, kuris ir dainuoja ir šo
ka, p. Dargužio akordeonu paly
dimi.

Kampe, visų laikų tyliai užsi
svajojęs, pypkę riestu cibuku 
traukia dekoratorius A. Plūkas. 
Pirštų galais prislenku prie jo ir 
bandau girti, kad tikrai puikiai 
paruoštos dekoracijos, o jis man 
ir sako:

— Palaukit ponas, pamatysit 
kaip atrodys per spektaklį su pil
nu apšvietimu... dabar tik gabalai 
teišmėtyti po salę...

Nors ir gabalai, nors ir neap
šviesti, bet man jau dabar akį 
traukia, čia mūsų kalbų nutrau
kia B. Genys, mokyklos vedėjas, 
mojuodamas lazda, kad tyliau lai- 
kytumėmės, nes trukdą darbų.

Žvilgterėjęs į Sankauskų, kuris 
tyliai, kaip pelytė, dirba, vedžio
damas laidus, už rankovės išsi
tempiu M. Šumsku į kiemų ir ten 
mudu garsiau pradedame kalbėtis 
apie visus reikalus.

"Batuotų Katinų” — tarptautinį 
veikalėlį vaikams lietuviškais mo
tyvais inscenizavo R. Saudargienė 
ir šiuo veikalu bus atžymėta ALB 
Bankstowno savaitgalio mokyklos 
dešimtmečio sukaktis. Režisorei 
padeda dirbti visi mokytojai: D. 
Skorulienė — tautinius šokius mo
ko, tekstų paruošė — p. Apinie- 
nė, K. Kavaliauskas — išmokė 
dainų, p. Dargužis kiekvienų re
peticijų groja akordeonu, bet 
spektaklio metu gros B. Kiveris. 
B. Genys ir p. Nakutis priguldami 

Vienas iš daugelio vaizdų 
"Batuotojo katino” vaidinime

vis padeda vienur ar kitur ir ne- 
drausmingesniuosius vaikus tvar
ko. A. Plūkas paruošė ir nupiešė 
tikrai puikias dekoracijas, prie 
kurių jis ne vienų kartų išdirbo 
net iki pirmųjų gaidžių. Elektros 
įrengimai p. Santausko ir A. Bu
činsko.

Administravimo darbų atlikti 
buvo pasikviesta ALB Bankstow
no Kultūros Taryba, administruo
jant M. šumskui. Jau praeityje 
gerai užsirekomendavusi, ir da
bar Bankstowno Kultūros Taryba 
įdėjo užtektinai darbo ir pastan
gų, kad šis veikalas būtų tinka
mai pademonstruotas visuomenei. 

Žavėjomės “Pabaigtuvėmis”, at
rodo, dabar galėsim gėrėtis “Ba
tuotuoju Katinu”.

Šis veikalas bus statomas du 
kartus, nes jį turėtų pamatyti ne 
tik jaunieji, bet ir senesnieji. 
Taigi pirmų kartų į taip vadina
mų premjerų kviečiami senesnieji 
ir vyresnio amžiaus jaunimas, ku
rie po vaidinimo galės pasišneku
čiuoti prie alaus stiklo ir psišok- 
ti, o antrųjį kartų veikalas bus 
statomas grynai jaunimui — vai
kams, kuriems po spektaklio bus 

suruošta arbatėlė.
Mums besikalbant, štai ir A. 

Bučinskas į kiemų įslinko su “Hol- 
denu”. Klausiu kaip bilietai pla
tinti sekasi?

— Žmonės juos perka, kaip 
karštus blynus. Jei nori geresnės 
vietos, pasiskubink!’

Pasirodo, kad net australai mo
kytojai, patyrę iš savo mokinių 
apie šį vaidinimų, yra užsisakę bi
lietų. Pora mokytojų nori net mū
sų tautinius šokius savo mokinius 
pradėti mokyti. Nieko nelaukęs ir 
aš traukiu svarelį iš kišenės, bet 
Algis atsiprašo, kad bilietų su 
savim nepasiėmęs. Užsirašė pavar- 

SO VIETŲ SĄJUNGA SKELBIA 
PASIŪLYMUS PROGRAMAI 
Visoje Sovietų Sąjungoje vyks

ta kom. partijos programos pro
jekto svarstymams, sovietinė 
spauda pradėjo skelbti įvairius 
pasiūlymus, papildymus. Jie pa
rodo, kad gyventojai toli gražu 
ne su tokiu entuziazmu priima 
projektų, kaip atrodo klausantis 
radijo pranešimų ar skaitant įvai
rių įmonių, kolchozų rezoliucijas. 
Štai laikraštis “Moskovskaja 
Pravda” paskelbė vienos tekstilės 
įmonės ties Maskva darbininkės 
pasiūlymų ir reikalavimų, kad 
programoje būtų įrašytas sovietų 
moters atpalaidavimas nuo nak
tinio darbo. Maskvos “Pravdoje” 
paskelbta per 10 pasiūlymų. Vie
name jų prašoma programoje ašt
riau pasisakyti prieš asmenybės 
kultą. “Senasis bolševikas” pikti
nasi, kad moterys — partietės iš
tekėjusios vengia dirbti bet kokį 
visuomenei naudingų darbų. Ki
tas skaitytojas nepatenkintas, kad 
partinių skyrių vadovai gali būti 
renkami du kartus iš eilės — esą, 
tai per trumpas laikas, nes jau
nosioms pajėgoms reikia duoti 
progos įgyti patyrimo ir apsipras
ti su vadovavimo reikalavimais.

Paliečiami iš šeimų klausimai. 
“Izvestijų” dienraštyje vienas 
teisininkas reikalauja šeimos gy
venimo reikalus įtraukti progra- 
mon kaip atskirų skyrių, nes juk 
šeima esanti visuomenės ląstelė. 
Šeimos gyvenimas turįs būti or
ganizuojamas komunistiniai. Ly
giai projektas puolamas, kad per 
mažai vietos jame skiriama mote
riai ir jos gyvenimo pagerinimui. 
Vėl iš kitos pusės siūloma prog- 

dę ir perspėjo, kad atvykčiau ne 
vėliau 6.30 vai., nes vėliau rezer
vuotų bilietų nelaikysiąs.

Paspausdžiau ranką tiems jau
niems ALB Bankstowno Kultūros 
Tarybos vyrams ir patenkintas 
tuo, ką mačiau ir sužinojau, sku
binu į namus, kur laukia rašomo
ji mašinėlė...

Lipdamas į savo “bombutę”, nu
tariau, kad spalio 7 d. manęs nie
kas nesulaikys net storiausiomis 
virvėmis surišęs — važiuosiu į 
“Dainavą” pasigrožėti jaunųjų 
aktorių darbu.

Norintieji iš anksto gauti bilie
tus, gali paštu užsisakyti, nusiun
čiant pinigus A. Bučinskui — 31 
Pyramid Ave., Padstow, arba už
sisakyti telefonu UU9174. I-vieta 
— 12 šil., II — 10 šil. ir III — 
8 Šil. — abulcas — 

rainoje įtraukti nuostatus apie 
kovų su alkoholizmu. Alkoholio 
vartojimas esųs prakeikimas ir gy
venimo apnuodijimas daugeliui 
moterų ir motinų. Dėl to ir so
vietinis jaunimas einųs į pražū
tį... Penki partijos nariai “Izves- 
tijose” paskelbė laišką, siūlydami 
kolchozų pirmininkus ii- valdybos 
narius rinkti slaptu, o ne atviru 
balsavimu. Juk, girdi, gali atsi
rasti žinančių, kad Ivanas ar Bo
risas netinka pareigoms, tačiau... 
niekas per atvirus balsavimus ne
išdrįsta pakelti rankos. Tik slaptai 
atiduotas balsas, esą, galįs būti 
objektyvus... Pasiūlymų skelbiama 
ir daugiau, tik klausimas, ar su 
jais bus rimtai skaitomasi.

ĮTAMPA DIDĖJA, 
DEPORTACIJŲ BAIMĖ

Ryšium su Sovietų S-je kelia
mu triukšmu dėl vad. vakarų im
perialistų (su JAV priešaky) ta
riamai kurstomo trečiojo pasauli
nio karo, visoje Sovietų S-je di
dėja įtampa, vis labiau pasireiš
kia gyventojų nervingumas. Atsi
randa ir baimė dėl galimų depor
tacijų. Pranešimais iš Stokholmo, 
parduotuvėse išnykusi mėsa ir 
sviestas. Žmonėse kelia nerimą ir 
ženklai, kad Sovietai stiprina ka
rinius pasirengimus. Pastaruoju 
metu padidėjęs ir žmonių dingi
mas. Stokholme leidžiamas estų 
koalicinis savaitraštis “Teataja” 
rugsėjo 2 d. paskelbė, jog gauta 
žinių apie didelį gyventojų neri
mą pavergtoje Estijoje. Daug vy
rų esą pašaukta kariuomenėn. 
Baiminamasi, kad mobilizacijos 
priedangoje būsiąs vykdomas prie
vartinis gyventojų iškeldinimas 
Rusijos gilumom

PAVOJUS SOVIETAMS 
BANDANT ATOMO BOMBAS
Ryšium su sovietų pradėtais 

atominiais sprogdinimais, visame 
pasaulyje nuaidėjo protestų ban
ga. Susirūpinimas kyla ir kaimy
niniuose sovietų kraštuose. Kaip 
praneša Eltos Stokholmo bendra
darbis, tie sprogdinimai, švedų 
spaudos žiniomis, sukėlė rimtą pa
vojų, jog Švedija galinti nukentė
ti nuo radioaktyvinių kritulių.

45.000 Goeteborgo miesto dar
bininkų kreipėsi į sovietų vyriau
sybę, kad ji laikytųsi savo anks
tesnio pažado ir, atsižvelgdama į 
tokių sprogdinimų pavojus pa
saulio sveikatai ir taikai, juos su
stabdytų ligi galės būti pasiektas 
tarptautinis susitarimas atomi
niams bandymams uždrausti.

Kopenhagoje dvi dienas posė

džiavę Švedijos, Norvegijos, Suo
mijos, Islandijos ir Danijos už
sienio reikalų ministrai bendrame 
komunikate pareiškė gilų apgai
lestavimą, kad beveik po trejetą 
metų trukusio moratoriumo vėl 
buvo pradėti atominiai bandymai.

CHRUŠČIOVO PROPAGANDA 
PER VAKARŲ SPAUDĄ

Chruščiovas gali visuomet pasi
naudoti ypatinga tribūna savo 
propagandai pasaulyje. Tokią tri
būną jam užtikrina didieji vaka
rų dienraščiai, kuriems pasikalbė
jimas su Chruščiovu atrodo savo
tiškas žurnalistinis “laimikis”. To
kiu būdu Chruščiovas turi progą 
išdėstyti savo požiūrį pačiai di
džiausiai tarptautinei viešumai, o 
tai nėra jokia informacija, tik 
rusiška propaganda. Tokias kri
tiškas mintis vedamajame strai
psnyje išdėstė vadovaujantis šve
dų liberalų dienraštis “Dagens 
Nyheter” ryšium su amerikiečio 
laikraštininko C.L. Sulzbergprio 
“New York Times” paskelbtu pa
sikalbėjimu su Chruščiovu Berly
no krizės klausimu.

LENKAI URMU PERKASI
MAISTĄ

Varšuvoje rugsėjo 8-9 d.d. po
sėdžiavus vad. Varšuvos pakto 
gynybos ministeriams, kariuome
nės šefams su marš. Grečko prie
šaky, lenkų gyventojai nepatyrė 
smulkmenų apie pasitarimus ir 
numatytas “priemones”. Varšu
vos parinkimas posėdžiams ne
buvo atsitiktinis, nes Lenkija lai
koma silpniausiu Varšuvos pakto 
kraštų nariu. Po pasitarimų ir 
Lenkijos režiminė valdžia sustip
rino kampaniją remti Chruščiovo 
politiką ir jo sukeltą karo iste
riją. Gomulka, rugsėjo 10 d. der
liaus šventės proga Varšuvoje pa
sakytoje kalboje pasisakė ir už 
lenkų kariuomenės stiprinimą. 
Esą, NATO karinių pasirengimų 
proga Lenkija negalinti būti pa
syvi. Gomulka turėjo pripažinti, 
kad Lenkijoje panika pasiekusi 
didelio masto. Gyventojų apsipir
kimo banga dezorganizavo maisto 
aprūpinimą. Jau šiuo metu jau 
daug kur trūksta druskos, cuk
raus ir miltų. Daugelis lenkų iš
leidę savo mėnesinius uždarbius 
maistu apsirūpinti. Aišku, Gomul- 
kos nuomone čia daugiausia esan
ti kalta vakarų propoganda... Len
kijoje atgijo ir juodoji rinka ir 
buvo suimta spekuliantų. Lenki
jos ūkio įstaigoms vėl aprūpinus 
maisto produktais, pastaruoju me
tu padėtis kiek aprimo.

E. Hemingway
APIE SAVO KŪRYBĄ IR SAVO DARBĄ

Čia pateikiamas nesenai tragiškai žuvusio Nobe
lio ir Pulitserio premijų laureato rašytojo E. He
mingway pasisakymas apie savo kūrybą.

E. Hemingway buvo gimęs 
1898 metais, dalyvavo abiejuo
se didžiuosiuose karuose ir bu
vo sunkiai suleistas; taipgi da
lyvavo ispanų pilietiniame kare; 
buvo didelis medžiotojas ir kurį 
laikų medžiojo Afrikoje. Po pir
mojo Pasaulinio karo gyveno 
Prancūzijoje ir ten išleido pir
muosius savo kūrinius. Per gyve
nimų daug parašė novelių, apy

sakų, romanų. 1954 m. jo para
šytasis romanas "The old man 
and the sea” jam atnešė Nobelio

premijų. Jame autorius pavaiz
davo sunkius žmogaus buities 
momentus. Veik visi jo raštai tu
ri autobiografinį pobūdį. Gyve
nimo sarkazmas, skausmas ir 
mirtis yra pagrindiniai jo kūrybos 

^momentai, prieš kuriuos pastato 
mas besąlyginis garbingumas, 
augščiausio laipsnio stoiškumas 
ir valia.

Literatūros žinovai teigia, kad 
Hemingway kūryba labai pa
veikusi daugelį įvairių kraštų ra
šytoju.

Kai aš dirbu prie romano arba 
novelės, pradedu rašyti gana anks
ti rytų. Tuo metu niekas netruk
do. Aš sustoju, kai įkvėpimas dar 
nedingo: aš žinau, kas turi būti- 
toliau, ir stengiuos pergyventi ši
tuos įvykius ligi to, kol kitą die
ną vėl imsiuos darbo. Kada baigi 
rašyti, tu ir išsekęs, ir kupinas. 
Tai primena meilę. Niekas tavęs 
nejaudina, niekas tau neegzistuo
ja ligi tol, kol rytoj vėl pradėsi 
dirbti. Bet štai laukti ligi ryto
jaus, pasirodo, yra sunkiausia.

Kiekvieną dieną aš taisau pus
lapius, kurie parašyti vakar. Pas
kui paskutinis šansas skilčių at-

spaudai. Su džiaugsmu išnaudoji 
kiekvieną galimybę taisyti.

— Jūs daug taisote?
1 — Žiūrint, kokios aplinkybės.
’ Aš ištisai perrašiau romano “Su- 
i die, ginklai” pabaigą. Paskutinį 
puslapį aš perrašinėjau trisdešimt 

i devynis kartus.
— Ką Jūs laikote literatūroje 

'savo pirmtakais? Kas jūsų moky- 
' tojai?

— Markas Tvenas, Floberas, 
; Stendalis, Bachas, Turgenevas, 
Tolstojus, Dostojevskis, Čechovas, 

i Endriu Marvelis, Džonas Donas, 
Mopasanas, Kiplingas (savo ge- 

i riausiomis knygomis), Toro, kapi

tonas Marietas, Šekspyras, Keve- 
do, Dantė, Vergilijus, Tintoreto, 
Jeronimas Boschas, Breigelis, Pa- 
tenjė, Goja, Džoto, Sezanas, Van 
Gogas, Gogenas, San Chuanas de 
la Krusas, Gongora. Man prireik
tų visos dienos, kad ko nors neuž
mirščiau. Ir, be to, tai atrodytų, 
lyg aš girčiausi erudicija, kurios 
neturiu, užuot pabandęs prisimin
ti visus, kurie turėjo įtakos mano 
gyvenimui ir kūrybai. Tai ne nu
valkiota nuobodi tema; ne, jūs iš
kėlėte labai svarbų klausimą; to
kiu atveju reikia atsakyti pagal 
sąžinę. Išvardindamas aš paminė
jau dailinikus, nes jie mane mokė 
rašyti ne mažiau, kaip rašytojai. 
Jūs, aišku, paklausite, kaip tai ga
lėjo būti. Man prireiktų dar vienos 
dienos, kad galėčiau tai išaiškinti. 
O štai to, ko rašytojas gali išmok
ti iš kompozitorių, ką jam suteiks 
harmonijos ir kontrapunkto išstu
dijavimas, — šito, man atrodo, 
aiškinti nereikia.

—• Ar atsitinka taip, kad jūs 
pakartotinai skaitytumėte kaiku- 
riuos autorius, kuriuos man išvar
dinote? Pavyzdžiui Tveną?

— Tveno knygą galima pakarto
tinai skaityti ne anksčiau, kaip po 
dvejų ar trijų metų. Perdaug ge
rai ją įsimeni. Kasmet aš pakar
totinai skaitau Šekspyrą. Nuolat 
“Karalių Lyrą”. Tai suteikia man 
drąsos.

— Aš geriau parašau, kai pasi
duodu vaizduotei, bet nesiliauju 
rėmęsis savo gyvenimiška patirti
mi, negu tada, kada tenkinuosi 
tiksliu aprašymu to, ką mačiau. 

Toks aprašymas visados blankus 
ir lėkštas kaip fotografija. Apsa
kyme, sukurtame vaizduote ir pag
rįstame asmeniška patirtimi, visa
dos daug daugiau tiesos.

Aš neišgalvoju veiksmo vietų. 
Priešingai, aš stengiuosi ja apra
šyti didžiausiu tikslumu. Tiltas, 
tarpeklis ir dauba romane “Kam 
skambina varpas” —■ tai vietos, 
kur aš kariavau pilietinio karo me
tu.

— Ar jūs patartumėte jaunam 
rašytojui dirbti laikraštyje? Ar 
jums išėjo į naudą darbas laikraš
tyje “Kanzas Siti Star”?

— Laikraštyje “Star” tekdavo 
rašyti paprastai ir aiškiai. Tai la
bai naudinga kiekvienam rašyto
jui. žurnalisto darbas nepakenks 
jaunam rašytojui ir gali būti kaip 
tik jam naudingas, bet su sąlyga, 
kad jisai laiku jį mes.

... Pažintis su pasauliu reikalau
ja iš rašytojo didelio atsakomybės 
jausmo, ir jam pasidaro dar sun
kiau gerai rašyti. Kada jūs norite 
parašyti ką nors, kas būtų nesens
tančia vertybe, reikia žiūrėti į ra
šytojo darbą, kaip į užsiėmimą, nu
stelbiantį visa kita — net jeigu 
jūs praleidžiate prie rašomojo sta
lo tik kelias valandas per dieną. 
Rašytoją galima palyginti su šuli
niu. Įvairių būna šulinių, kaip ir 
įvairių būna rašytojų. Bet svar
biausia, kad šulinyje būtų geras 
vanduo. Ir, be to, geriau iš jo sem
ti nuolatos, negu ištuštinti šuli
nį ir laukti, kol jame vėl atsiras 
vandens.

“Rašytojas” kuris liovėsi stebė

ti, — žuvęs rašytojas. Bet nereikia 
stebėti iš anksto apgalvotai; ne
reikia manyti, kad tai, ką tu ma
tai, tau pravers. Gal būt, tai ir tei
singa kūrybinio kelio pradžioje. 
Bet paskui viskas, ką tu matai, de
dama į savotišką sandėlį, — ten 
viskas, ką tu žinai ir matei. Jeigu 
tai gali padėti kažką išaiškinti, aš 
norėčiau pasakyti, kad literatūros 
kūryba man primena aisbergą. Ma
tyti tik septinta dalis to, kas yra 
vandenyje. Reikia išmesti viską ką 
galima išmesti. Tai sustiprina mū
sų aisbergą; tai, kas išmesta, 
dingsta vandenyje. Bet jeigu rašy
tojas praleis ką nors, ko jis nežino, 
jo apsakyme atsiras spraga.

Apysaką “Senis ir jūra” gali
ma buvo ištęsti daugiau, kaip per 
tūkstantį puslapių: juose būtų 
aprašyti visi kaimelio gyventojai, 
jų gyvenimas, kur jie gimė, kaip 
jie augo, kaip jie užaugino- savo 
vaikus ir t.t. Kiti rašytojai atlie
ka tai puikiai. Kada jūs rašote, 
jūs esate apribotas to, kas jau pa
siekta jūsų srityje, ir štai aš pa
bandžiau eiti kitu keliu. Iš pra
džių aš išmečiau viską, be ko ga
lėjau perteikti skaitytojui šitą 
bandymą. Aš norėjau, kad tai, ką 
jis perskaitys, atrodytų, jam per
gyventa, kad jam susidarytų toks 
įspūdis, lyg tai būtų įvykę iš tik
rųjų. Uždavinys buvo labai sun
kus, ir man teko daug padirbėti.

Kaip ten bebūtų, kad greičiau 
suprastumėte manierą, kurią 
aš pasirinkau, sakysim, kad šį 
kartą man pavyko sukelti, tokį 
skaitytojo jausmą, lyg jis pats vi

sa tai būtų pergyvenęs, ir perduo
ti jam šitą jausmą taip, kaip nie
kados nebuvo daroma anksčiau. 
Mano laimė, kad po ranka man 
buvo šaunus senis ir šaunus ber
niukas ir kad ligi šiol rašytojai 
nepastebėjo nieko panašaus. Ir, 
be to, okeanas leido pavaizduoti 
senį tokį, koks jis yra. Man pasi
sekė. Aš prasiskverbiau į pačią 
reikalo esmę ii- apie tai papasa
kojau. Vieną kartą aš mačiau dau
giau kaip penkiasdešimt banginių 
šitame rajone, o kitą kartą įsmei
giau žeberklą į daugiau kaip še
šiasdešimties pėdų ilgio banginį 
ir paleidau jį. Aš palikau tai už 
mano apysakos ribų, bet visos ši
tos apie žvejus istorijos, kurias aš 
žinojau ir kurių nepasakojau, — 
visos šitos istorijos sudarė mano 
aisbergo pagrindą.

— O kaip jūsų “Atsiminimai”?
—- Tai bus mano reportažas, su

jungtas su daugybe reportažų, 
kuriuos man paskyrė kiti. Centri
ne tema bus Paryžius ir nauja 
pararastoji karta.

— Paryžius?
— Aš noriu tenai sugrįžti ir pa

tyliukais, pro užpakalines duris, 
be interviu ii- be žurnalistų. Aš 
noriu užeiti į kai kuriuos barus, 
aplankyti naujas parodas ir vėl 
pamatyti naujus ledo ritulininkus, 
naujus boksininkus. Vėl surasti 
mažus pigius restoranėlius, pe
reiti visą miestą ir vėl pamatyti 
vietas, kur man atėjo kai kurios 
geriausios mano mintys.

Deja, rašytojo mirtis sutrukdė 
šį sumanymą.
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SU KAMERA IR ELEKTRONINEM 
ŠVIESOM

SENIENŲ AMŽIUS
Gyvenamiems laikams būdingas 

bruožas yra muziejai. Jų randame 
visame civilizuotame pasaulyje. 
Tiesa, senovės iškasenos ir raštai 
taip pat yra gyventų laikų liudi
ninkai, bet tiktai šių laikų žmo
gus suskato rinkti vertingus pra
eities ir dabarties paminklus, kad 
tam tikrose vietose sukauptų ver
tingų kūrybą ir tuo sudarytų ry
šį tarp senovės ir ateities. Dabar 
turime amžių laiko perspektyvą, 
kurios senovė neturėjo.

Adelaidėje vyksta intensyvus 
medžiagos rinkimas. Darbuojasi 
įvairios draugijos bei organizaci
jos. Archyvai nėra naujiena, bet 
dabartiniu metu jų klausimas itin 
aktualus.

DVI FAZĖS
Nėra abejonės, kad daug me

džiagos Adelaidėje gaunama iš 
privačių šaltinių. Vienok tai tik 
viena dalis. Pats Lietuvių Muzie
jus Adelaidėje yra jau turimos 
medžiagos apdorojimas. Tokiu bū
du jis yra viena didelio užsimoji
mo fazė. Pačiai muziejinei ^istori
nei medžiagai atsirast turime or
ganizuotą sąmoningai dirbančią 
grupę. Tai Adelaidės foto mėgė
jų būrelis.

Pasišnekučiuojant su būrelio 
pirmininku p. Vytautu Vosylium 
išryškėjo, kad nėra tokio lietu
viams svarbaus įvykio ar parengi
mo, kuriame nedalyvautų su apa
ratais ir šviesomis foto mėgėjų 
būrelio nariai darydami nuotrau
kas. Jau labai vertingų fotografi
jų padaryta švenčių ir minėjimų 
metu stovyklose, salėse ir prie šv. 
Kazimiero koplyčios.

Adelaidės foto mėgėjų būrelis 
Sydnėjaus foto ir meno parodoje, 
kurioje dalyvavo entuziastų iš vi
sos Australijos, laimėjo bent ke
lias pirmąsias premijas ir daug 
pagyrimų. Apie tai jau buvo pla
čiau rašyta mūsų spaudoje. Yra 
gyvus reikalas turėti tokius foto 
mėgėjų būrelius visame kontinen
te, kur tiktai lietuvių gyvenama. 
Tiktai tokiu būdu užtikrinsime

(REPORTAŽAS) 
savo kultūrinės veiklos fiksavimą 
ir pateiksime eksponatų komplek
tuojamiems rinkiniams.

NAUJI KELIAI
Dabar nuotraukoms daryti var

tojami visai kiti nauji metodai, 
— paaiškino p. Vyt. Vosylius. — 
Senesnio tipo plokštelinių apara
tų kaip ir nebėra. Juos daug kur 
pakeitė miniatiūriniai filmai, o 
magnezijos dirbtinių šviesų vietoj 
yra stiprios elektroninės šviesos.

Gyvenimui pritaikintos fotogra
fijos pradžia siekia 1839 metus, 
kai prancūzas Daguerre atrado, 
jog šioks toks pozityvas gauna
mas apšviečiant kelias minutes 
metalinę plokštelę, dengtą jodo 
sidabru ii- ją ryškinant gyvsidab
rio garuose. Talbot ir Niepce pa
tobulino šitą būdą, o anglas Ch. 
Bennett jau 1878 metais ėmė var
toti sausas plokšteles. G. East
man 1889 m. pritaikė celuloido 
film, ir smarkiai ištobulino apa
ratus bei laboratorijos procesus. 
Nuo tada imta sakyti, kad foto
grafuoti gali kiekvienas. Tačiau 
ne visos nuotraukos yra vienokios 
vertės ir dažnai iš keliasdešimt 
paveikslų yra tiktai du — trys, 
kurie turi vertingų bruožų.

FOTO IR KŪRYBA
Dagerotipai turėjo didelės įta

kos gyvenimui. Tos gana primity
vios nuotraukos buvo momento 
fiksavimas. Žmogus portretinėje 
nuotraukoje ir visa aplinka buvo 
“tokie, kokie jie tikrai yra’’. Tai 
buvo realybė. Viskas čia’ buvo 
grynai natūralu. Toks gyvenimo 
vaizdavimas paraleliai persimetė 
ir į literatūrą, kur nauja srovė 
žinoma natūralizmo vardu. Tiesa, 
raštijoje raida ėjo savu keliu, bet 
fotografijos — dagerotipo įtaka 
neginčytinai aiški.

— Toks kelias yra gana blan
kus. Kaip, p. Vosyliau, Adelaidės 
foto mėgėjų būrelis žiūri į tai?

— Dailininko priemonė, —• at
sakė p. pirmininkas, — yra pa
prastai drobė, dažai ir teptukas. 

Tačiau paveikslas atsiranda tiktai 
tada, kai dailininkas meno kūri
niui perteikia dalį savo sielos ir 
dvasios. Be pačio žmogaus kūri
niai bus tiktai dagerotipai.

Taip ir fotografas įdeda į nuo
trauką savo vidinio žvilgsnio da
lį. Jis pagauna aplinkos charak
terį šešėlių žaidime, o jo priemo
nės yra šviesos apvaldymas ir su- 
drausminimas stiklo objektyvų ir 
lęšių pagalba. Čia piešia jau ne 
žmogaus ranka, bet žmogaus pro
to valdomi instrumentai ir jo kū
rybinė vaizduotė. Tai yra meni
nės fotografijos pagrindas ir 
pradmuo. Kad tuo būdu pasiekta 
puikių rezultatų, rodo faktas, kad 
meno muziejuose, ypatingai Ame
rikoje, fotografijos randamos ly
gia greta su dailininkų kūriniais. 
Abidvi rūšys yra žmogaus kūry
bos ir dvasios rezultatai.

DARBAI PIETŲ AUSTRALIJOJ
Tikro pasigerėjimo sukelia Ade

laidėje darytos tokios nuotraukos 
kaip “Saulėtekis vandenyne’’, 
“Rytmetis miške”. Tai nėra tik
tai gamta, bet ji atgaminta per
sunkiant jau vaizdą šviesos žaidi
mu ir subtilumu, kai pereinama 
visos tamsos ir ryškumo stadijos. 
Smūtkelio ir stovyklos stalo nuo
traukos jau yra kito pobūdžio. 
Kaip ir “Skautų vėlyva vakarie
nė”, jos yra daugiau visuomeni
nio ir prakilnaus jausmo momen
tai. Tai kartu ir ryškumo, ir tech
ninio sugebėjimo išdava, o tačiau 
jos jau įamžina mūsų gyvenimo 
įvykius.

Ponas Vyt. Vosylius maloniai 
aprodė savo darytų fotografijų 
rinkinį, kuris siekia šimtus nuo
traukų. Tačiau jis kartu ir pabrė
žė, kad kiekvienas šešių būrelio 
narių turi panašius vertingus rin
kinius, iš kurių jau yra rengia
mas kultūrinio veikimo pirmojo 
dešimtmečio albumas. Mūsų skau
tų būklas Adelaidėje ir mūsų 
salės įgavo daug jaukumo ir 
specifinės atmosferos foto mėgė
jų dėka.

Taigi foto mėgėjai nesiriboja 

kuria nors sritim ar tiktai kuriais 
įvykiais, bet stengiasi apimti vi
są Adelaidės lietuvių gyvenimą. 
Daromas nuotraukas tenka skirs
tyti į meninio pobūdžio ir į vi
suomeninio pobūdžio istorines 
kronikines nuotraukas. Tačiau 
joms visoms yra vienas dalykas 
bendras. Tai išeities taškas. Juk 
čia tikslas yra užfiksuoti kultū
rinę veiklą ne statine forma, bet 
duoti įvykį veiksme. J visa, kas 
vyksta, juk galima žiūrėti kaip j 
momentų grandinę. Tad svarbu 
ateity turėti ne perdėm pozuotus, 
bet savitus, charakteringus vaiz
dus.

Mūsų fotografijos tiktai tada 
bus vertingos, jeigu jos parodys 
vy.ksmą, judesį ir sudvasins užfik
suotus negyvus daiktus taip, kad 
jie atlieps mūsų lietuvišką būdą. 
Taip turėsime lietuviškos sielos 
pilną tiek religinį, tiek meninį, 
tiek istorinį veidrodį.

ATEIČIAI
Atsisveikinant p. Vosylius dar 

kartą pabrėžė, kad gerai nuotrau
kai brangus aparatas ir kiti liuk
susiniai prietaisai nėra būtinybė.

Foto mėgėjų ir jų būrelių dar
bai bei rezultatai galiausiai pri
klauso nuo uolumo, su kuriuo ima
masi darbo, kuris kartu yra ir ma
lonus laiko praleidimas. Žinoma, 
daug tenka ir pasiskaityti sekant 
pasaulio fotografijos raidą. Visa 
juk priklauso nuo turimo {žvalu
mo, nuo fotografo sugebėjimo 
valdyti turimas priemones. Juk 
čia ir vieta meniniam gabumui.

Adelaidiškių foto mėgėjų nuo
mone, dabar ten, kur gyvenama 
lietuvių, jau turėtų būti gyvas 
klausimas sudaryti tokias foto 
mėgėjų grupeles. Juk yra reikalo 
ne tiktai tą savo privatų gyveni
mą įamžinti. Artėja Meno Die
nos. Įsitraukusieji į darbą pagei
dautų, kad būtų visur susiorga
nizuota: juk reikia nuotraukų iš 
visų vietų. Tiktai tada bus ir iš 
ko pasirinkti, bus kas ir pama
tyti.

Linkėtina, kad visur, kur yra 
lietuvių, būtų ir foto mėgėjų bū
reliai, kurie ryšius palaikytų per 
savo seniūniją.

Tačiau tampriausias ryšys bus 
ir yra — foto meno pamėgimas ir 
bendri foto mėgėjų interesai.

V. Atutis
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SVARBŪS SUVAŽIAVIMAI

Rugsėjo mėn. pradžioje JAV- 
se ir Kanadoje įvyko keli svarbūs 
suvažiavimai. Du iš jų — JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
ir Liet. Katalikų Mokslo akade
mijos suvažiavimai subūrė didelį 
skaičių pajėgių visuomenininkų 
tiek iš JAV, tiek ir atvykusių iš 
Europos.

★

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas įvyko rug
sėjo 2-3 dienomis New Yorke, bu
vo suvažiavę turinčių teisę bal
suoti 32 asmenys. Suvažiavimo 
atidaryme dalyvavo ir jį pasvei
kino Lietuvos gen. konsulas J. 
Budrys, VLIKo pirm. dr. A. Tri
makas, Nepr. Talkos pirm. V. Ras
tenis, PLB valdybos atst. dr. J. 
Songaila, BALFo atst. kun. L. 
Jankus. Gauta daug sveikinimų 
raštu. Centro Valdybos pirm. St. 
Barzdukas ir kiti nariai pateikė 
veiklos apyskaitą. Tarybos suva
žiavime skaityti keli referatai — 
jie įvairiais požiūriais bandė nu
šviesti L. Bendruomenės veiklos 
gaires, lietuvybės išlaikymo prie
mones, lituanistinio švietimo bū
dus, jaunimo išlaikymą prie lietu
viškų organizacijų ir kt. Plačiau 
pasisakyta Lietuvių Fondo reika
lu, susitarta, kad fondo pagrindai 
būtų priimtini ir aukotojams ir 
Bendruomenei. Tarybos suvažia
vimas išrinko naują LB Tarybos 
prezidiumą, jo buveinė bus Cle- 
velande, Ohio ir į ją įėjo buvę 
Centro Valdybos nariai: St. Barz
dukas, dr. A. Nasvytis ir A. Mi
kulskis ir sekr. V. Kamantas. 
Centro Valdybos būstinė perkel
ta į Čikagą, jos pirmininku iš
rinktas J. Jasaitis. Per mėnesį lai
ko jis sudarys naują valdybą ir 
patieks ją tvirtinti Tarybai. Kon
trolės Komisija išrinkta iš Čika
goje gyvenančių, o Garbės Teis
mas iš New Yorko. Po suvažiavi
mo Baltijos Namuose LB dešimt
mečio susiorganizavimo proga bu
vo pagerbtas buvęs LOK pirm, 
prel. J. Balkūnas, Paskaitą apie 
prel. J. Balkūną skaitė prof. J. 
Brazaitis, žodžiu pasveikino Pa
siuntinybės Vašingtone patai'. dr. 
S. Bačkis ir kt.

★

L.K. Mokslo akademijos suva
žiavimas įvyko Čikagoje, rugsėjo 
1-3 dienomis, sutraukęs, be narių 
daug svečių ir iš kitų JAV miestų. 
Suvažiavimą atidarė Mokslo aka
demijos Čikagos židinio pirm. P. 

Maldeikis, sveikino Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje dr. P. Daužvar- 
dis (min. J. Kajecko vardu), 
vysk. V. Brizgys, VLIKo vardu jo 
pirm. dr. A. Trimakas ir visa eilė 
kitų. Min. J. Rajeckas raštu pa
sveikino pavergtos lietuviu tautos 
ir savo vardu. Jis pažymėjo lietu
vių katalikų mokslininkų nuopel
nus ir pabrėžė, kad okupantas- 
Lietuvoje deda pastangų nutrauk
ti ryšį su vakarų kultūros pasau
liu, tačiau tai nepavyks. Sveiki
nimą prisiuntė Vatikano švietimo 
ir kultūros vadovas kard. Piccar- 
do. Akademijos centro valdybos 
vardu sveikindamas, iš Romos at
vykęs prof. dr. Z. Ivinskis prane
šė, kad Akademija jau yra subū
rusi 116 lietuvių tremties moksli
ninkų. Siekiama įtraukti ir jaunas 
jėgas. Suvažiavime dalyvavo atvy
kęs iš Romos prel. L. Tulaba ir iš 
Šveicarijos prof. dr. J. Eretas. 
Akademijos suvažiavime skaityta 
eilė paskaitų.

*

Kanados aštuntoji Lietuvių Die
na įvyko rugsėjo 2-4 d.d. Montre- 
aly, sutraukusi gausiai lietuvių ir 
iš kitų kolonijų. Liet. Dienos 
proga buvo pamaldos, eisena, su
rengta meno paroda, sporto žai
dynės, jaunimo subuvimas. Akte 
pasakyta visa eilė kalbų (PLB 
vald. pirm. J. Matulionio ir kt.), 
buvo sveikinimų iš Kanados poli
tinių veikėjų. Koncertinėje daly 
sėkmingai pasirodė solistai E. 
Kardelienė, St. Baranauskas, pia
nistai K. Smilgevičius, St. Gaile- 
vičius. Dalyvavo tautinių šokių 
sambūriai iš Montrealio, Toronto, 
Hamiltono ir iš JAV — Roches- 
terio ir Čikagos. KLD proga iš
leistas 102 psl. “Metraštis” su 
iliustracijomis iš visų Kanados 
lietuvių kolonijų.

★ Pet sesija New Yorke prasi
dėjo rugsėjo 19 d., suderintai su 
tą pačią dieną prasidėsiančiu 
Jungtinių Tautų visumos susirin
kimu. Kaip jau buvo pranešta, 
spalio mėn. vidury Pavergtųjų 
Europos Tautų speciali sesija 
kviečiama Paryžiuje.

★ Europos Tarybos Patariamojo
Seimo rudens sesija sušaukta rug
sėjo 19 d. Strasburge, Prancūzi
joje. Šioje sesijoje dalyvaus ste
bėtojais atstovai iš trijų PET de
legacijų Europoje. Iš PET dele
gacijos Bonoje vyksta Gustav 
Hennyey. E.
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UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS
(Tęsinys iš “Mūsų Pastogės” Nr. 37)

NEPAVYKĘS ŠILAVOTO PUOLIMAS
Antroje vasario mėnesio pusėje pulko vadas 

Briedis, pakvietęs kaimyninį Perkūno dalinį, su
ruošė antrą Šilavoto puolimą, nes ten į išmuštų 
stribų vietą vėl buvo atsiradę papildomos jėgos iš 
Marijampolės.

Perkūnas su keturiasdešimt kovotojų, atvy
kęs nakties metu, apsistojo Pakiauliškyjc. Tuo 
tarpu Briedžio vyrai buvo užėmę Cepeliškes. 
Abiems daliniams susijungus, Siaurys, Perkūnas 
ir Tigras nustatė puolimui planą: sekančią naktį 
abu daliniai traukia į Klebiškį; Viesulo ir Karei
vio skyriai pagal puolimo planą turėjo nepaste
bėti užimti Šilavoto kapus ir šventorių, esančius 
prieš bolševikų “bastiliją”. Pačiu paryčiu turėjo 
pradėti puolimą pagrindinės jėgos.

Iš anksto buvo susitarta su milicijos virši
ninku, kad jis su visais milicijos pareigūnais ir 
stribais gyvi pasiduos nesipriešindami. Rusų gi 
buvo vos dvidešimt. Partizanai tuo tarpu turėjo 
apie aštuoniasdešimt vyrų su septyniolika kulkos
vaidžių. Paimtinas objektas buvo Šilavoto buvu
si mūrinė mokykla, kurioje dabar buvo įsitaisiu
sius NKGB pajėgos. Šiam mūrui paimti reikėjo 
stipresnių ginklų negu kulkosvaidžiai ar automa
tai. Deinys antrojo Briedžio dalinio skyriuas sky
rininkas buvo pasirūpinęs pora vokiškų panzer- 
faustų. Namams padegti jie turėjo kelis bakus 
benzino.

Viesulio ir Kareivio skyriai įsakymą įvykdė 
sklandžiai — be jokių susidūrimų. Vidurnaktį jau 
buvo užėmę kapus ir iš pasirinktų pozicijų god
žiomis akimis sekė nuo šalčio betrypiančius “tvir
tovės” sargybinius. Švintant pradėjo puolimą pa
grindinės jėgos. Užvirus miestelyje kautynėms, pa
skirai gyvenę milicininkai, stribai ir enkagiebistai 
subėgo į mūrinį namą. Visas miestelis atsidūrė 
partizanų rankose, išskiriant tik mūrinį pastatą.

Kulkosvaidžių spiaudomos serijos sutrupino 
stogo čerpes, padegdamos stogo gegnes, grebėstus 
ir pastogėje esantį laužą. Raudonieji pro langus 
gynėsi kulkosvaidžiais, automatais ir granatomis. 
Pastogėje gaisrą jiems pavyko gana greitai likvi
duoti. Partizanai stipria ugnimi nuvijo bolševikus 
nuo langų ir priartėjo prie namo sviesti į jį Deši
nio parengtus panzerfaustus. Tačiau, bolševikų 
laimei, nei vienas nesprogo. Bandė arčiau prinešti 
benzino bakus, bet bolševikai juos peršovė — ir 
greit jie liko tušti. Abi priemonės, kuriomis buvo 
tikėtasi duoti pagrindiniai smūgiai tvirtovei, neda
vė jokių vaisių. Puolančiųjų nuotaika krito, nes 
kulkosvaidžiai mūro neįkando tik vietomis išgrau
žė skylių. Bolševikų nuostoliai žmonėmis buvo la
bai nežymūs. Dėl to nei milicija nei stibriai nepa
sidavė. Po keturių valandų apgulamųjų kautynių 
partizanams teko pasitraukti, nes nebeliko vilčių 
bolševikų tvirtovę paimti, o be to, kiekvienu mo
mentu po šitokio triukšmo galėjo atskubėti kaimy
ninių valsčių NKGB įgulos. Po šių nepavykusių 
kautynių abu partizanų daliniai pasitraukė savais 
keliais.

BŪD1N1NKŲ KAUTYNĖS .
Didelius nuostolius bolševikų NKGB pajėgos 

patyrė iš partizanų Būdininkuose. Kaime bevie- 
šintiems partizanams buvo pranešta, kad į juos 
artėja gausios priešų pajėgos. Partizanai pasitrau
kė į pamiškę ir įsitvirtavo apkasuose. Aštuonias
dešimties vyrų daliniui vadovavo Briedis. Gink
luoti su viršum dvidešimčia kulkosvaidžių, jie iš
sidėstė pusantro kilometro ruože ir nesijaudinda
mi laukė priartėjančio priešo. Bolševikai, matyt, 
neturėdami tikslių žinių, kur partizanai laikėsi, 
prie jų važiavo mašinomis keliu. Kada visame par
tizanų išsidėsčiusame plote jau radosi mašinų, jie 
atidarė ugnį. Keliasdešimt bolševikų nespėjo nei 

iš mašinų iššokti. Likę gyvi išsvertė is mašinų, 
išsidėstė vilnimis ir puolė įsitvirtinusius partiza
nus, rėkdami — “ura”. Nežiūrint, kad bolševikų 
jėgos ir buvo kelis kartus gausesnės, partizanai ne
sijaudindami skynė vilnį po vilnies ,o jas pakeitė 
naujos. Su trumpomis pertraukomis puolimas ėjo 
kelias valandas, bolševikams neįstengiant pakrik- 
dyti partizanų, ar įsilaužti į apkasus.

Į pavakarį bolševikai, įsitikinę savo puolimo 
nesėkmingumu, dalį jėgų permetė į kitą miško pu
sę, kuri partizanų nebuvo saugoma. Šie bolševikai, 
jau gerokai pritemus, partizanų pozicijas pasiekė 
iš užnugario. Tai pajutę partizanai, pasidengdami 
tamsa, pasitraukė per spragas, padarytas bolševi
kų persigrupavimo metu. Šios kautynės partiza
nams kainavo tik vieną auką — perrišdama su
žeistuosius, krito nuo priešo šūvių sanitarė Mary
tė. Bolševikų nuostoliai siekė su viršum šimtą ka
rių.

Tik kelioms dienoms praslinkus po Būdnin- 
kų kautynių, netikėtai užjojęs ant pasaluojančių 
enkavedistų, žuvo dalinio vadas Briedis. Toliau 
daliniui vadovauti buvo išrinktas Dešinys. Šiuo 
metu besikeičiančios gyvenimo sąlygos padiktavo 
naujus uždavinius partizanams. Be kitų, ligi šiol 
egzistavo grynai karinio — partizaninio pobūdžio 
uždavinių, '.atsirado visa eilė organizacinių. Tam 
tiksliui dalinio štabe atsirado organizacinis sky
rius, kurio viršininku buvo Šiaurys.

DEGIMŲ KAUTYNĖS
Po naujo persitvarkymo birželio vienuoliktą 

dieną Geležinio Vilko pagrindinės pajėgos turėjo 
didesnes kautynes Klebiškio miške.

Kairiajame lesios krante, prie Kukoriškės 
tilto esančiose pievose, penki kautynių skyriai bu
vo apmokomi tankinės rikiuotės. Apie 4 vai. po 
pietų iš Skerdupės palaukės sargybos postų buvo 
gautas pranešimas apie pastebėtas dideles priešo 
pajėgas, besiartinančias iš Pajesio. Po trumpos 
pertraukos panašaus pranešimo susilaukta ir iš
N. Klebiškio palaukės, kur enkavedistai traukė 
Klebiškio miško link Inuo Šilavoto.

Partizanai skubiai persimetė per Kukoriškės 
tiltą į dešinįjį Jesios krantą ir, išdėstę savo pajė
gas, pasiruošė kautynėms. Pirmasis skyrius, vado
vaujamas paties vado Dešinio, ir antrasis, vado
vaujamas Uosio, įsitvirtino abejuose Kukoriškės 
tilto pusėse esančiuose apkasuose, prieš save turė
dami puikiai apšaudomas, išsitiesusias pievas. 
Abu skyrius kirto tik keliukas, kuris vedė į Pejesi 

ir į Skerdupį. Šiuo keliu buvo tikimasi atvyksiant 
priešo pajėgas.

Trečiasis skyrius, vadovaujamas Kareivio, 
užėmė poziciją kairiame sparne, palaikydamas ry
šį su pirmuoju skyriumi, ir turėjo uždavinį saugo
ti kelią, vedantį iš N. Klebiškio į Cepeliškes. Ket
virtas skyrius įsitaisė dešiniame sparne, palaikyda
mas ryšį su antruoju skyriumi, turėdamas uždavi
nį saugoti priešo galimą prasiveržimą iš Pajesio 
— dešiniuoju Jesios krantu. Penktasis skyrius, va
dovaujamas Dautarto, įsitvirtino prie Vilko sody
bos, turėdamas pas save dalinio sanitarinę tarny
bą ir saugodamas kelią iš CepeliŠkių.

Tik suspėjus išsidėstyti, keleliu iš Skerdupio 
pasirodė keliolikos enkavedistų žvalgų grupė. Jų 
kryptis, kaip ir buvo spėta, vedė Kukoriškės tilto 
link. Enkavedistams pasiruošus kautynėms, jų 
pagrindinių jėgų susigrupavimas buvo Skerdupio 
kaime. Enkavedistų žvalgai pasiekė tiltą. Parti
zanai, neatidengę ugnies, praleido žvalgus pro sa
vo pozicijas. Dautartas gavo įsakymą sunaikinti 
enkavedistus Vilko lauke. Jis laiku užėmė naujas 
pozicijas ir į rusus paleido ugnį tuo momentu, ka
da jie, jau išėję iš miško, slinko į Vilko sodybą. Po 
kieliit minučių taiklios ugnies, visi enkavedistai, 
be dviejų sužeistų, buvo sunaikinti, nespėję net 
susiorientuoti, iš kur į juos šaudoma. Šaudyti bu
vo pradėta, kada priešas buvo atsidūręs plikame 
lauke ir negalėjo greitai surasti net menkiausių 
uždangų. Abu sužeistuosius partizanai sutvarstė ir, 
išdrožė atitinkamus pamokymus, nusiuntė atgal į 
dalinį, perspėdami vadovybę greičiau nešdintis, 
iš kur atėję. Politinį enkavedistų apšvietimą atliko 
šio dalinio kovotojas Mikalojus.

— Už ką jūs liejat savo kraują, bukapro
čiai?... Pakanka kad Rusijoj jus mulkino... Badas 
ir darbo klases išnaudojimas siaučia ne šituose 
kraštuose, bet anam pasaulio penktadaly, kurį 
naikina komunistai... Tuo jau ir jūs patys gavot 
įsitikinti... Grįžkite atgal ir praneškite savo drau
gams, kad tenedrįsta jie kovoti prieš partizanus. 
Išskfcrsime visus iki paskutinio, — baigė savo švie
timą Mikalojus.

Susižinojus su Dešiniu, sužeistieji belaisviai 
buvo iš tikrųjų paleisti. Tuo pačiu keliu jie buvo 
grąžinti atgal. Jiems buvo liepta visa, ką girdėję 
ir ką matę, papasakoti savo draugams. Abu su
žeistieji ir dabar nepastebėjo gerai užsimaskavu
sių ir pasruošusių abipus tilto partizanų, iš viso 
nesiorientuodami nei kiek apie partizanų skaičių 
ir pozicijas.

(Nukelta į 4 psl.)
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OKUPUOTOJ LIETUVOJ “ŽVAKIDĖ”

ŠVIETIMAS IR FIZINIS 
DARBAS

Apie planus švietimo srityje 
Lietuvoje duomenis paskelbė 
(“Tiesos” 190 nr.) švietimo mi
nistras M. Gedvilas. Jis pažymėjo, 
kad Lietuvoje mokykla vis labiau 
“artinama prie gyvenimo”, prie 
gamybinio darbo ir kad iš viso sie
kiama pašalinti esminius skirtu
mus tarp protinio ir fizinio darbo. 
Gedvilas, savaime aišku, turi pa
liaupsint! kom. partijos programą 
ir reiškia viltį, kad mokyklos tu
rėsiančios geras patalpas, dirb
siančios viena pamaina. Dabar, 
girdi, Lietuvoje pereinama prie 
visuotinio privalomo aštuonmečio 
mokymo. Šiais mokslo metais, pa
sak Gedvilo, jau beveik visose vi
durinėse mokyklose veiks klasės 
su gamybiniu mokymu. Kad Lietu
vos moksleiviai vis sparčiau varo
mi dirbti fizinius darbus, pavaiz
duoja Gedvilo pateikti skaičiai: 
1960-61 mokslo metas mokinių jė
gomis buvo išauginta 111.410 pau
kščių, 25.000 veršelių, 38.362. mo
kiniai dalyvavo žemės ūkio talko
se, kurių motu išdirbo 305.393 
darbdienius, žemės ūkyje dirbo 
132 nuolatinės gamybinės briga
dos su 3.050 mokinių ir pan. Tai 
rodo, kad jaunoji karta ne pamė
go, kaip tvirtina Gedvilas fizinį 
darbų, bet... varu verčiama talki
ninkauti valstiečiams, savo ruož
tu partijos plakamiems nešti dau
giau naudos valstybei. Iš Lietuvos 
mokiniai vasaros metu dar vežio
jami j Maskvą, Leningradą, Kije
vą, Rygą ir kt. miestus, o iš “bro- 
likų respublikų”, Lietuvon atvy
ksta svečiai — moksleiviai.

NAUJI, BET NUOSTOLINGI
VADOVĖLIAI MOKYKLOMS

Vilniaus radijas paskelbė valst. 
pedagoginės literatūros leidyklos 
vyr. red. Br. Sauliaus pranešimą 
apie naujai leidžiamus vadovėlius 
mokykloms, šiais metais mokyk
loms dėstomąja lietuvių, rusų ir 
lenkų kalbomis išleidžiami 172 va
dovėliai ir jų bendras tiražas arti 
3 mil. egz. Iš vadovėlių 38 yra vi
siškai nauji arba pagrindiniai pa
taisyti. Beveik visi vadovėliai pa
taisyti pagal naujos programos 
nurodymus — pritaikyti refor
muotos mokyklos darbui, ypač at

(Iš “Eltos”, radijo ir kitu šaltiniu)

sižvelgiant į Chruščiovo skatina
mą ryšį su gyvenimu... Būdinga, 
kad anksčiau leisti atskiromis kny
gomis lietuvių tautosaka ir lietu
vių literatūros I dalis dabar jau 
sujungti į vieną knygą. Lietuvos 
sąlygoms neturėjus specialiai pri
taikintos rusų k. gramatikos, da
bar jau išleista 40.000 egz. tira
žu rusų kalbos gramatika. Krei
piant didelį dėmesį į užsienio kal
bų mokymą, šiais metais išleisti 
žymiai pataisyti anglų, vokiečių 
ir rancūzų kalbų vadovėliai. Per 
radiją nusiskųsta, kad vadovėlių 
leidimui leidžiama daug valstybės 
lėšų, tad moksleiviai skatinami 
naudotis senesniais vadovėliais, o 
esamus vėliau leisti naudotis jau
nesniems draugams... Žinoma, ne
pamirštamas ateistinis auklėji
mas, vad proletarinis internacio
nalizmas ir pan. sritys. Leidykla 
čia parūpino visą eilę brošiūrų 
apie “tautų draugystę”, “Maskvą 
— mūsų sostinę” ir pan.

KULTŪROS GYVENIMO 
NAUJIENOS

Lietuvoje išleistas lietuvių kul
tūros istorijos 3-sis tomas. Šiame 
tome rašoma: P. Galaunės apie 
“Lietuvos grafiką 16-17 amž.”, A. 
Savicko “Kajetonas Šklėrius — 
peizažistas”, be to yra ir Dobro
volskio straipsnis apie Nauj. Ak
menės cemento gamyklos darbi
ninkų buitį ir kultūrą.

★

Kauno dramos teatras ruošiasi 
statyti rašyt. J. Grušo dramą 
“Profesorius Markas Vidinas”. 
Pasak Vilniaus radijo, dramos 
“idėjinis smaigalys nukreiptas 
prieš atominį karą”, bet kadangi 
Chruščiovas kaip tik buvo pa
skelbęs pradėsiąs atominių ginklų 
bandymus, dramos teatro darbuo
tojai turėjo radijui pareikšti, kad 
tai buvęs “neišvengiamas žings
nis”. “Tiesa" pažymėjo, kad nau
jos J. Grušo dramos veiksmas 
vyksta vienos užsienio valstybės 
(greičiausia JAV.) atominėje la
boratorijoje, o kai kurių dramos 
veikėjų vardai yra Meri, Stella, 
Vulfas...

★

Vilniaus valst. universiteto (V. 
Kapsuko vardo) ir dailės institu
to studentai šią vasarą nuvykę į 
Kelmės rajoną tyrė šiandieninę 

valstiečių buitį, jos pakitimus “so
cializmo” sąlygomis. Ekspedicijos 
dalyviai tyrę Kražių ir Tytuvėnų 
apylinkių medžiagą ir jos tarpe 
buvę tokie mokslui “artimi” da
lykai, kaip “Kova už Tarybų val
džią Kražių ir Tytuvėnų apylin
kėse”. Rinkti prisiminimai apie 
baudžiauninkų plakimą, ponų 
žiaurumus ir pan., iš viso sudary
ta 1.800 pusi, aprašų. Kyla klau
simas — kas rinks medžiagą apie 
bolševikų žiaurumus ir valstiečių 
buitį kolchozinėje santvarkoje?

★

Palangos kurorte, kuriame vis 
daugiau poilsiautojų iš visos Ru
sijos, vis dažniau kultūrinės pra
mogos pasiūlomos rusų kalba.

ANSAMBLIAI GASTROLIUOJA 
RUSIJOJE

Rugsėjo 6 d., grįžo į Vilnių, 50 
dienų gastroliavę Rusijos federa
cinėje valstybėje, Lietuvos liau
dies dainų ir šokių ansamblis. J. 
švedui vadovaujant ansamblis su 
32 koncertais aplankė Jaroslavlio, 
Gorkio, Ivanovo, Vladimirovo, 
Smolensko, Kostromos, Vologdos 
ir kt. miestus. Ansamblio dalyviai 
pasidžiaugė, kad išpildę savo už
davinį — parnešę garbingą lietu
vių liaudies meno vėliavą.

O vadovas J. Švedas pastebė
jo: “Nu, gastrolės nebuvo leng
vos, bet jos buvo našios meniniu 
požiūriu. Žmonėms labai patiko 
lietuvių liaudies drabužiai, ins
trumentai, dainos.”

★

Kauno m. vietinės pramonės ir 
komunalinio ūkio saviveklininkai 
lankėsi su 3 koncertais Maskvoje. 
Sugrįžę į Kauną jie buvo paklaus
ti, ar paruošę įdomią programą. 
Atsakė: Nu, teko padirbėti... pro
gramos pagrinde buvo lietuvių 
liaudies dainos, mes neužmiršome 
sovietų kompozitorių kūrinių, nu... 
ir neapsiėjome be savų kūrinių. 
Choro vadovas Vaičekauskas su 
vyrų ansambliu sukomponavęs ir 
išpildęs dainą, paskirtą kosmo
nautams Gagarinui ir Titovui. 
Choro dalyvė Nijolė, paklausta, 
kokie įspūdžiai bendrai iš Mask
vos, pasidžiaugė pamačiusi vaka
rinę Maskvą... Ta proga choras 
sudainavęs populiarią dainą “Pa- 
maskvio vakarai”.

Adelaidės Lietuvių Teatras, 
vadovaujamas režisieriaus Juozo 
Gučiaus, š.m. rugsėjo 15 d. Ade
laidėje (Australia Hall) suvaidi
no Antano Škėmos dviejų veiks
mų dramą "Žvakidė”,

Kalk, žinoma, 1956 m. šį vei
kalą premijavo Amerikoje leid- 
džiamo "Darbininko” sudaryta 
dramos konkurso komisija. 
"Žvakidę” ji pripažino geriausiu 
iš 22 atsiųstų veikalų ir paskyrė 
jam 500 dolerių premija.

Kalbėdamas su "Adelaidės 
Lietuvių Žinių” bendradarbiu, 
režisierius J. Gučius pareiškė, 
kad "Žvakidės” autorius A. Škė
ma eina laisvu kūrybos keliu, 
kaip ir dauguma šios dienos dra
maturgų, kurie nesiriboja dogmi
nėm kūrybos teorijom ar dės
niais. Laikydamasis impresionis
tinės linkmės, Škėma nevengia 
nūdieną naujoviškumų. Jo "Žva
kidė” kaip tik ir yra ta naujoviš
kos formos drama, nors joje jis 
naudoja seną "Gėrio ir Blogio” 
filosofija. Norėdamas išspręsti 
užsimotų problemų, autorius pa
naudoja mistinį pradų ir scenon 
įveda tiek gyvus žmones, tiek 
dvasias. Jo gyvieji žmones ir dva
sios netik kad nesiskiria, bet, at
rodo, darniai veikia.

Visas veikalas vyksta zakris
tijoj, kurių bolševikai uždarė ir 
kurios kleboną suėmė. Veiksmo 
eigoje patiriama kas kleboną ir 
už ką įskundė, kaip jį vėliau bol
ševikai sušaudė. Pamažu išsiru
tulioja dvasinės kovos ir kančios. 
Vienaip jos reiškiasi savo kraštų 
ir žmones mylinčiuose kaimie
čiuose, kitaip visų neapkenčian- 
čiame iš to paties kaimo kilusia
me inteligente, kuris dabar^itlie- 
ka išdaviko pareigas ir saVo'niek- 
šingus darbus vainikuoja brolio 
nužudymu. Nužudyto kunigo 
dvasia užbaigia pirmąjį veiksmą 
ir jį žiūrovai atranda sėdintį kė
dėje antrojo veiksmo užuolaidai 
pakilus. Veikalo pabaigoje pasi
rodo ir išdaviko nužudytas jo 
brolis. Abi dvasios kalbasi ne 
tik tarp savęs, bet ir su gyvai
siais. Jos teikia jiems paaiškini
mus, duoda patarimų, padeda 
spręsti gyvuosius kankinančiais 
problemas.

Veikalas lengvas pastatyti (ne
reikalauja sudėtingų dekoracijų 
ir apsiriboja tik šešiais aktoriais) 
tačiau vaidybos atžvilgiu jis la
bai daug reikalauja iš aktorių ir 
režisieriaus. Jų rankose glūdi 
veikalo iškėlimas arba nusmug-

ADELAIDĖJE
dymas. Be to, jis tinka tik tiems, 
kurie iš mūsų asmeniškai pergy
veno pirmosios bolševikinės oku
pacijos tragedijų. Jaunimas jo 
nepajėgia suvokti. O kadangi 
dramoje pačios akcijos beveik 
nėra, jauniesiems žiūrovams ne
suprantamos kalbos ir kančios 
nesudaro reikiamo efekto.

Adelaidėje "Žvakidės” scena 
paruošė dailininkas S. Neliubšis, 
talkininkaujant dekoratoriui A. 
Kudirkai.

Vaidino A. Petrikas (nužudy
tų klebonų), Z. Kučinskas (nelai
mingą tėvą, kurio vienas sūnus 
— Kostas —< tapo išdaviku, o 
antras sūnus — Antanas — žu
vo nuo šidaviko rankos), A. Gli
ti s (Antanų), B. Rainys (Kostų), 
S. Kanienė (Liucijų), dvasiškai 
iškankintą, beveik kliedinčių 
Antano ir Kosto seserį) ir B. Ja
navičienė (Agotą, besimeldžian
čią ir bepletkavojančią kaimie
tę).

Visi aktoriai, , prityrę ir pasi
šventę scenai, "Žvakidėje” davė, 
ką jie turėjo geriausio. Apie vei
kalų ir jį vaidinusios aktorius 
plačiau bus parašyta "Mūsų Pas
togės” Adelaidės numeryje.

Savo dėkingumą tiek režisie
riui J. Gučiui, tiek visiems akto
riams atsilankiusieji premjeron 
išreiškė gausiais plojimais ir 
puokštėmis gėlių. Apylinkės Val
dybos pirmininkas J. Jonavičius 
padėkojo Teatrui už pasišventi
mų ir scenos meno atgaivinimų. 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos pir- 
minikas V. Raginis taip pat iš
reiškė nuoširdų džiaugsmą ir pa
žadėjo visokeriopą Sąjungos pa
ramą Adelaidės Teatrui.

Būdinga viena detalė: vaidini
mo dienų staiga susirgo aktoriaus 
A. Gučio žmona ir vakarop jai 
buvo padaryta operacija, tačiau 
aktorius A. Gutis negalėjo dėl 
veikalo aplankyti savo žmonos ir 
vaidindamas dar nežinojo, kokia 
jos padėtis. Kiekvienam nesunku 
įsivaizduoti, kaip galėjo A. Gutis 
jaustis scenoje. O vaidinti vistiek 
reikėjo, adelaidiškiai. bilietus į 
premjerų nusipirko...

L-s.

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTI, 

kurio kaina: kietais viršeliais £ 
2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

KOMUNISTINĖ MORALĖ 
IR DAIL. BOGDANAS

Komunistų partija savo pro
gramos projekte paskelbė morali
nį komunizmo statytojų kodeksą 
ir jam vedamąjį paskyrė Vilniaus 
“Tiesa” (194 nr.). Pasak laikraš
čio, komunistinė moralė — tai iš
tikimybė komunizmo reikalui ir 
kur čia gali lygintis senojo pasau
lio moralė. Tačiau... dienraštis 
pripažįsta, kad to senojo pasau
lio “moralės nuodai... vis dar vei
kia atskirų mūsų visuomenės 
žmonių sąmonę”. O tie nuodai pa- 
sireiškią tuo, kad kai kuriems 
žmonėms rūpįs asmeninis pratur
tėjimas, miesčioniškas pasaulis. 
Tad ir “tarybiniai piliečiai” ska
tinami užkirsti kelią praeičiai — 
turi būti už rankos nutvertas 
grobstytojas ir prirašinėtojas, vel
tėdis, chuliganas... O kokiais “vil
kiškais dėsniais” paremtas kapi
talistinis pasaulis, jau toje pačio
je “Tiesoje” (189 nr.) parodė 
JAV lankęsis drauge su rusų dai
lininkais skulpt. K. Bogdanas. 
Sugiedojęs pagarbos giesmę nau
jos programos projektui, Bogda
nas, be prabangos Amerikoje ma
tęs ir kitą gyvenimo pusę — “dar
bo žmonių”, negrų ir bedarbių 
Ameriką, kurią išnaudoja impe
rialistų saujelė ir kuri atitverta 
nuo tikrųjų materialinių ir dvasi
nių turtų”... Tačiau pareiškęs 
užuojautą tiems JAV vargšams, 
ir Bogdanas turėjo pripažinti, kad 
JAV yra daug pasiekta kultūros 
srityje...

UŽTVAROS, BET BĖGIMAS 
TEBEVYKSTA

Pastaruoju metu per Berlyno 
užtvaras — “kiniečių sieną” vis 
dar pasitraukus, su dideliais pa
vojais gyvybei, keliasdešimts vo
kiečių — rytų zonos gyventojų, 
Ulbrichto vyriausybė susirūpino 
dar labiau suvaržyti gyventojus, 
išmūrijo naujas sienas. Pasaulio 
dėmesį atkreipė daug drąsos, pa
siryžimo pareikalavę kai kurie pa
bėgimai į Vakarus — pvz., per- 
plaukimai kanalu ar auto mašino
mis prasiveržimas pro užtvaras. 
Kaip iš Stokholmo praneša El
tos bendradarbis, Trelleborgo 
krantinėje, kur tragiškai žuvo 
vienas vokietis, mėginęs pabėgti 
nuo R. Vokietijos turistinio laiko 
“Sassnitz”, slaptai buvo padėtas 
vainikas žuvusiajam pagerbti. 
Prie vainiko pridėtam laiške buvo 
įrašyta: “Tau laisvė buvo bran
gesnė už gyvenimą. Taip galvojam 
ir mes. Paskutinis pasveikinimas 
iš zonos”.

PARTIZANAI
(Atkelta iš 3 psl.)

Ilgai laukti neteko. Pagrindinės enkavedistų 
pajėgos iš Skcrdupio ir Pajesio, po sužeistųjų 
draugų pranešimo, leidosi Kukoriškės tilto link. Į 
Kukoriškės pievą išsipylė pirmieji bolševikai. Pir
mieji du partizanų skyriai paleido ugnį, retindami 
pirmyn besiveržiančias enkavedistų gretas. Tirpo 
vyras po vyro. Nei vienam nepavykus pasiekti til
to, likę pasitraukė. Bolševikai, apgauti žvalgų, per 
anksti sutikti partizanų ugnies, įsitikino, kad per 
Kukoriškės tiltą nebus įmanoma jokiu būdu pra
siveržti, nes, kaip jie patyrė, jį gynė gerai veikian
čių kulkosvaidžių ir keliolika taikliai šaudančių 
automatų. Jie baigė puolę ir pasitraukė į pirmą
sias išeities pozicijas.

Partizanai, papildę šovinių atsargas, sustip
rinę žvalgybą, laukė antro puolimo. Pagrindinės 
rusų jėgos krypo į pietus. Reikėjo sustiprinti kai
rįjį sparną ir pasiruošti netikėtumams iš kitų fron
to pusių. Ir neapsirikta. Po geros valandos bolše
vikai, perbridę brastą, esančią apie pusantro kilo
metro nuo tilto, pradėjo didelėmis pajėgomis 
brautis į Kareivio skyriaus rajoną. Šiuo kartu bol
ševikų puolimas buvo daug ilgesnis ir kietesnis. 
Rusams į kautynių vietą pavyko atsivežti trejetą 
sunkiųjų kulkosvaidžių. Daugumas šovinių buvo 
sprogstami, o tai neretai klaidindavo tikrąją fron
to padėtį, nes kietai sprogstančios kulkos sprog
davo kažkur toli miške. Ir šis puolimas partizanų 
buvo atlaikytas.

Pats stipriausias buvo trečiasis bolševikų 
puolimas. Kareivio skyrius, taip puikiai kovęsis 
antrojo puolimo metu, naujo puolimo toje pačio
je vietoje jau beveik nesitikėjo. Taip jam laisvai 
jaučiantis, pagrindinės rusų jėgos staigiu puolimu 
vėl kirto stiprų smūgį. Bolševikams šį kartą pavy
ko pralaužti kairįjį partizanų sparną. Bandant 
spragą užkišti, žuvo ir pats Kareivis su trimis ge
riausiais kovotojais. Kareivio skyrius, be vado, 
pradėjo trauktis iš savo pozicijų. Jie artėjo prie 
pagrindinių partizanų jėgų. Tik pirmo ir antro 
skyriaus pagalba pavyko bolševikus sulaikyti.

Dėl šio pasitraukimo pasikeitė partizanų po
zicijos. Kareivio skyrius traukėsi užnugarin, o jo 
vietą užėmė Dešinio vadovaujamas skyrius. Parti
zanai sutrumpino savo frontą, pamažu traukda
miesi į rytinę šiaurinę Degimų palaukę, prilaiky- 
da(mi priešą atsipalaiduojančia ugnimi. Šis trečia
sis puolimas truko ligi sutemų. Kautynės vyko iš 
labai arti, didelėj miško tankynėj, pačioj Degimų 
palaukėj. Sutemus partizanai pasitraukė neperse
kiojami.

Per penkias kautynių valandas enkavedistai 
prarado 67 karius, jų tarpe ir dalinio vadą majorą. 
Partizanų žuvo šeši kovotojai, jų skaičiuje ir dali
nio organizacinio skyriaus viršininkas — Šiaurys. 
Keli partizanai buvo sunkiai sužeisti, net ir pats 
dalinio vadas Dešinys.

Per naktį bolševikai pritraukė daug naujų 
pajėgų, paryčiui tikėdamiesi partizanams atsiker
šyti. Tačiau prašvitus jie buvo jau už dvidešim
ties kilometrų. Bolševikams teko tik susirinkti la
vonus ir grįžti atgal į savo “tvirtoves” miestus.

įtūžimui nuraminti jie suėmė Degimų kaimo 
ūkininką J. Vilką, jo žmoną ir suaugesnius vaikus, 
išsivarę su savim visus jo gyvulius ir kitokį jiems 
naudingą turtą. Padegę sodybą, jie džiaugėsi savo 
"laimėjimu”.

PALIŲ KAUTYNĖS
Vienas pulko dalinys sava gyvenviete buvo 

apsirinkęs klampias Palių pelkes, nevietiniam 
žmogui sunkiai prieinamą vietovę. Ilgą laiką jis 
buvo rusų nepastebėtas ir neliečiamas, nuolatos 
nakties metu rengdamas “iškylas" po plačią apy
linkę. Šią partizanų “pelkių karalystę” pastebėti 
buvo juo sunkiau, kad ir vietiniai gyventojai tik 
retas žinojo klaidžius ir nesaugius pelkių takus. Ir 
nelabai išdrįsdavo leistis tarp pavojingų liūnų. Be 
to, tai daryti ir jokio reikalo niekas neturėjo.

Ilgainiui vis sėkmingesnis partizanų veiki
mas artimose pelkių apylinkėse atkreipė bolševi
kų dėmesį. Po intensyvaus kelių mėnesių sekimo 
vietiniams NKVD agentams pavyko galutinai nu
statyti, kad partizanai turi laikytis pelkėse.

Rugpjūčio mėnesio pradžioje, sekmadienį, 
sutraukę dideles pajėgas, enkavedistai apsupo Pa

les ir, prisivežę lengvojo kalibro patrankėlių, pra
dėjo jas apšaudyti. Po kelių valandų užsitęsusios 
kanonados rusai, susėdę į valtis, drįso leistis į pel
kes, ieškodami partizanų.

Iki šiol tylėję, miško broliai dabar leido kal
bėti visiems ginklams, taiklia ugnimi į dugną leis
dami bolševikų valtis, sunkiai besiiriančias pro 
tankias pelkių žoles. Greitu laiku visur dumble 
knibždėjo gyvų, daugiausia sužeistų enkavedistų 
ir valčių šipuliai. Bolševikai ieškojo išsigelbėjimo 
dideliuose kimsynuose. Bet veltui, — išsigelbėti 
niekam nepavyko. Daugumą gyvus prarijo pelkių 
bedugnės, liūnų aketės.

Kautynės užtruko ligi pat vakaro. Sutemus 
partizanams pavyko jų pačių parengtais povaride- 
ninias takais prasmukti pro enkavedistų užtvaras, 
persimetant į jau paruoštas vietas. Rytojaus die
ną jie jau su šypsenomis sekė “besimaudžiančius” 
pelkėse bolševikus, linkėdami jiems “sėkmės”. 
Šios kautynės partizanams kainavo septyniolika, 
bolševikams apie du šimtu karių.

BERŽO BŪRYS
Tarp Kauno, Pakuonio, Prienų, Punios, But

rimonių, Aukštadvario ir Rumšiškių apylinkių 
vieno buvusio Lietuvos kariuomenės karininko 
iniciatyva pavyko surinkti palaidus šiose vietovėse 
pasireiškusius partizanų dalinius ir jiems vado
vauti jau 1944 metų rudenį. Iki Naujų Metų šie 
Beržo vardu veikę vyrai sunaikino keletą įskundė
jų NKVD agentų, kelis aktyvesnius bolševikams 
parsidavusius apylinkių pirmininkus ir keletą gru
pių dienos ir nakties vagių. Gruodžio mėnesį, lik
viduojant vieną ginkluotą rusų vagių gaują, žuvo 
dalinio vadas Beržas. Tolimesnį daliniui vadovavi
mą perėmė Aras, o jo pavaduotoju tapo Audro
nis.

Apie‘ 1945 metų sausio mėnesio pradžią šis 
dalinys siekė per keturiasdešimt gerai ginkluotų 
vyrų, turėjo būrio vardą su dviem Dobilo ir Ba
landžio skyriais.

DAUKŠ1AG1RĖS KAUTYNĖS
Dobilo skyrius, prie kurio laikėsi ir pats dali

nio vadas Aras, sausio mėnesyje apsistojo ties 

Daukšiagiriu — dešinėje Nemuno pusėje. Iš ki
tos Nemuno pusės buvo gauta žinia, kad keletas 
enkavedistų kaimyniniam kaime gaudo ir areštuo
ja gyventojus. Dobilas su savo vyrais skubiai per
sikėlė per Nemuną. Enkavedistai tuo laiku šeimi
ninkavo pas ūkininką Vaitkevičių. Partizanai 
grioviais prišliaužė prie pat namų, apsupo sodybą 
ir pradėjo kautynes. Buvo nukauti visi enkavedis
tai, paleisti devyni suimti žmonės, paimtas rusiš
kas kulkosvaidis, du automatai, apie dvidešimt 
kilogramų enkavedistų priplėštų dešrų bei lašinių. 
Savų nuostolių neturėta.

ALŠIN1NKŲ KAUTYNĖS
Vasario mėnesį tam daliniui teko skaudžiai 

nukentėti. Stiprus NKVD dalinys, beieškodamas 
apylinkėje partizanų, susitiko keturias pastotes, 
kurios grįžo namo, pavėžinusios Aro vyrus ligi Al- 
šininkų. Po ilgesnio tardymo bolševikams pavyko 
tai išgauti iš pastotininkų. Enkavedistai dar prieš 
švintant, naudodamiesi upės slėniais, apsupo pa
stotininkų nurodytas sodybas ir švintant paleido į 
trobesius sunkiųjų kulkosvaidžių ugnį. Teisingai 
buvo nurodytos tik dvi partizanų apsistojimo vie
tos. Tik šie daliniai ir kovėsi. Sunkiausias ir kru
viniausias kautynes turėjo Balandžio skyrius, prie 
kurio buvo pats dalinio vadas Aras.

Puolimas buvo labai staigus ir partizanų vi
sai nelauktas. Daugumas kovotojų buvo išsirengę 
poilsiui. Kol jie spėjo bent kiek apsirengti ir pa
siruošti kautynėms, jau buvo ir aukų. Stipriausia 
bolševikų ugnis buvo iš upės pakrantėse įtvirtintų 
sunkiųjų kulkosvaidžių. Dobilo skyrius stovėjo 
kiek atokiau ir turėjo laiko pasiruošti puolimui.

Balandžio vyrai atkakliai kovėsi kelias va
landas. Bolševikai matydami, kad gyvų partizanų 
nepavyks paimti, o priešinimasis iš trobų vis ne- 
silpnėjo, padegė trobas. Iš čia besilaikančių par
tizanų, penki besipriešindami žuvo liepsnose: 
Aras, Balandis, Našlaitis, Kregždė ir Strazdas, 
per liepsnas pavyko prasivežti tik trims sužeis
tiems kovotojams — Tigrui, Jovarui ir Vanagui. 
Iš kitos grandies žuvo Žaibas, Perkūnas, Laimutis 
ir Gandras;

(Bus daugiau)
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ADELAIDES STALO TENISO SEZONĄ 
UŽBAIGUS

★ Stp. Zobarikaz įsteigė leidyk
lų. Rašytojas Stepas Zobarskas, 
kuris paruošė lietuvių pasakų ir 
rinktinių novelių rinkinius anglų 
kalba, susilaukusius didelio susi
domėjimo angliškajam pasauly, 
kaip patiriame, įsteigė leidyklų 
“Maryland Books” vardu, Ame
rikoje.

Leidykla rūpinsis leisti angliš
kai mažesniųjų tautų literatūros 
vertimus.

★ “Dirva” paskelbė gražiausios 
vaiko nuotraukos konkursų. Kon
kurse gali dalyvauti visi lietuviai, 
prisiųsdami nuotraukas lietuviukų 
ar lietuvaičių ne vyresnių kaip 
10 metų amžiaus. Nuotraukos 
siunčiamos iki lapkričio 1 d. Pre
mijos fotografams — 25 dol., 15 
ir 10 dol.

negalima pateisinti S. 
nedalyvavimo eilėje 

be rimtos prliežasties. 
džiuginantis reiškinys 

Ignatavičiaus padaryta
Ir šioje sporto šakoje

Suglaudus Adelaidės L.S.K. 
“Vytis” 1961 m. stalo teniso re
zultatus, gaunasi praėjusių metų 
vaizdas. Pirmoji vyrų komanda, 
žaisdama toje pačioje (I-je) divi
zijoje, turėjo pasitenkinti prieš
paskutine vieta, tesugebėdama 
laimėti tik keturias rungtynes. 
Labai apgailėtinas faktas, kad 
eilė rungtynių buvo pralaimėta, 
•nesusirinkus pilnam komandos są
statui. Jeigu už praleidimų rung
tynių dar galima dovanoti J. 
Stambuliui (dėl studijų), tai jo
kiu būdu 
Zablovskio 
rungtynių 
Vienintelis 
— tai A. 
pažanga.
Algis, įdėjęs daugiau darbo, būtų 
rimtas varžovas mūsų sporto šven
tėse. Už šių komandų žaidė A. 
Adutavičius, A. Ignatavičius, J. 
Stambulis, J. čižauskas ir S. Zab- 
lovskis.

Antroji vyrų komanda, žaisda
ma šiais metais aukštesnėje (IV- 
je) divizijoje, pasitenkino pasku
tine vieta. Dažniau pasitrenira
vus, ši komanda galėjo iškovoti 
geresnę pozicijų, kadangi daug 
rungtynių buvo pralaimėta labai 
mažu skirtumu. Pažanga padarė 
P. Snarskis, o be jo dar žaidė P. 
Urbašius, A. Gudaitis ir S. Visoc
kis.

Nesėkmės priežastis vyrų ko
mandose — tik stoka treniruočių.

Pradžioje sezono treniruotės dar 
buvo lankomos, kai antrame rate 
jos buvo visiškai pamirštos.

Kalbėti apie mergaičių atsiek
tus rezultatus daug smagiau, 
nes tatai tikrai daug gied
resnis vaizdas. Pirmoji mer
gaičių komanda (O. Mikalai- 
nytė, L Gudaitytė ir D. Grastins), 
žaisdama 1-je divizijoje užėmė 
antrų vietų, žaidžiant finalus su 
North Adelaide, buvo labai ne
laimingai pralaimėta 5:6 rezulta
tu. Komandos pagrindinis rams
tis buvo jos kapitone O. Mikalai- 
nytė, kaip ir praeitais metais ne
pralaimėjusi nė vienų rungtynių. 
Parodė gerų pastangų ir I. Gudai
tytė su D. Grastins, bet, gal būt, 
truputį nepakankamai. Turima vil
ties, kad ši komanda 
metais bus perkelta 
šių (District) klasę.

Antroji mergaičių 
šiais metais žaidė

že Gen. V. Grigaliūnas, gyv. Ko
lumbijoje, parašė atsiminimus, 
duodamas įdomios medžiagos iš 
Lietuvos kariuomenės organizavi
mosi laikų ir kovų dėl Lietuvos 
laisvės.

★ Amerikietis žurnalistas jieš- 
ko medžiagos apie komunistų te
rorų Lietuvoje. Los Angeles He
rald and Express dienraščio ben
dradarbis Jack Moffitt kreipėsi 
į keletu Los Angeles lietuvių, 
prašydamas nurodyti šaltinių apie 
komunistų terorų Lietuvoje ir kt. 
Pabaltijo 
Mr. Jack 
den Pl., 
USA.

kraštuose. Jo adresas: 
Moffitt, 463 S. McCad- 
Los Angeles 5, Calif.,

* Juzė* Augu*taitytė* Vaičiū
nienė* poezijo* rinkiny* “Ant au
kuro laiptų” — jau išspausdintas 
ir yra knygų rinkoje. Išleista pa
traukliai. Viršelis papuoštas auk
sinių mūsų poetės parašu. J. Vai
čiūnienė — švelni lyrikė, vis be
silaikanti klasikinės eilėraščių 
formos.

Poetė gyvena Lietuvos žmonių 
tradicijomis. Jai brangu tai, kas 
buvo Lietuvos žmonėms brangu.

Daugelis šio rinkinio eilėraščių 
kiek inįslingesni negu ankstyves
niuose rinkiniuose. Reikia įsiskai
tyti ir net įsimąstyti, kad ju gro
žį pajustum ir prasmę suvoktum, 
bet jie ne banalūs ir dvelkia kū
rybišku naujumu. Knygų išleido 
Terra; rinkinys turi 112 pusi.

spaudoj, suruošus minėjimą žy
mesniųjų Brazilijos asmenybių ir 
kt. H. Losinskas bendradarbiauja 
ir užsienio spaudoj, Meksikoj lei
džiamame žurnale atapaudė ilgą 
rašinį apie Lietuvos meną, išver
tė keletą knygų į portugalų kal
bą. H. Losinskas gimęs Brazilijo
je.

* Sao Paulo, Brazilijoje, lietu
vių zcenoje dažnai ir gražiai reiš
kiasi solistė Ona žibienė ir Ka
zimieras Ambrozevičius. Taipogi 
pažymėtina veikla “Mūsų popie
čių" kvarteto, kurio sąstate yra 
Stasys ir Antanas Ralickai, Vin
das Jurgutis ir Juozas Karpavi
čius.

31

★ Dail.

ateinančiais 
į aukščiau-

komanda 
aukštesnėje 

klasėje — (III-je) — divizijoje 
to paties sustato, kaip ir praėju
siais metais. Tatai — A. Miku- 
žytė, B. Mikužytė ir N. Lėlytė. Ji 
iškopė iki ketvirčio finalų ir užė
mė savoje divizijoje trečių vietų. 
Ši komanda padarė, gal būt, di
džiausią pažangų ir, tarp kitko, 
yra geriausiai susiklausiusi — 
drausmingiausia komanda. Reikia 
tikėtis greitai pamatyti šios ko
mandos žaidėjas seses Mikužytes 
ateinančiose Sporto šventėse.

R. Sidabras

DĖMESIO!
VISOMS AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ SPORTO 
KLUBŲ VALDYBOMS 

1961 m. gruodžio 27 —
dienomis Geelonge rengiamoje 
sporto šventėje numatytos sekan
čių sporto šakų varžybos:

Krepšinio — vyrų ir moterų, 
tinklinio — vyrų ir moterų, 
lauko teniso — vyrų ir moterų, 
stalo teniso — vyrų ir moterų ir 
šachmatų.

Visos Sporto Klubų valdybos 
įpareigojamos iki š.m. spalio 15 
d. pranešti A.L.F.A.S. V-bai, 
kuriose sporto šakose numato 
dalyvauti, šio rašto nuorašą pa- 
siunčiant L.S.K. “Vytis” Geelon
ge valdybai adresu: 59 Watson 
St., North — Geelong, Vic.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdyba

A. Valeikos studija, įsi
rengusi savo paviljonų Tarptau
tinėje Prekybos Parodoje, vyks
tančioje Čikagoje, buvo apdova
nota Dekoratorių Instituto pre
mija už aukšta meninį lygį.

* Anglijos lietuviai yra įsteigę 
Lietuvių Namų Bendrovę. Toji 
bendrovė turi namus Londone ir 
sodybų už Londono. Viso to turto 
vertė yra apie 36,000 svarų, arba 
apie 75,000 dolerių. Skolų turima 
apie 18,000 svarų. Bendrovės sko
los, kadangi reikia mokėti aukš
tus procentus, yra didelė našta. 
Todėl galvojama sodybų parduoti 
ir pasilikti tik namus Londone. 
Tuo tikslu, išsiaiškinti su akcinin
kais, rugsėjo 16 d. Lietuvių So
dyboje įvyks specialus susirinki
mas.

* Lietuvių kalba JAV Kariuo
menės Kalbų -mokykloje, Monte
rey, Calif., yra rūpestingai dėsto
ma. Toje mokykloje dėstomos 28 
svetimos kalbos. Lietuvių kalbos 
skyriui vadovauja J. Gricius, dės
to gen. St. Raštikis, J. Danis ir 
St. Rudys. Lietuvių kalbos sky
rius ten veikia nuo 1955 metų. 
Kalbos kursas tęsiasi metus laiko, 
kasdien turint po šešias pamokas.

★ Vytautas F. Beliajus, pasi
šventėlis lietuviškų šokių, lietu
viškų reikalų garsintojas, jau 20 
metų leidžia ir redaguoja Ameri
koje geriausia įvairių tautybių šo
kių žurnalų “Viltis”; ’ nusiskun
džia, kad iš lietuvių gauna per- 
mažai žinių, nuotraukų. Kiekvie
name “Vilties” nr. deda apie lie
tuvių dainas, tautinius šokius ir 
kt., bet turi per mažai bendradar
bių.

★ Algis Aras, 7 m. amž., gyve
nąs su tėveliais Los Angeles, lai
mėjo jaunųjų pianistų varžybas, 
užimdamas pirmųjų vietų. Dalyva
vo 25 pianistai. Varžybas sekė 
per 35.000 žiūrovų.

★
Sao 
jos 
panaikinimo minėjime 
gerbtas lietuvis rašytojas H. Lo

Pagerbė Henrikų Losinskq
Paulyje istorijos ir geografi- 
instituto ruoštame

d.

* 725 metai nuo Lietuvos val«- 
tybė* įkūrimo. Rio de Janeiro lie
tuviai, vadovaujant lietuvių mi- 
sijonierių direktoriui kan. Zeno
nui Ignatavičiui, rengia sukakties 
minėjimų. Minėjime dalyvausiu 
kviesti svečiai ir Sao Paulo lietu
viai.

* Prof. M. Biržiškai 79 m. JAV 
gyvenančiam prof. Mykolui Bir
žiškai nesesiai sukako 79 m. am
žiaus. Nors amžiaus naštos slegia
mas, profesorius dar daug dirba 
literatūros istorijos ir kt. srityse, 
rengia darbus spaudai, ruošia 
spaudai savo brolio Vaclovo “Alek- 
sandryno” 2-jų dalį, be to, reiš
kiasi ir su straipsniais spaudo
je.

SPORTO 
KARNAVALAS 
SYDNĖJUJE

Ateinantį savaitgalį, t.y. rugsė
jo 30 ir spalio 1 — 2 dienomis 
Sydnėjuje viešės 'Canberros lie
tuviai sportininkai, čia bus pra
vestos įvairių sporto šakų varžy
bos. Praėjusiais metais Sydnėjaus 
sportininkai buvo išvykę pana
šioms varžyboms į Canberrą. Šis 
gražus dviejų klubų sportininkų 
bendradarbiavimas, kas metai su
ruošti sporto karnavalą, atrodo 
bus tęsiamas kiekvienais metais. 
Sydnėjaus sportininkai dar nepa
miršo taip gražiai praleisto laiko 
Australijos sostinėje pas vaišin
gus Canberros lietuvius. Į krepši
nio rungtynes atvyko beveik visi 
Canberroje gyvenantieji lietuviai, 
todėl šiais metais kviečiame Syd
nėjaus lietuvius parodyti tokį pat 
gražų pavyzdį ir atvykti pasižiū
rėti ruošiamų sporto varžybų, ku
rios vyks sekančia tvarka:

Svečius lauksime atvykstant į 
Lietuvių Namus 
nantį šeštadienį 
3 vai. po pietų.

Tą patį vakarų
so varžybos Centr. Lietuvių 
muosc Redferne, pradžia 5 
vakaro.

Sekmadienį (spalio 1 d.):
1. Lauko teniso varžybos

9 vai. iki 12 vai. Prince Alfred 
Park, City; 2. šachmatai nuo 
9 vai. iki 12 vai. Lietuvių Namuo
se Redferne; 3. 12 vai. visi sporti
ninkai vyksta į lietuvių pamaldas 
Camperdowno bažnyčioje; 4. 
Krepšinio varžybos nuo 2 vai. p.p. 
Newtowno Police Boys Club salė
je; žais Canberros “Vilkas” — 
Sydney “Kovas” (vyrų), Canber
ros ir Sydnėjaus rinktinė prieš 
Sydnėjaus “Swatow” komandą; 
Moterys žais Kovo — Olimpia su
sitikime; 5. Bendra vakarienė 
(nuo 6 vai. vak.) Lietuvių Na
muose Redferne.

Pirmadienį (spalio 2 d.):
1. Šachmatai nuo 9 vai. iki 12 

vai. Lietuvių Namuose Redferne. 
Be to, Sydnėjaus sporto klubo 
valdyba ruošia bendrą su svečiais 
susipažinimo vakarų, kurio metu 
jaunimas pasišoks, o senimas pa
sikalbės mūsų gyvenimo aktuali-

jomis. Tatai įvyks šeštadienio va
karų Lietuvių Namuose Redfer
ne.

Maloniai kviečiame visus Syd
nėjaus lietuvius dalyvauti. Įėji
mas veltui.

Adelaidėje

Canberroje
VILKAS — TRYCOLLORS 

(49-40
Rungtynės vyko rugsėjo 10 

Lyneham gimnazijos salėje.
Atrodo, mūsų krepšininkai yra 

pilni netikėtumų, nes į rungtynes 
susirinko net šeši žmonės.

Rungtynės buvo tikrai geros.
Tadas ir česius Žilinskai, iš- 

vystydami didelį tempų, greitais 
pasais ir tiksliais metimais pelnė 
daugumų taškų.

Bruno Jarašius ir Venclovas 
puikiai sužaidė gynime, atremda
mi priešo spaudimų, kas atrodo 
ir užtikrino mums šį laimėjimų.

Šį sezonų pradėjęs žaisti jauna
sis Vidas Labutis ir nors dar ne
prityręs, bet parodė didelių gabu
mų ir už poros sezonų turėtų bū
ti komandos žvaigždė.

Taškus pelnė: č. Žilinskas 20, 
K. Miniotas 18, T. Žilinskas 5, 
Venclovas 4 ir B. Jarašius 2.

★
kagietii, muzikos festivalyje, kurį 
organizavo “Čikagos dienraštis 
“Chicago Tribune”, akordeonistų 
varžybose laimėjo augščiausios 
klasės atžymėjimą. Taip pat jis at
stovavo Čikagos ir Cook County 
tolimesnėse varžybose Mid-Ame- 
rica, kurios vyko rugpjūčio 19 d. 
McCormick rūmuose.

Ąžuolas Stelmokas, 15 m. či

A KONTINENTALINIAI
X VAISTAI IR KOSMETIKA $

GULLOTTA’S £
•I; PHARMACY

65 SCOTT STREET, X
LIVERPOOOL Ž
Tel. UB-7629 £

Atdara dieną ir naktį.

Redferne 
(30.9.1961)

atei- 
nuo

vyks stalo teni-
Na-

nuo

PAŽINKIME
SAVO JAUNIMĄ!

A.L.S.K. “Vytis”, talkininkau
jant A.L.B.A.A. V-bai, Skautams, 
Kultūros Fondui, Jauniesiems 
Ateitininkams, Tautinių Šokių 
grupei ir kitiems dalyviams, š.m. 
spalio 8 d. Lietuvių Namuose ren
gia JAUNIMO ŠVENTĘ.

Šventės atidarymas ir vėliavų 
pakėlimas įvyks 1,45 v. p.p. Nuo 
2-6 v. p.p. sportas, o nuo 6-8 v. 
vak. paskaita ir meninė dalis. Po 
to — pasilinksminimas.

Sporto varžybose matysime pir
muosius Adelaidės krepšininkus, 
rungiantis prieš pačius jauniau
sius bei kitokių labai įdomių var
žybų.

Jaunimui įėjimas laisvas, suau
gusiems auka ne mažiau trijų ši
lingų. Tautiečiai-ės prašomi nepa
miršti šios datos ir paremti jauni
mų savo atsilankymu, — nes bus 
lengviau šventės dalyviams atlikti 
savo pareigas, kai jie matys, kad 
daug prijaučiančių turi savo tar
pe.

Esant blogam orui, Jaunimo 
Šventė gali būti nukelta į pirma
dienį.

A.L.S.K. “Vytis”

PRANEŠIMAS DĖL LOTERIJOS

A.L.S.K. “Vytis’’ valdyba pra
neša, kad Vyties loterija įvyks š. 
m. spalio 28 d. Kaukių — Baliaus 
metu, kurioje yra vertingų daik
tų. 1. radijo aparatas, 2. kamba
rinis vėdintuvas, 3. tosteris ir ke
lionės dekė.

Bilietai tik po du šilingus, gau
nami pas valdybos narius ir tal
kininkus.

Kaukių baliaus metu bilietai ns- 
bus pardavinėjami, tat prašome 
bilietus įsigyti iš anksto ir išban
dyti savo laimę.

Valdyba

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JOSŲ BENDRU OMENĖS NARIAMS!

E. P AGES
MONUMENTAL MASON,

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

sųžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklų mirusia 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

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

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

Telef. J 4094.

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
I USSR PER ŠVEDIJĄ

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

VERMOUTH
DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.

Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronj 
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite •£ 

ir Stock gaminius.

GARSŪS VISAME PASAULY,

BRANDY
LIKERIAI

vergijos 
buvo pa-

sinskas medaliu “Medalha impera- 
triz Leopoldina". H. Losinskas 
yra daug rašęs geografinio-istori- 
nio pobūdžio straipsnių brazilų

* Lietuvo* išeivių bibliografija 
mecenato Vytauto Sauliaus lei
džiamoje “Knygų Lentynoje”, 
Liet. Bibliogr. Tarnybos biulete
nyje. Ten rasite visas knygas ir 
be to dar svarbesnių periodikos 
straipsnių bibliografiją. Žurnalas 
įsteigtas 1948 m. Memingene, 
1949 m. perkeltas j JAV. Prenu
merata metams 1.50 dol. visur, iš
skyrus JAV ir Kanadą, ten 2.60 
dol. “Knygų Lentyna” siuntinė
jama įvairių kraštų, kur tik yra 
lietuvių, stambesniems bibliote
koms, visiems lietuviškiems laik
raščiams ir žurnalams bei knygų 
leidykloms. Tai yra vienintelis 
dokumentacijos leidinys liet, išei
vių period, spaudoje. E.

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
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 *toti*. . Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming! Corner Shop, 181 Queen St., St. M«ryz, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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MURRAY’S i
HEALTH FOOD STORES

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

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

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

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

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

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

AGENTAI :
SYDNEY:
CABRAMATTA, M. Pekic, 143 Cabramatta Rd., 
PARRAMATTA, Olympic Stores, 293 Church St. 
BELMORE, M. Cibulskis, 468 Burwood Road;
BANKSTOWN,
BLACKTOWN,

UB 2082. 
YL 9728. 

75-6578.
Quality Centre, 5 Kitchener P-de., UY 8089
Amalgamated Emporiums, 52 Flushcombe Rd., 

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

J 1372.

y

o 

:: 
•I

u

NEWCASTLE:
PORT KEMBLA Disposals, 107 Wentworth Street, 
MELBOURNE’ Contal, 114 Elizabeth Street, Melb. 63-8498. 
ADELAIDE: Eicas, 41 Tapleys Hill Road, Hendon, J 2879. 
PERTH: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, BA 7842. £

:jt t.t
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BATUOTO KATINO Reiškiame nuoširdžių užuojautą 
p. M. KARPIENEI, 

liūdinčiai dėl staigios mylimo vyro mirties

ADELAIDE

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Vilniaus Tunto skaptai ir skau
tės, didžiuoju saliutu pagerbdami, 
rugsėjo 10 d. 10 v. r. Lietuvių Na
mų kieme iškėlė tautinę vėliavų ir 
tuo pradėjo 1961 metų Tautos 
šventės minėjimų Adelaidėje. Vy
ties Kryžiaus ir Australijos vė
liavos asistuojama mūsų tautinė 
vėliava čia plevėsavo visų dienų, 
kol jų, pasibaigus minėjimo pro
gramai, iškilmingai nuleido L.K. 
S. "Ramovė”.

Prieš prasidedant Tautos šven
tės minėjimui skirtoms pamaldoms 
Šv. Kazimiero koplyčioje, Katali
kų Centro rajone irgi iškilo Lie
tuvos Trispalvė ir buvo sugiedo
tas Tautos Himnas.

Kun. Kungiui sergant, šias rei
kšmingas visai lietuvių kolonijai 
mišias, maloniam susirinkusių nu
stebimui, atvyko laikyti lietuvių 
bičiulis J.E. vyskupas Gleesenas. 
Jis pasakė ir mūsų šventei pritai
kytų pamokslų, akcentuodamas 
faktų, kad šiandien Popiežius lai
ko iškilmingas pamaldas, melsda
mas pasauliui taikos ir ramybės, 
pagrįstos tautų ir atskirų indivi
dų laisve. Ekscelencija taip pat 
kvietė visus melstis, kad pasveik
tų lietuvių kapelionas kun. J. 
Kungys.

Po mišių maldeles už kenčian
čių Lietuvų ir už sergantį kape
lionų paskaitė Pr. Pusdešris.

Minėjimo programų pradėjo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Jurgis Jonavičiųs, pasveikindamas 
Tautos šventės proga Lietuvių 
Namuose gausiai susirinkusius 
adelaidiškius. Dirstelėjęs į šven
tės tikslų, pirmininkas savo trum
pų atidaromąjį žodį skyrė sunku
mams, su kuriais susiduriama 
Adelaidėje vykdant tautiniai kul
tūrinį ir visuomeninį darbų.

— Vos atsikėlę į šį kraštų, tau
tinio sųmoningumo vedini, įkūrė
me čia, Adelaidėje, savų lietuviš
kų bendruomenę. Stengiamės iš
laikyti lietuvybės liepsnų gyvų sa
vo tarpe ir įžiebti jų priaugančio
je kartoje. Tam tikslui įsteigtos 
organizacijos, pasišventusių tau
tiečių vadovaujamos pagalba, mū
sų kultūrininkai rūpinasi lietu
viškos sųmonės gaivinimu. Savo 
tautinei veiklai susidarėme tokias 
sųlygas, kad kitų vietų lietuviai, 
iš šalies pasižiūrėję, galėtų mums 
pavydėti.

— Tačiau mes, adelaidiškiai, ži
nome, kad darbas galėtų būti 
daug darnesnis ir duoti daug dau
giau vaisių, jei pavyktų pašalinti 
daug gražaus lietuviško veikimo 
pamatus silpninančių negerovių.

Nurodęs, kad kiekvienas lietu
viškas darbas, nežiūrint kas jį 
dirbtų, yra naudingas bendram 
lietuviškam tikslui, pirmininkas 
pastebėjo reikalingumų tų darbų 
derinti bendros veiklos rėmuose. 
Tremties tautinio gyvenimo sąly
gose, —■ kalbėjo toliau, — ar kas 
su tuo sutinka, ar ne, lietuviškos 
kultūrinės ir visuomeninės veik
los koordinuotoja yra Apylinkės 
Valdyba. Tačiau apylinkės valdy
ba gali tų veiklų sėkmingai derin
ti tik tuomet, kai visos be išim
ties organizacijos ir institucijos 
savo gera valia ir nuolatiniu ry
šių palaikymu įrodo norų bendra
darbiauti su Apylinkės valdyba ir 
įsijungia j bendrų apylinkės veik
los planų, apimantį visas lietuviš
ko visuomeninio ir kultūrinio vei
kimo sritis. Jei, tačiau, dirbama 
nepaisant apylinkės valdybos,

nors veikimas būtų ir pozityvus, 
į visų teiktinų veiklą įnešamas 
nesutarimas, turįs ardančių ir ne
malonių pasėkų.

Konstatavęs stipriausių mus 
jungiantį elementų, tautybę, pir
mininkas kvietė visus į bendrų 
darbų, kurio aukščiausias tikslas 
yra laisvė ir nepriklausomybė mū
sų pavergtai tautai ir mūsų visų 
Tėvynei — Lietuvai.

Paskaitininkas A. Gavelis savo 
kruopščiai parengtoje paskaitoje 
tema “Lietuviais esame mes gi
mę” paskleidė daug gražių ir kil
nių minčių, susietų su didinga 
Lietuvos valstybės praeitim ir su 
atkakliom lietuvių tautos laisvės 
kovom, kurias mes tęsiame trem
tyje dirbdami tautinį darbų.

Po trumpos pertraukos sekė 
turtinga ir įvairi meninė dalis, 
kurių tarpusavyje jungė pranešė
jas, veiklus visuomenininkas J. 
Neverauskas. Mūsų' mielos solistės 
p.p. A. Gučiuvienė ir G. Vasiliaus
kienė padainavo tiek solo, tiek 
duetu. Jaunas pianistas K. Rud- 
zinskas paskambino piano solo ir 
Jaunimo tautinių šokių grupė jau
natviškai sušoko pynę tautinių 
šokių, palydimų jauno akompo- 
natoriaus A. Rudzinsko.

Tautos šventės meninę progra
mų nuotaikingai užbaigė Lituania 
choras, vadovaujamas muziko V. 
Šimkaus. Malonu tikrai konsta
tuoti, kad choras padidėjo nau
jais dainininkais. Yra vilties, kad 
choras nesitenkins dalyvavimu 
minėjimuose ir surengs savo kon
certų.

Pasibaigus meninei minėjimo 
daliai, visi dalyviai susitelkė Lie
tuvių Namų kieme prie Lietuvos 
trispalvės. L.V. Sųjungos “Ramo
vė” nariai gen. št. majoro Levic
ko rikiuotėje buvo atvesti prie 
vėliavos. Davus komandų “Vėlia
vas gerbti”, susirinkusieji sugie
dojo Tautos Himnų ir Maldų už 
Žuvusius. Po to, ramovėnams 
gerbiant, nuo stiebų buvo nuleis
tos vėliavos. Solistėms akompo- 
navo lietuvių bičiulė Dorothy Old
ham.

"A.L.Ž.”

SYDNĖJUS
GEGUŽINĖ

Sydn. ateitininkai kviečia visus 
į pirmų šių metų pavasario ge
gužinę, kuri įvyks ateitininkų 
stovykloje š.m. spalio 1 d., sek
madienį, Ingleburne lietuvių 
skautų sklype.

Turėsite progos praleisti popie
tę su stovyklaujančiu jaunimu, 
pamiršti miesto ar fabrikų ūži
mus.

Ten pat stovykloje 4 vai. po 
pietų bus galima išklausyti šv. 
Mišias, kurias atlaikys mūsų dva
sios vadas kun. P. Butkus.

Vėliau vakaro tyloje skambės 
lietuviškos dainos ir romantiška 
šokių muzika, bus linksma ir įdo
mi vakaro programa.

Rengėjai

VIEŠNIA IŠ AMERIKOS
Š.m. rugsėjo m. 10 d. lėktuvu 

atvyko Australijon savo draugų, 
pažįstamų bei kolegių aplankyti 
dantų gyd. St. Didžiulienė-Urbo- 
naitė (žinomojo Amerikoje visuo
menininko A. Didžiulio žmona). 
Po svečiavimosi Sydnėjuje išvyko 
Melbournan, gi vėliau lankysis 
Adelaidėje. O š.m. rugsėjo m. 19 
d. 17 vai. iš Sydnėjaus aerodromo 
išskrenda Amerikon.

MELBURNAS
KVIEČIAME | BALIŲ

Melbourno ir apylinkių tautie
čius dar kartų maloniai kviečia
me, visų nuoširdžiai laukiame ir 
visiems tariame iki pasimatymo 
Melbourno Didžiajame Lietuvių 
Namų Baliuje, įvykstančiame š.m. 
spalio 6 d. (penktadienį) Bruns
wick Town Hall.

Primename, kad toks balius 
Melbourne metuose tik vienas.

Melbourne L.K. Taryba

SALĖ, VIC.
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Šiais metais Tautos šventę Sa

lės lietuviai atšventė rugsėjo 9 
dienų. Salėj lietuvių tėra nedide
lis būrelis, todėl buvo Salės se
niūno paprašyti ir apylinkėje gy
venantieji tautiečiai atvykti į mi
nėjimų. Daugiausia tautiečių bu
vo iš Latrobe Valley drauge su 
Moe seniūnu p. šeštoku. Minėji
mų trumpais žodžiais pradėjo se
niūnas p. Drungilas, buvo pagerb
ta už Tėvynės laisvę žuvusieji ir 
Sibire kenčiantieji tautiečiai ty
los minute ir buvo sugiedotas 
Tautos himnas. Po to Moe seniū
nas p. šeštokas pasakė trumpų 
kalbų dienos tema ir du mokykli
nio amžiaus vaikučiai — Eskirtas 
Vytautas ir Drungilas Bronius —- 
padeklamavo lietuviškų eilėraščių. 
Tuo oficialioji dalis ir buvo baig
ta. P.p. Eskirtų ūkyje, kur minė
jimas vyko, buvo paruošti stalai 
užkandžiams, kur ir prasidėjo lin
ksmoji dalis prie alučio su moterų 
atsineštai); skaniais užkandžiais. 
Seniūno p. Drungilos buvo pa
prašyta paremti “Mūsų Pastogę”, 
kur ir buvo tautiečių suaukota 
£ 7-1-2 bendruomenės laikraščio 
reikalams.

Dalyvis

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

VIS TOS "KAPITALIZMO
ATGYVENOS”...

Partija vis daugiau rūpinasi ša
linti vad. “kapitalizmo atgyvenas” 
gyventojų sąmonėje. Be agitacinių 
pranešimų susirinkimuose, nuolat 
čia įjungiamas ir Vilniaus radijas. 
Kom. partijos programoje iškė
lus tų “atgyvenų” reikalų, dabar 
juo didesnė proga gyventojams 
aiškinti, kas darytina, siekiant jas 
pašalinti. Vilniaus universiteto is
torijos dėstytojas V. Germanas, 
nusiskundęs, kad nelemtas kapita
lizmas “dvasiškai suluošino žmo
nes, apnuodydamas jų sąmones 
bjauriausiu nacionalizmu... religi
niais prietarais, ugdydamas juose 
privačiasavininkiškų psichologijų, 
individualistinį uždarumų” ir 
pan., toliau pripažino, kad tos 
“atgyvenos” turėjusios poveikį ir 
į mažiau atsparių jaunimo dalį. 
Germanas nurodė, kad viena ga
jausių “atgyvenų” tai religiniai 
prietarai ir su jais būsią kovo
jama kantriai. Esą, sovietų žy
giai, užkariaujant kosmosą, girdi, 
turį griauti melą apie egzistuo
jančias religijas.

KULTŪROS DARBUOTOJAI
SVARSTO PROGRAMĄ

Kom. partijos programą svars
tyti varomi ne tik kolchozininkai, 
įmonių darbininkai. Rugsėjo 8 d. 
Vilniuje specialiame seminare 
programą, “pasakišką ateities gy
venimų” svarstė sukviesti biblio
tekų, knygų, kultūros reikmenų, 
kino teatrų, muziejų darbuotojai. 
Šalia kitų darbuotojai buvo in
formuojami Vilniaus m. partijos 
komiteto lektoriaus Gračiovo ir 
kt. Po Chruščiovo kalbų, kaip 
įprasta, iš visų kultūros darbuoto
jų lauktinas pilnutinis pritarimas, 
tad rugsėjo 9 d. per Vilniaus ra
dijų ekon. 'mokslų kandidatas K. 
Meškauskas drauge su kitais mo
kslininkais pasisakė remiąs sovie
tų “taikią politiką partijos pro
gramos, užtikrinančios tolesnį mū
sų šalies mokslo, technikos, eko
nomikos klestėjimą”.

E.A. Jomantai. S.
E.A. Jomantai. J.

SAVI PAS SAVUS!
LIETUVIŠKAS

j B. P. GARAŽAS PERTHE
Į 302 Walcott Street, Mt. Lawley, tek: 71 4172.
i.
t Greitas, mandagus ir teisingas patarnavimas. Taisoma visų 
•i rūšių mašinos, motorai, trakai ir motociklai.
►; Telefonu bei kitokiu būdu pranešus, taisymui mašina gali 

būti paimta iš sugedimo vietos.

♦; J. DITMONAS ir J. KRUPAVIČIUS♦;K
►Į visada pasirengę patarnauti ypač saviesiems su 10% nuolaida, J 
£

-- Š.M. SPALIO 7 D. "
“ GEELONGO SPORTO KLUBAS “VYTIS”, y
“ BENDRUOMENĖS NAMUOSE RUOŠIA y

ŠOKIU VAKARA 
-BALIŲ,

į kurį kviečia atsilankyti visus geclongiškius, o taip pat svečius «► ■ - 
y iš Melbourne ir Balarato.

“ Gros gera kapela. Veiks turtingas bufetas.

.. Visas pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Sporto Šventei
- ►.. pravesti. "

L TAD VISI l BALIŲ! Pradžia 7 vai. vak. “

G.L.S.K. “Vyties” Valdyba “

MELBOURNO IR APLINKINIŲ VIETOVIŲ TAUTIEČIUS 
f MALONIAI KVIEČIAME I

DIDĮJĮ LIETUVIŲ

NAMU BALIU \ \
!
ž

kuria įvyk* š.m. spalio mėn. 6 dn. (penktadienį)

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

• 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

M.L.K. TARYBA
X

į ALB BANKSTOWNO SAVAITGALIO
J MOKYKLA
| SAVO DARBO DEŠIMTMEČIUI PAMINĖTE i 

stato Į
4 VEIKSMŲ PASAKĄ >

j

“BATUOTAS
KATINAS”

♦: Lietuviškais motyvais inscenizavo ir režisuoja į
R. Saudargienč. _ į

i

$ PREMJIERA ĮVYKSTA SPALIO 7 D. 7 VAL. VAK.

į “D A I N A V O S” SALĖJE,

EAST TERRACE, BANKSTOWNE. ;
j ■*

*< . Bilietų kainos:

J I vieta —• 12 iii. II vieta — 10 iii. III vieta — 8 iii.a

Js Bilietus, paštu pasiuntus pinigus, galima gauti iš A. Bučinsko, j

f 31 Pyramid Ave., Padstow, arba rezervuoti, juos j
*

j- telefonu UU 9174 $

į Rezervuoti bilietai bus laikomi TIK IKI 6,30 VAL. spektaklio j
,■ dienų. ;<
3 ■ į
f Po .spektaklio šokiai su gaivinančiais gėrimais. j

. . s>; Šis vaidinimas bus pakartotas specialiai tik vaikams su arbatėle, j
»’ J>; Šekit “Mūsų Postogę” datos paskelbimui. 3
>*

ALB Bankstowno Kultūros Taryba ?

MIELI LIETUVIAI!
BE SAVOS SPAUDOS NIEKAS NEGALI GYVENTU

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

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

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

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

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

2. kiekvienas nuoširdusis savaitraščio skaitytojas pats sa
vo pastangomis suras dar bent vienų naujų “M.P.” skaitytojų;

3. surinkęs penkias naujas prenumeratas, bus skaitomas 
garbės rėmėju ir gaus vertingų lietuviškų knygų kaip premijų;

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

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

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

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

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

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