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ATEIKITE IR UZIMKITE 
MŪSŲ VIETAS

(ANTRAI JAUNIMO ŠVENTEI ADELAIDĖJ 

PRAĖJUS)

SUKTA CHRUŠČIOVO KALBA
VIENUR JIS GRASINA, KITUR RAMINA IR. SIŪLO TAIKŲ SUGY

VENIMĄ. KOMUNISTINIAM PASAULIUI KURIA FANTASTINĘ DVI
DEŠIMTMEČIO UTOPIJĄ. KERTA NEKLAUŽADOMS — JUGOSLAVI
JAI IR ALBANIJAI. RAUDONOJI KINIJA DEM ONSTRUOJA NEPRI
TARIMĄ NIKITOS PLANAMS IR UŽSIMOJIMAMS.

Kun. dr. P. Bučinskas, kuris 
nesigailėjo laiko ir vargo, kad at
vyktų ir pabendrautų su Adelai
dės lietuviškuoju jaunimu jo ant
rosios šventės proga, kvietė jau
nimų imtis lietuviškojo darbo ir 
nurodė, kad visos lietuviško vei
kimo sritys laukia savojo jauni
mo. Jaunimo šventę atidaryda
mas, Fizinio Auklėjimo Valdy
bos pirmininkas S. Urncvičius, 
ir tą šventę uždarydamas Apylin
kės Valdybos pirmininkas J. Jo- 
navičius taip pat lygiai jautriais 
žodžiais apeliavo į priaugančius 
lietuvius, nurodydami, ko iš jų 
laukiama.

“Vyties” sporto klubas, ku
riam visa eilė metų vadovauja 
Jaunutis, jau antras kartas iš ei
lės imasi iniciatyvos suorganizuo
ti Adelaidėje jaunimo šventes. Ir 
ši antroji jo suorganizuota šven
tė įvyko spalio 8 d. Pradėta pa
maldomis Sv. Kazimiero koply
čioj, toliau ji buvo tęsiama Lietu
vių Namuose. Nuotaikingos 
sportinės varžybos, melbourniš- 
kės viešnios E. Žižienės paskaita 
ir meninė dalis su tautiniais šo
kiais, deklamacijom ir muziki
niais gabalėliais pririšo gausų 
adelaidiškių būrį visai dienai.

Tremties gyvenimo sąlygos 
plėšia iš mūsų tarpo lietuviškąjį 
jaunimą ir negailestingai tirpdo 
jį tvankioje nutautėjimo liedyk- 
loje. Nėra abejonės, kad tam tik
ra jo dalis šioje liedykloje sutirps. 
Tačiau šiandien dar mes galime 
padaryti tai, kad ta dalis nebūtų 
labai žalinga pačiam lietuvišku

mui. Ir todėl kiekvienas užsimoji
mas atitraukti jaunimą nuo nu
tautėjimo liejyklos yra vertas vis
pusiško visų susipratusių lietu
vių dėmesio ir besąlyginės para
mos.

Amžiaus naštos spaudžiami, 
netrukus vienas po kito pasi
trauks iš aktyvaus lietuviško vei
kimo dabartiniai mūsų tautinio 
ir kultūrinio gyvenimo vairuoto
jai. Kam nors gi reikės stoti į pa
sitraukiančiųjų vietas. Reikės rū
pintis, kad tremtin nublokšta lie
tuvių tautos medžio šakale nenu
džiūtų australiškos saulės kaitro
je. Jau dabar jaučiamas trūku
mas žmonių lietuviškam darbui 
dirbti ir padėtis kiekvienais me
tais nelengvėja. Tik giliai tautiš
kai susipratęs jaunimas, iš jaunų 
dienų įtrauktas į lietuvišką veiki
mą, pajėgs užpildyti atsirandan
čias spragas ir ne tik pats atsi
spirs nutautėjimo pavojams, bet 
patrauks kitus paskui save. Aus
trališkos mokyldos ir australiškos 
organizacijos, lygiai kaip ir ben
dravimas su australišku jaunimu 
neįskiepys meilės kenčiančiai 
Lietuvių Tautai ir pagarbos Lie
tuvai. Dar nesužalotose jaunųjų 
sielose visa tai tegali įdiegti tik 
lietuviškos jaunimo organizaci
jos. Jaunimas visada veržlus, ku
pinas energijos. Mūsų pareiga 
surasti būdus ir formas, kaip ta 
jaunatviška energija galėtų būt 
panaudota bendram lietuviškam 
įeikalui.

Artimiausi, kurie ateis netar- 
piškai mus pakeisti, yra tam bū-

Praeitą savaitę prasidėjo 22-sis 
pasaulio komunistų kongresas 
Maskvoje, j kurį suskrido 4.500 
delegatų ne tik iš Sovietijos kraš
tų ne tik iš satelitų, bet ir Vaka
rų. pasaulio partijų, vadeivų. Jau 
apie metus laiko šis kongresas bu
vo reklamuotas, komunistinėse 
valstybėse jo provizorinė progra
ma mitinguose nagrinėta, kaiku- 
rie tos programos punktai papil
dinėti ar naujos idėjos sugestijo- 
nuotos. Iš pradžių atrodė, kad šia
me kongrese bus sensacingų nuta
rimų ar bent pasiūlymų, tačiau iš 
ikišiolinės jo eigos jokių sensaci
jų nesimato, o tesijaučia tik vienas 
pateisininimas, kad šis kongresas 
buvo šauktas išimtinai tuo tikslu, 
jog pritartų Chruščiovo vedamai 
užsienio ir vidaus politikai, užgir-

ry jaunų lietuvių, kuriuos mes 
vadiname akademiškuoju jauni
mu. O jo universiteto suoluose 
sėdi nemažai. Tačiau ryšys tarp 
jo ir lietuviškų organizacijų kol 
kas nėra labai glaudus. Jaunimas 
užsiėmęs studijomis, o senimas 
ginčais ir retai kada sueinama 
bendrų reikalų panagrinėti. Seni
mui nerodant iniciatyvos šia 
prasme, gal pats akademinis jau
nimas pagalvos apie kokias nors 
“susiartinimo šventes” ar disku
sinius pasišnekėjimus apie akade
minio jaunimo pareigas bendruo
meninėje veikloje.

“A.L.Ž” 

tų beatodairinę komunistų parti
jos liniją, dar labiau pajungtų 
komunistinį pasaulį išnaudojimui, 
nedatekliams ir skurdui, tik atei
tyje žadant sukurti komunistinį 
“rojų”, kupiną gėrybių ir džiaugs
mo.

Jau pirmąją šio suvažiavimo die
ną Chruščiovas įsibėgėjo ir per
skaitė šešių ir pusės valandos ma- 
rotoninę kalbą, kuri esmėje buvo 
lėkšta ir nemokšiška, išplėsta ir 
pertempta. Užsienio koresponden
tai praneša, kad toji kalba buvusi 
viduriniosios mokyklos intelekto 
samprotavimas, daugiau pilstymas 
iš tuščio į tuščią, bet ne gilaus ir 
įžvalgaus valstybininko žodis.

Net ir Berlyno klausimu Chruš
čiovas vengė pasakyti ką nors ap
rėžto ir galutino: jis priminė, kad 
sovietai pasirašys su Rytų Vokie
tija taikos sutartį ir pateiks Vaka
rų Berlyno naujo pertvarkymo 
internacionaliniu požiūriu sutartį 
Vakarams, tačiau jeigu, girdi, va
kariečiai panorėsią taikiai spręsti 
Berlyno klausimą, tai sovietai gal 
dar palauks su sutarties pasira
šymu. Anksčiau statytasis termi
nas iki šių metų pabaigos nesąs 
ultimatyvaus pobūdžio ir galįs bū
ti dar pratęstas. Vakariečiai poli
tiniai komentatoriai iš šio pareiš
kimo daro išvadą, kad Chruščio
vas dėl Berlyno įtampos daro 
žingsnį atgal, nes, jų nuomone, 
jis pabijojo ginkluoto susidūrimo 
po to, kai pamatė, kad vakariečiai 
nejuokais ruošiasi ginklu ginti sa
vo teises.

Iš antros pusės, propogandos 
sumetimais Cnruščiovas savo kal
boje teikėsi pasigirti sovietų gink
luotųjų pajėgų gniuždančiu stip
rumu ir branduolinių bombų ban
dymus virš žemės paviršiaus pri
vertę jį daryti vakariečiai, ypač 
Amerika, kur esą karštligiški mi- 
litaristų pasiruošimai karui. Tik 
todėl sovietai ir buvę priversti 
griebtis savo militarinės potenci
jos padidinimo, pradedant naujus 
branduolinių bombų bandymus, o 
tos bombos esančios nepaprastai 
galingos ir baisios, net 100 mage- 
tonų pajėgumo, kurios galinčios 
nušluoti visus imperialistus...

Savo kalboje Chruščiovas net 
kelius kartus pakartojo, kad ko
munistinis pasaulis nesiekiąs dvie
jų ideologijų konfliktą išspręsti 
karu, nes jis tikįs, kad jau netoli
moj ateity komunistinio gyveni
mo gerbūvis nukonkuruosiąs bur
žuazinę ideologiją taikiose varžy
bose, tačiau čia jis ir vėl mesterė- 
jo grasinantį sakinį, kad komunis
tai sutriuškinsią visus, kurie pa
bandys ginklu kėsintis prieš ko
munistines valstybes.

Komunistų "rojus” pagal Chruš
čiovą, jau įsigalėsiąs per dvide
šimtmetį. Jis eąs giliai įsitikinęs, 
kad jau 1980 metais komunistinio 
pasaulio žmonės turėsią ir nemo
kamą susisiekimą, ir nemokamus 
butus, ir pilna visokiausių gėry
bių... Tačiau šį kartą Nikita kaž
kodėl mažai minėjo, kad Sovieti- 
ja jau prisivijo Ameriką ar net ją 
pralenkė...

AR TIKRAI MIRŠTA

JURIJUS GAGARINAS?

Vakarų pasaulio spauda vis pla
čiau rašo apie pirmojo sovietų 
kosmonauto Jurijaus Gagarino 
pavojingą ligą. Romoje išeinąs ita
lų dienraštis “II Secolo” sako, 
kad Gagarinas sergąs sunkia ir 
nepagydoma anemijos forma, ku
rią sukėlę kosminiai spinduliai 
jam skrendant aplink žemę. Net 
ir intensyvios kraujo transfuzijos 
jo ligos proceso negalinčios su
stabdyti.

Net oficialiai sovietų spauda 
yra paskelbusi, kad Gagarinas 
šiuo metu gydosi vienoje Mask
vos ligoninių, kur jis gyjąs nuo 
aštrios gripo formos.

Vidaus politikoje Chruščiovas ir 
vėl užsipuolė vadinamuosius sta- 
linistus, jų tarpe išminėdamas Ma- 
lenkovą, Molotovą ir kitus. Iš ko
munistinių valstybių gavo pylos 
Tito Jugoslavija ir ypač mažoji Al
banija prie Adrijos jūrių. Supran
tama joms teko tik todėl, kad dėka 
savo geografinės padėties joms 
pasisekė išsprukti iš visiškos 
Kremliaus priklausomybės.

Kongreso atstovai, atrodo, buvo 
rūpestingai atrinkti, kurie net ke
lių minučių ovacijomis pritarė Ni
kitos kalbai, tik Raud. Kinijos 
premjeras Chou En-lai toms ova
cijoms, esą, neprisidėjęs, o demon
stratyviai dar ir rankas susikišęs 
į kišenes. Politiniai komentatoriai 
iš to daro išvadas, kad Raudona
jai Kinijai nepatikusi Chruščiovo 
skelbtoji politinė linija, ir ypač 
toji vieta, kurioje jis vėl paminėjo 
taikios koegzistencijos galimybes 
su demokratiniu pasauliu.

Apskritai galima tvirtinti, . kad 
komunistų partijos kongresas nie
ko naujo neatskleidė, o paliko jau 
nuo seniau praktikuojamą šaltojo 
karo diversinę taktiką.

Jv.

KAS NAUJO MŪSŲ LIETUVOJ?
8 V8 . V

Paskutiniu metu vėl visai eilei senesnio amžiaus tautiečių, rūpinantis giminėms, šiaip
t: taip pavyko gauti leidimus išvykti iš Lietuvos pas savo gimines Australijon. Jūsų bendradar- ||
į: biui teko net keletą tokių atvykėlių aplankyti ir sužinoti kaikurių dabartinės Lietuvos gyveni- ::
’•į mo ir nuotaikų smulkmenų, kurios bendrų išvadų forma čia ir pateikiamos. Kadangi daugu- $
8 mas apklausinėtųjų geriausiai pažįsta Kauno gyvenimą, tai pateiktoji medžiaga ir lies mūsų 8

laikinosios sostinės buitį.

Kauno išorinėj išvaizdoje esą rūpinę, manydami, kad artimoje namučius “laisvanoriškai” atiduo- 
dominuoja du pradmenys. Miesto ateityje su maistu bus dar striu- dą komunistinei valdžiai, supran- 
centras visiškai nesikeičiąs. Lais- kiau. tama, norėdami išvengti nemalo-
vės alėja ir kitos aplinkinės gat- Kauno priemiesčiai esą labai iš- nių pasekmių... 
vės teikiančios dar prieškarinį augę dėka privačių namų statybų. Gyventojų nuotaikos Kaune 
vaizdą tik su tuo skirtumu, kad Prieš keletą metų valdžia visomis esančios lietuviškos ir patriotiš- 
šaligatviai esą gerokai apirę, gat- pastangomis raginusi statydintis kos, nežiūrint to, kad rusų kil- 
vės purvinos, nevalytos, namai privačius namučius, teikusi net mės žmonių vis daugiau ir daugiau 
apšepę, nedažomi, apleisti. Krau- paskolas ir siūliusi medžiagas. Tuo įsikuria šiame gražiame Nemuno 
tuvėse, ypač jų vitrinose, esą, ma- būdu kaip grybų po lietaus ir pri- mieste. Rusai atėjūnai užimą ge- 
tosi prekių, tačiau kai reikia ko dygę, ypač Žaliakalnyje ir Vili- riausias valstybines ir ūkines vie- 
nors nusipirkti, tai vis susiadaran- jampolėje, tūkstančiai privačių tas, jiems esą teikiama pirmeny- 
čios ilgokos eilės. Net ir maisto namų. Tačiau šiais metais valdžia bių gaunant valdiškus butus ir
produktų vis dar dažnokai trūks- jau pradėjusi rodyti itin ryškią taikoma kitokių lengvatų įsikurti, esą, siūlant vykti į “plėšinines že- 
tą, o paskutiniu laiku miltų beveik tų namų nacionalizavimo politiką. Lietuviai į juos žiūrį su nepasiti- mes” ar užimti kaikurių tarnybų į 
visai nesą galima gauti. Daugelį Esančios sudarytos komisijos, ku- kėjimu ir nepasitenkinimu, tačiau “didžiojo brolio kraštą”. Policijos 
maisto produktų miestiečiai per- rios tiriančios, iš kur tie privati- komunistinėj santvarkoj visuome- baimė gi likusi ta pati, kaip ir se
ką pas privačius pardavėjus, ku- ninkai gavo lėšų toms statyboms, nės nuomonės pareikšti esą nega- niau, šnipų ir išdavikų esą visur 
rie iš artimesnių kaimų krepše- ir kas negalįs to įrodyti, tas esąs ilma ir todėl esą tylima sukandus pilna, ypač dabar, kai įsteigta vad. 
liuose atvežą vištų, kiaušinių ir įrikiuojamas į “sukčių bei veltė- dantis. draugovininkų sistema, kuri vei-
pieno. Kursuoją rimti gandai, kad džių” kategoriją, kurių namai ati- Mūsų inžinieriai dedą visas pas- kianti kaip pagelbinės policijos 
kolchozininkai jau negalėsią savo mami ir net patys savininkai nu- tangas, kad juo daugiau namų ir institucija. Į “draugovininkus” 
sklypeliuose laikyti privačių kar- kenčia. Todėl jau dabar esą daug fabrikų būtų pristatyta Kaune, viešais ir slaptais būdais esą ver- 
vių, kurių dabar dar po vieną turį, tokių atvejų, kad kąikurie priva- Kai vienas iš atvykėlių viename buojami visų sluogsnių gyventojai, 
tai miestiečiai jau tikrai esą susi- tininkai savo triūsu susilipdytus inžinierių privačiame pobūvyje jio dėvį specialiais užrašais raiš-

paklausęs mūsiškį inžinierių, ku
riems galams jie taip stengiasi 
statyti Kauną, kur kuriasi vis dau
giau rusų kolonistų, tai jis šitaip 
būdingai atsakęs: “Juk viskas tik 
laikinai. Mes tikime, kad ir atei
ties išlaisvinimo karas visko nesu
griaus, o jei ir sugriaus, tai bent 
plytos liks nepriklausomos Lietu
vos atstatymui.”

Tačiau apskritai Kauno lietuvių 
nuotaikos nesančios optimistiškos. 
Visi laukią karo, nes tik vieninte
lė viltis išsigelbėti iš moralinio te
roro ir policijos baimės esanti ri
zika. Gyventojų nuomone, esą ge
riau mirti, nei visą laiką gyventi 
baimėj ir priespaudoj. Jei kas ma
ną, kad chruščiovinėj eroj toji to- 
talistinio rėžimo baimė esanti su
mažėjusi, tai tas klystąs, nes 
chruščiovinis komunizmas piečius 
rusiškąjį imperializmą ir toliau to
kia pačia įtampa, tik rafinuotomis 
priemonėmis. Jei išviršiniai atro
dą, kad sumažėjo politiniai suimi- 
nėjimai ir išvežimai, tai dabar su
iminėjama esą prisidengus “dykū
nų ir veltėdžių” titulu, o išvežama

čius ant rankovių ir galį vykdyti 
policininkų funkcijas. Patekti i 
tokių draugovininkų štabą esąs 
menkas malonumas, nes jų tardy
mo būdai esą dar žiauresni, kaip 
NKVD. Jau esą daug duomenų, 
kad tokiuose “draugovininkų” šta
buose suimtieji buvo žiauriai mu
šami, moterims nukerpami plau
kai ir t.t. ir t.t.

Nežiūrint to, lietuviuose vyrau
janti rezistecinė dvasia. Dar nese
nos atminties esančios studentų ir 
jaunimo demonstracijos Kaune, 
kuriose buvęs giedamas Lietuvos 
Himnas, o ir šių metų pavasarį 
Kauno Audiniuose ir kaikuriose 
kitose įmonėse buvę net trys die
nos streikuojama, kai darbininkai 
stovėjo prie darbo staklių ir nie
ko nedirbo. Pasibaigus streikui, 
buvę ir nukentėjusių...

Senoji karta beveik be išimties 
esanti ištikima Lietuvos nepriklau
somybės idėjoms. Tik vienas kitas 
esąs jau galutinai parsidavęs oku
panto režimui. Tokių parsidavėlių 
tarpe, atvykusiųjų pasakojimu, 
esąs ir senasis dailininkas Žmuid
zinavičius, kuris dar Liudui Girai 
esant jau buvęs komunistų paka
likas, o dabar esąs režimui su dū
šia ir kūnu parsidavęs, nes net vi
są savo turtą, savo piešinius ir kt. 
testamentiniu būdu pavedęs “Ta
rybų Lietuvos vyriausybei.” Ta
čiau tokių tesančios tik išimtys.

Karo nuotaikos įsivyravusios 
ypač paskutiniu metu. Vykstąs 
atsarginių tikrinimas, kalbama ir 
rašoma apie karą, nors komunis

tuojančių eilėse karo nelaukiama 
ir prisibijoma. Lietuvių gi tarpe 
karo ir laukiama ir bijomasi. Kal
bama, kad kilus rimtam karo pa
vojui mūsų tauta būsianti vėl ma
siniai deportuojama į Sibirą, nes 
jau dabar, esą, pradedama žvai
rai žiūrėti į tuos, kurie susirašinė
ja su giminėmis užsieniuose ar 
gauna iš užsienių siuntinius...

Jaunimą komunistai, esą, sten
giasi užbovyti ir atitraukti nuo po
litinio galvojimo. Todėl jaunimui 
suvilioti iš valdžios pusės esan
čios dedamos visos pastangos: ruo
šiami festivaliai, pasilinksminimai, 
ekskursijos ir teikamos moksle 
lengvatos.

Paskutniu metu esanti ypatingai 
suaktyvinta antireliginė akcija. 
Kaune dar veikiančios tarpe kitų 
ir šios bažnyčios: įgulos, Katedra, 
Karmelitų, Prisikėlimo. Vytauto 
ir visa kita eilė kitų bažnyčių jau 
esančios uždarytos. Veikiančiosios 
bažnyčios esančios visada pilnos 
tikinčiųjų, netrūkstą nė jaunimo. 
Kauno Kunigų Seminarija esanti 
labai kontroliuojama ir varžoma. 
Šių metų rudenį į pirmąjį Kuni
gų Seminarijos kursą buvę paduo
ta per 40 prašymų, tačiau kulto 
ministeris Miškinis tepraleidęs tik 
4. Dėl šios priežasties pirmasis 
kursas jau neveikiąs.

Daugiau žinių iš dabarties padė
ties Lietuvoje Jūsų koresponden
tas pasistengs pateikti skaityto
jams vėliau.

J. Tautvyda*
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ULBRICHTO POLITINIS 
BANKROTAS

Dėl Berlyne vykstančiu žmogiš
kųjų dramų “New York Herald 
Tribune” rašo: “Šalia didesnio 
masto dramos, kuri vyksta Berly
ne, yra dar kitų mažesnių žmogiš
kosios kančios vaizdų. Bet skaus- 
mingesnio dalyko jau negali būti, 
kaip komunistų komiškas bandy
mas rytinį miesto sektorių atskir
ti griaunant tuos namus, kurie yra 
prie sienos, nes žmonės tiesiog šo
ku ten, kur laisva žemė, pro savo 
langus ir nuo stogų. Kai Ulbrich- 
tas, kaip beprotis, Rytų Berlyną 
paverčia didžiuliu kalėjimu, ber
lyniečiai, kurie gyvena prie sienos, 
gabenami kažkur į juodą nežinią. 
Tokie vaizdai, kai žmonės sieno
mis čiuožia žemyn, komunistinei 
policijai stengiantis pro langus 
sugriebti juos, yra lygiai tiek pat 
biaurūs, kaip ir nuogo žiaurumo 
hitleriniai metodai”.

Britų "The Guardian” vedama
jame aptaria tuos dalykus, dėl ku
rių neįmanoma bus daryti kokių 
nors nuolaidų, kai bus deramasi 
dėl Berlyno. Laikraštis rašo: "Tai
gi dėl trijų dalykų negalima tar- 

< tis: dėl Vakarų Berlyno laisvės, 
dėl karinių dalinių buvimo Vaka
rų Berlyne ir dėl to, kad ir toliau 
būtų netrukdoma oru susisiekti 
tarp Berlyno ir Vakarų Vokieti
jos. Numatant, kad Vakarai tvir
tai laikysis dėl šių esminių dalykų 
ir įtikins Chruščiovą, jog jie dėl 
to yra pasiryžę kovoti, dėl kitų 
klausimų jau drąsiai galima tartis. 
Tarp kitų dalykų labiausiai gin
čytinas būtų Rytų Vokietijos pri
pažinimas. Visiškai suprantama, 
kad Federalinėjo Respublikoje į 
tai žiūrima, kaip j siaubą kelian
čią galimybę. Pono Ulbrichto reži
mas nėra vien tik diktatūra; tai 
yra bjauriausia ir pati žaiuriausia 
diktatūra Europoje. Galimybė pri
pažinti jį, be kita ko, tada, kai jis 

• yra parodęs savo politinį bankro
tą, yra toksai dalykas, kuris galė
tų būti svarstomas tik labai neno
romis. Labiausia, ko Vakarai da
bar galėtų dar tikėtis, tai kad po
nas Ulbriehtas būtų kartais pa
keistas liberalesniu komunistu ir 
kad įtampos sumažinimas Vidurio 
Europojo galėtų sudaryti geres
nius santykius tarp abiejų Vokie
tijos dalių ir tokį klimatą, kuris 
padarytų galimą susijungimą”.

NE SU TAIS SUSITIKO
Maskvą pasiekė 29 studentai 

amerikiečiai, vadinamieji “taikos 
žygininkai”, pėsti atėję iš J. Ame
rikos Valstybių. Amerikiečių “New 
York Herald Tribune” rašo: “Jie 
buvo ten, taip arti tų vadovų, ku
rie tvarko kataklizmus, ir tuo pa
čiu taip toli, toj vietoj, kur reikia, 
bet kalbėjosi ne su tais žmonėmis. 
Jie kalbėjo žmonėms Vakaruose, 
kur žmonės turi balsą, ir Rytuose, 
kur jie visiškai neturi jo ir kur jų 
prašymas tuščiai nuskambėjo. Ir 
jie nuėjo iki Kremliaus šešėlio, 
nusinešdami savo šūkius ir įsitiki
nimus, savo tokį paprastutį tikė
jimą, kad jei tik ėriukas atsigultų, 
tai liūtas prigultų jau šalia jo. 
“Taika ir draugystė!” šūkavo jie 
rusiškai, žygiuodami Maskvos gat
vėmis, kai tuo tarpu Chruščiovo 
grasinimų griaustiniai aidėjo ties 
Sibiro dangum, o vokiečiai Berly
ne veržiasi į laisvę”.

NASSERO NEPASISEKIMAS
Egipto “Gumhurriya” ryšium 

su Sirijos sukilimu rašė: “Tasai 
sujudimas yra ne kas kita, o tik

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS DELEGATAI

MASKVOS SUVAžIAVIMAN

13-ine LKP suvažiavime Vilniu
je išrinktas 31 Lietuvos delegatas 
su sprendžiamuoju balsu vykti į 
spalio 17 d. Maskvoje prasidedan
tį 22-jį komunistų partijos suva
žiavimą. Iš 31 nario —• delegatų 
su lietuviškomis pavardėmis — 
20, taigi du trečdaliai. Iš lietuvių 
delegatų labiau žinomi yra šie: F. 
Bieliauskas, P. Kulvietis, J. Ma- 
niušis, J. Matulis, J. Paleckis, A. 
Sniečkus, M. šumauskas. Su pa
tariamojo balso teise į suvažiavi
mą išrinkti penki delegatai, jų tar
pe vienas rusas.

NAUJA SUVAŽIAVIMŲ AUKA 
— J. JURGINIS

Savo ataskaitiniame pranešime 
Lietuvos komunistų suvažiavime 
A. Sniečkus pasveikina tuos Lietu

ginkluotas suokalbis prieš arabų 
nacionalizmą”. Ispanų “ABC” žy
miai bendriau pažiūrėjo, pažymė
damas: “Dar viena problema šalia 
visų tų kitų, kurios neramina ir 
gąsdina pasaulį". Amerikiečių 
“N.Y. Herald Tribune” reikalą ap
taria iš esmės šiais žodžiais: “Nau
jasis panarabiškasis nacionaliz
mas, kaip jis buvo įkūnytas prezi
dento Nassero, susilaukė gana 
smarkaus smūgio. Jis buvo remia
mas dviem ašigaliais — antikolo- 
nializmu ir Izraelio baime, o per 
pastarąjį dešimtmetį šitie ašigaliai 
neteko didžiosios dalies savo pat
rauklumo. Be to, arabiškoji rasė 
ir kultūra niekada neturėjo labai 
veiksmingų politinių klijų.' Besi
varžantieji arabų kraštai pagal 
laiką keičia savo spalvas, bet jie 
vis tebėra, kokie buvę. Tokie val
dovai, kai Irako gen. Kassemas, 
įtūžę priešinosi Nassero vadovybei. 
Tunisas iš tikro piktuoju su Kai
ru, net ii- po Bizertos. Tai, kad 
Jordanas tuojau pat pripažino 
naująjį Damasko režimą, patvirti
na ilgalaikę Husseino-Nassero ne
santaiką. Visur tebėra prislėptas 
pavydas ir įtarinėjimas”.

voje išleistus mokslinius darbus, 
kurio pagal sekretorių “teisingai 
nušviečia” istorijos problemas, 
“demaskuoja pikčiausius lietuvių 
liaudies priešus — buržuazinius 
nacionalistus, auklėja tautų drau
gystės dvasią...” Iš kitos pusės 
Sniečkus šiais metais taikiniu pa
sirinko J. Jurginį, jo Lietuvos is
torijos vadovėlyje ir- istorijos skai
tiniuose radęs “rimtus trūkumus 
ir klaidas”. Pagal Sniečkų, vado
vėlyje padarytos “nuolaidos bur
žuaziniam objektyvizmui, pasireiš
kia praeities idealizavimas”. Esą, 
Jurginio vadovėlis parašytas be 
reikiamo ryšio su kitų sovietinių 
tautų ir ypatingai rusų tautos iš
sivadavimo kovų istorija. Blogai 
esą ir tai, kad Jurginis neatsklei
dęs bolševikinį šūkį apie nacijų 
apsisprendimo teisę, jis perverti
nęs tų priešų — “buržuazinių na
cionalistų” laikraščius ir žurnalus 
ir kt.

Ginasi nuo komunistinio meno
Neutralioji demokartinė Šveicarija prieš kultūros 

beudradarbiavirniį su sovietais.

MIRĖ

PETRAS RIMŠA
Prieš kurį laiką Ciuricho kanto

no vyriausybė Šveicarijoje pakar
totinai atsisakė leisti sovietų smui
kininkui Dovydui Oistrachui kon
certuoti Ciuriche. Kantono vyriau
sybės elgesio motyvai yra tiek ak
tualūs ir svarbūs visiems, kas ko
voja prieš sovietų ekspansiją poli
tikos ir kultūros srity, kad reikia 
juos čia plačiau atpasakoti.

Ciuricho kantono vyriausybė pa
reiškė, kad komunistų nusistaty
mu menas bei kultūra neatskiria
mi nuo politikos. Komunistų už
valdytose valstybėse menas bei kul
tūra tarnauja valstybei ir bolše
vikų ideologijai. Komunistinės dik
tatūros menininkų uždavinius yra 
užtušuoti gilią prarają, kuri ski
ria nuo jos laisvąjį pasaulį. Gali
mas dalykas, kad pats Oistrachas 
nėra komunistas. Bet jis keliauja 
užsieny sovietų vyriausybės siun
čiamas ir jo kaip menininko pasi
sakymu pasinaudoja savo tiks
lams komunistinė santvarka. Ko
munistų valdomų kraštų meninikų 
gastrolės užsieny tarnauja tokiems

KIEK NARIŲ LKP CENTRO 
KOMITETE ?

Rugsėjo 30 d. 13-sis LKP suva
žiavimas Vilniuje į Centro komi
tetą išrinko 123 narius. Pagal na
rių pavardes lietuvių būtų 85 ar
ba apie 70%. Iš žinomesnių parti
nių — ūkinių, darbuotojų ir kultū
ros veikėjų išrinkti šie: J. Banai
tis, A. Barauskas, F. Bieliauskas, 
A. Didžiulis, A. Drobnys, V. Gali- 
naitis, M. Gedvilas, K. Kairys, A. 
Kairelis, J. Karosas, J. Kubilius, 
P. Kulvietis, J. Laurinaitis, A. Li
kas, J. Macijauskas, J. Maniušis, 
J. Matulis, K. Meškauskas, E. Mie
želaitis, A. Mikutis, S. Naujalis, 
V. Niunka (jis šiais metais iškri
to iš CK sekretorių tarpo), P. Ole
kas, J. Paleckis, K. Petrauskas, K. 
Preikšas, R. Sikorskis, A. Snieč
kus, R.B. Sungaila, R. šarmaitis- 
Romaitis, M. šumauskas, V. Va- 
zalinskas, J. Vildžiūnas, J. Žiugž
da, A. Žukauskas. Kandidatais į 
CK narius išrinkti 53 ir revizijos 
komisijon 25 nariai. E.I. 

tikslams, kurie nieko bendra su 
kultūra neturi, būtent, jie tarnau
ja politinei propagandai.

Chruščiovas yra pareiškęs, kad 
literatūros ir meno kūryba turi 
būti persunkta komunistinės kovos 
dvasios; toje kovoje, kurią komu
nistų partija veda prieš mirštan
čias senojo pasaulio idėjas bei są
vokas, spaudai, literatūrai ir me
nui atitenka labai svarbus vaid
muo.

Šitokios aplinkybėmis, 'Ciuricho 
kantono vyriausybės nuomone, ko
munistų menininkai, specialiai pa
ruoštų ir ištikimų bolševizmui val
dininkų prižiūrimi, daro savo pro
pagandines gastroles Vakarų pa
saulyje. Bet tos gastrolės negali 
būti šveicarų valdžios įstaigų re
miamos suteikiant leidimus gas
troliuoti.

Šia proga kantono vyriausybė 
priminė, kad raudonajai armijai 
brutaliai užgniaužus vengrų suki
limą 1956 metais, visa šveicarų 
tauta vieningai pasmerkė sovietų 
aiškiai atskleidė tikrą vadinamo- 
smurto politiką. Vengrijos įvykiai 
sios taikingos koegzistencijos 
reikšmę ir komunistų siekius. Švei
carijos spauda ir viešoji opinija 
nepaprastai vieningai kvietė tada 
nutraukti kultūros ir sporto ryšius 
su komunistų užvaldytais kraštais. 
Visi buvo vienos nuomonės, kad 
net žinomiausi Rytų meninikai yra 
priespaudos santvarkos atstovai, 
kurių negalima įsileisti, tuo būdu 
išreiškiant solidarumą tiek su ko
vojančia už laisvę vengrų tauta, 
tiek su kitomis komunizmo pa
vergtomis Europos civilizuotomis 
tautomis.

Galop, Ciuricho vyriausybė pa
žymėjo, kad tų samprotavimų ve
dama ji neleido taip pat Vengrijos 
baleto, sovietų Moiziejevo baleto ir 
Pekino operos gastrolių.

Šitoks demokratinės Šveicarijos 
elgesys yra pamoka visiems naivė
liams ar sovietų pakalikams, kurie 
siekdami statyti “tiltus” kultūros 
santykiams su sovietų okupacine 
valdžia Lietuvoje ar. iš viso su so
vietais, sąmoningai ar nesąmonin
gai remia sovietų pastangas už
migdyti Vakarų ir mūsų pačių są
žinę.

L

Spalio 2 d., eidamas 80-sius 
metus, Kaune mirė įžymusis Lie
tuvos skulptorius, lietuvių dailės 
veteranas Petras Rimša. Jis buvo 
gimęs 1881 m. lapkričio 2 d. 
Naudžių kaime, netoli Vilkaviš
kio. Nuo 18 m. amž. mokėsi dai
lės Varšuvoje, lankėsi Paryžiuje, 
studijavo Krokuvoje ir Peters- 
burge. Rimša vienas “Lietuvių 
dailės draugijos” steigėjų ir drau
ge su kitais dailininkais 1907 m. 
suorganizavo pirmąją lietuvių 
dailės parodą. Nuo 1907 m 
Rimša yra dalyvavęs daugelyje 
parodų, jose eksponuodamas 
daugiausia skulptūras. Laisvoje 
Lietuvoje Rimša daug dirbo, be 
skuptūros, dar ir portretų ir me
dalių srityje. Rimša yra sukūręs 
visą eilę aukštos meninės vertės 
medalių.

Rimšo talentas negalėjo būti 
nuslopintas komunistinio režimo 
Lietuvoje. Nors jau ir su šlubuo
jančia sveikata, skulptorius savo 
srityje dirbo ligi paskutiniųjų gy
venimo dienų. Lietuvos komu
nistinė vyriausybė, nesugebėjusi 
tinkamiau pagerbti vieno didžių
jų lietuvių dailininkų, jam tesu
gebėjo pripažinti Lietuvos “liau
dies dailininko” vardą. Jam gi 
mirus, ilgokame nekrologe “Tie
sa” priminė mirusio dailininko 
tariamai “demokratines tenden
cijas” prieš pirmąjį karą. Be to, 
dar negalėjo nepabrėžti, kad 
Rimšos “geriausieji kūriniai tvir
tai įėjo į XX amžiaus Lietuvos 
dailės istoriją, plačiai žinomi ir 
mėgiami ne tik mūsų respubliko
je, bet ir toli už jos ribų”. Velio
nis buvo pašarvotas Čiurlionio 
dailės muziejaus patalpose Kau
ne ir palaidotas spalio 4 d. Pet
rašiūnų kapinėse. E.
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Atdara dieną ii- naktį.

Rašo: R. E. Maziliauskas

PIRMOJI DALIS ‘

KAIP tėvai — taip ir vaikai. 
Arba: obuolys nuo obels toli ne
nurieda — liaudis pasakytų. 
Prieš 33 metus, cukraus ligos ir 
nervinės įtampos išvargintas, nu
simovė čikagietis gydytojas M i Pe
ris, o šių metų liepos pradžioje 
nusimovė ir jo 62 metų amžiaus 
susilaukęs sūnus Ernestas. Para
doksas: anų savižudžio ginklų 
prieš keletu metų gydytojo našlė 
Ernestui Milleriui padovanojo. 
Tikrovėje melodramatiškumas, 
žinoma, nėra toks pilnutinis: Er
nestas Milleris — viešumai pa
žįstamas savo literatūrine slapy- 
varde Hemmingway — lemtingai 
pasinaudojo ne tėvo revolveriu, 
bet medžiokliniu šautuvu. Nors 
pastaraisiais mėnesiais gydytojai 
Hemmingwayuje įtarė cukraus li
gos užuomazgų, vargino jį nervi
ne įtampa, o kurį laikų gydėsi ir 
psichiatrinėje klinikoje.

LITERATŪRINĖ: Nobelio 
premija Hemmingwayui teko 
1954 metais, pasirodžius nedide
lės apimties, tačiau kritikos prie 
geriausių priskirtam romanui 
"The Old Man and the Sea" 
("Senis ir jūra"). Tuo būdu įta
kingiausias ir, gal būt, gabiausias 
anos veržlios ir kūrybingos din
gusios kartos kalbėtojas ir litera
tūrinio akademizmo liko pripa
žintas, iš "svieto lygintojų" avan
gardo priimtas į "nemirtinguo

sius", atseit rastas “salonfaehig". 
Literatūrinis jo populiarumas ir 
įtaka, žinia, jau dešimtmečiais 
buvo milžiniška ir kaip tik todėl 
nemažai ironijos glūdi tame, kad 
dar ir šiandiena kai kurie atža- 
gareiviški sluogsniai į Hemming
way aus kūryba reaguoja itin abe
jingai ir sti pabrėžtu skepticiz
mu...

VIDURINIEJI Vakarai Ame
rikoje, Italija, „kairysis Senos 
krantas, Ispanija taiki ir Ispani
ja pilietinio karo sūkuriuose, 
Floridos pelkės, Karibų salynai, 
Afrikos džiunglės, Kuba, antro
jo karo kautynių laukai — tai 
lygiai jo gyvenimo kaip ir kūry
bos scenovaizdžiai. "Rašyk apie 
tai, ka pažįsti!’’ — kartų jis išsi
reiškė ir sąžiningai tuo vadova
vosi. Kaip sunkiai atskiriamos fi
zinė ir kūrybinė Hemmingway- 
aus egzistencijos, o tuo pačiu ir 
tikroviškąjį jo kūrybos autentiš
kumų liudyja faktas, kad pomir
tiniame autoriaus palikime rastas 
novelių rinkinys (šalia dviejų ro
manų ir autobiografinių užrašų) 
liko neišleistas, prisibijant, kad 
gyvenime nebūtų atpažinti hero
jai.

KIEKVIENA nauja jo knyga 
iššaukdavo reakcija: daugiau ar 
mažiau esminga kritiką iš vienos 
pusės ir aistringą susižavėjimų — 
iš kitos. Filozofiniai giliu rašyto
ju iki šiol jis nebuvo laikomas. į 

intelektualumų, atrodo, nė pats 
pretenzijų niekuomet nereiškė. 
Neturėjo nei formalaus akade
minio išsilavinimo ir, kai kurių 
stebėtojų nuomone, dėl to visa 
gyvenimų jautė savotišką menka
vertiškumo kompleksų. Pavyz
džiui: mėgo save pravardžiuoti, 
"daktaru Hemoroidu”, o antro
jo karo metu, kaip karo kores
pondentas Prancūzijoje, nonša- 
lantiškai ignoruodamas potvar
kius, prasimušė į tarpufrontę, kur 
iš rezistentininkų bematant suor
ganizavo ir sėkmingai vadovavo 
savo "privačiai armijai", gi, 
prancūzų kamantinėjamas, ko
dėl toks gabus taktikas nėra ge
nerolu, Hemmingwayus visiškai 
rimtu veidu paaiškindavo: "Tai 
ne dėl to, kad vyriausybė neįver
tintų. Bėda tame, kad esu neraš
tingas..."

SITOKS intelektualinis kuk
lumas bei kūrybinis " ne f ilozo f iš
kurnąs" nė kiek nemenkina lite
ratūrinio jo autentiškumo. Prieš 
keletu metų, literatūrinėmis te
momis rašydamas, dr. Juozas 
Girnius tai kaip tik pabrėžė, tuo 
pačiu metu suabejodamas, ar 
Hemmingwayus aplamai yra 
skaitęs, sakykime, egzistencialis
tinę Heidegerio filozofiją.

ĮDOMU, kad akademiniuose 
kritikuose Prancūzijoje, o pasta
ruoju metu ir Amerikoje, vis la
biau ryškėja tendencija Hem
mingwayaus kūryba pervertinti, 
kaip tik iškeliant esminį jos me- 
tafiziškumų. Net ir sveika skep
ticizmą į velykinio optimizmo 
skraistę bebaigiąs iškeisti buržu
azinis "Time" savo nekrologe su
sumavo: “ artimiausias (Hem
mingwayus) buvo tam intelektu
aliniam svetimšalių legionui su 

Malraux, Camus ir Koestleriu, 
kurie savo komunikatus siunti
nėjo iš visų dvidešimtojo amžiaus 
sąmoningumo ir sąžinės kovos 
frontų...” Ir: "Kartu su Eliotu, 
Yeatsu ir Joyce’u,” — taigi, es
mėje "filozofiniais" autoriais, — 
"Hemmingwayus priklauso prie 
pagrindinių moderniosios litera
tūros formuotojų.”

JO metafiziškumas bus dau
giau intuityvus, menininko siela 
išgyventas, savo efemeriškume 
pagautas ir užfiksuotas, o ne ra
cionaliai išgvildentas. Filozofų ir 
kitų disciplinuotų mintytąją inte
lektualiai prieitas išvadas Hem
mingwayus (pagal J. Girnių, jų, 
tur būt, nė neskaitęs) pajuto pa
čiame gyvenamojo momento pul
se, likdamas atviras "zeitgeistui”, 
gaivališkai įsigyvendamas į savo 
epochos ir civilizacijos pasaulė
jautą.

1918 METAIS Hemmingway
us savanoriu kovojo Italijos fron
te. kada Fossaltoje sprogęs šrap
nelis vietoje užmušė keturis jo 
kaimynus, o jis pats su 237 (Er
za Pound tvirtinimu: 238) ske
veldromis kūne tebuvo atkastas 
penktą dienų. Jautė: "kaip gyve
nimas slysta iš mano kūno, tarsi 
atsargiai iš kišenės traukiama 
šilkinė nosinaitė..." Kartų taip be
tarpiškai mirčiai žvelgus į veidų 
mirties, o tuo pačiu ir gyvenimo 
ir visos žmogiškosios situacijos 
problema liko nebeišraunama. 
f izinės žaizdos išgijo, tačiau psi
chinės liko ir sopėjo visu savo aš
trumu.

PO KARO, kurį laika padir
bėjęs Amerikos bei Kanados 
dienraščių redakcijose, Hem
mingwayus netrukus atsirado Pa
ryžiuje ir apsigyveno Montpar

nasse. Dvidešimtųjų metų Pary
žius gi buvo ne tik europinis kul
tūros centras, koncentravosi ten 
ir pajėgiausi Amerikos bei Ang
lijos intelektualai ir literatai. Ten 
radosi, šiandieną jau kuone le
ge ndorinis, Sylvia Beach knygy
nas, pirmas išleidęs cenzūros už
draustus James Joyce’o raštus, 
nuolatiniai ten gyveno ir Gertru
de Stein, kurios literatūrinėje 
perykloje moralinį, dažnai ir 
medžiaginį, prieglobstį susirado 
ištisa plejada jaunų ir kūrybingų 
Amerikos rašytojų. Pati Gertude 
Stein anos dingusios kartos eks- 
patrijacijų bandė aiškinti: "Juk 
kiekvienas, tai yra kiekvienas ra
šantysis, yra suinteresuotas gy
venti savo viduje, tam, kad galė
tų tų vidų išsakyti. Todėl rašyto
jai ir siekia turėti du kraštus: vie
nų, kuriam jie priklauso, ir kitų, 
kuriame tikrumoje gyvena. Pas
tarasis yra romantiškas, nuo jų 
asmenybės atjungtas, nėra tikras, 
nors tikrumoje ir egzistuoja.”

JAUNAM Hemmingwayui in
telektualinis Paryžiaus klimatas 
negalėjo neturėti įtakos. Dar pe
reitame šimtmetyje tokių skirtin
gų mąstytojų, kaip Dostojewskis 
ir Nietzsche, išpranašauta nihi
listinė epocha dvidešimtųjų metų 
Paryžiuje nebebuvo abstrakčios 
spekuliacijos objektu. Meninin
kai visuomet yra jautriausi laiko 
dvasiai ir jie pirmieji ją definuo- 
ja. Šimtmečio pradžioje pasireiš
kusias tendencijos mene ir litera
tūroje, pakarėję tik dar labiau 
išryškėjo ir įvairių atžalų "mo
dernizmo" pavidale nebesulaiko
mai riedėjo — ir teberieda! — 
pirmyn. Technologinę pažangą 
konsekventiškai sekė dechrista- 
nizacija ir tradicinių visuomeni

nių santykių sugriuvimas. Buvusi 
vertybių gradacija tapo nebepras- 
minga. Liko moralinė ir dvasinė 
tuštuma, iškilmingais žodžiais de
klamuojamos "amžinos" tiesos 
pasirodė trapios ir pats gyveni
mas, rodos, tvirtino pranašingus 
Nietzsches žodžius, kad Dievas 
mirė. Hemmingwayus rašė: “Žo
džiai kaip “šventas”, “ištikimas", 
"pasiaukojimas" — mane visuo
met nejaukiai nuteikia... Nema
čiau (fronte) nieko švento, kil
mingi dalykai neturėjo jokio kil
mingumo, o aukos priminė Čika
gos skerdyklas, tik mėsa nebuvo 
panaudojama, bet užkasama...”. 
Žmogus, vadinasi, gimsta, ilgiau 
ar trumpiau gyvena ir miršta. 
Kam? Kokia viso to prasmė? In
tuityvus Hemmingwayaus atsaky
mas: jokios!

T OKI A žmokiškosios situaci
jos samprata, žinia, ne Hem
mingwayaus atradimas. Jo origi
nalumas glūdi tame, kad buvo 
vienas pačių pirmųjų, savo kū
ryboje jieškojusiųjų žmogiško
sios egzistencijps įprasminimo 
kaip tik išeinant iš šitos negaci- 
jos. Nežiūrint visą jo kūrybą api
mančio pesimizmo, nežiūrint to, 
kad gyvenimas aplami tėra dide
lė kiaulystė, "just a dirty trick", 
nešvari apgaulė, vis dėlto “the 
sun also rises”, saulė vis iš nau
jo pateka, begaliniai abejingas 
pasaulio ritmas nenustoja plakęs 
ir gyvenimas eina pirmyn. Todėl, 
Jono Meko žodžiais: "Hamletiš- 
kasis klausimas šiandieną yra ne 
būti ar nebūti, bet kaip būti, 
kaip?" Visas nuotykingas Hem
mingwayaus gyvenimas, visa jo 
kūryba ir yra bandymas susiras
ti atsakymų į šitą “neohamletiš- 
kajį" klausimą. (Bus daugiau)
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Straipsnius, skirtus “Po 
Svetimu Dangum“ skyre
liui, siusti Rajono Spau
dos Skyriaus Vedėjo ad
resu: ps. B. Žalys, 9 Lloyd 
Ave., Yagoona, N.S.W.

LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS

IŠ TUNTU VEIKLOS

LANKĖSI RAJONO VADAS

TARPTAUTINĖ EGZILŲ SKAUTU
< I

SĄJUNGOS PADĖTIS

Spaudoje pasirodžius įvairių žinių ir spėliojimų apie egzilų 
skautų uždarymą, čia talpiname LSS Tarpt. Skyriaus pranešimą 
šiuo reikalu. Sp. Sk. Ved.

Jau kuris laikas cgzilai skau
tai, susibūrę Council of Scout 
Associations in Exile (CSAE), 
dėjo pastangas išgauti iš Tarp
tautinio Skautų Komiteto ir Kon
ferencijos kokį nors pripažinimų 
ir formaliai sutvarkyti tarptau
tinio skautų judėjimo vadovau
jančių organų ir egzilinių skau
tų sųjungų santykius. Šias pas
tangas lygiagrečiai su CSAE dė
jo ir lenkų skautų vadovybė Lon
done. Pasėkoje egzilų skautų 
spaudimo ir fakto, jog egzilinės 
skautų sųjungos yra gyvos ir 
karts nuo karto dalyvauja tarp
tautiniuose skautų sųskrydžiuose, 
tarptautinė. skautų vadovybė bu
vo priversta egzilų ir pabėgėlių 
skautų klausimų persvarstyti ir 
padaryti nutarimų.

Iki 1960 m. egzilų skautų 
klausimu formaliai veikė rezo
liucija, priimta Tarptautinės 
Skautų Konferencijos 1947 mt. 
Pagal šių rezoliucijų visi DP 
skautai buvo Tarptautinio Skau
tų Biuro globoje, kol jie persi
kėlė nuolatiniam apsigyvenimui 
kurion nors Šalin. Užsibaigus 
tranzito periodui rezoliucija pra
matė sekantį egzilų skautų prob
lemos sprendimų: “Visi egzilai 
ar pabėgėliai skautai, kurie even
tualiai apsigyvena krašte, kuria
me jau yra Konferencijos pripa
žinta narė — organizacija (Tarp
tautinės Skautų Konferencijos 
narė), turi pasirinkimų tapti tos 
Asociacijos nariais arba atsisa
kyti priklausomumo skautams...” 
Šių rezoliucijų formuluojant bu
vo manyta, kad DP skautai arba 
išviso išnyks arba įsijungs į vie
tines skautų sųjungas. Tačiau 
priešingai rezoliucijos nusaky
mui, buvę DP skautai savo imi
gracinėse šalyse ne tik kad neasi- 
miliavosi su vietiniais, bet net ir 
sustiprėjo daugelyje atvejų. Fak
tiškai gyvenimas neatitiko rezo
liucijai, ir ji dalinai dėl to nebu
vo vykdoma bent nuo 1955 m. 
Jau 1957 m. Jubiliejinė Tarp
tautinė Konferencija priėmė nu
tarimų, kuris numatė “nuolati
nius santykius” su. egzilinėm 
skautų sųjungom. Galima prisi
minti, jog 1957 ir 1959 m. mū
sų atstovai ir vienetai formaliai 
dalyvavo pasaulio džiamborėse 
ir konferencijose.

Egzilų spaudžiamas Tarptau
tinis Komitetas 1960 m. pabai

EGZILŲ SKAUTU SAJUNGU KONFERENCIJA (CSAE) 1 * » »
Ryšium su paskutinės tarptau

tinės skautų vadovybės nutarimu 
egzilų ir pabėgėlių skautų klau
simu, lietuvių, vengrų, rusų, uk
rainiečių ir lenkų skautų sąjungų 
atstovai š.m. liepos 29-30 d.d. bu
vo susirinkę New Yorkan apsvars
tyti tarptautinę egzilų padėtį. 
Konferencija aptarė dvi svarbias 
problemas: 1) paskutinę Tarptau
tinės Konferencijos Rezoliuciją ir 
egzilų reakciją į ją; 2) CSAE per
organizavimas.

Pirmu klausimu buvo išklausy
tas CSAE tarptautinių reikalų 
vedėjo Thomas Ronay pranešimas 
apie minėtą rezoliuciją ir aptar
ta rezoliucijos reikšmė bei impli
kacijos. Buvo prieita nuomonės, 

goje egzilų ir pabėgėlių skautų 
klausimų dar kartų galutinai 
sprendė. Šis sprendimas, kaip 
informuoja Tarptautinio Skautų 
Biuro Direktorius D.C. Spry 
laiške egzilinėms sųjungoms, yra 
pakartotinas 1947 m. rezoliuci
jos patvirtinimas, pagal kurių vi
si egzilai ar pabėgėliai skautai, 
nuolatiniai apsigyvenę ir esą gy
venamų kraštų piliečiai yra ska
tinami arba įsijungti į vietines 
skautų sųjungas arba nustoti 
skautauti. Šiuo nutarimu yra 
skatinama imigrantų skautų asi
miliacija ir užkertami keliai į 
platesnės tarptautinės reprezen
tacijos atsiekimus.

Toks nebroliškas Tarptautinio 
Komiteto ir Konferencijos nu
tarimas, nesiskaitųs nei su skau
tų brolybės principais, nei su 
gyvenimo tikrove, išplaukė iš ei
lės aplinkybių, tarp kurių gali
ma pažymėti mūsų sųjungų eks- 
trateritorijalumų, tarptautinę 
skautų politiką, imigracinių kraš
tų asimiliacinę politiką, santy
kius sąjungose, kurios susideda 
iš kelių skautų organizacijų, ir 
bendrai visa eilė tautinių politi
nių interesų.

Nežiūrint nepraktiško ir ne
palankaus nutarimo, mes ir to
liau saugiai galėsime skautauti 
pagal savo tradicijas. Minėtas 
nutarimas vargu ar bus vykdo
mas ar iš viso įvykdytinas loka
linėje plotmėje. Vienintelis rim
tesnis sunkumas, kyląs iš nutari
mo, yra tarptautinės reprezenta
cijos galimumo susiaurinimas. 
Vis vien, tačiau, nutarimas vi
siškai neužkerta kelių į tarptau
tinius skautų subuvimus. Yra vi
sa eilė galimybių, kurios bus 
bandoma išnaudoti.

LSB Vadija yra optimistiškai 
nusiteikusi ir pasiryžusi kovoti 
atkakliai ir toliau dėl mūsų tei
sėtos pozicijos Skautų Judėjime. 
Sekančių metų laikotarpyje mes 
turime taip stipriai pasireikšti 
tarptautinėje plotmėje, kad tarp
tautinė skautų vadovybė pajustų 
padarius klaidą, grįždama prie 
neįgyvendinamos 1947 m. rezo
liucijos. Šiame darbe kiekvieno 
vadovo pareiga paremti LSB Va- 
dijos pastangas visais įmanomais 
būdais, tarp kurių svarbiausias 
yra tikrų ir tvirtų mūsų skautų 
vienetų išlaikymas.

kad rezoliucija tik patvirtina for
malią padėtį, kuri buvo įvesta 
1947 mt. ir todėl po tiek laiko 
šiandien nereali. Be to, rezoliuci
ja neįgyvendinama, nes beveik 
neįmanoma nei legaliai, nei kitaip 
priversti skautų sąjungas paklus
ti rezoliucijai. Vienintelė rimtes
nė pasėka yra tarptautinės repre
zentacijos apsunkinimas. Buvo nu
tarta pareikšti protestą tarptau
tinei skautų vadovybei dėl jos ne- 
skautiškumo ir nerealumo, ir 
kreiptis į visus Konferencijos na
rius dėti pastangas minėtą rezo
liuciją pakeisti. Be to, kiekviena 
egzilinė sąjunga paruoš ir išsiųs 
platesnį mūsų reikalavimų patei
sinimą kiekvienai pasaulio skautų

“AUŠROS” TUNTAS —
CANBERRA

Naujas skautų tėvų ir rėmėjų 
komitetas. Rugpjūčio 20 d. skautų 
tėveliai ir mieli rėmėjai buvo su
sirinkę Good Neighbour Council 
salėje, kur aptarė skautams rūpi
mus klausimus ir išsirinko naują 
komitetų iš p.p. Buzinausko, Meik- 
šienės ir Rato. Atstovu prie Can
berros liet, salės statymo komisi
jos išrinktas p. A. Švedas.

Pobūvis. Rugsėjo 9 d. YWCA 
salėje skautų tėvų ir rėmėjų ko
mitetas suruošė skautams-tėms 
bei tėveliams ir rėmėjams pobū
vį. Pasilinksminimas, nors ir be 
lašelio svaiginamų gėrimų, turė
jo labai linksmą ir jaunatvišką 
nuotaiką, šokiams griežė akore- 
onu B. Jarašius ir plokštelių mu
zika. Skanėstus buvo susinešusios 
mamytės, o lyg sočiai limonado 
atsigerta iš tam reikalui skirtų 
skautų iždo lėšų. Skautai-tės ir jų 
tėveliai pageidavo tokių pasilinks
minimų daugiau.

Jūratės d-vės skautės kas ant
rą sekmadieni renkasi sueigai ir 
taip pat tautinių šokių repeticijai. 
Netolimoje ateityje žada duoti 
skaučių įžodi net penkios sesės.

Kastyčio skautų d-vė, rugsėjo 
24 d. iškylavo netoli Tindbinba- 
la, gražiame pušyne. Dalyvavo 13 
d-vės skautų. Po įvairių progra
mos dalykų mokinimosi, psl. R. 
Keraitis pravedė skautiškų ir 
sporto žaidimų.

C.Ž.B.

“AUŠROS” TUNTAS
— SYDNĖJUS

Rugsėjo 8 d. minėjime, įvyku
siame rugsėjo 10 d. St. Benedict’s 
Broadway, dalyvavo ir aušriečiai 
su savo vėliava. Po pamaldų bro
liai ir sesės padėjo rengėjams prie 
durų, įsegdami minėjimo daly
viams taut, ženkliukus ir kt.

Diskusiniai vakarai. Vyr. skau
čių ir skautų vyčių diskusinis vaka
ras, tema “Moralė”, įvyko rug
sėjo 1 d. Į diskusinį vakarą susi
rinko didesnė abiejų vienetų na
rių dalis, ir diskusijomis susido
mėjimas buvo labai gyvas. Antra
sis diskusinis vakaras įvyko spa
lių 6 d., tema “Mandagumas”. 
Dalyvių skaičius buvęs mažas.

Vyčių pradėtos prieš 3 metus 
iškylos j Mt. Kosciusko ir šiemet 
neužmirštos. Rugsėjo 29 — spa
lių 1 d.d. ten iškylavo broliai Ga
relis, Rotcas ir Cibas.

sąjungai. Gi ateinančioje Konfe
rencijoje š.m. rugsėjo mėn. Lisa
bonoje bandyti šį klausimą dar 
kartą iškelti akivaizdiniai Konfe
rencijos posėdyje.

Po daugelio metų intensyvios 
veiklos CSAE buvo formaliai lik
viduota. Nuo šios CSAE Konfe
rencijos tarptautinę bylą ves kiek
viena egzilų skautų sąjunga ats
kirai, žinoma, koordinuodama su 
kitų žygiais. Koordinacijos tiks
lams nutarta sudaryti laisvesnio 
pobūdžio egzilų skautų organiza
cija, kurios statuto projektas tu
ri būti paruoštas iki šių metų pa
baigos.

Pažymėtina, kad naujoji egzilų 
organizacija bus tik egzilų vidi

Kun. Birutės Vyr. Skaučių Bū
relis rugsėjo 24 d. turėjo labai 
įdomią sueigą, pravestą vadovės 
ps. M. Osinaitės. Sueigos metu, 
tarp kitko, diskutuota priklauso
mumo egzilų skautams reikalas.

Jaun. Skautų Žalgirio d-vė savo 
sueigas daro gana dažnai. Keli 
d-vės broliai baigia ruoštis vilkiu
ko įžodžiui, kurį, atrodo, neužil
go duos. Bendrai — jaun. skautų 
d-vė yra veikliausias vienetas vi
same tunte.

“DŽIUGO” TUNTAS
— MELBURNAS

Paminėta Tautos Šventė. Tau
tos Šventės proga, rugsėjo 9 d., 
“Džiugo” Tuntas padarė sueigą 
Liet. Namuose, Thornbury. Suei
goje dalyvavo 90 skautų-čių ir va
dovų. Po oficialiosios dalies sekė 
laužas, kuriame gražiai pasirodė 
“Lokių” skiltis su vaidinimėliu 
“Švyturys". Nuo jų neatsiliko 
jaun. sesių d-vė, kuri labai gražiai 
padainavo. Jas sekė skautės, pa
rodžiusios, kaip reikia "skausmus 
gydyti”. Po laužo įvyko šokiai, ku
rių metu šokta suktinis ir kt. J šo
kius atėjo ateitininkų-kių ir šiaip 
jaunimo. Linksmintasi, kol sulū
žo radiograma... Ir nors apgailes
tauta, kad reik anksti išsiskirsty
ti, bet grįžta namo geru ūpu.

Rytojaus dieną vyko ALB Mel
burno Apylinkės suruoštas Tautos 
Šventės minėjimas, suruoštas prie 
St. John’s bažnyčios East Melbur
ne. j pamaldas susirinko nemažas 
būrys skautų-čių >— viso 78. Į baž
nyčią buvo eita su vėliavomis, 
įdomu pastebėti, kad šv. Mišioms 
patarnavo 4 tunto nariai: 3 vil
kiukai ir vienas skautas.

Po pamaldų skautai-tės dalyva
vo salėje vykusiame minėjime. Se
sės —■ vyr. skautės, skautės ir 
paukštytės — vadovaujamos ps. 
D. čižauskienės, pasirodė sceno
je, padėdamos išpildyti meninę da
lį; ypač sesė D. Jokubauskaitė 
gražiai paskambino pianinu.

Taškas.

Iškyla j Zoologijos Sodą. “Džiu
go” Tunto Jaun. Skaučių D-vė 
rugsėjo 23 d. surengė iškylą j Mel
burno Zoologijos Sodą. Iškylai 
vadovavo draugininke Audronė 
Paragytė, padedant sesei Birutei 
Antanaitytei. Kulminacinis išky
los taškas — pasijodinėjimas 
drambliu — labai patikęs paukš
tytėms, bet gerokai prigąsdinęs 
seses vadoves...

— B. —

niams reikalams svarstyti ir ko
ordinuoti tarptautinius egzilų žy
gius. Iki šiol CSAE vedė savo na
rių tarptautinę politiką ir todėl 
buvo tapusi savotiškai organizaci
jų organizacija. Tai iššaukė dau
gelio nepasitenkinimą, girdi, 
CSAE uzurpouja narių-sąjungij 
teises, pažeidžia tautinį sąjungų 
veidą. Dėl tos priežasties lenkai 
buvo atsisakę į CSAE įeiti. Šiuo 
metu, padedant koordinaciją egzi
linių skautų organizacijų santykių 
pagrindan ir lenkai sutiko į nau
ją vienetą įeiti.

CSAE Konferencija išsiskirstė, 
atlikusi didelį darbą ir su viltimi, 
kad jos ateities pastangos kovoje 
už mūsų tarptautines teises bus 
sėkmingesnės kaip iki šiol.

(LSB Tarpt. Skyrius)

“VILNIAUS” TUNTAS
— ADELAIDĖ

Tuntas Tautos Šventėje. Tunti- 
ninko s.v.v.sl. inž. R. Urmono ini
ciatyva, rugsėjo 9 d. tunto sueiga 
buvo skirta tinkamai paruošti prie 
Liet. Namų esantį Vėliavų Sodelį 
iškilmėms. Skautiškai apdairiai ir 
kruopščiai tvarkytas ir visas tun
to būklo rajonas.

Adeladėje šiais metais Tautos 
šventės minėjimas buvo rugsėjo 
10 d. Skautams teko garbė ryte 
pakelti vėliavas. Darniomis greto
mis vienetai uniformuoti atžygia
vo į pakėlimą ir didžiuoju saliutu 
atidavė pagarbą mūsų tautinei 
trispalvei, Australijos vėliavai ir 
Lietuvos karių-veteranų spalvoms. 
Iškilmių rytą tuntą vedė s.v. kand. 
Ramūnas Dunda.

Popiet suruoštame minėjime pa
skaitą skaitė ps. A. Gavelis.

Tuntas tą dieną dalyvavo ir vė
liavos pakėlime prie Šv. Kazimie
ro Koplyčios, vėliau išklausyda
mas šv. Mišių.

Du svarbūs posėdžiai. Rajono 
Vadas v.s. V. Nevarauskas ir Vil
niaus tunto tuntininkas rugsėjo 
24 d. sukvietė Adelaidėje esan
čių skautų-čių vyr. vadovus pasi
tarimui. Tai buvo daugiau nei tun
to vadijos posėdis, nes jame daly
vavo be tunto skautų skyriaus 4 
narių ir skaučių skyriaus 2 atsto
vių ir 2 Rajono Vadijos nariai. 
Posėdyje aptarti 111 Rajoninės 
Stovyklos vadijos reikalai ir jos 
sąstatas, nes stovykla bus Ade
laidėje, ir jos administracija kom
plektuojama “Vilniaus” tunte. RV 
pasiėmė stovykos viršininko pa
reigas.

Ypatingai daug dėmesio skirta 
priešgaisrinei apsaugai, nes sto
vyklausime vidurvasary. Paaiškė
jo, kad girininkija, kurios ribose 
numatyta stovyklavietė, ne tiktai, 
kad duos apsaugos priemones, bet 

KfSTUTENU DAINA
Žodžiai: ps. B. Žalio, 
Muzika: “Aušta aušrelė...”

Kai Kęstučio vyrai žygiu išžygiuos, 
Juoksis žalios liepos Nemuno krantuos. 
Kęstutėnai, broliai, ei, valio, valio, 
Sykiu mes sugrįšim tėviškėn žaliom1

Vysim piktą priešą iš gimtų laukų, 
Raudonuos padangės nuo kovos gaisrų. 
Kęstutėnai, broliai...

Žirgai mūsų eiklūs, taiklūs šautuvai, 
Už tave, tėvyne, žūsime linksniai. 
Kęstutėnai...

Virš tėvynės kalvų, girių, ežerų, 
Vėl plevens trispalvė vėjuj vakarų. 
Kęstutėnai...

DIDINAMAS “PO SVETIMU DANGUM“ 
SKYRELIS

šis “Mūsų Pastogėje” kas mė
nesį talpinamas Rajono skautų- 
čių "Po Svetimu Dangum” sky
relis, susitarus su “MP” Red., 
ateity bus padidintas iki 1 “MP” 
puslapio. Į skyrelį, be Rajono 
skautų-čių kronikos, bus dedami 
reportažėliai, straipsniai skautiš
komis temomis, bei jaun. bendra
darbių kūryba. “MP” Red. taip

Spalių mėn. 6-8 d.d. 
Australijos Rajono Vadas 
v.s. V. Neverauskas lan
kėsi Melburne ir Sydnė
juje. Melburne pasitarta 
su "Džiugo” Tunto ir 
Geeolngo “Šatrijos” Vie- 
tininkijos vadovybėmis, o 
Sydnėjuje turėta eilė pa
sitarimų su Rajono Va- 
dijos nariais ir “Aušros” 
Tunto vadovais. Taip pat 
susitikta su ALB Krašto 
Valdybos Pirmininku ir 
ALB Krašto V-bos Jau
nimo Reikalams skirtu 
Nariu.

Plačiau apie RV vizitą 
duosimo sekančiame “Po 
Svetimu Dangum” sky
relyje.

Sp. Sk. Ved.

ir apmokys iš tunto narių sudary
tą priešgaisrinės apsaugos ko
mandą. Tiekimo ir aprūpinimo sri
ty jau dabar daroma žygių, kad iš 
visos Australijos suvažiuojantiems 
skautams-tėms reiktų vežtis tik 
asmenines stovyklavimo priemo
nes.

Antra posėdžio dalis buvo “Vil
niaus" Tunto vadijos branduolio 
pasitarimas. Tuntininkas R. Urmo
nas pabrėžė, kad skautų veiklos 
pobūdis yra ne tiek jaunimą ma
sinti j skautų eiles, kiek taip iš
ugdyti vienetus, kad jaunuoliai, 
patys susidomėję skautybė, rastų 
sritį, kurioje teigiamai išlietų su
sikaupusią paauglio ir jaunuolio 
energiją.

Yra žinoma, kad nariai tunto 
vienetuose įvairuoja pagal esamo 
lietuviško jaunimo skaičių, šiuo 
metu Adelaidėje yra daugiau Jau
nuolių ir pradžiamokslių vaikų. 
Dėl to Vlado Putvio Skautų Vyčių 
Būrelis yra išaugęs ligi 15 narių 
ir vis da didėja. Paukštyčių ir vil
kiukų būriai, dėl tos pačios prie
žasties, yra itin gausūs ir darbin
gi.

Posėdyje svarstytos ir tunto 
būklo globėjo s. J. Vanago min
tys, kaip tuntas per savo būklą 
galėtų geriau patarnauti Adelai
dės lietuvių visuomenei bei jauni
mui, nes daug organizacijų ren
kasi Lietuvių Namuose, kurie 
kartu yra ir būklo rajonas. Taip 
pat apšnekėti ir ps. Vacį. Šulco 
pasiūlymai, kurie buvo tuntininko 
pareikštų pageidavimų ribose. Tai 
specifiniai 12-16 metų amžiaus 
skautukų reikalai, Jau anksčiau 
diskutuoti vyčių tarpe, nes vyčiai 
rodo daug simpatijų jaunesniųjų 
brolių problemoms.

Pasitarimų vakaras praėjo dar
bingai. Iškelti klausimai bus to
liau svarstomi tunto vadijoje.

Sese Neverauskienė besitarian
čius vaišino užkandžiais, kava ir 
pyragaičiais.

— g. —

pat yra pažadėjusi talpinti ir nuo
traukų iš skautiškojo gyvenimo.

Rajono Spaudos Skyrių vedėjai 
ir bendradarbiai prašomi sukrusti 
ir daugiau reikštis šiame skyrely
je. Straipsnius ir nuotraukas siųs
ti Rajono Spaudos Skyriaus Ve
dėjo adresu: ps. B. Žalys, 9 Lloyd 
Ave., Yagoona, N.S.W.
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PET SESIJA

PARYŽIUJE
CHRUŠČIOVAS SPĖJO APSIVALYTI

Komunistu suvažiavimo vyriausias tikslas
— Chruščiovo liaupsinimas

ESTŲ EKSPORTO — IMPORTO BENDROVE

Estotrust Ltd.
Pavergtųjų Europos Tautų or

ganizacijos speciali Europos se
sija vyksta spalio 18-20 dieno
mis Paryžiuje. Prancūzijos sosti
nėje sesija kviečiama pirmą kar
tą, ankstyvesnės specialios PET 
sesijos (1955, 1956, 1957 ir 
1958 m.) buvo sukviestos Stras- 
burgo mieste. Panašiai kaip ir 
Strasburgo sesijoje, šiais metais 
Paryžiuje susirinkusiems JAV ir 
Europoje veikiantiems pavergtų
jų tautų atstovams pakviesti tar
ti žodį apie 15 vadovaujančių 
Vak. Europos politikų. Sesijoje 
dalyvaus ligi 120 visų devynių 
pavergtų tautų delegatų, be to, 
dar stebėtojai ir svečiai.

Pagrindinė kviečiamos sesijos 
tema — “Pavergtos Tautos ir 
Europos laisvė”. Šiuo klausimu 
kalbėtoju numatytas buvęs ru
munų užsienio reik, ministeris 
Constantin Visoianu. Savo refe
rate kalbėtojas palies ir dabarti
nę padėtį, be to ir Vokietijos ap
jungimo ir Berlyno padėties bei 
jo ateities klausimus. Kiti du re
feratai: “Pavergtos tautos Euro
pos vienybės procese” (kalbės 
Virgil Veniamin) ir “Padėtis pa
vergtuose kraštuose” (referuoja 
ligšiolinis PET pirmininkas Vacį. 
Sidzikauskas). Po referatų numa
tomos diskusijos, atitinkamų re
zoliucijų priėmimas ir kt.

PET sesijos Paryžiuje proga 
numatoma suorganizuoti parodą 
“Sovietinė imperija” (su gausiai 
parinktomis grafikos, statistikos 
tabelėmis). Paskiri PET centri
nio komiteto nariai prieš sesiją 
atidarant ir jai pasibaigus numa
to lankytis visoje eilėje Europos 
didmiesčių. Neseniai išrinktas 
PET pirmininkas, buv. vengrų 
ministeris pirmininkas Ferenc 
Nagy, ligšiolinis PET pirminin
kas V. Sidzikauskas, Dr. V. Ma- 
sens (Latvija) ir PET gen. sek
retorius Br. Costa (Rumunija) 
spalio 24 d. vyksta i laisvės iš
kilmes Berlyne ir nuo spalio 29 
d. kelias dienas lankysis Fed. 
Vokietijos sostinėje Bonoje.

Spalio 17 d. Maskvoje susirinko 
22-sis Sovietų Sąjungos kom. par
tijos suvažiavimas. Dar toli prieš 
jam susirenkant visoje Sovietijoje, 
taigi ir Lietuvos neišskiriant, par
tijos varovai ligi nuobodumo kalė 
gyventojams to suvažiavimo svar
bų, o kolchozų ir įmonių darbinin
kai suvažiavimo “šlovei įsiparei
godavo” išpildyti visus planus. Ne
suskaitomuose mitinguose, susirin
kimuose buvo diskutuojami suva
žiavimui patiekiami priimti parti
jos programos ir įstatų projektai. 
Pagaliau visose respublikose buvo 
sušaukti partijos suvažiavimai. Jie 
išrinko per 4.000 delegatų į suva
žiavimą (20-me partijos suvažia
vime 1956 m. jų tebuvo 1.436). Tie 
delegatai ir jų tarpe 31 iš Lietuvos 
10 dienų posėdžiaus naujai pasta
tytoje didžiulėje kongreso halėje 
Maskvoje. Ryšium su žymiai pa
gausėjusiu delegatų skaičiumi už
sienio spauda pažymėjo ,kad tas 
išreklamuotas suvažiavimas turės 
vieną ypatingą uždavinį — virsti 
triukšmingą auditorija Chruščio
vo nuopelnams ir jo asmeniui pa
liaupsint!.

Kokia suvažiavimo dienotvarkė? 
Pirmoje eilėje Chruščiovas dele
gatams patiekė vidaus ir užsienio 
veiklos apyskaitą, o vėliau bus pri
imta nauja partijos programa su 
įstatais. Drauge įvyksta ir disku
sijos dėl dvidešimtmečio plano. Ta
čiau, panašiai, kaip ir buvusiuo
se suvažiavimuose, bene daugiau
sia reikšmės turi delegatų užkuli
sinė veikla, susieta su pakeitimais 
partinėje organizacijoje ir rinki
mais į naująjį centro komitetą. 
Sovietinio politinfo gyvenimo ste
bėtojai pabrėžia, kad šiemet suva
žiavime daugiau svorio turi orga
nizaciniai ir partiniai klausimai, 
pvz., partijos modernizavimaš, 
Chruščiovo galios konsolidavimas 
ir t.t.

Suvažiavime partijos įstatų 
projektui referuoti numatytas par
tijos sekretorius Frol Kozlovas. 
Kadangi Stalino laikais tai atlik
davo jo numatyti įpėdiniai (1939 

m. — Ždanovas, 1952 m. — Chruš
čiovas), tai šiandien jau bandoma 
teigti, kad Kozlovas laikytinas 
antruoju po Chruščiovo.

Įstatuose esama ir būdingų nau
jovių: įtraukus pagriežtintas baus
mes dėl partijos, valstybės discip
linos pažeidimų, pasisakyta ir dėl 
bendradarbių pasirinkimo draugiš
kumo, giminystės ir pan. sumeti
mais. Tas pats Chruščiovas, kuris 
dar 1952 m. buvo pasisakęs prieš 
giminių protegavimą tarnyboje — 
dabar vykdo priešingai.

Ryšium su partijos suvažiavimu 
vakarų spaudoje atkreiptas dėme
sys ir į komunistų partijos pada
liniuose vykdytą valymą. “Prav
dos” spalio 4 d. pranešimu, tik 
Moldavijos respublikoje buvo pa
keista net pusė miestų ir rajonų 
komitetų pareigūnų. Nuo šių metų 
pradžios sąjunginėse respubliko
se iš 71 partijos sekretoriaus bu
vo pakeisti 22, jų tarpe keturi pir
mieji sekretoriai. Valyfriai sekė va
lymus partijoje ir kovo mėn. jie 
buvo palietę ir Latviją.

Kai daugelyje sričių partijos pa
reigūnai buvo išvalyti ryšium su 
atsilikimu žemės ūkyje, tai tuo pa
čiu metu buvo pakeltos bausmės 
prieš vad. veltėdžius, chuliganus, 
spekuliantus ir kt. Nebuvo atsitik
tinumas, kad kai kuriose respubli
kose, jų tarpe ir Estijoje, išvaly
tos ir vidaus ministerijos, o tatai 
reiškė slaptosios policijos (KGB) 
sustiprinimą. Keliant saugumo įs
taigos galią jau galima spėti ir 
apie naują Chruščiovo valymo 
bangą Sovietijoje.

Pažvelgus į visus tuos šiais me
tais įvykdytus valymus, turėju
sius ryšio ir su spalio 17 d. šau
kiamu suvažiavimu (naujai įstaty
ti žmonės, aišku, sugebės eiti “tei
singa kryptimi” suvažiavime..) va
karų stebėtojai nurodo, kad tie va
lymai reiškia ir neabejotiną paties 
Chruščiovo galios stiprėjimą. Jis 
turėjo paaukoti ir ne vieną pasi
žymėjusį partinį pareigūną, net ir 
iš savo proteguojamų tarpo, siek
damas padengti savo paties pada

rytas klaidas tiek vidaus politikos, 
tiek žemės ūkio srityje. O jei pa
ties partinio aparato viduje buvo 
iškelti korupcijos reiškiniai ir jie 
turės tam tikrų padarinių, tai to
kių įvykių negalės nustelbti nei so
vietiniai pasigyrimai apie Gagari- 
no ar Titovo erdvės žygius, nei uto
piniai naujosios programos užda
viniai.

4/6, DUKES PLACE, LONDON, E.C.3, 
ENGLAND

TOLIAU AGITUOJAMA UŽ

SUTARTIES SUDARYMĄ

Rytų Vokietijoje nepaliaujamai 
vykdoma propaganda už taikos su
tarties pasirašymą su Ulbrichto 
vyriausybę. Spalio 6 d. minėjus 
12 m. šios Vokietijos dalies suko- 
munistinimo sukaktį, kaip svečias 
dalyvavęs sovietų min. pirmininko 
pavaduotojas Mikojanas kelias 
dienas lankėsi, sakydamas kalbas, 
įvairiuose satelitinio krašto mies
tuose. Iškreipdamas tikrovę jis 
kalbėjo apie Rytų Vokietiją, kaip 
“stipriausią taikos veiksnį Euro
poje”. Spalio 10 d. zonos laikraš
čiai paskelbė, kad vengrų tautinis 
susirinkimas (“parlamentas”) įga
liojęs vyriausybę pasirašyti su vo
kiečiais taikos sutartį.

Apsilankęs ne tik vakarų, bet ir 
rytų Berlyne JAV senatorius 
Humphrey savo įspūdžiuose pasi
piktinęs kalbėjo apie Ulbrichto pa
statytas gėdingas užtvaras, ku
rias būtų galima pavadinti moder
niosios diktatūros neįtikėtinomis 
baisybėmis. Tų užtvarų, sienų su
darymas — tikras žmogaus teisių 
pažeidimas, senatoriaus nuomone, 
turėtų būti svarstomas Jungtinėse 
Tautose.

Vis pranešama apie kasdien 
vykstančius gyventojų bėgimus į 
laisvę, žmonės bėga su auto maši
nomis, sunkvežimiais, greitlaiviais, 
šokinėja iš namų langų. Kas savai
tę pranešama ir apie vad. liaudies 
armijos pareigūnų pasitraukimą į 
Vakarus. E.L

Mūsų dovaninių siuntinių departamentas siunčia į Lietuvą:
— Britiškos eksporto vilnos medžiagų 1961 m. gaminius;
— Visų rūšių maisto siuntinius pokuose ir dėžutėse.
Nesiunčiam blogo vardo “standartinių siuntinių”. Duodame 

24% nuolaidos visiems maisto siuntiniams sumoje £25 arba di
desnėje. Paprašius išsiunčiame kainoraščius.

Mūsų atstovai:
Montrealyje — Mr. M. Tiivel, 1830, Lincoln Ave, Apt. 9.
Melburne — Mr. G. Keir, 145 Porter Rd., W-Heidelberg Vic.
Paskutiniaisiais metais daug dovaninių siuntinių buvo siun

čiama į Baltijos Valstybes, norint padėti mūsų giminėms ir drau
gams. Visa eilė krautuvių ir agentūrų buvo įsteigta šiam tiks
lui. Daug šių agentūrų pasitarnavo ir dabar dar pasitarnauja ge
ram tikslui, bet dalis jų neteko pasitikėjimo ir nesuprato mūsų 
reikalų.

,Grupė estų, išstudijavusi siuntinių siuntimo reikalą, geriau
siai suprato Baltijos tautų pageidavimus ir ryžosi joms padėti. 

Dabar mūsų įsteigtoji dovaninių siuntinių bendrovė yra tik 
estų nuosavybė ir jų vadovaujama. Mūsų tikslas — siųsti tik ge
ros kokybės prekes už prieinamą kainą.

Visos Estotrust bendrovės veiklos smulkmenos ir katalogai 
tuoj išsiunčiami pareikalavus. t • ,

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir ižsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

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

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(Tęsinys iŠ “Mūsų Pastogės” Nr. 39)

VIDURIO LIETUVOS PARTIZANAI
Tarp Panevėžio, Ukmergės, Kėdainių ir 

Kauno su savo narsiais daliniais baugino bolševi
kus karininkas Vaitelis su B. Siu gana gausių dali
nių veikimo bazė buvo Žaliosios miškai. Neretai 
paskiri jų daliniai įsibraudavo ir į didesnius mies
tus — Panevėžį ar Kauną. Ne kartą Panevėžio 
NKVD pajėgas apimdavo šiurpi baimė, kai pas
klisdavo gandai ar iš tikrųjų mieste viešėdavo B. 
su vyrų grupe.

Vaitelis savo ruožtu taip pat neapsileisdavo. 
Jo vyrai, slapta pasiekę Kauno miesto centrą, už
puldavo dieną ir apšaudydavo NKVD įstaigas. 
Vienas iš tokių puolimų buvo nukreiptas prieš 
Italijos gatvėj esančias NKVD patalpas. Puolė no
rėdami iš ten išvaduoti kalinamus draugus. Puoli
mas truko tik kelias minutes, po to skubiai maši
nomis paliekant miestą.

Prie Trakų, Vilniaus, Kaišiadorių ir šiaurės 
rytų Pakaunėj darbavosi “Žaliasis Velnias”, ma
sėms virtęs legendariniu asmeniu. Jo sumani veik
la beį drąsa, žmonių lūpų dar pagražinta, sklido 
po plačias aplinkes, tapdama istoriniais mitais.

★

Tokis tai atrodė partizaninio judėjimo veidas 
pirmaisiais okupacijos metais^ Partizanams jau
čiamos simpatijos tą tikrovę dažnai kur padidin
davo, išpūsdavo, sufantazuodavo, taip, kad teisy
bės palikdavo tik griaučiai. Nuo nematomos par
tizanų rankos nuolat dingstant visai eilei bolševi
kų NKVD agentų, aršių komunistų, visokio plau
ko parsidavėlių okupantui ir sulikviduojant besi
reiškiančias plėšikų ar vagių bandas, partizanų vei
kimas žmonėms darėsi dar paslaptingesnis, tiesiog 
mistiškas. Gyventojams imponavo partizanų apsi
ginklavimas, organizacija, drausmė, aukšta mora
lė, išlaikoma paslaptis ir vykdoma teisybė.

Šios veiklos pasėkoj daug kur buvo visai su- 

krikdomas tarybinės administracijos aparatas, po 
kelis mėnesius nebūdavo nei apylinkių pirminin
kų, nei sekretorių, o apie desetninkus nei kalbos 
negalėjo būti, nes vieną smarkiai pataikaujantį nu- 
baudus, kitų smarkaujančių neatsirasdavo, ir nie
kas be partizanų žinios ar pritarimo nedrįsdavo 
imtis bet kokių pareigų. Sį sąmoningai partizanų 
vedama netvarkos linija nuolat griovė bet kokius 
bolševikų projektuojamus penkmetinius planus ar 
kitokias jų užmačias. Tuo būdu laimėta tai, kad ir 
didžiausi bolševikų padlaižiai neišdrįsdavo imtis 
nenaudingos gyventojams ir pražūtingos kraštui 
linijos, o išardytas tarybinis aparatas nepajėgė taip 
gąeit iščiulpti gyventojų turto, gėrybių ir darbo 
jėgą. Naujai paskirti pareigūnai, bet ką pradėda
mi, nuolat turėjo prieš akis galimas partizanų ne
gailestingas sankcijas.

Nemenką uždavinį partizanai atliko trukdy
dami okupantams įgyvendinti žemės nacionaliza
cijos bei dalinimo planus. 1944 metais rugpiūčio 
trisdešimtą dieną buvo išleistas įstatymas dėl že
mės reformos rezultatų atstatymo ir tolimesnio tos 
reformos pagilinimo. Pagal šį įstatymą bolševikai 
atėmė iš ūkininkų apie vieną milijoną hektarų že
mės. Tokiu būdu šios okupacijos metu bolševikai, 
sudarė žymiai didesnius žemės fondus, negu tai 
biįvo padarę 1940 metais. Jei žemės komisijoms, 
sudarytoms iš komunistų pavykdavo įrodyti (kas 
ėjosi labai lengvai), kad kuris gyventojas vokie
čių okupacijos metu išpylė visą pyliavą, tai nežiū
rint, kad jo turimas žemės sklypas dar nesiekė nei 
trisdešimt jų leidžiamų valdyti hektarų, visa žemė 
turėjo būti atimama, paliekant tik penkis hekta
rus. Tokis pat likimas ištiko ir visus tuos gyven
tojus, kurie bolševikų sąvokomis buvo vadinami 
“buožės”. 'Gi buožės vardą prikergdavo kiekvie
nam ryškiau besipriešinančiam sovietiniam reži- 
muiiį nors; 'to asmens turtai .buvo labai kuklūs — 

nei dešimt hektarų nesiekiąs žemės sklypas.
Kartu su žeme buvo atimama atitinkama da

lis ūkio inventoriaus. Taip iš Lietuvos ūkininkų, 
pačių bolševikų daviniais, buvo atimta 16,000 
arklių, 20,000 karvių, 11,400,000 įvairių mašinų 
bei padargų. Kartu buvo atimama dalis trobesių. 
Nei už žemę, nei už trobesius, nei už gyvulius, nei 
už ūkio mašinas ir padargus bolševikai nieko ne
atlygino.

Ūkininkus, iš kurių buvo žemė atimama iki 
penkių hektarų, apkraudavo labai dideliais mo
kesčiais, kad šie negalėdami išmokėti, turėdavo 
apleisti ir tuos penkis hektarus. Šie ūkininkai bu
vo smarkiai baudžiami, jei vykdant jų nubuožini- 
mą, bandydavo dalį turto nuslėpti. Bausmės grė
sė iki trijų metų kalėjimo ir viso turto konfiska
vimas.

Dalį nusavintos iš ūkininkų žemės bolševikai 
buvo nusprendę išdalinti “proletarams”, dalį pa
skirti valstybiniams ūkiams, kurių dydis siekė net 
iki keturių šimtų hektarų. Bežemiams, esą, buvę 
išdalinta 575,500 hektarų, kuriais aprūpinta po 
kelis hektarus 78,000 bežemių. Iš 244,500 hekta
rų sudaryti pagelbiniai ūkiai įvairioms įstaigoms.

Partizanai daugiausia buvo kilę iš darbinin
kų ir smulkiųjų ūkininkų klasės, pritariu gana pa
žangiai socialinės reformos programai, bet šito
kios rūšies žemės išdalinimui pasipriešino. Išleis
tuose partizanų įsakymuose visiems naujakuriams 
buvo uždrausta imti žemė ir kitoks su ja teikia
mas bolševikų inventorius iš ūkininkų, kurių turi
mos žemės kiekis neviršijo keturiasdešimt hekta
rų. Sis partizanų patvarkymas nelietė stambesnių 
žemvaldžių ir naujakurių santykių. Susidarė padė
tis, kad norinčių žemės gauti naujakurių skaičius 
buvo labai mažas, lyginant su dalinamos žemės 
plotais. Išrėžyti nauji sklypai paliko be savininkų, 
nes buvusiems ir tikriesiems žemės savininkams 
draudė žemę dirbti bolševikai, o naujųjų savinin
kų neatsirado. Neretai bežemiams buvo žemė siū
loma per prievartą, o atsisakius, buvo grasoma 
didelėmis bausmėmis, kaip sabotažninkams ir par
tizanų įsakymų vykdytojams. Tačiau jokia baimė 
ir jokie pažadai daugumui naujakurių žemės neį- 
piršo.

Net 1946 metais bolševikai skundėsi, iš su
daryto . fondo buvo dar niekam neišdalinta 
180,000 ha, žemės. Tačiau šis skaičius toli gražu 
nėra tikras. Neišdalintos žemės buvo kelis kartus 
daugiau. Susidaryti tikrajam vaizdui po “įvykdy
tos” žemės “reformos” (tiksliau sakant, žemės atė- 
minėjimo) jreikia turėti galvoje, kad ir išdalinti 

mažažemiams žemės sklypai yra nedirbami, daž
nai į juos naujakurys nėra dar nei kojos įkėlęs.

Tokiu būdu nėra nieko stebėtino, kad šian
dien Lietuvoje dirbama žemė sudaro nepilnai še
šiasdešimt procentų prieškariniu plotų.

Šitokia bolševikų politika žemės ūkio atžvil
giu atitinka jų doktriną, nes tik sunaikinus indivi
dualinius ūkius, jie galės įgyvendinti naują kolek
tyvinio ūkio pavidalą.

PIRMIEJI PROVOKACINIAI DALINIAI 
SUVALKIJOJE

1945 metų vasarą bolševikai, panašiai kaip 
anksčiau Žemaitijoje, stvėrėsi provokacijos meto
dų, partizaniniam veikimui paraližuoti.

Liepos mėnesį į Kazlų Rūdos miškus nakčia 
NKVD išmetė iš lėktuvų nemažą skaičių provo
katorių, kuriuos sudarė komunistams parsidavę 
vokiečiai, žydai ir bent kiek vokiškai moką rusai 
ir keletas lietuvių enkavedistų. Visi jie vilkėjo vo
kiečių kariuomenės uniformomis ir buvo ginkluo
ti vokiškais ginklais. Vaidindami “desantininkus”, 
jie įsikūrė įniške partizanų pavyzdžiu stovyklą ir 
pradėjo per gyventojus ieškoti su kovotojais ryšio.

Jiems pavyko kai kuriems apylinkių gyven
tojams sudaryti tikrų partizanų desantininkų įspū
dį ir po to, patiems gyventojams padedant, buvo 
sudarytas ryšis su Dabušio — Švyturio partizanų 
daliniu, veikusiu rytiniam Kazlų Rūdos miško 
pakraštyje. Sutartu laiku keli provokatoriai atėjo 
aplankyti partizanų stovyklos, kartu kviesdami 
pas save į svečius visą vadovaujamąjį kadrą susi
pažinimo vaišėms ir “svarbiems” pasitarimams. 
Kviečiant buvo nustatytas ir skaičius, kuris siekė 
dvylika. Iš jų sutiko vykti į svečius tik devyni; 
trys susilaikė, nes jiems atrodė kažkas įtartino ir 
neįtikinančio.

Vieniems išvykus, stovykloje įtarimas dar 
padidėjo.

Neilgai trukus pasigirdo “desantininkų” sto
vyklos pusėje automatinių ginklų serijos. Jos tru
ko gan trumpai, ir po to vėl įsiviešpatavo tyla. Tai 
dar daugiau sustiprino visų įtarimą, nes veltui au
tomatiniais ginklais miške šūvių niekas neleido, 
o į kautynes su NKVD daliniais čia buvo nepa
našu, nes triukšmas buvo girdėti labai trumpai. 
Partizanai skubiai pasiruošė ir nedelsdami paliko 
stovyklą, istatę tik pavienius žvalgus tolimesnių 
įvykių stebėti. Patys pasitraukė niekam nežinoma 
kryptimi.

(Bus daugiau)
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ŠACHMATŲ KAMPELIS

(Skyrių veda Vac. Liūgą)

Adelaidėje
ORINIO TRENIRUOTĖS

Orinio sezonas prasideda š.m. 
spalio mėn. 23 dieną. Lošiama 20 
Stuart Road, Dulwich, šia tvarka: 
Vytis vyrų “B” grupė pirmadie
niais; Vytis moterys antradie
niais; Vytis vyrų “A” grupė tre
čiadieniais.

“VYTIES” TAURĖS IR
DOVANOS L. NAMUOSE

Vyties klubas pradėjo puošti sa
ve kambarį Lietuvių Namuose. Ten 
įrengtos trys gražios ant sienų pa
kabinamos spintos ir į jas perkel
tos visos klubo taurės ir kitos do
vanos. Ta proga sportininkai reiš
kia nuoširdžią padėką p. šiukšte- 
riui už spintų pagaminimą ir J. 
Jaunučiui už jų išdažymą bei su- 
kabinimą, o taip pat p.p. J. Ra
kauskui, J. Kazėnui ir Strankaus- 
kui už prisidėjimą darbu sporti
ninkų kambarį puošiant.

Didelis ačiū p. J. Čižauskui už 
taurių globojimą ligi šiol.

A.L.S.K. Vytis Valdyba

SPORTININKU
KAUKIŲ BALIUS

Vyties Kaukių Balius įvyks š.m. 
spalio m. 28 d. Lietuvių Namuose. 
Trys geriausios kaukės bus premi
juojamos.

Baliaus metu bus traukiama tur
tinga metinė klubo loterija.

Baliuje gros labai gera kapela. 
Nepamirškit, kad šis Vyties balius 
yra paskutinis šiais metais, tad ne
praleiskite progos. Sportininkų 
tarpe laikas visada jaukiai pra
leidžiamas.

JAUNŲJŲ KREPŠININKU 
KOMANDA

Vyties jauniai, kurių dauguma 
šiemet žaidė tik pirmą kartą, kaip 
žinoma, finalinėse savo klasės 
rungtynėse nugalėjo Old YCW (47 
-42). Jaunieji visą sezoną garbin
gai gynė klubo spalvas ir neapvylė 
jauno trenerio Daugalio. Koman
doj šiuo metu žaidžia Pocius, V. ir 
R. Stankevičiai, Kirša, Radzevi
čius, Rudzenskas, Jaunutis I ir 
Jaunutis II, Mikužis ir DeGroot.

ŽINIOS IŠ
ŠACHMATININKŲ

Po dviejų smarkių pralaimėjimų 
prieš Matisons ir Caissa I, spalio 4 
d. vytiečiai atsigriebė, nugalėdami

Postai Institute 4:0. Taškai Zori- 
čo, Savenio, Slamano ii- Markevi
čiaus, kurio oponentas neatvyko. 
Opulskio partija atidėta, bet ir 
ji turėtų baigtis laimėjimu. Ko
manda tvirtai atsistojo ketvirtoje 
vietoje. B klasės komanda irgi iš
plėšė laimėjimą iš Caisa (5:0). 
Taškai Pociaus, Baranausko, Klei- 
nausko, Šertvyčio ir Reivyčio. Yra 
vilties iš šeštos vietos pakilti aukš
čiau. Paskutinis susitikimas įvyks 
spalio 18 d. B komanda susitiks su 
H-oj vietoj stovinčia Port Adelaide 
komanda.

LIETUVOJE
★ VILNIAUS Spartako futbo

lininkai turėjo tarptautinį futbolo 
susitikimą Vilniuje su Reikjaviko 
(Islandija) komanda ir ją nuga
lėjo 5.-(T

★ A. SIPAVIČIAUS (žinomojo 
Lietuvos futbolininko) vardo tau
rės futbolo turnyrą laimėjo jo bu
vusieji auklėtiniai —• Šiaulių El
nias.

★ KAUNO Žalgirio vyrų krepši
ninkai profsąjungų spartakiadoje 
Maskvoje užėmė ketvirtą vietą, 
kai praėjusioje spartakiadoje lie
tuviai buvo čempionai. Lietuvės 
moterys užėmė trečią vietą.

★ RUGPJŪČIO pabaigoje prasi
dėjo Lietuvos “A” kalsės 1961-62- 
jų metų futbolo pirmenybės. Pir
mose rungtynėse buv. praeitų me
tų čempionai — Šiaulių Elnias 
nugalėjo Ukmergės Baldininką 
3:1.

★ Antanas Vaupšas 'Maskvoje 
įvykusiose Dinamo varžybose pa
gerino jam priklausantį šuolyje į 
tolį rekordą vienu centimetru. 
Jis nušoko 7.75 m. Vaupšo pasek
mė yra III-je savo kokybe Euro
poje šį sezoną.

SVEIKINIMAI LIETUVON
Clevelande įvykusios Š. Ameri

kos sportoi šventės metu lankėsi 
Amerikos Balso lietuviškojo sky
riaus tarnautojas Labanauskas, 
kuris turėjo eilę pasikalbėjimų su 
sporto darbuotojais dėl translia
cijų į Lietuvą. Jis kalbėjosi su 
Vakseliu iš New Yorko, J. Jaku
bausku iš Chicagos, dr. A. Nasvy- 
čiu iš Clevelando,A. Supronu iš 
Toronto, E. šulaičiu iš Cicero ir 
kt.

SU p. DARGUŽIU 
ATSISVEIKINUS

Skaitytojams jau žinoma, kad 
šachmatų skilties vedėjas Dargu
žis jau atsisveikino su pažįstamais 
ir išvyksta į J.A.V.

Ryšium su tuo man tenka per
imti šios skilties rūpesčius. Ban
dysiu šachmatų skyrių padaryti 
patrauklų ir informuojantį. Tačiau 
tam Jūsų, šachmatų bičiuliai, pa
galba reikalinga! Siųskite įvairias 
žinias, partijų nuorašus ir t.t. — 
iš visų Australijos kampų! Ban
dykime šiuo skyreliu palaikyti tar
pusavio ryšius ir tuo pačiu suar
tėti į glaudesnę Australijos lietu
vių šachmatininkų šeimą.

Pradedantieji žaisti šachmatais 
kviečiami siųsti paklausimus ma
no adresu: 14 (ne 10) Dread
nought St., Lakemba, N.S.W.

SYDNĖJAUS
“A” KLASĖS VARŽYBOS

jšių metų komandinių varžybų 
nugalėtoju, trečius metus iš eilės, 
tapo Bondi šachmatų klubas. Ko
mandos sudėtyje žaidžia tokios pa
žibos, kaip: meisteris F. Crowl ir 
buv. buv. Sydnėjaus meisteris L. 
Fell.

Sydnėjaus “Kovas”, tačiau, ga
li didžiuotis, sužaisdamas prieš šį 
klubą 3į:3ž (Liūgą — Crowl 1-0; 
Patašius — Fell i-i). Kitos vietos 
dar neaiškios, nes keletą partijų 
dar nesužaista. Tikimės iškovoti 
4-5 vietą (iš 14-kos komandų).

Daugiau apie šias varžybos se
kančiame numeryje.

ŠACHMATŲ CENTRO 
PIRMENYBĖS

Košnitsky’iui persikėlus į Ade
laidę ir užsidarius jo vedamai 
Šachmatų Akademijai, šachmatų 
gyvenimas Sydnėjuje kuriam lai
kui buvo apmiręs. Nesenai tačiau 
entuziastams pavyko įsteigti kitą 
šachmatų centrą — Y.W.C.A. pa
talpose (žaidžiama antradieniais, 
ketvirtadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 6 vai. p.p.).

Pirmose šio centro pirmenybėse 
šalia pajėgiausių Australijos šach
matininkų — Purdy sen. ir jun.,

Snewchyk, Crowl — dalyvauja ir 
kovietis Liūgą. Praktikos stoka 
daug vilčių mūsiškiui neduoda. 
Tai pirmasis “rimtas” turnyras, 
kuriame Liūgą dalyvauja nuo 1946 
-7 metų, kada jis žaidė Amerikie
čių Zonos ir Vokietijos Lietuvių 
Šachmatų Pirmenybėse.

žaidžiama dveji ratai į savaitę.

SYDNĖJAUS MEISTERIS
— BELA BERGER

Lygiai taškų surinkę — L. Fell 
ir B. Berger — sužaidė trijų par
tijų mečą, kurį Berger laimėjo 
3-0 ir tapo Sydnėjaus meisteriu. 
Bela Berger yra vengrų meiste
ris. Turnyras buvo 12-kos ratų 
“Swiss”.

Pirmenybėse ir vėl pasirodė V. 
Koženiauskas su J. Maščinsku. 
Pirmasis pasidalino 8-10 vietas, 
surinkdamas 6į iš 12 galimų taš
kų. Tatai geras rezultatas šiame 
stiprokame turnyre.

J. Maščinskas gerokai nukentėjo 
dėl gana komiško nuotykio. Jo 
priešininkas, tik išėjęs iš ligoni
nės, į pirmenybes atvyko apsiren
gęs pižama ir naktiniu apsiaustu! 
Maščinskas, nenorėdamas tapti pa
juokos objektų, užsirūstino ir at
sisakė toliau turnyre žaisti, šį įvy
kį svarstys speciali šachmatų ko
misija.

GRAŽIAI PASIRODĖ

Neseniai JAV-se pasibaigė Ame
rikos jaunių šachmatų pirmeny
bės, kuriose dalyvavo ir du lietu
viai: V. Palčiauskas ir Makaitis. 
Pirmenybes laimėjo praeitų metų 
Amerikos jaunių meisteris A. 
Ault, kai mūsiškis 16-tis V. Pal
čiauskas, atsilikęs tik vienu tašku, 
užėmė trečią vietą.

AMERIKONAI ANTRI

JAV-bių studentų šachmatų ko
manda pasaulio studentų pirme
nybėse išsikovojo antrą vietą. Pir
menybes laimėjo Sov. S-gos rink
tinė. Praeitose pirmenybėse pirmą 
vietą buvo laimėję amerikiečiai 
ir antrą rusai. Amerikos koman
doje žaidė du latviai: Kaimo ir 
Mednis.
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RYTŲ BLOKO DALINIŲ 
MANEVRAI

Ryšium su sovietų satelitinėje 
Rytų Vokietijoje prasidedančiais 
rytų bloko kraštų kariniais manev
rais, Bonos vyriausybės atstovai 
savo pareiškime juos pavadino pri
dengtos mobilizacijos priemonėmis. 
Manevrų priedangoje į Rytų Vo
kietiją atgabenta kariniai daliniai 
iš Sovietų Sąjungos, Lenkijos ir 
Čekoslovakijos ir didelė jų dalis 
permesta į krašto pasienio sritis. 
Tų manevrų apimtis tiek plati, kad 
tenka kalbėti apie karinio pajėgu
mo demonstraciją ir tolimesnį ner
vų karo aštrinimą. Bonos gynybos 
ministerijos nuomone, tikrieji tų 
manevrų tikslai esą tokie: nukelti 
moderniuosius ginklus, ypatingai 
sovietines atomines raketas į Var
šuvos pakto kraštų pasienio sritis 
ir esamus sovietų dalinius Rytų 
Vokietijojo sustiprinti nuo 80 iki 
100%.Pagal vakaruose paskelbtas 
žinias, manevruose dalyvauja 26 
divizijos. Manevrams prasidėjus a- 
pie pusė visos Rytų Vokietijos te
ritorijos paskelbta manevrų vyk
dymo zona. Apie juos Maskva pra
nešė rugsėjo 25 d. ir jie numatomi 
vykdyti per spalio — lapkričio.

mėn. Vakarų spaudos, radijo pra
nešimais, šie Kremliaus nurody
mais vykdomi žygiai tenka supras
ti kaip naują spaudimo priemonę 
prieš Vakarus.

1.500 MOKSLO ŽMONIŲ Į 
VAKARUS

Nuo 1958 m. iš Rytų Vokietijos 
į Vakarus išvyko ir juose pasiliko 
per 1.500 mokslo žmonių. Jie dau
giausia išnaudojo tarnybinių ke
lionių į užsienį ar atostogų progas. 
1958-60 m. lakiotarpy iš pasitrau
kusių j Vakarus mokslo veikėjų 
buvo: 295 medicinos darbuotojai, 
287 gamtos mokslų specialistai, 225 
filosofijos ir filologijos darbuoto
jai, 127 technikai, 29 teisių ir ūki
nių mokslų darbuotojai, 22 muzi
kos mokslo žmonės ir kt. 1961 m. 
pirmame pusmetyje iš Rytų Vo
kietijos pasitraukė 165 įvairių 
mokslo sričių darbuotojai. Nuo 
š.m. rugpjūčio mėn. Vakarus pasi
rinko per 200 aukštojo mokslo 
žmonių. Kiekvieną savaitę prane
šama apie operos, dramos režisie
rių, dirigentų ir kt. pasiryžimą, 
esant už zonos ribų, jau nebegrįž
ti į savo ligšiolines darbovietes.

GOMULKA TIKISI ABIEJŲ 
VOKIETIJŲ APJUNGIMO

Pasikalbėjime su Paryžiaus 
dienraščio “Le Monde” leidėju 
Beuve-Mery lenkų valdžios ir par
tijos galva Gomulka pareiškė, kad 
abiejų Vokietijos dalių apjungi
mas būsiąs išspręstas pačių vokie
čių savo tarpe. Tai įvyksią pasira
šius taikos sutartį ir Vokietijos 
dalims pasitraukus iš karinių 
blokų. Gomulkos nuomone, jei pa
vyktų taiką išlaikyti dar bent de
šimtį metų, tai karo galimybės bū
siančios labai ribotos. Kalbėdamas 
apie bažnyčios įtaką Lenkijoje, Go
mulka pareiškė, kad religiniai įsi
tikinimai išliksiu ištisus dešimtme
čius. Pagal jį, nesą jokio priešin
gumo tarp lenkų socialistinės sis
temos, jų vedamos politikos ir re
liginių įsitikinimų.

AUKSINIS RUDUO 
LIETUVOS LAUKUOSE

Pasak Vilniaus radijo spalio 6 d. 
pranešimo, auksinis ruduo keliau
ja po Lietuvos laukus, visus api- 
berdamas savo gerybėmis... Gra
žus, šiltas ruduo Europoje sudarė 
geras sąlygas žemės ūkio darbams. 
Tad, iš Lietuvos rajonų ir prane

šama, kad kuliami grūdiniai ir 
ankštiniai grūdai, daug kur jau 
baigta žiemkenčių sėja, įpusėtas 
bulvių kasimas. Tačiau... daugelyje 
rajonų spalio mėn. pradžioje bul
vių tebuvo nukasta vos iki 15%. 
Nuo spalio 1 d. Lietuvoje pradėjo 
darbą cukraus fabrikai, tačiau nu
siskundžiama jų nepilnu aprūpini
mu žaliava. Su kukurūzais nesama 
daug džiaugsmo. Tas pats Vilniaus 
radijas spalio 9 d. nusiskundė, kad 
toji “vertinga kultūra, atkeliavusi 
iš pietų”, kolchozininkų buvusi šal
tokai sutikta. Valstiečiai nesuge
ba juos auginti, neturi patyrimo ir 
tik mechanizuotai pavyksta juos 
doroti. Ligi spalio 5 d. Lietuvoje 
visoje eilėje rajonų kukurūzų nu
imta ligi 40%. Agr. Juzeliūnas 
spalio 8 d. per radiją paskelbė, kad 
ligi tos dienos grūdų paruošų pla
nas valstybei buvo įvykdytas 84%.

Toliau nusiskundžia atsilikimu 
gyvulininkystėje. Pasirodo, žmonės 
neįpratę šerti bekonus grupiniu 
būdu, nes jie buvo įpratę tešerti 
po pora-tris bekonus savo mažuo
se ūkiuose. Pasekmės? Krenta dar
bo našumas. Kolchozininkai toliau 
plakami partiniais botagais ir ra
ginami: “draugai, laukti nebegali
ma. Oras vis labiau atšąla”. Kai 
kuriuose rajonuose jau pradėti ari
mo darbai ir siekiama, kad iki par
tijos suvažiavimui prasidėsiant 
Maskvoje (spalio 17 d.) būtų atlik
tas neįvykdomas dalykas — kad 
neliktų nesuarto nei vieno ha... E.
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TAZAB A Co. Ltd
22, ROLAND GARDENS, LONDON S.W.7,

LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų firmai, 
kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. Grynos vilnos medžia
gų žaketai tikro avies kailio pamušalu, tikros odos paltai ir ža
ketai. Moteriški nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamu
šalu ar be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos medžia
gų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, suknelėms ir paltams, jj 
Odos.

Pūkuotos skaros “Babuški”

Moteriški, vyriški ir vaikiški mezginiai.

Hohner akordeonai.

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
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S MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
g: JOSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! g

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

8 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — į:

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

•• LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE ;■

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

;; planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
" Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. Z
;; Teicf. j 4094. ::

STOCK |
* GARSŪS VISAME PASAULY, -j-
f BRANDY, |
| VERMOUTH - LIKERIAI |
4 DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.
į----------- --------- --------------- ----------------- ... ?

Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronj *{* 
•j* 152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite į. 
.j. ir Stock gaminius. ,t‘
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

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

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

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

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

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

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

AGENTAI:
SYDNEY:
CABRAMATTA, 
PARRAMATTA, 
BELMORE,
BANKSTOWN, 
BLACKTOWN,

NEWCASTLE:

M. Pekic, 143 Cabramatta Rd., UB 2082. 
Olympic Stores, 293 Church St., YL 9728. 

M. Cibulskis, 468 Burwood Road, 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.

PORT KEMBLA Disposals, 107 Wentworth Street, 
MELBOURNE1 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.

J 1372.
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MtlSl PASTOGĖ
ADELAIDĖ MELBURNAS SYDNĖJUS

PADĖKA

Mano ligos metu “Mūsų Pas
togės 39, 40 ir 41 Nr. Nr. reda
gavo Krašto Kultūros Tarybos 
pirm. Vincas Kazokas.

Už malonų pavadavimą nuo
širdžiai dėkoju.

J. V ė teikis, 
“M.P.” redaktorius

tHWVWmWWWWWMVWVM

Ponų VLADĄ JAKUTI,

jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame

Dudėnų ir Barkų šeimos

LIETUVIŲ NAMAMS 
SURINKTA £ 1.500

Apytikriais daviniais, šiųmetinis 
Lietuvių namų vajus davė Adelai
dės Lietuvių Namų reikalams apie 
pusantro tūkstančio svarų. ■ Tai 
yra tikrai reikšmingas lietuviški) 
reikalų supratimas, kuriuo gali di
džiuotis visa Adelaidės lietuvių ko
lonija. Toks nuoširdus Lietuvių 
Namų rėmimas yra neginčijama 
garantija, kad visas Lietuvių Na
mų judėjimas vyksta su giliu ir 
ir pasiaukojančiu adelaidiškių pri
tarimu.

Šiuos metus Adelaidėje ir iš 
viso Australijoje negalima laikyti 
palankiais ekonominiu atžvilgiu. 
Atsiradusi bedarbė ir netikrumas 
dėl rytojaus kiekvienų verčia rim
tai skaitytis su kišenėje esančiu 
svaru. Nežiūrint to, šiais metais 
adelaidiškiai Lietuvių Namams su
aukojo daugiau, negu per kitus 
ankstyvesnius metinius vajus.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Valdybai tai teikia naujos ener
gijos ir pasiryžimo rūpintis, kad 
Lietuvių Namai tobulėtų ir galima 
būtų juos padaryti visos Adelaidės 
Lietuvių kolonijos pasididžiavimu.

Šiuo metu Lietuvių Namuose 
vykdomos didelės ir reikšmingos 
statybos. Visa eilė pasišventusių 
statybos talkininkų jau artėja 
prie mūrinimo darbų užbaigimo. 
Tie adelaidiškiai, kurie pereitų 
sekmadienį praleido Jaunimo Šven
tėje, patys pamatė kiek daug šioje 
statyboje jau padaryta ir kaip 
gražiai padaryta. Tai yra aiškus 
darbo rankų ir taurių aukų rezul
tatas.

Mūro darbams artėjant prie ga
lo, laikas galvoti apie kitus toli
mesnius darbus. Statybai vado
vaująs inž. Reisonas nori, kad vis
kas galimai greičiau \būtų pavesta 
po stogu. O tai gali pagreitinti to
limesnis jungimasis tiek prie dar
bo talkų,tiek prie statybos funda
torių, aukojančių atskiras medžia
gas. Ligšiol šitom dviem kryptim 
adelaidiškiai garbingai žygiavo j 
priekį ir Sųjungos Valdyba, vyk
dydama visuomenės duotus įgalio
jimus statybų atlikti, kviečia jung
tis tos statybos fundatorių eilėn. 
Visi po gabalėlį ir mūras stovės 
kad dar labiau pagerintų lietuviš
ko tautinio ir kultūrinio veikimo 
sųlygas.

Kitoje vietoje skelbiamas sąra
šas tų statybinių dalių, kurios dar 
laukia mielųjų fundatorių, kad 
lankydamiesi Lietuvių Namuose 
galėtų ir savo vaikams pasakyti: 
Čia štai šita dalis yra mano paau
kota.

GARBĖS LENTA PRIE NAMŲ 
PRISIDĖJUSIEMS

Paskutiniame Adelaidės Lietuvių 
Sųjungos Valdybos posėdyje buvo 
nutarta įtaisyti garbės lentą, ku
rioje bus įrašytos pavardės ade- 
UaidiškiĮų, ypatingai prisidėjusių 
prie L. Namų pristatymo ir pato
bulinimo. Joje bus taip pat įrašo
mi vardai prie to darbo prisidėju
sių organizacijų. Paruošiant vi
daus įrengimą, garbės lentai bus 
parinkta atitinkama vieta. Kaip 
jau žinoma, visa eilė asmenų ir 
organizacijų prie Lietuvių Namų 
pristatymo labai gražiai prisidėjo.

DALYVAUKIME VIEŠOJE 
DEMONSTRACIJOJE

Pavergtų Tautų Komitetas Mel
burne, kuriame lietuviai pilnai 
atstovaujami, kviečia lietuvius 
skaitlingai dalyvauti viešoje de
monstracijoje' prieš komunizmą.

Ši demonstracija (susirinkimas) 
įvyks š.m. spalio mėn. 28 dieną 
8 vai. vakaro Melbourno Town 
Hall salėje.

Susirinkimui pirmininkaus Vik
torijos ministeris Pirmininkas A. 
Bolte, kalbėtojais pakviesti žymūs 
australų politikai.

Lietuviai paršomi skaitlingai 
dalyvauti.

Melburno Apylinkės Valdyba

VASAROS SEZONO 
ATIDARYMAS — POBŪVIS 

MELBURNO LIET. NAMUOSE
Pobūvis ruošiamas ponių — 

Lietuvių Namų rėmėjų, įvyks š.m. 
lapkričio 11 dn. (šeštadienį) 6 
vai. p.p.

Visi tautiečiai į pobūvį maloniai 
kviečiami. Čia, giedriam orui 
esant, galėsime po žvaigždėmis 
nusagstytu dangumi maloniai pra
leisti keletą valandų, suvilgyti 
džiūstančių burnų alučiu, o alkį 
nuraminti įvairiais užkandžiais ir 
skanėstais,’ kuriuos ponios, kaip 
žinome, turi tikrai didelį patyri
mų ir sugebėjimą paruošti. Kų 
nors stipresnio taip pat būsią ga
lima gauti ir ne brangiau, kaip 
kitur.

Jeigu ištiktų taip, kad džiūs
tančių žemę pradėtų vilginti 
lietaus lašai, mielos ponios visus 
sukvies po Lietuvių Namų stogu, 
kur gerų nuotaiką tautiečiai jau 
daugelį kartų patyrė.

Aukas (10 šil.) ponios dėkingai 
priims ir Lietuvių Namų apyvo
kos reikalams įsigyti panaudos.

Besimokančiam jaunimui teiks 
didelę nuolaidą.

Iki pasimatymo lapkričio mėn. 
11 d. Lietuvių Namuose.

. M.L.K. Taryba

SUSISIEKIMO NELAIMĖ
Automobilių susidūrime buvo su

žeista veikli AL Sųjungos narė 
ir Moterų Sekcijos aktyvi atstovė 
p. N. Varnauskienė. Ištyrus ligo
ninėj, p. Varnauskienė buvo iš
leista namo, nes vidinių sužeidi
mų nebuvę. A.L.Ž.

LIETUVIŲ BANKAS 
PRADEDA DARBĄ

Viktorijos Kooperatyvų Regist
ro įstaigoje įregistravus, Lietu
vių Kooperatinė Kredito Draugija 
“Talka” Ltd. pradeda darbą. Drau
gijos atidarymas ir darbo pradžia 
įvyks š.m. lapkričio mėn. 4 d., 
šeštadienį, 5 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose, 12 Francis Grove, 
Thornbury.

Visi Melbourno lietuviai, ku
riems rūpi savasis ekonominis 
stiprėjimas, maloniai laukiami da
lyvauti Draugijos atidaryme ir jos 
veiklos tolimesniame rėmime.

Darbų pradedant, jau pareišku- 
sieji norų raštu būti Draugijos 
nariais, galės įmokėti savus įna
šus. (Vieno įnašo vertė £5.0.0 ir 
£1.0.0 įstojamojo mokesčio). Pa
reiškimų dar nepadavę, čia pat 
galės gauti reikiamų informacijų 
ir tokius pareiškimus Draugijos 
Valdybai įteikti. Pareiškimus įtei
kiant, drauge įmokami už norimą 
turėti įnašų skaičių pinigai ir įs
tojamasis mokestis.

Išrinktoji Draugijos Valdyba 
pasiskirstė pareigomis taip: pir
mininkas — L. Barkus, vice-pir- 
mininkas — V. Bartuška, sekreto
rius — F. Gužas, nariai: J. šni- 
ras ir J. Kalnėnas. Kiekviena pro
ga pas juos galima gauti Draugi
jos reikalais reikiamų informaci
jų-

Draugijos raštinė Lietuvių Na
muose (12 Francis Grove, Thorn
bury) bus atidaryta kiekvieną šeš
tadienį nuo 3 iki 6 vai. p.p.

Lietuvių Kooperatinės Kredito 
Draugijos “Talka” Ltd.

Valdyba

ŠIS TAS APIE “ROŽYTES”
“Rožytėmis” vadinama yra dai

nos mėgėjų grupė, kuri neatsisa
ko nei vienai lietuviškai organi
zacijai, kviečiančiai papildyti jų 
programą ruošiant bent kokį pa
rengimą. Daugeliui žmonių pagei
daujant, “Rožytės” vėl ruošia sa
vo, šokių vakarą.

Paskutiniame vakare šauniai už
sirekomendavo “Rožyčių” vyrai 
geru svečių aptarnavimu, šį kartą 
nori dar geriau pasirodyti.

Programai yra pakviesta meni
ninkų ir iš kitų Australijos apy
linkių. Sklinda gandas, kad net 
numatyta rinkti N.S.W. lietuvių 
gražuolę.
Toki gražuolės rinkimo konkur

sai būtų galima atlikti kas metai, 
pagerbiant jaunąsias lietuvaites.

Šios visos iškilmės yra numaty
tos š.m. lapkričio 18 d. Platesnės 
informacijos dėl vakaro ir gra
žuolės konkurso bus paskelbtos 
vėlesniuose “Mūsų Pastogės” nu
meriuose.

E.L.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Informuoja, kad š.m. Kariuo
menės Šventės minėjimą Sydnėju
je rengs Atsargos Karių “Ramo
vė”, vadovaujant J. Kapočiui.

Esanti numatyta itin turtinga 
meninė programa, kurioje daly
vaus visi iškilesnieji Sydnėjaus ir 
apylinkių žodžio ir dainos puose
lėtojai.

Smulkesnės informacijos bus 
talpinamos vėlyvesnėse “M.P.” 
laidose.

M.P.I.

PRANEŠIMAS
Sekančios pamaldos lietuviams 

evangelikams gimtąja kalba įvyks 
š.m. lapkričio 5 d. 12 vai. 30 min. 
Sydnėjaus evangelikų bažnyčioje 
— 90 Goulburn Str., Sydney.

Po pamaldų parapijos salėje 
arbatėlė — susirinkimas.

Parapijos Taryba

PRANEŠIMAS
Šiais metais sueina 50 metų nuo 

M.K. Čiurlionio mirties. Ta proga 
sambūrio “Šviesa” Sydnėjaus sky
rius rengia šios sukakties paminė
jimą. Paskaitą apie M.K. Čiurlio
nio gyvenimų ir jo darbus skaitys 
p. V. Kazokas; taip pat bus su
ruošta jo reprodukcijų parodėlė.

Parengimas įvyks š.m. lapkri
čio 4 d., šeštadienį, 7 v.v., Cent
riniuose Lietuvių Namuose Red
ferne. Nariai, jų svečiai ir visuo
menė kviečiami gausiai dalyvau
ti.

. Valdyba

CANBERRA

STATYDINSIS 
BENDRUOMENINIUS NAMUS

Iš Canberros mus informuoja, 
kad ir federalinės sostinės lietu
viai nori pasistatyti bendruome
ninius namus, nes nors ir negau
si tenykštė lietuvių kolonija, ta
čiau veikli ir judri. Išleistame sa
vo atsišaukime iniciatoriai sako, 
kad “mūsų organizacijos yra be
namės. Skautai neturi savo kampo 
sueigoms, tautinių šokių grupė 
salės repeticijoms, sportininkai 
savo aikštės treniruotėms, “švie
sos” sambūris savo parengimams, 
studentai ir Bendruomenė susirin- 
kimamas ir savaitgalio mokykla 
mokymuisi...”

Esąs sudarytas laikinasis na
mams statyti komitetas, į kurį įei
na: skautų atstovas P. Pilka, 
“Šviesos” atstovas V. Genys, 
Sporto klubo atstovas inž. P. Dir- 
kis, Studentų atst. — T. Žilins
kas, Skautų tėvų ir rėmėjų atst. 
— V. Švedas, be to, dar ir inž. 
R. Katauskas ir A. Andriuška, 
kaip Bendruomenės apyl. atsto
vais.

Šis komitetas jau suprojektavęs 
namų planą, numatęs sklypų ir 
atlikęs kitus parengiamojo darbo 
žygius. Spalio 22 d. buvo vėl šau
kiamas Canberros lietuvių apylin
kės visuotinas susirinkimas savų 
namų statybos galutinam aptari
mui.

M.P.I.

Mielą sporto veteraną

BRONIŲ ŠALTMIRĄ SU ŽMONA,

Kanadoj mirus jo brangiam tėveliui, 
buvusiam Sydnėjaus sportininkų nuoširdžiam bičiuliui, 

užjaučia ir drauge liūdi

Sp. Sk. Red. su žmona

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

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

ŠNIPAS GELBSTI STATYTI 
RAUDONŲJŲ MILŽINIŠKĄ

BOMBĄ

Dr. Klaus Fuchs, atomo šnipas, 
Sovietų Sąjungoje padeda paga
minti rusų atominę “super bom
bų”.

Pasak komunistų informacijos, 
Fuchs nuskrido lėktuvu į Sovie
tų Sąjungą prieš šešias savaites. 
Jis yra vienas iš žymiųjų sovieti
nio bloko mokslininkų, pakviestų 
į Maskvą pagaminti milžiniškos 
jėgos bombą.

Fuchs, 50 metų, yra paskirtas 
ryšininku tarp bombos projekto 
mokslininkų ir atomo mokslinin
kų Rytų Vokietijoje.

Fuchs dirbo Rytų Vokietijos 
atominės fizikos institute Dres- 
dene, ir ten turėjo tos įstaigos 
vicepirmininko postą, paleidus jį 
iš Wakefieldo kalėjimo Britani
joje.

Jis buvo paleistas iš kalėjimo 
1959 metų birželio 23 dieną, at
likus 9 metų bausmę dėl atomo 
šnipinėjimo Sovietų Sąjungos 
naudai.

PASKUTINĖS
PROTESTAS DĖL RENGIAMOS 

MESTI SOVIETŲ BOMBOS 

Kaip žinome, Chruščiovas savo 
kalboje komunistų kongrese Mas
kvoje pasigyrė, kad dar šio mėne
sio pabaigoje sovietai erdvėse iš
sprogdinsią 50 megatonų stipru
mo branduolinę bombą. Vakarų 
pasaulis dėl šios sovietų užmačios 
sukėlė aštrią protestų bangą. Pir
moji užprotestavo Amerika, vė
liau notų pasiuntė Japonija, o da
bar septynios valstybės, vadovau
jant N. Zelandijai, šį reikalų ke
lia UNO plenumo posėdyje, sten
giantis išgauti UNO daugumos re
zoliucijų, kuri pasmerktų šį so
vietų žingsnį. Motyvuojama, kad 
tokio pajėgumo bombos išsprogdi
nimas erdvėse gali sukelti aštrų 
radijavimą, pavojingą pasaulio 
gyventojų sveikatai. Nežiūrint to, 
paskutinėmis valandomis vis dėlto 
pranešama, kad sovietai šiandieną 
išsprogdino žadėtąją bombą. Jos 
pajėgumo koficientas vakariečių 
radaro stočių dar nenustatytas.

NAUJIENOS
APJUOSIA BERLYNĄ 

GELEŽINKELIU

Berlynas iš už spygliuotų tvorų 
ieško išeities iš savo tragedijos, 
žiūrėdamas į Maskvą ir Washing- 
tonų.

Rytų ir Vakarų berlyniečiams 
atrodo, kad Maskva bando miesto 
ateitį nustatyti kokiu nors var
žančiu laikoraščiu.

išaltiniai iš Vakarų praneša, būk 
komunistai paskubomis praveda 
geležinkelio tinklų, apjuosiantį 
Berlyną. Tokia juosta leistų jiems 
traukinius tiesiog nukreipti į ryti
nę dalį, išvengiant važiavimo pro 
Vakarų Berlyną. Dvijuostinę li
nijų per tris mėnesius turi už
baigti 3,500 darbininkų.

Komunistai ir toliau dar griež
čiau spaudžia vokiečius, likusius 
Rytų Vokietijoje. Kelneris, kalti-: 
namas, jog pasakęs anekdotų 
“pavojingų valstybei”, buvo nu
baustas 18 mėn. kalėti. Didėja 
skaičius incidentų prie Vakarų 
— Rytų Berlyno užtvaros.

Sukūrusius šeimyninį gyvenimų
p. MAREEN THOMAS

ir Vyties klubo narį
ROMĄ ADUTAVIČIŲ

sveikina ir daug laimės linki
Adelaidės L.S.K. Vytis

---------- ——,

Sydnėjaus sportininkus ir Sp. Skyriaus bendradarbius —
ALDONĄ ir STASI KAPOČIUS

ir
BIRUTĘ ir VINCĄ BINKIUS, 

susilaukusius sūnų, nuoširdžiai sveikina

Sp. Sk. Red. su žmona

BANKSTOWNAS
OTTO BUTKAUS PRANEŠIMAS

žiaurusis likimas išdraskė mū
sų gražų gintarų kraštą — Lie
tuvų. Daug jos geriausių, tau
riausių sūnų žiaurusis priešas su
naikino. Tik mažas skaičius lai
mingųjų pasiekė laisvąjį pasaulį. 
Tų laimingųjų tarpe yra ir Otto 
Butkus, kuris stebuklingu būdu 
per paslaptingąjį Azijos žemynų 
pasiekė Australiją. Ne tik laimin
gai jis perkeliavo Aziją, bet iš
moko to, kas visus Australijos gy
ventojus stebina.

Š.m. lapkričio 11 d. 8 vai. vak. 
p. Butkus atvyks į Bankstowno 
"Dainavos” salę ir parodys tau
tiečiams, kų jis yra patyręs ir iš
mokęs paslaptingoj Azijoj.

Sekite "Mūsų Pastogės” vėles
nius pranešimus.
,__ Dainavo* Valdyba

PERTHAS

MINĖJIMAS IR POBŪVIS
Lapkričio mėn. 25 d. (šeštadie

nį) 7 vai. vak. visi lietuviai, gy
venantieji Perthe, jo apylinkėse 
bei atvykę iš provincijos kaip 
svečiai, renkamės išnuomoton sa- 
lėn Wembley R.S.L. Hall, Cam
brige St., kur bus rodoma filmą 
iš lietuvių gyvenimo, žinomas lie
tuvis veikėjas p. Skrolis iš kelio
nės po Europą grįžo ir atsivežė 
daug nuotraukų, kurias minėtame 
minėjime — subuvime pademon
struos. Ta pačia proga bus pami
nėta ir lapkričio 23 diena — Liet. 
Kariuomenės Šventė.

Programai pasibaigus bus pasi
vaišinta nuosavomis pastangomis.

Visa lietuviškoji beridruomenė 
kviečiama be išimties, o ypač bu
vę kariai.

Apylinkės Valdyba

J Š.m. spalio 28 d. (šeštadieni)
Dainavos salėje Bankstowne

$ Sydnėjaus Sporto Klubas “Kovas”
r engi a

į šok ii; vakarą 
- BALIU

>: \

J k u r i a m e :
1. Gros Spaudos Baliaus muzikos kapela;

>; 2. Bus tikrai turtingas bufetas;
J 3. Vyks Sporto Klubo “Kovo” gražuolės rinkimai, kuriems 
Ji vadovaus speciali komisija, susidedanti iš išgarsėjusios Syd- 
¥ nėjuje modelistės Vicki Jerman (Jarmalavičiūtės), dail. H. 
>; Šalkausko ir sportininkių — veteranių: A. Bernotaitės (Kapo
ji čienės), D. Gečiauskienės, V, Laukaitienės, L Bačiulienės ir N. 
>i Gilienės. Be to, visi svečiai turės teisę balsuoti už pasirinktą 
i*, kandidatę.

4. Baliaus pelnas skiriamas apmokėti sportininkų kelionės 
J išlaidoms į Sporto Šventę Geelonge.
¥ Pradžia 7 vai. vakaro.
¥ Įėjimas: studentams ir moksleiviams — 5 šil., moterims — 
J; 8 šil. ir vyrams — 10 šil.
J: Sydnėjaus Sp. Kl. “Kovas” Valdyba

Geelongo lietuvių choro jaunąjį vadovą
ROMUALDĄ T. ZENKEVIČIŲ 

ir
, p-lę RITĄ AKENYTĘ,

sukūrus lietuviškų šeimos židinį, 
sveikina ir linki daug šeimyniškos laimės

Geelongo apylinkės valdyba

¥>i¥¥>X¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥>:¥»;¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥>.

j SPINTOS, SPINTOS |
¥ Nedažytos sudedamos 8 pėdos x 8 pėdų spintos.
Ji Be to, tokio pačio dydžio spintos su įrengtais tualetiniais stalių- ¥ 
¥ kais daug pigiau, negu krautuvės kaina, perkant per J
J L. SABULĮ, 54 CHADDERTON ST., CABRAMATTA, ¥
¥ telef. 72-5302 iš J
jj PLAYFORM PTY. LTD. J
J > Kreiptis savaitgaliais ¥
¥ .. . .................................. „ *
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥.♦.¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

DANE'S PHARMACY¥
¥ K.E. DANE, Ph. C., M.P.S.

Visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška kosmetika
¥ Mouson. Kalbama lietuviškai.

THE ARCADE, JOHN STREET
J Phone UB4218 CABRAMATTA
v^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

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

6


	1961-10-24-MUSU-PASTOGE_0001
	1961-10-24-MUSU-PASTOGE_0002
	1961-10-24-MUSU-PASTOGE_0003
	1961-10-24-MUSU-PASTOGE_0004
	1961-10-24-MUSU-PASTOGE_0005
	1961-10-24-MUSU-PASTOGE_0006

