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JAUNIMO 
KLAUSIMU
Žiūrint į besivystantį mūsų 

visuomeninį gyvenimą tenka pa
stebėti paradoksalių reiškinių. 
Šiandie niekam ne paslaptis, 
kad vyresnieji taip supleišėjo 
tiek politiškai, tiek ir pasaulė- 
žiūriškai, kad kiti net gatvėj su
tikę savo oponentą nenori jo at
pažinti, tad ką jau bekalbėti 
apie darnų bendradarbiavimą 
visuomeninėje plotmėje. Pergy
venę visokių vėjų, matę šilto ir 
šalto, rodos, vyresnieji užtenka
mai gavo pamokų, kokiais pa
grindais tvarkyti mūsų vidujinį 
gyvenimą, kad jis būtų mūsų vi
sų pasiilgstamas ir drauge pa
vyzdys vyresnius užvaduojan
tiems.

Iš visa ko matyti, mūsų jau
nieji vyresnių pavyzdžiu tikrai 
nesižavi. Dar daugiau: jaunieji 
suka savo keliu, o varesnieji pa
silieka be atramos ir pritarimo. 
Ir visai netenka stebėtis: vyres
niųjų ideologija ir vedama po
litika jauniesiems visai neįdomi 
ir neįdomi kaip tik todėl, kad 
pirmiesiems daugiau rūpi politi
nės ir pasaulėžiūrinės linijos, 
negu bendrieji lietuviški reika
lai. Tuo tarpu jaunimui lietuviš
kasis bruožas yra pirmaeilis, ku
ris juos riša, vienija ir suartina. 
Ir kaip tik čia jaunimui reikia 
pripažinti didelių kreditų, nes 
jie lietuvybės nesieja nei su par
tiniais, nei su ideologiniais pa
grindais. Tą liudija kaip tik jau
nimo tarpe tų organizacijų po
puliarumas, kurios ideologiniu 
ir politiniu požiūriu yra neutra
lios ir vadovaujasi vien tik lie
tuviškais pradais. Tas drauge ir 
paaiškina, kodėl jaunimo tarpe 
nesusikūrė daug ideologiniais pa
grindais organizacijų, o ir vei
kiančiųjų judėjimas ir veikla yra 
labai nežymi. Šita prasme jau
nimas tikrai gali būti neginčija
mu pavyzdžiu vyresniesiems. 
Čia tektų tik pasidžiaugti ir svei
kinti jaunimo vadovus, kurie tei
giamai dalyką supranta ir jau
nimą kreipia šia linkme.

'k

Iš kitos pusės reikia su apgai
lestavimu pastebėti, kad dalis 
jaunimo, kuris neturi jokio ryšio 
su lietuvių jaunimo organizaci
jomis, pasirenka sau gatvės 
draugus arba ir visai į pašalius 
nuklysta. Tiesa, jų yra nedaug, 
bet lietuviams kiekvienas asmuo 
yra brangintinas, ir jų praradi
mas mūsų negausiai tautai būtų 
didelis nuostolis. Čia ir vėl su
sikryžiuoja jaunimo ir senimo 
interesai. Yra tokių tėvų, kurie, 
matydami erzelį mūsų visuome
ninėje plotmėje, ne tik patys ne
nori dalyvauti, bet ir nesuinte
resuoti, kad ir jų vaikai jungtųsi 
į lietuvišką sąjūdį, darydami 
analogines išvadas. Tačiau, kaip 
matome, jaunimo tarpe tokių 
skaldymosi tendencijų nėra: vi
sos jaunųjų organizacijos sten
giasi apimti tik lietuvių]

IŠVIJO RUSŲ ŠNIPUS
NAUJOJI ZELANDIJA PAVARĖ DU RUSŲ DIPLOMATUS — ŠNIPUS 

MOŠŲ VEIKLA — RAKŠTIS SOVIETŲ RUSIJOS LETENOJE

SPECIALUS

Wellington’as. Praeitą antra
dienį Naujosios Zelandijos minis- 
teris pirmininkas Holyoake stai
ga iškvietė Sovietų Sąjungos 
charge d’affaires į parlamento rū
mus ir įteikė reikalavimą, kad per 
48 valandas iš N. Zelandijos te
ritorijos pasišalintų sovietų ats
tovybės antrasis sekertorius Šty- 
kov ir prekybos attache Andreev. 
Abu rusų diplomatai paskelbti 
persona non grata už šnipinėji
mą karinėje plotmėje. N. Zelandi
jos saugumas susekė ir turi ne. 
abejotinų įrodymų, kad abu rusų 
“diplomatai" rinko karines žinias 
apie N. Zelandijos, Australijos ir 
Pietryčių Azijos gynybą bei ame
rikiečių atominius bandymus Ra
miajame vandenyne.

Sovietų Sąjungos pasiuntinys 
kategoriškai nepaneigė N. Zelan
dijos vyriausybės apkaltinimo, bet 
pareiškė kad visas reikalas yra 
didelis nesusipratimas. Lyg atsi
prašydamas pridūrė, kad Štyko- 
vas ir Andreevas buvo visiškai ne
prityrę užsienio tarnyboje (17).

jaunimą, nekeldamas klausimo, 
kas iš jų tiki ar netiki, kas as
meniškai išpažįsta vienokį ar ki
tokį idealų. Jaunuolis, dalyvau
damas lietuvių jaunimo organi
zacijose, ne tik kad nieko ne
praranda, bet priešingai: jis čia 
laimi savo tautinę individualybę 
ir svarbiausia, priklausydamas; 
organizacinei drausmei, išvengia 
eilės pavojų, kurie gresia kiek
vienam nuklydusiam jaunuoliui, 
atsidūrusiam gatvėje ar įtartinų 
draugų būry. Tad ir būtų pirmoj 
eilėj tėvų rūpestis, kad šalia na
mų jų paauglys vaikas dar turė
tų ir organizacinę 
globą. Čia spausdinamas 
A LB Krašto Valdybos jaunimo 
reikalams patariamosios komisi
jos atsišaukimas kaip tik pasiro
do savo laiku ir labai vietoje. 
Juo daugiau mūsų jaunimo pri
klausys mūsų organizacijose, juo 
mažiau atsiras socialinių iškry
pėlių ir bus išvengta bereikalin
gų rūpesčių tėvams. Pagaliau ir 
mūsų tautiniai interesai šito šau
kiasi: daug daugiau galima tikė
tis iš jaunuolio, augusio ir bren
dusia lietuvių tarpe, negu iš to, 
kuris nieko apie tai nebus gir
dėjęs.

V. K-lis

MOKYKLŲ STREIKAS
Streiko pagrindu uždarius ka

talikų mokyklas Goulburn distrik- 
te vietinėje spaudoje pasipylė 
eilė nuomonių smerkiančių ir tei
sinančių šitą žingsnį. Kaip kad 
vokiečių laikraštis “Der Anker” 
(20.7.62) rašo, tegalįs būti į šiuos 
klausimus tik vienas atsakymas: 
kas neturi pinigų, tas siunčia sa

M.P-GEI PRANEŠIMAS IS N. ZELANDIJOS

Dar nėra patirta Sovietų Sąjun
gos reakcija, bet plačiai kalba
ma, kad Sovietų Sąjunga gali už
daryti savo atstovybę Wellingto- 
ne. Tai pareiškė pats rusų atsto
vas Ivanov, nors jis sakė dary
siąs viską, ką gali, kad atstovybė 
liktų neuždaryta. Holyoake, N. 
Zelandijos ministeris) pirminin
kas, užklaustas ką jis galvoja 
apie galimą Sovietų atstovybės 
panaikinimą, atsakė — tai yra vi
sapusiškai Sovietų Sąjungas rei
kalas.

Paskutiniomis žiniomis paaiškė
jo, kad pabaltiečių veikla Naujo
je Zelandijoje prisidėjo prie N. 
Zelandijos ir Soviętų Rusijos san
tykių pablogėjimo. Kalbėdamas) 
apie abiejų kraštų santykius, so
vietų atstovas Ivanov pareiškė, 
kad jie buvo geri ir draugiški, bet 
kaip N. Zelandijos ministerio pir
mininko pavaduotojas (prekybos 
ministeris) Marshall krašto sosti
nėje oficialiai atidarė N.Z. Baltų 
Klubo globojamą Pavergtųjų Eu

ropos Tautų parodą, jis buvo su
erzintas ir reikalavo vyriausybės 
paaiškinimo. Iš patikimiausių šal
tinių patirta, kad Sovietų Atsto
vybė protestavo prieš parodos 
atidarymą, kur buvo rodoma So
vietų Rusijos nusikaltimai ir te
roras Rytų Europoje, bet minis
terio pirmininko pavaduotojas 
(tikriausiai su vyriausybės sutiki
mu) protestą ignoravo. Ta pa
roda prieš kiek laiko buvo Auck- 
lande po Wellingtono (sostinės) 
perkelta j Christchurch.

Naujosios Zelandijos spauda be 
jokių rezervų pritarė vyriausybės 
žygiui išmetant rusų "diploma
tus”, nurodydama, kad šnipinėji
mas yra neatskiriama sovietų dip
lomatijos dalis. Vyriausybė užtik
rino kraštą, kad išmestiems šni
pams nepasisekė išgauti jokių pa
slapčių ir pareiškė, kad žmonės, 
kuriuos rusų "diplomatai” norėjo 
papirkti, kooperavo su saugumo 
organais pagirtinai, tuo paleng
vindami jų darbą ir užtikrindami 
krašto saugumą.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBOS JAUNIMO REIKALAMS 
PATARIAMOSIOS KOMISUOS

ATSIŠAUKIMAS
Stebėdami didoką lietuvių 

jaunuolių nukrypimą nuo lietu
viško kamieno ir patekus blogų 
gatvės draugų įtakon, kreipia
mės į:

1. Tėvus, kol ne vėlu, skatin
ti savo vaikus ir rūpintis, kad 
jie priklausytų nors vienai lietu
vių jaunimo organizacijai, ku
rioje jie ras galimybių lavintis ir 
pramogauti ir bus mažiau progų 
patekti blogų draugų įtakon. 
Čia — lietuvių jaunuolių drau
gystėje bus daugiau progų išlik-

D. Labutytė, 
Australijos Lietuvių Studentų 
S-gos Centro V-bos atstovė.

B. Žalys,
Lietuvos Skautų S-gos Aus
tralijos Rajono Vadijos ats
tovas.
Sydney, 1962.7.19.

ti lietuviais.
2. Paaugusius jaunuoliusMcs 

kviečiame stoti į veikiančias lie
tuvių jaunimo organizacijas — 
savųjų draugystės mums niekas 
neatstos!

3. Raginame visus Australijo
je gyvenančius lietuvius daugiau 
domėtis jaunimo organizacijo
mis, savaitgalio mokyklomis ir 
įsipareigoti materialiai ir mora
liai jas remti vadovaujantis šū
kiu: lietuviai vakai — mūsų vai
kai.

J. Zinkus,
A LB Krašto V-bos Narys Jau
nimo Reikalams, Komisijos 

pirmininkas.

V. Binkis, 
{Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto V-bos 

atstovas.

MAIRONIO MINĖJIMAS
Bankstown Apylinkės Kultūros 

Taryba rugpjūčio 12 d. rengia iš
kilmingą mūsų didžiojo poeto ir 
tautos žadintojo Maironio minėji

mą. Ta proga bus laikomos pa- 
maldos Camperdown bažnyčioje, 
kurių metu bus atitinkamas mi
nėjimui taikomas pamokslas ir 
greičiausiai pamaldų motu giedos

Po sunkių savaitės darbų...

NAUJIENOS
vo vaikus į valstybines mokyklas, 
gi kas materialiai yra pajėgus 
duoti savo vaikams specialų auk
lėjimą, tepasirenka mokyklą sa
vo nuožiūra, bet tenedaro prie
kaištų valstybei. Esą, yra valsty
bės tiekiamų susisiekimo priemo
nių kaip ir valstybinių maudyk
lių: jomis naudotis niekas nėra 
verčiamas; kiekvienas gali įsi
rengti privačias maudykles savo

kieme arba specialiu Holdenu 
vaikus pristatyti į mokyklą. Tai 
irgi privati prabanga, kaip ir spe
cialus auklėjimas.

TREČIOS ATOMINĖS GALYBĖS 

IDĖJA STIPRĖJA

Prancūzų parlamentas pritarė 
prezidento de Gaulle planui su
kurti nepriklausomą branduoli

Dainos choras. Tą pačią dieną 6 
vai. vak. iškilmingoji minėjimą 
dalis įvyks Bankstown Dainavos 
salėje. Siam minėjimui jau gero
kai iš anksto ruošiamasi. Meninė 
programos dalis rengiama p. S. 
Skorulio priežiūroje.

VOKIEČIAI PATYS TEISIA 

HITLERIO TALKININKUS

Daugiau negu 10.000 asmenų 
iškeltos bylos už nusikaltimus na
cių valdymo ir karo metais. Vo
kietijai kapituliavus šios visos 
nacių kaip karo nusikaltėlių by
los buvo išimtinai sąjungininkų 
žinyboje. To pasėkoje amerikie
čių zonoje buvo teisiami 1814 
nacių, iš kurių 450 buvo pasmerk
ti mirčiai. Britų zonoje nuteista 
(1085 (240 mirtimi), prancūzų 
zonoje 2107, iš jų 104 pasmerkti. 
Pasibaigus intenacionaliniam pro
cesui, patys vokiečių organai 
perėmė šį reikalą j savo rankas 
ir daug daug sunkiai nusikaltusių 
nacių, kurie slapstėsi arba turėjo 
netikrus dokumentus, buvo išaiš
kinta ir perduota teismui. Vaka
rų Vokietija nesivaržė patraukti 
atsakomybėn ir tokių, kurie po
kario Vokietijoje turėjo užėmę 
atsakingas pareigas.

niais ginklais ginkluotą pajėgą. 
Tuo de Gaulle pozicijos buvo tik 
sustiprintos. Kaip prancūzų mi
nisteris pirmininkas M. Pompidou 
pareiškė, kad prancūzų karinė ga
lia, ginkluota savo atominiais 
ginklais, vakarų pozicijas tik su
stiprintų, juo labiau, kad tokia 
pajėga pačioje Europoje būtų dar 
efektyvesnė, nes agresijos atveju 
ji stovėtų arčiausiai. Prancūzija, 
kaip pareiškė M. Pompidou, yra
visados pasirengusi nusiginkluoti, 
tačiau kaip šiandie matyti, nusi
ginklavimo idėja tėra tik sapnas, 
Viešėdamas Paryžiuje vokiečių 
“senasis” K. Adenauer pasiūlė 
prezidentui de Gaulle kaip gali
ma greičiau susisiekti su Ameri
kos prezidentu ir tartis dėl per- 
reformavimo šiaurės Atlanto or
ganizacijos (NATO) ir nepriklau
somo nuo Amerikos atominio 
ginklavimo įsteigimo.

Egiptiečiai iššovė pirmą raketą 
į erdvę. Raketa buvo paleista 
liepos 22 d. stebint Suvienytųjų 
Arabų Respublikos prezidentui 
G.A. Nasser. Raketa pakilo 372 
mylias į augštj. Prieš metus savo 
raketą buvo paleidęs ir Izraėlis. 
Jų raketa iškilo 50 mylių.

• • •
Vienas anglų patologistas pa

skelbė savo tyrinėjimų davinius, 
kad ne tiek rūkymas iššaukia
plaučių vėžį, bet greičiau senat
vė. šį teigimą jis grindžia išty
rinėjęs 500 atsitikimų.

* • •
Amerikiečių lakūnas raketinio 

tipo lėktuvu X15 iškilo 56 mylių 
augštyje. Tai pirmas lakūnas pa
tekęs į erdves sparnuotu lėktuvu. 
Vėliau oficialiame aviacijos ko
munikate buvo skelbiama, kad to 
paties tipo lėktuvu lengvai bus 
galima pasiekti 75 mylių augštį.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. liepos 25 d.

VIENAS UŽ VISUS!
Mūsų tarpe kalbančiųjų yra la

bai daug: vieni moko, kiti kriti
kuoja, dar kiti šaiposi, tačiau tie, 
kurie konkrečiai dirba ir i tų dar
bų sudeda visą savo sielą, nesi
dairydami, ką kiti daro arba ką 
kiti apie juos sako, tie paprastai 
nekalba. Gaila, tokių yra labai 
nedaug, nors ant jų pečių sukrau
ta visa našta, ir jie patys savo 
jėgomis velka visą mūsų kultūri
nės veiklos vežimą. Besidairant 
po Sydney mūsų džiaugsmui ir 
čia vieną kitą sutinkame. Nemi
nint visų kitų pradžioje sustoki
me prie Algio Pluko. Tai nėra 
naujai atkastas talentas — Algis 
Plūkas jau eilę metų įsikinkęs i 
mūsų kultūrini gyvenimą, ir, ga
lima sakyti, nėra tokios srities, 
kur jis nebūtų prikišęs savo ran
kų. Jisai kaip tas Vaižganto 
Šiukštų Mykoliukas — “Mykoliuk 
šen, Mykoliuk ten”. Ir Mykoliu
kas skuba ir bėga. Ir sydnėjiškiai 
lietuviai su tuo mūsų Mykoliuku 
taip apsipratę, kad net visai ne
sistebi — juk tai natūralu: reikia 
ko nors, tam yra juk Plūkas! Ir 
stebėtina: jis niekur neatsisako 
Ir jam užkrautą darbą be skundų 
atlieka ir kiekvienu atveju net 
pasigėrėtinai.

Algis Plūkas — tai šimto amatų 
žmogus. Ir ko jis nesugeba!1 Ne
bent tuščiai kalbėti jis nemoka. 
Bet ten, kur trūksta darbo ran
kų — jis pirmas, tegu tas darbas 
būtų reikalingas ir specialisto 
kvalifikacijų. Bet kur tu šiandie 
su specialistais susikalbėsi — a, 
užteks Pluko. Gi Algis ir nesis- 
piria, o kai savo atlieka, tai net 
ir specialistai turi kuo pasidžiaug
ti.

Nėra ko dabar kalbėti apie jo 
gyvenimą — pagaliau juk nėra 
kokia jo sukaktis. Jis ne iš tų 
žmonių, kuris iškilmingai švęsda
mas savo gimimo ar veiklos tra
faretinę sukaktį norėtų demon- 
struotis — žiūrėkite, kiek mete
lių aš duoną valgiau ir kiek nu
veikiau. Algis kuklus — gėrėki
tės ir džiaukitės mano darbais, 
aš asmeniškai galiu palikti ir še
šėlyje. Net užkalbintas jis nesi
leidžia j šnekas — “Ko jūs iš ma
nęs norite? Aš tikrai nieko ne
galiu ir neturiu pasakyti.” .

Ir tikrai — šita prasme susi
kalbėti su juo sunku. Tegu už jįl

VOKIETIJOS ZIK4MAS
Naujoji Jugoslavijos vyriausy

bė pasiūlė pasirašyti nepuolimo 
paktą su Vokietija, nors buvo 
aišku, kad Hitleris laikysis susi
tarimo su buvusia vyriausybe. 
Įsiaudrinusi minia Belgrade ap
spjaudė vokiečių ministerio auto
mobilį. Pats Hitleris Jugoslavijos 
žingsniu taip baisiai pasipiktino, 
kad jo apmaudo metu padalyti 
staigūs sprendimai vėliau pasi
tvirtino, kaip mirtini smūgini 
pačiam Reichui. Greitomis jis su
šaukė savo karo vadus aptarti, 
kaip galėtų skaudžiau atkeršyti 
Jugoslavijai. Jis įsakė Goeringui 
iš lėktuvų su žeme sulyginti Bel
gradą, o Barbarosos operacijas 
(Rusijos puolimą) nukelti ketu
riomis savaitėmis vėliau. Šisai 
Rusijos puolimo atidėjimas vien 
tik kad susitvarkytų su nepaklus
nia Balkanų valstybėle Vokietijai 
buvo katastrofiškas: visai neper
dedant galima drąsiai tvirtinti, 
kad šiuo nuosprendžiu pats Hitle
ris atstūmė auksinę progą laimė
ti karą ir sukurti didžiausią is
torijoje vokiečių imperiją. Mar
šalas W. v. Brauchitsch, kariuo
menės vadas ir gen. Fr. Halder, 
gabusis generalinio štabo virši
ninkas vėliau su kartėliu prisi
mins, ir priekaištaus, kad taip 
lengvai buvo pasiduota ir nepa
sipriešinta nesveiko žmogaus ne
apgalvotam sprendimui. Kaip vė
liau pasitvirtino, tų keturių sa
vaičių kaip tik ir trūko, kad vo
kiečiai sutriuškintų Rusiją.

Balandžio 6 d. Hitlerio armijos 
užpuolė Jugoslaviją ir Graikiją 
ir skubiai žygiavo pirmyn sutik
damas nereikšmingą pasipriešini-

ALGIS PLŪKAS

kalba jo darbai. Norėtųsi bent 
vaizduotėje pamatyti sydnėjiškius 
lietuvius kuriam laikui be Plūko: 
skautai liktų nevalgę stovykloje, 
teatras be dekoracijų, parengimai 
be programų, vaidintojai be rū
bų, tautiniai šokiai be muzikos, 
visuomenininkai be atramos. Nu
vystų rožytės ir bijūnėliai, už
gestų skautų laužai, nuliūstų 
linksmieji broliai. Kai čia kažku
riuo metu Algis pagrasino išvykti 
į Naująją Zelandiją, tai ne vie
nam net plaukai pasišiaušė — iš 
kur gi paimsi jo vietoje kitą ir 
dar tokį paslankų. Tiesa, nieko 
pasaulyje nėra nepakeičiamo: gy
venimas nesustotų, bet koks jis 
būtų sakysim tokiam Sydnėjuje 
be Algio visai nesunku įsivaiz
duoti.

Ilgą laiką pažinojom Plūką kaip 
akordeonistą ir virėją skautų sto
vykloje. Antai ,staiga chorui pri
reikė dirigento: iš kur gauti, ka
da dirigentai labai pigiai nesimė
to. Algis ir šio darbo ėmėsi ir 
taip jis sėkmingai Sydney lietu-

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

mą silpnai ginkluotų kraštų. Hit
lerio įsakymu Belgradas banga 
po bangos buvo griaunamas iš 
oro. Miestas neturėjo jokios prieš
lėktuvinės gynybos. Oro puolimų 
metu žuvo 17.000 miesto gyven
tojų ir keleriopai tiek sužeista. 
Balandžio 17 d. Jugoslavija pasi
davė. Graikija taip pat neatlaikė 
vokiečių jėgos ir po kelių dienų 
buvo parblokšta.

Balkanai nebuvo vienintelė vie
ta, kur Hitleris turėjo gelbėti 
savo jaunesnį sėbrą (Mussolini). 
Italų kariuomenei netenkant kva
po žygy į Libiją, nors ir nenoro
mis sutiko pasiųsti šarvuočių di
viziją į Šiaurinę Afriką, pavesda
mas visą komandą gen. Romme- 
liui. šis pagarsėjęs generolas, vė
liau vadinamas “dykumų lape” 
kovo paskutinę dieną netikėtai 
puolė Cyrenaica, po dvylikos die
nų užėmė visą provinciją ir užė
męs Tobruką pasiekė Bardiją, su
stodamas kelių mylių atstume 
nuo Egipto sienos. Gręsiant Egip
tui ir Suesui grėsmė pakibo virš 
visos Britų Imperijos. Britų at
ramos punktas rytiniame Vidur
žemio pakrašty atsidūrė rimtame 
pavojuje. Apsvaigintas pergalių 
ir būdamas arogantas Hitleris 
neįsisąmonino, koks tai būtų smū
gis britams tęsiant toliau pradė
tąjį žygį. Vietoje kad tęstų savo 
pradėtus žygius Viduržemio sek
toriuje jis vėl atsigręžė į Rusiją. 
“Nors ir įmanoma pulti Suesą ir 
išmušti anglus iš jų pozicijų, bet 
tai bus atlikta tik įvykdžius Bar
barosos operaciją,” iškilmingai 
pareiškė trečiojo Reicho vadas. 
Pirmoj eilėj sovietų Rusijos šū

vių chorui keletą metų vadova
vo, net jį ir pakrikštijo. Teatrui 
reikia dekoracijų. Vargšai atža-

30.000 LIETUVIŠKŲ LEIDINIŲ 
MASKVOJE

Liepos 1 d. visoje Sovietų Sąjun
goje minėjus V. Lenino vardo bib
liotekos veiklos šimtmetį, nurody
ta, kad penkių didžiausių pasauly
je knygų saugyklų tarpe toji bib
lioteka esanti jauniausia. Jos fon
dai šiuo metu turi 22 mil. knygų, 
žurnalų, laikraščių ir kt. medžia
gos. Trečdalis leidinių — iš užsie
nio. Bibliotekos direktorius I. Kon
dakovas pasikalbėjime su “Tiesos” 
Maskvos korespondentu pastebėjo, 
kad lietuviškasis skyrius toje bib
liotekoje esąs vienas iš didžiausių. 
Jis susideda iš maždaug 30.000 lei
dinių, pradedant .ikirevoliuciniu 
laikotarpiu iki mūsų dienų. Esą 
ir retų leidinių, daug Lietuvos ku
nigaikštijų laikų retų rankraščių.

naikinimas. Visa kita gali dar 
laukti. Ir čia Hitleris prašovė pro 
šalį: užteko tik mažos dalelės vo
kiečių turimų pajėgų, ir būtų bu
vęs suduotas Britų Imperijai 
skaudus smūgis, greičiausiai mir
tinas. Hitleris šito nepramatė.

Rusijos užėmimas turėjo būti 
įvykdytas per trumpesnį laiką, 
negu buvo planuota, nes stovėjo 
baisi kliūtis — rusiška žiema, 
kuriai pralaimėjo Karolis XII ir 
Napoleonas. Beliko vokiečiams 
tik šeši mėnesiai nugalėti erdvei, 
kurios ligi šiolei vakariečiai nie
kados nebuvo įveikę. Ir taip su
laukta birželio. Milžiniškos armi
jos turėjo paskubomis būti per
mestos iš Jugoslavijos ir Graiki
jos į Sovietų Rusijos pasieni ne
grįstais keliais ir vienų bėgių 
geležinkeliais.

Birželio 22 d. sekmadienį Hit
lerio šarvuotos, mechanizuotos ir 
ligi tol nenugalimos armijos visu 
frontu prasiveržė į Rusiją. Rau
donoji armija buvo “netikėtai už
klupta”. Kelių dienų laikotarpy 
dešimtys tūkstančių belaisvių pa
kliuvo vokiečiams į rankas, išti
sos raudonųjų armijos buvo ap
suptos. Rudens pradžioje Hitleris 
buvo tikras, kad su Rusija reika
las bus baigtas.

Pagal planą rytinis vokiečių 
frontas išsitiesė 1000 mylių nuo 
Baltijos iki Juodosios Jūros, ir Hit
leris tiek buvo tikras, kad ligi rug
sėjo pabaigos Rusija bus galutinai 
patiesta, jog jis įsakė 40 divizijų 
atitraukti iŠ fronto ir įjungti į ka
ro pramonę. Spalio 3 d. Hitleris 
savo kalboje vokiečių tautai užtik
rino, kad rytinis priešas yra galu- 

liečiai puolasi šen, puolasi ten — 
patarimų tiek ir tiek, bet juk 
reikia kam jas paruošti. Ir kur gi 
pulsiesi, jei ne prie Plūko. Ir pa
darė, ką čia padarė — sukūrė, 
dirbdamas naktimis. Dainavos sa
lėje jis turi net nuolatinį čiuži
nį — čia jis praleidžia daugiau 
naktų, negu namie. Kažkas iš aus
tralų teatralų, pamatęs jo sukur
tas Batuotam Katinui dekoraci
jas, tuomsyk užaliarmavo savo 
bosus, kad lietuvių tarpe yra vie
nas toks su barzdele, kurio deko
racijų kiekvienas teatras pavydė
tų. Algis iškviečiamas pasiaiškin
ti. Sako, ateik dirbti pas mus, 
gausi gerą pinigą. Algis krapšto 
barzdelę ii- kukliai atsako: nega
liu už jokius pinigus, neturiu lai
ko. Ir kur gi jis eis, jeigu jis iš 
darbų neišbrenda pas savuosius.

Choro dirigavimą perdavęs 
šios srities meisteriui, Plūkas me
tėsi į lengvesnį žanrą. Ir taip at
sirado Rožytės — vyrų oktetas, 
labai paslankus ir populiarus vie
netas, kuriuo šiandie nepasidali
na įvairių parengimų rengėjai. 
Bet iš kur tos Rožytės? — aną
dien klausė viešai moterų draugi
jos pirmininkė. Ogi, sako, buvo 
taip: susirinko vyrukai pas Algį 
pirmai repeticijai: šalta, visų tik 
nosys paraudę. Algis traukia pyp
kutę ir šypsosi: ilgai mums vardo 
nereiks jieškoti — rožytės žydi 
jūsų veiduose.

Yra rožytės, reikia ir bijūnėlių. 
Bet kai rožytės jau įsisenėjęs ke
ras, tai bijūnėliai vos vos išspro- 
gę. Tai vis žolynėliai iš lietuviško

Autografų tarpe saugomi poeto 
Jurgio Baltrušaičio laiškai. (E)

★

Minske baltarusių kalba išleis
tas lietuvių liaudies pasakų rinki
nys. Rusų kalba toks leidinys buvo 
išspausdintas Kaliningrade. Atski
ros lietuvių liaudies pasakų kny
gos anksčiau pasirodė azerbeidžia- 
niečių ir gruzinų kalbomis. Rusų 
kalba numatoma išleisti lietuvių 
liaudies pasaką “Ramunė”.

★
Rusų kalba numatoma išleisti J. 

Marcinkevičiaus poemą “Kraujas 
ir pelenai”. Iliustruos dail. Kra
sauskas. Poema buvo inscenizuota 
Estijos ir Maskvos teatruose.

Maskvoje, žurnalistų namuose 
surengtoje vad. visuomeninėje per
žiūroje parodytas Lietuvoje staty
tas filmas “Svetimi”. Jo scenari
jaus autoriai — A. Jonynas ir J. 
Požėra, pastatė Maskvoje kinema
tografijos studijas baigęs M. Gied
rys.

*

VLIKo Vykd. Taryba išvertė ir 
išspausdino atskiru leidiniu Visuo
tinąją Žmogaus teisių deklaraciją. 
Išversta ir atiduota spaudai ir M. 
Djilas “Naujoji klasė”.

tinai parblokštas ir jau niekados 
neatsities. šisai užtikrinimas buvo 
paskelbtas gerokai per anksti. Iš 
tikrųjų rusai, nors ir patyrė skau
džių nuostolių, pradžioje, praras
dami savo geriausias armijas, jau 
liepos mėnesį pradėjo reikšmingiau 
priešintis, ko vokiečiai nesitikėjo. 
Naujos sovietų divizijos, apie ku
rias vokiečių slaptoji tarnyba nie
ko nebuvo girdėjusi, nuolat buvo 
metamos į kovos ugnį. “Pradžioje, 
kaip rašo Halder savo dienoraštyje, 
mes skaitėmės tik su 200 sovietų 
divizijų, o dabar mes priskaičia
vome 360. Tuziną jų sunaikinus 
rusai pristato jų vietoje kitą tuzi
ną”. Maršalas G. von Rundstedt 
po kapituliacijos teisinosi: “Vos 
pradėjus žygį aš įsitikinau, kad 
viskas buvo nesąmonė, kas buvo 
rašoma apie Rusiją”.

Dar labiau sukomplikavo kariuo
menės sunkumus pirmasis didelis 
nesutarimas vokiečių kariuomenės 
viršūnėse strateginiais klausimais. 
Tai išspręsti turėjo pats Fuehreris.

$ PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
? | USSR PER ŠVEDIJĄ
| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
8 184, BROOK STREET, COOGEB, NSW................ je

BLEZDINGĖLES 
PRIE TORRENSO

Tokiu pavadinimu knyga, vaiz
duojanti lietuvių įsikūrimą Pietų 
Australijoe, jau atiduota spaus- 
tuvėn ir gal jau rugsėjo mėnesį 
pasirodys rinkoje. Knyga spausdi
nama Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ir ją leidžia mums visiems 
gerai žinomas Australijos lietu
vių bičiulis Juozas J. Bachunas, 
pasiėmęs visus knygos išleidimo 
kaštus ant savo pečių.

Gausiai iliustruota knyga (arti 
100) pradedama nuotaikingu Pul- 
gio Andriušio straipsniu “Dievo 
paukšteliai suka lizdus”. Toliau 
seka: įnašai Australijai ir Lietu
vos propagavimas, Organizacinė 
struktūra, kuri apima bendruo
meninių vienetų formavimąsi 1948 
-1962 metais. Po to seka Kultūri
niai polėkiai, apimą chorą, teat
rą, pavienius menininkus, lietu
viškos spaudos kelius ir literatū
ros vakarus. Sekančiam skyriuj 
— Visuomeniniai užsimojimai — 
apžvelgiamas jaunimo parengimas 
lietuviškam darbui, Adelaidės 

darželio, kurių tikrasis sėjėjas ir 
augintojas yra Algis Plūkas.

Dar vienas paminėtinas bruo
žas (bet jau asmeniškas): štai šį 
šeštadienį (liepos 28 d.) lie
tuvių namuose Redfern Rožy
tės rengia viešą vakarą, bet ne 
šiaip sau eilinį vakarą — Rožy
čių vakarą! Tai sukaktuvinis Ro
žyčių paerngimas. Aišku, įėjus 
reikės šiek tiek primesti. O ar ži
note, kam skiriamas gautasis pel
nas? Niekam kitam, o tik Dainos 
chorui palengvinti kelionę į ant
rąją Dainų Šventę Adelaidėje. 
Kaip matome, Algis Plūkas savų 
vargelių nerokuoja, bet pirmoj ei
lėj kitais rūpinasi. Tai irgi kapi
talas, kurio nei kandys sugriau- 
žia, nei vagys išplėšia.

Patarnavimas bendruomenės nariams CASH or 
TERMS

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI:

Televizijos, šaldytuvai, skal
bimo mašinos, radijai, radio
gramos, žoliapjūvės, elektri
niai reikmenys, dujinės ir 
elektr. krosnys, raš. mašinė
lės, laiveliai, foto aparatai,
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INDUSTRIES^ REIKMENŲ SPECIALISTAI

Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių)
Kingsford: 
radę.

Tel.: BM2791
273 Anzac Pa-

Tel. 663-0571

Klausimas buvo paprastas, bet 
drauge ir fundamentalinis: ar vo
kiečių karinis branduolys, kuris 
buvo galingiausias ir pajėgiausias 
iš visų trijų tame fronte armijų, 
turi veržtis pirmyn ir užimti Mask
vą, kuri tuo metu buvo 200 mylių 
atstume, ar laikytis pirminio plano 
— plėsti šiaurinius ir pietinius 
sparnus? Kitaip sakant — ar 
Maskva, ar Leningradas su Ukrai
na? Armijos štabas įtikinėjo Hit
lerį, kad Maskva yra didžiausias 
priešo ginklavimosi šaltinis ir, kas 
dar svarbiau, visos Rusijos susisie
kimo ir transporto centras. Užė
mus Maskvą rusai ne tik kad būtų 
atkirsti nuo municijos, bet nepa
jėgtų aplinkiniais keliais permesti 
kariuomenės dalinių ii- paties tie
kimo. Tas juos ne tik kad susilp
nintų, bet greičiausiai visai su- 
gniuždintų. Tačiau Hitlerio godus 
žvilgsnis buvo nukreiptas į maisto 
aruodus Ukrainoje ir naftos laukus 
Užkaukazyje. Maskva galinti dar 
laukti. Ir Hitleris ne tik kad at- 

Lietuvių Namai, Socialinė globa 
ir kt. Sportinių įsibėgėjimų sky
riuje apžvelgta sportuojančio jau
nimo veikla. Pabaigai pateikti 
Kolonijos Veido Formuotojai ir 
Adelaidybės.

Knygą redagavo Pulgis Andriu
šis ir Vladas Radzevičius, kuriems 
labai nuoširdžiai savo rašiniais 
padėjo J. Arminas, A. Gučiuvie- 
nė, J. Gučius, A. Maželis, J. Mor
kūnas, B. Nemeika ir kiti. Ilius
tracijas pateikė Adelaidės Foto 
Mėgėjų būrelio nariai Vosylius, 
Budrys, Snarskis, Šatkus ir žino
mas Adelaidės foto specialistas 
A. Fišeris, vienos popietės metu 
suspėjęs Lietuvių Namuose plokš
telėse užfiksuoti apie 40 adelai- 
diškių, kurie beveik visi telpa 
knygoje. Kiek teko patirti, p. Fi
šeris projektuoja surengti Ade
laidės visuomenininkų portretų 
parodą. Būtų malonu tą progą tu
rėti tuo metu, kai Adelaidę pa
sieks “Blezdingėlės prie Torren- 
so”.

Knygos viršelis — lietuvaitės 
tautiniais drabužiais šoka prie 
Torrens upės, o užpakalinis — da
lis Adelaidės iš oro.

Pasiūlymas atskiru leidiniu su
pažindinti pasaulio lietuvius su 
Adelaidės kolonijos gyvenimu atė
jo iš p. J. Bachuno. Pirminė min
tis leidinį sudaryti iš tos medžia
gos, kuri tilpo “Mūsų Pastogės” 
Adelaidės numeryje, paejitarimų 
eigoje užleido vietą reikalui im
tis daugiau susistemintos koloni
jos formavisosi ir jos laimėjimų 
apžvalgos, kad skaitytojas, nepa
žįstąs Australijos gyvenimo są
lygų, galėtų susidęaryti pilnesnį 
Adelaidės kolonijos vaizdą ir pa
jėgtų lietuviška širdimi įsijausti 
į adelaidiškių vargus bei rūpes- 
čius.

(AL2)

filmos, baldai, grindų užtie
salai, medžiagos, patalynė, 
vyr. ir mot. laikrodžiai, dvi
račiai, vyr. kostiumai, kelio
nės reikmenys, prefabrikuoti 
garažai, užuolaidos ir t.t.

Parramatta: 333 Church St. 
(priešais David Jones)

Tel. YL0401
Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971 
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metė generolų planus, bet net pa
sipiktino, kad buvo suabejota jo 
genialumu. Kariuomenės štabo 
palnas Hitelrio akyse buvo “išpūs
tas ii- pilnas pasenusių teorijų”.

Įvykių eigoje ofenzyva pietuose 
atnešė ir didelių taktinių per
galių. ' Kijevo mūšis baigėsi 
rugsėjo 26 d., kurio pasėko
je buvo paimta 665.000 be
laisvių. Nors po to Hitleris pa
skelbė, kad tai buvo laimėtas di
džiausias mūšis istorijoje, tačiau 
kariuomenės vadai po to pasirodė 
dar skeptiškesni: centrinis armi
jos branduolys turėjo delsti du mė
nesius, kol vyko operacijos pietuo
se, ir tas nieko gero nežadėjo, nes 
artėjo ruduo, o su juo drauge ir 
lietūs, kas Rusijos kelius padaro 
neišbrendamais, o po to žiema su 
šalčiais ir speigais.

(Bus daugiau)

LIETUVOS BALDAI TALINO 
PARODOJE

Liepos 1 d. Taline atidaryta pa
roda “Buities kultūra” — joje eks
ponuoti ir Lietuvoje gaminami 
baldai, be to, kilimai, keramika, 
deokratyvūs audiniai. Lankytojai 
daugiau domėjęsi mokyklinių ir 
vaikiškų baldų komplektais. (E)
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1962 m. liepos 25 d. MŪSŲ PASTOGĖ S

PASKUTINIS MOHIKANAS Lietuviai

Tuojau po partizanų vadų suva
žiavimo 1947 m. sausio 12 d. buvo 
paskirtas suorganizuoti naują Bi
rutės rinktinę, į kurios ribas įėjo 
Kauno miestas ir apylinkės. Vos 
atlikęs pavestąjį uždavinį, gavo 
vadovybės pavedimą atstatyti nu
trūkusius ryšius su užsieniu.

ŽYGIS I LENKIJA
1947 m. pavasarį, partizanų vy

riausios vadovybės pavedimu, kar
tu su dviem kovų draugais atliko 
nepaprastą žygį į Dancigą, kur su
sitiko užsienio ryšininką ir jam 
perdavė kovojančio krašto kreipi
mąsi į užsienio lietuvius. Užuot 
paguodos ir vilčių, čia teko patirti 
tikrąjį Vakarų nusistatymą išda
vimu. Tačiau ir tokios skaudžios 
tikrovės akivaizdoje Juozo Lukšos 
ryžtingumas nesusvyravo. Nusivy
lusius kovos draugus jis drąsino 
žodžiais, kurių mes negalime už
miršti ligi nebus laimėta mūsų tei
singa kova:

Esame bejėgiai, kad galėtume 
paskubinti tarptautinės įvykių 
raidos rato sukimąsi mums pa
lankesne linkme. Belieka tesėti 
kovą toliau, pačiais gudriausiais 
metodais, kurie suteiktų mums 
galimybių šitą kovą išvesti ligi 
reikiamo momento. Nusiminti 
nėra ko. Tai naudinga tik mūsų 
priešams. Anksčiau ar vėliau mū
sų kova suras atgarsio, o mūsų 
tautos atkaklumas išrikiuos ją 
labiausiai laisvę mylinčių tautų 
galerijoje.
Grįžęs iš sėkmingo žygio į Len

kiją, toliau vadovavo rinktinei, re
dagavo Laisvės Žvalgą, tapusį vy
riausiu politiniu rezistencijos or
ganu. Patyrė, kad jam būnant 
Lenkijoj, 1947 m. birželyje parti
zano mirtimi krito brolis Stasys.

PRASIVERŽIMAS I
LAISVUOSIUS VAKARUS

1947 m. gruodžio mėn. Juozui 
Lukšai kartu su kovotoju Mažvy
du pavedamas pats svarbiausias ir 
pats pavojingiausias uždavinys — 
pro stiprias ir tankias sovietines

(LIETUVOS PARTIZANŲ VADAS JUOZAS LUKŠA)

(Pabaiga)
sargybas prasiveržti į laisvąjį pa
saulį. Juozas Lukša ir Mažvydas, 
ginkluotų kovos draugų lydimi, ku
rių tarpe buvo ir kovojančios Lat
vijos atstovai, iškeliavo į Vakarus, 
kad perduotų tiesioginę nesuklas
totą kovojančios Lietuvos valią 
laisvėje esantiems lietuviams. Žy
gyje padėjo galvas trys partizanai 
palydovai, jau tolokai už Lietuvos 
ribų. Du krito kautynėse pakirsti 
sovietinių šūvių, tretysis, sunkiai 
sužeistas, atsisveikinęs su Juozu 
Lukša ir Mažvydu, paprašęs atsi
sveikinti su jo motina ir atkeršy
ti priešams, susisprogdino granata.

Lukša ir Mažvydas laisvąjį pa
saulį pasiekė. Mažvydas, kuris bu
vo Juozo Lukšos palydovas ligi 
peržengimo geležinės uždangos, 
greitai grįžo atgal ir krito Lietu
vos žemėje 1949 metais. Juozas 
Lukša atnešė Lietuvos tikinčiųjų 
laišką Popiežiui nežinomojo lietu

Užsiangažavęs būti nauju ir 
kūrybingu, jaunosios kartos kul
tūros žurnalas METMENYS ne
apvylė ir ketvirtuoju numeriu. 
Kiek plati yra jo temų skalė, tiek 
šviežias (mūsų publikos daugu
mai gal riet neįprastas) yra pasi
rinktų temų traktavimas. Atrodo, 
jag apie Metmenis susibūrę auto
riai yra gana savistovaus galvo
jimo žmonės; noras išlikti savo 
tautai juose jungiasi su sugebė
jimu asimiliuoti naujas progresy
vias idėjas ar net patiems tokias 
idėjas gimdyti, šiame numeryje 
yra aprašytas Kosto Ostrausko 
vienaveiksmės ‘Pypkės’ pastaty
mas santariečių suvažiavime prie 
Čikagos. Vaidinimas, atrodo, bu
vo gana surrealistiškas, tačiau 
pozityvi jo recenzija išsako Met
menų bendradarbių bendrų įsiti
kinimą, kad mūsų kultūriniam 
gyvenimui reikia stiprių, audrin
gų vėjų, daugiau radikalumo ir 
dvasios lankstumo. 

vio laišką laisvajam lietuviui, par
tizanų dainas, kurios tuojau papli
to stovyklų jaunimo tarpe ir nė
ra užmirštos ir dabar. Kaip Lie
tuvos laisvės kovų įgaliotinis, Juo
zas Lukša atnešė laisvajam lietu
viui krašto laisvės kovų prasmę, 
aktyviosios rezistencijos tragiškai 
sunkų kelią

Gyvendamas laisvuose Vakaruo
se, parašė knygą — Lietuvos par
tizanų istoriją — Partizanai už ge
ležinės uždangos, kurios pratar
mėje skaitome žodžius:

Kai mano pateiktus faktus bus 
galima tikrinti jų vykimo vietoj, 
jau didelė aprašyme įvestų vei
kėjų dauguma bus išskirti iš šio 
gyvenimo. Ši realybė itin vertė 
mane, naudojantis iš krašto atsi
neštomis užrašų nuotrupomis ir 
atminty nešiojamais pergyveni
mais, šiuos prisiminimus užfik
suoti spaudoje ateities kartoms.

KETVIRTIEJI METMENYS
Didoką Metmenų dalį užima 

grožinė kūryba. Spausdinamas 
pereitais metais katastrofoje žu
vusio Antano Škėmos trumpas 
vaidinimas ‘Kalėdų vaizdelis’, gi 
Julius Kaupas duoda apysaką 
‘Raketos virš sodo’. Yra kritinių 
straipsnių apie Nykos Niliūno, 
Antano Škėmos, Tomo Manno, 
Saint-John Perse ir kt. kūrybą. 
Poezijos suteikia Liūnė Sutema, 
Vladas šlaitas, Jonas Mekas, Ri
mas Vėžys. Ypač eilėse jaučiama 
inovatoriška nuotaika. Lietuviuo
se glūdintis stiprus lyrinis mo
mentas čia pasireiškia naujomis, 
kartais įmantriomis formomis ir 
rodo nemažą autorių sofistikaciją 
bei subtilumą.

Visuomeninėje dalyje Vytautas 
.Doniela duoda straipsnį “Atviroji 
ir uždaroji dvasia”, kuriame į 
istoriją žiūrima kaip į bangavimą 
tarp dviejų polių: autoritarinio ir 
liberalinio mentaliteto. Apžvalgų 
skyriuje Vytautas Kavolis rašo

GRĮŽIMAS ATGAL Į LIETUVA 
IR MIRTIS

Didieji kovotojai miršta kovos 
lauke. Tokia buvo Lušų šeima, to
kiais buvo dešimtys tūkstančių Lie
tuvos partizanų. Juozas Lukša 1950 
m. rudenį grįžo į Lietuvą pas la
bai praretėjusius kovų draugus ne
lygios laisvės kovos tęsti ir mirti 
Lietuvos žemės laukuose. Išvykda
mas savo artimiesiems bičiuliams 
kalbėjo, jok dabartinėse sąlygose 
partizano amžius nuo pusės ligi 
pusantrų metų. Savo likimą gerai 
žinojo, bet liko ištikimas partizano 
priesaikai, kritusiems ir gyvie
siems kovų draugams.

Ištisus metus dideli ir išdresi
ruoti enkavedistų daliniai, naudo
dami visas rafinuotas provokacijų 
priemones, vadovaujami iš Mask
vos atsiųsto gen. Kruglovo, kuris 
po Berijos likvidavimo buvo pa- 

apie laisvę ir atsakomybę kūrybi
niame vyksme, Jonas Vėlaikis 
apie Vliko ir LB santykius, Vin
cas Trumpa prisimena neseniai 
mirusį istoriką Adolfą Šapoką. 
Pora kitų rašinių liečia gyvenimą 
okupuotoje Lietuvoje, žurnalas 
yra gausiai iliustruotas jaunųjų 
menininkų Prano Gailiaus, Z. 
Mikšio ir V. Igno darbais.

Ketvirtieji Metmenys yra skir
ti Juditai Audėnaitei, Jurgiui 
Jaks-Tyriui ir Antanui Škėmai, 
žuvusiems pakeliui iš santariečių 
suvažiavimo pereitą rugsėjį

Z.Z.
♦ * »

Poetui ir vertėjui Aleksiui 
Churginui gegužės 25 d. sukako 
50 m. amž. Jis yra parašęs kelis 
eilėraščių rinkinius, tačiau labiau 
vertinamas kaip įvairių tautų ra
šytojų, puikus, anot “Pergalės” 
vertėjas. Neseniai yra pasirodę 
Churgino išversti pirmieji du 
Šekspyro raštų tomai.

LAISVĖS KOVŲ DAINOS
Redagavo Jonas Aistis. Išleido 

Lietuvos Nepriklausomybės Fon
das 1962 m. New Yorke. Iliustra
vo Vytautas Raulinaitis. Kaina ir 
gavimo adresas nepažymėta. Kie
tais viršeliais įrišta. Leidinyje 
yra surinktos laisvės kovų dainos 
— jau išleistos kitais leidiniais 
ir surinktos dar niekur neišleis
tos.

Leidinys apima ne vien dainas, 
kurias partizanai dainuoja, bet ir 
eilėraščius, kurie nedainuojami. 
Kai dėl eilėraščių, tai jų yra ir 
ne Lietuvoje ir ne partizanų su
kurtų ir gana primityvių. Kai 
dėl dainų, kurios ir yra kilusios 
partizanų gretose, tai jų trūku
mas yra tas, kad jos be gaidų, o 
daina be gaidų — ne daina, bet 
eilėraštis. Tokias dainas leidžiant, 

skirtas Sovietų vidaus reikalų mi- 
nisteriu, bet vėliau pašalintas, py
nė tankų tinklą aplink šitą vieną, 
vos trisdešimt metų sulaukusį, Lie
tuvos laisvės kovotoją. Kartu su 
Juozu Lukša nelygioj kovoj 1951 
m. rugsėjo mėn. krito dar keli Už
nemunės partizanų vadai, išsilaikę 
nuo 1945 metų. Milžiniškos medžia
ginių jėgų persvaros slegiami, jie 
buvo priversti stebėti, kaip pama
žu smurtininkų ir išdavikų rankos 
skverbėsi j jų artimiausių ryšinin
kų tarpą, kaip sunaikintų partiza
nų požeminės tvirtovės tapdavo 
jų persekiotojų provokacijos liz
dais, kaip, pagaliau, vietoj laukia
mos paspirties iš užsienio jiems bu
vo atsiųstas Judas.

Siekdamas išsaugoti šventą lais
vės kovos reikalą ir taupydamas 
kovos draugų kraują, Juozas Luk
ša ryžosi paskutiniam žygiui Mau
ručių apylinkėse. Įpratęs daug kar
tų žvelgti mirčiai į akis, gal būt, 
dar ir tada tikėjosi pasiekti šau
nią partizanišką pergalę, kokių 
yra daug turėjęs. Bet partzanu 
persivilkęs čekistas tą kartą jau 
daug nerizikavo. Pasalos pavyko, 
šūvių serijos suaižė didvyrio kūną.

Bet nenužudytos liko idėjos, už 
kurias Juozas Lukša didvyriškai 
daugel metų kovojo ir mirė laisvės 
kovų garbės lauke.

Jūs iuvot ui laisvę garbingoj 
kovoj, gimtosios Šalies sakalai, 
Per amiius lietuviai minės Jus 

dainoj, garbė Jus lydės amiinai.
(Į Laisvę Nr. 28)

Pasaulyje
reiktų gauti Ir gaidas — melodi
jas. Dainų gi yra labai įdomių ir 
gražių. Ypač vykusios pašiepia
mosios.

• • •
STASIUI SANTVARUI 60 M.
Gegužės 27 d. Stasiui Santva

rų! sukako 60 metų amžiaus.
St. Santvaras poetas, drama

turgas, solistas dainininkas, ope
ros libretų vertėjas bei rašytojas 
ir žurnalistas — publicistas. Su
kaktuvininkas daugiau dirba, 
daugiau galvoja apie poetinę kū
rybą. Šioms sukaktuvėms Lietu
vių Enciklopedijos leidykla išlei
džia jo kūrybos rinkinį “Aukos 
taurė”.

Kaip poetas, St. Santvaras vie
šai pasirodė 1921 metais “Sek- 
mojoje dienoje”, tat būtų jau 40 
poetinės kūrybos metų sukaktis.

Stasys Santvaras darbingas ir 
aktyvus ir sulaukęs 60 metų am
žiaus. 

• • •

MIRĖ ISTORIKAS KUN. DR.
J. MATUSAS

Birželio 26 d. širdies priepuoliu 
New Yorke mirė istorikas kun. dr. 
Jonas Matusas. Velionis buvo gi
męs 1899 m. spalio 26 d. VaiguviŠ- 
kių k., Plokščių valsč., Sakių apskr. 
Kunigu buvo įšventintas 1924 m. 
1931 m. už disertaciją “Lietuvių 
rusinimas per pradžios mokyklas” 
Lietuvos universitete gavo istori
jos daktaro laipsnį. Universitete 
dėstė Lietuvos kultūros istoriją, 
Lietuvos pajūrio ir Prūsų žemės 
istoriją. 1944 m. pasitraukęs iš 
Lietuvos, į JAV atvyko 1948 m. 
Velionis nuo 1918 m. buvo aktyvus 
lietuvių spaudos bendradarbis. Iš 
išleistų veikalų minėtini: Lietuvos 
galybės mįslė (1930), Lietuvos ru
sinimas per pradžios mokyklas 
(1937), Švitrigaila, Lietuvos didy
sis kungaikštis (1938), Lietuvių 
kultūra senais laikais (1939), Vi
duramžių Istorija (1946) ir kt.

(E)
* * •

NAUJAS METODAS
Bombarduojant švino atomus, 

švedų mokslininkams pavyko gau
ti aukso atomus. Kaip pareiškė 
prof. Papesas naujas metodas kol 
kas per daug brangus pramoni
niam panaudojimui.

GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
VERTĖ J. PR. PALUKAITIS

Bylos pradžia buvo paskirta kovo 2 d. Kai 
mūsų mažasis Mercedes tą rytą išvažiavo iš kiemo, 
užpakaly pastebėjome juodą GPU automobilį, pil
ną mums jau pažįstamų juodais drabužiais civilių. 
Bylos metu GPU akylumas ne tik nesumažėjo, at
virkščiai, iš visų pusių jis buvo dar labiau sustip
rintas. šnipinėjimo sistema mums jau buvo paaiš
kėjusi. šoferis turėjo pareigą pranešti apie kiek
vieną mūsų išvyką, apie kiekvieną mūsų vizitą. 
Be to, jam buvo duotas uždavinys kiek galima 
sekti visus mūsų pokalbius ir trumpomis provoka
toriškomis pastabomis, kaip antai: “bonzos ėda, o 
liaudis neturi nieko”, arba: “nepakenčiamas tero
ras ir areštai” sužinoti mūsų nuomonę. Prie šių 
vaikiškų gundymų prisidėdavo ir šis tas pavojin- 
gesnio. Tai, žinoma, taip pat priklausė prie jo tar
nybinių pareigų: laikas nuo laiko pamaitinti mus 
falsifikuotomis naujienomis, kurias vėliau mes bū
tume turėję perduoti Vokietijon. Čia aiškiai slė
pėsi kabliukai mums ištremti. Vieną dieną jis pa
darė mažutę klaidą. Su vienu pažįstamu amerikie
čiu automobilyje mes kalbėjomės angliškai apie 
gatves. Staiga jis atsisuko į mus ir angliškai pain
formavo, nors anksčiau buvo sakęs, kad kalba tik 
rusiškai.

Kambarinė privalėjo kartą ar du kartus į sa
vaitę nuvykti į artimiausią GPU punktą ir praneš
ti, kas pas mus viešėjo, kur mes buvome išvykę, 
ką kalbėjome. Po kiekvienos vakarienės ji surink
davo svečių korteles. Kartą labai nustebau, pama
čiusi, kaip puikiai ji buvo nukopijavusi visų pa
vardes. Nemalonu, kad ji tikrai turėjo prisitaikiu 
ši rašomajam stalui raktą. Kartą pastebėjau, kad 
visą savaitę buvo dingusi iš užrakinto stalčiaus 
mano užrašų knygelė su vidaus ir užsienio pažįsta
mų ir bičiulių adresais. Kai pradėjau klausinėti, 
visas personalas abejingai traukė pečiais. Po šio 
triukšmo vieną rytą knygelė vėl atsirado užrakin
tame rašomajame stale.

Užverbuotieji už šią GPU naudai tarnybą bū

davo neatlyginami. Grūmojimai areštuoti ir iš
tremti vertė šiuos nelaiminguosius šnipinėti savo 
darbdavius. Mes jų padėtį suprasdavome ir nepa
vojingais atvejais painformuodavome. Nors mane 
ir erzindavo, kai kambarinė vakare skubėdavo prie 
durų paklausti mane, “kur einate, maloni ponia?”, 
tačiau pasakydavau. Kitaip ji būtų buvusi areštuo
ta, ir kita, kurią būtume gavę, nebūtų buvusi ge
resnė.

Kai mūsų auto, lydimas juodojo šešėlio, šliau
žė pei- Puškino aikštę į Dimitrovskio gatvę, prie 
laikraščių kioskų pastebėjome begalines eiles žmo
nių. Naujiena apie prasidedančią sovietų sostinėje 
naują parodinę bylą pasklido žaibo greitumu. Pub
likos nervai buvo įtempti iki aukščiausio laipsnio. 
Tačiau niekas nežinojo, kokius sluoksnius byla dar 
palies, kas bus dar apkaltintas ir bylos metu areš
tuotas.

Posėdis vyko profesinių sąjungų rūmuose, bu
vusiame bajorų klube. Prie įėjimo buvo daugybė 
nuogais durtuvais sargybinių. Du GPU karininkai 
tikrino pažymėjimus. Kiekvienas atvykęs drabu
žius turėjo palikti drabužinėje. Foto aparatai taip 
pat turėjo būti paliekami, negalima buvo įsinešti 
net portfelių. Juk ir ten galėjo būti bombų. Mes 
pakilome baltais marmoro laiptais aukštyn. Laip
tų pradžioje ir prie įėjimo į salę daug ginkluotų 
asmenų dar kartą ilgai ir pagrindinai tikrino mū
sų mažus raudonus spaudos liudijimus, baisiai dvo
kusius sovietiniais klijais.

Iš senų prabangių kristalinių lempų šviesa kri
to į .salę ir atsispindėjo marmorinėse kolonose. 
Čia žmonės kadaise linksmai švęsdavo. Jauni ir se
ni užmiršdavo šiokiadieniškumą. Temperamentin
ga kapela be pertraukos grodavo šokius. Šiandie
ną čia viešpatavo mirtina tyla. Sovietiniai žiūrovai 
apie penki šimtai žmonių, sėdėjo nejudėdami. At
rodė, ten turėjo būti partijos pareigūnai, GPU val
dininkai ir pradedą juristai. Užsienio spaudos ats
tovai atvyko visi. Buvo didelė dalis ir diplomatinio 

korpo. Užsieniečių ložės buvo apsuptos tankiu GPU 
sargybos tinklu.

FALSIFIKUOTI PRISIPAŽINIMAI
Apie dvyliktą valandą, lydimi stiprios sargy

bos, salėn buvo įvesti dvidešimt vienas kaltinama
sis. šalia kiekvieno kalinio žingsniavo du sunkiai 
ginkluti GPU kareiviai. Jie buvo nuvesti į kaltina
miesiems paruoštus suolus, saugomus kitų" GPU 
valdininkų. Kaltinamieji pasodinami už medinės 
pertvaros, it žvėrys į narvą. Užuojautos vertas 
vaizdas. Garsiojo buvusio GPU šefo Jagodos galva 
nuolat krinta ant barjero. Krestinskio skruostai 
įdubę. Vienas šalia kito rikiuojasi išblyškę kiti ka
liniai. Visų poakiuose įsirėžę gilūs juodi šešėliai. 
Nemigo naktys kalėjime, baisių kvotų nuovargis 
paliko pėdsakus ir veiduose. Tikrai, šių bolševikų 
nevertėtų užjausti, tačiau sukrečia jau pats žvilgs
nis į šią masę beviltiškai žuvusių žmonių.

Priešais juos, prie teisėjų stalo, brutaliai kara
liavo teismo pirmininkas Ulrichas, kriminalinio 
pasaulio tipas. Jo plika galva blizgėjo lyg bilijardo 
kamuolys. Mėsingas šio latvio veidas buvo panašus 
į budelio veidą. Akyse matomos voro, belaukiančio 
aukos, tykojimas. Žalia GPU uniforma gaubė iš
pūstą beforminį kūną. Laikas nuo laiko pirminin
kas linktelėdavo į savo kaimyną, karinį juristą Ma
tulevičių, liesą inkvizitoriaus veidu karininką. Ma
tulevičius darydavosi vis nervingesnis, kai Ul- 
rchas jį kalbindavo.

Tarytum jo visai nedomintų, ciniškai šypso
damasis prokuroras Višinskis atsirėmė į kėdės at
lošą. Bylos metu keletą kartų jam teko užmiršti 
savo pranašumą. Ypač stipriai jį buvo prirėmęs 
Bucharinas programiniais išvedžiojimais ir pritren
kiančiais atsakymais. Tačiau šuo metu prokuroras 
šypsosi. Jis pataisė kaklaraištį, tartum tai būtų 
buvęs pats svarbiausias pasaulyje dalykas. Jo ly
giai sušukuoti plaukai, palyginus su plikiu, teikė 
išauklėto ir miesčioniško žmogaus įspūdį. Višins
kis buvo vienas labiau užsimaskavusių bolševikų.

Teismo sekretorius monotonišku balsu perskai
tė kaltinamąjį aktą. Baisūs kaltinimai teisiamie
siems jau nebedarė jokio įspūdžio. Jie buvo ne
jautrūs nė vienam žodžiui. Ir mirtinai pavargę.

Kaip požeminio pasaulio apysaka, kaip pikta 
patyčia, prasidėjo šis Maskvos mirties šokis. Teis
mo pirmininkas Ulrichas kreipėsi į visus kaltina
muosius, plonu kandžiu balsu klausdamas:

— Kaltinamieji, ar prisipažįstate kalti dėl čia 
iškeltų kaltinimų?

Ir visi, Jagoda, Bucharinas, Rykovas, Besso
novas, Levinas, Rakovskis, visi prisipažino kalti. 
Monotoniškai skambėjo salėje prisipažinimai. Pri
sipažino vienas po kito.

Dar nebuvo visi pasisakę, staiga salėje atsiti
ko kažkas baisaus. Krestinskis, buvęs užsienių rei
kalų komisaro pavaduotojas, pašoko, pribėgo prie 
medinio barjero ir sušuko į salę:

— Ne, aš neprisipažįstu kaltas.
Buvęs pasiuntinys pradėjo aiškintis, kad visi 

ankstyvesnieji prisipažinimai buvo netikri. Niekad 
jis neturėjęs ryšių su vokiečių generolais, niekad 
negavęs 250.000 reichsmarkių špionažo reikalams, 
neturėjęs ryšių nei su Trockiu ir, aplamai, nebu
vęs dešiniojo trockininkų bloko dalyvis. Skausmin
gu balsu aiškino, kad jis per tardymą klaidingus 
parodymus davęs tik dėl to, kad galėtų patekti 
į viešą teismą. Dabar, kada viso pasaulio akys 
klauso, jo kova prieš kaltinimus nebūsianti betiks
lė.

Akimirksniui, atrodė, teismas sumišo. Publi
koje augo įtempimas. Višinskio veidą užliejo įtūži
mo raudonumas. Griausmingu balsu jis paklausė:

— Kodėl jūs taip niekinote tardymą? Jūs tar
domas netiesą sakėte? Paaiškinkite.

Krestinskis nutilo.
Jo akyse sužėrėjo nusivylimas. Jis suprato, kad 

ir tai nepasieks tikslo.
Po ilgo kryžminio tardymo, kuriuo prokuro

ras supainiojo neklusnų Krestinskį, kaltinamasis 
pagaliau po beviltiškų pastangų pareiškė, kad jau
čiasi sergąs. Klausinėti buvo liautasi, ir Krestins
kis išvestas.

Antrą bylos dieną buvęs pasiuntinys klausinė
jamas iš naujo. Jis darė visiškai prislėgto ir sunai
kinto žmogaus įspūdį. Buvo tik paties savęs še
šėlis.

— Vakar negalėjau prisiversti, — šnibždėjo 
dabar Krestinskis drebančiu balsu, — tai prašoko 
mano jėgas — pasaulio viešumon iškelti teisybę. 
Tačiau dabar prisipažįstu kaltas ir patvirtinu kvo
tos metu duotuosius parodymus.

Triumfuojančiu žvilgsniu prokuroras priėmė 
šį prisipažinimą. Kadangi, atrodė, nebuvo tikras 
savimi, išsižadėjo toliau klausinėti Krestinskį .ku
ris apatiškai susmuko suole. Išplėstomis akimis 
žiūrėjo prieš save. Atrodė, kad jau nebegalėjo sek
ti tolimesnės bylos eigos. GPU savo pareigą at
liko.

Tada stojosi iš eilės visi. Išblyškę, panašūs į 
lavonus, šešėliai. Vaiduoklių būrys.

(Nukelta į psl. 4)
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1962 m. liepos 25 d.

GELEŽINĘ UŽDANGA PRASKLEIDUS
PASLAPTINGOJI ĮMONĖ NR. 555 VILNIAUS UŽMIESTYJE

Ryšium su Lietuvoje Mokslų 
akademijos išleistu leidiniu “20 
metų Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkiui”, apei jį plačiau atsiliepė 
Koelne leidžiamas Wehr biuletenis 
(24-25 nr.). Jis nurodė, kad, kaip 
jau įprasta, sunku pasinaudoti pa
skelbtais duomenimis, nes lietuviai 
mokslininkai daugiausia naudoja 
tik procentinius, o ne absoliutinius 
skaitmenis. Tačiau ir šiaip pažvel
gus į visus duomenis, matyti, kad 
Maskva prievartos priemonėmis 
siekia vis labiau pramoninti Lie
tuvos ūkį. Daugiausia dėmesio krei
piama į metalo apdirbimo pramonę 
— šioji neabejotinai turi didelės 
reikšmės sovietų ginklavimosi pra
monei. Jei pagal paskelbtus duo
menis, 10 metų laikotarpy (1946- 
1956) bendroji pramonės produk
cija Lietuvoje buvo padidėjusi 10,5 
kartų, tai mašinų ir metalo apdir
bimo įmonėse tas padidėjimas sie
kiąs net 29 kartus. 1956 m. 21,1% 
visų pramonės darbininkų Lietu
voje dirbo mašinų ar metalo ap
dirbimo pramonėje.

Sovietinei ginklavimosi pramo
nei esanti žymiai pajungta stak
lių gamyba "Žalgiris” Vilniuje. 
Per keletą metų keleriopai padi
dinta gamyba ir turbinų įmonėje 
"Pergalė” ir elektrotechnikos ga
minių fabrike “Elfą”. Visos šios 
įmonės daugumoje dirbo ginklavi
mosi reikalams.

Metalo apdirbimo — mašinų 
pramonės skatinimas būdingas dar 
ir tuo požiūriu, kad įmonėms ne
turint žaliavų pačiame krašte, jos 
turi būti atgabenamos iš tolimų 
Sovietų Sąjungos sričių. Tai ypa
tingai turi pabranginti gamybos 
savikainos kaštus, tačiau sovieti
niams planuotojams tai rūpesčio 
nekelia.

Joka paslaptis, kad žymi Lietu
voje veikiančios pramonės gaminių 
dalis patenka į pačią Sąjungą, į 
satelitinius kraštus ir tik dalis į 
kitus užsienio kraštus. Visas pre

kių paskirstymo planavimas, pa
skirstymas, atsiskaitymas — pri
klauso tik nuo Maskvos.

Skaičiavimo mašinos, radijo 
įrengmų gaminiai daugumoje pa
tenka į įvairias sovietines respub
likas ir čia vėl žymų vaidmenį vai
dina kariniai užsakymai.

Biuletenis kreipia dėmesį, kad 
būdingas ginklavimosi reikalams 
dirbančių įmonių slėpimas. Pvz., 
viename Vilniaus užmiesčių esąs 
fabrikas, neturįs jokio pavadinimo, 
nepažymėtas telefono knygoje. Net 
ir praeiviai vengia prie jo prisiar
tinti. Vilniaus gyventojas nieko 
apie tą įmonę nežino ir tik kai ku
rie patikėtiniai yra patyrę, kad i- 
monė vadinama “Nr.555”. Vienas 
iš technikoje nusimanančių asme
nų, neseniai atvykęs į Vakarus, 
yra paaiškinęs, kad toji paslaptin
goji įmonė “Nr.555” tai sovietinis 
ginklavimosi fabrikas, sovietinėms 
karinėms įstaigoms gaminąs radi
jo, radaro įrengimus, jų dalis. Pa
gaminti įrengimai nepaprastai 
kruopščiai patikrinami specialių 
kūrinių ekspertų ir pažymimi rai
dėmis “VP”. Gaminiai daugiausia 
nakties metu pakraunami ir išga
benami į Sovietijos gilumą.

Įmonė taip slepiama, kad net 
kaimynystėje gyvenantieji nežino, 
kada atvyksta darbininkai, pro kur 
jie išvyksta. Net ir į valgyklą dar
bininkai patenka pro požeminį tu
nelį. Pagal gautus doumenis, apie 
1.0-20% darbininkų — vietos gy
ventojai, o visi kiti toje Nr.555 įmo
nėje dirbantieji, tai rusai ir kitų 
Sovietijos tautybių atstovai. Jei 
lietuvis nori į šią įmonę patekti, jis 
nepaprastai kruopščiai tikrinamas 
saugumo organų ir partinių parei
gūnų. Gali atsitikti, kad norįs įmo
nėje dirbti bus suimtas, nes... jo 
susidomėjimas darbu įmonėje so
vietų pareigūnų nuomone jau lai
kytinas įtartinu ir sietinas su špi
onažu.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

Tai buvo MASKVA
(Atkelta iš psl. 3)

Pasiuntiniai prisipažino šnipinėjimu, liaudies 
komisarai tėvynės išdavimu, gydytojai žmogžudys
tėmis.

Žmonės, it judus kaspinas, stojosi begėdiškai 
prisipažinti ir išniekinti save. Kiekvienas toks sa
vęs ir trečiojo kaltinimas buvo visiškai nesupran
tamas. Atsivėrė šiurpi bedugnė.

Net karingasis Bucharino ginčas su prokuroru 
negalėjo sukelti įspūdžio, kad čia, melsvoje bajo
rų klubo iškilmių salėje, vyktų teismo posėdis. Nė 
vienas čia buvusių žurnalistų nė vienam akimirks
niui nepatikėjo prokuroro kaltinimams. Net patys 
amerikiečiai.

Kiekvienas diplomatas tikrai pajuto pasibiau- 
rėjimo jausmą, kai rampos švieson išėjo Botkinskio- 
ligoninės vedėjas profesorius Levinas ir prisipa
žino nužudęs rašytoją Maksimą Gorkį.

— Gorkis, — kalbėjo jis tyliai, — buvo arti
miausias mano draugas. Kaip galėjau prieiti prie 
beprotyvės ir nužudyti jį? Buvau nepartinis, apo
litinis. Bet Jagoda — jei toks galingas žmogus,, 
kaip Jagoda, įsako... Aš esu 68 metų, kodėl nega
lėčiau atvirai kalbėti? Yra jaunesnių, kurie išeina 
iš gyvenimo.

Taip, užsieniečiai turėjo išgirsti, kad Jagoda,. 
tuomet galingas GPU šefas, grasino sunaikinti gy
dytojo šeimą, jei jis nebūtų pasiruošęs savo drau
go mirčiai. Iš ilgų tarpusavio aiškinimusi abu kal
tininkai, sėdį mediniame narve, atidengė pliką, ne
įtikimai skambančią tikrovę. Gydytojai buvo tik 
įrankiai, paklusnūs įrankiai kenkėjo Jagodos ran
kose.

— Ką jūs būtumėte daręs, jei būtumėte buvęs 
padorus žmogus? — paklausė prokuroras gydytoją.

— Jagoda man grasino, — užuot atsakęs kal
bėjo Levinas, — kad jis seksiąs mano žingsnius, o- 
tai jis galėjo.

Toliau Višinskio tardomas, gydytojas pagaliau 
tarė:

DAR Į KAZACHSTANĄ

Liepos 3 d. į Petropavlovską, 
Kazahcstane, iš Vilniaus išvyko 11. 
vagonų traukinys su iš įvairių Lie
tuvos kampų surinktais statybinin
kai. Tai jau trečiasis traukinys iš 
Lietuvos į sovietų plėsinines že
mes Kazachstane. Dabar išvykę už
baigs praėjusiais metais pradėtą 
elevatoriaus statybą. Darbininkai 
stotyje, anot Vilniaus radijo, pa
reiškė, kad jie “vykstą ten, kur 
juos šaukia partija ir tėvynė”... 
Girdi, jie ateinančioms kartoms 
paruošiu geresnį gyvenimą. Kad

Lietuvos statybininkai Kazachsta-, 
no plėšiniuose nenuobodžiautų, tai, 
tiems, pagal Vilniaus radiją, "pir-; 
mūnams, energingiems vyrams” 
stotyje buvo padovanoti radijo apa
ratai, šachmatai, šaškės, knygos, 
laikraščiai, žurnalai. (E)

LAFITTE

pasiruošimus '*■ 
festivaliui (jis >: 
d.) plačiau te- 
Tiesa”. Gauto- '£

LIETUVIAI Į FESTIVALĮ 
HELSINKYJE

Lietuvoje apie 
Helsinkio jaunimo 
prasidės liepos 28 
rašo “Komjaunimo
mis žiniomis, iš Sovietų Sąjungos-*: 
festivalyje laukiama apie 1.000 da-,«Į 
lyvių. Jų tarpe atvyksią ir 18 liau-;į 
dies muzikos išpildytojų iš Vii-* 
niaus. (E)-*-

MUMS RUPI

REIKALAUKITE
VIENO IŠ GERIAUSIŲ PRANCŪZIŠKŲ 

BRANDY
Kaina visur 24/- 

Kiekvienu metu Jūsų patarnavimams
M. PETRONIS

152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. 
Tel. UJ 5727

NAMAI
SKAITYTOJŲ NUOMONĖS

SUKIME NAUJU KELIU
Lėšų trūkumas visai mūsų kul

tūrinei veiklai yra labai didelis 
stabdis. Kiek laiko atima lėšų 
medžiojimas mūsų kultūriniams pa
sireiškimams !

Vietoje to, kad mūsų kultūrinin
kai nukreiptų visas savo jėgas į 
savą kultūrinę sritį, jie suka gal
vas gaišdami, kaip suorganizuoti 
vieną kitą svarą vienam ar kitam 
reikalui, šiandie lietuvių visuome
nė nėra jau tokia duosni, kaip kad 
buvo seniau. Priežastys — perdaug 
jau tų aukų visur ir visada prašo
me. Tad laikas ir labai laikas pra
dėti kurti tokias lietuvių instituci
jas, kurios įstengtų ne tik pačos 
save išlaikyti, bet ir kitas mūsų 
kultūrines apraiškas paremtų.

Aš kalbu apie lietuvių klubo, 
vadinamojo “Registered Club” or
ganizavimą. Visi pastebėjome aus
tralų spaudoj, kokias didžiules pi
nigų sumas sutelkia australų klu
bai. Tą patį galime padaryti ir mes, 
jei tam atsiras geros valios ir rei
kalo supratimo.

Noriu truputį nušviesti, kas yra 
tas “Registered Club”. Pagal 
N.S.W. veikiančius įstatymus yra 
registruota juridinė ne pelno tiks
lais sukurta organizacija, kuri tu
ri turėti ne mažiau 200 metinį na
rio mokestį mokančių, ne jaunes
nių kaip 21 m. amžiaus, narių, pa
gal įstatymų pritaikintą statutą ir 
pagal “Licencing Court” nuostatus 
įrengtas patalpas. Patalpose turi 
būti valgykla, skaitykla, baras — 
restoranas, įvairūs žaidimų ir po
ilsio kambariai, salė ir t.t. Tokias 
sąlygas turi turėti kiekvienas klu
bas, ir tuomet gauna tą privelegi- 
ją arba leidimą vesti įstatymų ri
bose biznį, o gautas pelnas nėra 
apdedamas mokesčiais: jis turi būti 
panaudętas visų gerovei. Joks klu
bo narys negali tiesiog tuo pelnu 
pasinaudoti, bet kaip organizacija 
klubas gali pelną skirstyti įvai
riems kultūriniams ir socialiniams 
narių reikalams.

Dabar pažiūrėkime, ką mes tu
rime dabartinėse sąlygose kaip 
Sydney Lietuvių Klubo “Lietuvių 
Namai” nariai. Turime senus na
mus — jie yra išmokėti, turime 
keletą šimtų svarų banke, kurie 
yra uždirbti keliolikos pasišventė
lių, praleidžiančių savaitgalius be- 
budėdami Lietuvių Namuose.

Pats namas senas, ir norint jį 
sutvarkyti, praplėsti, įrengti, kad 
pasidarytų jaukus ir patogus, bū
tina investuoti keliolika tūkstan
čių svarų. Gal galima kur nors 
reikiamą sumą paskolinti, o paskui 
vėl pradėti “ubagauti” pas tau
tiečius ir tokiu būdu tą skolą iš
lyginti. Bet nelaimė, kad turint na
mą reikalinga ir priežiūra, o šis 
reikalas taip pat surištas su dide
lėmis išlaidomis. Juk negalima vi
są laiką reikalauti, kad valdybos 
nariai tvarkytų ir šluotų sales bei 
atliktų visus kitus darbus, sufiš- 
tis su namų priežiūra. Gi palikti 
tą namą tokį, koks jis yra dabar, 
aš skaitau būtų neprasminga, nes 
jis neatlieka savo tiesioginės pas
kirties.

Įkūrus naują klubą ir gavus 
“Registered Club” teises galima 
būtų pastatyti naują trijų augštų 
pastatą, kurio pusę užimtų “Regis
tered Club’’, o kita dalimi naudo
tųsi visa lietuviška visuomenė. _

Iš gaunamo klubo pelno būtų 
mokama skola už namų perstaty
mą, būtų išlaikomas reikiamas per
sonalas tokiam pastatui prižiūrėti, 
o dalis pelno eitų mūsų kultūri

niams reikalams. Spėju, kad tokio 
klubo metinis pelnas siektų nuo 6 
iki 10 tūkstančių svarų per metus.

Pastatas toje vietoje, kur dabar 
yra Redfern lietuvių namai, kai
nuotų apie 30.000 svarų, ir galima 
tai atsiekti neprašant visuomenės 
pagalbos aukų forma. Daugelis fi
nansinių institucijų mielai inves
tuoja savo kapitalą į “Registered 
Club”, nes šiandien klubų biznis 
stovi ant labai tvirtų pamatų.

Dabartinė Sydney lietuvių na
mų Klubo Taryba registravimo 
klausimą buvo iškėlus praėjusia
me narių susirinkime ir gavusi tuo 
reikalu narių pritarimą ėmėsi tą 
klausimą studijuoti iš pagrindų. 
To pasėkoje turime australo ad
vokato paruoštą vietos įstatymams 
pritaikintą statutą, kuris jau iš
siuntinėtas nariams susipažinimui, 
gauti iš įvairių įstaigų patikini
mai, kad jei statutas ir patalpos 
tvarkoj, leidimą gausime.

Liepos 29 d. įvykstančiame narių 
susirinkime tas statutas bus svars
tomas — bus priimtas ar atmestas. 
Todėl aš ir norėjau pavaizduoti, ką 
galime atsiekti statutą priimdami 
— galėsime sukurti stiprią lietu
višką organizaciją finansiniais 
pagrindais, kurio visas pelnas eitų 
lietuviškiems reikalams, ii- iš kitos 
pusės kokia būtų padėtis palikus 
gyventi kaip dabar. Aš manau, 
kiekvieno “Lietuvių Namų” nario 
pareiga dalyvauti šiame susirinki
me ir pasisakyti už persiorganiza
vimą. V. SIMNIŠKIS, Sydney

APIE DAINAVA

— Aš esu bailus piktadarys.
Po Levino prie mikrofono priėjo širdies ligų 

specialistas profesorius Pletniovas. 1934 metais, 
aiškino mokslininkas, kreipęsis į savo kolegą pro
fesorių Leviną, paaiškindamas, kad valdžia vienu 
balsu reikalauja pašalinti Gorkį ir Kuibyševą. Po 
to atėjęs Jagoda ir tiesiog pareikalavęs Gorkį ir 
Kuibyševą pašalinti. Jis kreipęsis į jį ne dėl to, 
kad tas buvęs garsus gydytojas, bet žinojęs, kad 
jis esąs antisovietiško nusistatymo. Jagoda tuo 
būdu jį privertęs.

— Kodėl jūs bijojote Jagodos? — paklausė Vi
šinskis.

— Jagoda buvo galingasis GPU komisaras, — 
lėtai atsakė Pletniovas.

— O kodėl jūs nieko nesakėte vėliau, kai Ja
goda buvo iš GPU pasitraukęs?

Pletniovas tylėjo.
— Dabar...
Blykstelėjo Višinskio akinių stiklai. Jis leng

vai palinko priekin.
— Jagoda man sakė, — tarė svyruodamas pro

fesorius, — kad prieš mane yra kaltinamosios me
džiagos.

— Kokios medžiagos?
Pletniovas greitai patikino, kad jis nedalyvavęs 

jokiuose sąmoksluose, bet jo antisovietiška laiky
sena kai kuriais atvejais pasirodžiusi pavojinga.

— Aha, — sušuko Višinskis triumfuodamas, 
— mes jau turime. Jūs buvote priešingas sovie
tams? Ir šį antisovietinį nusistatymą jūs ilgus me
tus

•vas, 
Jęs.

maskavote?
— Taip.
— Tokiu būdu jūs esate dvigubai kaltas?
— Taip.
— Jūs esate žudikas ir apskritai kenkėjas?
— Taip.
Gorkio ir Kuibyševo mirčiai, pastebėjo Pletnio- 
vadovavo profesorius Levinas, o jis tik padė-

Būtų beprasmiška klausti, kiek prisipažinimuo
se buvo tiesos, kiek melo. Tiesa ar melas — abiem 
atvejais įspūdis toks pat. Baisi drama. Sovietinio 
bedvasiškumo ir bolševikinio supuvimo sukrečiąs 
liudijimas.

(Bus daugiau)

KUR žmogus begyventų ir eitų, 
vis viena, pagaliau, jis sugrįš į 
savo namus — lietuvišką pastogę, 
nes savo pastogėje yra geriausia. 
Šitą ypatybę mes jaučiame šian
dieną, gyvendami svetimam kraš
te, svetimoje aplinkumoje ir tarp 
žmonių, kurie žiūri į mus iš augš- 
tumos.

Žinoma, grįžti į savo kraštą 
mes negalime dėl dabartinių po
litinių principų. Tačiau turime 
jiems įrodyti, kad iš tikrųjų mes 
esame kitokie emigrantai ir mes 
čia atvažiavome nepasipinigauti, 
bet norėdami išvengti mirties, 
kankinimo ir persekiojimo dėl sa
vo politinių ir socialinių įsitiki
nimų. Viską tai įrodysime tik per 
savo kultūrinius pobūvius, meniš
kus pasirodymus ir t.t. Tam pasi
ruoši turime turėti savo lietuviš
kus centrus, taškus, ašį, apie ku
rį suktųsi visas mūsų lietuviškas 
gyvenimas. Tie centrai, taškai, ir 
kitką kaip tik' ir yra tautiniai na
mai, ar tai mes juos' pavadinsime 
klubais, salėmis ir panašiai, kur 
mes semiamės tautinės dvasios, įsi
sąmoninimo lietuviškuose reika
luose.

Dabar kyla klausimas: Ar mes 
turime tikrai gražius lietuviškus 
centrus — namus, kur ne gėda 
būtų atsivesti savo kaimyną aus- 
tralą ar kito krašto pilietį paben
drauti prie vieno stalo? Ar per 
tuos 13 metų mes galime pasiro
dyti savo atsiektais darbo vai
siais? Ne! Sydnėjaus lietuvių vi
suomenė nuėjo dviem keliais na
mų atžvilgiu. Vieni jau griauna
mi perstatymui, kiti pradėti sta
tyti, bet nebaigti.

Paskutiniu metu Bankstowno 
Apylinkės ir Namų Valdybos sa
vo posėdžiuose svarstė minimų 
namų užbaigimo planą ir priėjo 
prie sekančių klausimų:

1. Ar statyti 3-4 kambarių prie
statą priė užpakalinės dalies, ku
rio išlaidos siektų £2000 arba,

2. statyti fronto dviejų aukštų 
su fasadu pastatą, kaip plane yra 
užbrėžta, pilnus namus, kurie kaš
tuos £5000?

Aš manyčiau, kad jau užtektų 
lipdyti kampą prie kampo, bet 
reiktų eiti prie pilno projekto ir 
plano realizavimo, t.y. statyti tik 
fronto pilną dviejų aukštų pas
tatą su visais patogumais ir įstai
gomis. Žinoma, tas kaštuos £5000 
— £6000. Dabar iš kur gauti pi
nigų? O gi, iš banko! Dabar ne
sunku bus gauti minimos sumos 
paskolą, ir tikslas būtų atsiektas. 
Tik reikia kiek energijos, gero 
administratoriaus, pasiryžimo ir

noro.
Kada 

nai, jie 
nam bus 
varduvėms, 
viams ir pan.

Bet, pirmiausia, sakau, jie turi 
būti pilnai įrengti: scena, artis- 
tams kambariukai nusirengti, bu
fetas ir visa kita. Nuomoti salei 
nuomininkų atsirastų greitai net 
iš australų gyventojų, kurie visi 
rengtų įvairaus pobūdžio pobū
vius, kaip jau anksčiau minėjau. 
Nuoma už salę: iš pradžių būtų 
10-20 svarų už vieną parengimą. 
Namai ir salė savaime išsirekla- 
muotų ir užsakymų netrūktų. Ži
noma, reiktų susitvarkyti ir for
maliai dėl nuomavimo su valdžios 
įstaigomis. Bet tas jau ne taip 
sunku. Na, paskui, kada viskas 
susitvarkyta su sale ir namais, ga
lima eiti ir prie oficialaus klubo 
reikalo, jei, žinoma, namų nariai 
tam pritaria.

Aš manyčiau, jeigu salė pati iš
silaikytų ir dar duotų kiek pelno 
iš nuomos, reiktų juos palikti 
kaip yra — tik su nuomavimo 
salės sąlyga mūsų lietuvių socia
liniams ir kultūros reikalams be 
“kąrčiamos” įdėjos ir dvasios. 
Laikyti oficialų klubą susiduriam 
su vietos australų klubo taisyk
lėmis ir principais, ir dabartinis 
mūsų namų kūrėjas — narys, ku
ris prisidėjo prie namų savo pra
kaitu ir pinigais, būtų atstumtas 
nuo namų nauju įstatymu ir au
tomatiškai įpareigotas privalomai 
mokėti klubo nario mokestį me
tams 3-5 svarus. Įdėtas į namus 
pinigas — kapitalas “nubluktų”. 
Vadinasi, narių, dabartinių narių 
teisės, įpročiai, užbrėžtas tikslas 
ir lietuviška įdėja kuriant tuos 
namus automatiškai būtų nustum
ta naujais įstatymais. Pasidarytų 
komercinis klubas su tikslu prisi
plėšti kuo daugiau pinigų, palie
kant lietuviškus kultūrinius reika
lus antroje vietoje. Antra ver
tus, Redfernas už vienų ar kitų 
metų panašų klubą pastatys ir 
jau viena lietuvišką karčiamą tu
rėsim ir mums jos pilnai užteks. 
Šiuo atžvilgiu vietos sąlygos ir 
aplinkybės yra daug patogesnės 
Redfernui, kaip Bankstown na
mams.

Dabar, kyla klausimas: kas mo
kės nuošimčius ir grąžins pasko
lą, užtrauktą Bankstown Na
mams?

Pirma, jeigu pirmaisiais metais 
minima salė ir neduotų pakanka
mai lėšų skolos daliai gąžinti ir 
nuošimčiams apmokėti, mes na-

namai bus pastatyti pil- 
patys išsilaikys. Kiekvie- 
malonu juos išsinuomoti 

vestuvėms, pobū-

riai, turėtume proporcingai tai 
padengti iš savo kišenės. Bet visi 
nariai, prisidėję piniginiu ir fizi
niu bei protiniu darbu prie mi
nimų namų turės tikrą garantiją, 
kad jų įdėtas visakeriopas įna
šas nežūsta ir jie esą pilnateisiai 
tų namų savininkai. Bet aš esu 
įsitikinęs, kad pilnai įrengti na
mai lengvai išsilaikys ir dar bus 
truputį pelno namų pagerinimui. 
Visuose priemiesčiuose mes rasi
me eilę įvairiausių salių, kurios 
pačios išsilaiko ir dar duoda ne
mažą pelną. Jei tik salė yra gra
žesnė ir savo kaina nebrangiai 
išnuomojama, tai norint ją gauti 
reikia užsisakyti ją prieš keletą 
mėnesių, net metus.

Vadinasi, neimkime domėn kaip 
grąžinti skolą ir kaip su ja tvar
kytis ateityje, bet drąsiai ryžki
mės užtraukti paskolą bet kuria
me banke ii- ją statyti pilnai.

Taigi, brangūs tautiečiai, ban- 
kstowniskiai, prieš ateidami rug
sėjo 1 d. į Bankstown' Dainavos 
Lietuvių Namų narių visuotiną 
— metinį susirinkimą būkite pa
siruošę tarti savo tvirtą žodį ir 
išrinkti energingą ir darbščią 
Statybos Komisiją minimiems na
mams pastatyti ant tvirtų pama
tų ir kojų, kad tie namai tikrai 
savo išvaizda ir dvasia keltų lie
tuvišką vardą Bankstown padan
gėje. Gerai apsispręskite ir savo 
energija, pakilia nuotaika suda
rykite sąlygas iniciatoriams tai 
įdėjai įvykdyti!

M. Zakaras, Sydney
Nors šios nuomonės specialiai 

liečia tik Redfern ir Bankstown 
liet, namus Sydnėjuje, bet čia iš
keltos mintys tikriausiai, bus įdo
mios ir visiems M.P. skaitytojams.

Red.
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Redaguoja; Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

GIRDISI VARPAS
MELBOURNO “VARPO”

“Varpo” stalo tenisininkai, susi
būrę į mažą, bet kietą grupę, sėk
mingai rungtyniauja Melbourne 
žiemos sezono pirmenybėse B I gru
pėj. Grupę sudaro: J. Ablonskis 
(sekcijo svadovas), A. Balnionis, 
G. Vasaris ii- R. Jarutis. Reiktų 
atskirai paminėti jaunąjį G. Vasarį 
(16 metų), kuris tik šiais metais 
prisijungė prie “Varpo”. Iš jo rei
kia laukti ateityje tikrai gero žai
dėjo. Vasaros sezone jis žaidžia už 
jaunius “A” gr., australų koman
doj, nes ‘Varpas” savo jaunių kol 
kas neturi.

Šalia pirmenybių, ‘Varpo” stalo 
tenisininkai nuvažiuoja ir į paski-

STALO TENISININKAI
rų vietovių rengiamas pirmenybes: 
J. Ablonskis Warnambool pirme
nybėse,. B grupėj (19.5.62) laimė
jo II-rą vietą, Traralgon pirmeny
bėse (2.6.62) — III-čią vietą. 
(Abiejose pirmenybėse toj grupėj 
dalyvavo virš 40 žaidėjų). Visiems 
gerai žinomas “A” klasės žaidėjas 
V. Sirjatavičius Geelongo stalo te
niso pirmenybėse (30.6.62) pusfi
nalyje dviem setais supylė Austra
lijos čempioną V. Hirsh, tik fina
le pralaimėjo (3 setais) prieš R. 
Lim.

B. I gr. ‘Varpiečiai” pirmame 
rate užėmė pirmą vietą, ir antra
me rate vis dar pirmauja.

Sporto Kronika
V. SIRJATAVIČIUS, lietuvių stalo teniso čempionas ir Vikto

rijos rinktinės žaidėjas, iškopė į finalą Riversdale (Melbourne) tur
nyre. Pusfinale įveikęs buvusį Australijos čempioną (McDonald 
(N.S.W.), finale pralaimėjo dabartiniam čempionui V. Hirsh (Vic.) 
15^21, 14:21,, 19:21. Apie V. Sirjatavičiaus laimėjimus šiame turny
re gražiai atsiliepė stalo teniso žurnalas, tik jis ten vadinamas Vic 
Servic. Pavardę pakeisti australų tarpe V. Sirjatavičių privertė pra
vardžiavimas “Sir Jack”.

E. ROCH, Čilės futbolo rinktinės kairys saugas, nepaprastai stip
riu smūgiu, sužlugdė Sov. Sąjungos viltis patekti į pusfinalį, pasau
lio pirmenybėse Čilėje. Rezultatui esant 1:1, 27-toje minutėje tei
sėjas L. Horn (olandas) priteisė baudą į rusų vartus iš, maždaug, 
35 m. Visų nustebimui, kamuolys atsidūrė tinkle. Galima įsivaizduo
ti kokio entuziazmo banga užtvindė stadioną ir visą Čilę. Net rung
tynių teisėjas, tokio puikaus smūgio nustebintas, paspaudė čiliečiui 
ranką. Šis rezultatas (2:1) ir išsilaikė iki rungtynių pabaigos.

VILNIAUS “ŽALGIRIO” futbolo k-da pelnė pirmą tašką “Ja- 
revane” prieš vietos “Spartaką” 1:1. Pirmos rungtynės Vilniuje buvo 
dar seknpngesnės ir ji įveikė Alma-atos “Kairatą“ 1:0. Po nesėk
mingų rungtynių prieš Rygos "Daugavą” 1:2, sužaista lygiomis su 
Maskvos “Lokomotyvu” 0:0. Komanda surinkusi 4 taškus, lentelėje 
užima X-tą vietą.

Daug geriau sekasi rezervo k-dai, kuri su astuoniais taškais uži
ma IV-tą vietą.

TRYS GEROS PRIEŽASTYS
ATIDARYTI TAUPMENŲ

SĄSKAITĄ
BANK OF NEW SOUTH WALES

Jūsų taupmenos yra saugios, kadangi jos 
yra apsaugotos Bank of New South Wales 
resursų pirmojo Australijos banko, kurio 
turtas viršija £500.000.000.

Jūsųtaupmenos neša nuošimčius. Dabar

tine nuošimčių metine rata yra 3į% nuo 

£1 iki £3.000.

Jūsų, taupmenos padės Jums įsigyti reik
menų ir aprūpins Jūsų ateitį.

ŽAIDIMŲ REZULTATAI:

VARPAS — AUSTR. WHEAT 
(8-3)

J. Ablonskis 3, A. Balnionis 3, 
ir dvejetai: 1) A. Balnionis — J. 
Ablonskis ir 2) A. Balnioni s — 
R. Jarutis.

VARPAS — HAKOAH (9-3)
J. Ablonskis 2, A. Balnionis 3, 

G. Vasaris 2. Dvejetai: 1) A. Bal
nionis — J. Ablonskis, 2) A. Bal
nionis — G. Vasaris (be lošimo).

VARPAS — ST. GEORGES (7-4)
A. Balnionis 3, G. Vasaris 1, J. 

Ablonskis 2. Dvejetas: A. Balnionis 
— J .Ablonskis.

VARPAS — T &G (7-4)
A. Balnionis 3, J. Ablonskis 1, G. 

Vasaris 1. Dvejetai: 1) A. Balnio
nis — J. Ablonskis. 2) A. Balnio
nis.— G. Vasaris.

VARPAS — COBURG 
HARRIERS (7-4)

A. Balnionis 3, J. Ablonskis 2. 
Dvejetai: 1) A. Balnionis — G. Va
saris. 2) A. Balnionis — J. Ab
lonskis.

VARPAS — RAINBOW (5-6)
A. Balnionis 3, J. Ablonskis 1. 

Dvejetas: A. Balnionis — J. Ab
lonskis.

VARPAS — ST. KILDA 
CRICKET (5-6)

A. Balnionis 2, G. Vasaris 2, J. 
Ablonskis 1.

II.J O RATO RUNGTYNĖS:

VARPAS — AUSTR. WHEAT 
(8-3)

A. Balnionis 3, R. Jarutis 2, J. 
Ablonskis 2. Dvejetas: A. Balnio
nis — J. Ablonskis.

VARPAS — HAKOAH (6-5)
A. Balnionis 3, J.Ablonskis 2. 

Dvejetas: A. Balnionis — G. Vasa
ris.

VARPAS — ST. GEORGE (4-7)
A. Balnionis 3, R. Jarutis 1.

VARPAS — T & G (9-2)
A. Balnionis 3, G. Vasaris 2, J. 

Ablonskis 2. Dvejetai: 1) J. Ab
lonskis — A. Balnionis. 2) G. Va
saris — A. Balnionis.

Kaip kas metai, taip ir šiemet, 
“Varpas” ruošia savo metinį ba
lių, kuris įvyks Richmond Town 
Hall, liepos 21 d. 7 v.v. Tikimės, 
kad Melb. lietuviai, taip nuošir
džiai visą laiką rėmę sportininkų 
veikimą, ir šiais metais skaitlingai 
atsilankys į ruošiamą balių.

*
š.m. liepos mėn. 8 d. anksti ryto 

staiga mirė aktyvių sporto klubo 
narių D. Urbonaitės — Busbee ir 
Š. Urbono tėvelis. Sporto kl.' “Var
po” nariai giliai užjaučia taip visų 
mylimus Danutę ir Šarūną jų gi
lioj skausmo valandoj.

(ub)

PABALTIJO lengvosios atletikos pirmenybes Vilniuje laimėjo 
lietuvių rinktinė, surinkusi 299 taškus. Sekančias pozicijas užėmė 
estų rinktinė — 281 taškai ir latviai — 253 taškai.

KAUNO “Bangos” futbolo k-da, žaisdama susilpnintos (keli 
studentai laiko egzaminus) sudėties, pralaimėjo. Tiras Polyje prieš 
vietos “Piščevik” 1:2, "Banga” B kl. pirmenybėse, surinkusi 3 taš
kus, užima XVI-tą vietą.

LIETUVOS KREPŠINIO 40-čio taurės varžybų finalai baigėsi 
nesėkmingai meisterių komandoms. Moterų grupėje Kauno “Atleto” 
k-da pralaimėjo Kauno “Politechnikai” 54:60, o vyrų grupėje Klai
pėdos “Maistas” pralaimėjo “Kauno Audiniams” 69:70. Reprezenta
cinės k-dos Kauno “Politechnika” I-ma ir “Žalgiris” šiose varžybose 
nedalyvavo.

PASAULIO futbolo pirmenybėse žaidžiant Brazilijai — Čeko
slovakijai, pastarosios rinktinės puolėjui Jelenek’ui atėjo telegrama 
ir Prahos, kurioje buvo parnešama, jog gimė duktė. Didžiuliam tė
vo (dalinai ir žiūrovų) džiaugsmui, parnešėjas du kartus perskaitė 
telegramą per mikrofoną. Nors rungtynės pasibaigė 0:0, tačiau prie 
šio rezultato daugelis užsienio komentatorių pridūrė "ir 1:0 Jele- 
nek’o naudai”.

R. Sidabras

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 Swamton St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

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.
- Telof. J 4094. o

PASAKOJA A. VAUPĖAS

ŠUOLIAI Į PERGALĘ
Pabaiga

EGZAMINUOJA
R. BOSTONAS

Taigi dabar prieš akis — 14 
dienų. Ir vėl Maskvoje. Lužni- 
kuose, bus varžybos. Šį sykį ma
ne egzaminuos pasaulio rekordi
ninkas R. Bostonas, Europos re
kordininkas 1. Ter-Ovanesianas 
ir Amerikos pirmenybių bronzos 
medalininkas aukštasis Antonis 
Votsonas. Ką galima pastatyti 
prieš juos? Patyrimą? Jie šoki
nėjo 7 m tuomet, kada aš dar ne
galvojau apie sportą. Amžių? Jie 
visi už mane jaunesni. Rezulta
tą? Varžovų asmeniniai rekordai 
žymiai geresni negu mano (ati
tinkamai 8.24, 8.19 ir 7.90). Ob
jektyviai žiūrint, nors vieną jų 
nugalėti buvo beveik beviltiška.

Vis dėlto likusias dvi savaites 
stengiausi išnaudoti kaip galima 
tikslingiau. Vėl šlamantis Podols
ko miškas, žemi startai su šalies 
geriausiais sprinteriais. Kartą per 
treniruotę buvo tokia puiki nuo
taika, kad net “žemų startų ka
ralius” gruzinas E. Lomtadzė 
niekaip negalėjo prieš mane lai
mėti 30 m. bėgimo. Dažniausiai 
vidutiniu greičiu bėgiojau 60-80 
m atkarpas, mėčiau diską, stum
džiau rutulį (beje, čia pasiekiau

savo asmeninį rekordą, nustūmęs 
įrankį 11 m 78 cm), kilnojau 
štangą. Į šuolių sektorių buvau 
išėjęs tik treniruočių ciklo pra
džioje ir tai šuoliavau vos iš 5-12 
žingsnių įsibėgėjimo. Tokių dvie
jų savaičių treniruočių ir sveiko 
poilsio dėka, mano savijauta bu
vo puiki, šuolių sektoriaus taip 
pasiilgau, kad man buvo nesvar
bu, kokie laukia manęs varžovai, 
kokie titulai puošia jų pavardes. 
I. Ter-Ovanesianas jautėsi kitaip 
negu aš. Jis suprato, kad poten
cialiai yra pasiruošęs šokti 8.30- 
8.40, ir pasaulio rekordas jam at
rodė artimas, kaip niekada. Ais
tras kaitino ir jo draugai — spor
tininkai, treneriai, žurnalistai. 
Reikia tiesiai pasakyti, kad jie vi

si tikėjo, jog Ralfo Bostono ir 
Igorio Ter-Ovanesiano dvikova 
pasibaigs ne tik pastarojo naudai, 
bet gims ir naujas pasaulio re
kordas. Igorio gerbėjai net ii' ne
manė nuo jo slėpti savo įsitikini
mų. Tai, aišku, sportininką pavei
kė neigiamai, ir, tur būt, buvo 
pagrindine pralaimėjimo priežas
timi. Igorį ištiko Bondarenkos li
kimas...

šuolių į tolį rungtis vyko mačo 
antrą dieną. Sąlygos puikios: vė
jo nėra, šilta. Kai išėjau apšili- 
mui, amerikiečiai ilsėjosi. Susipa
žinome.

Man teko stebėti paskutinę JAV 
šuolininkų treniruotę. Jos turinį 
sudarė įsibėgėjimo kartojimas 
(iki 15 kartų) sektoriuje. Apie

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

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

Rockdale etotia. Tel.t LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekėa duodamos ir išaimolcėjimui. Mes kalbame vokiškai.

Bostoną nėra ką kalbėti (ir tiek 
daug apie jį rašyta!), tačiau ne
judantis Votsonas labai įspūdin
gas. Tik įsivaizduokite: juodaodis 
milžinas (196 cm ūgio), kurio du 
trečdalius sudaro raumeningos ir 
tiesios kojos. Kaip sakoma, ko
jos "auga iš pažastų”. Tačiau jo 
bėgimas nemalonus — atrodo, kad 
tai bėga “naujokas”. Bet jeigu 
toks “naujokas” šoka 7.90, tai 
kas bus tada, kai jis sustiprės fi
ziškai ir išmoks žmoniškai įsibė
gėti?

Abu amerikiečiai labai apsi
džiaugė, kai aš jiems įteikiau si
dabro medalius “Lietuvos TSR 
sportui atminti”, su išgraviruoto
mis jų pavardėmis.

Pagaliau išeiname į stadioną. 
Jau nepasakosiu apie tai, kaip 
pristatant žiūrovams vietoj Vot- 
sono žengiau žingsnį į priekį aš. 
Nieko nepadarysi — priešstarti- 
nė karštligė!

Pirmas šuolis buvo visiems ne
sėkmingas — peržengta. Bostonas 
ilgai ruošėsi antram šuoliui. Rit
miškas, sklandus bei greitas įsi
bėgėjimas, atsispyrimas, ir smėlio 
sukūrėlis pakyla pačiame šuolia- 
duobės gale. Valandėlė visiškos 
tylos. Informatorius paskelbia:

— Raftas Bostonas pasiekė nau
ją pasaulio rekordą — 8 m 28 cm.

Mano antras šuolis (šokau po 
Bostono) — 7.74 — naujas LTSR 
rekordas.

Ir pats jaučiau, kad šuolis buvo 
ne visiškai pavykęs, čia pat sėdi 
A. Sabeckis ir, tur būt, jaudinasi

I

Jūs galite išimti pinigus iš banko kiekvienu metu, arba jie 

gali būti persiųsti iš vieno skyriaus į kitų.

Jūs esate laukiamas.

BANK OF 
NEW SOUTH WALES

Bendri ir taupmenų indčliai

IŠ ADELAIDĖS
VYTIS I — WEST ADELAIDE 

45-62
Visos komandos jau seniai laiko 

vytiečius kietu priešu ir su mūsiš
kiais ryžtingai kovoja turėdamos 
senus revanšus atsirevanšuoti be 
pasigailėjimo, nors vytiečiai tar
pais sužaidė gražiai, bet priešo 
jaunos pajėgos turėjo geresnius 
metimus, kas ir palaužė mūsiškius 
pirmame kėliny. Antram kėliny Vy
tis labai smarkiai atsigriebė, bet 
nespėjo išlyginti.

Taškus pelnė: R. Petkūnas 11, 
Visockis 9, Gumbys 9, Lapšys 6, 
Daugalis 6, Gudeils 4.

VYTIS JAUNIAI — ST. 
MICHEAL 85-11

Jauniai puikiai sužaidė prieš 
silpnus priešininkus, nes jaunučiai 
pralaimėjo vieno metimo skirtumu 
prieš C.Y. Giants 12-14. Jaunu
čiams taškus pelnė Brazauskai 6, 
Jaunutis I 2, Jaunutis II 2, Jona- 
vičius I 2, Jonavičius II 0, Riau
ba 0.

AF61O2U

Jauniams taškus pelnė: V. Stan
kevičius 24, Levickis 23, Pocius 20, 
Radzevičius 8, Mikužis 8, Bernai
tis 2, Šerdis 0.

MOTERYS

VYTIS I — FELCONS 19-18
VYTIS II — A.S.K. 19-28

Sumažinus moterų rinktinės da
lyvių skaičių, iš Vyties tolimes
nėm treniruotėm paliko tik M. Ke- 
lertaitė.

Tarpe kitų penkiolikos, iš kurių 
vėliau paliks tik dvylika, atstovaus 
S.A. krepšinio moterų komandą. 
Australijos pirmenybėse, kurios 
šiais metais įvyks Adelaidėje.

*
A. Merūnas vėl smarkiai įsijun

gė į krepšinio darbus. Jis šiuo 
metu treniruoja Vyties jaunius, 
tris Polonia moterų komandas ir 
Lion moterų komandas, be to lais
vu laiku, daug darbuojasi Vyties 
aikštelėje, jos patobulinimui.

EDAS

LIETUVIAI IRKLUOTOJAI — 
PRIEŠ JAV RINKTINĘ

Birželio 28 d. į JAV išvyko lie
tuviai — sportininkai, Sovietų Są
jungos čempionai. Jie, Vilniaus 
“Žalgirio” akademinės aštuonvie- 
tės valties irkluotojai, čempionų 
vardą laimėjo 1961 m. vasarą. Le
miamai prie laimėjimo prisidėjo 
Romos olimpiados vicečempionai 
A. Bagdonavičius ir Z. Jukna. Į

JAV išvyko šie lietuviai sportinin
kai, priversti kovoti ir ginti Sovie
tų S-gos vardą: Antanas Bagdo
navičius, Zigmas Jukna, Dimitri- 
jus Semionovas, Petras Karia, Vyt. 
Briedis, Viačeslavas Čiorstvas ir 
Juozas Jegelavičius, Rič. Vaitke
vičius. Taigi, be dviejų rusų, visi 
kiti lietuviai. (E)

ne mažiau už mane. Treneris šyp
sosi ir linkteli galva: viskas gerai!

Po Bostono rekordinio šuolio 
Ter — Ovanesianas sumišo — ne
išlaikė nervai, jau ir taip visą lai
ką buvę įtempti. Tuo momentu, 
gal būt, Igoris suprato, kokią klai
dą padarė, kai ruošdamasis šiam 
mačiui, jis beveik visą mėnesį ne
dalyvavo varžybose. Igoris pasie
kė 8.01 ir visos jo pastangos pa
gerinti rezultatą buvo nevaisin
gos.

Pirmais šuoliais Votsonas “plau
kė” vos ant 7 metrų ribos. Ta
čiau penktas šuolis puikus — 
7.90! Jis įsitvirtino trečioje vie
toje. Aš padariau tik vieną sėk
mingą šuolį ir buvau ketvirtas.

Po mačo su Amerika, nutariau 
gerai pailsėti ir ruoštis šalies 
pirmenybėms Tbilisyje, todėl pa
kvietimas vykti į Rumuniją už
klupo visiškai nelaiku. Tiesa, va
sarą sportinę formą atstatyti ne
sunku, juo labiau, kad atsargoje 
buvo dar dvi savaitės. Viskas klos

tėsi taip, kaip buvau numatęs — 
sėkmingos treniruotės Vilniuje, 
Maskvoje. Mūsų nedidelės delega
cijos (5 žmonės) vadovas nusipel
nęs sporto meistras P. Denisenka 
baigia tvarkyti visus formalumus.

Varžybos vyksta vakare. Iš visų 
pusių plieskia skaisčios prožekto
rių srovės. Į sektorių išeinu subin
tuota koja. Po pirmojo šuolio pir
mauja nauja rumunų lengvosios 
atletikos “žvaigždė” Jonas Sorin
as — 7 m 46 cm. Tai naujas šalies 
rekordas. (Beje, Sorinas truputį 
vėliau Sofijoje laimėjo universi
ados trišuolio rungtį — 15 m 93 
cm). Antru šuoliu nušoku 2 cm 
toliau už rumuną. Nuo paskutinių 
dviejų šuolių dėl kojos skausmo 
turėjau atsisakyti, tačiau rezulta
tai nepasikeitė.

Ant garbės pakylos įteikia čem
piono aukso medalį ir gyvų gėlių 
puokštę. Pasveikinu Soriną su re
kordu ir gėles perduodu jam. Jo
nas buvo to vertas.

5
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Lietuviai Australijoje

Pranešimai

MELBOURNE
ĮSISTEIGĖ ČIURLIONIO 

DISKUSIJŲ KLUBAS
Dail. A. Vaičaičio ir A. Krauso 

iniciatyva liepos 15 d. įsteigtas 
Melbourne Oiwlionio diskusijų 
klubas. Steigiamojoj sueigoj A. 
Krausas kalbėjo apie klubo tiks
lus ir uždavinius. Klubo dalyviai 
gyvai reiškėsi diskusijose ir nu
tarė išryškinę gaires jį pavadin
ti Čiurlionio Diskusijų klubu. 
Sueigai vadovavęs dail. A. Vai
čaitis kalbėjo tema: “Ar M.K. 
Čiurlionio tapyba abstrakti?’’ Po 
ilgesnų ir gyvų diskusijų paaiš
kėjo, kad M.K. Čiurlionio tapyba 
nėra abstrakti, bet neabejotinai 
buvo impulsu abstraktiniam me
nui išsivystyti Europoje.

Sueiga vyko privačiose A. Krau
so patalpose, diskusijos praėjo 
labai šiltoje ir jaukioje nuotai
koje. Jos buvo gyvos ir vaisin
gos. Klubo veiklai koordinuoti iš
rinkta trijulė: dail. A. Vaičaitis, 
dail. V. Jomantas ir A. Krausas. 
Nutarta iš pradžių rinktis tik kas 
antrų mėnesį. Ateinančioj sueigoj 
skaitys referatų baleto šokėja R. 
Vaičaitienė. Numatytas ir kitas 
jau referatas pedagogės E. žižie- 
nės iš pritaikomosios psichologi
jos srities.

(a.k.)

DAIL. J. BAUKAUS 
KORINIŲ PARODĖLĖ

Liepos mėn. 8 ir 15 dienomis, 
sekmadieniais, buvo išstatyti 28 
tapybos darbai. Iš jų suminėtini: 
Taikos Kelias, (grafika), Vieni
šas prie kelio (akvarėlė), Ruduo 
miške (aliejus), Kančia (akvarė
lė, Gėlės tolumoj (grafika), Per 
audras (grafika), šiltas pavaka
rys (akvarėlė) ir kit.

Tenka pabrėžti, kad dail. J. 
Baukus kyla. Prieš kelis metus 
išstatyti jo darbai buvo žymiai 
silpnesni. Nuo mažens J. Bau- 
kaus svajonė buvo tapti dailinin
ku. Tik pradžios mokslų tebai
gęs nukreipė dėmesį į tapybų. 
Daug paskatų tapybai susilaukė 
jis iš savo tautiečio A. Labučio, 
kuris buvo baigęs Meno Mokyklų 
Kaune. Vėliau J. Baukus mokėsi 
pas savo giminaitį dail. J. Dapke- 
vičių, baigusį bažnytinio meno 
mokyklų Varšuvoje. Vokietijoje 
Augsburge lankė dail. V. Rato 
meno studijų. Dail. V. Rato pade
damas J. Baukus buvo priimtas į 
Valstybinę Meno Akademijų Stut- 
tgarte. Mes džiaugiamės dail. J. 
Baukaus ryžtingumu ir linkime 
ištvermės, kad daug dirbdamas jis 
pasiektų tobulesnės technikos ir 
augštesnio meninio lygio.

Tenka pabrėžti, kad patalpos 
(šv. Jono parapijos mažoji salė), 
nėra parodoms tinkamos, čia vei
kia spaudos kioskas, valgių bufe
tas ir ant kėdžių bei palangių iš
dėstyti tapybos darbai nesudaro 
tinkamo parodos vaizdo. Ateity 
ruošdamas dailininkas savo darbų 
parodų, turėtų pasirūpinti tinka
mesnėmis patalpomis.

(a.k.)

NAUJI MELBUORNE
LIETUVIŲ KLUBO NARIAI
Malonu pranešti, kad vis dau

giau ir daugiau tautiečių aktyviai 
įsijungia į Lietuvių Namų savinin
kų eiles.

Šiais metais į Melbourne Lietu
vių Klubų nariais įstojo: p. V. Bi- 
jeika (jis yra antrasis iš Beech
worth. Kiek anksčiau, kaip buvo 
skelbta, įstojęs p. J. Birieta).

Melburniečiai, įstoję nariais: Le
onardas E. Chmieliauskas, Vikto
ras Vaclovas Dekeris, Jonas Du- 
bulskis, Algis Klupšas, Jonas Kvie- 
taitis, Ignas Sasnaitis, Kazys Spar
nelis, Juozas Rimkus, Antanas Vai
lionis.

Melbourne L.K. Taryba, sveikin
dama naujuosius narius, tiki, kad 
jų pavyzdžiu paseks dar ir daugiau 
tautiečių, ir Melbourno Lietuvių 
Namai stiprės bei gražės visos Mel
bourne Lietuvių Bendruomenės ge
resniam organizaciniam bei kūry
biniam darbui. M.L.K. Taryba

SVARBUS PRANEŠIMAS
Liepos 28 d. įvykstančiame M.L. 

Klubo narių metiniame susirinki
me, kaip teko patirti, įvyks labai 
svarbus pranešimas, kurio įvyk
dymas turės didžios reikšmės vi
sam Melbourno lietuvių gyvenimui. 
Tad į tų susirinkimų kviečiami ne 
tik visi M.L.K. nariai, bet ir visi 
Melbourno lietuviai, kuriems rūpi 
lietuviško gyvenimo klestėjimas.

Tad šeštadienį visi matomės Lie
tuvių Namuose. Inf.

GEELONG
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

KUNIGŲ SUBUVIMAS 
GEELONGE

Liepos 11 d. Geelongo lietuvius 
aplankė neseniai iš Anglijos atvy
kę lietuviai kunigai A. Kazlauskas 
ir P. Dauknys. Drauge su jais ta 
proga lankėsi ir Melbourno kape
lionas kun. P. Vaseris ir iš Sydney 
kun. P. Butkus. Kadangi tai buvo 
darbo diena, tad surengti didesnį 
svečiams priėmimų buvo sunkoka, 
vis tik svečiai nuoširdžiai buvo pri
imti privačiuose namuose, kur da
lyvavo ir daugiau bendruomenės 
narių.

Pirmas svečių priėmimas įvyko 
North Geelong, kur pietus paren
gė p.p. C.J.L. Valodkai ir L.S. 
Bungardai p.p. Valodkų namuose. 
Čia susitiko seni pažįstami, nesi
matę daugiau dvidešimt metų. Pie
tų metu pasikeista nuoširdžiom kal
bom ir įspūdžiais. Kun. P. Dauk
nys papasakojo apie lietuvių gy
venimų ir darbus Europoje ir Ang
lijoje.

Nebuvo užmiršti ir mūsų ligo
niai: p .D. Paliulis, kuris praėju
sį mėnesį turėjo išvykti į Ameri- 
kų, bet išleistuvių išvakarėse sun
kiai susirgo ir vėliau buvo nuga
bentas į ligoninę. Šiuo metu ligonio 
sveikata taisosi. Taip pat svečiai 
buvo supažindinti su Geelong apy
linkėmis ir Lietuvių Namais.

Tų pačių dienų vakare kun. Dr. 
P. Bučinsko pastangomis buvo su
ruoštas jaukus priėmimas pas p.p.

Stukevičius, kur dalyvavo ir orga- 
zacijų pirmininkai: apyl. valdybos 
pirmininkas p. V. Bindokas, tėvų 
k-to pirmininkas p. J. Manikaus- 
kas, Geelong choro valdybos pirm, 
p. K. šimkevičius, bažnytinio k-to 
pirm. p. V. Stagis. Taip pat daly
vavo p. K. Kaciūnienė iš Brisbane. 
Ta proga svečius pasveikino ir 
gražų žodį tarė p. V. Ivaškevičius.

Malonu buvo susitikti ir nuo
širdžiai išsikalbėti su svečiais, ypač 
su kun. A. Kazlausku ir kun. P. 
Daukniu, kuriems norisi palinkėti 
Augščiausiojo palaimos ir kad jų 
gražus sugyvenimas Anglijos lie
tuvių tarpe prigytų ir neštų gra
žų vaisių taip pat mūsų tarpe.

J. Žemaitis

FOTO PARODA ADELAIDĖJE

1. Foto parodų ruošia ALB 
Krašto Kultūros Tarybos Foto ir 
Filmos sekcijos valdyba.

2. Foto paroda įvyks š.m. gruo
džio mėn. 26-31 d., Adelaidėje.

3. Parodos apimtis: a. papras
tos nuotraukos, ne mažesnės 6’’ 
x 8.”. b) spalvotos nuotraukos, 
įvairaus dydžio, c. transparent*! 
(slides) 35 mm. d. 8mm spalvotos 
filmos, 50 pėdų ilgio.

4. Visose trečiame punkte pa
minėtose foto srityse eksponatų 
temos laisvos.

5. Prie kiekvieno eksponato tu
ri būti autoriaus pavardė, adre
sas ir temos pavadinimas.

6. Eksponatus prisiųsti ligi š.m. 
lapkričio mėn. 30 d. Vytautui Vo
syliui, 68’ Cuming street, MILE 
END, S.A.

7. Eksponatų premijavimas įvyks 
š.m. gruodžio mėn. 8 d.

8. Po parodos eksponatai bus 
gražinami savininkams ligi 1963. 
1.15.

Vienas asmuo gali išstatyti ne
ribotų skaičių eksponatų, bet už 
kiekvienų eksponatų įmokamas 
įstojimo mokestis, sekančiai: a. už 
vienų nuotraukų (paprastų ar 
spalvotų) — 1 šilingas, b. Už vie
nų transparentų — 6 penai, c. 
už vienų filmų — 2 šilingai.

Parodon įstojimo mokestis tu
ri būti atsiųstas kartu su ekspo
natais atskirame voke.

10. Šioje parodoje kviečiame 
dalyvauti visus Australijoje gyve
nančius lietuvius foto mėgėjus.

Vacys Ilgūnas 
Sekcijos seniūnas

PAMALDOS
Liepos 29 d. 10 vai. bus laiko

mos lietuviams pamaldos St. Ma
rys bažnyčioje. Tų pačių dienų 12 
vai. pamaldos sydnėjiškiams Cam- 
perdowne.

♦ < s

< - MS
< - Ms

LIEPOS 28 D. 7VAL. VAK. LIETUVIŲ NAMUOSE REDFERNE ĮVYKSTA ;;
Ms
MS MS

ROŽYČIŲ VAKARAS - KABARETAS
• :: 

Ms

« ► „ MS

Vakaro programoje: ★ solo šokiai (E. Kymantaitė), ★ prancūzas solistas, ★ Bijūnėliai, ”

★ Rožytės ir kt.
- ► < ►

ĮĖJIMUI KAINA NENUSTATYTA
M S < s
" s « s
MS

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Vėl staigmena: Rožyčių vaka

ro metu (liepos 28 d.) Redferne) 
prancūzas dainuos lietuviškai, 
Edą Kymantaitė šoks prancūziš
kai, Bijūnėliai rusų, Rožytės is
panų stiliuje. Sakyčiau tikras 
tarptautinis mutinys. Kų veiks 
linksmieji broliai? Jeigu jie to 
vakaro programoje pasirodys, tai 
jie tikrai dainuos lietuviškai.

★
Moterų draugijos pirmininkė 

vakaro metu (liepos 14 d.) pri
rėmė vyrus prie sienos klausda
ma, kodėl jie pasivadino Rožy
tėmis. Nešiaiškindami Rožyčių vy
rai užtikrina, kad kitų kartų į mo
terų rengiamų vakarų jie atvyks 
užsiauginę barzdas ir bus Lietu
viai barzdočiai.

★
Liepos 29 d. ir rugpjūčio 5 d. 

(sekmadieniais) latvių sporto klu
bai ruošia krepšinio turnyrų New
town Police Boys salėje. Bus kovo
jama dėl pereinamosios Olympic 
taurės, šiame turnyre pakviestos 
geriausios krepšinio komandos 
Sydnėjuje. Dalyvaus ir Kovo krep
šininkai.

Liepos 28 d. gausus sydnėjiškių 
būrelis susirinko Redfern lietuvių 
namuose pasiklausyti p .V. Šlio
gerio paskaitos apie ketvirtųjį Lie
tuvos seimų. Prelegentas patiekė 
įdomios to meto medžiagos vado
vaudamasis savo išgyvenimais ir 
prisiminimais. Po paskaitos vyko 
gyvos diskusijos. Dalyvavę toje 
paskaitoje pripažino, kad prelegen
tas buvęs labai objektyvus ir nuo
širdus. Po oficialios dalies dar il
gai truko ta pačia tema individu
alūs pašnekesiai prie alaus stiklo.

★
Nors ir viduržiemis, bet gandrai 

savo sparnų nenuleidžia. Praėjusį

ketvirtadienį aplankę Kastytį ir 
Nijolę Stašionius jiems padovano
jo dukrelę.

★
Pereito sekmadienio anskyvų va

landų Sydney Kings Cross’e paste
bėta kanberiškė rašytoja E. Ra- 
taiskienė su Canberros ir Sydnė- 
jaus suita. Visi kostiumuoti dail. 
V. Rato stiliuje.

★

Skundžiamės, kad negausiai lan
komi mūsų bendruomeniniai susi
rinkimai. Tačiau mane pasiekė ži
nios iš Adelaidės, kad kaikurie mū
sų bendruomenės nariai net buvo 
pinigine bauda nubausti už daly
vavimų bendruomenės susirinki
muose. Vargas tarp dviejų ugnių 
— nukentėsi nuo priešų ir nuo sa
vų ! Ku-ka

DARIAUS — GIRĖNO

Po kelių metų pertraukos, Ade
laidėje vėl buvo surengtas gar
bingos Dariaus-Girėno mirties pa
minėjimas — popietė. Šį kartų 
minėjimų surengė L.V.S. Ramo-

GARANTUOTAI BOSITE PATENKINTI ATSILANKĘ Į METINI

MUSU PASTOGES

SPAUDOS BALIU
KURIS ĮVYKS RUGPJŪČIO 18 D. LATVIŲ SALĖJE 32 PARNELL STR., STRATHFIELD

Programa įvairi ir originali: matysime rinktines šokėjas egzotiškoje aprangoje, veiks pira
tų baras, didžiausias valgių ir gėrimų pasirinkimas vietoje.

Ir šiai, metai, balių globos Mūsų Pastogės gimdytojas — steigėjas 
ALB GARBĖS NARYS ANTANAS BAUŽĖ SU PONIA.

Šis grandiozinis balius suteiks jums neįkainuojamų malonumų, kuriuos patirsite 
už pakvietimų tik 22 šilingus. ■ 
Jau šiandie pasirūpinkite pakvietimais, kad vėliau netektų laukti prie durų.

| balių pakvietimai gaunami šiais adresais:
Daukus — 272 Cooper Rd., Yagoona, Tel. 70-5281,
Venclovas — 9 Lemnos Str., Homebush, tel. UM 6208,
Kazokas — 13 Percy Str., Bankstown, tel. 70-8395,
Patašius — 55 Riverview Rd., Earlwood,

J. Zinku. — 84 Victor Ave., Picnic Point,
J.P. Kedys — Baltia Pty. Ltd., 93a Argyle Str., Parramatta,
M. Petronis — 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727,
M. Zakaras — 10 Onslow Str., Canterbury, tel. UW 5072,
H. Stošius — 120 Gloucester Str., Sydney,
E. Migevičiu. — 39 Junction Str., Cabramatta,
S. Zablockienė — Spaudos Kioskas, Camperdown bažn.,
M. Gailiūna. — 5 Fowler Str., Bulli, t
P. Pilka — 29 Westgarth Str., O’Connor, Canberra. «

STALUS IR VIETAS SKIRSTO V. KAZOKAS. ’

sumokėdami

B.
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KVIETIMAS
Sydney Lietuvių Klubo “Lietu

vių Namai” NEPAPRASTAS na
rių susirinkimas įvyksta 1962 m. 
liepos mėn. 29 d. 2 vai. p.p., 20 
Botany Rd., Alexandria, į kurį 
kviečiame Tamstas atvykti.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Mandatų Komisijos patvirti

nimas ir jos pranešimas,
4. Tarybos pranešimas,
5. Naujo Statuto išaiškinimas ir 

jo priėmimas,
6. Turto perdavimo klausimas,
7. Laikinos Valdybos išrinkimas,
8. Narių pageidavimai ir suma

nymai,
9. Susirinkimo uždarymas.
Remiantis įstatų 33 paragrafu, 

šauktu laiku reikalingam kvoru
mui nesusirinkus, valanda vėliau 
susirinkimas bus pradėtas ir lai
komas teisėtu, neatsižvelgiant į da
lyvių skaičių.

Turint galvoj susirinkime svars
tomų dalykų svarbų, kiekvieno na
rio dalyvavimas yra privalomas.

Narys negalėdamas dalyvauti 
susirinkime, pasiremiant įstatų 14 
paragrafu, gali raštu įgalioti kitų 
narį dalyvauti susirinkime su jam 
priklausoma balso teise.

Sydney Lietuvių Klubo
I j “Lietuvių Namai” Taryba

MINĖJIMAS

vė drauge su Vilniaus tunto skau
tais Lietuvių Namuose pereitų 
sekmadienį, liepos 8 d.

Minėjimų pradėjo “Ramovės” 
pirmininkas C. Zamoiskis ir prašė 
minutės tyla pagerbti didvyrius 
lakūnus.

Jautrių prisiminimų paskaitų 
pasakė kun. Pr. Dauknys, MIC, 
o aviacijos majoras J. Pyragius 
išryškino skridimo reikšmę dau
giau iš profesinės pusės. Skautų 
atstovui skltn. A. Zamoiskiui per
skaičius lakūnų testamentų, pra
sidėjo tunto sueiga. Jos pradžio
je šešios skautės davė įžodį, kurį 
pravedė naujasis skautų dvasios 
vadas kun. Pr. Dauknys. Ta pačia 
proga jis buvo supažindintas su 
tuntu ir jam įteikta dovana — 
lietuviškų raštų pagalvė, gauta 
iš Lietuvos.

Būdinga, kad tai buvo paskuti
nė tuntiriinko A. Gavelio sueiga. 
Dėl sveikatos jis pasitraukia iš 
daug darbo reikalaujančios tunti- 
ninko vietos; nauju tuntininku 
paskirtas V. Opulskis.

Meninę minėjim-sueigos dalį 
atliko skautai, vadovaujami pa- 
skaut. V. Šulco.

Minėjimo dalyviai ir skautų tė
vai salėje jaukiai ir gana gražiai 
praleido sekmadienio popietę ne 
tik pagerbdami didvyrius, bet ir

PRANEŠIMAS
Pakartotinai pranešame, kad 

Sydnėjaus foto mėgėjų susirinki
mas įvyks liepos 29 d. (sekmadienį ) 
3 vai. p.p. Bankstowno lietuvių 
namuose (žiūr. platesnį pranešimų 
M.P. Nr. 28 (690).

Kviečiame atvykti visus Sydnė
jaus foto mėgėjus, įskaitant ir jau
nesnio amžiaus jaunuolius-les.

Iniciatoriai

“ŠVIESOS PRANEŠIMAS
Narių dėmesiui pranešama, kad 

Sambūrio “Šviesa” Sydnėjaus sky
riaus metinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos 27 d., 7.30 vai. 
vak. Lietuvių Namuose Redferne. 
Bus renkama valdyba ir aptariami 
aktualūs klausimai. Pagal statutų, 
narių dalyvavimas būtinas. Po susi
rinkimo numatomos filmos iš lie
tuvių gyvenimo Sydnėjuje ir ekra
niniai paveikslai (“slides”). Jei 
kas iš narių turi nuosavų “slides” 
ar gali įdomesnių pasiskolinti ki
tur, kviečiami atsinešti.

Valdyba

CANBERRA APYL. SU-MAS
Liepos 29 d. 2 vai. p.p. šaukia-, 

mas Canberra Apylinkės visuotinis 
susirinkimas Good neighbour sa
lėje Riverside.
Darbotvrakė: susirinkimo atidary
mas.
Prezidiumo sudarymas.
Valdybos ir kontrolės k-jos prane
šimai.
Diskusijos dėl pranešimų. 
Naujų organų rinkimai. 
Atstovų rinkimai į ALB Tarybų. 
Klausimai ir sumanymai.

Nesusirinkus laiku daugumai, po 
valandos šaukiamas antras susi
rinkimas, 3 vai. ten pat ir bus lai
komas teisėtu neatsižvelgiant į da
lyvių skaičių.

Tuoj po minėto susirinkimo įvyks 
skautų tėvų ir rėmėjų susirinki
mas.

Canberra Apylinkės Valdyba

PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS 
šeštadienį, liepos 28 d. 3 vai p.p.

Cabramattoje, p.p. Skirkų namuo
se šaukiamas Plunksnos Klubo po
sėdis. Nariai kviečiami visi ir lai
ku dalyvauti, 'šio posėdžio metu 
bus tariamasi tolimesnės klubo 
veiklos reikalais ir renkamas nau
jas klubo pirmininkas. Ta pačia 
proga numatoma nusifotografuoti, 
nes nuotrauka skubiai reikalinga 
numatomam Sydnėjaus apylinkės 
išleidžiamam M.P. numeriui.

Malonėkite visi laiku dalyvauti, 
kad po posėdžio norintieji dar ga
lėtų suspėti ir į Rožyčių vakarų 
Redfern lietuvių namuose. 
Adresas 84 Cumberland St., Cab- 
ramatta. Pirmininkas

RINKLIAVA
Rugpjūčio 4 ir 5 dienomis ALB 

Bankstown Apylinkės Valdyba or
ganizuoja piniginę rinkliavų Vasa
rio 16-sios Gimnazijai Vokietijoje 
paremti ir taip pat sušelpti Vokie
tijoje palikusius senelius ir ligo
nius..

Malonėkite jus aplankiusius rin
kėjus neišleisti tuščiomis.

Bankstown Apylinkės Valdyba

STUDENTŲ DĖMESIUI
Rugpjūčio 10 - 12 dienomis or

ganizuojamas studentų akademi
nis savaitgalis, kuris įvyks įpras
toj vietoj Bateau Bay, N.S.W. Kai
na £3 asmeniui. Užsirašoma pas 
kol. J. Kolakauskaitę 32 Cornwall 
Rd., Auburn, tel. 649 9379.

Visi Australijos lietuviai stu
dentai maloniai kviečiami šiame 
akademiniame savaitgaly dalyvau
ti.

pabuvodami skautų tarpe bei su
sipažindami su jų skautišku gy
venimu.

Surengdami šį minėjimų, ramo- 
vėnai ir Adelaidės skautai davė 
gražų pavyzdį sutartinam darbui. 
Ir šis minėjimas dar kartų aiš
kiai parodė, kad “kur du stos, vi
sados daugiau padarys”. O nau
dingų darbų yra daug ir gana 
sudėtingų. (ALŽ)

VYTIES LOTERIJA
Adelaidės sporto klubas Vytis 

renka fantus daiktinei loterijai, 
kuri įvyks š.m. spalio 7 d., Jau
nimo šventės metu. Visi prašomi 
šių loterijų paremti fantais, ku
riuos priima klubo valdybos na
riai.

Loterijos pelnas bus skiriamas 
iškilmingų pietų išlaidoms; pietūs 
įvyks sporto šventės metu Adelai
dėje per Kalėdas.

A.L.S.K. Vyti. Valdyba

Romų Urbonų, jo mylimam tėveliui

POVILUI URBONUI MIRUS,

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu gedime
Šutų šeima
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