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TAUTOS
DIENA

Gal niekam kitam tautos pro
blema neiSkyla tokiu aštrumu, 
kaip iSeiviui, atitrūkusiam nuo 
tautos branduolio ir palikusiam 
pačiam vienam apsispręsti Tr iš
likti. Žinant, kad tautos pagrin
das yra jos kultūra, o ne pri
gimtis, čia galioja išklydusiam 
ne paveldėjimo dėsnis, bet są
moningo apsisprendimo aktas: 
arba aS taikausi prie naujų są
lygų ir aplinkos išsižadėdamas 
kuo buvęs, arba aš palieku išti
kimas savo tautai. Štai, su Šiuo 
klausimu Šiandie susiduria be
veik kiekvienas: ir aktyvus vei
kėjas, po ilgų darbo metų pa
vargęs ir daugeliu atveju nusi
vylęs, ir Šeimos tėvas ar motina, 
klausdami savęs — ar yra pras
mės auginti savo vaikus, lietu
viais. Ypač šis klausimas lydi 
tuos, kurie abejoja savo tauta 
ir jos tolimesne egzistencija.

Tauta išlieka ir išlaikoma vi
sų pirma tik tautiniai sąmonin
gų jos narių. Jie palaiko šią dva
sią ir nauja ugnimi įžiebia blės
tančius. Jau iš savo tautos pra
eities turime eilę pavyzdžių, ka
da saujelė idealistų ir ne vienų 
kartą prižadino visos tautos snū
duriuojančią sąmonę naujam gy
venimui ir naujai kūrybai. O tai 
yra galima tik tada, kai į patį 
procesą žiūrima ne materiali
niais išskaičiavimais, bet vien iš< 
idealistinės pusės. Juo daugiau 
tautoje idealizmo, juo ji yra są
moningesnė ir gaivalingesnė.

Mūsų tauta nuo neįžiūrimų 
praeityje laikų vedė savo egzis
tencinę kovų ir išliko ligi 'šian
die gaivi ir jauna, nes kaip indi
vido yra šventa pareiga ir teisė 
kovoti ir išlikti gyvam, lygiai to
kia pat neatšaukiama teisė ga
lioja ir visai tautai. Sutiktos ke
ly sutemos ir kliūtys kitiems bu
vo tik kelionės pabaiga, bet ide
alistams ir idealistiškai nusitei
kusiai tautai tėra tik naujas pa
skatinimas dar kiečiau ir atkak
liau veržtis pirmyn. Kai visa tau
ta skendi tamsiam pesimizme, 
atsiranda kudirkos, maironiai, 
valančiai, kurie jai parodo nau
ją aušrą, įsiūbuoja rytmečio var
pus. veda į šviesų ir gyvenimų.

Ir išeivijoje tūkstančiai mūsų 
tautos sūnų dingo be pėdsakų, 
kiti nuėjo svetimiems dievams 
tarnauti, bet buvo ir tebėra to
kių, kurie pasirodė bet kokiose 
sąlygose ir aplinkybėse ištikimais 
tautos sūnumis ir negęstančiais 
pavyzdžiais kitiems, nežiūrint, 
kad ir jie turėjo tas pačias pa
gundas patogiai gyventi nesirū
pinant daugiau niekuo. Savai 
tautai ištikimybė bet kokiose ap
linkybėse parodo asmens tautinį 
subrendimą ir jo gilų sąmonin
gumą. Teisingai Dr. J. Girnius 
rašo: "Palikti kraštą, tai dar ne
reiškia palikti pačią tautą. Palik
dami Lietuvos kraštų dar nepati
kome pačios Lietuvos. Dvasine 
prasme Lietuva yra lygiai visur, 
visuose pasaulio kampuose, kur 
atsidūrėme. Nesame Lietuvos 
netekę, kol patys nesame jai mi
rę. Tikra prasme palikti Lietuvą 
— tai jai mirti nutaustam. Kas 
svetur atsidūręs miršta savo tau
tai, tas krašto palikimą paver
čia tautos išdavimu."

Po šių ką tik pacituotų Dr. J. 
Girniaus žodžių nebelieka nieko

Putinas

LIETUVIO GIESMĖ.
Pamilo jūrą mūsų žemė, 
Panoro laisvės mūs tauta. 
Ir Lietuvos garbė jau švinta, 
Kovos ir darbo sukurta. 
Rūstaus likimo išmėginta 
Pamilo jūrą mūsų žemė.

Laisvos tėvynės narsūs sūnūs 
Atras kelius naujos būties. 
Nuo arklo vėl prie kalavijo 
Jie kietą dešinę išties.
Gyvent, ne mirt kovoj nebijo 
Laisvos tėvynės narsūs sūnūs.

Teisingas, didis mūsų Dievas, 
Jo rankoj amžių ateitis. 
Gyvuos mūs Lietuva tėvynė, 
Ją laimins bočių praeitis.
O mūsų darbus gins kaip gynė 
Teisingas, didis mūsų Dievas.

Mirė arkiv. T, Matulionis
Kaip praneša melbourniškis “The 

Sun”, žiniomis iš Vatikano, rug
pjūčio 13 d. okupuotoje Lietuvoje 
mirė arkivyskupas Teofilius Matu
lionis, sulaukęs 89 metų.

Dar būdamas kunigu ark. T.Ma-
tulionis pirmą kartą buvo bolševi
kų areštuotas Petrapily 1922 m. ir 
buvo išlaikytas kalėjime trejus me
tus. Paleistas iš kalėjimo jis vėl 
grįžo į Petrapilį ir čia buvo slap
tai įšventintas vyskupu. 1929 m. 
Kūčių dienų jis vėl buvo suimtas 
ir, kaip teigia Vatikano šaltiniai, 
po vienuolikos mėnesių tardymo ir 
kankinimų buvo nuteistas dešim
čiai metų priverčiamiems darbams 
prie Baltosios Jūros. Lietuvai pa
sikeičiant politiniais kaliniais su 
Sov. Sąjunga ark. Matulionis grį
žo į Lietuvą 1933 m. Antrosios bol
ševikų okupacijos metu 1944 m. 
ark. Matulionis vėl areštuotas kal
tinant jį už pastoracinį laišką. Jau 
73 metų sulaukusį senelį bolševikai

daugiau pridėti. Praktiškai neuž
tenka tik pasitenkinti savo tauti
ne kilme, kurios negalima nei 
nuneigti, nei prarasti. Tautos iš
lieka ne tiek kilminiu pagrin
du, kiek sąmoningumu. Tad ir 
išeivio rūpestis tų tautinį sąmo
ningumą ne vien tik savyje ug
dyti, bet ir kitame skatinti. Drau
ge su sąmoningumu tampriai sie
jasi ir meilė savai tautai. Tai 
yra moralinis pagrindas. Kilnu ir 
dora mylėti savo tautą, lygiai 
taip žema ir nedora nuo jos nu
sigręžti.

V.K.

KARALIUS IR GRAŽUOLE
Thailando karalius Phumiphon ir 
karalienė Sirikit vizitavo Austra
liją. Karališkoji pora lankėsi sos- 
tinuje ir Sydnėjuje. Jiems vyks
tant per Sydnėjų rinkosi minios 
žmonių jų pamatyti ir pasveikin
ti, Nemažesnė sensacija kaip 
Thailando karališkos poros vizi
tas, buvo gražuolės Miss Interna
tional Tanios Verstak sugrįžimas. 
Sydney aerodrome ją pasitiko 
daugiau žmonių, negu Thailando 
karalių. Gražuolei buvo sureng
tas iškilmingas priėmimas Sydney 
Town Hall.

* * •
Pereitą sekmadienį, rugpjūčio 26 
d. amerikiečiai paleido raketą Ma
riner IT, prikrautų įvairių moks- 

vėl nuteisia dešimčiai metų kalė
jimo. šių metų vasario mėnesį po 
piežius Jonas XXIII pakelia jį ti 
tuliariniu arkivyskupu.

Vytauto Didžiojo paminklas Kaune

linių instrumentų, į planetą Ve
nerą. Nors buvo bijomasi, kad ra
keta bus gerokai nukrypusi į ša
lį, bet po paskutinių kontaktų su 
ja į bandymą žiūrima optimistiš
kai. Instrumentai, palaiką kon
taktų su žeme, veikia labai tiks
liai. (žiūr platesnį aprašymą šio 
nr. psl. 5).

* * •
Lietuvos diplomatijos šefas pa

rašė Urugvajaus užsienių reika
lų ministeriui notų,, kurioje pa
reiškė jam ir Urugvajaus vyriau
sybei padėką už dalyvavimą Lei- 
tuvos ministerio a.a. Dr. K. Gau- 
žfnio laidotuvėse. Notą įteikė Lie
tuvos chargė d’affaires ad interin 
Urugvajuje A. Grišonas.

BRANGIUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS SVEIKINAME TAUTOS ŠVENTĖS PRO
GA IR LINKIME VISIEMS ŠVIESAUS IR IDEALISTINIO TAUTINIO SĄMONINGU
MO, KURIS YRA NE TIK TAUTINIO GYVASTINGUMO LAIDAS, BET IR ATITRŪKU
SIŲ NUO TAUTOS BRANDUOLIO NEATŠAUKIAMAS KELIAS. VISUR IR VISADA 
BŪKIME NE VIEN TIK IŠ VARDO LIETUVIAIS, BET VISA ŠIRDIMI IR VISA 
SĄMONE.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

Įvykiai Pasaulyje
PENKIASDEŠIMTASIS

Rugpiūčio 17 d. du 18 m. amžiaus 
statybos darbininkai bėgo per Ber
lyno sienų. Vienam pasisekė. O an
trasis buvo rytų milicijos peršautas 
1 nugarų ir pilvą, kai pasiekė sie
nos viršų. Jis nukrito į rytų pusę, 
ten dejavo be pagalbos, kol numirė, 
ir tik tada jo lavoną nusinešė ant 
pečių užsimetęs milicininkas. Su
žeistasis išgulėjo 45 minutes.

Kai Vakarų pusėje susirinko keli 
tūkstančiai žiūrovų ir ėmė šaukti 
“žmogžudžiai” ir banditai", milici
ninkai pro langą numetė į minią 
4 dujines granatas. Tada Vakarų 
policija i tų langą paleido 12 gra
natų.

TAU LIETUVI I
Kaip priklausyti Lietuvių Ben

druomenei yra kiekvieno tauti
nė pareiga, taip likti šalia Lietu
vių Bendruomenės yra tautinis 
nusikaltimas.

★

Lietuvių Bendruomenė yra 
bendro darbo dirva, o ne arena 
srovėms rungtyniauti.

it

Kovoti su nutautinto grėsme 
— tai visų pirma ne išlaikyti, o 
kurti, būtent įžiebti jaunose kar
tose tautinę gyvybę.

Nuo sienos išmūrijimo šitaip bu
vo nušautas jau 50-sis pabėgėlis.

SLAPTI SKRIDIMAI
“Flight” paskelbė, kad nuo lap

kričio mėn. amerikiečių aviacija 
yra paleidusi 20 niekieno nepaste
bėtų dirbtinių žemės palydovų, tarp 
jų 6 Samos, kurie buvo skirti rinkti 
žinioms, 1 Midas — raketinį įspė
jamąjį ir 12 kitokių. Jų paleidimas 
buvo karinė paslaptis. Vienas bu
vęs su žmogum.

SIEKIA 35 VAL. DARBO 
SAVAITĖS

Amerikos profesinės sąjungos 
nutarė rūpintis, kad kongresas pa
keistų veikiantį įstatymų — darbo

Kova už tautinę gyvybę visa
da yra bendruomeninė kova.

★
Tikra tarnyba tautai tuo pa

čiu yra tarnyba žmonijai.

*

Net ir palikus kraštą dėl prie
vartos nepakanka tik patiems ne
kaltiems jaustis. Ne pati prievar
ta gali išteisinti krašto palikimų, 
o tik nepalaužiama tautinė išti
kimybė.

Mintys paimtos iš J. Girniaus 
knygos "Tauta ir tautinė iš
tikimybė". 

savaitę sutrumpintų į 35 vai.
Pagal dabartinį įstatymą stan

dartinė darbo savaitė yra 40 vai. 
Už išdirbtą ilgesnį laikų mokama 
antvalandinėmis normomis — 50 
proc. daugiau.

SUSTIPRINTA SIENOS
APSAUGA

Rytų Berlyno milicija rugpiūčio 
13 d. stipriau saugojo sienų, kad 
Vakarų berlyniečiai neišverstų jos.

Apsimėtymas dujinėmis bombo
mis, naudojimas vandens švirkštų 
tebevyko pasienyje ir po metinės 
sukakties, kai siena buvo išmūryta.

Ta proga pažymėtina, kad ir 
mūro sienai esant per metus į V. 
Vokietiją perbėgo 12.316 asmenų. 
Bėgant nušautų buvo 52. Rytų mi
licija 358 kartus šaudė pasienyje.

— Ties Mont Blancu prakastasis 
tunelis yra 7 su puse mylių ilgio 
ir bus 26 pėdų pločio.

— Pagal naująjį potvarkį Argen
tinoje už komunistinę veiklų bus 
baudžiama iki 10 metų kalėjimo ir 
3.200 svarų bauda.

— Atplaukęs 600 mylių iš Gdy
nės mažu žvejo laivu, 40 m. am
žiaus lenkas Putpzalekas paprašė 
D. Britanijoje prieglobsčio.

ISPANIJOJE NERAMUMAI
Nežiūrint vienur kitur pasireiš
kusių didesniu mastu streikų, apie 
kuriuos jau buvo rašyta anksčiau, 
Ispanijoje nepasitenkinimas esa
ma tvarka neatslūgsta. Po laimė
to streiko angliakasiai vėl metė 
darbų reikalaudami geresnio at
lyginimo ir sųlygų. Vienur kitur 
miestuose išsprogdintos bombos 
prie valdiškų ir laikraščių redak
cijų pastatų. Nors paskutiniu lai
ku spaudos cenzūra Ispanijoje su
švelninta ir atleista taip pat eko
nominiai varžtai, vis tik nepasi
tenkinimas ne tik kad nemažėja, 
bet vis dar tempiasi.

PASIKĖSINIMAS
PRIEŠ DE GAULLE

Prieš Prancūzijos prezidentų 
gen. C. de Gaulle įvykdytas pasi
kėsinimas jam vykstant iš Pary
žiaus namo į savo ūkį. Iš prava-
žiuojančios mašinos paleista seri
ja automato šūvių į de Gaulle 
mašiną. Išskyrus apgadintų maši
nų niekas iš jojte važiavusių ne
nukentėjo. De Gaulle palydovams 
pasikėsintojų pagauti nepavyko. 
Tai yra antras pasikėsinimas prieš 
Prancūzijos prezidento gyvybę.

★
Prezidentas Kennedy perspėja, 
kad jeigu nebus pašalinti atomi
niai ginklai, tai apie 1970-sius me
tus 10 ar 15 kraštų turės savo 
atominius ginklus. Toks atominių 
ginklų paplitimas pasaulį pasta
tytų didesniame pavojuje, negu 
jis šiandie yra. Tad jis siūlo: bet 
kokia kaina Genevos tebevykstan- 
čioje konferencijoje reikią susi
tarti, kad atominiai ginklai būtų 
pašalinti.

1
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GELEŽINĘ
KINOTEATRAI LIETUVOJE

Šiais metais — vasarą ne tik die
nomis, bet ir naktiniuose seansuose 
vilniečių gyventojų masės skubėjo 
į Vingio parką žiūrėti amerikoniš
kojo filmo “šaunioji septyniukė”, 
anot sov. spaudos, filmo su peilio 
ir pistoleto riteriais. Tas pats sa- 
vaitraStis dar pranešė, kad rugpjū
čio mėn. Lietuvos ekranuose pra
dėjo rodyti "Septynias nuotakas 
septyniems broliams” (su pirmuoju 
žymesniu Rūtos Kilmonytės pasi
rodymu) ir lengva įsivaizduoti, 
kaip bus sunku prisiirti prie kasos 
langelio). Kai Vilniaus ar kito 
miesto kine rodomas užsienio fil
mas, tai paprastai netenkama švar
ko ar apsiausto sagos — tiek daug 
žmonių veržiasi.

MASKVOJE MOKOSI APIE 150
STUDENTŲ LIETUVIŲ

Apie kultūrinius Lietuvos saitus 
su Sovietijos respublikomis rašyda
mas “Komunistas" (7 nr.) pažymi, 
kad Maskvos aukštosiose mokyklose 
mokosi apie 150 studentų lietuvių, 
šalia jų dar Maskvoje galima rasti 
daug lietuvių aspirantų, neakivaiz
dininkų, Aukštosios partinės mo
kyklos ir Visuomeninių mokslų 
akademijos prie partijos ck klau
sytojų. Teatro srity Maskvos Di
džiajame teatre kaip dirigentas 
dirba Algis žiūraitis. Esą, tolimose 
respublikose, kaip Azer&aidžiane 
skaitomi Cvirkos, Sal. Neries kūri
niai, tačiau drauge skundžiamasi, 
kad kai kurios stambios sovietų 
gamyklos, pvz., “Rostselmaš” tu
rinčios per 65.000 tomų biblioteką, 
bet iŠ Lietuvos sunkiai gaunančios 
kokią knygą. Rostove leidžiamas 
“Don” žurnalas išspausdintas po
pieriuje, kurį gamina Kauno J. Ja
nonio vardo popieriaus fabrikas.

(E)

DAR DU MIRTIES 
SPRENDIMAI

Aukščiausiojo teismo išvažiuoja
moje sesijoje Kaune buvo svarsto
ma “stambių vertelgų ir speku
liantų” byla. Toji grupė nuo 1953 
iki 1961 metų variusi plačią speku
liaciją valiutomis ir įvairiomis 
brangenybėmis. Ypač plačiu mastu 
pasireiškę Moisiejus čukermanas 
ir Antanas šakalys, kurie jau anks
čiau buvę bausti už valiutų speku
liacijas. Abu nuteisti mirties baus
me sušaudant, konfiskuojant visą 
turtą. Kiti grupės dalyviai nubaus
ti taip pat aukštomis bausmėmis: 
Jonas Jaškauskas nuteistas 15 m. 
laisvės atėmimo tik dėl savo am

UŽDANGA PRASKLEIDUS
I

žiaus, šiaip ir jis būtų buvęs nu
teistas mirties bausme. Tamara 
Juškevičienė nubausta 7 m., Pešė 
Kacienė 6 m. laisvės atėmimo. Kiti 
nuteistieji: Vladas Mogila, Nafto- 
lijus Siepakas, Vasilijus Agejevas.

(E)

DAIL. K. ŠIMONIUI — 75 M.
Rugpjūčio 25 d. Lietuvoje gyve

nančiam dail. K. Šimoniui sukako 
76 m. amž. Vertindama dailininko 
nueitą kūrybos kelią, Vilniaus 
"Pergalė” (8 nr.) nurodė, kad K. 
Šimonio paveikslus dažnai įkvėpda
vo lietuvių folkloras, o ankstesnie
ms jo darbams žurnalas prikišo 
stiprią kubizmo įtaką. Esą, jo dar
buose juntama liaudiška fantazija, 
pasakų įtaka. Pastaruoju metu 
dailininką patraukusi kosmoso te
matika.Sukaktuvininkas dažnai su
sitinkąs su besimokančiu jaunimu 
ar dirbančiaisiais, pasakoja apie 
savo kūrybą. Yra parašęs atsimi
nimų knygą "Gyvenimo nuotru
pos”. (E)

VOKIETIJOS ŽLUGIMAS
PASKUTINĖS KONVULSIJOS
Gruodžio 15 d. naktis buvo tam

si ir šalta. Tirštas rūkas gaubė 
šlaitus, kai vokiečių daliniai gru
pavosi puolimo linijon. šiam žy
giui oras tikrai buvo palankus. 
Gruodžio 16 d. ryte vokiečiai pra
laužė frontą Ardėnuose, susėmė 
alijantų to sektoriaus vyriausią 
komandą. Šios vokiečių ofenzyvos 
likimas buvo užantspauduotas 
1944 m. Kūčių dieną. Dieną prieš 
tai vokiečių antroji šarvuočių di
vizija pasiekė Meuse ir sustojo 
laukdama pastiprinimų ir svar
biausia skysto kuro, tačiau šito 
jie niekad nesulaukė. Amerikiečių 
antroji šarvuočių divizija puolė 
vokiečius iš šiaurės. Porą dienų 
prieš Kalėdas oras pragiedrėjo, ir 
amerikiečių karo aviacija visu 
svoriu puolė vokiečių tiekimą ir 
įsistiprinimus. Vokiečiams nebu
vo kito kelio, kaip tik trauktis. 
Bet ir šiuo atveju Hitleris apie 
traukimąsi nieko nenorėjo girdė
ti. Jis greipėsi į generolus reika
laudamas naujų puolimų. Tačiau

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ *
J I USSR PER ŠVEDIJĄ >;
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LIETUVIAI KONGRESE

KOVAI PRIEŠ VĖŽJ

Maskvoje įvykusiame VIII tarp
tautiniame kongrese kovai prieš 
vėžį dalyvavo ir 22 iš Lietuvos at
vykę medicinos darbuotojai, jų 
tarpe Onkologijos mokslinio tyrimo 
instituto direktorius A. Telyčėnas, 
profesoriai V. Girdzijauskas, P. 
Norkūnas ir kt. Per Vilniaus Eltą 
(žiūr. “Tiesa", 188 nr.)* apie kon
gresą kalbėdamas, sveikatos apsau
gos ministras V. Kleiza nurodė, 
kad kongrese dalyvavo apie 5.000 
pasaulio mokslininkų iš 70 kraštų, 
perskaityta per 1.000 pranešimų. 
Vienas iš lietuvių pranešėjų, A. 
Telyčėnas (jis rugpiūčio mėn. gavo 
“nusipelniusio išradėjo” vardą), su
pažindino su lietuvių mokslininkų 
sukurtais preparatais vėžio gydy
mui. Lietuvoje pradėtas sėkmingai 
taikyti onkologijos instituto ben
dradarbių sukurtas priešvėžinis 
cheminis preparatas “Lonin — 4”. 
Dar pranešimus kongrese padarė 

vokiečiai neturėjo jėgų, kad jo 
reikalavimai būtų išpildyti. 1945 
m. sausio 16 d., mėnesiui praėjus 
po pradėtos ofenzyvos vokiečiai 
buvo atstumti į savo senas pozi
cijas. Tai buvo paskutinis vokie
čių pasispardymas antrojo pasau
linio karo metu, šios ofenzyvos 
nesėkmė ir pasėkos atsiliepė ne 
tik vakaruose, bet ir rytų fronte, 
nes Hitleris, norėdamas padaryti 
didesnį efektą, buvo atitraukęs 
rezervus iš rytų ir permetęs į va
karus.

Tuoj po to vokiečių Reicho pa
baiga jau matėsi. 1945 m. vasario 
8 d. gen. Eisenhower daliniai pa
siekė Reiną. Amerikiečiai tikėjo
si, kad vokiečiai vykdys tik ruti
nines atsitraukimo kautynes, bet 
reikia atsiminti, kad vokiečių už
nugaryje dar tebestovėjo Hitle
ris. Prieš pabaigą jis vis labiau 
krito į histeriką.

Balandžio 16 d. amerikiečiai iš 
vakarų pasiekė Nuernbergą, o iš 
rytų Žukovo daliniai jau balan-

vilniečiai L. Griciūtė, V. Kutorga, 
kaunietis A. Tarnauskas ir kt. Kon
gresas parodęs, kad vėžiniai susir
gimai nėra neišgydomi, o pirmose 
stadijose vėžys visiškai išgydomas. 
Buvusio kongreso išdavoms Apsvar
styti rugsėjo mėn. Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžy
je įvyks medicinos darbuotojų kon
ferencijos, su kongreso dalyvių pra
nešimais. (E)

EKSPEDICIJA I SIBIRO 
ŠIAURĘ

“Tiesa” (186 nr.) paskelbė, kad 
iš Vakarų Sibiro į Kauną grįžo 
Zoologijos muziejaus organizuota 
ekspedicija. Joje dalyvavo prof. T. 
Ivanauskas, vyr. mokslinis dar
buotojas A. Vaitkevičius ir stud, 
med. T. Stanikas. Ekspedicija ap
lankiusi Obės žiotis Salechardo ra
jone. Išvykos tikslas buvęs susipa
žinti su tundros paukščių fauna. 
Ekspedicijos dalyviams teko lan
kytis daugiausiai pereinamoje zo
noje tarp taigos ir tundros.

*
Vakarų Vokietijoje nuo 1945 

ra. pasodinta apie 7 milijardai me
delių.

džio 21 d. įžengė į Berlyno prie
miesčius. Austrijos sostinė Viena 
krito balandžio 15 d., gi balandžio 
25 d. amerikiečiai ir rusai susiti
ko Torgau mieste prie Elbės, maž
daug 75 mylios nuo Berlyno. 
Šiaurės ii- pietų Vokietija buvo 
perskelta pusiau, ir Hitleris at
kirstas Berlyne.

KEISTOS VESTUVĖS
1945 m. balandžio 15 d. Eva 

Braun atvyko į Berlyną pas Hit
lerį. Labai nedaug vokiečių ži
nojo, kad iš viso tokia yra, ir dar 
mažiau tokių, kurie nujautė jos 
santykius su Adolfu. O ji iš tik
rųjų jau 12 metų gyveno glau- 
ęlžiuose santykiuose su Hitleriu. 
Dabar ji atvyko į savo vestuves. 
Nors pats Hitleris neabejotinai 
džiaugėsi jos draugyste, bet visa
dos laikė ją atokiai, nes neįsi
leisdavo į savo įvairias įstaigas, 
kuriose karo metais jis praleis
davo beveik visą laiką. Tuo tarpu 
Eva Braun leido vienišas dienas 
Obersalzberge, Austrijoj, jo be
laukdama. Kaip kad tvirtina Hit
lerio šoferis, ji buvusi pati ne
laimingiausia moteris Vokietijoje.

Hitlerio bunkery (slėptuvėje) 
Berlyne atmosfera buvo kaip lu
natikų kalėjime. Pats Fuehreris 
niekaip negalėjo susigyventi su

FESTIVALIO ATGARSIAI
Helsinkyje įvykęs jaunimo ir 

studentų festivalis toli gražu ne
pateisino organizatorių lūkesčių. 
Jei pradžioje buvo planuota su
silaukti ligi 21.000 delegatų, jei 
vėliau šis skaičius jau buvo nu
kritęs iki 15.000 ir žemiau, tai 
atidarymo dieną parado eisenose 
miesto gatvėse ir stadijone pra
žygiavo 10.800 delegatų.

Su vėliau atvykusiais dalyvių 
skaičius negalėjo pranešti 15-16. 
000. Nors rengėjai siekė kuo dau
giau sutraukti afrikiečių, bet ir 
čia jie susidūrė su nesekme — 
pvz, buvo numatyta 1.600 afrikie
čių, o festivalyje pasirodė tik pu
sė — 800. Labai būdingas Ghanos 
delegacijos nedalyvavimas. Iš eu
ropiečių nepasirodė ir Turkija.

Festivalio rengėjų nesėkmė su 
afrikiečiais ir azijiečiais pasireiš
kė ypač į festivalio pabaigą. Cey- 
lonp delegacijos narių dauguma, 
protestuodama prieš komunistinį 
prievartavimą, neleidimą laisvai 
diskutuoti, prieš laiką pasitraukė 
iš festivalio ir nuvažiavo namon. 
Keturių afrikiečių delegacijų na
riai (jų tarpe senegaliečiai) for
maliai protestavo prieš festivalio 
rengėjų komunistinius metodus, 
jų partiškumą prieš Vakarus ir 
netoleranciją.

Suomijos sostinės gyventojų 
nusistatymas prieš festivalį buvo 
jaučiamas visą laiką. Vienintelis 
komunistų dienraštis “Kansan 
Uutiset” festivaliui kasdien sky
rė po keletą puslapių, tačiau ki
toje spaudoje tegalėjai rasti tik 
apmokėtus festivalio skelbimus. 
Visuomenės informavimo požiū
riu komunistus aiškiai nurungė 
savo propagandine veikla oficia
liai pasivadinusi “Suomių studen
tų ir jaunimo sąjunga”. Jos pas

faktu, kad Reicho sostinė Berly
nas buvo beveik užimtas tų pačių 
rusų, kurių armijas prieš 3 me
tus pats buvo laikęs sunaikintomis. 
Kiekvienas vyras, galįs dar valdy
ti rankas ir kojas, buvo įjungtas 
į Reicho sostinės gynybą. Hitle
ris vis dar komandavo savo ar
mijas, kurios jau nebeegzistavo. 
Jis pats buvo atkirstas ir su pa
sauliu susisiekė tik radio keliu.

(Bus daugiau)
■.".V.V.W.W.VAV.V.W.V.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę! 

tangomis, nuo liepos 28 d. Hel
sinkio kioskuose pasirodė 4 pusi, 
spaustuvėje parengtas dlenraštu- 
kas “Helsinkio jaunimo naujie
nos.” Anglų, prancūzų ir ispanų 
kalbomis jis plačiai informavo 
apie festivalį, jo tikruosius tiks
lus, komunistinę įtaką ir pan. 
šios “Naujienos” turėjo vis di
desnį pasisekimą ir gaila, kad jos 
nebuvo spausdinamos ir rusų kal
boje. Kultūrinės dalies pabrėži
mas (čia vyravo įvairių tautų 
liaudies meno ansamblių pasiro
dymai) buvo aiški rengėjų meške
rė apmulkinti pasaulio viešąją 
nuomonę.

Tačiau visas komunistinių pas
tangų svoris buvo atkreiptas ne 
i koncertus ar sporto rungtynes, , 
bet į vad. seminarus, koliokviju- 
mus. Jie vyko kasdien, atvykę į 
tuos seminarus buvo griežtai tik
rinami, o prezidiume sėdį žmo
nės, patikimi komunistai, budėjo, 
kad debatai nenukryptų nuo ko
munistinės linijos. Tačiau kokia 
nebūtų buvusi griežta delegatų 
atranka, keliuose seminaruose, 
ypatingai Afrikos atstovai, turė
jo galimybės protestuoti prieš 
vienašališkumą, prieš laisvo pa 
sisakymo varžymus. Tokie dele
gatai rengėjų buvo skubiai nutil
domi, tačiau jau ir trumpai pa
reikšti protestai sugebėdavo nu
aidėti toliau nuo seminarų patal
pų ir pasiekti vietos bei užsienio 
spaudą.

Festivalio delegacijos įsitikino 
gyventojų nepasitenkinimu, prie
šiškumu komunistiniams parengi
mams ir dėl to vėliau jau buvo 
suvaržyta didesnė laisvė judėti 
miesto gatvėmis. Tai ypač lietė 
sovietų delegacijos narius. Festi
valyje iš lietuvių dalyvavo vos 
keletas. (E)

MIRĖ

JUOZAS BUDRIKAS

Rugpiūčio 13 d. Čikagoje, JAV, 
mirė žymus Čikagos lietuvių vers
lininkas Juozas Budrikas, sulaukęs 
69 m. amž. Jis ne tik išugdė stam
bią prekybos įmonę, bet ir pasižy
mėjo lietuvių visuomenės veikloje. 
Velionis 1929 m. pirmasis pradėjo 
lietuviškas radijo programas, leido 
lietuvių kompozitorių dainų ir mu
zikos rinkinius, šelpė įvairius lie
tuvių kultūros darbus, priklausė 
visai eilei lietuvių organizacijų. J. 
Budrikas buvo gimęs 1893 m. Yla
kiuose, Telšių apskr. ir į JAV at
vyko 1910 m.

GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
Vertė J. Pr. Palukaitis

Barakai dar tebestovi. Jie' panašūs į ilgus že
mus tvartus, nors juose buvo žmonių buveinės. Abie
jose kanalo pusėse tuose barakuose gyveno dešim
tys tūkstančių pavergtų žmonių. Barakai buvo pil
kos niūrios spalvos. Purvini langai išdavė vidaus 
skurdumą. Apie lagerius aukšta surūdijusios spyg
liuotos vielos tvora .Ant stulpų vėjas supo suply- 
sušius marškinius. Išvargusios moterys vilko sun
kius kibirus. Ties kiekvienos “gyvenamos įstaigos” 
viduriu kilo medinis sargybos bokštas, čia su kul
kosvaidžiu sėdėjo GPU sargybinis. Pabėgti negalėjo 
niekas — tai reiškė mirtį.

Netoli nuo Maskvos jūros — dirbtinio ežero 
— staiga krante pamačiau mažą grupę sulinkusių 
žingsnioujančių pavidalų. Jų apranga buvo grotos- 
tiška. Kostiumai — vieni skarmalai, kai kuriose 
vietose suraišioti storomis virvelėmis. Vietoje batų 
dėvėjo vyžas, apsivynioję autais ir virvelėmis. Visa 
buov aplipę purvu. Kaip seniai jie galėjo būti ne
plauti? Po trijų ar keturių kalinių žingsniuojančių 
vienas paskui kitą, ėjo nuogu durtuvu GPU sargy
binis. Atrodo, kad jie po darbo buvo vedami į savo 
buveines .Tegyvuoja laisvė!

Kai įspūdžio pagauta atidariau aparatą, no
rėdama padaryti pora nuotraukų, staiga šalia manęs, 
kaip iš žemių, išdygo du rūsčios išvaizdos vyrai.

— Paslėpkite aparatą, piliete. Fotografuoti 
griežčiausiai draudžiama. Nusižengimai smarkiai 
baudžiami 1

žvilgsnis i jų veidus pamokė mane, kad šis 
įsakymas nebus pakeistas.

Mano mintys nuklydo atgal. Galvojau apie nau

jai dažytąjį fasadą, kurį būtinai turėjau įamžin
ti, — ir dabar čia, draudimas pažvelgti į sovietinę 
tikrovę. Vyrai neatsitraukė nuo manęs. Apsisukau 
eiti šalin bet mano akys dar kartą pažvelgė į lage
rius, žmogaus vargo paveikslą, visos tautos kančios 
liudijimą.

“DRAUGIŠKUMO” PERIODAS
Grįžę iš kelionės kanalu, pergyvenome istoriją, 

kuri primygtinai parodė mums, kaip sovietai laikė
si pasižadėto draugiškumo.

Galėjo būti apie pirma valanda nakties. Sovie
tai vykdė aptemdymo pratimus. Tai buvo daroma 
gan paprastai. Jie rajonais išjungdavo elektrą, 
šviesa užgeso, sėdėjome tamsoje. Patefono adata bė- 
go Beelhoveno penktąją, o vėliau nutilo ir filhar
monijos orkestras.

Staiga kažkas pasibeldė. Kas galėtų taip vėlai 
ateiti? Paėmėme kišeninę lemputę ir atidarėme pa
šiūrės duris. Lauke stovėjo nepažįstamas žmogus. 
Plėšraus paukščio veidas, tipiška sportinė kepurė. 
Jo rankoje kažkas bolavo.

— Atnešiau jums laišką, — skubiai pasakė.
— Laišką? Iš ko gi?
— Iš vieno gero draugo. Prašau.
Mes čia neturime draugų. Laiško nepriimsime, 

— sušukau ir uždariau duris.
Po pusvalandžio suskambėjo vėl. Iš karto neno

rėjau net atidaryti, bet skambutis nenutilo, ir šiuo 
nerimo. Jis lojo ir lojo. Lauke vėl stovėjo plėšru
sis paukštis.

— Po perkūnų, — pasakiau, — nešdinkintės na

mo, o tai paleisiu šunį!
Jis atsitraukė.
Didelių šunų bolševikai labai bijojo.
Tačiau kit rytą ant stalo gulėjo suglamžytas 

laiškas. Trumpai: nepažįstamas sugrįžo, numetė 
laišką tarnaitei po kojomis ir išėjo

‘Gerbiamas Pone”, prasidėjo laiškas, “mes ži
nome, kad jūs 'esate geras vokietis. Mes apeliuoja
me į Jūsų gerą širdį. Mūsų grupė susiorganizavo 
likviduoti esamą sistemą, ir mes prašome moraliai 
ir materialiai paremti mūsų siekius, taip pat pa
laikyt užsienyje”. Laiško pabaiga skambėjo: “Pra
šau pranešti žemiau nurodytu adresu, kad jūs esa
te pasiruošę paremti mus moraliai ir materialiai”.

Su šiuo vertingu dokumentu nuskubėjome pas 
sovietų spaudos šefą.

Prašoka žodžius, — pasakė vienas mūsų.
Bolševikas šypsojosi.
— I tai jūs turėtumėte nekreipti dėmesio. Tai 

visai nesvarbi aplinkybė, smulkmena. Laišką ra
miausiais galite pasiimti vėl.

— O, ne, — pasakiau, — ne smulkmena tai, 
kad jūs į namus siunčiate provokatorių. Mano nuo
mone, tai sunkus draugiškų santykių pažeidimas.

— Bet, Madame, — sušuko spaudos šefas, — 
jūs matėte vaiduoklį. Ką jūs galvojate, tai labai 
groteskiška.

■— Groteskiška yra tai, kad čia bandoma tokių 
vaiduoklių, kaip vakarykštis vyrukas, pagalba pa
daryti mus kvailiais. Kas būtų atsitikę, jei mes 
laišką būtume pasilikę namuose ir slaptos kratos 
metu jis būtų buvęs rastas? Mes būtume apšaukti 
krašto šnipais ar net ir areštuoti.

— Bet, bet —
— Taip, tai tiesa. Prašau be jokių “bet”. Jei

gu jūs nenorite, kad mes čia būtume, tai pasaky
kite atvirai, kaip dera gerai išauklėtiems žmonėms.

Bolševkas paėmė lašką, suplėšė į mažus gaba
lėlius ir Juos po vieną sumetė į popierių dėžę.

— Nežinau, — tarė šypsodamasis, — ką jūs 
galvojate. Lyg neturime jokių kitų rūpesčių, kaip 
tik ruošti jums sunkumus.

— Taip, — sušukau, — jau pakankamai turė

jau progos tuo įsitikinti. Pusantrų metų korespon
dente Maskvoje, ir kiekvieną dieną kova su pasy
viu jūsų piliečių nusistatymu prieš mus. Laikraščiai 
užsakyti pusmečiu iš anksto, o pusės negauname 
jų. Kiekvieną rytą mes iš naujo turime pradėti ko
voti dėl telefoninių pranešimų Berlynui. Kiekvie
ną dieną jūsų telefonistė tvirtina vis tą patį: "Lai
dai sugedę — Berlynas neatsako. — Laikraštis at
sisako kalbėti”, čia visur melas, visur nusistaty
mas prieš mus, mūsų darbą. Kuo jūs galite tai pa
aiškinti?

Spaudos šefas kėdėje jautėsi kaip ant adatų.
— Taip, — tarė jis pagaliau, — pasistengsiu, 

kad būtų kitaip.
— Tai nudžiugintų mane, — atsakiau, — ir, 

jei galiu prašyti, be jokių vidunakčio provokatorių!
Po rugpjūčio 28 d., nežiūrint visų pasižadėji

mų ir patikinimų, sovietai savo veiklą anksčiau bu
vusią viešą, perkėlė į privatines sferas Jie kabinė- 
josi, provokavo, šnipinėjo, sabotavo, kiršino. Visur 
reiškėsi Reichui priešiška lakysena. Nežiūrint pa
siuntinio pastangų, nepavyko ne tik išvaduoti iš 
GPU kalėjimų daugybės vokiečių, bet net paleng
vinti jų padėties, tų žmonių, kuriuos sovietai pasi
grobė žygio į Lenkiją metu.

Tarp jų buvo grafienė X, išvežta į priverčia
mųjų darbų lagerį Kazachstane. Nelaimingoji vie
name laiške seseriai į Vieną nušvietė savo padėti. 
Iš vokiečių pusės buvo padaryti visi žygiai jai iš
laisvinti. Buvo net pasiųsta nota Kremliui. Sovietai 
atsakė: tokios moters visai nėra. Lyg tyčia gra
fienei pavyko tuo metu parašyti dar vieną laišką į 
Vieną su savo adresu. Vokiečių pasiuntinybė vėl 
pasiskubino su demaršu. Veltui. Bolševikai daugiau 
nebeatsakė. Tokių atsitikimų buvo šimtai.

Tuo pat metu begėdiškai buvo bandoma vokie
čius priversti tarnauti GPU. Pavyzdžiui, vienas vo
kietis technikas, važiuodamas iš Berlyno į Maskvą, 
išlipo Minske, norėdamas bufete rasti ką nors iš
gerti. Kai jis grįžo į peroną, traukinį, kurie Sovie
tų Sąjungoje iš stoties dažnai išvyksta be signalo, 
pamatė jau horizonte. Nieko bloga negalvodamas,

(Nukelta į psl. 5)
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LIETUVIU TAUTOS DIENA
Kaip australai turi savo tautinę 
šventę — “Australia Day”, taip 
lietuvių tautos diena yra Rugsėjo 
8-ji. Istorinį pagrindą tai dienai 
pasirinkti yra davęs Vytauto as
muo, kurio laikais, kaip žinome, 
yra įvykęs Kryžiuočių ordeną 
įveikęs Žalgirio mūšis, galutinis 
Žemaičių susigrąžinimas ir, apla
mai, lietuvių tautos ir jų valsty
bės vardo iškėlimas pasaulyje.
Vasario 16-ja prisimenamas vals
tybės atkūrimas po I-jo Pasauli
nio karo, gi Rugsėjo Aštuntąja 
dvasios akimis grįžtama į plates
nės ir gilesnės prasmės reiškinį — 
į tautinį vieningumą, į tautinį 
solidarumą, į individo lojalumą 
savai tautinei visumai. Bet kurio 
vieningo sambūrio, o tuo labiau 
tautos nepalaužia jokie priešai, 
net eidami su karu, okupacija, 
deportacija, psichologiškai gudriai 
pagrįsta asimiliacijos programa ir 
kitomis priemonėmis. Individo lo
jalumas tautai seka iš tautinio 
vieningumo, bet kad toks nusi
teikimas susidarytų ir tvertų, rei
kia, kad individas būtų sąmonin
gas spvo -tautinės priklausomy
bės, reikia, kad individas supras
tų tautinį kamieną esant ir jo 
paties šaknimi, jaustų, kad tik 
tautinėje visumoje ir jo indivi
dualinis žemėje pasireiškimas 
įgauna pilnumą, spindesį ir pras
mę. Betautis individas < yra be
namis, klajoklis bei valkata, nes 
nepažįsta ir nemyli nei savo na
mų, nei savo tėvų bei sentėvių, 
nei jų pilkapių ir kapų. Lojalumą 
savajai tautai paneigęs ir nuo sa
vo tautos dvasios bei kultūros 
atitrūkęs asmuo, yra lyg sveti
mam kieman priklydęs šunelis: 
šios gyvių rūšies žinovai prikly
dėlio neįsileidžia j savo namus, 
bet atiduoda globos draugijai 
Nuo mažens šunelis užauga lo
jalus namams, bet ne žmogus. 
Tik paaugęs jis visdėlto sužino 
save esant kito tautinio kamie
no, o tada nebesitikėk lojalumo, 
o tik prisitaikymo, išnaudojimo

SAVAITGALIS SNIEGE
Šįkart Melbourne skyriaus stu

dentų savaitgalis įvyko žiemą -- 
rupjūčio 3, 4, 5, dienomis Bright 
miestelyje, Buffalo kalno papėdė
je. Mt. Buffalo ne iš žemųjų- — 
5645 pėdų. Kelias nuo apačios iki 
viršūnės apie 29 mylių. Užvažiuo
ti mašina trunka apie 11 valandos, 
nes kelias spiralinis. Pašliūžinin- 
kams rojus tai kalno viršūnėje ir 
aukštumos duburiuose. Pagrindinė 
tat savaitgalio užsiėmimų prog
rama ir buvo slidinėjimas Buffalo 
kalne. Retas iš dalyvių beprisimi
nė slidinėjimą Vokietijoje, o tuo 
labiau Lietuvoje. Ekspertais ta-

Amerikoje, prie Meksiko! pasie
nio yra 10.000 pėdų (3000 metrų) 
Chiricahua kalnai, kur augmenija 
ir gyvūnija klesti nuo subtropi
nės iki subarktinės gyvūnijos 

zonos.

jaunimo kvieslys

ir 
se-

lo-

situacijų savo egoistiniams pomė
giams bei poreikiams.
Solidarumas yra pagrindas tauti
niam vieningumui. Tik savai tau
tai lojalus individas bus solida
rus kitiems tos tautos nariams 
— savo tautiečiams. Solidarus jis 
bus, kai tautinę priklausomybę 
laikys dvasiniu giminingumu 
savo tautietį skaitys broliu bei 
serimi. 
Filosofiškai kalbant, tautinis 
jalumas, solidarumas ir vieningu
mas nėra vien tik jausminis iš
gyvenimas, bet moralinės verty
bės, kurių mes visa savo aktin
gąja prigimtimi siekiame ir vis 
augštesnio laipsnio, nors kartais 
gal ir suklupdami, nuklysdami* 
nusikalsdami. Jei tautinė priklau
somybė nebūtų galvojančio žmo
gaus (rikiuojama į moralinių ver
tybių kategoriją, kokią jprasnųį 
turėtų solidarus tautos pasiprie
šinimas užpuolikui ir apskritai 
grėsmei. Jei mūsų tautos priešas 
žada mums asmeninį gerbūvį, tai 
tautiniam lojalumui nesant mo
raline vertybe, mes nesueitumėm 
į jokį konfliktą, pasekdami ger
būvį žadančias viliones ir išsižadė
dami lojalumo savai tautai^ O 
taip nėra. Kaip kriminąlistas 
anksčiau ar vėliau išgyvena dva
sinį konfliktą, taip tokį pat konf
liktą, (sąmoningai ar mažiau są
moningai) išgyvena ir savo tau
tai lojalumo atsisakęs individas. 
Jei lojalumas tautai 
ralinė vertybė, koks 
lėtų mus teisti dėl 
teisia ir valstybinis 
šia ir pati žmogaus sąžinė.
Tautinės vertybės apskritai ir iš 
Jos išplaukiančioms tautinio loja
lumo, solidarumo ir vieningumo 
vertybėms reikia tikėjimo, kaip ir 
visoms kitoms etinėms bei ideali
nėms vertybėms. Empiriniu ke
liu jos nesiduoda patikrinamos, 
bet tėra tik intuityviai suvokia
mos, kaip individą kilminančios, 
jį sužmoginančios, jo egoistinę 
prigimtį sudvasinančios. 
Intuityvus tikėjimas tačiau turi 

nebūtų mo- 
teismas ga- 
išdavimo. O 
teismas, tei-

čiau mūsiškiams pasidaryti ilgai 
netruko: į pakalnes šliuožta, kiek 
tik slidės panešė.

Savaitgalyje buvo apie 54 daly
viai: tarp jų 13 iš Adelaidės ir 4 
iš Sydnėjaus.

šeštadienį po pusryčių (valgyta 
pamainomis, nes trūko šaukštų ir 
šakučių) savaitgalis tapo oficia
liai atidarytas. Algis Šimkus skai
tė referatą: “Ar konkurencija ska
tina pažangą?”. Prieita iš sociolo
ginio taško. Po vakarienės ši tema 
buvo nagrinėjama grupinėse aš
tuonetukų diskusijose, o tik po to 
sekė bendros diskusijos. Disku
tuota gyvai, dalyvaujant ir vyres
niesiems svečiams akademikams. 
Atrodo, kad beveik visų sutarta, 
kad konkurencija industrijoje ska
tinanti pažangą, nors esą ir re
zervų.

Bendruomenės veikime ryškiau
siai pastebimas esąs emigracijos 
fakto sukeltas dvasinis konfliktas. 
Pačioje todėl bendruomeninėje 
veikloje sunku esą išskirti, kur 
yra kultūringos varžybos, o kur 
jau pažymys dvasinio susmukimo, 
nusigyvenimo. Sustota specialiai 
ir prie Melburno bendruomenės. 
Sporte pažanga esanti ne laimėji
mas, bet geresnių rezultatų pasie
kimas. Varžyboms čia didelė reikš
mė. ALS Sąjungos gyvenime kon
kurencija tarp skyrių valdybų at
nešanti geresnius rezultatus: su
važiavimai ir akademiniai savait-

A. ZUBRAS

atsiremti realaus pagrindo. Tuo 
realiuoju pagrindu dalis mūsų iš
eivijos yra suabejojusi. Suabejojo 
iš viso lietuvių tauta ir jos ga
limybe išlikti. Skeptikams galima 
atsakyti, kad šiame baisių atomi
nių ginklų amžiuje netik Britani
jos salos, bet taip pat didžiosios 
Europos kontinento tautos turi 
tokius pat šansus būti bei žūti, 
kaip ir lietuvių.

V ienų vakarą sugrįšiu vėl namo — 
Bus skaidri, šalta žiemos naktis. 
Svies didžiulės žvaigždės tylumoj, 
Ir beržai stovės šalikelėm balti...

Taip prieisiu kelią į namus...
Tolumoj suvirps varpeliai ir skambės, skambės...
Grįžulas tarp ąžuolo šakų plazdės 
Didelis, liepsnojąs, neramus...

Ir praversiu aš namų duris —
Pasigirs balsai pažįstami, ir atspindys 
Plazdančios ugnies ant mano veido kris — 
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis...

Lietuvių kampelis Melbourne universitete “Open Day” proga. Nuotrauka R. Žitkevičiaus.

galiai įvairėją, studentų skaičius 
didėjąs.

Susumuojant: konkurencija ke
lia progresą ir jį greitina dauge
lyje žmogaus gyvenimo sričių. Ją 
todėl reikia skatinti. Konkurenci
joje tačiau visad slypi konfliktas, 
kuris gali išvirsti ir ardančiu ar 
griaunančiu. Kartais, žinoma, ir 
tas reikalinga. Konkurencija neša 
ir nesantaiką ir laiko gaišinimą, 
o tas trukdo pažangą.

Buvo iškelta klausimas, ar šalia 
konkurencijos neveikia skatinan
čiai kiti momentai ir gal dar net 
stipriau. Turėta, turbūt, galvoje 
idealizmas bei idealai, moralinės 
siektinos vertybės, socialiniam gy
venime siekiama visumos gerovė. 
Gaila tačiau, kad tuo klausimu ir 
palikta tik užsiminus. 0 gal visa 
tai ir priklausė antram referatui, 
kuris pagal programą turėjo būti 
sekmadienį?

Sekmadienį programą teko ap
karpyti, nes buvo sužinota, kad 
nemažas skaičius vairuotojų pla
nuoja traukti namo, nelaukdami 
pirmadienio. Dėl tos pat priežas
ties teko pasitenkinti australų pa
maldomis, o Arūno žižio paruoštą 
temą “Konkurencija ir pažanga” 
(pasaulėžiūriniu požiūriu) atidėti

LIETUVIAI SUSITINKA SU SVEČIAIS
Paskatinti pasisekimu suruoštos 
liaudies meno parodėlės univer
siteto bibliotekos lange, Melbur
no studentai su entuziazmu ry
žosi vėl pasirodyti universiteto 
svečių dienos proga liepos 28 
dieną. Sį kartą ne tik studen
tams, bet ir šiaip visuomenei. 
Universitetas kasmet ruošia 
“Open Day” — svečių dieną, 
kurios tikslas yra supažindinti 
visuomenę su universiteto dar
bu ir su studentų gyvenimu. Tam 
fakultetai suorganizuoja parodė
les, rodo filmus, suruošia viešo 
pobūdžio paskaitas ir šiaip tei
kia informaciją apie savo mo
kslo šakas, o visi didesni studen
tų klubai panašiu būdu aiškina 
savo tikslus bei idealogiją ir su
pažindina su savo veikla. Taigi 
ir lietuviai suruošė parodėlę, 
supažindinančią su Lietuvos 
kultūra ir patiekiančią informa
cijos apie lietuvių tautą, kartu

HENRIKAS NAGYS

PADĖKA DARBININKAMS

Jau iš spaudos žinoma, kad liepos 28 d. Melburno universiteto “At
virų durų dienos” proga suruoštoje įvairių fakultetų parodoje, klubų 
skyriuje, dalyvavo ir ALSS Melburno skyrius. Pabrėžtina dar, kad 
iš kitataučių akademinių sambūrių tik vieni lietuviai turėjo savo 
parodos kampą. Dėkojama paskolinusiems eksponatus: p. Giedraity
tei, p. A. Krausui, p. A. Cininui, p. V. šalkūnui, p. N. Butkūnui, kol. 
J. Didžytei ir kol. R. Kazlauskui.
Iš skyriaus veiklos fotografijas paruošė kol. Rimantas Žitkevičius. 
Žemėlapį ir kalbų diagramą su paaiškinimais suprojektavo p. Alber
tas Zubras. Diagramą ir žemėlapį padarė kol. Algis Klimas su kol. 
Rasa žižyte. Atspaude paaiškinamąją programėlę kol. Jūratė Nor
mantaitė.
Parodoje budėjo kol.: Jūratė Normantaitė, Rasa žižytė, Jieva Didžy- 
tė ir Kazys Zdanavičius. Kolegės ta proga tautiniuose rūbuose — tuo 
jos buvo parodoje gyvieji eksponatai.
Vyt. Klimas, Gintas čėsna ir Algis Cininas gelbėjo su transportu, 
o šitaip daug kuo kol. Karolis Kazlauskas. Ypač daug dirbo valdybos 
narės kolegės — Jūratė Normantaitė ir Rasa žižytė.
Studentų vardu tariu visiems talkininkams nuoširdų ačiū.

ALSS Melburno Skyriaus Pirmininkas

skyriaus diskusiniam vakarui, ku
ris įvyks prieš Kalėdas.

Virtuve rūpinosi kolegės, o in
dus plovė ir kolegos. Sekmadienio 
vakarą skirstytas! namo linksmo
je nuotaikoje. Dalis ištverminges
nių liko tačiau iki pirmadienio.

Turėta ir pamokų: Pirmoj eilėj 
tai daug patyrimo gavo patys or

paaiškindami ALSS tikslus ir 
veiklą. Ant vienos sienos buvo 
pakabintos fotografijos iš stu
dentų veiklos, ant kitos nupieš
tas Lietuvos žemėlapis, parodan
tis krašto poziciją šiaurės Euro
poje, prie Baltijos. Indoeuropie
čių kalbų šeimos diagrama rodė 
mūsų kalbos kilmę. Ant audek
lais uždengto stalo, tarp medžio 
drožinių, odos dirbinių, juostų 
ir gintarų gulėjo Lietuvos albu
mai ir angliškos knygos apie 
Lietuvą. Buvo ir “Lituanus” — 
angliškai leidžiamas JAV lietu
vių studentų žurnalas. Trys tau
tiniais rūbais apsirengusios stu
dentės ir vienas studentas dali
no tai progai atspaustus infor
macinius lapelius apie ALSS ir 
mūsų tautą, o taip pat atsakinė
jo į lankytojų paklausimus.
Visi keturi beveik nenutrūksta
mai kalbėjom tai su vienu, tai 
su kitu lankytoju. Daug kas su
sidomėjo mūsų eksponatais. Vie
na mokytoja prašė pagaminti 
nuotraukas indoeuropiečių kal
bų kilmės diagramos ir jai at
siųsti. Ją norinti parodyti savo 
klasei. Paskui sutikome vieną 
senuką, kuris labai susidomėjo 
mūsų eksponatais ir paklausė, 
ar mes mokame savo kalbą. Pats 
pratarė lietuviškai. Kaunietis, 
lankęs tik rusų mokyklą ir tar
navęs caro rusų kariuomenėje. 
Čia atvažiavęs po I-jo Pasauli
nio karo. Jaunystėje neturėjęs 
progos išmokti lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Dabar norįs tą ati
taisyti ir prašė nurodyti tinka
mą elementorių.
Sutikome ir studentų, kurie pa
teikdavo labai įdomių klausimų. 
Vienas, pavyzdžiui, nagrinėjęs, 
matyt, vikingų istoriją, klausinė-

ganizatoriai. Kitas reikalas tai 
nuotolis. Daugelis nevyko dėl to, 
nes brangu. Ateityje reikėtų ruoš
ti per metus du savaitgalius: ru
denį kur nors arti migsto, o kitą 
žiemą snieguose, tik gal arčiau ir 
važiuojant autobusu (kai kurios 
mat mašinos šįkart sugriuvo).

Algis K.

Jūratė Normantaitė

jo, kiek lietuviai yra paveikti 
skandinavų kultūros, nes Lietu
va juk buvusi kelias vikingams 
į Orientą, ypač į Konstantinopo
lį. Sunku mums buvo atsakyti 
toks klausimas. Kitas, studija
vęs XII ir XIII šimtmečių folk
lorą, klausinėjo apie lietuvių 
poeziją, dainas, pasakas ir tei
ravosi, kokia forma liaudies me
nas pasireiškė audiniuose, me
džio drožiniuose ir odos dirbi
niuose. Ypač jj domino medžia
gos pasirinkimas liaudies meno 
kūriniams. Interesavosi taip pat 
apie lietuvio rasinį ir psichinį 
tautinį tipą. Vienas mokslinin
kas susidomėjo “Lituanu” Fili
pinietis studentas nusipirko “Li- 
tuanus” ir stebėjosi pirmą kar
tą apie tokį kraštą girdęs. Ly
gino lietuvių likimą su filipinų 
tautos, kuri išsilaisvinusi tik pas
kutiniu laiku. Mūsų žurnalas 
jam taip patiko, kad užsiprenu
meravo visiems metams.
Senokas škotas ilgai žiūrėjo į 
mūsų knygas ir paklausė, kokia 
mūsų nuomonė apie rusus ir 
komunizmą. Pasirodo, jis buvęs 
komunistas, dalyvavęs Lenin
grade partijos konferencijoje 
prieš II-jį Pasaulinį karą ir bu
vęs aktyvus Australijos politiko
je. Apėjęs kitas studentų klu
bų parodėles ir pasikalbėjęs su 
darbiečių ir racionalistų atsto
vais, vėl grįžo prie mūsų ir pra
nešė, kad niekur neišgirdęs tei
sybės. Tik lietuviai, iš arti paži
nę komunizmą, jį suprantą. 
Skundėsi, kaip idealistinis jau
nimas apgaunamas. Jei rusų ko
munistai tokie būtų, kaip jie 
skelbiasi! Dabar tai net pas li
beralus ir konservatorius darbi
ninkas daugiau laisvės turįs, ne
gu pas komunistus.
Įspūdį darė gintarai, ir nors vi
si apie juos buvo girdėję, bet 
mažai žinojo, kur jie randami ir 
kaip susiformavo. Fotografijos 
buvo daugumos pagirtos. Iš kny
gų tai daugiausia dėmesio at
kreipė lietuviškų receptų knyga. 
Viena lenkė labai gailėjosi jos 
negalinti nusipirkti, nes tiek 
daug sau artimų patiekalų ten 
randanti.
Bendrai, sakyčiau, kad parodė
lė buvo ne vien tik pasisekusi, 
bet nurodanti kelią mūsų kul
tūriniam pasireiškimui tarp sve
timųjų. Per 20.000 žmonių perė
jo per universitetą tą dieną ir 
nemažai jų praėjo ir pro mūsų 
parodėlę. Taigi daug kas, kas 
gal iki šiol apie Lietuvą nebu
vo girdėjęs, dabar atsimins bent 
jos vardą. Kiti vėl, pažinę vie
ną kitą lietuvį, turės supratimą 
ir apie Lietuvos kultūrą ir jos 
praeitį.

AUSTRALIAN LITHUANIAN i 
STUDENT SOCIETY 

IN MELBOURNE
Tokia antrašte universiteto “At
viros durų dienos” proga lietu
viai studentai savo parodėlei bu
vo atspaudą angliškai programą
— paaiškinimą, kurį išdalino lan
kytojams: čia jo vertimas:
— Sambūris buvo įkurtai 1952 
m., gi įstojo j S.R.S. (Student’s 
Representative Society) 1960 me
tais. Dabartinis narių skaičius 
33.
Tikslai: supažindinti lietuvius ir 
kitus studentus su lietuvių tau
tos kultūra.
Veikla: diskusijos, ekskursijos, 
susirinkimai ir suvažiavimai, ap
skritai organizuotas įsijungimas į 
universiteto bendrijinį gyvenimą 
ir palaikymas ryšių su kitų uni
versitetų panašiais sambūriais. 
Pradėta sudarinėti sava lituanis
tinė bibliotekėlė, ypač pasiro
džiusių veikalų anglų kalba. Ti
kima, kad greta anglų kalbos mo
kėjimas kitų kalbų ir apskritai 
platesnis kultūrinis akiratis yra 
svarbu.
Bendra statistika: po II-jo Pa
saulinio karo apie 10.000 lietu
vių pasiekę Australiją, iš kurių 
apie 2.500 yra Melburne. Lietu
vių kilmės emigrantų JAV pri- 
skaitoma apie 1.000.000 žmonių. 
Mažesni skaičiai kituose kraš
tuose. Iš viso lietuvių yra apie 
4.000.000.
Kalba priklauso indoeuropiečių 
kalbinei šeimai baltų atšakai. Iš 
gyvųjų kalbų yra mažiausiai ki- 
tusi.
Politinė padėtis: nuo II-jo Pasau
linio karo Lietuvos respublika 
yra Rusijos okupuota.
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IRENA TAMOŠAITIENĖ

CHORAS TIKRAI ATJAUNĖJO
Praeitam J.K. numeryje mūsų bendradarbis rašė apie majestro A. 
č e 1 n o s vadovaujamo choro atjaunėjimą. Be 4 minėtųjų jau
nųjų choristų, pasirodo, eilė kitų jaunųjų giedorių prisidėję: Rūta

Frida Savickienė, Albonas S a v i e- 
Algis Garbenis ir nesenai 
i c k a s.

Savickienė, 
k as, Viktoras Savickas, 
iš Geelongo atvykęs Rimas Slav

21-JI GIMTADIENIAI
Arūnas ž i ž y s rugpjūčio 19 d.
21 metų gimtadienį. Dalyvavo apie 25 sesers Rasos pakviestų svečių. 
Arūnas trečius metus studijuoja humanitarinius mokslus Melburno 
universitete, šiemet, jei pavyks egzaminai, (bet kur jam nepavyks!), 
gaus bakalauratą. Ketvirtais metais tęs studijas diplomui. Girdėti, 
kad pasiryžęs prasimušti iki magistro ir daktaro laipsnių.
Kiek anksčiau, liepos pabaigoje, pasirodo, visai tyliai atšventusi 21-jį 
gimtadieni studentų skyriaus sekretorė Jūratė N o r m a n t a i t ė. 
Ji studijuoja humanitarinius mokslus (specialiai psichologiją ir pe
dagogiką) ir kitais metais mano pradėti mokytojauti.
Rugsėjo 14 d. 21-sius gimtadienius švenčia stud. arch. Algis K 1 i- 
m a s ir Vytautas Klimas. Pobūvis būsiąs Lietuvių namuose.

privačiai tėvų namuose atšventė

NAKVYNĖ GAMTOJE
Algis C i n i n a s be choristo, skautų vadovo, patirta, turi ir me
nininko polinkių. Aiškinama tai paveldėjimu.
Rugpjūčio 19 d. jis buvo nuvažiavęs į Woodendą snieguotų gamtos 
vaizdų piešti. Vakare turėjo dalyvauti Arūno gimtadienyje. Pake
liui beskubant tačiau užduso jo Volkswagenas, ir Algiui teko naktį 
praleisti gamtoje. Patyrusiam vyčiui tai vieni niekai. Negi gerąjį 
“arkliuką” paliksi vieną šalčiui toli miškuose! Pagalau yra ir tokių, 
kurie judomą daiktą nuo kelio mielai nusistumia į savo pastogę.

JUDO GARSENYBĖS
Savaitgalyje Bright susitiko trys judo specialistai: Mindaugas M au
ra g i s, Vytautas S t a š i o n i s (abu iš Sidnėjaus) ir Rai
mondas Puodžius iš Adelaidės. Pirmininkas Algis buvo 
sumanęs akademinę diskusijų temą “Konkurencija ir pažanga” prak
tiškai pailiustruoti imtynėms. Svečiai tačiau konkrečiu darbu nesuti
ko prisidėti. Vienam jų už išdidumą, berods, “atkeršino” preziden
to brolis Karolis.

TAIP ATSITIKO HONKONGE
Vytas Tamošaitis, pakeliui į dėdės Šamo žemę, dienai su puse buvo 
sustojęs Honkonge, čia jį už sverno pagavo vienas paslaugus turis
tų “globėjas” kinietis ir prikalbinęs nutempė pas siuvėją kostiumui 
pagal matą pasiūti. Kai Vytas po 4 valandų nuėjo antram primata- 
vimui, tai rado jo pavidalui sukirptus du kostiumus. Vieno imti ne
apsimoką — aiškino jam šypsodamasis siuvėjas. Niekur, net ir Ame
rikoje taip greitai nepasiūną. O čia dar ir gerai ir pigiai. Taip Vy
tas tolimesnę kelionę tęsė, pasunkinęs savo lagaminą dviem itališkos 
medžiagos kostiumais, bet kišenę palengvinęs 80 dolerių.

ATSTOVAVO JAUNIMO KVIESLIUI
Tarpsemestrinių atostogų metu stud. med. Karolis Kazlauskas 

kieminėjosi Sidnėjuje. Oficialiai 
dos baliuje.

Filipinų sostinėje
atstovavęs Jaunimo Kviesliui spau-

Kaunaitė •— Tamošaitienė 
vyru Vytautu liepos mėne- 

išplaukė emigrantais į

NUOTRAUKA
M.P. nr. 30 tilpo didelė klišė 

nės parodėlės. Nuotrauka stud, 
virsta oficialiuoju studentų skyriaus fotografu.

iš Melburno lietuvių studentų vitrini- 
Rimanto Žitkevičiaus. Jis, iš viso,

LITUANUS NAUDOJAMAS MOKSLINIAM DARBUI
Vienas australas, gimnazijos mokytojas, šiuo metu prakaituoja, baig
damas magistro laipsniui tezę apie senąją germanų mitologiją ir jos 
atsispindėjimą tautosakoj. Per universiteto “Open day” užkliuvo prie 
lietuvių stalo ir labai susidomėjo “Lituanu” — įsigijo jo kelis eg
zempliorius. Po kelių savaičių jis džiaugdamasis pasakojo p. E. 
Ž i ž i e n e i, kad ten suradęs kaip tik jam trūkstamos medžiagos 
ir tokios, kokios jis seniai jieškojęs ir negalėjęs rasti. Savo darbe jis 
cituojąs dr. Marijos Gimbutienės 
of Folk Art” ir 
O mes ar turim

I. 
su 
sį 
USA, kur mano bent dvejus
metus pabūti. Plaukė pro Fi- 
lipynus, Honkongą, Japoniją 
ir Honolulus. Iki šiam iš ke
lionės p. Irena specialiai Jau
nimo Kviesliui yra atsiutusi 
du straipsnius: Manila ir 
Honkongas. Tikimės ir dau
giau. Grįžti mano per Euro
pą, bet tai dar ateitis. Irena 
yra baigusi Melburno univer
sitetą, 
toriją, 
kalbas 
kalba
Vytautas Tamošaitis yra bai
gęs Melburno Karališkajam 
Technologijos institute staty
bos inžineriją. Abu yra buvę 
aktingi lietuvių studentų gy
venime, abu po metus valdy
boms pirmininkavo ir keliose 
valdybose buvo nariais.

kur studijavo meno is- 
vokiečių ir prancūzų 
bei literatūras. Susi- 

keliom slavų kalbom.

dr. Jono Balio — “The 
užsiprenumeravę šį vertingą

straipsnį “The Origin 
Lithuanian Daina”, 
žurnalą?

ATEITIES PLANAI
į šalį: egzaminai lipa

Red.

išnuomoti kitų metų, baliui. Galvojama apie

STUDENTŲ
Šiuo metu organizaciniai' reikalai atidedami 
ant kulnų. Valdybai tačiau ir dabar tenka dėl ateities pasirūpinti, 
nežiūrint laiko stokos.
Svarstoma, kurią salę
Kew miesto valdybos salę, Prahran Empire ir apie gerai pažįstamą 
Brunswick town hall. Dvi pirmosios yra moderniškesnės ir stalai ma
žesni. Baliui laikas parenkamas kaip ir šiemet — atostogų 
pirmojo trimestro.
Svarstoma, kur kitais metais suruošti akademinį savaitgalį, 
monių, kad sniegas priglušinąs protą, ir todėl tradiciniam 
liui su diskusine programa geriau tinkąs rudens laikas, o
čiau Melburno. Norima ir žiemą suorganizuoti išvyką į sniegus, ku
ris visiems taip patikęs šiemet. Abiem atvejams jau dabar reikia 
išnuomoti patalpas.
Yra nusistatyta ateinančią vasarą suorganizuoti jaunųjų menininkų 
parodą. Atrodo, kad tam reikalui teks rinktis kovo mėnuo, nes vasa
ris peranksti. Sekančiame valdybos posėdyje teks sudaryti tokiai pa
rodai ruošti komitetą.

metu, po

Yra nuo- 
savaitga- 
vieta ar-

con- 
ban- 
porą

Kai iškišom nosį iš savo "air 
ditioned” laivo, gavom pirmą 
gą Manilos tropinio oro ir, 
minučių pasivaikščioję, pasijutom
esą lietuviškoje pirtyje. Prakaitas 
vertėsi iš visų odos porų čiurkš
lėmis ir čia pat garavo. Prie pat 
laivo ant prieplaukos buvo pilna 
karabelninkų su medžio drožiniais, 
kokoso, ananaso, bananų fibro 
marškiniais, skarelėmis ir kito
kiais austais bei siuvinėtais dir
biniais. Pardavinėjo taip pat ci
garus, skrybėlės, batus, atvirukus. 
Vienu žodžiu pinigą traukė, kaip

Jieva Didžytė

APIE AUSTRALIJĄ NIEKO NERAŠO
Pernai Melburno universitetą baigusios gydytojos Kristinos B r e- 
d i k y t ė s motina sugrįžo iš 6 mėnesių viešnagės Vokietijoje. 
Kuo labiausiai stebėjosi, kad Vokietijoje laikraščiai apie Australiją 
nieko nerašo, lyg jos visai nebūtų. Muencheno dienraščiuose nebu
vęs paminėtas nei mūsų premjero Menzies atsilankymas Bonnoje. 
Daug rašoma apie Anglijos derybas dėl bendros rinkos (Common 
Market), bet ir sąryšy su tuo neužsimenama Australija bei Naujoji 
Zelandija. Tiesa, kartą užtikusi laikraščiuose žinutę apie australus 
tenisininkus, kai jie žaidė Londone, šiaip jau vokiečiai maną, kad 
Australija yra labai karštas kraštas, ir čia baltieji vaikštą tik su 
trumpikėmis, o juodukai visai nuogi.

ATOSTOGINĖ IŠVYKA
Gintas č ė s n a su Narcizu 
nesį turėjo metines atostogas.
buvo patraukę net iki Brisbanės. Pakeliui vienam vakarui buvo užsu
kę į lietuvių studentų akademinį savaitgalį, į Bright. Su jais pas tė
vus į Albury važiavo ir Ginto pusbrolis Renoldas č ė s n a.
Kelionė su 'grįžimu truko savaitę. Kelionės nuotykiai tačiau griež
tai paslapty.

Ramanausku rugpjūčio mė- 
Ta proga jiedu Ginto Volkswagenu

Dar gimnazistė buvau, kai su
žinojau, kad universiteto studen
tai kasmet rengia dvidešimt ke
turių valandų iškylą pėstele.’ Sva
jonėse matydavau juos žygiuojan
čius per žydinčius laukus, girdė
davau jų aidinčias studentiškas 
dainas, pajusdavau ant pečių jų 
sunkias kuprines, užuosdavau, 
jiems sustojus pietauti, kvepian
čias kepamas dešreles.

Praėjo metai, praėjo antri, įsi
jungiau ir aš į tą sapnuotąją stu
dentiją, tapau ir aš studentė, ga
lėjau ir aš žygiuoti 24 valandas.

Buvo lygiai kaip mašinų lenk
tynės, su tuo skirtumu, kad ma
šinų neturėjome, kad maistas at
stojo benziną, žemėlapiai ir 
kompasai vairus, mėnulis ir žvai
gždės lempas, kalnai ir miškai 
gatves. Uždavinys buvo surasti 
tam tikrus nustatytus punktus, 
kuriuose stovės bonka su popie
riaus lapu. Ant to lapo pasirašys 
tiktai tie, kurie tą punktą pa
sieks. Ten lauks šiltas maistas. 
Laimingi tie, kurie suras.

Milda Malakūnaitė

SKAIČIAU ROMANA
Autorė Milda yra 15 metų ir 

tebelanko Williamstown augštes- 
niąją mokyklą. Lietuvių kalbos, 
literatūros ir istorijos mokosi 
Melburno Lietuvių Namų savait
galinėje mokykloje. Jos rašinių 
jau esame skaitę J. Kvieslyje.

Red.
“Didelis ir sunkus darbas skai

tyti lietuviškai, — taip galvoja dau
gelis, taip galvojau ir aš seniau. 
O jau imti ir perskaityti romaną 
ir dar lietuviškai, atrodė, kad nie
kad negalėsiu. Bet, sakau, vistiek, 
pamėginsiu, nors ir po puslapį kas
dieni

Pasiskolinau Jievos Simonaty- 
tės “Aukštųjų Šimonių Likimą” ir 
buvau sužavėta, kaip lengvai ir 
greitai skaitau, kaip įdomiai vis
kas aprašyta. Visiškai nesunku su
prasti žodžius ir knygos turinį. 
Man ta knyga labai patiko, todėl 
ir noriu kaiką papasakoti, apie ką 
ten rašoma.

šitame romane Jieva Simonaity
tė pavaizduoja Mažosios Lietuvos 
bajorų gyvenimą. Ji pasakoja ba
jorų Šimonių šeimos istoriją per 
kelias generacijas. Pavaizduoja gy
vai, kaip pradžioje Šimoniai yra 
dideli Lietuvininkai patriotai, di-

pa- 
šei- 
tė- 

lai-

protėviai buvo didžiausi ponai ir 
samdė tarnus, patys išeina tarnau
ti kitiems. Jie patys pradeda nai
kinti vienas kitą, ir iš visos gar
bingos Šimonių giminės belieka 
viena našlaitė, kuri yra ligonė, ir 
niekas jos nemyli ir nenori.

Knyga baigiasi tuo, kad paskuti
niai Šimoniai išvežami į kalėjimą, 
o jų turtą vokiečiai pardavinėja 
varžytynėse.

Pamėginkit paskaityti!

deli ponai ir labai turtingi, visų 
gerbiami. Jie stengiasi vaikus iš
ugdyti tokiais pat Lietuvos mylėto
jais, kaip jie patys. Ir to pasiekia. 
Gyvena garbingai ir išlaiko lietu
viškus papročius, nors gyvendami 
vokiečių užimtame krašte. Bet atei
na jiems nelaimingi laikai ir įvy
kiai: siaučia maras, badas ir kitos 
nelaimės. Daug Šimonių sūnų žū
na per karą ir marą, miršta ir tė
vas. Naujai atvykę vokiečiai 
ima jų žemę ir išvaro likusius 
mos narius iš namų. Nustoję 
viškčs ir turto, nerasdami nei
mės nei darbo, Šimoniai išsikrausto 
į Aukštujus. Prasideda antros Ši
monių generacijos gyvenimas. Vie
nas sūnus veda lietuvaitę, o kitas 
vokietaitę. Paskutiniojo vaikai jau 
tik puslietuvininkai. Ima kalbėti 
daugiau vokiškai negu lietuviškai. 
Bet vis atsiranda keletas, kurie iš
lieka lietuvininkais. Per laiką Ši
moniai truputį prasigyvena, ir at
rodo, kad laimė ir geresni laikai 
grįžta. Bet jie pradeda tarp savęs 
pyktis, ir iš pavydo vienas uždega 
kito ūkį. "Juda prasideda didžiau
sias Šimonių giminės žlugimas ir 
sunykimas, nuo ko jie niekad neat
sikels. Paskutiniai Šimoniai, kurių

Dovanų siuntiniai

B

Naudokitės saugiausiu ir 
pigiausiu keliu 

Prieš siųsdamas siuntinį 
visad kreipkis į

VICTORIA CO.,
39 Chasser Str., Adelaide 

Tel. W 2684

Ilgiausia* lietus Chilėje 1916 — 
348 dien. Seniausias medis Bal
tuosiuose kalnuose Kalifornijoje 
— jis augąs nuo 2640 metų prieš 
Kristų.

Mums pradedant eiti, dar švie
tė pabalusi žiemos saulutė. Jos 
tikrąją šilumą tepajutome pusiau 
užlipę ant pirmutinio kalnelio. 
Jau vos bepavilkdami kojas ir ran
kas, dusdami nuo šilimos ir nuo
vargio, beveik nebetekome vil
ties užsirioglinti į viršūnę. Kaip 
kiti, taip ir aš jau nuoširdžiai gai
lėjausi ėjusi.

Mūsų grupė buvo šešių asmenų 
— trys mergaitės, (nors pasigir
ti negražu) gražios kaip lelijos; 
trys berneliai, stiprūs kaip ąžuo
lai. Iš viso pradedančių eiti bu
vo 118. Visi buvo susiskirstę į 
grupeles ir ėjo savo keliais. Mes 
manėme, kad buvome pasirinkę 
teisingiausiąjį kelią.

Atsikėlėme nuo kelmų. Dantis 
sukandę sekėme vienas kitą, kaip 
mums atrodė, į pražūtį. Pamažu 
pripratome prie šios nepaprastos 
popietinės mankštos, kol net dai
nuoti norėjosi. Ąžuolai vis laikė
si kelius žingsnius priekyje, o 
mes lelijos, nenorėdamos pasi
duoti, šiaip taip vilkomės paskui 
juos. Saulei leidžiantis buvome 
taip įsivaikščioję, kad net stačiau
sias kalnas mūsų nebebaidė. ži
nojome jau iš patyrimo, kad kiek
vieną kalną seka maloni pakalnė.

Kartais žemė akmenuota, kar
tais žolėta, bet visados kieta. Tik 
sutemus patekome į tikrą mišką. 
Laukinė gamta, be vėjelio. Susto
davome dažnai tiek pasigrožėti 
aplinka, tiek atsikvėpti. Prie di
delio geltono mėnulio viskas la
bai aiškiai matėsi: medžių tam
sūs siluetai, jų viršūnės lyg si
dabru apibarstytos...

Viskas aiškiai matėsi, tik ne ža
garai ant tako. Tada griūdavo- 
me, kaip nerangūs seneliai. Kai 
pakalnė pasidarydavo stati kaip 
siena, šliauždavome ant visų ke
turių, griebėmės už pirmo pasi
taikiusio daikto — tai už žolės 
kuokšto, trušio urvo, akmens ar 
kieno nors slystančios kojos.

Patekę į platų slėnį, išvydome 
tvorelę, o už tos tvorelės tris juo
dus pavidalus. Vidurinis juodesnis 
ir didesnis už kitus. Kai šis ėmė 
smarkiai niauroti, supratome, kad 
tai ne kas kitas, kaip plėšrus bu
lius, nes iš geografijos visi žinom, 
kad laukinių liūtų šiame krašte 
nėra.

Dainininkas - psichologas tarp 
mūsų griebėsi dainos, manydamas 
šiuo būdu nuraminsiąs nepaten
kintą gyvulį. Jautis maurojo taip 
pat. Duetui be pasekmių pasibai
gus, tarėmės dėl tolimesnių žy
gių. Aš pati jau ne pirmą kartą 
su buliais susitinku, todėl net už 
skaniausią gėrimą nebūčiau suti
kusi eiti per buliaus lauką, nors 
buvau baisiai ištroškusi. Į mane 
žiūrėdama mūsų menininkė gailė
josi neatsinešusi pieštuko ir po- 
pierio — būtų padariusi škicą ir 
pavadinusi “Siaubo apimtoji”.

Dilema tokia: rizikuoti šešias

brangias gyvybes, tai reiškia kirs
ti tiesiai per lauką, ar sukti kelių 
mylių vingiu. Kilo ginčas, kilo 
balsai, kaip auštant bundančių 
paukščių klegesys. Buliui matyti 
toks’ triukšmas nepatiko, nes jis 
buvo jau kiek atitolęs, pasiruoš
damas gerai įsibėgėti ir mus pul
ti. Nutilome išsigandę, jausdami 
gresiant pavojų.

Tada stebuklingą įkvėpimą ga
vęs, kažkas prabilo: "Ask your 
family chemist — he knows”!' Iš 
tikrųjų, sakyk ką nori, bet vais
tus studijuojąs atranda proble
mos išrišimą. Reikią šviesti bu
liui į akis su prožektorium. Taip 
jis pasidarysiąs ramus, kaip po 
miegamųjų tablečių. Socialiniai 
mokslai prieštarauja: ne visiems 
tie patys vaistai taip pat veikią, 
reikėtų atsižvelgti į ........... _
Bet kas tau atsižvelgs į piktą bu
lių, nebent apsižvalgys į kurią 
kryptį leistis. Lieka nutarta, kad 
tas, kuris tą planą išgalvojo, tu
nes privilegiją prožektorių lai
kyti, kol mes kiti perbėgsime per 
lauką.

Kiekvienas savo dalį ištikimai 
išpildo, išskyrus bulių. Šviesos 
apakintas jis atsisuka, pamato bė
gančius studentus ir leidžiasi pas
kui juos. Prožektorių mosuoda
mas vaistininkas bėga paskui bu
lių. šis dar daugiau įbaimintas, 
dar sparčiau galvotrūkčiais ir 
šuoliais lipa studentams ant kul
nų.

Amžiais neužmiršime tų mo
mentų, tų baisių momentų, kada 
mūsų gyvybės kaip ant plauko ga
lo kabojo, kada blizgantys ragai 
mus lieste lietė, o vistiek nepa
siekė, kada karštas bulius kvapas 
mums blauzdas svilino, kada iš
sprogusios akys degte degė, ba
dyte badė. Šaltis ir karštis pamai
nomis krečia nuo vien atsimini
mo...

Po tokio energingo pergyveni
mo reikėjo pasistiprinti. Riešu
tus, datules ir šokoladą bekram- 
tydami įgavome naujų jėgų, pa
lengvinome savo 
jutome, kad tuo 
sunkėjome.

(Pabaiga

individą.

mokėjo. Einant iš uosto prie mū
sų lipo visokie tipeliai, norėdami 
įsisiūlyti pavėžėti. Už uosto vartų 
jau visas būrys apspito. Na, vie
nas ir įsisiūlė.
Pirmiausiai apvažinėjom senąjį 
miestą, — iš Ispanijos koloniza
torių laikų, — vadinamąjį “Intra- 
muros”. Ten yra pastatų, jau bai
giančių sugriūti; yra griuvėsių, 
užsilikusių nuo pereito karo (čia 
ne Vokietija — niekas, atrodo, 
persidirbti nenori ir su niekuo ne
skuba). Gyvena griuvėsiuose vi
sokie biedniokai (vadinami jie 
“squaters”), kurie neturi darbo. 
Skylės bei išdužę langai užkam
šyti skudurais, kitur prikalta len
tų ar senos skardos atlaikų gaba
lai. Visur siaurose gatvelėse laks
to apiplyšę, susivėlę šunes, pusiau 
pastipę gaidžiai, kurie yra laiko
mi peštynėms. Gaidžiai pešasi su 
vienas kitu, kai juos suleidžia, o 
žmonės guldo pinigus. Tai tas pat 
gemblinimas kas Australijoje ark
lių bei šunų lenktynės.
Važiavom daugiausia siauromis 
gatvelėmis, kur vos dvi mašinos 
prasilenkia. Senajam miesto rajo
ne privažiavom Manilos katedrą, 
kuri dar tik neseniai baigta atsta
tyti. Ji buvo sugriauta laike karo. 
Atstatyti kainavo maždaug 4 mil. 
pesų (6 pesos £1). Iš lauko dalis 
yra nauja, dalis sena, bet viduj 
viskas nauja: marmuras įvairiau
sių rūšių ir spalvų beveik perdėm 
visur. Pagrindinis altorius labai 
paprastas, labai efektingas Virš 
altoriaus marmuro baldakimas, 
stovįs ant milžiniškų žalio mar
muro kolonų. Pats altorius ruža- 
vas. Didelė šv. Panelės Marijos 
stovyla, visa paauksuota. Daugu
ma koplyčių šonuose gauta iš į- 
vairių kraštų ir įvairių žmonių. 
Viena padovanota generolo Fran
ko — ypatingai modemiška ir įs
pūdinga. Bažnyčia tikrai labai 
graži ir turtinga, bet nepaprastas 
kontrastas, nes išėjus už jos var
tų matai aplūžusius namus name
liūkščius, apie kuriuos laksto nu
driskę vaikai ir slankioja susivė- 
lusios moteriškės.
Judėjimas didesnėse gatvėse tai 
kažkas nepaprasto: visos mašinos 
lekia nutrūkgalviškai, lenkia vie
ną kitą, ir triūbina visi šoferiai 
nuo daikto. Jei palyginti Sydnėju- 
je Kings Cross, tai čia tris kartus 
blogiau. Važiuojama dešinėje. 
Daug senų jeepų, kurie pertaisy
ti į autobusiukus ir išdažyti įvai
riausiomis spalvomis, 
įdomiai. Šalia šito 
apskurusio gyvenimo 
kitas — ištaigingas,
Turtuolių kvartalo namai daug įs
pūdingesni negu Toorake. Ypač 
graži, vešli yra augmenija ir tin- 
kanti dekoracijai. Visi turtuolių 
vilų langai ir durys turi geleži
mis grotus, gražiai ornamentaliai 
nukaltus. Bet tai ne grožio dėliai, 
nors jeigu yra baltai dažyta, tik
rai puošia namus — tai saugumo 
sumetimais, nes vagių vagišių ne
trūksta, tikriau sakant perteklius.

■ Matėm taip pat gražius, didelius 
pastatus miesto centre. Moderniš
ka statyba, bet labai skirtinga nuo 
australiškos. Įvairesnė ir origina- 
lesnė, o gal, teisingiau pasakius,

i charakteringa šiam kraštui — 
jauti daug lakesnę vaizduotę.

’ Aplankėm prezidento rūmus, ty. 
matėm oficialių priėmimų kamba- 

. rj, bankietų salę, valgomąjį ir 
puikų balkoną. Visur jaučiasi 
oriento įtaka, bet nėra visiškai 
koks nors arabiškas ar indiškas 
stilius.

. visą pastatytą iš bambuko.
■ prezidentienė priima 
• kas labai skoninga.

gony pjaustyti arba 
pinti iš bambuko.

naštas ir nepa- 
pačiu patys pa-

psl. 5)

Atrodo labai 
sugriuvusio, 
vyksta visai 
elegantiškas.

Matėm ir svečių namą, 
Ten 

svečius. Vis- 
Baldai maho- 
komplikuotai
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti-firmoje

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

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

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

WWVWVWWWWWWVVWWWWVVWVWVVVWWVVVWVVVVVVVM

4



1962 m. rugsėjo 5 d. MŪSŲ PASTOGĖ B

Redaguoja) Antanai Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Adela
KREPŠINIS

VYTIS I — NORWOOD 46-80
Rungtynių pradžioje mūsų vy

rai, ryžtingai kovodami, žaidė 
gerai, bet po penkiolikos minučių 
pradėjo silpnėti. Pirmo kėlinio re
zultatas nebuvo žiaurus tik ant
ram kėliny priešas nesutiko dide
lio pasipriešinimo iš mūsiškių pu
sės ir krovė krepšius savo naudai. 
Taškus pelnė: Daugalis 12, Lop
šys 8, Gudelis 8, Visockis 5, Gum- 
bys 6, Petkūnas 5, Ramonaitis 2, 
L. Urmonas 0.

VYTIS JAUNIAI — C.Y. 34-25
Nors Vyties jauniai pamažu ski

na laimėjimus, bet šias rungtynes 
sužaidė silpnai, nes priešas ne
turėjo pilno sąstato ir žaidė su 
papildyta jaunučių komanda ir už 
pavėlavimą mūsiškiai metė aštuo- 
nias baudas, pelnydami keturis 
laisvus taškus. Tenka paminėti, 
kad mūsų jauniai yra labai atsi
likę baudų metime ir per rungty
nes blogai jas mėto, iš kur gali
ma pelnyti nemaža taškų. Reikia 
tikėtis, kad ateityje pasitaisys ir 
kreips didesni dėmesį j baudų 
prametimą, o nebėgs prie teisėjo 
staliuko pasitikrinti, kiek taškų 
įmetė. Tai blogas žaidėjo įprati
mas. Turbūt, pavyzdį paėmė iš 
jaunučių, nes tiems didelė garbė, 
jeigu įmetė į krepšį ir knygoje 
mato pelnytus jo taškus, nuo ku
rios po rungtynių juos sunku nu-
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Tai buvo MASKVA
(Atkelta iš psl. 3)

nuvyko į vieną mažą nešvarų viešbutį. Naktį GPU 
jį areštavo. Jam buvo sakoma, kad jis šnipas ir bū
siąs sušaudytas. Tačiau dar esąs vienas kelias išsi
gelbėti — jis turįs įstoti į GPU tarnybą. Vienas 
GPU agentas atnešė popierių pasirašyti.

— Niekad jūs nesugrįšite Vokietijon, — gra
sino bolševikas, — jeigu nedirbsite mūsų naudai.

Žmogus buvo vedęs ir turėjo vaikų. Jis mylėjo 
gyvenimą, kaip kiekvienas kitas, — pasirašę. Tik 
stebuklu jam pavyko sugrįžti atgal ir prisistatyti 
vokiečių įstaigoms. O tokių atsitikimų buvo tūks
tančiai.

GPU visose šalyse begėdiškai tęsė kurstymo 
darbą net ir “draugiškumo” su mumis periode. 
Ypač stengėsi sukurstyti Balkanus, skleisdami prieš 
Reichą nukreiptas proklamacijas, plakatus ir bro
šiūras, kurstydami sabotuoti ir terorizuoti vokiečių 
laivus, siųsdami GPU agentus, kaip Kabulovą, į 
Berlyno sovietų pasiuntinybę, pasiuntinybėse įreng
dami naujus slaptus radio siųstuvus — po 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Europoje atsirado dar daug kalti
namosios medžiagos bolševikiniam kurstymo darbui 
įrodyti.

Tačiau bolševikai praleido dar vieną didelį šan
są: vokiečių Reichas buvo pasiruošęs paties didžiau
sio įtempimo metu pasukti j rytus. Sovietai buvo 
paprašyti garbingos taikos.. Bolševikai, užuot at
sitraukę nuo sienų, atsakė į tai dar didesniu bolše
vikinės propagandos stiprinimu. Savo siekimus jie 
parėmė milžinišku kariuomenės žygiu, stengdamie

i d ė j e
varyti. Jauniai turėtų tai pamirš
ti, nes jie sudaro komandą ir rei
kia komandiniai pasidalyti laimė
jimus ir pralaimėjimus tarp sa
vęs, o ne pasigerinti pelnytais 
taškais.

Žaidė ir taškus pelnė: Levickis 
10, Šimkus 6, V. Stankevičius 6, 
Kirša 4, Bernaitis 4, Pocius 4, 
Radzevičius 0.

★

MOTERYS. VYTIS I — lai
mėjo prieš Adelaidę 20-0 be ko- 
vis, bet Vytis II — pralaimėjo 
prieš North Adelaide 11-36. Jau
nių komanda nėra laimėjusi žai
dynių žiemos turnyre, o Vytis pir
moji laimėjo dešimt rungtynių ir 
jau einant sezonui prie pabaigos 
tikimasi pasiliks ketveriukėje, 
ketvirtoje arba trečioje vietoje.

Edas
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Lietuviai
Nors Lietuvoje ir nėra augštų 

kalnų, alpinizmo sportas Lietuvos 
jaunimo tarpe palyginti nemažais 
žingsniais plinta. Latviai su estais 
irgi susidomėjo tuo sportu. Nors 
alpinizmo praktikuoti Pabaltijo al
pinistai dabar neturi progos vykti 
įAlpių kalnus, bet jiems gana at

viras kelias į Kaukazą.
Liepos mėnesį buvo surengta ant

roji Pabaltijo “alpiniada”: 51 al
pinistas iš Pabaltijo, jų tarpe apie 
trečdalis lietuvių, liepos 22 dieną 
įkopė į Elbruso viršūnę. Elbrusas 
yra augščiausias kalnas Europos 
ribose (5,633 metrai arba 18,480 
pėdų viršum jūros lygio).

Lietuvių grupei vadovavo lietu
vių alpinizmo federacijos pirmi
ninkas inžinierius Vytautas Virši
las iš Kauno. Dalyvavo muzikas R. 
Zdanavičius, studentai J. Antana
vičius ir J. Jurgelionis iš Vilniaus, 
kauniečiai studentai D. Makauskas, 
R. Tamošiūnas, R. Vosyliūtė, Drus
kininkų muzikos mokyklos direkto
rius A. Jurgelionis, mokytojas iš 
Nemenčinės L. Aksamitas ir eilė 
kitų studentų bei šiaip sportinin
kų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
ir Šiaulių.

Pirmas lietuvis įkopęs į Elbrusą 
buvo Gediminas Akstinas. Tai buvo 
1954 metais. Vėliau, 1959 metų

TEISMAS NUMARINO
1962 m. sausio vidury Temzės 

upėje buvo rastas jaunos moters 
lavonas. Nustatyta, kad tai vieno 
Londono restorano padavėja Pau
lina MacGee. Po lavono tyrimo 
konstatuota, kad mirties priežas
tis neaiški. Teismo sprendimas bu
vo paskelbtas spaudoj. Pasirodė, 
kad jis klaidingas. Paulina iš laik
raščių sužinojusi apie savo mirtį, 
nors tebebuvo gyva, pasiėmė gi
mimo metrikas, du liudytojus ir 
atskubėjo į teismą, reikalaudama, 
kad atšauktų sprendimą. Jai bu
vo paaiškinta:

— Labai gaila, bet mes tamstą 
tebelaikome legaliai mirusia, nes, 
jei teismas nusprendžia, kad kas 
nors miręs, tai tik augštesnė teis
mo instancija tegali jo nutarimą 
panaikinti. Kol augštesnis teis
mas to nepadarė, mes turime 
tamstą laikyti mirusia.

si kiek galint daugiau jėgos permesti į vakarus. 
Jie, nežiūrėdami visų iškilmingų savo pažadų Rei
chui, užpuolė Suomiją, šaltakraujiškai užėmė Lie
tuvą, Estiją, Latviją, Besarabiją ir šiaurinę Buko
viną. Jie išplėtė tokį užsienių politikos aktyvumą, 
kurio kiekvienas gestas buvo nukreiptas preš Rei
chą. O juos rėmė 1939 m. vasarą atvykęs naujas 
Jungtinių Valstybių pasiuntinys Lawrence Stein- 
hardt.

SĄMOKSLINIAI DIRBA
Lawrence Steinhardt į Maskvą atvyko prieš 

pat vokiečių — sovietų sutarties pasirašymą. Jis 
užėmė puošnius amerikiečių rūmus, anksčiau pri
klausiusius turtingam Sibiro pirkliui Vtorovui. Vto- 
rovo motina nemokėjo nei skaityti nei rašyti, o jis 
pats žuvo 1918 metais. Kai Amerika užmezgė san
tykius su sovietais, bolševikai nėrėsi iš kailio, 
stengdamiesi įtikti Jungtinių Valstybių atstovui. 
Jo įstaigos reikalams Ltvinovas perdavė naujus 
sovietų rūmus, pastatytus miesto centre vietoje se
nos bažnytėlės. Šis pastatas buvo labai patogioje 
vietoje: tarp užsieniečių viešbučio “National” ir se
nųjų universiteto rūmų, prieš Kremlių. Geltonas 
aukštais langais pastatas atrodė labai biaurus, bet 
buvo naudingas.

Steinhardtas, turtingas New Yorko advokatas, 
tuoj pradėjo gerinti santykius su Stalinu. Jis, kaip 
ir jo kolegos, buvo Roosevelto partijos žmogus. 
Baltuosiuose Rūmuose žinojo, kad Maskvoje geriau 
sekasi žydiškiems pasiuntiniams. Buvo žinoma, kad 
Steinhardt turi intymių santykių su antivokišku 
boikoto komitetu ir su jo pirmininku Samuel Un- 
termeyer iš motinos pusės yra artimi giminaičiai 
— tai buvo aplinkybės, dėl kurių vokiečiai turėjo 
būti labai akylus.

(Bus daugiau)

Kaukaze
rugpjūčio pradžioj jis drauge su 
kitais dviem pažymėjusiais lietu
viais alpinistais Feliksu Mieliausku 
ir Vytautu Vosylium žuvo Bezen- 
gio augštumų rajone (Kaukaze), 
užversti sniego griūties. G. Aks
tinas buvo pirmosios Pabaltijo “al
piniados” sumanytojas ir organi
zatorius. žuvo 29 metų amžiaus.

(LNA)

— Kodėl tavo žmana vaikšto 
taip išsipuošus, o patsai apdris
kęs?

— Mat, ji puošiasi pagal madų 
žurnalus, o aš vilkiu pagal para
ginimus apmokėti jos sąskaitas.

Prieš akis vasara su vandens sporto malonumais...

ŽYGIS...
(Pradžia psl. 4)

Dar nakčiai neįpusėjus, pasie
kėme pirmąją maisto palapinę. 
Čia jau daugelis kolegų buvo su
sėdę arba sugulę. Vieni dar valgė 
karštus “pies”, o kiti jau sukritę 
knarkė. Tik tokie entuziastai kaip 
mes atsigaivinę tuojaus spausdėm 
toliau.

Dabar žengėme žąsele per pa
tvinusį lauką. Lietui lyjant už
sinorėjome lietingas dainas dai
nuoti. Užtraukėme "Visos žuvys 
plaukia”. Bet viena “žuvis” ne
plaukė, nedainavo, o tyliai aima
nuodama šlubavo. Tai buvo pats 
medikas, kuris niekam neprasita
ręs, kantriai kentėjo — bėgda
mas nuo buliaus buvo ant kelio 
skaudžiai suklupęs. Mes jį grei
tai nuraminome, išvardindami sa
vo pačių įvairius skausmus skaus
melius: griaužiančius batus, per
temptus raumenis, karšto “pie” 
nudegintą liežuvį, įaugusius na
gus ir kita. Taip besiskųsdami, 
vienas kitą paguosdami, perbri- 
dome balą.

Kai jau iki kaulo buvome per
šlapę, nustojo lietus. Bet mėnu
lis ir žvaigždės pasiliko už debe
sų. Rašalinė tamsa. Tik iš skonio 
beatpažinome, ar tai riešutas ar 
šokilado gabalas, kurį į burną 
kišome. Bet tas jau niekam nebe
rūpėjo. Daugiau rūpėjo sužinoti, 
kur esame. Sprendžiant iš nepa
kenčiamo šalčio, randamės siaura
me slėnyje, iš visų pusių kalnais 
apsupti. Iš permirkusio žemėla
pio mažai naudos. Atrodo, kad 
reikės įkopti į kalną ir apsižval
gyti. Mergaitės su vienu palydovu 
pasiliks vietoje, o du užlips pa
žiūrėti.

Nežinia, kas juos užlaikė, bet 
jie ilgai ilgai užtruko. Mūsų paly
dovas net suspėjo šlapiais degtu
kais šlapią kelmą užkurti. Traš
ka braška įsidegęs medis, šoka 
liepsna vis aukščiau, net baugu 
darosi. Tuo tarpu maloni šilima 
atpalaiduoja sustingusius mūsų 
kaulus, išdžiovina drabužius ir ba
tus. Rausta žandai, kyla baimė. 
Jau. dega viršuj kabantys lapai ir 
aplinkui augantys žalieji papar
čiai. Meno studentė žavisi kalė
diškuoju vaizdu.

Kelią suradę žvalgai grįžta pus
gyvi, o su jais grįžta ir sunkus 
lietus.

Aušrą sutikome ant aukšto plo
kščiakalnio. Žemai, labai žemai, 
baltų debesų patalais apklotas, 
miega slėnis. Iš abiejų šonų, kaip 
paveikslo rėmai, kyla pilki kal
nai. Toli prieš akis vėl kalnai, kal
neliai, už jų pirmieji šalti saulės 
spinduliai kas minutę keičia gam
tos spalvas. Rytinis dangus nuo 
melsvai pilko virsta švelniai ruža- 
vu, medžiai gauna aukso lapus, 
aprasota žolė spindi, kaip perlais 
apiberta. Stebime, kaip pamažu,
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KELIONĖ
Viena iš šviesiausiųjų dangaus 

žvaigždžių yra Vakarinė ir ta pati 
kartais vadinama Aušrinė žvaigždė.

lyg po tapytojo ranka, visos spal
vos gyvėja, ryškėja, kol saulė pil
nai pasirodo, ir nebegalime į ją 
žiūrėti. Kolegos nesupranta, ko 
mes mergaitės taip žavimės. Juk 
saulė kas rytą tekanti!

Tarp dviejų kalnų, kur saulės 
spinduliai dar nebuvo patekę, ra
dome storai užšąlusį prūdą. Ener
gijos kupini pasileidome čiuožti. 
Šauksmai, klyksmai, juokai nu
aidėjo į tolybes. Pergyvenome iš 
naujo vaikystės linksmuosius lai
kus.

Trak-a-kšt! pasigirsta grėsmin
gas garsas. Visi lekiame kranto 
link. Prūdo viduryje dingsta dide
lis ledo plotas, o kartu su juo, 
nei žodžio neištaręs, nelaiminga
sis mūsų kelmo kūrikas.

Penki veidai pabalsta, kaip 
šerkšnas. Išvertę akis stovime ir 
žiūrime į besimaudantį draugą. 
“Aš dar savo gyvenime nesu pra
leidęs rytą nenusiprausęs,” dan
tis kalendamas atsiliepia šis.

Antrąjį maisto punktą pasiekė
me vėlybiems pusryčiams. Pamė
lynavę, nuvargę berneliai vos pa
jėgė pavalgyti prieš krisdami ant 
saulėtos pievos pamiegoti. O mes 
mergaitės dar kelias valandas to
liau ėjome, pasigrožėdamos jau 
nutėmis avelėmis ir veršiukais, 
kurių pilni laukai. Atsisėdome pa
galiau šalia kelio ir pradėjome 
juoktis. Juokėmės, kol atvažiavo 
sunkvežimis mus parvežti į na
mus.

Dvidešimt keturias valandos žy
giuoti tai ne juokai!

“AMERIKOS BALSAS" MAŽIAU BETRUKDOMAS

Sovietai “Amerikos Balso” 
transliacijas įvairiomis rytų kal
bomis pastaruoju metu mažiau 
betrukdo, praneša UPI. Anksčiau 
trukdydavo 40-60% visų translia
cijų, dabar jau tik apie 30% (Už-
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I VENERA
Ji yra viena iš saulės sistemos pla
netų, šviečia skaisčiai ir po saulės 
ir mėnulio yra skaisčiausias dan
gaus kūnas.

Venera yra netolima žemės kai
mynė. Ji kartais prisiartina prie 
žemės iki 26.300.000 mylių, bet 
kai kada atsitolina net iki virš 160 
milijonų mylių. Bet toli ar arti, o 
Veneros gerai pažinti negulima, 
nes ji visa yra apsupta sluoksniu 
debesų ir mokslininkai dar nėra 
tikri, ar tie debesys bent kada pra
siskleidžia, ar ne. Kartais Veneros 
debesyse matosi tamsios vietos.

Nėra dar visai tikra, bet moks
lininkai jau sakosi nustatę, kad 
Venera, kaip ir mėnulis, nesisuka 
aplink savo ašį ir visą laiką saulei 
rodo tą patį šoną.

Planeta Venera savo didumu yra 
labai artima žemei, bet čia gimi
nystė ir baigiasi, nes nėra būdų 
geriau tą mūsų gražią kaimynę 
pažinti. Pavyzdžiui, dar nėra tik
rai nustatyta, kokia temperatūra 
yra Veneros paviršiuje. Bandymų 
buvo daroma daug išmatuoti tos 
planetos temperatūrą, bet tikrumo 
nėra, nes ne tiktai planetą supan
tieji debesys, bet ir įvairūs oro
sluoksniai virš planetos gali mata
vimus iškraipyti ir nėra tikrumo 
ar gauti temperatūros rodykliai 
yra tikri, žinoma, nėra net rimtų 
spėliojimų apie tos planetos gyvū
niją ir augmeniją. Apie kitą mūsų 
kaimyną Marsą girdime visokių 
daugiau ar mažiau patikimų spė
liojimų dėl toje planetoje esamos 
gyvybės, bet apie Venerą ir spė
liojimų mažai tėra. Todėl moksli
ninkai ir nori daugiau žinių apie 
ją-

Amerikiečių paleista rakėta lie
pos 22 d. nenuskrido iki Veneros. 
Ji vos iškilusi, buvo sunaikinta to
dėl, kad pasisuko skristi klaidingu 
keliu, nors pradžioje skrido, kaip 
numatyta. Kai buvo pastebėta, kad 
ji iškrypo iš savo teisingo kelio, 
rakėta buvo susprogdinta aukšty
bėj, kad neklaidžiotų po plačiąją 
erdvę be jokio tikslo.

Dabar mokslininkai bando išsi
aiškinti, kodėl “Mariner I” rakėta 
nesilaikė jai numatyto kelio ir jei 
bus surasta kur klaida, "Mariner 
II” bus patikrintas ir leidžiamas 
Veneros link.

Pereitą savaitę amerikiečiai vėl 
paleido raketą Mariner II į Ve
nerą. Iš pradžios bijota, kad ra
keta nukryps apie 100.000 mylių 
nuo tikslo, bet toji pati raketa 
turi atsarginį variklį, kuris gali 
jos kryptį reguliuoti. Radijo pa
galba tas variklis laikui atėjus 
bus paleistas ir raketa priartės 
prie Veneros. Tikimasi, kad Ma
riner H pasieks šią planetą apie 
gruodžio pradžią. — ab.

sienio lietuvių politiniuose sluo
ksniuose ir visuomenėje yra pa
plitusi nuomonė, kad “A. Balso” 
transliacijos pvz. lietuvių kalba 
yra tiek "suneutralintos”, kad so
vietams nebeapsimoka jų trukdy
ti. (E)
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6 MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. rugsėjo 5 d.

MOsų PASTOGĖ
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAI

SYDNEY
A.L.B. Cabramatta, Bankstown 

ir Sydney Apylinkių Valdybos 
rugsėjo 9 d. (sekmadienį) ruošia 
iškilmingą rugsėjo 8 d. Tautos 
šventės minėjimą šia tvarka.

a. 1 - vai. p.p. iškilmingos pa
maldos St. Felix Katalikų Baž
nyčioje (kampas Chapel Rd. ir 
Hume Highway, prieš “Three 
Swallow” Hotel), Bankstown. Pa
maldas laikys kun. P. Butkus;

b. 3 vai. p.p. Rugsėjo 8 Tau
tos šventės minėjimas Dainavos 
salėje, Bankstown (Tuojau po pa
maldų vykstama į Dainavą).

Minėjimo programa išpildys 
mūsų meninės pajėgos. Todėl vi
si dalyvaukime tame minėjime.

Rengėjai

GEELONG
Rugsėjo 8 dienos ir Maironio 

100 metų gimimo sukakties mi
nėjimas įvyks Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės namuose,, sekma
dienį, rugsėjo 9 dieną 3 vai. po 
pietų.

Programoje numatyta:
1. Invokacija.
2. Paskaita.
3. Geelongo lietuvių choras.
4. Tautinių šokių grupės pasi

rodymas.
5. L. Šimkutė (deklamacija)
6. Kun. Dr. Bačinsko “Jaunų

jų” choras padainuos keletą liau
dies dainelių.

Visi tautiečiai kviečiami skait
lingai dalyvauti.

Geelongo Apyl. Valdyba

PAREIŠKIMAS
Pranešu, kad nuo rugsėjo 1-mos 

dienos pasitraukiau iš Bankstown 
lietuvių namų Dainava adminis
tratoriaus pareigų ir prašau jo
kiais namų reikalais daugiau į 
mane nesikreipti.

A. Lelešius

MŪSŲ PASTOGĖS
SPAUDOS BALIUS

Spaudos Balius, įvykęs rugpjū
čio 18 d. latvių salėje Strathficl- 
de davė rekordinį pelną 
— £ 516.6.7. Į savo didumu kuk
lią salę, kuri mūsiškiams gerai 
žinoma iš įvairių joje vykusių 
paminėjimų, .susirinko virš 450 
žmonių, ir tuo būdu buvo paro
dytas solidarumas mūsų bendruo
menės laikraščiui Mūsų Pastogei. 
Latvių salė šiam baliui buvo pa
imta, kaip žinoma iš ankstesnių 
pranešimų, tik kraštutiniu atve
ju, nes iki šiol turėtos didesnės 
salės buvo nuomuojamos tik su 
privaloma vakariene. Jau šian
dien jieškoma patogesnės ir erd
vesnės salės, kad kitaip metais 
Mūsų Pastogės bičiuliai spaudos 
baliuje jaustųsi patogiau ir lais
viau.

Inf.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

Prane
BANKSTOWN APYLINKĖS 

LIETUVIAMS PRANEŠIMAS
Rugsėjo 16 d., tuoj po liet, pa

maldų Bankstown katalikų baž
nyčioje, A.L.B. Bankstown Apy
linkės Valdyba šaukia “visuotinį 
narių susirinkimą “Dainavos” sa
lėje, East Terrace St., Bankstown, 
šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko rin

kimas ir mandatų komisijos su
darymas.

3. Šešių atstovų j Krašto Tary
bos suvažiavimą Adelaidėje, š.in. 
gruodžio mėn. 28-31 d.d., rinki
mas.

4. Klausimai ir sumanymai.
5. Susirinkimo uždarymas.
Kvorumui nesusidarius, po pus

valandžio susirinkimas bus laiko
mas teisėtu bet kuriam narių 
skaičiui dalyvaujant.

A.L.B. Bankstown Apylinkės
Valdyba.

M

s i m a i
PAMALDOS

Rugsėjo 9 d. Sydnėjiškiams ka
talikams pamaldos bus laikomos 
Bankstown St. Felix bažnyčioje 
,(ant kalno Liverpool Rd. ir Cha
pel Rd., kampas.) Pamaldos sieja
mos su Tautos šventės minėjimu 
ir ta proga pamaldų metu giedos 
■Dainos choras.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
FESTIVALIS

šeštadienį, rugsėjo 22 d. 5 vai. 
p.p. Rushcutters Bay Park (Syd
ney) pirmų kartą įvyksta tautinių 
šokių festivalis. Dalyvauja 10-ties 
tautų tautinių šokių grupės. Festi
valį organizuoja The Cultural Fe
deration of Europeans in Australia. 
Visi, ypač sydnėjiškiai kviečiami į 
šį įdomų festivalį gausiai atsilan
kyti. įėjimas nemokamas. Ta pati 
minėtoji Cultural Federation of 
Europeans in Australia rugsėjo 29 
d. Paddington Town Hall rengia 
didelį koncertą — balių. Pernai toks 
organizuotas balius praėjo su di
deliu pasisekimu.

Inž. GIEDRIŲ DRYŽĄ 
ir

panelę SUSAN LOUGHRY, 
sukūrusius šeimą, sveikiname linkėdami daug laimės

EI. ir Pr. Nagiai

Kolegą inž. GIEDRIŲ DRYŽĄ

ir

panelę SUSAN LOUGHRY,

sukūrusius šeimos židinį, sveikina

P.L.I.A.S.
Sydnėjaus Skyrius

Skautų tėvų ir rėmėjų pobūvis 
— balius įvyks rugsėjo 22 d. Banks
town Dainavos salėje.

★
Pereitą šeštadienį vykdamas į 

Sydney buv. Mūsų Pastogės redak
torius p. J. Veteikis pakelyje tru
putį nukentėjo: iš prieš jį padan
gas vežiusio sunkvežimio nukritu
si viena padanga pastojo jam ke
lią: mašina truputį nukentėjo, bet 
vis tik įstengė pasiekti Sydney.

Laima Zarembaitė, dirbdama N.

S.W. provincijoje kaip mokyklų 
dantų gydytoja, atostogaudama 
Sydnėjuje visą savaitę talkininka
vo dantų gydytojai p. G.E. Kazokie- 
nei Cabramatoje. Pereitą penkta
dienį išvyko pasižmonėti į Melbour- 
ną.

★
šeštadienį, rugsėjo 1 d. Daina

voje įvyko Bankstown lietuvių na
mų narių ir rėmėjų visuotinis susi
rinkimas. Dalyvavo virš 70 žmonių. 
Susirinkimui pirmininkavo p. J. 
Petniūnas ir sekretoriavo p. B. Sta-

KUBA GAUNA SOVIETINĘ

PASPIRTI

Amerikiečių saugumo žiniomis 
Sov. Rusija pradėjo teikti Kubai 
materialinę ir militarinę pagalbą. 
Kuba gavusi eilę karinių sunkve
žimių ir sekimo prietaisų bei 
ginklų drauge su tūkstančiais ru
sų “techniškojo personalo”. Kai 
kurie amerikiečių laikraščiai tie
siog skaičiais paduoda sovietų ka
rių skaičių. New York Daily News 
skelbia, kad Kuboje išlaipinta 
18.000 raudonarmiečių. Atvyku
sius sovietų laivus Kubos uostuo
se iškraudavo naktimis laikantis 
didžiausio atsargumo neprilei
džiant prie uosto jokių pašalie
čių.

>: ALB BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA RUGSĖJO 15 D. EAST TERRaCE v
ž >♦;

DAINAVOS SALĖJE, BANKSTOWN, RENGIA £
g • S

Šokių Vakarol ' 1
H PROGRAMOJE DALYVAUJA “BIJŪNĖLIAI”, “5 NAUJI DAR NEMATYTI” IR KT. >$
V .. HPradžia: 7 vai. vakaro.♦ r:H Veiks bufetas, turtinga loterija ir gros 4 asmenų nauja kapela. J’' wįėjimas: Suaugusiems — 10 šilingų, moksleiviams — 5 šilingai.

ALB BANKSTOWN APYLINKĖS $
>5 VALDYBA *

šionis. Pasitvirtino sena lietuviška 
išmintis — iš didelio debesio men
kas lietus. Nutarta visus sumany
mus ir projektus atidėti kitiems 
metams.

★
Rugsėjo 1 d. į moterystės luomą 

įstojo inž. G. Dryža, vesdamas pa
nelę Susan Lochry. Sutuoktuvių 
apeigas atliko kun. P. Butkus. Ves
tuvinėje puotoje dalyvavo apie 100 
svečių. Jau sekančią dieną Giedrius 
su žmona išvyko į povestuvinę ke
lionę nežinoma kryptimi.

★
Pereitą savaitę p.p. Skirkai iš 

Cabramatta sugrįžo praleidę savo 
atostogas saulėtame Queensalnde. 
Pasirodo atostogautojai grįždami 
parsivežia tą patį kartėlį — ko
dėl tos atostogos taip greit baigia-, 
si!

★
Tautos šventės minėjimas Mel

bourne ruošiamas rugsėjo 9 d. 2 
vai p.p. Collingwood salėje (Stan
ton Str.). Žinant melburniškių nuo
taikas vieta pasirinkta be priekaiš
tų.

★
Melbourniškė Zina Kalpokienė 

baigė Melbourne “Associated Hair- 
dress Academy” ir žada netrukus 
Melbourne atidaryti lietuvišką mo
terų saloną. Po šio įtempto darbo 
laukia tikrai nupelnytos atostogos: 
apie šio mėnesio vidurį abu Jonas 
ir Zina Kalpokai ketina pasikaitin
ti Queenslando saulutėje.

PLUNKSNOS KLUBAS
renkasi savo posėdžiui rugsėjo 
15 d. 4 vai. p.p. V. Kazoko bu
te 13 Percy Str., Bankstown. 
Posėdžio metu pranešimas dail. 
A. Šimkūno.

★
Rugsėjo 1 d. Redfern lietuvių 

namuose Sydney Šviesa surengė 
įdomų forumą. Reikalas sukosi apie 
Australijos politines partijas. Pre
legentai p. V. Šliogeris (senj.) su
pažindino su darbo partija, o p. J. 
P. Kedys su liberalų partija. Abu 
prelegentai buvo puikiai pasirengę 
ir buvo ne tik malonu jų pasiklau
syti, bet ir labai pravartu susipa
žinti su šio krašto valdančiom po
litinėm partijom.

Gaila, kad šį kartą dalyvių pa
siklausyti susirinko labai nedaug. 
Nežiūrint to, svečiai gyvai daly
vavo diskusijose. Būdingas momen
tas: pasibaigus forumui ir disku
sijoms, pirmininkui p. V. Patašiui 
leidus, p. V. Šliogeris kreipėsi į pa
syviai besilaikantį mūsų akademinį 
jaunimą, kviesdamas, kad jie patys 
dažniau pasirodytų su savo prane
šimais ir idėjom, nes, esą ligi šio
lei daugiausiai reiškiasi išimtinai 
vyresnieji. Sakyčiau, p. Šliogerio 
pastaba buvo visai vietoje.

Ku-ka

KOZLOVAS PATVIRTINO

BAUDŽIAVA OKUP. LIETUVOJE
“Valstiečių laikraščio” teisinis 

patarėjas štai kaip paaiškina apie 
valstybinių dvarų (sovehozų) ber
nų darbo ir atlyginimo tvarką:

“Darbų užduotys darbininkams, 
kaip taisyklė, turi būti duodamos 
iš vakaro. Išimtinais atvejais, kai 
nėra galimybės duoti užduočių iš 
vakaro, jos gali būti pranešamos iš 
ryto, prieš darbo pradžią. Adminis
tracija privalo planuoti darbą taip, 
kad darbininkai nebūtų dažnai per 
dieną kilnojami nuo vieno darbo 
prie kito, nes kiekvienam darbui 
pasiruošti darbininkai sugaišta tam 
tikrą laiką, už kurį atskirai neap
mokama”.

“Prieš darbo pradžią adminis
tracija privalo duoti darbininkams 
paskyras ir aprūpinti juos darbo 
rankiais. Darbų paskyrose turi bū
ti, be kita ko, nurodyta išdirbio nor
ma, atlyginimas už darbą, kuris 
bus mokamas darbininkui už įvyk
dytą išdirbio normą”.

"Darbininkams, kaip taisyklė, 
turi būti mokamas vienetinis atly
ginimas už atliktus darbus ir tik 
išimtinais atvejais, kai darbinin
kams netikslinga mokėti vienetinį 
atlyginimą arba dėl paties atlie
kamo darbo pobūdžio negalima nor
muoti darbuotojo darbo, tai yra, 
kai negalima apskaičiuoti produk
cijos vienetų skaičiumi, kurie pa
gaminami per tam tikrą laiką, ga
li būti mokamas palaikinis atlygi
nimas už darbininko faktinai 
dirbtą laiką”.

"Jei išdirbio normų darbininkai

neįvykdo dėl savo kaltės, tai jiems 
apmokama pagal jų pagamintos 
produkcijos kiekį ar kokybę, neuž
tikrinant darbininkams kurio nors 
minimalaus uždarbio. Be to, jei dar
bininkai normaliomis darbo sąly
gomis dėl savo kaltės sistemingai 
neįvykdo nustatytų išdirbio normų, 
jie gali būti atleisti iš darbo arba 
perkelti į kitą darbą. Jei išdirbio 
normos yra neįvykdomos ne dėl 
darbininkų kaltės, tai jie turi teisę 
gauti ne mažiau kaip du trečdalius 
savo tarifinio atlyginimo”.

Vietinio atlyginimo sistema 
(“akordine” sistema, “piecework”) 
visų darbininkų profesinių sąjungų 
yra laikoma pikčiausia darbo jėgos 
kraštutinio išsėmimo ir išnaudojimo 
sistema, ir su ja darbininkijos sąjū
džiai visur atkakliai kovoja, reika
laudami, kad atlyginimas būtų pa
laikinis, tai yra, už darbo laiką. 
Darbdavio rūpestis yra, kad tas 
darbo laikas būtų -išnaudotas pro
duktyviam darbui, o ne dykinėji
mui. Lietuvoje anksčiau net ir pra
monėje vienetinio atlyginimo sis
tema nebuvo labai įsigalėjusi, o 
žemės ūkyje tai buvo visai negir
dėtas dalykas: daugiausia buvo 
praktikuojamas arba metinis, »r 
padienis atlyginimas. Į darbo laiką 
visur būdavo įprasta įskaityti ir 
perėjimus iš vienos darbo vietos 
(lauko) į kitą, o taip pat ir visus 
reikalingus pasiruošimus. Dabar už 
perėjimus ir pasiruošimus neatlygi
nama, nors nuo administracijos pa
reina, kiek darbininko laiko ji tiems

dalykams sugaišins. Apsileidęs, 
tinginys ar šiaip silpnas darbinin
kas, žinoma, galėjo būti visada iš 
darbo atleistas, kaip netinkamas, 
bet ligi jis pasamdytas, jam už ge
rai ar blogai dirbtas dienas vistiek 
turėjo būti užmokėta. Dabar, jei 
darbininkas mažai tepadirbs, tai 
jam ir užmokėta bus tik už tiek, 
kiek pagamino (kiekį apskaičiuoja 
administracija), o jeigu jis neįvyk
dys nustatytos normos net ir ne 
dėl savo kaltės (dėl netinkamo oro, 
arba net ir dėl kokios nors adminis
tracinės klaidos), darbininkas net

ir už tą ne savo kaltę baudžiamas, 
tai yra, jam nutraukiama iki treč
dalio atlyginimo, kurį normaliai 
turėjo uždirbti per faktiškai su
gaištą laiką.

Pažymėtina, kad dabartinių dva
rų administracijos darbininkams 
duoda tik įrankius, bet neduoda nei 
drabužių, nei maisto, todėl net ir 
pilnas atlyginimas dabartiniam 
darbininkui išeiną mažesnis, negu 
būdavo pas privačius ūkininkus ar 
net ir dvarininkus.

(LNA)

RUGSĖJO MĖN. 15 D. 6 VAL. VAKARO ”« ►
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; LINKSMĄ POBŪVĮ
:: LIETUVIŲ KLUBO' NAMUOSE ■ >

12 FRANCIS GROVE, THORNBURY

„ „ * *., Gros gera kapela, turtingas bufetas. Jaunimui nuolaidos. -»

’’ Tautiečiai prašomi gausiai dalyvauti. ”

•" | Apylinkės Valdyba ‘

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kai prieš keletą metų JAV lan
kėsi S. Sąjungos vicepremjeras 
Kozlovas, kilo amerikiečių tarpe 
didelis susidomėjimas. Atsirado ir 
autografų rinkėjai. Sykį svečias 
Čikagoj. Gavo Kozlovo parašą ant 
sulankstyto popieriaus ir vienas 
vyresnio amžiaus vyras.

Po kiek laiko įvykis paaiškėjo. 
Tariamasis smalsuolis pasirodė 
esąs ukrainiečių antikomunistinės 
organizacijos narys, o popieriaus 
gabalas, ant kurio Kozlovas pasi
rašė, buvo žemėlapis S. Sąjun
goje egzistuojančių koncentracijos 
ir prievartos darbų stovyklų. Ga
na didelis kiekis žemėlapio su bol
ševiko parašu buvo naujai atspaus
dintas ir paskleistas amerikiečių 
tarpe. Galima suprasti, kiek Koz
lovas gavo “pylos” iš draugo Chruš
čiovo už parodytą komunistinį žiop
lumą “kapitalistams”. j.a.

» » »
Amerikiečių šaltiniais skelbiama, 
kad sovietų slaptai paleista rake
ta pereitą šeštadienį į Veneros 
planetą sprogusi ir dabar skevel
dromis skrieja aplink žemę. So

vietai apie šią nesėkmę ir patį 
bandymą tyli. Vakariečiai tvirti
na, kad tai esanti pirmoji kon
krečiai žinoma sovietų nesėkmė. 
Kaip žinoma, sovietai niekados iš 
ankstb nepranešė apie savo būsi
mus bandymus, bet paskelbdavo 
tik tada, kaip bandymas pasiro
dydavo sėkmingas.

• * •
Alžire pilietinio karo pavojus dar 
paaštrėjo, kai vicepremjeras Ben 
Bella turėdamas savo žinioje apie 
80.000 karių, pasiryžęs jėga užim
ti Alžerijos sostinę Alžirą. Pran
cūzijos vyriausybė laiko pareng
tyje apie 300.000 karių,’ kurių re
voliucijos atveju turėtų saugoti 
europiečius.

» ♦ *
Vak. Vokietijos kancleris Dr. K. 
Adenauer pasiuntė keturiems di
desniems notą dėl komunistų 
prieš metus pastatytos Berlyno 
sienos. Kaip žinoma, toji siena 
pastatyta prieš metus, kad sulai
kytų bėglius iš Rytų Vokietijos. 
Per tą laiką bandant pereiti tą 
sieną žuvo virš 50 žmonių.

NUOSAVUS NAMUS, 
jmokėju* mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI $ 
IR GRAŽIAI
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M. LUCAS & CO.
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§ Tel. 84 2272
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