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KRAŠTO TARYBOS ATSTOVAI 
IR BENDRUOMENE

Dabar jau pats augščiausias 
laikas rimtai pasvarstyti apie ak
tualiuosius Australijos lietuvių 
Bendruomenės reikalus. Ben
druomenės atstovų suvažiavimas 
/au ne už kalnų, ir todėl ben
druomeninės problemos ir su ja 
susiję jvairūs klausimai jau Šian
die turi aiSkiai būti suformuluoti 
kiekvieno KraSto Tarybos atsto
vo galvoje. Kiekvienas turi aiS
kiai nusistatyti, ko jis važiuoja ir 
ką atsiveS. Nuo pačių atstovų su
interesuotumo bendruomenės rei
kalais ir jos tolimesne kryptimi 
priklauso pačios bendruomenės 
kaip lietuvių organo ateities veik
la ir plėtotę. Tik nuvažiavus pa
sirodyti Tarybos posėdžiuose pa
syviu dalyviu, atėjus reikalui pa
ploti ar pabalsuoti, tas Tarybos 
atstovo uždavinių toli gražu ne
išsemia.

Šiuo metu visose bendruome
nės apylinkėse renkami (kitur jau 
išrinkti) Krašto Tarybos atstovai. 
Ar su deramu rimtumu patys žiū
rime į šių atstovų rinkimo proce
dūrą ir, kas svarbiausia, ar ren
kamieji bei išrinktieji į Tarybos 
atstovus tikrai ta bendruomenės 
idėja ir dvasia gyvena? Šį klau
simų keliu visai sąmoningai, nes 
iš praeities faktų turime gražių 
pavyzdžių, jog dalis atstovų pa
tenka į suvažiavimus visai atsitik
tinai ir išrenkami tik dėl to, kad 
tas ar kitas galėjo važiuoti (ne
klauskit motyvų!), tačiau niekas 
nesidomėjo, kiek tokiam atstovui 
artimi bendruomenės reikalai. Ki
tas ateina tik į posėdžius užsire
gistruoti ir tuo tariasi savo kaip 
atstovo pareigą atlikęs. Tuo tarpu 
Tarybos atstovas yra bendruo
menės tarnyboje ne vien tik porą 
dienų suvažiavimo metu bet išti
sus dvejus metus nuo išrinkimo 
dienos iki naujų atstovų rinkimų. 
Būdamas šiose pareigose Tarybos 
narys yra išskirtinas bendruome-

ALB KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAS
1. ALB Krašto Valdyba remda- 

maii Statuto 9 str., Krašto Ta
rybos suvažiavimo 1960. 12. 28-30 
d.d. pageidavimu ir Adelaidės 
apylinkės valdybos sutikimu, nu
tarė ALB Krašto Tarybos atsto
vų suvažiavimų vykdyti Adelaidė
je 1962 m. gruodžio 28 — 31 d.d.

2. Krašto Valdyba primena ir 
prašo apylinkių valdybas ir se
niūnus atlikti Krašto Tarybos 
atstovų rinkimus, kaip Krašto 
Valdybos bendrarašty (Nr. 8 iš

Kas vadovaus Europai? Ryšium 
su Prancūzijos prezidento gen. de 
Gaulle šešių dienų lankymus! 
Fed. Vokietijoje, pasaulio spauda 
atkreipė dėmesį į vokiečių paro
dytas simpatijas Prancūzijos gal
vai, į vietomis triumfalinio mas
to generolo priėmimą, į viešnagės 
reikšmę ir jos padarinius ateičiai. 
“New York Times” (rugs. 4 d.) 
nurodė, kad Europoje auštanti 
nauja era. Viešnagė įvyko Berly
no krizės metu ir tuo metu, kai 
dėtos pastangos paspartinti Eu
ropos politinį susivienijimą ir 
Didž. Britanijos įstojimą į euro
pinę ūkio bendruomenę, šiuo at
veju vokiečių ir prancūzų tikslai 
sutampa, tačiau esama skirtumo 

nės narys ir kaip toks per visa 
savo kadencijos laiką išlieka ak
tyvus ir budrus ir kiekvienu at
veju turi jautriai į kiekvienų ben
druomenės reiškinį reaguoti dau
giau negu bet kas kitas, nes jis 
stovi bendruomenės priešaky ir 
jam bendruomenės reikalai turi 
daugiau rūpėti. Gaila, bet iš pra
eities praktikos šito Tarybos na
rio sąmoningumo lyg ir pasige
dome. Tiesa, pereitų kadencijų 
turėjome porų Tarybos narių, ku
rie savo išimtina teise bandė pa
sinaudoti ir būtent kaip tik prie
šingai bendruomenės interesams. 
O tai yra tik dėl to, kad tiek rin
kėjai, tiek patys išrinktieji Tary
bos nariai skaito savo bendruo
meninę misiją atlikę dalyvaudami 
pačiame Tarybos suvažiavime. 
Štai dėl ko norėtusį atkreipti dė
mesį visų Tarybos narių, kad jie 
ne vien tik suvažiavime, bet ir 
visų laiką parodytų to bendruo
meninio sąmoningumo daugiau už 
eilinį bendruomenės narį. O tam 
progų ilgai jieškoti nereikia. Jo 
žvilgsnis turi siekti toliau ir pla
čiau, negu tik jo apylinkės ribos, 
nes jis juk yra Krašto Tarybos 
narys. Jo pagalbos ir talkos rei
kalinga ir Krašto Valdyba, ir visi 
kiti bendruomeniniai organai, nes 
kiekvienu atveju jam suteiktas 
bendruomenės autoritetas jį šiai 
bendruomeninei tarnybai ypatin
gai įpareigoja. Pagaliau vykdami 
į patį Tarybos suvažiavimą at
stovai turėtų giliau pasvarstyti ir 
posėdžiuose patiekti konkrečių 
sumanymų ir pasiūlymų, kurie 
bendruomenei atneštų pozityvių 
vaisių.

Su pasitikėjimu žiūrime į nau
jų bendruomenės Krašto Tarybų 
tikėdami, kad ji tiek suvažiavi
me, tiek ir visą savo kadencijos 
laiką aktyviai pasireikš visame 
Australijos lietuvių bendruome
nės gyvenime. L.D.

1962 m. liepos 4 d. nurodyta, ir 
rezultatus prisiųsti iki š.m. spalio 
7 d. ALB Krašto Vaidybai Box 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

3. Krašto Valdyba prašo apylin
kių valdybas ir seniūnus atlikti 
visus piniginius atsiskaitymus pa
gal ALB statuto 62 ir 65 str. iki 
š.m. lapkričio mėn. 1 d., kad gali
ma būtų suspėti laiku ir pilnai 
paruošti apyskaitas ALB Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimui.

ALB Krašto Valdyba

EUROPA VIENIJASI?
metoduose. “Frankfurter Allege- 
meine Zeitung” (205 ‘nr.) pažy
mėjo, kad, generolui daug kartų 
kelionės metu užmezgus kontaktą 
su pačiais gyventojais, “jo tiesio- 
gis kreipimasis tai jo galios šal
tinis ir drauge priemonė veikti 
politiniai”. O susibičiuliavimas su 
Prancūzija — čia didelių nuopel
nų turi ir vokiečių kancleris 
Adenaueris — prisidėjo prie to, 
kad Vokietijai pavyko lengviau 
rasti vietą laisvųjų tautų tarpe”. 
Kai kurie prancūzų laikraščiai, 
pvz., “L’Aurore” reiškia nuogąs
tavimą tam atvejui, jei Europoje 
vyrautų vokiečiai su prancūzais, 
o britai liktų nuošaly. E'są “de

PREMIJA LIETUVIUI
I-JI PREMIJA

HENRIKUI ŠALKAUSKUI

7-joje Robin Hood konkursinėje 
parodoje, kuri šiuo metu vyksta 
Hordern Brothers meno galerijo
je (420 George Str., Sydney, 5 
augštas), pirmoji premija paskir
ta mūsų dailininkui H. Šalkauskui 
už akvareiinį kūrinį Landscape 
Nr. 2. Minimų parodų atidarė ir 
atidarymo metu premijų įteikė

ROŽYTĖS

Dvigubas vyrų kvartetas. Nuotraukoje iš kairės: vadovas A. Plū- 
kas, V. Stasiūnaitis, E. Lašaitis, B. Sarkauskas, V. Lašaitis, J. 
Maksvytis, A. Alčiauskas, J. Stasiūnaitis ir V. Burokas.

Metraščio klišė

T rum
PET KONFERENCIJA — 

RUGSĖJO 18 D.
Devintoji Pavergtųjų Europos 

Tautų sesija atidaroma New Yor
ke rugsėjo 18 d., tuo pačiu metu 
prasidedant ir rudeninei Jungt. 
Tautų sesijai. PET sesijai numa
tyta plati programa. Šiais metais 
neįvykstant specialiai PET sesi
jai Europoje, tokia sesija numa
tyta sukviesti kitų metų pavasa
rį. Rugsėjo 17-26 d.d. Strasburgo 
mieste įvyks ir Europos Tarybos 
posėdžiai.(E)

MASKVA APKALTINTA 
PAGROBUS KORNIEVSKį

Rugpjūčio 3 d., Helsinko festi
valio metu pagrobus iš Belgijos 
atvykusį tėvą J. Kornievskj, kata
likiškoji misija Briuselyje apkal
tino Sovietų Sąjungą... Šiuo rei
kalu jau kreiptasi į užsienio rei
kalų ministerijas Briuselyje ir

Gaulle’io svajojama Europa, ne
tekusi anglosaksų paramos per 
50 metų virstų grynai vokiška. 
Ir kas čia laimėtų? — klausia 
dienraštis. Reikia skaitytis su Fed. 
Vokietijos teritorialiniais reikala
vimais. Ar mūsų jaunimas vėl tu
rės griebtis ginklo? Kas, paga
liau, vadovaus Europai?” Tuo tar
pu kitas dienraštis, “Paris jour” 
nurodo, kad vokiečiai su prancū
zais tenori taikos. Joks protin
gas prancūzas nesitiki, kad Eu
ropa pakliūtų prancūzų vadovy
bei, lygiai ir joks blaiviai galvo
jantis vokietis nesvajoja, kad Eu
ropą vėl turėtų valdyti germanų 
tauta”. (E)

N.S.W. gubernatorius E. Wood
ward. Šalia H. Šalkausko mini
moje parodoje augščiausiai įver
tintas taip pat mūsų dailininkės 
E. Kubbos kūrinys Moods of Har
bour Nr. 1. Jai įteiktas atitinka
mas garbės diplomas. Iš šios pa
rodos bus atrinkti 9 darbai, jų 
tarpe mūsų minėtų dailninkų, ir 
kilnojamoje parodoje bus paro
dyti visuose didesniuose Austra
lijos miestuose. Čia minima paro-

p ai is
Helsinkyje, j Belgijos pasiuntiny
bes Suomijoje ir Sovietų Sąjun
goje, į Vatikano valst. sekretoria
tą ir J. Tautų pabėgėlių reika
lams komisiją Ženevoje. Apie pa
grobtojo likimą vis neturima ži
nių. Festivalio metu su astuoniais 
kitais dvasininkais Kornievskis 
vykdė religinio informavimo dar
bą dalyvių tarpe (E)

NERAMUMAI RUSIJOJE?
Londone gautos žinios patvirtino 
ankstesnius gandus, kad pietų 
Rusijos mieste Novočerkaske vy
ko dideli neramumai. Neramumai 
kilo prieš pora mėnesių dėl kai
nų pakėlimo maisto gaminiams, 
kurių, ypač mėsos, labai trūksta. 
Malšinant demonstrantus kariuo
menės pagalba, buvo daug aukų. 
Visa Novočerkasko sritis, kaip 
pranešama, buvo izoliuota. (E)

“DEUTSCHE WELLE” 
TRANSLIACIJOS NEVOKIEČIŲ 

KALBOMIS
Vokiečių centrinis radijas, skir

tas transliacijoms plačiajam pa
sauliui, nuo rugpjūčio 1 d. trans
liuoja kasdien 26 programas sve
timom kalbom, viso 16 translia- 
cinių valandų, šitas rediofonas 
dabar turi 170 tarnautojų. Iki 
metų pabaigos tas skaičius padi- 
dėsiąs iki 270. Radiofone ryšium 
su transliacijomis svetimomis kal
bomis įkurta speciali redakcija 
Rytų Europos reikalams. Radiofo
no direktorius yra dr. Hans Ootto 
Wesemann, jo būstinė Koelne, 
Bruederstr. Kai dėl dėsnių, kurių 
radiofonas “Deutsche Welle’ nori 
laikytis, tai jų pagrindinis esąs 
šitas: Kuo mažiau tiesioginės 
propagandos, kuo daugiau tikslių, 
teisingų informacijų. (E)

da Sydnėjuje truks iki rugsėjo 23 
dienos.

LIETUVIO GAMINTAI 
TARPT. PARODOJE

V. Saudargo odos gami
nių įmonė Lizard & Co. gavo pa
kvietimą dalyvauti su savo gami
niais 1963-jų metų pasaulinėje 
pramonės parodoje, kuri įvyks 
ateinančiais, metais kovo — ba
landžio mėn. Tokyo, Japonijoje.

visur
GRASINA KARU

Rusai perspėja amerikiečius, kad 
nesikištų į Kubos reikalus. Esą, 
tiesioginė ar netiesioginė ameri
kiečių intervencija į Kubos ne
priklausomybę ar jos vidaus rei
kalus gali iššaukti pasaulinį ka
rą. Amerikiečiai rimtai svarsto, 
kaip pastoti kelią, kad sovietai 
neįsirengtų savo karinių bazių 
Amerikos pašonėje. Kaip jau 
anksčiau skelbta, rusai siunčia į 
Kubą ne tik karines medžiagas 
Ir ginklus, bet ir žmones. Matyt, 
Maskva tikrai Kuboje nori įsi
stiprinti, jeigu iš anksto griebiasi 
grąsinimo prieš bet kokią akciją.

♦ » ♦

Olandija perspėja, kad indone- 
zams perėmus N. Gvinėjos kon
trolę čia žada sovietai įrengti sa
vo karines bazes. Kaip žinoma, 
dabartinė Indonezijos vyriausybė 
yra gerokai prokomunisįtiška ir 
palaiko glaudžius santykius su 
sovietine Rusija.

LENKAI PRIEŠ KOLCHOZUS
Smarkiai mažėja kolchozų skai

čius Lenkijoje. Pagal leidinyje 
“Biuletyn Statystyczny” š(.m. lie
pos mėn.) paskelbtus duomenis, 
kolchozų skaičius Lenkijoje spar
čiai mažėja. Per pirmuosius šių 
metų mėnesius kas mėnuo likvi
duota po 32 kolchozus. Nuo šių 
metų sausio 1 d. įsteigti tik ke
turi nauji kolchozai, tuo tarpu lik
vidavosi 196. Prieš 1956 m. spa
lio mėn. (Gomulkos atėjimas val
džion) kolchozų skaičius Lenkijo
je siekė per 10.000, o šių metų 
birželio ,30 d. jų buvo tik 1.692.

MIRĖ
MUZ. JUOZAS GAUBAS liepos

9 d. mirė senelių pireglaudoje 
Los Angeles. Velionis btivo kom
pozitorius, pedagogas. Palaidotas 
prieglaudos lėšomis liepos 11 d.

Velionis buvo gimęs 1879 m. 
Mickūnų km., Šiaulių apskr. Var- 
goninkavo Šiauliuose, Kurske. 
Gilino muzikos studijas Maskvos 
Filharm. muz. mokykloje. Priva
čiose operų ir operečių grupėse 
buvo korepetitorius ir chormeis
teris. Buvo muzikos mokytojas 
šiaulų gimnazijoj, Klaipėdos kon
servatorijoj, Telšių mokyt, semin., 
Šančių vid. mokykloje, Augšt. 
Kūno kult, kursuose, lektoriavo 
Klaipėdos pedag. institute, Vil
niaus muz. mokykloje. Į JAV at
vyko 1950 m. Išleido “Mažųjų dai
nas”, sukūrė nemaža dainų, gies
mių, dvejas Mišias.

MIN ST. LOZORAITIS 
SVEIKINA PREZ. DE GAULLE

Min. Lozoraitis pasiuntė Pran
cūzijos užs. reik, ministeriui to
kį sveikinimą:

Ponui Prancūzų Respublikos 
Prezidentui ir poniai de ’ Gaulle 
laimingai išvengus pasikėsinimo, 
siunčiu mano geriausius sveiki
nimus. Sovietų okupacija nelei
džia lietuvių tautai pakelti savo 
balsą ir išreikšti šia proga Pran
cūzijai savo draugingus jausmus, 
kuriais buvo pagrįsti nepriklauso
mos Lietuvos santykiai su Pran
cūzija. Todėl aš Lietuvos vardu 
reiškiu tuos jausmus, linkėdamas 
Ponui Prezidentui de Gaulle lai
mingos ateities ir pasisekimo gi
nant laisvės bei teisingumo dės
nius, nuo kurių įvykdymo priklau
so Europos ir visos žmonijos li
kimas.

Amerikiečiai numato paleisti nau
ją astronautą aplink žemę dar 
šio mėnesio pabaigoje, šiam skri
dimui numatytas Walter Schirra, 
kuris apskrietų aplink žemę še
šis kartus. • * •
Airijoje nukrito iš erdvių paslap
tingas kūnas, futbolo didumo ir 
išmušęs žemėje keturių pėdų gy
lio duobę. Pats objektas, turįs 
keturis virbus, gulėjęs ant išraus
tos žemės paviršiuje. Vietos mili- 
tariniai ekspertai pasiėmė tą da
lyką ištirti. • • •
Alžerijoje generaliniai rinkimai 
paskelbti rugsėjo 20 d. Numaty
tieji rinkimai šio mėn. 2 d. turė
jo būti atidėti dėl įvykusios poli
tinės krizės ir įtampos.

Pagal lenkų spaudos balsus, pvz., 
partinį dienraštį “Trybuna Lu- 
du” (rugpjūčio 27 d.) kolchozų 
likvidavimas neigiamai neatsilie
pė žemės ūkio gamybai. Pvz., mi
nėtas dienraštis ir Varšuvos ra
dijas pakartojo, kad Lenkija kas
met gamina apie 13 bilionų litrų 
pieno ir šiuo požiūriu ji yra penk
toje vietoje pasauly (po Sovietų 
S-gos, JAV, Prancūzijos ir Fed. 
Vokietijos). Sviesto gamyboje 
Lenkija taip pat atsidūrusi penk
toje vietoje. Jos sviestas gabe
namas į 25 pasaulio kraštus. (E)
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BRITU IMPERIJA KRYŽKELĖJE
I

Rugsėjo mėn. 10 d. Londone, 
istoriniuos rūmuose prasidėjo is
torinės reikšmės britų imperijos 
ministerių pirmininkų konferen
cija. Konferencijos svarstomas 
klausimas — senai diskutuotas, 
svarstytas kritikuotas britų j 
Bendrųjų Europos Rinkų įstoji
mas. Ar D. Britanija įstos į BER 
ir kokiomis sųlygomis bus priim
ta? Ar D. Britanijos į BER įsto
jimas išlaikys imperijos ryšius; 
kas liks iš imperijos ir ko tas li
kutis bus vertas? Šiandien daug 
ir visaip spėliojama. Australijos 
min. pirmininkas Mr Menzies, 
pav. nuomonės, kad D. Britani
jos j BER įstojimas prives prie 
imperijos ryšių susilpnėjimo, o 
Australijos ekonominę būklę gru
ziną į krūmų būklę. Dar didesnis 
susirūpinimas N. Zelandijoj ir 
kai kuriuose kituose imperijos 
kraštuose. Taigi, D. Britanija 
šiuo metu yar kryžkelėje. Įstoji
mas į BER yra kuone gyvybinis 
reikalas, tačiau visa eilė priežas
čių verčia šį žingsnį žengti la
bai atsargiai: imperijos ryšiai, 
įsipareigojimai imperijos narių 
ir kitų kraštų, su kuriais D. Bri
tanija turi sutartinius santykius, 
atžvilgiu, pagaliau pačios žemės 
ūkio padėtis ir kit.

šiuo metu Anglijos koloninė 
era eina prie pabaigos. Iš kelių 
likusių koloninių kraštų paskuti
nieji po kelerių metų taps nepri
klausomomis valstybėmis. Tačiau, 
nors buv. kolonijos ir tampa ne
priklausomomis ir suvereninėmis 
valstybėmis, vistiek imperijos ri
bose jos yra susijungusios. Vienur 
yra simboliniai karalienės atsto
vai — gubernatoriai, kitur ir tų 
nėra, bet ryšys vis tik yra. Ir jis 
yra dvejopas: draudingumo bei lo
jalumo ir ekonominis. Vieni im
perijos nariai yra tos pat kilmės, 
kalba ta pat kalba; kiti, nors kil
mės skirtingos, bet ir jų daugumo
je, bent ilgesniam laikotarpiui, 
ofic. kalba tebėra anglų. Dėl šių 
ryšių prisibijoma kų nors daryti, 
kas galėtų kitiems nariams paken
kti. Tačiau šios rūšies ryšiai nėra 
lemtingi. D. Britanijai įsjusi į 
BER tie ryšiai galėtų pasilikti ir 
toliau. Ekonominiai ryšiai yra 
lemtingi ii- štai dėl šių ryšių būk- 
štaujama.

Bendrajai Europos Rinkai (ko
kia ji šiandien yra) pagrindu yra 
1957 m. Romoje pasirašytoji su
tartis. ši sutartis šiuo metu jun
gia 6 — Belgija, Olandija, Luks- 
emburgas, Prancūzija, Vokietija 
ir Italija — valstybes. Sutarties 
svarbesnieji nuostatai: a) įstei
giama muitų unija; visi prekybi
niai barjierai tarp unijos narių 
panaikinami ir nustatomas bend
ras muitų tarifas kraštams, kurie 
yrą už BER ribų. Žinoma, tas da
roma palaipsniui. Įstojus dar kai- 
kurioms valstybėms tuo būtų su
darytas didžiulis ekonominis rajo
nas, kuriam ateity būtų lemta vir
sti ir politiniu vienetu. Ypač tas 
ryšku, kai sutarty toliau nustato
ma b) visa eilė harmonizuojan
čių priemonių siekiant bendros 
ūkinės politikos: bendros sąlygos 
darbo tvarkymui, atlyginimų nor
mavimui, darbininkų emigracijai, 
konkurencijos sąlygos, transporto 
normavimas. Toliau monetariniai, 
iždo, prekybos reikalai, laisvas ka
pitalo ir darbo judėjimas, c) že
mės ūkio srity taikoma bendros 
prekybos sąlygos narių tarpe .ir 
reikalingos importo kontrolės 
priemonės, kurios būtų neišven
giamos narių šios rūšies intere
sams apsaugoti, d) Kai kurios 
sritys (buv. ir esamos narių kolo
nijos) yra įjungiamos su tam tik
romis privilegijomis, f) Romos 
sutarties nustatytam tikslui siek
ti numatoma eilė atitinkamų ins
titucijų : suvažiavimai, tarnybos, 
komisijos, teismas, socialiniai ir 
ūkiniai komitetai; Europos inves
tavimų bankas ir kit.

Trumpai palietus Romos sutar-

ties turini išryškėja tiek britų, 
tiek jų imperijos narių rūpesčiai. 
1) D. Britanija taiko didelei iš 
imperijos narių importuojamų ga
minių daliai, vad. preferencinius 
(lengvatų) muitus. D. Britanijai 
įstojus į BER muitų klausimas 
bus svarstomas visų narių pagal 
Romos sutarties dvasią ir lengva
tų muitai bus panaikinti. Taigi, 
dalis imperijos narių eksporto į 
Angliją bus atkirsta. Dėl šio ga
limumo kai kurie nariai, pav. N. 
Zelandija, galinti atsidurti katas
trofiškoj padėty, nes Anglija im
portuoja daugiau kaip 3/5 visų 
N. Zelandijos gaminių (sviesto, 
mėsos, sūrio), be to N. Zelandijos 
eksportas yra konkurencinis BER 
kai kurių narių eksportui. Austra
lija, Kanada eksportuoja kviečių, 
mėsos, cukraus, pieno gaminių. 
Nors mažesnėj proporcijoj, bet 
padėtis šioj eksporto šakoj panaši 
kaip N. Zelandijos. 2) Anglijos 
importuojami iš imperijos narių 
pramonės gaminiai didele dalimi 
turės būti pakeisti BER narių ga
miniais. Ypač čia jautrus reikalas 
Azijos kraštam, kur pigi darbo 
jėga, šiems kraštams teikiamos 
muitų lengvatos (Indija, Pakis
tanas, Hong Kong). šis importas 
net nėra naudingas Britų pramo
nei, bet jis įsileidžiamas, ’nes no
rima tiems kraštams padėti eko
nomiškai. 3) tropiniai vaisiai, ka
va, arbata, įvairūs augaliniai 
aliejai. Jiems lengvatos turės bū
ti panaikintos, nes kiti BER na- 
ria įsiveža tas pačias prekes tai
kydami skirtingus muitus. Tektų 
čia prisitaikyti. 4) žaliavos. Čia 
gal lengviausia problema, nes

BER kraštuose kai kurių žaliavų 
trūksta ir jos jau dabar galima 
laisvai įvežti. 5) Anglijos žemės 
ūkio reikalai. Beveik visuose va
karų Europos kraštuose žemės 
ūkis subsidijuojamas. Didžiuliai 
JAV, Kanados, Australijos, N. 
Zelandijos ūkiai pajėgia javus, 
mėsą ir pieno produktus pigiau 
pagaminti, nei Europos ūkiai. 
BER nariai ryžosi savo žemės ūkį 
nuo pigių maisto gaminių kon
kurencijos apsaugoti atitinkamais 
muitais. Anglijoj padėtis skirtin
ga. Anglija taiko imperijos narių 
žemės ūkio produktams lengvatų 
muitus ir tie nariai savo gaminius 
gali parduoti žemesne kaina nei 
anglų ūkininkų gaminių savikai
na. Nuo šios konkurencijos ang
lų ūkininkas apsaugomas mokant 
jam subsidijas. Taigi, žemės ūkio 
produktai Anglijoj pigesni nei 
BER narių kraštuose. Jei Anglija 
įstos į BER, ji turės prisiimti ap
saugos muitus. 6) Anglija turi 
įsipareigojimus su visa eile kitų 
kraštų ir, aišku, jų negali igno
ruoti.

Po šių tik kelių pastabų apie 
BER matyti, koks painus ir jaut
rus reikalas. Ekonominiai rei
kalai yra , jautriausia styga 
šiuo metu ir reikia tikrai nu
jautimo tos stygos nepertempti. 
Tiek Anglija, tiek imperijos na
riai yra susirūpinę. Ypač šiems 
pastariesiems naujų rinkų jieško- 
jimai, nauji ekonominiai ir poli
tiniai persiorientavimai ’neabejo
tinai jau netolimoje ateityje. 
Reikia manyti, kad ši konferen
cija dar nėra paskutinė.

- nas

KULTŪRINĖS NAUJIENOS
Seniausias pasaulyje tebeeinan

tis lietuvių laikraštis yra VIENY
BĖ, leidžiamas Amerikoje, Brook
lyn. šiais metais jam suėjo 76 me
tai. Jį pradėjo leisti ir redaguoti 
dar aušrininkai J. Andziulaitis, 
A. Milukas, Mačys — Kėkštas. Il
gus metus redagavo pernai miręs 
poetas Juozas Tysliava. Dabar Vie
nybė redaguojama žurnalistės S. 
Narkeliūnaitės.

PERDAUG DĖMESIO ŠNIPUI
Viso pasaulio spaudoje, per ra

dijų ir televizijų nesigailima nei 
laiko nei vietos rusų šnipui dr. 
Robert Soblen, kuris, nepaisyda
mas 109.000 dol. užstato, išbėgęs 
į Izraelį, čia betgi neradęs prie
glaudos deportuojamas atgal ban
dęs žudytis. Londone susirgęs ir 
miręs.

Labai dažnai, kur minimas šio 
asmens vardas, pridedama, kad 
jis esųs lietuviškos kilmės arba 
bent gimęs Lietuvoje. Retai pa
minima jo tikroji tautybė — žy
das. Iš tikro, kaip lietuvių spau
doje jau buvo rašyta, Soblen — 
Sobolevičius yra Vilkaviškio So- 
bolevičių šeimos narys. Sobolevi- 
čių šeima buvo turtinga — mili
jonierių, savo rankose laikė še
rių prekybų. Tačiau Sobolevičiai 
negyveno, kaip jiems jų turtai 
leido. Atvirkščiai, jų gyvenamoji 
aplinka ir jie patys atrodė dau
giau skurdeivos ir nepaprastai 
šykštūs. Pasakojama toks įvykis: 
vienų labai ankstų, šaltų žiemos 
rytų apskrities viršininkas buvo 
nuvežtas į Vilkaviškio geležinke
lio stotį, iš kur jis turėjęs važiuo
ti traukiniu į Kaunu. Turėdamas 
kelias minutes laiko jis užsukęs į 
bufetų, čia nuošaliame kampe pa
stebėję senį Sobolevičių, kuris pa
sitiesęs ant stalo popierių ir val
gęs košernų dešrų.

— Labų dienų, pone Sobolevi- 
čiaul — pasveikinęs apskrities 
viršininkas. — Turbūt į Kauną? 
Malonu bus drauge važiuoti.

— Nu, kad ponas viršininkas 
greičiausia važiuosit pirma kla
se... truktelėjęs petį pratarė So
bolevičius.

— O ponas Sobolevičius negi 
trečia? — šypterėjęs apskrities 
viršininkas.

— Nu, kad ketvirtosios Lietu
voje nėra... atsakęs Sobolevičius.

Nežiūrint didelio šykštumo ir 
išorinio apsileidimo, sovietams 
okupavus Lietuvą paaiškėjo, kad 
Sobolevičiai dideles sumas kas
met mokėdavę Lietuvos komunis
tų partijai, rėmę jos pogrindinę 
veiklų, MOPRą.

Lietuvoje išleisti muzikės E. 
Laumenskienės kūriniai, skįrti 
pradedantiems skambinti fortepi
jonu. Vertindamas šią “Rinktinę 
jaunimui” muz. K. Kaveckas “Li
teratūroje ir Mene” (34 nr.) nu
rodė, kad gražiai atkurtos lietu
vių liaudies dainos. Pirmieji Lau
menskienės kūriniai pasirodė lais
vos Lietuvos metais, prieš 30 su 
viršum metų. Dėstydama fortepi
joną, Laumenskienė dar nuo 
prieškarinių metų yra išauginusi 
daug pianistų-pedagogų.

— ★ —
• Poeto Leono Švedo rinkinys 

“Krintančių kaukių soduos” yra 
leidžiamas Vytauto Sauliaus. Le
onas Švedas pirmuosius savo eilė
raščius atspausdino dar paskuti
niaisiais nepriklausomos Lietuvos 
metais “Naujojoj Romuvoj”. Vo
kiečių okupacijoje pluoštą bran
džių eilėraščių paskelbė literatū
ros žurnale “Kūryboj”. Prieš po
rą metų čionykštėje lietuvių 
spaudoj buvo taipgi randamas vie
nas kitas naujas jo eilėraštis. L. 
Švedas yra vertas dėmesio mo
derniosios mūsų poezijos repre
zentantas. Rinkinys bus nemažas, 
apie 130 psl.

MASKVA PRIEŠ BENDRĄJĄ

EUROPOS RINKĄ
Komunistai keičia savo laiky

senų ūkio bendruomenės požiūriu. 
Europos ūkio bendruomenė ben
droji rinka) komunistų pasauliui, 
ypač jo ūkiui teikia daug bai
mės ir rūpesčio. Kokių laikyseną 
naudoti ateity tos bendruomenės 
požiūriu, apie tai sprendė 23 kraš
tų komunistai — ūkio specialis
tai Maskvoje įvykusioje slaptoje 
konferencijoje. Iš numatytų prie
monių kovoti su vis stiprėjančiu 
Europos ūkiniu organizmu, įdo
miausia ta, kad komunistų partijų 
Europoje vadovybės gavusios nu
rodymų pozityviai laikytis tos
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bendruomenės atžvilgiu ir siekti 
įsiveržti į jos vadovaujančius or
ganus. Kadangi komunistai pri
sibijo vokiečių — prancūzų domi
navimo Europoje, jie gavo nuro
dymus skatinti Didž. Britanijos 
įsijungimą bendron rinkon. Vaka
rų stebėtojai nurodo, kad Euro
pos ūkio bendruomenės stiprėji
mas komunistų blokui sudaro ne 
tik smūgį, bet ir nemažą grėsmę, 
šiuo atveju primenama, kad dar 
neseniai sovietai pranašavo ūkio 
sunykimą europiniuose ir kt. 
kraštuose, tuo tarpu vietoje ūki
nio bankroto komunistai dabai1 
susidūrė su vis didėjančiu ūkiniu 
Europos pajėgumu. Ateityje pa
kėlus muitus iš rytų įvežamoms 
prekėms, tai sudalytų didelius 
sunkumus sovietų ūkiui. Iš čia su
prantami Chruščiovo puolimai 
prieš tą bendruomenę ir komu
nistų rūpestis. (E)
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PAMINĖTA V. TAURO KNYGA 
APIE PARTIZANUS

Harvardo universiteto, JAV-se, 
profesorius, istorikas, H. Stuart 
Hughes, recenzuodamas septynias 
naujausias knygas apie partizanų 
karą, mini ir V. Tauro knygą “Par
tizanų karas prie gintaro krantų”. 
Autorius pastebi, jog brutali ir sis
teminga NKVD akcija tik po 8 me
tų kovos palaužė Lietuvos ginkluo
tąją rezistenciją. Prof. Hughes 
straipsnį apie partizanų karo di
dybę ir negandą išspausdino įtakin
gas politikos ir visuomenės žurna
las “Commentary” rugpjūčio mėn. 
laidoj. Žurnalą leidžia JAV žydų 
komitetas.

LIETUVIŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ VOKIETIJOJE

Rugpjūčio 21-28 d.d. Koenig- 
steine (Taunus), Fed. Vokietijo
je, įvyko Lietuvių Studijų Savai
tė, sutraukusi per 100 dalyvių. 
Savaitėjfei , paskaitas, parnešimus 
skaitė V. Banaitis, Tėvas A Ber
natonis, prof. dr. Z. Ivinskis, kun. 
Br. Liubinas, prof. A. Maceina 
(jis buvo ir Savaitės moderato
rium), dr. J. Norkaitis jr., dr. P. 
Rėklaitis, E. Simonaitis, R. Spa
lis, J. Stankaitis, dr. K. Vidugi
ris. Savaitės metu paminėtas Mai
ronis, be to, buvo Europos Liet. 
Fronto Bičiulių, Vokietijos Atei
tininkų Sendraugių ir studentų 
metinės konferencijos, evangelikų 
jaunimo susirinkimas ir skautų 
bei skaučių bendrijos sueigos.

(E)

LIETUVIAI PAX ROMANA 
KONGRESE

25-jame pasauliniame Pax Roma
ną kongrese, įvykusiame Montevi
deo, Urugvajuje, dalyvavo per 300 
atstovų iš 50 kraštų. Pagrindinė 
tema buvo moderninio universiteto 
problemos ir jų įtaka visuomeni
niam gyvenimui. Lietuviai kongre
se atstovavo dr. V. Vygantas iš 
JAV, K. Čibiras ir kun. J. Gied
rys iš Urugvajaus, prel. P. Raga- 
žinskas ir kun. dr. A. Milius iš Bra
zilijos. Į sendraugių konferenciją 
dar buvo atvykusi Survilienė iš Ar
gentinos. Tarpt. Katalikų Studen
tų S-gos konferencijoje jos pirmi
ninku trečią kartą perrinktas dr. 
V. Vygantas. Lietuva beveik vien
balsiai buvo išrinkta ir į Pax Ro
maną tarybą. (E)

KOMUNIZMAS IR KELNĖS
“Pirmyn” kolūkyje agitatorius 

kalba apie gamybos didinimą Ta
rybų Sąjungoje ir ragina kolūkie
čius daugiau dirbti, idant kuo 
greičiau būtų pralenkta Amerika. 
Baigus jam kalbėti, kolūkio pir
mininkas klausia, ar kas neturi 
kokių neaiškumų. Po kelių minu
čių tylos iš tamsaus kampo pasi
girsta pagyvenusio kolūkiečio Sie- 
maškos balsas. Jis sako:

— Sutinku, kad reikia pavyti 
amerikiečius, ale jokiu būdu ne
patariu jų pralenkti.

— Kodėl? — nustebęs klausia 
agitatorius.

— Ba kai pralenksime, -jie pa
matys mūsų nuogą pasturgalį.

Su Siemaškos nuomone dabar 
sutiko ir Chruščiovas. Kalbėdamas 
su amerikiečių žurnalo “Look" 
redaktorium Mr. Cowles, jis pa
sakė, kad Sovietų Sąjungoje kai 
kas nori skelbti, jog komunizmo 
jau pasiekta, kai, dešimčiai žmo
nių tėra tik viena pora kelnių, ir 
tos kelnės yra padalytos į dešimt 
lygių dalių. Tuo būdu galima pa
sakyti, kad visi vaikščioja visai 
be kelnių. Mes atmetame tokį be- 
kelnį komunizmą”, pasakė Chruš
čiovas.

Paskutinis jo posakis, be abejo, 
nesutinka su gyvenimo tikrove. 
Komunistų valdžia kiekvienam pi
liečiui, kuris bando pasiturinčiai 
gyventi, išskyrus privilegijuotąją 
klasę, tuoj numauna kelnes, nes 
tie, kurie dėvi kelnes, atmeta ko
munizmą.

Chicagos Lietuvių Opera inten
syviai ruošiasi naujiems pastaty
mams. šių metų pradžioje pastaty
toji Aida buvo labai palankiai žiū
rovų priimta ir kritikų įvertinta. 
Sekantiems metams numatoma pa
statyti Mascagni “Cavaleria rusti- 
cana ir Leoncavallo “Pajacai”.

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
PREMIJĄ

Komitetas remti tremtiniams 
(Adoption Committee for aid to 
displaced persons) praėj. Kalėdų 
proga buvo paskelbęs konkursą 
parengti projektą kalėdinei kor
telei. Konkurso dalyvių tarpe bu
vo ir Birutė Girdvainytė iš Mem- 
mingeno, Vokietijoje, neseniai 
laimėjusi antrąją premiją. (E)

ALGIS TRAKYS IR
TAKSIUNKAS ŠLEIVYS

Nutikimų Lietuvos kaime antroji 
dalis — Užpuola bitės. Pagal rašy
tojo Algirdo Gustaičio rankraštį, 
dailininkai Vytautas ir Valius Sta- 
siūnaičiai pagamino spalvotą, kar
tūną. Algirdo Gustaičio kūrinys, 
su kaikuriais iš antrojo dailininkų 
Stašiūnaičių pagaminto filmo pie
šiniais, Lietuvių Dienų leidyklos 
išleistas atskiru leidiniu, liuksisi- 
niame popieryje, 30 didelio forma
to spalvotų puslapių. Leidinio kai
na 2 doleriai. Leidyklos adresas: 
Lithuanian Days, 4364 Suset Bou
levard, Holywood 29, Cal, USA.

Pusė mil. maldininkų čenstocha- 
ve. Rugpjūčio 26 d. Čenstochave, 
Lenkijoje, buvo susirinkę per pusė 
miliono maldininkų, jų tarpe daug 
jaunimo. Tai buvęs gausingiausias 
katalikų visuomenės susibūrimas 
Lenkijoje po 1956 m. Nepaisant 
pastaruoju metu kiek įtemptos pa
dėties tarp bažnyčios ir vyriausy
bės Lenkijoje, kardinolas Višinskis 
savo pamoksle kiek švelniau kriti
kavęs valdžios žygius kovojant su 
katalikų bažnyčia Lenkijoje.

KOMUNISTŲ UNIVERSITETAS
Tarp Liverpool ir Cambelltown 

(N.S.W.) prie nedidelio Minto 
miestelio dar 1957 m. nupirkta
me 13 akrų žemės sklype veikia 
vad. “Bušų mylėtojų klubas”, bet 
komunistų partijos narių tarpe 
tas klubas vadinamas Australijos 
komunistų partijos Universitetu”. 
N.S.W. parlamente užklaustas 
apie tą universitetą teis, ministe- 
ris, susilaikydamas nuo platesnio 
pareiškimo, patiekė tokių žinių: 
universitetas lankomas kom. par
tijos narių iš visų Australijos val
domų sričių ir iš N. Zelandijos, 
turi pakankamus įrengimus ir mo
kslas tęsiamas laikotarpiais nuo 
savaitės iki 60 savaičių. 1961 m.

programoje įėjo, bet kitų, ir toki 
dalykai: filosofija, politinė eko
nomija, mokslas apie valstybę, im
perializmas, darbas imigrantų, 
jaunimo ir moterų tarpe, kursas 
apie partiją. Per paskutinius 10 
metų, ministerio pareiškimu, apie 
140 komunistų lankėsi Kinijoj ir 
Rusijoj ir jų daugelis buvo pa
rengti Minto “universitete”.

Kaune numatoma reguliariai 
rengti koncertus — varpų muzi
ką iš istorinio muziejaus (buv. 
Vytauto Didž.) bokšto. Rugpjūčio 
mėn. varpų muzikos koncertą bu
vo surengęs komp. V. Kuprevičius 
su sūnumi.

2



1962 rn. rugsėjo 19 d. MŪSŲ PASTOGĖ S

OKUPUOTOJE] LIETUVOJE LIETUVIAI RUSŲ UNIVERSITETUOSE

SOVIETINĖ LYGYBĖ
Vilniškė “Tiesa” paskelbė kol- 

chozininko Mažeikos skundų dėl 
atlyginimo ir mokslinių bendra
darbių aiškinimų, kuris pateisina 
tų skriaudų. Pasibaisėjimų kelia 
faktas, kad kolchozininkas už dar
badienį gauna tik 0,8 kg. grūdų 
ir 0.4 rb pinigų. Tačiau dar bai
siau ima darytis, (kai matome, 
kad traktorininkui mokama po 2 
kg grūdų ir po 0.7 rb pinigais už 
vienų darbadienį ir kad jo die
nos uždarbis laikomas net 5 dar
badieniais.

Mes pripažįstame, kad lygybės 
nėra ir niekada, tur būt, nebus. 
Specialistas visada gauna ir gaus 
geresnį atlyginimų. Tad supras- 
tumėm, jei traktorininkas gautų 
didesnį atlyginimų už darbadie
nį. Bet nebesuprantama, kai net 
moksliniai ekonomikos instituto 
bendradarbiai pateisina šitą įsigy
venusių neteisybę. Traktorinin
kas ar gyvulininkystėje dirban
tysis juk atlyginamas dešimterio
pai geriau negu eilinis kolchozi
ninkas. Tai toks dalykas, kuris 
šaukiasi dangaus keršto. Augštes- 
nioji klasė pagal bolševikinę “ly
gybę” greit tunka, o mažasis 
žmogus skursta ir dar turės skurs
ti.

•
Sovietų meno žurnale “Iskustvo” 

(š. m. 6 nr.) dailės kritikas S. Bud
rys paskelbė straipsnį “Juozo Mi
kėno skulptūros”. Kritikas, įverti
nęs Mikėno kūrybą, skulptorių iš
kėlė ne tik kaip vienų žymiausių 
lietuvių tarpe, bet įgijusi pripaži
nimą ir tarptautiniu mastu. Straip
snis iliustruotas J. Mikėno kūrinių 
reprodukcijomis ir nuotraukomis. 
Mikėno darbas “Jaunos pianistės 
portretas” eksponuotas, drauge su 
sovietinių dailininkų, skulptorių 
kūryba, Tretjakovo galerijoje, Mas
kvoje. (E)

DVIDEŠIMTS SEPTYNI BUTAI 
KASDIEN

“Mokslas ir Gyvenimas” (Vilniu
je leidžiamas mėnesinis mokslo 
populiarizacijos žurnalas) teigia 
kad dabar Lietuvoj gyvenamųjų 
namų statyba vykstanti “nepap

rastai sparčiai”: praėjusiais me
tais kiekvieną dienų buvę atiduo
dama naudotis vidutiniškai 27 bu
tai.

Apytikriai menamais duomeni
mis, gyventojų skaičius Lietuvoj 
dabar turi būti apie 2,850,000, o 
tai yra apie 712,000 vidutiniškų 
šeimų. Statant naujus butus tuo 
"nepaprastu spartumu,” būtent, 
aprūpinant naujais butais kasdien 
po 27 šeimas, jei gyventojų skai
čius ir nebedidėtų, visos šeimos 
naujų butų susilauktų tik per 72 
metus. Klausimas, ar šįmet stato
mieji butai išlaikys tiek laiko, kol 
ateis ta “sparčioji” eilė jiems keis
ti. O dauguma esamų gyvenamų
jų patalpų Lietuvoj jau dabar turi 
po daugiau kaip 40 metų amžiaus, 
be to, didelė jų dalis jau 20 su vir
šų mmetų nesusilaukia rimtesnio 
taisymo, ir padėtis todėl reikalau
ja daug nepaprastesnio statybos 
spartumo, negu tik 27 butai per 
dieną. (LNA)

RŪTA KILMONYTĖ VILNIUJE
Rugpjūčio 27 d. trijuose Vil

niaus kino teatruose pradėtas ro
dyti senesnės gamybos JAV fil
mas, dalyv. ir Rūtai Kilmonytei, 
“Septynios nuotakos septyniems 
broliams”. Kasdien rodoma net 18 
seansų, kai kurie jų, pav. Perga
lės kine pradedami 9,40 vai. ry
to ir paskutinis rodomas 11 vai. 
naktį. Iš Vilniaus gautomis ži
niomis, JAV filmui vilniečiai reiš
kią nepaprastų susidomėjimų li
esų sunku gauti bilietus. Vilniaus 

-“Tiesa” (200 nr.) iš anksto ban
dė šį lengvo, žaismingo turinio 
filmą nuvertinti. Girdi, anot par
tijos organo, reikia tikėtis, kad 
šių amerikinę produkciją “su stan
dartiniu siužetu, pagoniškomis 
situacijomis, 'kur dominuoja pra
našumo ir grubios jėgos kultas, 
na, ir idiliškas “happy-end”, ta
rybinis žiūrovas sugebės teisin
gai ir kritiškai įvertinti”. Aišku, 
šis “Tiesos” įspėjimas dar labiau 
skatina vilniečių mases žiūrėti 
filmo, kur nerasi jokios, per daug 
jau įkyrėjusios “tarybiniams žiū
rovams” tarybinės propagandos ar 
agitacijos. (E)

PALANGOS TIŠKEVIČIAUS 
RŪMUS PAVERS MUZIEJUMI

Vilniaus radijas savo reportaže 
rugpjūčio 20 d. pastebėjo, kad 
Palangoje vasaroja dailininkai iš 
įvairiausių Sovietijos vietų, net ir 
iš Erivanio (Armėnijos), Gruzi
jos ar Tadžikistano. Tačiau dau
giausia pasirodo maskviškių dai
lininkų, toliau seka Leningradas, 
ukrainiečiai, baltarusiai ir kiti. 
Rusams dailininkams Lietuvos pa
jūris patinkąs, nes jis skiriasi nuo

ESTIJA ŠIANDIEN
Lietuvos šiaurės kaimyno — 

Estijos padėtis visais požiūriais 
primena sovietinio režimo prie
spaudą Lietuvoje. Estijos rusini
mas ir bolševikinimas tebeina ir 
čia panaudojami kartais labiau 
rafinuoti metodai.

Panašiai kaip Lietuvoje, ir Es
tijoje falsifikuojama istorija. Vi
si įvykiai, susieti su Petro Di
džiojo ir vėliau Stalino įvykdyta 
krašto okupacija vadinami "pa
žangiais įvykiais”. Komunistai 
skelbia, kad estų literatūra, me
nas ir muzika visus teigiamus 
bruožus esą paveldėję iš rusų. Kai 
22-me komunistų partijos suva
žiavime Maskvoje rusų kalba buvo 
iškelta kaip "Lenino kalba”, Es
tijoje, kaip ir kituose sovietų pa
vergtuose kraštuose, laukiama dar 
griežtesnės rusinimo bangos. 
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” Vienas kraujo lašas būt tave nuplovęs, ”
” Bet varge jo vieno tu pasigedai — ;;

Nors stiprybę sėmėm iš didžios senovės,
■■ Liko netesėti mūsų pažadai... -

Vienų vienas žodis būt tave apgynęs,
“ Bet varge jo vieno tu pasigedai, —

Nors visi žadėjom mirti už tėvynę, /
Liko netesėti mūsų pažadai...
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jiems geriau pažįstamo Juodosios 
jūros pajūrio. Ligaiol dailininkai 
vasarodavo buv. Tiškevičiaus par
ko rūmuose ir vasaros metu juo
se tilpdavo iki 80 žmonių. Tačiau 
dabar pripažįstama, kad tie rū
mai, tai daugiau architektūrinis 
pastatas ir juos numatoma pa
versti muziejumi. Dailininkams 
vasaroti, kurti, Palangoje jau iš
skirtas sklypas ir numatoma pa
statyti nauji, sanatorinio tipo, 
kūrybos namai. (E)

Estijoje įsikūrę rusai, turį ge
resnius darbus ir butus kaip es
tai, šių pastarųjų nekenčiami. 
Jaunimo gabenimas, jam baigus 
mokslą, tariamai "savanoriškai" 
į tolimas Sovietijos sritis prime
na lietuviškojo jaunimo traktavi
mą. Kai jaunieji estai išvyksta, 
į jų vietas atkeliauja rusai stu
dentai. Jaunimas karinę tarnybą 
eina Sovietijoje ir Estijon atga
benami sovietiniai daliniai. Tokio 
pobūdžio karinis ir jaunimo dar
bo jėgų pasikeitimas žymiai pa
lengvina rusinimo procesą. Kaip 
pastebi laisvųjų prof, sąjungų eg- 
zilyje organas "Labor in exile” 
(7-8 nr.), šiuo metu Estijoje so
vietų karinių dalinių skaičius ga
lįs siekti 100.000.

Ne tik Lietuvoje ir Latvijoje, 
bet ir Estijoje sovietinės okupa-

“ Mokslas jf Gyvenimas” pažy
mi, kad lietuviai studentai Rusijos 
universitetuose mokosi tik tie, ku
rie studijuoja specialybes, nedės
tomas Vilniaus ar Kauno augšto- 
siose mokyklose. Lietuvių studentų 
ten esą apie 400, daugiausia Mask
vos technikos ir cheminės ir tech
nologijos mokyklose, Leningrado, 
Charkovo ir Kijevo politechnikos 
institutuose, Odesos jūrų inžinie
rių mokykloj ir Astrachanės pra
monės institute. Specializuotis nu
vyksta ir paskirų meno šakų stu
dentai (konservatorijos, baleto, 

cijos sąlygose mažėja gyventojų 
skaičius. Estijoje dar ir teritorija 
sumažėjusi sovietų naudai, nes 
pagal sienų ištaisymus 1945 ir 1954 
h. 155,3 kv. mylios buvusios Es
tijos teritorijoje — su 65.000 gyv. 
— atiteko Sovietų Sąjungai. Pa
gal apskaičiavimus, įskaičius gy
ventojų deportacijas, karinę prie
volę atliekančius Rusijoje, karo 
padarinius, gyventojų pasitrauki
mą į Vakarus, šiuo metu laikoma, 
kad Estijos gyventojų skaičius 
bus sumažėjęs apie 305.000. Pa
gal 1959 m. gyventojų surašymo 
duomenis, tuo metu Estijoje gy
ventojų buvo 1.197.000. Jų tarpe 
rusų gyventojų buvo 287.000 arba 
23,9% visų gyventojų, o estų bu
vo 72,9%. Tuo tarpu prieš karą 
estų krašte buvo 88,2%, o rusai 
gyventojai tesudarė 8,2%.

Nepaisant visų rusinimo, bolše- 
vikinimo pastangų, komunistų 
partijai Estijoje nėra pavykę su- 
komunistinti tautą. Komunistų 
partijai priklauso 36.000 nariai ir 
tai sudaro apie 3% viso gyvento
jų skaičiaus. Estai sudaro vos pu
sę visų partijos narių skaičiaus. 
Estijoje tebevyksta pasyvus tau
tos pasipriešinimas komunistini- 
mo pastangoms. Apie tai liudija, 
po 20 metų "komunistinio auklė
jimo”, nuolatiniai estų komunis
tų dejavimai apie gyventojų sim
patijas vad. buržuaziniams nacio
nalistams, apie šovinizmo nuotai- 

dramos, dailės mokyklos).
Visiškai neišleidžia studijuoti 

Vakarų universitetuose, yra žino
ma tik viena išimtis: vienas trum
pam laikui buvo išleistas į Yale 
universitetą, Jungtinėse Valstybė
se. Vilniaus ir Kauno augštųjų 
mokyklų vienintelis kontaktas su 
Vakarais — tik viena kita nusiun
čiama knyga, kurią cenzūros koš
tuvas praleidžia. (LNA) 

kas ar net apie sabotažo reiški
nius.

Visas Estijos ūkio gyvenimas 
vairuojamas pagal Maskvos įgei
džius bei reikalavimus. Tik Mask
va nustato, kokie turi būti inves
tavimo į pramonę dydžiai, kiek 
reikalinga žaliavų ir kiek turi bū
ti pagaminta prekių rinkai. Iš Es
tijos pranešama, kad šiuo metu 
nesu jokių ženklų, kurie rodytų, 
jog atsižvelgiama į gyventojų 
poreikius. Vietinės ūkio tarybos 
Estijoje buvo perorganizuotos — 
jos apkaltintos vietiniu ‘‘šoviniz
mu”, nes ūkio siūtyje siekusios 
patenkinti gyventojų poreikius.

Pramonės skatinimas Estijoje 
vykdomas visu spartumu. Numa
tyta Estijų paversti pagrindiniu 
kraštu-šaltiniu, eksportuojančiu 
degamųjų medžiagų ir elektros 
energijų į Leningrado sritį, Lat
vijos ir Baltarusijos respublikas. 
Kai prieš karų Estijos miestų gy
ventojai sudarė trečdalį, tai šiuo 
metu miestuose gyvena 56% 
krašto gyventojų. Sostinė Talinas 
virto pramonės centru su apie 
300.000 gyv.

Žemės ūkio srityje Estija at
silieka nuo prieškarinio lygio, 
ūkiui trūksta traktorių, trųšų ir 
kt. 1961 m. Estijoje veikė 611 že
mės ūkio kolchozų ir 144 sovcho- 
zai, pakeitę laisvės metais buvu
sius 140.000 smulkiųjų ūkių. Že
mės ūkio krizė palietusi visų So
vietuos ūkį atsiliepia ir esto kol- 
chozininko padėčiai. Lygiai kaip 
ir lietuvis ar latvis, ir estas ūki
ninkas įvairių partijos varovų 
verčiamas pildyti, lenkti planus, 
tuo tarpu mažai tėra žymių, ku
rios rodytų gyvenimo sųlygų bei 
lygio gerėjimų. (E)

GISELA DOHRN

TaT buvo MASKVA
Vertė J. Pr. Palukaitis

— Netiesa, — sušuko Nina, — jūs mirtinai ma
ne kankinate ir meluojate man dėl to, kad aš jį iš 
pavydo išduočiau. O, neplepėkite, Henry yra ištiki
mas, jis laikysis tai, ką pažadėjo.

— O ką jis taip daug pažadėjo? — klastingai 
kvotė Jurikas.

— Jis nori mane į Ameriką pasiimti, — trium
fuodama sušuko Nina, visiškai užmiršdama bolševiko 
pareigūno akivaizdoje reikalingą atsargumą.

— Aha, — atsakė Jurikas, — tai įsidėmėtina. 
Draugė Aleksandrovna norėjo išduoti savo sovietinę 
tėvynę. Tai labai sudomins mūsų įstaigas. Ar jūs jam 
ir apie savo uždavinį papasakojote, ar ne?

— Ne, — sušuko Nina karštai, — aš gėdinausi 
tokiam padoriam žmogui pasakoti bjaurias jūsų ma
chinacijas.

— Jis nevertas, kad jūs drauge, apie jį gerai 
galvotumėte, — abejingai aiškino Jurikas, — tačiau 
dėl visa ko dar kartą paskambinkite jam ir paban
dykite šį vakarą su juo susitikti. Taigi, greit.

Nina bežodžių vykdė. Ji nuėjo į gretimą kam
barį ir telefonavo. Liūdna grįžo atgal pas Juriką.

— Deja, jis negali, — išvargusi pasakė, jis turi 
savo pasiuntinį palydėti į diner.

— Jis meluoja, — atsakė Jurikas, — aš jums 
parodysiu, aš gerai žinau,kur jis vyksta. Einame 
kartu.

Nina skubiai paėmė apsiaustą ir nuskubėjo pas
kui Juriką laiptais žemyn. Apačioje stovėjo mažas 
juodas GP Uautomobilis, Fordo modelio Sovietų ga
minys, ir nuvažiavo prie Henry namų. Sustojo maž
daug dešimties metrų atstumu nuo durų.

Buvo ketvirtis iki septynių.
Išmušė septynias, ketvirtį po septynių.
Sekundės virto minutėmis, o minutės — amži

nybe.
Nina stipriai sunėrė drebančias rankas.
Pagaliau prieš pat astuonias atvažiavo su šo

feriu amerikiečio mašina. Durys atsidarė, ir išėjo 
Henry. Nina norėjo šokti iš automobilio ir bėgti 
pas jį. Tačiau Jurikas energingai sulaikė ją, nes 
jos bičiulis buvo ne vienas. Už jo pasirodė raudon
plaukė amerikietė, apsivilkusi brangiais kailiniais. 
Jis švelniai pasisuko j ją, padavė ranką ir palydėjo 
iki mašinos.

— Tai Avis Stanley, — tarė Jurikas, — jūsų, 
drauge, įpėdinė.

Nina degančiomis akimis žiūrėjo į tolstantį au
tomobilį.

"Ir štai karti pabaiga”, mąstė jinai, “visa bu
vo veltui, visa — kova su GPU, kova dėl tavęs, 
Henry. Todėl tu jau keturiolika dienų negalėjai, 
todėl palikai mane vieną”.

Ji neverkė. Ji sustingo ir sėdėjo automobily
je, tarytum skausmo suparaližuota.

— Yra dai' vienas šansas išsigelbėti, drauge. 
— šaltai prabilo Jurikas. — Amerikietis šifravimo 
biuro raktą laiko geležinėje kasetėje savo rašomo
jo stalo stalčiuje, kambaryje. Palaukite dar valan
dą, dvi, ligi sumigs jo tarnai, štai čia visi įrankiai 
ir raktai. Aš lauksiu jūsų apačioje. Su raktu, esan
čiu kasetėje, jūs šią naktį įsilaušite į šifravimo 
kambarį ir padarysite, kas reikalinga.

Per keletą minučių likimas Niną išplėšė iš to 
sapno, kuriame vaidenosi geresnė ateitis. Henry 
paliko ją. Negailestingai išdavė jos meilę. Panieki
no jos auką. Ji pajuto, kad likimas aptemo, kad 
gyvenimas nesulaikomai palinko į pabaigą. Joje 
pabudo jausmas, kuriame neatnarpliojamai meilė 
maišėsi su neapykanta. Jos išdidumas maištavo — 
ji norėjo atpildo. Ir jai pasirodė, kad ji paskutini 
kartą mato Henry.

— Jei aš žžūJtu, — sušnibždėjo į vaiduoklį, — 
tai ir tu iškeliausi kartu, ii- tįsi sunaikintas.

Pasiryžusi paėmė įrankius, paliko automobilį 
ir energingai nuėjo į amerikiečio namus.

Tačiau, kai ji įžengė į šį mažą butą paskutinio 
atsisveikinimo, jos neapykantą nugalėjo liūdesys. 
Švelniai paglostė baldus. Pilnu meilės žvilgsniu 
peržvelgė paveikslus. Ant servizinio vežimėlio sto
vėjo kokteiliui maišyti indas, pora stiklų ir pele
ninė, kurioje gulėjo cigaretės nuorūka su raudonų 
lūpų dažų pėdsakais. Nina stipriai pastūmė veži
mėlį, jis atsimušė į sieną, ir sudužo stiklai. Ant ra
šomojo stalo sidabriniuose rėmeliuose dar tebe
stovėjo jos atvaizdas. Ji išėmė fotografiją, sudras
kė į mažus gabalėlius ir tuščius rėmelius vėl pa
statė atgal.

Nuo Kremliaus skambėjo laikrodžio dūžiai. 
Mušė vidurnaktį. Ryškus mėnulis bėrė pro langą 

aukso matinius spindulius ir kambarį apšvietė taip 
stipriai, kad šviesa nebuvo reikalinga. Ji pradėjo 
dirbti prie rašomojo stalo. Spyna lengvai pasidavė 
ir, lengvai spragtelėjusi, atšoko. Stalčiuje rado rei
kalingą kasetę. Greit pamatė, kad čia reikės kie
tesnio darbo. Lauke išmušė pusę pirmos. Nina ne
žiūrėjo į bėgantį laiką. Dirbo karštai, drebančio
mis rankomis. Galvoje dusliai gaudė skausmas. 
Drebėjo keliai, širdyje viešpatavo ledinis šaltis. 
Ji jautėsi nesava. Už rašomojo stalo sėdėjo antra 
būtybė ir apiplėšinėjo mylimą žmogų. Antra slap
tinga būtybė norėjo sunaikinti bičiulį.

Pagaliau kasetė atsidarė. Praėjo vidunaktis, 
vaiduokliai išsisklaidė. Mušė pirmą valandą. Dre
bančiomis rankomis Nina ieškojo kasetėje. Tik su
rasti raktą, paskui laukan iš šio kambario, kuria
me slepiasi tiek daug atsiminimų, laimė ir meilės.

Pagaliau raktas rankose. Sugirgždėjo durys. 
Užsidegė šviesa. Nina pašoko nuo kėdės. Kambary 
buvo Henry.

— Nina, — jis sušuko, — ką tu čia veiki?
Nina neatsakė. Prispaudė prie širdies radinį 

ir užmerkė akis. Amerikietis pamatė, kas atsitikę. 
Žvilgsniu permetė išplėštą stalą, atvirą kasetę.

— Nina, — pasakė skausmingai, — ir tu galė
jai tai padaryti?

Ninos lūpos nejudėjo. Tylėdama atidavė rak
tą ir pasuko durų link.

— Nina, — sušuko jis, skubėdamas paskui, 
— kodėl taip padarei?

Jis uždėjo rankas jai ant pečių, tyrinėdamas 
pažvelgė į akis ir suprato.

— Dieve, — suaimanavo tyliai, — kaip tau pa
dėti?

Tik tada prabilo ji;
— Lik sveikas, Henry, dėkoju už visa kas bu

vo gražu, būk laimingas su Avis Stanley. Aš išei
nu, ir niekas jau man nebepadės.

Jis, viską staiga suprasdamas ir atleisdamas, 
apkabino ją ir dar kartą suliepsnojo meilė abiejų 
žmonių tarpe, ir Nina Aleksandrovna pasidavė lai
mės srovei.

Lauke jau aušo rytas, kai ji paliko jį miegan
tį. Atsisveikindama į jo dešinę ranką įspraudė rak
telį. Jis nepabudo. Jo lūpose žaidė nerūpestingas 
šypsnis. Niekas negalėjo sutrukdyt jo miego. Nina 
parašė raštelį ir padėjo ant rašomojo stalo: “Lik 
sveikas, raktą galėjau paimti, jei tik būčiau pano
rėjusi. Kodėl taip nepadariau? Todėl, kad myliu 
tave iki mrties. Nina”.

Kai Henry pagaliau pabudo, saulė buvo jau 
augštai. Diena buvo netoli vidudienio. Jis pamatė 
raktą, perskaitė raštelį. “Nina”, mąstė jis švel
niai, “Nina, aš myliu tave, aš tave išvesiu”.

Kai jis nuėjo į jos butą, terado tik verkian
čią tarnaitę. Nina, vos tik spėjo sugrįžti, apie šeš
tą valandą buvo areštuota.

Henry D. netrukus po to išvyko iš Maskvos ir 
perėjo j kitą vietą.

Aš pati, iki išvykdama iš Maskvos, apie buvu
sios princesės likimą nieko negalėjau patirti. Per
daug buvo įtempta padėtis. Sovietų Sąjunga jau 
regimai rėmė britus. Naujas milžiniškas 1941 m. 
pavasario žygis buvo pasuktas į vakarus. Iki bir
želio vidurio prie vokiečių sienos buvo sutraukta 
šimtas šešiasdešimt bolševikų divizijų. Jau ištisi 
mėnesiai kartodavosi nuolatiniai Reicho, Suomijos 
ir Rumunijos sienų pažeidimai. Bolševikų lakūnai 
įskrisdavo į vokiečių teritoriją, nesuskaitomi pat
ruliai supo sienas ir galėjo kiekvienu metu pradėti 
ilgus mūšius. Atėjo valanda, ir Vokietija pradėjo 
naują smūgį, kad bevardis vargas neužpultų viso 
pasaulio.

Visi, kuriems teko gyventi Maskvoje, žino, ką 
reiškia bolševizmas. Kiekvienas, kuris ten buvo, 
negalėjo nematyti to beribio visa naikinančio so
vietinio siautėjimo ir to sukrečiančio skurdo, kurį 
jis atnešė visai tautai. O beveik dar baisiau, negu 
išorinis nualinimas, yra vidujinis suirimas, masės 
sužlugdymas. Sovietų piliečių veiduose nesimatė 
jokio džiaugsmo, jų lūpose jokio šypsnio. Skausmas 
ir teroras užmušė jų sielas. Vidujinis suniokojimas, 
pasibaisėtinas psichinis sovietų kankinimas, apie 
kurį pora žodžių prasitarė savo byloje bolševikas 
Bucharinas, visoje tautoje padarė savo. Užmušus 
individualumą, nebeliko rusų tautos — liko vien 
masė sielų. Tikiu, kad tą nuotaiką, kuri prislegia 
kiekvieną užsienietį sovietų sostinės stebėtoją, ge
riausiai atvaizduos mano 1939 metais apię Maskvą 
parašytas eilėraštis:

Dingo katedrų žėrėjimas, 
Aukso bonios virto dulkėmis.
Milijonai žmonių — tik skaitmenys,
Jie dreba dieną ir bijosi nakties.

Jie tyliai neša kančios kryžių, į
Kur juokas — šypsena jaunuolių?
Užmiršai, žmogau, ką pasiryžęs, 
Ką vakar sau kartojai uoliai.

Ir nėr, kas akį sužavėtų —
Purvini nameliai, skersgatviuose pašliję.
Toks tolimas, šiurpus pasaulis — 
Kas čia gyvena, Dievas tą užmiršo. 
Taip, nekas kita: tai buvo Maskva.

(Pabaiga)
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GĖDOS SIENA
Rugpjūčio mėn. sukako vieneri 

metai kai užbaigta statyti šių lai
kų kinų siena, Rytų Vokietijos bo
so Walter Ulbrichto pavadinta 
"Demokratinė antifašistinė ap
saugos siena", vakarų berlyniečių 
vadinama "gėdos siena”. Už mies
to ribų ši siena sudaro spygliuo
tų vielų reizginys, įrengtas ant 
betononių stulpų su įvairiomis mir
ties juostomis iš rytų pusės. Pasie
kusi miesto ribos ši siena keičia 
savo išvaizdų virsdama mūro sie
na, sumūryta iš supresuotų griu
vėsių likučių blokų, viršuje išpin
tu irgi spygliuotų vielų rezginiu. 
Ir ši siena vingiuoja apie 43 km. 
per parkus, judrias gatves, per 
kapines, o susidurdama su namais 
juos pačius paverčia siena — už
mūrijama langai, durys (Bernau- 
erstrasse). Sienos rytinėj pusėj 
tankios sargybos, įsakytos šauti 
kiekvienų, kas kęsintųsį tų sienų 
perlipti. Charakteringa betgi, kad 
peržengimai per sienų vyksta tik 
iš rytinės pusės ir visos tos ne
paprastos priemonės taikomos sa
viems piliečiams. Beveik nėra nak
ties, kad nebūtų girdėti šaudymų, 
sužeistųjų šauksmų. Vokiečiai ste
bi tų baisiųjų sienų bejėgiai. Jau
nas mūrininkas Peter Fechter, ku
ris, bandydamas perbėgti sienų, pas 
savo Berlyno vakarinėje dalyje gy
venančių seserį, buvo nušautas, bu
vo 50-ji auka. Vakarų Berlyno gy
ventojai toj vietoj, kur buvo kas 
nors nužudytas, iŠ savo pusės ant

sienos nupiešia kryžių ir neretai 
čia padedamos gėlės.

Berlyniečiai, gyvendami ypatin
gose sųlygose, per 17 metų apsipra
to su visokiomis aplinkybėmis. Nuo
latinė pabėgėlių banga, nereti nu
žudymai virto lyg tai kasdieninio 
gyvenimo dalimi. Peter Fechter 
mirtis betgi sujaudino ir juos ir 4 
dienas berlyniečiai liejo savo pyktį 
ir pagiežų ir prieš Rytų Berlyno 
valdovus bei pareigūnus ir prieš sa
vo policijų; jie apmėtė akmenimis 
rusų kareivius, vežamus prie Va
karinėje dalyje esančio paminklo 
ir pagaliau šaukė amerikiečiams 
“eikit namo!” O tai įvyko todėl, kad 
Peter Fechtei’ nužudymas buvo 
ypač nežmoniškas.

Peter Fechter, kaip mūrininkas, 
drauge su kitu jaunuoliu dirbo ar
ti skiriančios Rytų ir Vakarų Ber
lyno dalis sienos. Juodu pastebėjo 
nenaudojamų medžių sandėlio kie
mų, kuris nuo sienos tebuvo atskir
tas tuščio sklypo ir “Mirties juos
tos”, per kurių betgi grėsė Rytų 
policijos apšaudymo pavojus. Juo-

du ryžosi rizikuoti. Draugui pavyko 
užkopti sienų, peršokti per vielų 
rezginį ir nušokti į vakarų pusę. 
Fechter susivyravo kelias sekun
des, kurios buvo jam lemtingos: pa
sienio policija paleido kryžminę 
ugnį, Fechter, pataikytas į nugarų, 
nukrito į rytinę sienos pusę tik apie 
300 metrų nuo amerikiečių kontro
lės punkto. Jis šaukė "Hilfe, Hilfe”, 
bet pagelba jam iš niekur neatėjo. 
55 minutes gulėjo merdintis jau
nuolis, čia pat už barjiero stovėjo 
minia žmonių, fotografai, policinin
kai, net amerikiečių M.P. Tik vie
nas vokiečių policininkas permetė 
per sienų pirmos pagelbos reikme
nų, bet jaunuolis nebuvo pajėgus 
jomis pasinaudoti. Vienas amerikie
čių leitenantas skambino generolui 
Watson, J.A.V. komendantui Ber
lyne, bet gavo atsakymų laikytis 
įsakymų ir nieko nedaryti. Gen. 
Watson turįs tik vienų aiškų nuro
dymų: jei rusai žygiuotų į Vakarų 
Berlyną, pradėti kovos veiksmus. 
Jaunuolio mirtis nebuvo pakanka
ma priežastis gen. Watsonui veikti.

Prieš betkokių politinių komplika
cijų baimę nusilenkia net huma
nizmas. Vakarų Berlyno gyvento
jams nebuvo suprantamas tų po
litinių komplikacijų reizginys ir 
todėl jų pasipiktinimas lesėsi net 
4 dienas. Po Fechter įvykio gen. 
Watson pasiūlė ir gavo iš Wasing- 
tono sutikimų prie kontrolės punkto 
laikyti parengties stovyj ambulan- 
sų. Bet Wašingtono reikalavimu, 
to ambulanco paimtas sužeistasis 
asmuo turįs būti gabenamas į so
netų zonos Berlyno ligoninę... Juo
kaujama, kad esu geriau tokiam 
žmogui duoti užtaisytų revolverį.

Berlyno siena, drauge su Rytų 
ir Vakarų Vokietijos zonas skirian
čiomis sienomis, yra vakaruose ge
rai pažįstamos. Vakariečiai stebi 
visų pasienį nuo Baltijos iki Čechos- 
lovakijos. Tame pasieny yra 500 
sargybos bokštų, 1000 sutvirtintų 
bunkerių, 93 mylios minų laukų, 
išartos negyvos juostos, signalinės 
vielos, sargybos su šunimis. Bet 
šios sienos, vakariečiams pažįsta
mos, tesudaro mažą dalelę sienų, 
supančių sovietų okupuotus kraštus 
ir pačių Sovietų Sąjungų. Ten žmo
nės kenčia, miršta. Politinių kom
plikacijų baimė neleidžia prabilti 
humanizmui. — naa

} SPECIALŪS SIUNTINIAI I LIETUVĄ
* OVERSEAS RELIEF PARCELS
* 362 SOUTH TERRACE BANKSTOWN, N.S.W. Tel. UY 6882,
>; po darbo LM 6603
J (staiga atidara kasdien 10.30 — 5.30. Šeštad. 9.30 — 12.30.
J Paruošti rinktinių danų produktų MAISTO SIUNTINIAI 
>; ir pasiunčiami iš mūsų sandėlių Danijoje, Visi siuntiniai regis- 
J truoti, apdrausti ir garantuotai pasekta gavėjų per 3-4 savaites 

nuo užsakymo dienos. Gavėjas Lietuvoje nieko neprimoka. Į pa- 
žymėtų siuntinio kainų įeina muitai, persiuntimo, supakavimo 
ir Kitos išlaidos. Jokių ekstra primokėjimų.

>; Specialūs siuntiniai j Lietuvą:

J 10
10

J 10
* 10

5
>; 5
v 5

4

SUSIRŪPINKIME DOKUMENTACIJA
Jau greitai pasirodys viešumoje 

senai laukiamas Australios lietu
vių metraštis. Tai nelengvo dar
bo vaisius, savo turiniu apimųs 
laikotarpį nuo pirmųjų lietuvių į

Ponai ir vergai
BULGARIJOJE

Kas gi šiandien yra ta Bulga
rija, iš kurios neseniai grįžo 
Chruščiovas?

Bešališki stebėtojai pripažįsta, 
kad jos pramonės augimas yra 
didžiausias Europoje — net 16 
proc. Bet darbininkų atlyginimai 
yra patys žemiausi — maždaug 
apie 135 doleriai metams! Tiesia
mi platūs keliai, bet per pasta
ruosius porų metų nė vienas pri
vatus asmuo nėra gavęs teisės 
nusipirkti automobilį. Visuose di
desniuose miestuose atidarytos 
universalinės parduotuvės, tačiau 
kiaušinių tuzinas vistiek kainuo
ja 2 dolerius.

Bulgarija turi nemaža žemės 
turtų, ir pramonė netrūksta dar
bo, nors įmonių tvarkytojai ir čia 
yra tokie pat nevykėliai, kaip ir 
kituose sovietiniuose kraštuose. 
Skystojo kuro gaunama daugiau 
kaip 11 milijonų tonų kasmet. Pra
eitais metais plieno buvo paga-

minta 2.3 mil. tonų. Tačiau tik 
maža dalelė tų turtų atitenka dar
bo žmonėms. Jaučiai dar tebe
traukia plūgų Valakijoje, o praei
tais metais vyriausybė eksporta
vo 25.000 traktorių. Dėl to žemės 
ūkyje vyksta tokia maišatis, kad 
praeitais metais planui įvykdyti 
trūko net 700.000 tonų grūdų.

. Nėra kasdieninei apyvokai rei
kalingų pramonės gaminių, nes 
visos pajėgos skiriamos sunkiajai 
pramonei. Mėsos taip pat galima 
gauti tik per didžiųsias šventes, 
ir svaras jo kainuoja 1,50 dol.

Bulgarijos prezidentas Georgiu- 
Dejus oficialiai yra pasmerkęs 
Stalinų ir asmenybes kultų, ta
čiau Bulgarijoje asmenybės kul
tas žydi puikiausiai. Paties dikta
toriaus Georgiu-Dejaus paveiks
lai tebekabo kiekviename kaime. 
O jo duktė, kuri visiškai nesuge
ba vaidinti, yra geriausiai apmo-

šį krašto atvykimo iki paskutinių 
laikų. O kaip toliau? Ar toki met
raščiai ir toliau bus leidžiami? 
Atrodo taip ir todėl jau dabar 
turėtų būti renkama medžiaga. 
Visokeriopa lietuvių veikla yra 
gyva ir daugiašakė. Neturėtų bū
ti ' užmirštas nei vienas, kad ir 
šiuo metu atrodųs nežymus pasi
reiškimu ir atatinkamai užfik
suotas. Tuo reikalu prie ALB 
Krašto Valdybos ar Kultūros Ta
rybos:

1) . rinktinas albumas fotografi
jų tiek įvairių apraiškų, tiek ir 
veikėjų. Fotografijos antroje pu
sėje ir po ja pačiame albume tu
rėtų būti užrašytos trumpos apie 
įvykį ar asmenį žinios;

2) . vestina kronika, kurioje bū
tų suglaustai, bet tiksliai apra
šomi bendruomenės gyvenime 
reikšmingi įvykiai: suvažiavimai, 
susirinkimai, šventės, minėjimai, 
pramogos... Atitinkamų įrašų da
rant nurodytinas fotografijos nu
meris albume, data ir numeris

laikraščio, kuriame buvo tilpęs 
platesnis įraše minėto įvykio ap
rašymas ir numeris dokumentų 
byloje, jei joje yra įsegtas bet 
koks tuo reikalu dokumentas;

3). dokumentacijos byla. Joje 
turėtų būti segama įvairių paren
gimų, minėjimų, pramogų susi
rinkimų programos, dienotvar
kės...

Šio tikslo siekiant visi organi
zuoti vienetai turėtų prisiųsti 
centrinei dokumentų rinkimo įs
taigai atitinkamų medžiagą, o vie
toje susitarti su fotografais, kad 
nei vienas reikšmingesnis įvykis 
neliktų neužfiksuotas. Prisiminki
me tik šiemet Sydney buvusius 
minėjimus — nei viename nebuvo 
padaryta nuotraukų. Ką pasakys 
busimasis metraščio redaktorius?

Žinoma, būtų gerai, jei tokioj 
centrinėj įstaigoj būtų saugomi 
visų leidinių komplektai — net ir 
mažiausių kur nors rotatorium ar 
šafirografu spausdinami.

J. Slavėnas

sv. 
sv. 
sv. 
sv.

£ 19.15.0
kiaul. taukų (9 dėž.) 
geriausio sviesto ( 9 dž.) 
cukraus
Java ryžių

1 sv. Nestle šokolado
400 amerik. cigarečių

Nr. 7 £ 29.18.0 
40 sv. rūkytų lašinių

Nr. 2. £9.12.6
sv. kiaul. taukų (5 dėž.)
sv. cukraus
sv. ryžių
sv. kviet. miltų

>• Nr. 3. £ 26.16.0
sv. extra deg. kavos
sv. gryno kakao
sv. Ridgway arbatos
sv. Nescafe
sv. olandiško sūrio

>! 4* 4
2

i 2
4

Nr. 8. £ 16.5.0
5 sv. deg. kavos

2 sv. gryno kakao
1 sv. Ridgway arbatos
1 sv. Nestle šokolado
200 amerik. cigarečių

Nr. 10 (patartinas) £ 12.6.0 
sv. deg. kavos 
sv. Ridgway arbatos 
sv. kakao 
sv. Nestle šokolado 
sv. ryžių 
sv. kviet. miltų

2
1
1
1
5
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medvilnines, nylonines medžiagas,Mes siunčiame vilnones, 
batus, odą, skaras ir viską, ko tenai reikia. 
SPECIALIAI LIETUVIAMS!

* 3 ilgiai po 3 su puse jardo kiekvienas vilnonės medžiagos tik 
>• £ 18.15.0 įskaitant muito, pakavimo ir persiuntimo išlaidas. .

Ateikite ir pasirinkite: turime daugybę .siuntinių pasirinktinai. 
>; OVERSEAS RELIEF PARCELS, 362 South Terrace Bankstown. 
H Užsakymus paštu siųskite Box 2450 G.P.O., Sydney, N.S.W.

SUDUS PUSMILIJONIS

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

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

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

Taupmenų sąskaita
Čekiu sąskaita
Procentus nešantys indėliai

Laisva kelioninė tarnyba bet kurioje pasaulio dalyje.

karna Bulgarijos filmų artistė. 
Kai vyras išsiskyrė su ja, tai jis 
tuojau buvo išmestas iš prekybos 
ministerių.

Naujosios klasės gyvenimas 
pralenkia net fantazijų. Visa va
dinamoji socialistinė aukštuome
nė gyvena vilose, kuriose knibž
da tarnai, laistomi geriausi vy
nai, pateikiami skaniausi valgiai 
ir sukiojasi rinktinės moterys.

Kad liaudis nepasakotų tų aukš
tuomenę teisingai apibūdinančių 
anekdotų, slaptoji policija laiko 
platų savo agentų tinklą. Štai bul
garas, kuris kažką paburbėjo 
prieš valdžių, buvo nuteistas 15 
metų kalėjimo. Pas jį buvo ras
tos 3 senos britų monetos. Apkal
tino jį ekonominio gyvenimo sa- 
botavimu. O jo duktė gavo 5 me
tus, kad nepaskundė savo tėvo.

(Adelaidės Lietuvių Teatro

Adelaidės Lietuvių Teatras 
spalio 5 ir 6 dienomis (penkta
dienį ir šeštadienį) Lietuvių Na
muose vaidins komedijų “Slidus 
pusmilijonis”.

Ši komedija nėra naujiena lie
tuviškai scenai. Dar nepriklauso
mybės laikais aktoriai Laucius, 
Kubertavičius ir kiti su “Slidžiu 
Pusmilijoniu” gastroliavo įvairio
se Lietuvos vietose. Žinomas ak
torius H. Kačinskas pastatė šią 
komedijų Augsburge. Komedija 
buvo vaidinama ir Londono lietu
viams.

Gastroliniams pastatymams ko
medija dėkinga dekoracijų nesu- 
dėtingumu ir nedideliu aktorių 
skaičium. Būdama nuotaikinga ir 
kupina komiškų situacijų, kome
dija lengvai pasiduoda sceniniam 
suaktualinimui ir gyvenamojo 
momento reikalavimams. Tremti
nių stovyklose ji buvo pritaikyta 
ano meto sąlygoms, kurias ryški
na ir dabartinis veikalo režisie
rius.

Komedijos veiksmas sukasi ap
link palikimą, kuris atiteko trem
tyje atsidūrusiam našlaičiui, pri
siglaudusiam pas svetimus žmo
nes. Pagunda, noras kaip nors 
prie to palikimo prisiplakti, pirš
lybos ir panašūs gudravimai su
daro nuotaikingų komedijos turi
nį.

“Slidų Pusmilijonį” režisuoja Z. 
Kučinskas. Vaidintojų branduo
lį sudaro Teatro-Studijos aktoriai 
S. Kanienė, G. Matulevičienė, Gu- 
tis, Kučinskas, Petrikas, Ratke
vičius ir Teatro Mylėtojų Grupės 
aktorė B. Jonavičienė. Be to, kuk
liam vaidmenyje debiutuoja Da
gy*.

statoma komedija)

Įsidėmėtina, kad veikalas bus 
vaidinamas dvi dienas iš eilės — 
penktadienį ir šeštadienį. Tai da- 
doma todėl, kad veikalų turėtų 
progos pamatyti galimai didesnis 
adelaidiškių skaičius. Visi tie, ku
rie dėl darbo ar dėl ko nors ki
to negalės dalyvauti premjeroje 
(penktadienį), galės atvykti į vei
kalo pakartojimų šeštadienį.

Nuo paskutinio lietuviško vai
dinimo praėjo gražus laiko tar
pas ir bus tikrai malonu išgirsti 
lietuvišką žodį savoje scenoje.

(ALŽ)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas švaistas, Žiobriai plau

kia. Romanas. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Amerikoje 1962 m. 
233 psl. Kaina du su puse dol. šio
je knygoje autorius vaizduoja 
spaudos draudimo laikotarpį Lie
tuvoje. Pagrindiniu romano hero
jumi yra knygnešys kun. Sidara
vičius. Knygų platina dienraštis 
Draugas 4545 West 63 rd Str., 
Chicago 29, Ill. U.S.A.
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Iš ADELAIDĖS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS VEIKLOS

BANK OF 
NEW SOUTH WALES

(I NUOK POMA 11 D IN MW V)UTH WAUS WITH IIMI1ID LIABILITY)

Bendri ir taupmenų indeliai
------------------------------------------ xrmw

Nuo pirmųjų imigracijos dienų 
sielojamės mūsų jaunimo reika
lais. Visokiomis progomis spaudo
je, susirinkimuose, suvažiavimuo
se, minėjimuose ir diskusijose kė
lėme lietuviškojo jaunimo nutau
tėjimo klausimus ir jieškojome 
priemonių ir būdų mūsų jaunimų 
išlaikyti lietuviais, įdiegti jiems 
meilę lietuvių kalbai ir Tėvų že
mei — Lietuvai. Kokie rezultatai? 
(vairūs — vienur geri, kitur pa
tenkinami arba net blogi. Aišku, 
kad pagrindinis veiksnys lietuviš
ko jaunimo išlikime mūsų tautos 
nariais yra šeima. Kiek tėvai į tai 
kreipia dėmesio, kiek jie stengiasi 
savo vaikus išauginti lietuviais, 
tiek mūsų jaunimas išliks lietuviš
kas.

Palikę nuošaliai lietuviškų šei
mą, kurioje jaunimas auga, paty
rinėkime kitas galimybes kur jau
nimas gali bendrauti lietuviškoje 
aplinkoje, (vairios lietuviško jau
nimo organizacijos, savaitgalio 
mokyklos, sporto klubai yra geros 
pagelbinės priemonės jaunimui iš
laikyti mūsų tarpe, kur jis ir su
daro šių organizacijų daugumų. 
Mažiau jaunimo randame choruo
se, vaidybos ir meno sambūriuose. 
Beveik nerandame jaunimo šalpos 
ir visuomeninėse organizacijose, 
nors ir buvo dėto pastangų jauni
mą čia pritraukti. Iš to matome, 
kad mūsų jaunieji mielai dalyvau
ja ten, kur vyresniųjų nevaržomi, 
tarp savo amžiaus draugų, gali 
dalyvauti žaidimuose, šokyje ar

sporto aikštėje. Ten kur reikia 
viešai pasakyti lietuvišką žodį, lie
tuviškai išreikšti mintį, kur reikia 
klausyti ilgų ar trumpų vyresnių
jų sakomų kalbų, ten jaunimas 
nesirodo.

Tarp aukščiau minėtų jaunimo 
organizacijų, viena iš mėgsta
miausių yra tautinių šokių grupės, 
čia jaunimas pratinasi prie šokio 
ritmo, įvairių lietuviškų šokių fi
gūrų, tempo ir muzikos. Spalvingi 
lietuviški rūbai išsiskiria iš kitų, 
jaunimui neabejotinai patinka. 
Vieši pasirodymai scenose, aikštė
se ar televizijoje, taip pat gausūs 
plojimai ir publikos atsiliepimai, 
paskatina šokėjus progresuoti. Be 
to, pabuvojimas savųjų tarpe, su
sidraugavimas su kitais jaunuo
liais ragina nuolatos lankytis re
peticijose.

Adelaidės lietuvių gyvenime ne
galime praeiti nepasigėrėję se
niausiai šioje kolonijoje veikian 
čia Tautinių šokių Grupe. Joje 
jaunimo netrūksta. Pastaruoju 
metu Adelaidėje jaunimas tauti
niais šokiais rodo dar didesnį su
sidomėjimą, kaip anksčiau, ir nau
jų šokėjų skaičius nuolat auga. 
Tautinių šokių Grupėje šiuo metu 
yra astuonios patyrusių šokėjų 
poros, kurių daugumas grupėje 
yra išbuvę po 6 — 8 metus, yra 
dalyvavę daugelyje įvairiausių pa
sirodymų tiek lietuviams tiek ir 
australams ir seniai yra užsitar
navę mūsų simpatijų. Grupei eilę 
metų vadovauju ponia B. Lapšie-

nė daug darbo ir pasišventimo 
įdėjusi. Prie šios pagrindinės šo
kėjų grupės šiais metais sudaryta 
antroji — jaunųjų šokėjų grupė, 
kurioje jau yra 12 mergaičių ir 7 
berniukai, šios grupės instruktorė 
panelė V. Vasiliauskaitė yra viena 
iš ilgiausiai šokusių Adelaidės 
Tautinių šokių Grupės šokėjų. 
Grupei taip pat sutiko padėti savo 
dideliu patyrimu toje srityje žino
ma tautinių šokių mokytoja ponia 
M. Grėbliunienė. Adelaidės Sa-‘ 
vaitgalio Mokykla lankančius vai
kus jau keleri metai tautinių šo
kių moko taip pat jauna instruk
torė panelė V. Brazauskaitė.

Visos tautinių šokių grupių re
peticijos vyksta Lietuvių Namų 
salėje ar sporto aikštėje. Pereitais 
metais Adelaidės tautinių šokių 
šokėjai, be visos eilės pasirodymų 
lietuviškuose minėjimuose ir lab
darybės baliuose pas australus, 
dalyvavo garsiame Adelaidės Me
no Festivalyje ir per televiziją. 
Grupė gauna daug pakvietimų 
šokti įvairiuose australų parengi
muose, bet dėl laiko stokos nuo 
daugelio tenka atsisakyti. Tai ro
do, kad mūsų jaunimo “ambasa- 
doriškas" lietuvių atstovavimas 
kitataučių tarpe yra vis popula- 
rus.

Šių metų pabaigoje įvykstan
čiose Meno Dienose Adelaidėje 
yra pakviestos dalyvauti Tautinių 
Šokių Grupės ir iš kitų Australijos 
lietuvių kolonijų. Tautinių šokių 
įvedimas į Meno Dienas, kartu

su sporto švente turėtų paskatinti 
ir duoti gražios progos mūsų jau
nimui dar labiau susidomėti šia 
gražia tautine meno išraiškos ša
ka ir tuo būdu įsijungti į lietu
višką gyvenimą. Reiktų visuose 
Australijos lietuvių kolonijose įs
teigti tautinių šokių grupes. Gal 
būt, stoka tinkamų instruktorių 
nevisur lengvai išsprendžiama, bet 
susitarus su Kultūros Taryba prie 
ALB Krašto V-bos galima būtų 
suruošti instruktoriams kursus. 
Taip pat yra keblumų su tinka
mais muzikantais — akordeonis
tais, — bet parūpinus tautinių 
šokių gaidas kiekvienas akorde
onu grojantis galėtų išmokti juos 
pagroti.

Kalbant apie šokėjų rūbus iki 
šiol buvo daugiausiai kreipiamas 
dėmesys į moterų šokėjų rūbus, 
kurie savo spalvomis, tautinių raš
tų ornamentika ir įvairumu žiū
rovus visuomet žavi. Kiek nuobo
dokai atrodydavo vyrų šokėjų rū
bai. Adelaidėje įvykusiame ponios 
B. Lapšienės iniciatyva sušaukta
me šokėjų tėvų ir tautodailės me
ne nusimanančių ponių posėdyje 
buvo nutarta jieškoti būdų įsigy
ti vyrų šokėjų rūbus kokius turi 
Amerikoje tautinius šokius šokan
čios grupės. Būtų reikalinga įsi
gyti austas kelnes, liemenę, skry
bėlę su tautine juostele, tautiniais 
raštais papuoštas kojines ir na
gines. Rūbai yra gražūs savo lie
tuviška ornamentika, puikiai de
rinasi su spalvingais moterų šo
kėjų rūbais, šių rūbų įsigijimas 
yra gana problematiškas, bet ti
kimasi su laiku juos turėti. Gražūs 
šokėjų rūbai yra taip pat didelis 
akstinas jaunimui juos dėvėti ir 
dalyvauti tautiniuose šokiuose.

Adelaidės Tautinių Šokių Grupė 
šiemet rugsėjo mėn. 23 d. sekma
dienį, 4 vai. po pietų, Lietuvių Na
muose ruošia savo metinį pasiro
dymų — koncertų, kuriam jau 
senokai ruošiamasi, šokiuose da
lyvaus apie 36 šokėjai, ir bus išpil
dyta 14 tautinių šokių. Gros akor
deonistai J. Songaila ir A. Grigo
nis. Tikimės, kad tai bus puiki 
mūsų jaunimo tautinė manifesta
cija, į kurią visi Adelaidės lietu
viai kviečiami gausiai atsilankyti, 
pasigerėti mūsų tautiniais šokiais 
ir jaunaisiais šokėjais — mūsų 
lietuviškuoju žiedu. J.M.

4



1962 m, rugsėjo 19 d. MŪSŲ PASTOGĖ 5

Redaguoja: Antanai Laukaiti*
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Svečiai is sostinės

stalo 
rink-

drau

Rugsėjo 29 d. į Sydney atvyks
ta Canberra “Vilko” sportininkai, 
kurie žais krepšinį su "Kovo” vy
rų ir jaunių komandomis ir 
tenisų prieš koviečių vyrų 
tinę.

Malonu pastebėti, kad
giški sostinės ir Sydney lietuvių 
sportininkų susitikimai įgauna 
tradicinės reikšmės. Šiais metais 
Canberra lietuviai pirmų kartų į 
Sydney atsiveža ir savo jaunuo
sius krepšininkus, kurie susiims

su “Kovo” jauniais.
Sydney "Kovo” valdyba ir visi 

sprtininkai maloniai kviečia Syd
ney liet, visuomenę atsilankyti 
į šią mažąją Sporto šventę. Pa
rodykime ir mes sydnėjiškiai, kad 
domimės savo jaunimu, kuris tuoj 
po Kalėdų atstovaus Adelaidės 
sporto šventėje.

Gausu* žiūrovų dalyvavimas 
šiose rungtynėse parems mūsų 
jaunimų ne tik materialiai, bet 
ir moraliai.

ŠVENTĖS PROGRAMA
Šeštadieni* (rugsėjo 29 d.)

14 vai. Canberiškių sutikimas 
Redfern Liet. Namuose.

15 vai. stalo tenisas (vyrų).
19.30 vai. Priėmimo vakaras — 

šokiai Massonic Hall, Station St., 
Newtown e.
Sekmadieni* (rugsėjo 30 d.):

S

Dovanų siuntiniai

Į LIETUVĄ
Naudokitės saugiausiu ir 

pigiausiu keliu 
Prieš siųsdamas siuntinį 

visad kreipkis į

VICTORIA CO.,
39 Che**er Str., Adelaide 

Tel. W 2884

Sportas Lietuvoje

12 vai. Pamaldos Camperdown.
14 vai. krepšinis Newtown Po

lice Boys Club salėje.
“Vilkas” jauniai — “Kovas” jau

niai.
“Vilkas” I — “Kovas” L
19 vai. vakarienė Danavoje, 

Banketo wn.

VILNIAUS “ŽALGIRIO" fut
bolo k-da A kl. pirmenybėse pa
rodė gražų žaidimą Vilniuje prieš 
Sov. Sąjungos meisterį Kijev, Di
namo, nors rungtynes ir pralai
mėjo 2:4. Prieš rungtynes, dėl ne
santaikos žaidėjų tarpe, iš parei
gų buvo atleistas k-dos. vadovas 
G. Glaskon. Dabar vadovo parei
gas atlieka vyr. treneris S. Paber
žis, gerai žinomas nepriklauso
mos Lietuvos futbolo rinktinės 
vidurio saugas. Sekančios rung
tynės žalgiriečiams buvo sėkmin
gesnės ir sužaidė lygiomis su 
Rostov A.S.K. 1:1. Tai buvo di
delis R. Vasiliausko nuopelnas, 
kuris sėkmingai uždengė Rusijos 
rinktinės vidurio puolėjų V. Po- 
nedelnik. Ypatingai pražus taškas 
buvo iškovotas prieš Maskvos 
C.A.S.K. 0:0. Būdingi šių abiejų 
ekipų vartininkai: “Žalgirio” var
tus gynė vienintėlis k-dos rusas 
A. Averbuch, o karių rinktinės 
(C.A.S.K.), lietuvis A. Bauža, at
liekąs karinę 
pernai gynęs

laimėjusios tik du susitikimus 
Vieną prieš Kauno merginas.

LAIMA BALAIŠYTĖ, stalo te
niso čempionė, prie eilės titulų 
prijungė ir Europos jaunių meis- 
terės vardų. Pirmenybės vyko ku
rortiniame Jugoslavijos mieste 
Bledas ir finale Laima įveikė ven
grų Pap 2:1 (- 15, 15, 17).

A. STANČIŪTĖ, profesinių są
jungų jaunimo pirmenybėse, 
Chersone, numetė ietį 53.41. Tai 
augštos klasės rezultatas ir pa
naši pasekmė Rusijos pirmenybė
se jai būtų garantavusi antrų 
vietų. Minėtose pirmenybėse A. 
Stančiūtė nedalyvavo.

prievolę Maskvoje, 
vilniečių vartus.

“POLITECHNIKA”KAUNO , 
mergaičių krepšinio k-da finali
niuose A. kl. žaidimuose Tašken
te pasirodė gerai ir užėmė penk
tų vietą. Meisteriais, trečią kartų 
iš eilės, tapo Rygos T.T.T. tepra-

LIETUVOS LENGVAATLE- 
TAMS, šių metų Sov. Sąjungos 
pirmenybės buvo nesėkmingos. 
Pirmą kartų nelaimėtas nei vie
nas titulas. Geriausiai pasisekė 
A. Varanauskui rutulio stūmime 
17.92 ir teko antra vieta. V Jaras 
diskų numetė 54.27, užėmė trečią 
vietą, o pereitų metų čiampionas 
A. Baltušnikas, nepakankamai pa
sveikęs po susižeidimo, (51.99) 
turėjo pasitenkinti šešta vieta. 
1.500 metrų trečias atbėgo J. Pi- 
pynė. A. Vaupšas į tolį nušoko 
tik 7.45 ir užėmė ketvirtą vietų.

SPORTO PASAULYJE
VADOVĖLIS 

“AMERIKIEČIAMS”
Siekdami pakelti gimnastikos 

lygį savo šalyje Japonijos trene
riai prieš kelerius metus pradėjo 
filmuoti visas bent kiek reikšmin
gesnes varžybas. Iš šių filmų pas
kui mokėsi stipriausi Japonijos 
sportininkai. Dabar šis japonų nie-

todas gana plačiai taikomas ir 
kitose šalyse. Taip, pavyzdžiui, į 
pasaulio čempionatų Prahoje at
vyko specialus kino reporteris iš 
JAV, kuriam buvo pavesta nufil
muoti filmų — “Vadovėlį ameri
kiečiams”. šio reporterio vardas 
Dikas Batonas. Praeityje Batonas 
buvo olimpinis dailiojo čiuožimo 
čempionas.

GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeiniai arba giminėms Lietuvoj, geriau- 

šiai tai gali padaryti pasiųsdamas dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

Te). SHO 8734.

siuvamąsias

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRU OMENĖS NARIAMS!

E. PAGES
MONUMENTAL MASON,

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

UMBERTO MASCHIO 
“SUVENIRAI”

Neseniai Italijos spaudoje pa
sirodė jauno žmogaus, j kurio kū
ną iš visų pusių smigo strėlės — 
specialios rodyklės, nuotrauka. 
Pirmoji rodyklė, buvo nukreipta 
į akį. Po ja buvo trumpas para
šas “Neužgyjanti mėlynė po aki
mi”. Po to ėjo rodyklės su užra
šais “Sulaužyta nosis”, “Koja 
gipse”. Po rodyklėmis, nukreipto
mis į rankas, buvo žodžiai: “Ste
buklas: rankos dar sveikos”.

Kas gi šis žmogus? Jį vadina 
Umbertu Maschlu. Tai — buvęs 
argentinietis, priėmęs Italijos pi
lietybę ir dabar žaidžiąs Italijos 
futbolo rinktinėje. Maschis žaidė 
už italų komandų -Čilėje. Ten jis 
ir gavo savo “ypatingas žymes”. 
Bet kodėl italų spauda prisiminė 
tai, daugiau kaip mėnesiui pra
slinkus po pasaulio čempionato?

Priežastis ta, kad pastaruoju 
metu Italijos futbole padažnėjo 
incidentų, labai primenančių peš
tynes Čilėje. Kovodami prieš 
šiurkštumų futbolo aikštėje, ita
lų žurnalistai ir nutarė pasinaudo
ti Umberto Maschio, negalinčio 
dar iki šiol atsigauti po Čilėje 
patirtų batalijų, pavyzdžiu. Re
porteriai Maschį pavadino “žmo
gumi be suvenirų”. Taip futboli
ninkas buvo pramintas todėl, kad, 
dar gulėdamas ligoninėje. Jis žur
nalistams pareiškė: “Aš nepirkau 
Čilėje jokių suvenirų. Man paka
ko tų, kuriuos aš gavau nemoka
mai futbolo aikštėje”.

SPORTAS IR SVEIKATA
AR AUGŠTI SPORTINIAI PASIEKIMAI TRUMPINA GYVENIMĄ?

Vokiečių žurnalas “Sport-re- 
vįu” išspausdino savo šalies 
įžymaus sportinės medicinos 
veikėjo daktaro Izraelio strai
psnį, kuriame jis nušviečia rei
kalaujančių didelio fizinio įtem
pimo sportinių pasiekimų įtakų 
sportininko sveikatai. Kadangi 
straipsnyje keliami įdomūs klau
simai, supažindiname su juo 
skaitytojus.

Nuo atsakymo į klausimų, ko
kias pasekmes vėliau duoda dide
lio krūvio treniruotės, žymiu mas
tu priklauso pažiūra į aukštus 
sportinius pasiekimus. Tai visų 
pirma liečia didelės ištvermės rei
kalaujančias sporto šakas: dvira
čių lenktynes plentu, ilgų nuoto
lių bėgimų, irklavimą. Ar kulti
vuojant šias sporto šakas orga
nizmas nėra išsekinamas pirma 
laiko? Ar per treniruotes ir var
žybas pasitaikantys nuovargio ir 
išsekimo reiškiniai nesukelia tam 
tikrų susirgimų ir ar nesutrum
pina gyvenimo?

Medicina tyrinėja minėtą pro
blemą. Turime visų eilę darbų, 
kurių rezultatai yra gana palan
kūs aukštiems sporto pasiekima
ms. Tokia, pavyzdžiui, medžiaga 
surinkta apie žinomų Oksfordo ir 
Kembridžio universitetų irklavi
mo varžybų Temzės upe dalyvius. 
Šios lenktynės, kurios reikalauja 
labai sunkių treniruočių, rengia
mos ’ .
žiaus vidurio. Dabar buvo pamė
ginta palyginti amžių, kurio su
laukė buvę irklavimo ekipų daly
viai, su vidutiniu šių universitetų 
studentų gyvenimo ilgio vidurkiu. 
Rezultatai buvo naudingi sporti
ninkams: Jie gyveno vidutiniškai 
5 metais ilgiau! Panašūs tyrinėji
mai buvo atlikti su Vokietijos len
gvaatlečiais, Suomijos ilgų nuoto
lių slidininkais ir švaicarijos dvi
ratininkais — profesionalais. An
glijoje ir Skandinavijoje moksli
ninkai palygino už pergales apdo
vanotus sportininkus su nespor
tuojančiais žmonėmis. Niekur ne
buvo pagrindo tvirtinti, kad jau-

kasmet nuo praėjusio am-

nystėje kultivuotas aukštų krūvių 
sportas sutrumpina gyvenimą.

Mokslininkai palygino vidutiniš
kų pašto valdininkų, dirbusių prie 
langelio, gyvenimų su laiškanešių 
amžiumi. Paaiškėjo, kad laiškane
šiai gyveno ilgiau. Anglijos tyri
nėtojai taip pat sugebėjo įrodyti 
kad autobusų konduktoriai turi 
perpsektyvas ilgiau gyventi negu 
autobusų šoferiai. Tad judrus gy
venimo būdas užtikrina, be abejo, 
ilgesnį gyvenimų, negu gyvenimas 
dažniausiai sėdint. Gvildendami 
mūsų problemų negalime neatsi
žvelgti į tai, kad, vystantis tech
nikai, žmonės vis mažiau juda. Jau 
yra įtikinančiai įrodyta, kad kaip 
tik judėjimo stoka yra daugelio 
vadinamųjų “civilizacijos ligų,” 
priežastis. Kas gyvena sveikiau — 
triušis narve ar kiškis lauke? Į šį 
klausimą vargu ar sunku atsakyti. 
Bet ar užsigrūdinęs, gerai treni
ruotas kovoje dėl būvio lauko kiš
kis, palyginus su išlepintu ir ne
judriu narvo triušiu, nėra aukštų 
pasiekimų sportininkas? Tarp kit
ko, jei palygintume kiškio ii' triu
šio organus, rastumėm tuos pa
čius skirtumus, kokius aptiktume, 
palyginę aukštų pasiekimų sporti
ninką su nesportuojančiu žmogu
mi.

Sportas ypač smarkiai prailgina 
produktyvųjį gyvenimą — tuos 
metus, kai žmogus yra kūrybin
gas. Daugelis tyrinėjimų parodė,

kad tie, kurie sugebėdavo daug 
pasiekti jaunystėje, paprastai ir 
senatvėje yra produktingesni už 
vidutinišką žmogų, šių tyrinėjimų 
metu buvo taip pat įrodyta, kad 
jaunystėje intensyvaus sportavimo 
dėka įgyti teigiami organų paki
timai ir senstant visuomet likda
vo naudingais.

Tyrimais nustatyta, kad buvę 
žymūs sportininkai neturi ypatin
gų palinkimų į kokius nors susir
gimus. Daug diskutuojama buvo 
ir yra dėl vadinamosios “sporti
nės” širdies.

“Sportinė” širdis išsivysto daž
niausiai pas sportininkus, iš ku
rių reikalaujama didelės ištver
mės — pas dviračių -lenktynių 
plentu dalyvius ir maratono bė
gikus. Ji pasižymi ne tik ypatin
gu dydžiu, bet ir padidintu dar
bingumu, kuri demonstruoja tokie 
sportininkai, kaip J. šuras arba 
H. Grodockis. Prieš keletą dešim
čių metų medicina buvo beveik 
tikra, kad tokia širdis — ligotumo 
pėdsakas, šis ginčas ir dabar ne 
visai nutilo. Dar yra gydytojų, 
kurie vis ragina būti atsargiais. 
Tačiau yra ir tokių, kurie galvoja, 
kad mūsų normalioji širdis esanti 
tik pasigailėtina žmogaus širdies 
forma, o tikrai tinkanti žmogui 
širdis — tai “sportinė” širdis. Vis 
dėlto faktas, kad buvusi “sporti
nė” širdis nesutrumpina gyveni
mo, rodo, jog nėra pagrindo laiky
ti tokią širdį ligų pradžia.

^AW.W/.VASWAW.V/.'AW.W/.WAW.V.V.’AW.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 68” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stoti*. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir ii*imokėjimui. Me» kalbame vokiškai.

Pasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, 
mašinas, akordeonus ir visa kita.

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

Užtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus 
žemiausią kainą.

Pasiunčiame ir J ūsų pačių visiškai arba tik dalinai paruoštus • • 
siuntinius.

suteikiama

gausite už

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuota*.

Tikriausiai buvo atsižvelgta į ne
senai turėtų susižeidimą, nes pa
kviestas į rinktinę. B. Kalėdienė, 
buvusi pasaulio čiampionė, ietį 
numetė 49,46 ir užėmė penktų vie
tų. Atsimenant, kad ši talentin
ga sportininkė pora metų visai 
nesportavo, šį jos pasiektų rezul
tatų galima įvertinti teigiamai ir 
daug žadančiu ateityje.

H. KURAUSKAS, plačiai žino-

mas, talentingas Lietuvos artis
tas "Sporto" laikraštyje aprašė 
futbolo rungtynes tarp Vilniaus 
“Žalgirio” ir Serevano "Sparta
ką”. Iš aprašymo matosi, kad šį 
sportą labai gerai pažįsta ir mėgs
ta. švelniai subarė žiūrovus, pa
reikšdamas jog žaidėjams reika
lingos žiūrovų simpatijos nesėk
mei lydint. Nors vilniečiai aiškini 
dominuoja žaidimu, rungtynes 0:1 
pralaimėjo. R.S.

LIETUVISKA 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. ”

Telef. J 4094. "

★ Brangiausiu pasaulio futbo. 
iininku laikomas ispanas Luisas 
del Solis. Italų futbolo klubas 
“Torino” Madrido “Realui” už jį 
sumokėjo 800.000 dolerių.

★ Brangiausiai save vertinanti* 
klubą* — Madrido “Realas”. Už 
kiekvienas rungtynes jo į'bosai” 
reikalauja ne mažiau kaip 30.000 
dolerių. Kiek mažiau, 25.000 dole
rių, už rungtynes “ima” Lisabo
nos “Benfika”, o ispanų “Barse
lona” — 20.000. šį pavasarį Eu
ropoje gastroliavusi Urugvajaus 
rinktinė už kiekvienų susitikimų

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akinu ir parduoda viaų rūšių 
akinius. Darbo valandoa kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall)

Tol. 62-2331

Norint išvengti neigiamų aukš
tų sportinių pasiekimų pasekmių, 
labai svarbu, kad nebūtų prade
dama dirbti dideliu krūviu jau 
ankstyvoje jaunystėje, kad šie 
krūviai nebūtų taikomi ligos matu 
ir kad sportininko kelias nebūtų 
nutraukiamas staiga. Organizmas, 
kuris daug metų dirbo dideliu 
krūviu, turi būti pratinamas prie 
žemesnio funkcijų lygio palaips
niui. Jei šis laipsniško treniruočių 
krūvio mažinimo reikalavimas nė
ra išlaikomas, įvairių organų 
funkcijos sutrinka, ir toks sporti
ninkas daug kuo skundžiasi. Pagal 
galimybes turėtų būti nuolat pa
laikomas tam tikras fizinės veik
los krūvis.

Iki šiol mes kalbėjome tik apie 
buvusių įžymių sportininkų pro
duktyviųjų senatvę ir jų amžiaus 
prailginimų. Negalima taip pat 
nutylėti to, kad ši asmenų grupė 
iš pat pradžių yra specialiai pa
rinkta. Kas didžiajam sporte daug 
pasiekia ir patenka tarp išrink
tųjų, tas atsineša su savimi ir pui
kius organizmo duomenis. Tai 
reiškia, kad jis tinka pasiekti 
aukštiems rezultatams, ir turi or
ganus, sugebančius gerai prisi
taikyti. Be to, viršūnių sportas 
atveda ir prie to, ką įprasta va
dinti higienišku gyvenimo būdu. 
Tikras sportjninkįs, pavyzdžiui, 
visuomet vengia vartoti alkoholį 
ir nikotiną, šis sveikas gyvenimo 
būdas pats savaime padidina per
spektyvas ilgai gyventi.

Profesorius Reindelis, vienas 
pirmaujančių Vokietijos sporto 
medikų ir širdies specialistų, prieš 
keletą metų pareiškė, kad kol kas 
esame pasiekę tik sportinių pa
siekimų prieškambarį Nors kai 
kas ir visiškai nepalaiko šio pa
sakymo, aišku, kad visi rekordai

dar bus gerinami. Profesorius 
Reindelis, kaip vienas geriausių 
šios srities žinovų, yra tos nuo
monės, kad aukšti sportiniai pa
siekimai dar toli nepasiekė žmo
nėms prieeinamos ribos, kad mū
sų organizmas turi žymiai dides
nius rezervus, kuriuos tik reikia 
išsemti, toliau racionalizuojant 
treniravimosi metodus.

KAS YRA ŠEIMOS GALVA
Jaunas indas po vestuvių pa

klausė savo tėvų, kas turi būti 
šeimos galva: vyras ar žmona? 
Senis šypsodamasis atsakė: “Ma
no sūnau, paimk šimtų vištų ir 
porų arklių. Eik iš namų į namus 
ir klausinėk, kas juose šeimos 
galva. Jeigu žmona, palik jiems 
vištų, o jeigu vyras — arklį”.

Taip jaunasis indas išdalino 99 
vištas. Pagaliau vienuose namuo
se į jo klausimų vyras atsakė:

— šeimos galva čia — aš.
— Kuo gali tai įrodyti?
Vyras pašaukė savo žmoną, ku

ri patvirtino jo žodžius:
— Na, tada imk vienų iš ma

no arklių, — pasakė indas.
— Man labiausiai patinka šis 

bėris.
Bet čia žmona atsargiai timp

telėjo vyrų už rankovės ir kažką 
šnibžtelėjo jam j ausį. Po to vy
ras tarė:

— Aš vis tiktai geriau paimsiu 
širmį, o ne bėrį.

— O, ne, dabar tu gausi vištą! 
— atsakė jaunasis indas.

gaudavo po 20.000 dolerių. Kuk
lesnė, palyginti, garsioji brazilų 
“Santos” vienuolikė. Jos tarifas 
už vienerius rungtynes — 12.000 
dolerių.

★ Šeši žinomi Italijos futbolo 
klubai nubausti aukštom pinigi
nėm nuobaudom už dopingų nau
dojimą, “Fiorentina” (šių metų 
čempionate užėmė III vietą), 
“Roma” (IV vieta) ir “Torino” 
(VII vieta) nubausti 3400 dole
rių nuobaudom, “Milanas” (čem
pionas) — 1700 dolerių “Lazio” 
— 700 dolerių ir “Bolonja” (V 
vieta) — 500 dolerių. Nustatyta, 
jog dopingu naudojosi tokie ži
nomi futbolininkai, kaip Sivoris 
(1961 metų Europos futbolinin
kas Nr. 1), Hitčensas, Džiakoma- 
čis, Džiagnonis, Radicė (aštuonio
likmetis “Millano" puolėjas), Gu- 
arneris ir Zaglio.

★ Kramtomoji guma gali būti 
mirtie* priežastimi. Tai atsitiko 
Anglijos futbolo čempionate. Dvi
dešimt septynerių metų amžiaus 
B. Pomerojus žaidė kramtydamas 
gumų, žaidimo metu guma neti
kėtai pateko į kvėpavimo gerk
les ir jas užlipdė. Kol atvyko į 
aikštę greitoji pagalba, Pomero
jus užduso ir mirė.

A Prancūzijo* profesionalų fut
bolo klubų vadovam* vis daugiau 
nerimo kelia sistemingas žiūrovų 
skaičiaus mažėjimas per rungty
nes. štai, pasibaigus šių metų 
čempionatui, iš 39 pirmos ir ant
ros lygos klubų tik aštuoni galėjo 
savo rungtynėse vidutiniškai pri
skaičiuoti daugiau kaip po 10.000 
žiūrovų. Siekdami išvengti finan
sinio kracho, daugumas prancūzų 
futbolo klubų yra priversti kreip
tis pagalbos pas pramonininkus. 
Už suteiktų finansinę paramą fut
bolo klubai ir jų Žaidėjai pasida
ro gyva įvairių firmų ir fabrikų 
reklama.

★ Šių metų Prancūzijo* čem
pioną* "Reim***” nuo 1945 metų 
tėra pakeitęs tik vieną trenerį. 
Toks stabilumas save pateisino 
“Reimsas” per 18 metų šešis kar
tus iškovojo respublikos čempio
no vardą. Tuo tarpu kitas žino
mas klubas “FK Mete” per tą patį 
laikotarpi praleido net 16 trene
rių, o šiemet... iš pirmosios lygos 
iškrito į antrąją.

★ Garsusis anglų futbolininką* 
S. Metjuza* neseniai atšventė 47- 
ąsias gimimo metines. Gimimo 
dienų jis, kaip profesionalas, su
žaidė savo 800-ąsias rungtynes. 
Profesionalo karjerą jis, tarp ki
ta ko, pradėjo 1932 metais.

★ Žinoma* praeityje vengrų
futbolininką* A. Totai pakviestas 
treneriu į garsųjį Vienos klubų 
"Viena”, šių metų Austrijos Čem
pionate “Viena” užėmė vos vie
nuoliktų vietų (iš 14), ir todėl klu
bo vadovai labai sunerimo toles
niu komandos likimu. Totui duo
tas uždavinys — reorganizuoti 
komandų ir vėl jų “pastatyti ant 
kojų”. . . .
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

Pranešimai
MELBOURNO “DŽIUGO” 

TUNTO SKAUTŲ, -ČIŲ BEI JŲ 
TĖVŲ DĖMESIUI

MELBOURNE

KOOPERATYVO “TALKA” 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija “Talka” Ltd., š.m. rug
sėjo mėn. 29 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p., Lietuvių Namuose, 12 Fran
cis Grove Thornbury, šaukia pir
mąjį, metinį narių susirinkimą. 
Metinė apyskaita ir susirinkimo 
darbų tvarka nariams išsiųsta 
paštu. Jei kas tokio pranešimo 
dėl kurių nors priežasčių negau
tų, prašoma įsidėmėti šiame skel
bime nurodytą susirinkimo laiką 
ir vietą.

Susirinkimas prasidės punktua
liai, skelbiamu laiku, nes, pagal 
įstatus, kvorumui pakanka nema
žiau septynių į susirinkimą, at
vykusių draugijos “Talka” narių. 
Visi renkamės nevėluodami.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE INTENSYVI 

BALIAUS RUOŠA
Melbourne kiekvienais metais 

ruošiamas tradicinis Lietuvių Na
mų balius. Šiais metais jis įvyks 
spalio 12 dn. Brunswick miesto 
salėje. į balių kviečiami visi Mel
bourne ir artimesnių ar tolimes-. 
nių apylinkių tautiečiai bei jų 
svečiai. Tai vienintelė proga per 
ištisus metus sutikti seniai maty
tą draugą ar pažįstamą, gražiai 
pabendrauti, o ir užmegsti naujų 
pažinčių.

Kaip patirta, baliaus ruošimas 
intensyviai vykdomas. Baliuje bū
sianti įdomi programa, geras or
kestras, turtingas bufetas ir visa 
kita gerai nuotaikai sudaryti. 
, Pakvietimus patariama iš anks
to užsisakyti pasirenkant patin- 
kamesnėje vietoje stalus pas M.L. 
K. Tarybos narius: p. Juozą Čer-

talikų bažnyčioje Newcastle lie
tuvių kapelionas kun. S. Gaidelis, 
S.J., atlaikė išklmingas pamaldas 
Tautos Šventės proga. Į šias pa
maldas atsilankė ir J.E. Maitlan- 
do vyskupas J. Toohey, kuris sa
vo pamoksle pareiškė gerbiąs vie
tos ir visos Australijos lietuvius 
ir remiąs lietuvių kovą už Lietu
vos laisvę.

TARYBOS ATSTOVAMS 
RINKTI SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 30 d. 1 vai. 45 min. 
“MU” salėje 158 Hoddle Str., Col
lingwood šaukiamas ALB Mel
bourne apylinkės visuotinis susi
rinkimas sekančia dienotvarke: 1. 
susirinkimo atidarymas. 2. Man
datų komisijos sudarymas. 3. Die
nos pirmininko rinkimas. 4. Ats
tovų į Krašto Tarybos suvažia
vimą rinkimas. 5. Einamieji rei
kalai. 6. Susirinkimo uždarymas.

Nesusirinkus reikiamam skai
čiui nustatytu laiku po pusės va
landos šaukiamas antras susirin
kimas, kuris bus teisėtas nežiū
rint .susirinkusių skaičiaus.

Asmenys, norį važiuoti į L.S.S. 
Jubiliejinę Stovyklą, ruošiamą 
Pietų Australijoje, Mt. Crawford 
apylinkėje (2.1.1963 >— 11.1.1963), 
turi registruotis kiek galima anks
čiau. Stovyklautojai registruojami 
pas:

v.s.v.sl. J. Normantaitę, s.v.v.sl. 
R. Kazlauską, p. J. čirvinską (Lie
tuvių Namai) ir pas p. N. Butkū- 
ną (Spaudos Kioskas).

Registruojantis įmokamas visas 
mokestis arba £1 depozito. Kadan
gi geležinkelio bilietai turi būti 
nupirkti iki š.m. lapkričio 9 d., tai 
kelionės pinigai turi būti įmokėti 
ne vėliau, kaip iki spalio 15 d.

Kor. Melbourne apylinkės valdyba “Džiugo” Tunto Vadija

J RUGSĖJO 22 D. DAINAVOJE BANKSTOWN SKAUTŲ TĖVŲ IR RĖMĖJŲ DRAUGIJA £ 
v rengia J

PAVASARIO ŠOKIU VAKARAS 
>• ' ' >< 
i»: Programoje LINKSMIEJI BROLIAI, turtingas bufetas. Gros Spaudos Baliaus kapela. M

Pradžia 7 vai. vak. J
* (ėjimas: suaugusiems 10 iii., moksleiviams 5 šil.
s*s ’*■ Skautų Tėvų ir Rėmėjų Valdyba

PRANEŠIMAS
ALB Bankstown apylinkės vi

suotiniame susirinkime į Krašto 
Tarybą atstovais išrinkti: K. Ka
valiauskas, Juozas Ramanauskas, 
H. Keraitis, J. Reisgys, P. Lauri
naitis ir V. Kazokas. Kandidatais 
paliko J. Gardis ir V. Dambraus
kas. Kol buvo skaičiuojami bal
sai, susirinkusieji aptarė savo 
apylinkės aktualiuosius reikalus. 
Susirinkimui pirmininkavo p. JI. 
Keraitis ir sekretoriavo p. B. 
Stašionis.

PRANEŠIMAS 
WOLLONGONG LIETUVIAMS.
Sekmadienį, rugsėjo 23 d. tuoj 

po lietuviškų pamaldų vietos pa
rapijos salėje šaukiamas Wollon
gong apylinkės visuotinis susirin
kimas. Dienotvarkėje: 1. Atsto
vo į Krašto Tarybą rinkimas. 2. 
Papildomo nario į apylinkės val
dybą rinkimas. 3. Naujų metų su
tikimo bei Kalėdų eglutės ruoši
mas. 4. Einamieji reikalai ir su
manymai.

Apylinkės Valdyba

PAMALDOS
Rugsėjo 23 d. Sydney lietu

viams pamaldos 12 vai. Camper
down bažnyčioje ir tos pat die
nos 5 vai. pp. Wollongong lietu
viams vietos katedroje.

PADĖKA
Didžiai Gerbiamiems p.p. Kau

nienei, ir Dr. Kaunui, Edimtie- 
nei, Janulaičiui, Žilinskienei, Ži- 
žienei, Jakučiam!, Makulienei,

Prašoma turėti su savimi koo
peratyvo “Talka” indėlių knygu
tes, j kurias bus įrašoma procen
tai už indėlius. Susirinkimui pa
tvirtinus, tuojaus bus išmokamas 
dividendas už turimus įnašus.

Lietuvius, kurie domisi savo
siomis ekonominio stiprinimosi 
pastangomis, tačiau dar nėra koo
peratyvo "Talka” nariais, kvie
čiame būti susirinkime svečiais.

Lietuvių Kooperatinė Kredito
Draugija “Talka” Ltd.

vinską telef. JJ 369 p. Klemą Bal
toką, telef. o7 5674, p. Leoną 
Vacbergą, telef. WM 6032, p. Bro
nių Vanagą, telef. 20 4185, p. Vy
tą Žižį, telef. 48 3589, p. Joną Va
lį ir p. Joną Antanaitį.

Nuoširdžiai kviečiamas mielas) 
Melbourne jaunimas. Besimokan
čiam jaunimui, kaip ir visada, tei
kiama didelė nuolaida.

Todėl į Lietuvių Namų balių 
ruoškimės patys, o taip pat para- 
ginkim savo prietelius bei kai
mynus.

KIEK AS SUŽINOJAU!

Rimas Vėtra

llgojo savaitgalio metu Svdnėjų 
užplūsta “vilkai” iš Canoerros. 
Mūsų medžiotojų draugija perspė
ja savo narius laikyti iš anksto 
parengtas muškietas. Iš patikimų 
šaltinių patirta, kad Canberroa 
sporto klubas “Vilkas” atvyksta 
draugiško vizito pas Sydney ko- 
viečius. Žinoma, įvyks ir tarpklu- 
binių susirėmimų, o gautos žaiz
dos bus gydomos susitaikinimo 
vakare rugsėjo 29 d. Masonic 
Hall, Newtown.

Melbourne Liet. Moterų Soc. Glo
bos Draugija ateinantį šeštadienį 
švenčia savo dešimtmečio sukak
tį.

Neseniai Newcastle lietuvį Stasį 
Butkų, einantį per gatvę, užkliu
dė pravažiuojanti mašina. Nelai
mingąjį be sąmonės nuvežė į li
goninę, S. Butkui sulaužyta kai
rė ranka, sužeista koja, galva ir 
akis.

Dr. L. Petrauskas rugsėjo 7 d. 
atvyko iš N. Gvinėjos atostogauti 
savo bičiulių sydnėjiškių tarpe. 
Beviešėdamas čia jis drauge ir 
dairėsi darbo negalvodamas su
grįžti atgal į N.G. Gavęs pasiū
lymą į vieną Lithgow privačią li
goninę, kur jis galutinai ir įsi
kurs. Sydnėjiškių viltys turėti 
savo tarpe dar vieną lietuvį gy
dytoją nepasitvirtino.

Tamošaičiams, Ortelienei, Dudė
nienei, Šemienei, Kuncaičiami, 
lankiusiems ir paguodusiems ma
ne ligoninėje; Didžiuliams, Mar
cinkevičienei, lankiusiems mane 
namie, o taip pat Lietuvių Mote
rų Soc. Globos Draugijos Valdy
bai reiškiu didžiai nuoširdžią sa
vo padėką.

Sofija Mikailienė

(DOMI PASKAITA
Inž. A. Galiūnas, meteoriškai 

apskridęs didesnę pusę žemės ru
tulio, rugsėjo 8 d. Kultūros Fon
do Valdybos paprašytas Lietuvių 
Namuose labai įdomiai, dinamiš
kai pasidalino savo kelionės įspū
džiais. Paskaita, paįvairinta spal
vuotu kelionės ir lankytų vietų 
filmu, patiekta p. Gasiūnui būdin
gu gyvumu ir įžvalgumu. Gausiai 
busirinkę paskaiton klausytojai 
atsidėkojo ilgais plojimais. Jie 
palinkėjo Gasiūnų šeimai, kuri iš
vyksta į Angliją (Manchester) 
nemažiau dvejiems metams, ge
riausios sėkmės. Ponia G. Gasiū- 
nienė savo laiku vadovavo Mel
bourne Lietuvių dramos viene
tui ir buvo labai vykusiai pasta
čiusi keletą dramos spektaklių. 
Sėkmingos kelionės ir geros sėk
mės!

NEWCASTLE APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

įvyko rugsėjo 9 d., kurio metu 
buvo išrinktas naujas Moterų 
Soc. Globos komitetas tokios su
dėties: J. Levickienė, J. Skuodie
nė, N. Klemenienė ir B. Vilkienė 
(ponios dar pareigomis nepaši- 
skirsčiusios).

A.L.B. Krašto Tarybos suva
žiavime Adelaidėje lietuvius ats
tovaus apylinkės pirm-kas P. 
Brūzga ir apyl. ižd. J. Levickas, 
šiame susirinkime išrinktas atsto
vu. Susirinkimui pirmininkavo 
Dr. V. Kišonas, sekretoriavo Vyg. 
Liūgą.

PRANEŠIMAS

ALB Cabramatta apylinkės de
šimtmečio minėjimo proga orga
nizuojamas moterų choras. Meni
nės dalies vedėju ir choro diri
gentu paprašytas p. B. Kiveris.

Pranešame, kad pirmoji repeti
cija — pasitarimas įvyks rugsėjo 
21 d. (punktualiai) 7 vai. vak.

p.p. Statkų namuose 42 A Hughe 
St., abramatta.

Maloniai kviečiame ponias jir 
paneles, gyvenančiais Liverpool, 
Cabramatta, Fairfield, Canley 
Vale, Carramar ir Villawood vie
tovėse augščiau minėtu laiku at
vykti ir dalyvauti repeticijoje.

Apylinkės Valdyba

A.M.

MAITLANDO VYSKUPAS 
NEWCASTLE LIETUVIŲ 

PAMALDOSE
Rugsėjo 9 d. Broadweadow ka-

Newcastle lietuvių knygynėlis 
vis auga ir dabar jau turi virš 300 
knygų. Netrūksta ir skaitytojų, 
tik pasigendama paskutiniais me
tais išleistųjų lietuviškų knygų. 
Knygyno vedėjas H. Zakarauskas 
dairosi jau antros spintos, nes 
pirmoji jau perpildyta.

Ateinančių metų vasario mėn. su
eina lygiai dešimt metų nuo New
castle apylinkės įsikūrimo. Kaip 
žinoma, Newcastle lietuviai gana 
veiklūs ir taikūs: nors jų nėra 
daug, bet visi drauge sudaro vie
ną jaukią lietuvišką šeimą.

Canberiikių svečių atvykimo proga

SYDNEY SPORTO KLUBAS “KOVAS" RUGSĖJO 29 D.

MASSONIC HALL, STATION STR., NEWTOWN LINKSMĄ
rengia

VAKARA
t

Kviečiame visus gausiai atsilankyti ir padalyvauti su svečiais

Pradžia 7 vai. 30 min.

EINA GARSAS NUO BRISBANĖS

Rugsėjo 8 d. Ashgrove Memo
rial salėje Brisbanės apylinkės 
valdyba suruošė Tautos šventės 
minėjimą. Minėjimą pradėjo apy
linkės pirm-kas P. Mališauskas 
giesme Marija, Marija ir sukvie
tęs garbės prezidiumą paprašė 
p. Alf. Navicką pasakyti tai die
nai pritaikintą žodį. Nors ir išbu
vęs metus apylinkės valdybos vi- 
ce-ku ir niekada jokia vieša kal
ba nepasireiškęs, Alf. Navickas 
savo jautriu ir taikliu žodžiu mi
nėjimo dalyvius tiesiog sužavėjo.

Klemenso Stankūno vedamas 
stiprus moterų choras tautiniuo
se rūbuose skambiai išpildė “Oi, 
neverk, motinėle”, “žaliojoj lan- 
kelėj” ir “leiskit į tėvynę”. Pia
ninu akomponavo jaunutė Virgi
nija Stankūnaitė.

Prano Budrio vyrų choras at
liko “Tris dzienas, tris nakcis" 
ir gana sunkią “šiaurės pašvais
tę”. Tiek moterų, tiek ir vyrų 
chorai, seniai girdėti, pasirodė 
gerai pasiruošę ir pasigėrėtinai, 
už ką plojome, plojome ir dėko
jome!

Minėjimą baigę Tautos Himnu, 
po trumpos pertraukos perėjome 
prie visuotinio apylinkės susirin
kimo, kuriam pirmininkavo Kle
mensas Stankūnas ir sekretoriavo

Povilas Kviecinskas. Išklausėme 
pranešimus pirmininko P. Mali
šausko ir kasininko Serg. Riauto. 
Kontrolės Komisijos pranešimą 
paskaitę Alb. Stankevičius.

Mandatų Komisijai, kurią suda
rė Onutė Kačinskienė ir Filome
na Luckienė, suskaičiavus slapto 
balsavimo davinius paaiškėjo, kad 
ųaujon apylinkės valdybon iš
rinkta: Juozas Platkauskas, Regi
na Platkauskienė, Algis Mališaus
kas, Kazys Gudaitis ir Pranas 
Budrys. Kandidatais liko Alb. 
Stankevičius, Serg. Riautas ir 
Anicetas Perminąs. Revizijos ko
misiją sudaro Pulg. Mališauskas, 
VI. Kaciūnas ir Vacį. Andriekus; 
Garbės Teismą sudaro Riautas, 
Gudaitis ir Kviecinskas. Atstovas 
į Krašto Tarybą neišrinktas; tai 
pavesta atlikti naujai valdybai 
susitarimo keliu.

P. Mališauskas pasiūlė prita
riant p. Stankūnui skirti iš ka
sos tam tikrą sumą buvusiojo 
Brisbanės apylinkės pirmininko 
Jono Petrausko laidojimo išlai
doms padengti. Laidotuves tvar
kiusiam Ant. Murauskui atsisa
kius priimti bet kokį atlyginimą, 
jam ir jo talkininkams pareikšta 
nuoširdi padėka.

Geclonge mirusio Domo Paliu-

lio gedime ir mes, brisbaniečiai. 
Viena ar kita proga lankydama
sis Brisbanėje pas savo gimines 
— Račiūnus, D. Paliulis džiugino 
mus savo skambia daina. Tai sa
loje, tai žvaigždėtą naktį prie 
liepsnojančio mūsų mielų skautų 
laužo, tai lietuviškuose parengi
muose ar privačiame draugų bū
ry plaukė, liūliavo magiškoji dai
na iš a.a. Domininko jautrios 
krūtinės. Jau nebedainuosi dau
giau, 
išėjai

joje. Po pirmininko žodžio turi
ningą paskaitą apie Vytautą Di
dįjį ir Maironį skaitė p. Statkus, 
iškeldamas šių didžiųjų vyrų nuo
pelnus lietuvių tautai. Po paskai
tos vyko Maironio ir Brazdžionio 
eilėraščių deklamacijos: Deklama
vo: B. Garnytė, Eug. Stankevi
čius, Loreta Gustytė, Šidlauskas ir 
p. Šidlauskienė. Deklamacijos pra
ėjo nuotaikingai, tik kai kurie da
lykai, kaip baladė “Čičinskas” to
kiam minėjimui gal ir per ilgi. 
Meninės dalies pabaigai buvo su
vaidinta A. Škėmos “Vieną vaka
rą”. Vaidino: p. Krutulienė ir p.p. 
Šidlauskas, Čekauskas, Beitmanas 
ir Žuolys. Vaidinimui vadovavo p. 
K. Miliauskas, kuris savo trum
pam žodyje kreipėsi į susirinku
sius prašydamas paskolinti ar do
vanoti, kas turi, tinkamų vaidy
bai veikalų.

Toliau sekė linksmoji dalis: 
jaunimas pasišoko, o vyresnieji 
irgi prie stalų tarpysavy šneku
čiavosi. D.A.B.

brangus Domininkai, nes 
į Amžinuosius Namus!

Corindas Povels

PERTH
Rugsėjo 8 d. Victoria Park ka

talikų parapijos salėje (St. Joa
chim) įvyko Tautos šventės ir 
Maironio minėjimas. Prieš minė
jimą buvo atlaikytos pamaldos 
šalia salės esančioje bažnyčioje.

Minėjimas pradėtas Tautos 
Himnu. Įžanginį žodį tarė Perth 
apylinkės pirmininkas p. Karabe- 
vičius, ragindamas tiek senimą 
tiek ir jaunimą neužmiršti gimto
sios kalbos ir savo tėvų šalies ir 
visokeriopais būdais siekti lais
vės savo tėvynei. Džiugu, kad 
taip kalba jaunosios kartos lie
tuvis, o p. Karabevičius kaip tik 
ir priklauso šiai kartai, kuri augo 
ir mokslus ėjo jau čia, Australi-

Žinomas Newcastle statybininkas 
A. Bajelis taip pat nukentėjo au
to nelaimėje. Jį važiuojantį stuk
telėjo kita mašina iš kairės. Su
sidūrime nukentėjo p. D. Bajelie- 
nė. (lengvai sužeista 
pats Bajelis su dukrele 
ki. Aišku, jo mašina 
skaudžiausiai..

kakta), o 
išliko svei- 
nukentėjo

Cabramatiškė p. Žygienė po Tau
tos šventės minėjimo Bankstow- 
ne Dainos choro reikalams paau
kojo du svarus. Gražus mostas 
chorui ir pavyzdys kitiems.

Dėl įvairių susirinkimų ir minėji
mų Dainavos salėje Bankstown 
savaitgalio mokyklos tvarka bu
vo šiek tiek išmušta iš vėžių. Mo
kyklos vedėjas (p. B. Genys) pra
šo pranešti, kad jau nuo ateinan
čio sekmadienio atstatoma pasto
vi tvarka: mokykloje pamokos 
vyks reguliariai sekmadieniais 
tarp 12 ir 3 vai.

Žinomas Sydney lietuvis kultūri
ninkas A. Plūkas ir jo bičiulis iš 
Brisbanės Kviecinskas į Adelai
dės didžiuosius atlaidus šių metų

ATITAISYMAS
Perei tam M.P. numery tilpu- 

sioj Dainos choro padėkoje įsi
vėlė klaida: vietoj paminėtojo 
Belkaus turi būti Balkus. Redak
cija už šią nemalonią klaidą nuo
širdžiai suinteresuotuosius atsi
prašo. M.P. Red.

pabaigoje vyks dviračiais. Kelio
nėje žada išbūti dešimtį dienų. 
Žinoma dviračių firma Speedwell 
duoda jiems veltui naujutėlaičius 
dviračius ir dar garantuoja ke
lyje pilną globą.

★

Grįžę iš kalnų sydnėjiškiai žuvi
ninkai (J. Garolis, J. Bistrickas, 
H. Keraitis ir Šlyteris) pasako
ja, kad ten buvę daugiau žuvies, 
nei vandens. Esą, reikėję žuvis 
kojomis spardyti, kad gautum 
vietos įsibristi.

★

Rugsėjo 29 d. Adelaidės Lietu
vių Namuose įvyksta Savaitgalio 
Mokyklos metinis balius su gražia 
mokinių rankdarbių parodėle.

Kuka

sukūrusius šeimą nuoširdžiai sveikindami saulėto gyvenimo 
linki

Inž. GIEDRIŲ DRYŽĄ ir p-lę SUSAN LOUGHRY

A.J. Bukšaičiai

CHORO VAKARAS GEELONGE
Rugsėjo 1 d. Geelong lietuvių 

choras suruošė savo metinį balių 
norėdamas iš gauto pelno padeng
ti bent dalį išlaidų kelionei Dainų 
Šventę Adelaidėje. Į choro kvieti
mą atsiliepė daugybė dainos my
lėtojų, ir balius praėjo tikrai vy
kusiai. Į gražiai ir skoningai iš
puoštą lietuvių namų salę prigū
žėjo svečių iš arti ir toli. Melbur- 
niškiai — artimiausi kaimynai tie
siog mase suvažiavo pasisvečiuoti 
ii’ paremti savo kaimyninį lietuvių 
chorą.

A. f A.

MIELAS LIETUVIŠKOS DAINOS MYLĖTOJAU

DOMAI,

kad ir apleidai mus ir šį žemiškąjį gyvenimą, bet palikai 
mums gražų ir neužmirštamą pavyzdį, kuris bus mums lyg ir 
kelrodis tolimesniam mūsų darbe. Stengsimės tęsti Tau taip mielą 
buvus įdarbą ii’ nenustoti dainavus, idant vis girdėtum gražiai 
skambančią lietuvišką dainą------

Nuliūdę

Melbourne Lietuvių Dainos Sambūrio nariai

Geras orkestras, turtingas bu
fetas, daug kaukių sukūrė puikią 
nuotaiką ir balius pasirodė pirma
eilis. O gausios laimikiais loterijos 
bilietus išpardavė per keliolika 
minučių, ir daugeliui net neteko 
savo laimės išbandyti. Geriau
sioms vakaro kaukėms įvertinti 
buvo sudaryta komisija iš svečių 
melburniškių. Pirmą vietą už cha
rakteringiausią kaukę — “Tėviš
kės Pastogę” laimėjo D. Berta- 
šiūtė (premija: dailiai medyje iš
drožinėtas didelis Vytis). Kaukės 
motto: “Kad juodas būtų baltas, 
baltas būtų juodas, o tas baltas 
dar labiau pabaltų, kad ...” Taigi, 
“kad", o tada ir turėtumėm “Tė
viškės Pastogę”. Antroji vieta te
ko A. Šimkui — “Kazokui” (pre
mija — dailus staliukas). Trečią 
vietą nusinešė kaimynė melbur- 
niškė “Havajų mergaitė” — N. 
Adomavičiūtė) gavo gražią, len
gvą kėdutę). Ir kai atėjo laikas 
skirstytis, buvo sunku — taip va
karas prabėgo greitai besilinksmi
nant ir besikalbant su pažįsta
mais. Tikimės, kad Geelong cho
ras, mokąs sužavėti savo daino
mis, mokąs taip gražiai suruošti 
savo pobūvius, dažniau pasirodys 
pasikviesdamas svečių pabuvoti 
drauge. Sėkmės geelongiškiams!

Melburniikit
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