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TARP MASKVOS IR PEKINO
(PASAULIO KOMUNIZMO LŪŽIS)

Apie pasaulinio komunizmo lū
žio procesą rašydamas dr. Bru
no Kalninš (“Labour’s Call” biul. 
1963 m. rugp. mėn.) priminęs 
Maskvoje vykusius kinų ir sovie
tų pasitarimus nurodė, kad Vaka
rų ir Rytų kova dėl viešpatavimo 
pasauly nėra pasibaigusi, šiuo at
žvilgiu Sovietų Sąjunga ir R. Ki
nija reikalingos abipusės paramos.

SU MASKVA AR SU PEKI
NU? Konflikto paaštrėjimas jau 
turi didelių padarinių visam tarp
tautiniam komunistiniam judėji
mui. Abi pusės siekia patraukti 
komunistų partijas Europoje, Af
rikoje ir kituose žemynuose ir 
šiuo metu jau galima išskirti Ma
skvos ar Pekino šalininkus, nors 
kai kurios partijos prie sprendimo 
priėjo ilgai delsusios, be to, pas
kiruose kraštuose dar stebime j- 
vairias komunistines mažumas, 
skelbiančias kitokias nei partijos 
visuma, pažiūras Kaip pasiskirsto 
pasaulinio komunistinio judėjimo 
simpatijos, matyti iš žemiau de
damos apžvalgos.

RYTŲ EUROPOJ, išskyrus Al
baniją, visos komunistinės parti
jos šliejasi prie Maskvos atsto
vaujamos linijos. Sovietų Sąjun
gos kom. partijoje (iš viso 9,8 
mil. narių) neo-stalinininkai pa
laiko Kremliaus antikiniškąsias 
pažiūras, nes jų nuomone čia atsi
spindi rusiškosios valstybės inte
resai. Chruščiovą ir jo politiką 
stipriai remia Lenkijos kom. par
tija (1.269.000 narių), Vengrijos 
partija (478.000), Bulgarijos (515. 
000), Čekoslovakijos (1.600.000), 
kiek delsusios Rumunijos (870. 
000) ir rytų vokiečių SĖD (1.500. 
000) kom. partijos, šios šešių sa
telitinių kraštų partijos drauge 
su Sov. Sąjunga turi 16 mil. narių 
ir su 900.000 partijos narių Jugo
slavijoje (šioji griežtai nusista- 
čisi prieš Raud. Kinijos politiką 
ir aiškiai palaiko Chruščiovo lai
kyseną) bendras Rytų Europos 
komunistų skaičius pasiekia neto
li 17 milionų.

VAK. EUROPOJE padėtis pa
naši, tik skirtingi kom. partijos 
narių skaičiai. — Italija turi 1,8 
mil. kom. partijos narių, partijoje 
esanti mažuma palaiko Pekiną, 
tačiau daugumoje palaikomos 
Kremliaus pažiūros. Prancūzijos 
400.000 komunistų laikomi ypa
tingai lojaliais Maskvai, nors 
tarp senųjų partijos veikėjų ra
sime ir simpatizuojančių stali
nizmui. Trečioji stipriausia kom 
partija Europoje — Suomijoje su 
50.000 narių, per rinkimus suren
kant! apie 20% balsų — ji visuo
met reiškė lojalumą Kremliui. 
Skandinavų kraštų kom. partijos, 
palyginti, smulkios ir iš viso ko
munistų narių skaičius tuose 
kraštuose siekia 50.000. Chruščio
vo politiką palaiko ir kitos euro
pinės kom. partijos, pvz. Austri
joje, Šveicarijoje, Olandijoje, Bel
gijoje, Airijoje, Didž. Britanijo
je, Liuksemburge ir San Marino 

Buvusiam ilgamečiu! L.T.M. Čiurlionio Ansamblio nariui 
a.a. BALIUI GREBLIŪNUI mirus,

jo žmoną L.T.M. Čiurlionio Ansamblio garbės narę, 
Mariją Baronaitę — Grėbliūnienę giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIS

— bendras narių skaičius siekia 
100.000. Tenka paminėti ir tuos 
kraštus, kuriuose kom. partijos 
uždraustos, pvz. Ispanijoje (joje 
tik keli tūkstančiai narių), Por
tugalijoje, Graikijoje (apie 100. 
000) ir Fed. Vokietijoje (150. 
000) — visos jos šliejasi prie 
Maskvos.

JAV-SE ESAMA 29.000 komu
nistų, be to smulki partija Kana
doje ir jos palaiko Maskvos pa
žiūras. O pačiame Amerikos kon
tinente Maskva su Pekinu varžėsi 
dėl simpatijų 23 Vidurio ir Pietų 
Amerikos kraštų kom. partijose. 
Ilgai delsusios partijos pasisakė 
už Maskvą, nors esama ir stiprių 
judėjimų už Pekiną (Brazilija). 
Visos 25 šiaurės ir pietų Ameri
kos partijos yra, palyginti, smul
kios, iš viso narių turi apie 250. 
000, tad jos tarptautiniame kom. 
judėjime neturi žymesnio vaid
mens. Vienintelė išimtis — Kuba, 
bet skaičiumi salos kom. partija 
silpna ir formaliai pats F. Cast
ro dar nėra į ją įstojęs.
.AFRIKOJE neseniai nepriklauso
momis virtusios valstybės daugu-

Įvykiai pasaulyje
LĖKTUVO NELAIMĖ

•v Šveicarijoj e nukrito keleivinis 
lėktuvas ir užsimušė 80 juo skri
dusių žmonių. Lėktuvas nukrito i 
šveicarų kaimeli drauge užmuš
damas dar 43 to kaimo gyvento
jus. Lėktuvo sudužimo priežastys 
aiškinamos.

POPIEŽIUS UŽ SUVIENYTĄ 
EUROPĄ

Popiežius Paulius VI, kalbėda
mas moterų kongrese Romoje, 
pareiškė, kad suvienytoji Europa 
galinti garantuoti pasaulio taiką.

NAUJAS VAISTAS
PRIEŠ REUMATIZMĄ

Amerikoje pagamintas naujas 
vaistas Indomethacin, kuriuo tiki
masi sėkmingai gydyti nuo reu
matizmo.. Vaistas buvo išbandytas 
ir Australijoje.

KOMUNIZMO PAVOJUS 
PIETŲ AZIJOJE

SEATO gen. sekretoriaus pra
nešimu, komunistai Pietų Azijoje 
labai suaktyvino savo subversy- 
vinę veiklą nperiklausomose Pietų 
Azijos valstybėse. Ypač smarkiai 
išvystyta komunistinė veikla Thai- 
lande.

NAUJA ELEKTROS JĖGAINĖ 
N. GVINĖJOJ

Pereitą savaitę Australijos min. 
p-kas Sir. R. Menzies buvo nuvy
kęs j Australijos N. Gvinėją ir iš
kilmingai atidarė prie Port Mor
esby naują užtvanką, kainavusią 
netoli milijono svarų. 

moję dar "neturi kom. partijų. Jos 
veikia tik 8 kraštuose ir seniau
siomis partijomis laikytinos Egi
pte ir Pietų Afrikos Unijoje. Dau
gelyje afrikinių kraštų kom. par
tijos arba uždraustos ar veikia 
nelegaliai. Aštuoniuose kraštuose 
veikiančios partijos iš viso turi 
50.000 narių. Komunistinė propa
ganda Afrikoje neturi atgarsio 
ir čia mažiau tepadeda aktyvi so
vietų ar kinų veikla. Kom. parti
jų nėra net tokiuose kraštuose, 
kur stebime didesnę sovietų įta
ką (Ghana ir Gvinėja). Afrikinės 
partijos palaiko Maskvos laikyse
ną.

OKEANIJOJE kom. partijos la
bai silpnos, nors kai kuriuose 
kraštuose, kaip Australijoje (6. 
00 narių) ar Nauj. Zelandijoje 
(1.500) jos veikia per 40 metų. 
Australijos kom. partija palaiko 
Maskvą, o N. Zelandijos — Peki
ną. šalia Albanijos (su jos 50.000 
narių) N. Zelandija tai vienintelė 
baltos spalvos rasės partija, pa
laikanti Pekiną.

AZIJOJE, ypač jos pietryčių 
srityse, visos kom. partijos kon-

GINKLAVIMASIS 
PASPARTINTAS

Nors, atrodo, einama prie su
sitarimų, kad bus įgyvendinta pa
saulyje pastovi taika, vis tik Eu
ropos valstybės visomis išgalėmis 
didina savo karinius ir krašto gy
nybos biudžetus. Matyt, kad kraš
tai, kurie patys neturėdami ato
minės galybės ,tyli, tačiau slpačia 
pritaria Prancūzijos prez. de Gau
lle politikai, kuris, žiūrėdamas 
realiai j gyvenimą, teigia, jog pa
saulyje skaitomasi tik su tais, 
kurie galingi. Juo stpresnė ir ga
lingesnė jei ne puolamąja galia, 
tai bent gynyba, Europa pasida
rys nepriklausoma nuo bet kokių 
— izmų. Kaip matyti, prez. dc 
Gaulle oficialiai smerkiamas, bet 
privačiai visu šimtu procentų pa
laikomas.

NESUŽINOTA, KODĖL
Danijoje įvyko mokslininkų kon

ferencija, kur buvo svarstytas 
klausmas, kaip išlaikyti žmogų 
jaunu. Klausimas liko neatsaky
tas, ir taip baigėsi konferencija, 
neišaiškinusi, kodėl žmogus sens
ta.

MIŠKO GAISRAS BRAZILIJOJE
Brazilijos Parana valstijoje ki

lus miško gaisrui žuvo ugnyje apie 
300 žmonių ir 250.000 liko be pa
stogės. Ugnis išsiplėtė į turtin
gas kavos plantacijas.

RUSAI REMIA KINIEČIUS
Nežiūrint ideologinių kovų tarp 

Sov. Sąjungos ir komunstinės Ki
nijos, rusai vistiek kietai reika
lauja, kad Kinija būtų priimta į 
UNO.

KELIONĖ į MĖNULI ATIDĖTA
Dėl techniškų ir organizacinių 

priežasčių amerikiečių kelionė į 
mėnulį atidėta ilgesniam laikui. 
Greičiausia amerikiečiai pasieks 
mėnulį maždaug po septynerių 
metų. Bandomoji preliminarinė 
kelionė buvo pramatyta 1965 m. 
pradžioje, tačiau ji bus vykdoma 

flikte su Maskva palaiko Pekino 
atstovaujamą politiką. Kremlius 
tesusilaukė simpatijų tik iš Indi
jos kom. partijos ir kelių smulkių 
vietos arabų partijų.

PATI DIDŽIOJI Pekino šali
ninkė, žinoma, yra Kinijos kom. 
partija, turinti didžiausią kom. 
narių skaičių pasauly — 17 mili
jonų. Kinijos kom. partiją palai
ko ir vėl po pradinių svyravimų 
valdančios partijos šiaurės Korė
joje (1.120.000 narių) ir šiaurinia
me Vietname (600.000), dar Pe
kiną palaiko stipri Indonezijos 
kom. partija (2 mil.) ir Japonijos 
kom. partija (100.000 narių). Prie 
Pekino šliejasi dar smulkios, bet 
aktyvios partijos Burnoje, Kam- 
bodžioje, Laose, Malajuose ir 
Siame (Thailand). Mongolijos 
(45.000) ir Indijos (300.000) kom. 
partijos yra prosovietinėje sto
vykloje. Nepaisant iš Kinijos gau
tos paramos arabų komunistams, 
už Sov. Sąjungą pasisakė nelega
lios Art. Rytuose veikiančios kom. 
partijos Irake, Irane, Lebanone, 
Sirijoje, Turkijoje ir Kipro sa
loje. Be to dar-Maskvos laikyse
ną palaiko dvi smulkios ir lega
lios partijos Izraelyje ir Ceilone. 
Tuo tarpu nelegalios, bet kinų 
veikiamos partijos Nepale, Pakis
tane ir Filipinuose visos pasisa
kė už Pekiną. (Pabaiga (psl. 2) 

tik dar po metų. Amerikiečiai, 
planuoja į mėnulį pasiųsti tris 
keleivius vienoje kapsulėje.

LENKIJOJE DIDĖJA VARŽTAI
Lenkų savaitraštis “Wiedomos- 

ci” Londone praneša, kad fakti- 
nasis lenkų saugumo vadovas 
Mieč. Moczar ypatingai stropiai 
vykdąs paskutinio lenkų partinio 
plenumo nutarimus (daugiau var
žyti laisvės apraiškas kultūros gy
venime). Sustiprinta pasienio 
kontrolė ir labiau sekama Vaka
ruose atspausdinti lenkų ir kt. lei
diniai. Pvz. kai neseniai iš Pran
cūzijos Lenkijon vyko “Trans- 
tour” suorganizuota ekskursija, 
8 m. amž. mergaitei buvo atim
tos vaikams skirtos ilustruotos 
knygutės prancūzų kalba. Kitai 
ekskursijos dalyvei sukonfiskuo- 
tas prancūzų laikraštis, i kurį 
buvęs suvyniotas kelionei skirtas 
maistas. Muitininkai tikrina ne 
tik portfelius, bet ir keleivių ki
šenes. Be to, minėto Moczar ap
linkraščiu pareikalauta, kad par
tijos nariai, kviečiami dalyvauti 
užsienio diplomatų parengimuo
se, prieš tai informuotų saugumo 
organus. Tai liečia ir kvietimus 
į jugoslavų ambasadą, bet nelie
čia sovietinio bloko diplomatinių 
atstovybių. (E)

CHRUŠČIOVUI REIKALINGA 
PERTRAUKA

Vokiečių spauda, pvz. “Reu- 
linger General-Anzeiger” (1905 
nr.) pranešė apie Kiel’io univ.

mūsų Pastogės vajus 
«

RUGSĖJO MĖNUO — MŪSŲ PASTOGĖS VAJAUS MĖNUO. 
MIELAS SKAITYTOJAU, AR JAU PAKALBINAI SAVO KAIMY
NUS, pažįstamus, kad užsisakytų mūsų pastogę? jei 
NE, DAR ŠIANDIE STOK I MŪSŲ PASTOGĖS PLATINTOJŲ EI
LES! TEGU NELIEKA NĖ VIENO LIETUVIO AUSTRALIJOJE, 
KURIS NESKAITYTŲ MŪSŲ PASTOGĖS.

SPAUDA YRA DIDYSIS GINKLAS PRIEŠ NUTAUTĖJIMĄ IR 
TINKAMIAUSIA PRIEMONĖ MŪSŲ TAUTINIAM SĄMONINGU
MUI STIPRINTI. ŠIUOS UŽDAVINIUS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
TARPE ATLIEKA “MŪSŲ PASTOGĖ.”

PALENGVINAMAS LIETUVOS 
PASAIS 1VAŽIAVIMASI

I VOKIETIJĄ

Rugp. 19 d. raštu Fed. Vokieti
jos užsienio reikalų ministerija 
pranešė VLIKo Vykd. Tarybos 
URT Vald. dr. P Karveliui, kad 
Fde. Vokietijos Pasiuntinybės ir 
Konsulatai, Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kaimyninių valstybių pi
liečiams prašant vizos įvažiuoti į 
Vokietiją nebebus įpareigoti at
siklausti Bonnos ir galės teikti vi
zas paprasta tvarka, kaip ir visų 
kitų draugiškų valstybių pilie
čiams.

VLIKo VT Užsienio Tarnyba 
praėj. metų spalio mėn. buvo 
įteikusi Vokietijos vyriausybei 
memorandumą, prašydama Lietu
vos pasus turintiems asmenims 
leisti laisvai įvažiuoti į Vokiei- 
tiją.

Palankiai išsprendus prašymus, 
atpuola iki šiol buvę sunkumai 
vizoms gauti. Pasai išduodami 
Neprikl. Lietuvos atstovybių ir 
konsulatų. (E)

ALB Krašto Kultūros Tarybos narę 
ir Meno Dienoms rengti Melbourne Komiteto pirmininkę

ELENĄ ŽIŽIENĘ IR JOS ŠEIMĄ, 
mirus jos vyrui a.a. inžinieriui Vytautui Žižiui, nuoširdžiai 
užjaučiame. .

ALB KRAŠTO VALDYBA 
ir ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBA

Aktyviam ALB Melbourne apylinkės nariui 
a.a. VYTAUTUI ŽIŽIUI

mirus, jo žmoną Eleną ir vaikus giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Inžinieriui V.S. ŽIŽIUI mirus, 
žmonai, vaikams ir švogeriui inž. A. Kabailai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Melbourne Lietuvių Intinierių 
ir Architektų Draugiją

prof, ir žinomo sovietinių reikalų 
žinovo dr. Boriso Meissnerio Han- 
novery rugp. 22 d. paskaitoje (ją 
surengė vokiečių d-ja rytų reik, 
tirti) išryškintus teiginius. Kal
bėdamas apie sovietų užsienio po
litiką prof. Meissner pabrėžė, 
kad sovietiniai tikslai ir Chruš
čiovui vadovaujant nėra pasikei
tę. Jie lieka tie patys — pasau
lio revoliucija. Tačiau dėl ūkinių 
nesėkmių Chruščiovui tenka trau
ktis į defenzyvą ir Berlyno sie
na čia esanti geras pavyzdys. 
Chruščiovas, pasak Meissnerio,

MIRUSIEJI
MIRĖ INŽ. VYTAUTAS ŽIŽYS

Rugsėjo 1 d. Melbourne mirė 
inžinierius Vytautas Žižys, akty
vus Melbourne liet, bendruome
nės narys. Palaidotas rugsėjo 4 d. 
Plačiau apie velionį bus sek. M. 
P. numery.

MIRĖ
KAZIMIERA VAŠKEVIČIENĖ
Rugsėj’o 1 d. ilgai ir sunkiai sir

gusi mirė ligoninėje Kazimiera 
Vaškevičienė, 53 m. amžiaus, pa
likdama liūdintį vyrą. Velionė bu
vo tyli, dora lietuvė, nesiveržė į 
priekines eiles tautinėje veikloje, 
bet nuolat talkavo darbu ir au
komis, kur tik buvo kviečiama ir 
prašoma.

A.a. velionė Kaziemiera palai
dota rugsėjo 4 d. Rookwood kapi
nėse dalyvaujant skaitlingam bū
riui pažįstamų ir artimųjų. Su ve
lione prie kapo atsisveikinant žo
dį pasakė kun. P. Butkus ir Ban- 
kstowno apylinkės pirmininkas p. 
A. Lelešius.

Pereitą šeštadienį, rugsėjo 7 d. 
savo namuose Bankstowne staiga 
mirė Pranas Neniškis, viengungis, 
virš 40 m. amžiaus.

tai ne Stalino asmenybė, tačiau 
jis sugebėjęs kiek pakelti Sovie
tuos gyvenimo lygį ir dėl to jis 
gyventojų mėgiamas. Esą sovietai 
dabar reikalingi pertraukos jų 
vedamoje užsienio politikoje, gi 
Maskva ir Pekinas abu siekia to 
paties — pasaulio revoliucijos. 
Svarbu tai, kad Kinija jos ekspan
sijos tikslams siekia turėti atomi
nius ginklus. (E)

BAŽNYČIOS PADĖTIS 
LENKIJOJE

Rugpjūčio 15 d. šventės proga 
čenstochavoje, Lenkijoje susirin
kus 100.000 lenkų maldininkų kar
dinolas Višinskis atkreipė dėmesį 
į režiminės valdžios vykdomą baž
nyčios teisių varžymą ir sunkumus 
Susietus su religijos dėstymu se- 
minarijosą ir bažnyčiose. Kardi
nolas tikintiesiems sušukęs: “Jei 
mus paliks ir su vieninteliais marš
kiniais, mes nenustosime mylėję 
Dievo!”—Lenkijos kardinolas dar 
nusiskundė, kad atostogas leid
žiantiems lenkų vaikams sekma
dieniais draudžiama lankyti baž
nyčias. (E)

1



MŪSŲ PASTOGE 1963 m. rugsėjo 11 d.

J.P. KEDYS

20 m. KOVOJE SU KOMUNIZMU
Pri«š dvidešimt metjų, kritu* 

Stalingradui, Europos rytiniame 
fronte įvyko posūki* Stalino nau
dai ir Hitlerio nenaudai. Komu
nistinė* armijos pajudėjo į vaka
ru*. (vairių tautų laisvė*'kovoto
jai, kurie jau turėjo N.K.V.D. 
krikštą, aiškiai jautė, kad ateitis 
nėra rožėmis klota, o bu* kupina 
aukų, kovų ir kančių. Šių skaud
žių, bet realių faktų akivaizdoje 
1943 m. būreli* įvairių tautybių 
vyrų susirinko Ukrainos miškuo
se ir įkūrė tarptautinę antibolše- 
vikinę kovo* organizaciją, pava
dindami ją “Antibolsevikinis Tau
tų Blokas” arba anglų kalboje vi
sur žinoma kaip “Antibolshevik 
Block of Nations”, o sutrumpin-

20 METŲ ANTIBOLSEVIKINIAM TAUTŲ BLOKUI 
tai A.B.N.

Pirmaisiais iniciatoriais buvo 
Ukrainos partizanų vadai, kurie 
jau tuo metu turėjo gerai orga
nizuotą savo pogrindžio armiją, 
vardu U.P.A. Viena* iš kūrėjų šu
lų buvo to* ukrainiečių U.P.A. 
vyriausia* vadas Tara* Chupryn- 
ka, kuri* vėliau žuvo kovose.

Vėliau prie ABN jungėsi vie
na* po kito tautybių atstovai, ir 
šiandien ši organizacija, švęsdama 
savo dvidešimties metų sunkių ir 
nuostolingų kovų laikotarpio su
kaktį, gali didžiuotis, kad toji ko
va perėjo ii siauro Ukrainos miš
kų būrelio į platų tarptautinį an
tikomunistinį sąjūdį, kuris tęsia 
tą bekompromisinę kovą ir toliau.

VYTAUTUI 2I2IUI mirus,

jo žmoną Eleną ir vaikus nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Melbourno Lietuvių Klubas

Eleną 2I2IENĘ, Rasą, Eglutę ir Arūną, 
liūdinčius dėl vyro ir tėvo

Inž. V. 2I2IO

mirties, nuoširdžiai užjaučiame

Meiliūnų Seimą 
ir Br. Vanagas.

Brangiam bičiuliui ir kultūrininkui
Inž. VYTAUTUI 2I2IUI

mirus, gilaus skausmo prislėgtą jo žmoną ELENĄ, Meno Die
noms Rengti Komiteto pirmininkę bei artimuosius giliai už
jaučia

Meno Dienoms Rengti Komiteto nariai:
Antanas Krausas
Vladas Jakutis
Antanas Mikaila
Adolfas Vaičaitis

A.a. inžinieriui VYTAUTUI 2I2IUI mirus,

jo žmoną ir vaikus jų gilaus skausmo valandoje užjaučiu 

ir kartu liūdžiu
I. Jonaitis

Mielą Eleną Žižienę ir šeimą, mirus jos vyrui

VYTAUTUI 2I2IUI,

nuoširdžiai užjaučia
O. ir V. Jakučiai
R. ir E. LipSiai

Mielam bičiuliui ir visuomenininkui

, Inž. V.S. 2I2IUI

mirus, jo žmonai ELENAI, sūnui ARŪNUI, dukroms RASAI 
ir EGLUTEI bei artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Anelė ir Antanas Krausai

Brangiam tautiečiui
Inž. VYTAUTUI 2I2IUI

mirus, jo žmoną ELENĄ, vyresniąją skaučių ir skautų auklė
toją, tunto narius velionies sūnų ARŪNĄ, dukras RASĄ ir 
EGLUTĘ, bei artimuosius didžio skausmo valandoje giliai 
užjaučia x

DŽIUGO TUNTAS MELBOURNE

Mūsų brangiam nariui

Inž. VYTAUTUI S. 2I2IUI

mirus, velionies žmoną ELENĄ, sūnų ARŪNĄ, dukrą RA
SĄ, klubo narius, bei kitus artimuosius giliai užjaučia

M.K. ČIURLIONIO DISKUSIJŲ KLUBAS

Mirus inžinieriui VYTAUTUI 2IŽIUI, 
brangią savo mokslo dienų kolegę ir artimą bendradarbę 
Eleną Žižienę ir jos šeimą skausmo valandoje draugiškai 
užjaučiu. -

. Vincas Kazokas

ABN yra sudarę sąjunginiu* ry
šiu* su “Asian people’s anti
communist League”, su ‘‘Anti
communist Organization of Cent
ral and South America” ir ‘‘Inter- 
american Confederation for De
fence of the Continent”, ir dau
geliu kitų. Per savo gyvenimo lai
kotarpį ABN yra atlikusi eibę kaip 
ginklo, taip ir diplomatinių žy
gių. Jeigu tik paminėti faktą pas
kutinių įvykių eilėje tai U.S.A, 
kongreso vienbalsiai priimta re
zoliucija dėl ‘‘Pavergtų tautų sa
vaitės” didele dalimi buvo ABN 
nuopelnas.

Lietuvių tarpe ši organizacija 
nėra labai plačiai žinoma, nors 
mūsų tautos atstovai jo* štabe 
Muenchene jau nuo 1955 metų 
užėmė ir šiandien užima gana at
sakinga* pareiga*.

Daugeli* lietuvių ABN maišo 
su A.C.E.N.. Tiesą pasakius, prie
žasčių sumaišyti yra, ne* abi šios 
organizacijos veikia prieš bolše
vizmą, tik jos gerokai skiriasi sa
vo tikslais ir organizacijų cha
rakteriu.

Labai suglaustai galima paaiš
kinti, kad ABN savo tikslu stato 
visų sovietų pavergtų tautų iš
laisvinimą, jeigu tik to* tautos 
savo nepriklausomo gyvenimo no

rėtų. ■ Tuo tarpu A.C.E.N. (As
sembly Captive European Na
tions) savo originaliuose tiks
luose skelbė tikslą atstatyti tik 
vidurio Europos tautų laisvę, t.y. 
visų taip vadinamų sovietų sa
telitų. A.C.E.N. visai nesirūpina 
visų kitų sovietų pavergtų tautų 
reikalais, kaip ukrainiečių, balta
rusių, įvairių Kaukazo tautų ir 
t.t. Netgi Pabaltijo tautos pra
džioje nebuvo įjungtos į A.C.E.N. 
tikslus, tik vėliau pabaltiečių ats
tovai buvo priimti ir dabar pilnai 
Pabaltijo kraštai šioje organiza
cijoje atstovaujami.

ABN ir ACEN skiriasi ne tik 
savo tikslais, bet ir charakteriu, 
bei narių kompozicija. Kai ABN 
yra aiškiai rveoliucinio pobūdžio 
organizacija, kurios vadovybėje 
daugumoj dar yra asmens, kurie 
savo laiku su ginklu kovėsi kaip 
partizanai Europos miškuose, tai 
ACEN yra daugiau diplomatų su
sibūrimas.

Ši Antibolševikinio Tautų Blo
ko dvidešimtmečio sukakti* sten
giamasi kuo įspūdingiau atžymė
ti. Ir Sydnėjuje ABN Delegatūra 
Australijai ir N. Zelandijai rug
sėjo 7 d. suruošė specialia* iškil
mes, apie kurias bu* pasisakyta 
vėliau.

KELIONĖMS Į J. A. V., KANADĄ, 
EUROPĄ ir t.t.

HISPANO - AMERICAN TRAVEL BUREAU
Patarnauja Al g. Žilinskas,

“ 24 Hardware Street, Melbourne, C. 1.
” • ATSTOVAS DID2IŲJŲ LAIVŲ BENDROVIŲ Z 
" • U2SAKAU VIETAS LAIVUOSE IR LĖKTUVUOSE ” 
" • PARŪPINU VISUS IŠVYKIMO DOKUMENTUS

(PASUS. VIZAS) -
:: • PATARIU DĖL SKIEPŲ, BAGA2O, ETC. “
■■ VISAS PATARNAVIMAS VELTUI,
:: JEI PER MANE UŽSAKOMA KELIONĖ. ;•
:: DAUG TAUTIEČIŲ JAU IŠVYKO PATENKINTI ”
“ PATARNAVIMU. , * ;;
" PRAŠAU KREIPTIS ASMENIŠKAI ARBA RASTU. Z 
:: TEL. 67-3888 Z

:: alg. 2ILINSKAS ;•
;; 24 Hardware Street, Melbourne, C. 1.

ATDARA KASDIEN ir SĖST. RYTĄ. ”

DĖKINGA LIETUVIAMS
(VOKIETAITĖS IŠGYVENIMAI POKARIO LIETUVOJE)

Neseniai į Vakarus atvykusi 
Lietuvoje išaugusi Rytprūsių gy
ventoja papasakojo savo šiurpius 
įspūdžius iš pergyvenimų tuoj ka
rui pasibaigus Karaliaučiuje ir 
vėliau Lietuvoje. Jos pasakojimai 
žymiai išsiskiria iš kitų, ir ji vie
tomis nurodo į sukrečiančius poka
rinio laikotarpio įvykius.

Jauna Rytprūsių gyventoja da
bar įsikūrusi Vak. Vokietijoje. No
riai skaito lietuviškų spaudų ir 
laisvai rašo lietuviškai. Paklausta, 
kaip atrodė jos jaunystė, kų ji per
gyveno sovietams užėmus Kara
liaučiaus miestų, ji atsakė, kad
1945 m. jai sukako 9 m. amžiaus ir 
vos keliems mėnesiams praslinkus 
nuo sovietų įžygiavimo ji neteko 
brolio (jis mirė sužeistas), o metų 
pabaigoje visai šeimai susirgus 
šiltine ji netekusi abiejų tėvų. 
Jaunai merginai pavyko pasveikti, 
jų atsiėmė pusseserė, tačiau ir po
1946 m. atsirado įvairūs pavojai. 
Pusseserei teko slėptis ir saugotis 
sovietų karių. Tais 1946 m. prasi
dėjęs badmetis ir teko susidurti su, 
atrodytų, neįtikėtinais dalykais.

— Ar tekdavo maitintis arklie
na ir pan.?

— Taip, anuomet mes išeidavo
me į užmiesčius ir rasdavome pa
stipusių arklių. Tai būdavo, saky
čiau, laukinių puota. Tačiau vė
liau ir arklienos pritrūko ir štai 
dabar ir baisu pagalvoti, prie ko 
priveda badas. Tuo metu būdavo 
daug numirėlių, kuriuos nespėdavo 
greitai palaidoti. Jie būdavo pa
guldomi kapinių lavoninėse, na ir 
neilgai trukus prasidėdavo kova 
dėl lavonų. Kas stipresnis, tam 
pavykdavo nupiauti daugiausia ne
gyvėlių mėsos. Dabar atrodo keis
ta, bet anuomet, 1946 m., dėl to 
niekas nesijaudindavo.

Badas vertė valgyti ne tik žmo- 
gienų, bet ir vogti. Taigi, kai pa- 
tirdavome, kad ateina traukinys 
su anglimi ir druska, eidavome 
vogti... Kai tik stotyse pasirody
davo traukinys, mes jį puldavome 
ir jei juose būdavo sovietinių ka
reivių, maldaudavome maisto. Tai 
vis būdavo gyvuliniai vagonai ir 
kartų įtraukta į tokį vagonų, iš ru
so gavusi pavalgyti ir patekau į

Mirus nž. VYTAUTUI 2I2IUI, 

jo šeimą liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Inžinierių ir Architektų Draugija

Sydnėjuje

TARP MASKVOS
(Atkelta iŠ psl. 1)

Azijoje veikiančios 24 kom. 
partijos bendrai turi 21,5 mil. na
rių. Dešimts iš tų partijų su 21 
mil. narių šliejasi prie Pekino. 
Tad, išvadoje, Azijoje susiduria
me su kinų įtakos pranašumu.

KOKIA VARŽYBŲ GALIA IR 
KOKIOS GALIMYBĖS LAIMĖ
TI?

Pagal paskutinius oficialius 
duomenis, bendras organizuotų 
komunistų skaičius pasaulyje sie
kia 41,6 milionų — jie yra na
riais 88 partijų keturiuose konti-

netuose. Pagal aukščiau patiektų 
apžvalgų galima pastatyti, kad 76 
partijos su 20,2 mil. narių palai
ko Maskvų ir 12 partijų ir apie 21 
mil. narių stoja Pekino pusėje. 
Visos jos, išskyrus dvi, yra kom. 
partijos valdomuose Azijos kraš
tuose.

Didžioji partijų dauguma yra 
Maskvos pusėje, tuo tarpu abu 
varžovai narių skaičiumi beveik 
lygūs, o Pekinas tų šalininkų tu
ri kiek daugiau. Jau vien dėl to 
Kinijos kom. partija nekartų siū
lydavo kviesti tarptautinį visų 
partijų suvažiavimų ir jame bal-

JONUI VAŠKEVIČIUI, 
i

Bankstowno Lietuvių Namų nariui,
jo žmonai Kazimierai mirus, gilią užuojautą reiškia

Bankstowno Lietuvių Namų Valdyba
ir nariai

Lietuvoje mirus Ignui Protui, 
jo sūnų POVILĄ su SEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučiame.

Ivinskiu Seimą ir 
M. Petronis

Lietuvų.
— Kokiomis aplinkybėmis pate

kote į Lietuvų, ar pati prašėte bū
ti nugabenta?

— Taigi, kaip minėjau, kartų 
tokiame vagone valgiau ir nepaju
tau kaip traukinys pajudėjo, tu
rėjau laimės, kad pakeliui manęs 
neišmetė, o traukinys vyko pro 
Lietuvų ir sustojus Kaune buvau 
išsodinta. Tuo metu lietuviškai 
nesupratau nė žodžio (o dabar šių 
pasakojimų autorė gražiai kalba 
ir taisyklingai rašo lietuvių k.) 
Be tikslo vaikščiojau po miestų, 
teko ir čia matyti išbadėjusių žmo
nių ir tik man turguje pargriuvus 
be sųmonės pasiėmė globoti senyva 
moteriškė. Žinote, ji turėjo daug 
vargo su manimi, teko ir sirgti ir 
ir atsikratyti daugybės utėlių ir 
po metų jau niekas manęs nega
lėjo pažinti. Jau pradėjau pa
miršti visus sunkumus bei pergy
ventų vargų, jau slinko metai ir 
atsirado kiti rūpesčiai. Į mokyklų 
manęs nepriėmė, nes neturėjau 
dokumentų, o kai sukako 19 metų 
manimi susirūpino milicija, nes 
juk neturėjau teisės gyventi nere
gistruota.

— Taigi susidūrėte su biurokra
tiniais vargais... bet vėliau jums 
pavyko gauti darbo?

— Taip, ilgai teko rašinėti į 
Maskvų, pagaliau gavau pasų ir il
gai ieškojusi gavau darbų lopšely
je — čia ir išdirbau ligi išvykda
ma iš Lietuvos. Mano antroji 
“mama” 1957 m. mirė ir vėl likau 
viena.

— O kokiu būdu Tamsta patyrė
te žinių apie Vokietijoje gyvenan
čius artimuosius?

— Tais 1957 m. per Raudonąjį 
Kryžių patyriau, kad mano kitas

brolis gyvas ir gyvena Vak. Vokie
tijoje. Tad pradėjau su juo susi
rašinėti. Savo darbu lopšelyje 
buvau patenkinta, buvau mylima 
ir vis girdėdavau sakant, kad vo
kiečiai tai švarūs ir sųžiningi žmo
nės. Vėliau lankiau vakarinę mo
kyklų ir lopšelyje dirbau tik ry
tais. Čia buvo lietuvių ir rusų 
vaikai.

Lopšelyje turėjome tris vaikų 
grupes. Vienoje grupėje būdavo 
ligi 25 vaikų. Mes buvome tik 
dviese (sesuo ir sanitarė), dar tu
rėjome gydytojų — tad personalo 
buvo per maža, nes tekdavo dar 
atlikti ir valymo darbus. Jie buvo 
sunkūs, bet aš pripratau ir buvau 
patenkinta. Pasiryžusi būti medi
cinos seserimi (gail. sesele) turė
jau išeiti pagreitintų kursų ir per 
šešeris metus pavyko baigti devy
nias klases. Mokslas sekėsi neblo
gai, nors su lietuvių k. rašyba ir 
turėjau sunkumų. Mokykloje visi 
buvo verčiami stoti į komjaunimu 
ir prisaikdinami (duodavo priesai
kų) neiti į bažnyčių, tačiau, kaip 
vokiečių tautybės, man sudarė iš
imtį. Tarp tautybių didelio skir
tumo nedarydavo. O dėl lietuvių 
būdo tegaliu pasakyti, kad žmonės 
tikrai labai draugiški. Niekuomet 
nepamiršiu, kaip jie visi su mani
mi džiaugėsi, kai po ilgų kelių 
metų rašinėjimų pavyko išvykti į 
Vakarus.

— Tad buvote tikrai suaugusi su 
Lietuva, jos gyventojais?

— Taip. Mane gražiai išleido, 
gavau dovanų daugiausia gintaro 
dirbinių. Ir pats išsiskyrimas buvo 
sunkus, nes su žmonėmis buvau 
labai susigyvenusi. Mano troški
mas — dar kartų juos visus pama
tyti ir su jais pabūti. Tokie buvo 
mano praeities pergyvenimai. Pa
našus likimas buvo ne tik mano, 
panašaus likimo buvo sulaukę ir 
labai daug žmonių, gyvenusių Ka
raliaučiuje ar jo srityje. (E)

sus skaičiuoti pagal kiekvienoje 
partijoje esamų balsų skaičių. Tad 
Pekinas galėtų įsigyti balsų dau
gumų ir aišku, kad Maskva tai 
minčiai vis priešinosi.

Pasaulio komunistų judėjime 
įsivyravusį lūžį dar padidina re
vizionistinės nuotaikos ir jos stip
riai pasireiškia Italijoje, Lenki
joje ir Vengrijoje veikiančiose 
partijose, be to dar ir Jugoslavi
joje. Nors tie revizionistai ir pa
laiko Maskvų jos konflikte su Ki
nija, tačiau jų laikysena skirtin
ga nuo Chruščiovo pažiūrų.

Dabartinė padėtis, pagal Bruno 
Kalninš, aiškiai liudyje apie vis 
didėjančius komunistinio pastato 
plyšius. Komunistinis judėjimas 
jau suskilęs. Abu didieji varžovai 
veda kovų pasinaudodami leidi
niais ir radijo programomis ir 
įvairiuose kraštuose slaptai remia 
savo šalininkus. (E.)

TAIP LYGINAMAS PASAULIO 

SKURDAS

Jau ne nuo šiandie girdime, kad 
vienuose ar kituose kraštuose nai
kinamos maisto gėrybės, kad bū
tų išlaikytos atitinkamame augš- 
tume produktų kainos. Anksčiau 
Brazilijoje tūkstančiais tonų bu
vo kava verčiama į jūrų, kitur 
deginami. ir trąšomis paverčiami 
kviečiai, bulvės. Neseniai Olandi
joje buvo sunaikinti dideli kie
kiai pupų, už kurias buvo pasiū
lyta žema kaina. Kažin, ar tokie 
poelgiai pateisinami, kai pasau
lyje apie pusė žmonijos badauja 
arba trūksta pačių esminių reik
menų. Jeigu žmoniškomis akimis 
būtų žiūrima, vargu ar tokios iš
vados būtų prieita, kad dabar, 
žmonijai padidėjus, maisto pro
duktai būtų naikinami.
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LIETUVIAI GRAFIKOS VIRŠŪNĖSE MENO LEIDINIAI

Prieš trejus metus lietuvių dai
lininkų iniciatyva ir pastangomis 
buvo įsteigta "Sydney Printmak
ers” (grafikų) sąjunga. Šiais me
tais (rugpjūčio 21-31 d.d.) šioji 
Kįjunga buvo surengusi iš eilės 
trečią savo grafikos darbų parodą, 
kuri laikoma pati geriausia visais 
ativilgiais.

Jeigu pirmosios parodos metu 
meno kritikai nedaug dėmesio sky
rė lietuviams, tai šiais metais visa 
australų spauda, vertindama pa
rodą, lietuvius iškėlė į pirmąsias 
eiles. Taip sakysim, dienraščio 
"Sun" meno kritikas James Glee
son taip apie tą parodą atsiliepia: 
‘^ių metų jm-rodoje atsišviežinę 
Sydney grafikai pasiekė naujų 
augštumų. Menininkai, kaip Bo
ehen, Gould, Gleghorn, Green, Da
vid Rose, Šalkauskas, Waren, Šim
kūnas, Ratas, Redding ton ir Eva 
Kubbos pakelia visos parodos ly
gį...” 0 apie lietuvius tas pats kri
tikas išsireiškia, kad “Ratas, Kub
bos ir Šalkauskas trykšta energi
ja, išreikšta imponuojančioje ka
ligrafijoje”.

Ta pačia proga norėtųsi tarti 
keletą žodžių bendrai apie lietu
vius grafikus ir kaip seniai jie 
žinomi už Lietuvos ribų.

Lietuviai grafikai į pasaulinio 
meno areną išėjo ne taip jau labai 
seniai. Pirmieji lietuviai grafikai, 
atkreipę į save svetimtaučių dė
mesį ir augštai įvertinti, buvo lie
tuvių liaudies grafikai. Jie medy
je raižė šventųjų paveikslus dide
lio formato, nuo kurių darė juo
dais dažais atspaudus popieryje, 
vėliau dar paspalvindami vande
niniais dažais. Tokių “abrozdų” 
pereitame šimtmetyje ir šio šimt
mečio pradžioje galėjai užtikti 
kiekvieno lietuvio ūkininko gryčio
je. Vienas iš pirmųjų lietuvių gra
fikų buvo plačiai pagarsėjęs Metis 
lovas Dobužinskis.

Didesniu mastu meno arenoje 
lietuviai grafijai pasirodė tik 1934 
m, tarptautinėje grafikos parodo
je Košicose, Čekoslovakijoje. Čia 
'vyravo dvi jaunosios jėgos: grafi
kai, baigę Lietuvos meno mokyklą 
Kaune ir studijas gilinę Paryžiu
je, kaip J. Steponavičius, Jo

nynas ir kt. ir jauniausia gra
fikų karta, vos baigę ar bebaigtą 
mokslus Kauno meno mokykloje: 
Augius, Petravičius, Ratas ir kt. 
Po to seka reikšmingas grafikų 
laimėjimas pasaulinėje parodoje 
Paryžiuje 1937 m. Čia už išstaty
tus grafikos kūrinius lietuviai 
gauna augščiausius įvertinimus 
daugeliu atvejų pralenkdami dide
les tautas. Grafikas V. Petravi
čius laimi Grand Prix, V. Ratas, 
P. Augius, J. Steponavičius apdo
vanojami garbės diplomais, o V. 
K. Jonynas prasiveržia aukso me
dalį Paryžiaus parodoje vertina
ma penkiais laipsniais: Grand 
Prix Diplome d’Honeur, aukso, si
dabro ir bronzos medaliai). Pre
mijas skyrė tarptautinė 30 asme
nų komisija sprendžiant balsų 
dauguma. Tai buvo tikrai didelis 
laimėjimas ir pasididžiavimas ki
tų tautų tarpe.

Po to sekė tarptautinė grafikos 
paroda Čikagoje, į kurią kviečia

mi lietuviai grafikai Paulius Au
gius ir Vaclovas Ratas. Sureng
tose parodose Rygoj ir Talline lie
tuviai grafikai jnrmauja pabaltie- 
čių tarpe (tapyboje latviai ir 
skulptūroje estai).

Karo metu ir po karo grafikai, 
atsidūrę svetur, vėl aktyviai įsi
jungė į platųjį grafikos pasaulį: 
1945-49 m. laikotarpy labiausiai 
pasireiškė Vokietijoje grafikai 
Paulius Augius, Viktoras Petravi
čius, Vaclovas Ratas ir Telesforas 
Valius. Po 1950 m. be jau minėtų 
mūsų iškiliųjų grafikų prasiver
žia naujos jėgos: plačiai kelią 
prasiskynę grafikoj Viesulas Ame
rikoje, Henrikas Šalkauskas, Eva 
Kubbos Australijoje, kurie šian
dien skaitomi internacionalinėmis 
garsenybėmis.

Nors lietuviai menininkai pir
miausia su grafika išėjo į pasaulį, 
bet lygiai neatsiliekama ir kitose 
meno srityse — tapyboje, skulp
tūroje. V.R.

TRYS NAUJI MENO 
LEIDINIAI

Jau suplanuota 1963-1965 me
tais išeisti tris puikius meno lei
dinius, kuriuose būtų pavaizduota 
mūsų tapytojų, grafikų, kerami
kų, skulptorių ir kitų menininkų 
paskutinio dešimtmečio laimėji
mai.

Pirmąjį tokį leidinį leidžia “Lie
tuvių Dienos’ Kalifornijoje. Jame 
bus ape pusantro šimto reproduk
cijų, kurių tarpe kelios spalvotos: 
prof. A. Galdiko, J. Pautieniaus, 
V. Vizgirdos ir kitų, šitas gražus 
leidinys pasirodys šių metų pa
baigoje. Jo redaktorium pakvies
tas rašytojas ir meno kritikas 
Paulius Jurkus.
Antrąjį meno leidinį projektuoja 

išleisti tėvai pranciškonai, kurių 
vienuolynuose yra surinkta arti 
šimto lietuvių dailininkų darbų. 
Tėvų pranciškonų leidinys turėtų 
pasirodyti ateinančių metų pra
džioje.

Trečiasis, vien spalvotų repro
dukcijų meno leidinys būsiąs ketu-

DAŽNAI NEVYKĘS KNYGŲ 
APIPAVIDALINIMAS

Valst. grožinės literatūros lei
dyklos vyr. dailininkas V. Bačė- 
nas “Literatūros ir Meno” savait
raštyje nusiskundė, kad vis pa
sitaiko nevykusiai apipavidalintų 
knygų. Jo nuomone, į Lietuvoje 
leidžiamų knygų meną neturi pra
siskverbti vad. socialistinio realiz
mo dailei "svetimos įtakos”. Esą 
pasitaiko net plagijavimo atve
jų, be to yra pavyzdžių, kad kny
gos viršeliuose bei iliustracijose 
gana ryški užsienio dailininkų 
įtaka. Didelė spraga lietuviškų 
knygų apipavidalinime esąs ir 
šriftų skurdumas — beveik viskas 
renkama vienu šriftu. Dar apgai
lestauta, kad Lietuvoje dažnai 
įsivyravęs amatininkiškumas, kad 
per maža knygų parodų bei jų ap
tarimų. Iš kitos pusės, kai kurie 
dailininkai, kaip V. Jurkūnas, A. 
Kučas, A. Makūnaitė sulaukę ge
do įvertinimo ir dalyvavę užsie- 
npje rengiamose sovietinės knygos 
parodose. (E) 

riomis kalbomis: lietuvių, anglų, 
vokiečių ir prancūzų. Jo leidimu 
rūpinsis Čiurlionio galerija. Ka
dangi tokios reprezentacinės meno 
knygos išleidimas kaštuotų apie 
6000 dolerių, tai atsiklausiama 
dailininkų nuomonės, kaip tai at
likti tąjį reikšmingąjį darbų, kad 
jame būtų kuo tiksliau ir geriau 
pavaizduota žymiųjų mūsų daili
ninkų laimėjimai ne tik savoje, bet 
ir tarptautinėje meno scenoje. Jau 
yra pasisiūlęs ir leidėjas tačiau, 
šitas darbas galės būti baigtas tik 
1964 — 1965 metais.

ROMO VIESULO 
GRAFIKOS PARODA

Rugsėjo 11-27 d.d. Rudy Komon ' šią parodą pamatyti, galerija bus 
galerijoje 124 Jersey Rd., Wollah- atidara rugsėjo 14 d., šeštadienį, 

nuo 10 iki 12 vai. specialiai lie
tuviams. Tą dieną galerijoje bu
dės dail. H. Šalkauskas, kuris ga
lės suinteresuotiems suteikti dau
giau informacijų apie dail. R. Vie- 

‘ į ir jo kūrybą.

ra bus išstatyti Amerikoje gyve
nančio lietuvio grafiko Romo Vie
sulo grafikos darbai ir litografi
jos. Galerija atidara darbo dieno
mis nuo 10 vai. r 'is nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vak. giau 

Kad daugiau lietuvių suspėtų sulą

KULTŪRINĖS NAUJIENOS
MIRĖ TAPYTOJAS

Rugpjūčio 31 d. Prancūzijoje 
mirė George Braque, garsusis 
prancūzų menininkas, vienas iš 
kubizmo iniciatorių, sulaukęs 81 
m. amžiaus. Drauge su P. Picasso, 
Leger ir Gris jis pradėjo naują 
meno srovę, šiandien žinomą ku
bizmo vardu. Lygiai kaip ir kiek
vienas didelis dailės meisteris, 
Braque nuolat ir nuolat jieškojo 
naujų formų, kas liudjia didelį 
jo, kaip dailininko, veržlumą ir 
turtingumą.

LIETUVOJE MIRĖ 
DAIL. JONAS VAITYS

Rugpjūčio 21 d. Kaune staiga 
mirė Dailininkų S-gos Kauno sk. 
valdybos pirm., doc. Jonas Vaitys. 
Miręs tapytojas buvo gimęs 1903 
m. Kaune, 1928 m. baigęs Kauno 
Meno mokyklą ir 1944 m. Vilnaus 
Dailės akademiją. Nuo 1929 m. 
dirbo pedagoginėje srityje, jo kū
ryba buvo eksponuojama parodo
se Liėtuvoje ir už jos ribų. 1946- 
1951 m. buvo Kauno Taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės instituto

PARUOŠTA P. AUGIAUS 
MONOGRAFIJA

Prieš keletą metų mirusio dail. 
Pauliaus Augiaus monografija jau 
paruošta spaudai. Monografija 
bus didelio formato apie 800 psl., 
kur tilps rinktiniai jo darbai ir 
pora studijinių straipsnių apie 
patį dailininką lietuvių ir anglų 
kalbomis. Monografija rengia 
dail. A. Kurauskas ir Vytautas 
Saulius. Leidžia P. Augiaus žmo
na D. Augienė. Jau galima šį 
reikšmingą leidinį dabar užsisaky
ti rašant p. Augienės adresu: 
6508 So. Talman Ave., Chicago 29, 
III. U. S. A.

direktorium, vėliau ligi mirties 
Kauno Pedagoginio Instituto Sta
tybos fakulteto grafinių darbų ir 
piešimo katedros vedėju. Velio
nis buvo apdovanotas medaliais 
ir buvo kom. partijos narys. 
Rugp. 23 .palaidotas Petrašiūnų 
kapinėse. (E)

VAK. EUROPOJE -PAMINĖTAS
AD. MEKO LAIMĖJIMAS

Locarno, Šveicarijoje, atžymė
jus New Yorko filmų pasaulyje 
iškilusio Adolfo Meko sukurtą fil
mą “Hallelujah the Hills”, apie 
talentingo lietuvio filmą išsamiai 
savo filmų skyriuje rašė “Neue 
Zuercher Zeitung” (rugp. 8 d.). 
Pažymėta, kad Meko filmine kūry
ba galinti suteikti teigiamų vaisių 
šabloninei Hollywoodo filmų gamy
bai. (E)

★

Vakarų Vokietijoje drauge su 
vakarietišku Berlynu priskaitoma 
57.25 milijono gyventojų, iš kurių 
27 milijonai vyrų ir 30 mil. mo
terų.

( ROBERT RAID

ESTAI RUSŲ PRIESPAUDOJE
Iš KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMEN”)(IŠTRAUKA

Prisižadinome vieną ūkininką, kuris po 
ilgų prašymų leido mums likusią nakties dalį pra
leisti jo klojime. Tik ryte paaiškėjo, kad be mūsų 
tame kaime dar apie tūkstantis žmonių buvo apnak- 
vydinta, kurie greičiausiai irgi buvo pasiųsti prie 
apkasų. Niekas nesirūpino nei mūsų aprūpinimu, 
nei nakvyne. Apie 10 vai. pasirodė du politrukai 
ir išvarė prie darbų. Bet — niekas neturėjo jokių 
įrankių! Kiekvienai dešimčiai žmonių buvo išduota 
po kirvį ir kastuvą. Politrukai lakstė aplink keik
damiesi — mes turime kasti. Bet kaip? Ir kur? 
Netrukus buvo sukalti žemėje kuoliukai, ir čia tu
rėjome kasti. Tačiau po kelių valandų atvyko kiti 
politrukai ir pasakė, kad ne čia, o kitur reikia kasti!1 
Bet gi didžioji mūsų dalis tegalėjo paprasčiausiai 
stovėti ir žiopsoti — juk neužteko kastuvų tokiai 
masei! Toksai beždžionių teatras truko šešias die
nas. Praktiškai nieko nebuvo padaryta. Mes gu
linėjome ir kaitinomės saulėje. Kiti vaidino dir
bančius, kai arčiau pasipainiodavo politrukai”.

“Turės nepaimamus sustiprinimus!” 
“Suprantama! Ir kitur ne daugiau buvo pa

daryta. Taigi, šeštą dieną pasirodė staiga trys vo
kiečių lėktuvai. Labai bijojom, kad nepradėtų 
bombarduoti. Vienas iš jų taip žemai nusileido, 
kad stovėjusiems arčiau tilto pamojo ranka duo
damas ženklą pasišalinti. Tada jie numetė bombas 
ant tilto ir nuskrido. Vienas iš jų dar sugrįžo per- 
skrisdamas virš mūsų galvų, pilotas nosine pamo
javo ir dingo”.

“Vokiečiai žino, kad civiliai verčiami apkasus 
kasti. Jie nemėtys bombų ant civilių. Bet — kaip 
gi tu sugrįžai?”

“Visai paprastai, Robertai. Šitos komedijos 
jau man užteko. Pamačius pažįstamą šoferį pasi
prašau, kad jis mane paimtų atgal į miestą. Ir 
kaip matai — aš ir čia”.

“Ir kaip bus toliau?”
“Paliksiu namuose. Jeigu nesirodysiu mieste, 

rusai manęs nesučiups. Paprasčiausiai namuose 
tūnosiu, kol pasirodys vokiečiai. Juk jie jau ne
betoli”.

“Reikia tikėtis — jie netruks pasirodyti”.

★
Sekmadienis. Atvyko Elfi, ir mudu planavom 

išeiti pasivaikščioti ir drauge aplankyti Herbertą 
ir jo žmoną. Suskamba telefonas, ir aš išeinu į 
prieškambarį. Elfi suprato, kad mūsų sekmadie

nio planai vėl sugriuvo.
Pakeliu telefoną. “Raidai! Čia Roogas. Kal

bu iš įstaigos. Imk popieriaus ir pieštuką ir ra
šyk, ką diktuosiu. Įsakymas turi būti perduotas 
visoms mūsų įmonėms už Tallinno ribų. Rašyk!” 
Roogas diktuoja. Įsakymas liečia mašinų evakua- 
vimą ir pačių įmonių susprogdinimą.

“Dar kartą man perskaityk tekstą, Raidai!” 
Perskaitau. “Gerai. Dabar tiesiog iš namų ir per
duok įsakymą visoms įmonėms. Pabaigęs pranešk 
man. Aš tebebusiu įstaigoje”. i

Imuosi darbo. Valandos trunka, kol būnu su
jungiamas ir pasiekiu reikalingus žmones, šalia 
manęs tylėdama sėdi Elfi. "Ar taip reikia, Rober
tai?”

“Taip, mažyte!1”
Pagaliau susikalbėta ir su paskutine įmone, 

žinau, kad dabartinėmis sąlygomis mašinų -nebus 
galima evakuoti ir įmonės paliks, nesunaikintos. 
Tuo jau pasirūpinau.

Skambinu Roogui. “Drauge Roogai! Visos 
įmonės painformuotos!”

“Taip? Tikiuosi, viskas bus tvarkoj, Raidai!” 
“Pilniausioj tvarkoj, drauge Roogai!”

★
Pavargęs ir nusikamavęs grįžtu iš darbo namo. 

Liaudies komisarijate kaskart vis nepakeliamesnė 
įtampa. Aiškiau jaučiu, kaip kiekvienas žingsnis, 
kiekvienas žodis stebimas ir registruojamas. Su 
karčia ironija bandau ir toliau vaidinti, nors žinau, 
kad tik katės su pele žaidimas.

Sėduosi prie stalo. Prie durų skambina. Mo
tina išeina į prieškambarį ir netrukus grįžta. 
“Kažkokia ponia nori tave pamatyti, Robertai. 
Graži žydaitė. Ką tas reiškia?”

“Nieko nežinau, mama. Kur ji?”
“Tavo kambary”.
Praveriu duris. Mane pasitinka Esteros šyps

nys. Ji padeda cigaretę į peleninę ir paduoda man 
ranką. “Labas vakaras, Robertai. Labai nuste
bintas?”

“Atvirai pasakius — taip! Tavęs ateisiančios 
tikrai nesitikėjau”.

“Tikiu, mano mielas, tikiu. Iš tiesų tu netgi 
nenusipelnei, kad tave aplankyčiau. Paskutinis 
tavo pasielgimas iš tiesų nebuvo labai galantiškas”.

“Nesuprantu, Estera”.
Ji juokiasi tiesiog akimis. “Priešingai, Rober

tai! Tu labai gerai supranti. Savaitėmis tu nesi

rodai pas mane, netgi nepaskambini. Tavo vietoje 
kiti vyrai-------”

“Turėjau labai daug darbo, Estera.”
“Ir daug rūpesčių, Robertai, labai didelių rū

pesčių”. Ji nusišypso. “Bet — neverta apie tai 
kalbėti. Kiekvienas gyvena taip, kaip turi gyventi. 
Pasiskambinau komisarijate ir man pranešė, kad 
jau išėjęs į namus, šioje pusėje turėjau reikalų, 
ir štai užšokau pas tave.”

“Labai džiaugiuos, Estera”.
Ji išsitraukia naują cigaretę. “Tikrai? Sun

ku /patikėti. Bet — nėr čia ko ginčytis. Tarp 
kita ko, esi namuose vienas?”

“Ne visai. Mano mama čia. Bet judvi juk ma- 
tėtės.”

“Teisingai!. Tavo motina. Gaila”. Aš tyliu. 
Estera sugniaužo cigaretę iš išsitraukia naują. 
“Norėjau su tavim atsisveikinti, Robertai”.

“Važiuoji į Rusiją?”
Ji linkteli ir priduria pašaipiai: “Važiuoju, 

bet ne taip, kaip pats manai. Aš nebėgu, kaip kad 
daro mano tikėjimo broliai. Ne. Esu tik perke
liama”.

“Jeigu galima — į kur?”
“Žinoma, į Maskvą, mano mielas! Jau aš tau 

buvau minėjus, kad pas mus į NKVD atsiunčiamas 
labai įdomus vyras. Dabar jis jau atvykęs, ir mu
du pilnai sutariam”.

“Aš manau!” — bandau nusišypsoti.
“Bet ne taip, kaip pats galvoji. Mes labai ge

rai sutariam mintyse. Jis labai susidomėjęs mano 
galvosena ir pasirūpino, kad būčiau perkelta. Ma
nau, kad nepavydi?”

“O, ne, ne, Estera! Iš visa ko atrodo, kad mu
dviem teks atsisveikinti”.

Ji nuleidžia akis. “Taip — mes turime atsis
veikinti. Ir bijau, kad mudu niekad, niekad nepasi- 
matysim! Tikriausiai jau niekados!” Ji vėl pake
lia akis. “Ir tu galėtum drauge važiuoti į Maskvą, 
Robertai! Galvą tu tikrai gerą turi, bet — vis tik 
nepasirodei pakankamai gudrus!”

Staiga man pasidaro šalta. Jaučiu, kad esu 
perspėjamas, bet šito ji neturi pajusti!

“Gavai ten gerą vietą, Estera?”
Ji tik patraukia savo dailius pečius. "Gera? 

Taip manau. Mažiausiai bent užnugaryje”.
“Ar ji taip jau gera? Aš visados galvojau, 

kad tu-------”
Estera mane nutraukia. “Negi tu iš tikrųjų 

manai, kad aš galiu būti tokia kvaila, kaip daugu
mas mūsų žydų? Ne, mano mielas! Nemanyk, kad 
aš duosiuos taip išnaudojama, kaip tie visi Goldber- 
gai, Pasternakai ir Judeikinai? šie kvailiai lei
džiasi išstumiami į priekį ir daro kiaulystę po kiau
lystės, o jie nepagalvoja, kad taip rusams patogiau. 
Vėliau bus tvirtinama, kad žydai tą ir tą padarė, 
o patiems rusams niekas nieko neprikiši”

“Vadinasi, tu nori pasakyti, kad žydai tėra tik 

įrankiai rusų rankose ir kaip tokie išnaudojami?”
“Kaip tik tą patį! Argi mūsų žmonėms būti

na buvo vadovauti naikinamiems batalionams? 
Estų kaliniai ir atmatos pasidarė naikinamųjų ba- 
talijonų herojais! žydai — jų vadai, tačiau niekas 
nepagalvoja apie rusus politrukus ir visi užmirš ir 
neprisimins, kad visų naikinamųjų batalijonų vir
šūnėje sėdėjo rusas politrukas ir kad šioji visa ak
cija yra rusų vairuojama! Jeigu jūs keikiate ar 
spjaudotės, tai spjaudote tokius, kaip. Goldbergai, 
Pasternakai, Klompai — kaip tie idiotai besivadin
tų. Bet tokių kaip draugas Rakutinas arba šiur- 
kinas, kurių žinioje visi naikinamieji batalionai, 
tokių niekas nežino!”

“Tu teisi, Estera!”
Ji tik nusikvatoja, “žinoma, aš teisi! Ir tai 

ne vien tik ten, kas liečia naikinamuosius batali
onus, bet visur! Rusai naudodami šitą taktiką 
turi savo pagrindą. Aš pati netikiu, kad jie mums 
žydams malonę daro arba mumis pasitiki. Rusai 
buvo ir tebėra nuožmūs antisemitai! Tik prisimink 
žydų pogromus caristinėje Rusijoje! Tais laikais 
nebuvo nei Hitlerio, nei nacių — o tačiau žydai bu
vo gatvėse skerdžiami, kaip kokiame karnavale. 
Ne, aš visai netikiu, kad rusai komunistai staiga 
būtų pasidarę žydų draugais. Rusai kaip buvę taip 
ir bus antisemitai!”

“Ir, nežiūrint to, vistiek važiuoji į Rusiją?"
Ant savo piršto ji sukinėja didžiulį deimantinį 

žiedą. “Kodėl gi ne? Pagaliau — kas man belie
ka? O be to, aš dirbsiu šešėlyje. Mūsų tauta vien 
tik dėl to pasidarė didelė ir galinga, kad ji veikė 
užnugaryje, patamsėję. Ir vos tik žydas prasiver
žia į šviesą, į saulę, jis tuojau nudobiamas. Žydų 
yra daug, ir jų tarpe vis atsiranda kvailių ir idijo- 
tų. Supranti, Robertai?”

Aš pritariu. Ligi tam tikro laipsnio ji yra teisi.
Estera pasižiūri į laikrodį ir atsistoja: “Lai

kas man eiti. Gaila, kas paskutinio vakaro nega
lėjome praleisti patogiai. Sveikink savo motiną!” 
Prieškambary paduoda man ranką. "Tiesa, norėjau 
tau kai ką įdomaus papasakoti”.

“įdomu?”
“Norėjau tik papasakoti apie vieną iš tavo 

mylimųjų. Atsimeni, kai matėmės kavinėje ir tu 
buvai su viena gražia moterimi?”

"Na?”
“Ta moteris su Zarah Leander veidu. Tačiau

— nesitikėk su ja daugiau pasimatyti”.
"Kaip? Kas su ja atsitiko?”
Estera šypteli patraukdama pečiais. “Nieko

— ji palaikė ryšius su miško broliais, žinoma. 
NKVD turėjo įsikišti. Ji buvo suimta ir tardomai 
Tačiau ji buvo užsispyrusi ožka — toji tavo draugė. 
Užsikirtus ir tyli. Galop ji buvo perduota šlyfš- 
teinienei — supranti, ką tas reiškia (šlyfšteinienė
— NKVD žydė, pasireiškiusi kaip nuožmiausia

(Nukelta į psl. 4)
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VL. DAUTARTAS 
PAM)ĖGDŽIOJĄS 

BURŽUAZINIUS FILOSOFUS 
Pavergtoje Lietuvoje pasirodė 

penktoji VI. Dautarto novelių kny
ga “Kai parausta putinas” ir pir
muoju ypu ji sukritikuota “Tieso
je” (186 nr., rugp. 10). Tiesa, ver
tintojas J. Zinkus nurodė, kad 
Dautartas maloniai nuteikęs sus
tiprėjusiu meninio žodžio brandu
mu, tačiau esą veikalas vis vien 
paliekąs nepasitenkinimo nuosėdą. 
Autorius blaškęsis ir esąs paviršu
tiniškas.

Palietęs paskiras rašytojo nove
les Zinkus jaunąjį autorių bara, 
nes pas jį prasiskverbianti karti 
nusivylimo gaida, miesčioniška 
baimė ir sumišimas, sutikus gyve
nimo sunkumus. Rašytojas esąs 
nepakankamai apsiginklavęs mark
sistiniai — idėjiniais šarvais, ma
žai pažįstąs šiandienos gyvenimą 
ir pagaliau jis klausiamas: kodėl 
pamėgdžioti pasimetusius buržua
zinius filosofus? Juk'ateitis anot 
Zinkaus priklausanti komunizmui, 
o tie lietuviškieji kūrėjai, atrodo, 
vis dėlto tokia ateitimi abejoja. (E)

IŠLEISTA NAUJA 
RAGAUSKO KNYGA

Lietuvoje, 15.000 egz. . tiražu 
neseniai išleista nauja, 420 psl. 
J. Ragausko knyga “Nenoriu dan
gaus”. “Tiesą” paminėjo, kad 
naujoji buv. kun. Ragausko kny
ga esanti sutikta su ne mažesniu 
susidomėjimu, kaip ir jo “Ite, mi-, 
ssa ėst”. Esą, vaizduojamas “nuo
širdus" ateisto pasikalbėjimas 3U 
tikinčiu žmogumi. (E)

ČIKAGOJE PUIKIAI VEIKIA 
TIK “PAŽANGIEJI LIETUVIAI”

JAV gyvenantis
"Tiesos” skatytojas
pažindinti su Čikagos lietuviais ir,

|

B
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S.J. Vilniaus 
pasiryžo su-

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

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

ESTAI...
(Atkelta iš psl. 3)

NKVD kankintoja Estijoje anais metais, Vert.)' 
Kaip buvo toliau — pats gali dasiprotėti. Taip, 
Robertai! Taip užbaigia visi, kurie yra tokie kvaili 
— kaip tavoji draugė. Man jos gaila. Ji buvo 
tokia graži, tiesiog per graži, kad savo gyvenimą 
užbaigtų šlyfšteinienės laboratorijoj. Bet — taip 
kliūva visiems kvailiams ir ... idealistams! La
banakt, Robertai ir ... viso gero”.

★

Dar kartų palinksta vakaras virš drebančio 
miesto. Pasikeliu laiptais ir atsirėmęs baliustrados 
dairausi. Kruvinai raudona saulė lenkiasi prie 
jūros, vienus kitas tamsus debesėlis styro danguje. 
Pamažu skęsta raudonas saulės kamuolys jūroje, 
šiandie tokia raudona jūra ir neįsivaizduojamai 
apmirusi.

žvyruje tylūs ir atsargūs žingsniai. Iš paskos 
kažkas artinasi prie manęs ir sustoja prie žemesnės 
baliustrados. Matosi tik baliustrados atsirėmusi 
alkūnė. Ji mėlyno kombinzono rankovėje su rau
donu raiščiu. Po velnių! Negi ir čia negalima 
turėti ramybės! žvilgsnį nukreipiu į tolumas.

Atsargiai pasigirsta balsas šalia manęs: “Ko 
gi taip dairaisi, klasės drauge?”

Pasuku galvą. Šalia manęs išdžiūvęs veidas 
draugo Šulo naikinamųjų batalionų uniformoje. 
Taip — tikrai Šulo! Bet — jis apie 30 metų pase
nęs. Jo šviesūs plaukai bespalviai, nudribę ilgom 
sruogom žemyn. Augšta lygi kakta išraižyta gi
liomis raukšlėmis. Akys mažytės ir prigesusios, 
skruostai sudribę, žandikauliai prasikišę. Net ir jo 
nosis lyg kiek susmulkėjusi. Nepasakyčiau, kad 
šis pavidalas bent kiek primintų seną klasės drau
gą Šulo.

“Ko dairausi, Šulo? Aš matau kruviną jūrą. 
Kruviną jūrą visame Pabaltijy. O dabar — matau 
ir tave žudikų uniformoje. Ar jau nusiplovei savo 
rankas — jos jau nekruvinos?”

Šulo tyli ir žiūri į tolį.
“Šulo! Ar tau smagu rodytis šioje žmogžu

džių uniformoje? Aš tave prisimenu, kaip tu di- 
džiavaisi savo elegantiška eilute ir kaip atsargiai 
glaudei prie savęs savo naują portfelį. Kur dabar 
tasai portfelis, Šulo?”

Geležinę uždangą praskleidus
žinoma, kuo palankesnėje švieso
je atpasakojo pažangiųjų veiklą. 
Autorius vis dėlto buvo privers
tas pripažinti, kad lietuviai pasi
skirstę į daugybę politinių sro
vių ir kad pažangiųjų srovė esan
ti “gana gausiw. Išskaičiavęs cho
rus, vakarus ir kt. “Tiesos” ko
respondentas nurodė, kad į pa
rengimus “Mildos” teatre dau
giausia susirenkąs senimas, jau 
sidabruotomis galvomis nuo pra
žilusių plaukų, bet “karštomis 
lietuviškomis širdimis”, liepsno
damas meile savo gimtinei Lietu
vai (ir bolševikinei santvarkai — 
E.). Esą daugelis pažangiųjų 
“daugelis policijos mušti” ir ne 
vienas buvęs areštuotas.

O kai pokario metais Čikagoje 
atsiradę “atplaišos”, tai tie poli
cijos mušti — tad prieš valstybės 
tvarką maištaujantieji — pažan
gieji esą iš karto supratę tų nau
jųjų ateivių hitlerines nuotaikas 
ir toliau susirūpinę tuos ateivius 
demaskuoti. Tuo tikslu ir įsteig
tas vad. antifašistinis komitetas 
nukreiptas prieš “nacistinius nu
sikaltėlius”, tokius kaip Paškevi
čius, Impulevičius, vysk. Brizgys 
... Pagaliau, pasidžiaugęs pažan
giųjų kelionėmis į Lietuvą “Tie
sos” korespondentas paskelbia 
keistą teiginį — esą pažangieji 
daro visa, kad neatitrūktų nuo sa
vo tautos. Jie net norėtų iš pa
vergtos Lietuvos parsikviesti jei 
ne liaudies ansamblį, tai nors... 
bet kurio kolchozo saviveiklinin
kus. (E)

RUGPIŪČIO 3-JI IR 
NACIONALIZMAS SU 
VIETININKIŠKUMU

Rugp. 3 d. pavergtoje Lietuvoje 
minėta rugpiūčio 3-ji diena, kai 
1940 m. Lietuva vienbalsiai buvusi 
priimta į Sovietų Sąjungą. Tai 
diena, Lietuvos gyventojų prisi

mintina su apmaudu ir tik spau
doje, per radiją ar minėjimuose 
šūkauta apie 23 metų laimėjimus 
ar “didžiulius poslinkius žmonių 
sąmonėje”. Spaudoje aiškinta, kad 
dabartinio režimo dėka Lietuva 
tvirta, nes ji — milžino dalis. Ne
pridurta, kad tas milžinas savo 
dalį supančiojęs išnaudojimo, rusi
nimo ir kolonializmo pančiais. Gir
tasi pasiekimais pramonės, mokslo 
srityse.

Esą, Lietuva ir kiti kraštai galį 
pavydėti pasiekimų naujose moks
lo šakose, kaip kibernetikoje ir 
puslaidininkių elektronikoje, ato
mų ir molekulių spektroskopijoje 
ir kt.

Partijos organas pripažįsta ta
riamus laimėjimus ir kolchozinei 
santvarkai, ta proga teigdamas, 
kad vad. nacionalistai šaudę iš pa
krūmių, buvę visa eilė blogų metų 
ir kad trūksta kvalifikuotų kadrų 
(Stokuoja ne tik daugelio žemės 
ūkio specialistų, bet ypač jaunimas 
vengia darbo kolchozuose — E.) 
Pagaliau laikraštis nurodo į pa
vergtos Lietuvos pareigą broliš
koms respublikoms (suprask — 
Maskvai) — kovoti prieš nacio
nalizmo likučius, vietininkiškumą 
ir prieš... stengimąsi atkąsti kuo 
didesnio kąsnio kitų sąskaita. Da
bar šaukiama: lietuvių tautos 
1940 m. pasirinktas kelias buvęs 
teisingas. Toks teiginys laikytinas 
pačiu įžūliausiu bolševikinių pro
pagandininkų melu. Lietuvių tau
ta kelio nepasirinko nei 1940 m. 
birželio 15 d., nei liepos 21 d., nei 
rugpiūčio 3d. (E).

RYTŲ VĖJAS ESĄS
STIPRESNIS UŽ VAKARŲ 

VĖJĄ
Maskvos ir Pekino konfliktas 

iš ideologinės plotmės jau persi
meta į rasinius prišeingumuš.

DAR APIE RAMOVĖNUS
Malonus prisiminimais buvo p. 

A. Statkaus, Perth, W. A., straips
nelis apie Korp! “Ramovė”, iš
spausdintas kaip “Skaitytojo Bal
sas” šio laikraščio Nr. 34. Tenka 
sutikti, kad tai buvo tikrai graži 
ir veikli studentų vyrų korporaci
ja, gyvenusi kilniomis idėjomis, 
gražius jaunystės polėkius puose
lėjusi... Drąsių jaunystės dienų — 
Korp! “Ramovė” (įsteigta ne 
1930, bet 1982.X.24) prisiminimą 
p. A. Statkus užbaigia dviem tei
gimais — faktais.

Jis rašo: okupantui uždarius V. 
D. Universitetą, sustojo veikus ir 
Korp! “Ramovė”. Iš tikrųjų, bol-‘ 
ševikams okupavus Lietuvą, uni
versitetas nebuvo uždarytas, bet 
tuoj pat buvo sustabdyta Korp! 
“Ramovės” veikla. Universitetus 
uždarė kitas okupantas — vokie- 

Šulo tyli, tik jo pečiai lyg susitraukia, kaip 
nuo botago kirčių.

“O gal tavo rankoje naganas vertesnis už tu
rėtą portfelį?”

“Kodėl mane taip kankini, Robertai?”
“Šulo! Aš tave kankinu? Jeigu taip, tai be

lieka tuo tik džiaugtis! Aš tegaliu būti tik laimin
gas, galįs vieną iš jūsiškių pakankinti!”

“Liaukis pagaliau, Robertai!”
“Liautis? Bet kodėl gi? Ar tavo jautrūs 

nervai šito neatlaiko? Bet kodėl tavo nervai tyli, 
kai su savo draugais važinėji aplink, skriodi nelai
mingųjų pilvus, apipili žibalu ir uždegi, kai prievar
tauji moteris, pasmeigi ant durtuvų kūdikius?”

“To aš nedarau, Robertai. Ne aš!”
“Tikrai? Tad esi bailys, jeigu tu dabar ne

meluoji! Bet tu turi drąsos visa tai matyti ir gė
rėtis! Tu esi kiaulė, Šulo, šlykšti, purvina kiaulė!”

Šulo apsisuka ir vėl prieina arčiau. “Nutilk 
pagaliau, Raidai, arba aš užmiršiu, kad mes kadaise 
buvome klasės draugai. Aš — ”

Mane pagauna juokas. “Puiku, Šulo! Taip ir 
reikia! Dabar tu man grąsini — bet juk aš nebijau! 
Niekad ir anksčiau tavęs nebijojau! Net ir dabar, 
nors tu esi galvažudžių bandos uniformoje, nešioji 
raudoną pantį ant rankovės ir kišenėje laikai na
ganą. Iskųsk mane arba čia pat vietoje nudėk! 
Juk tu papratęs. Man būtų tik malonumas!”

Šulo veidas papilkėja. “Bet juk aš viso to ne
norėjau. Pagaliau aš neįstengiu tau prieštarauti!”

“Gal tau ir nepatinka toji skerdynių akcija, 
bet juk tu su jais drauge, nežiūrint viso ko. Diena 
iš dienos!”

Šulo tik patraukia pečiais. “Kas gi man be
lieka daryti, Robertai? Juk aš — komunistas!”

“Tu komunistas? Ne, Šulo! Tu joks komu
nistas! Jeigu tu iš tikrųjų būtum komunistas, aš 
tave bent kiek respektuočiau. Bet juk tu neturi 
jokio įsitikinimo! Šulo! Paprasčiausiai tu tik no
rėjai padaryti karjerą — ir štai ją turi! Pradžioje 
tu išdavei savo draugus, savo gimtinę, savo tautą 
— ir už tai gavai portfelį! Dabar iš rusų malonės 
tą portfelį turėjai išmainyti į naganą. Ar tai čia 
tavo įsitikinimai?”

Jis tik sušunka: “Ne, ne! Aš buvau komu
nistas, buvau įsitikinęs!”

(Bus daugiau)

Rugp. 27 d. “Pravda” kinus ap
kaltino, kad jie, keldami rasinius 
klausimus, klastoję komunizmą. 
Esą kinai klasinį šūkį “Visų ša
lių proletarai vienykitės” pakeitę 
šūkių “Rytų vėjas stpresnis už 
vakarų vėją”. Pagal Maskvos par
tinį dienraštį tame naujame šū
kyje jau nebegalima įžiūrėti ko
vingojo klasinio elemento. “Prav
da” kinus dar apkaltino bendra
vimu su “reakciniais Japonijos 
elementais” — su jais norima su
daryti vieningą, rasiniu principu 
paremtą frontą. (E)

Kaip kitose sovietinėse respub
likose, ir Latvijoje pramonėje bei 
prekyboje vis tie patys negalavi
mai. Latvijos kompartijos orga
nas “Ciną” skundžiasi, kad Lat
vijos pramonės įmonėse gamina
ma labai daug broko. Plačiai esan
ti įsiveisusi spekuliacija, ypač 
Rygos įmonėse. Gamybos planai 
smukdomi daugelyje įmonių. Kaip 
taisyklė, komunistų vadovybė dėl 
trūkumų vis kaltina kuriuos 
žemesnius pareigūnus, nors 
ta iš pagrindų sovietinė ūkio 
tvarka. (E)

nors 
kal- 
san-

AŠTRĖJA DVIKOVA
Aštrūs Maskvos ir Pekino 

pušiai kaltinimai tebevyksta. Pa
staruoju metu kinų vyriausybė 
apkaltino Sovietų Sąjungą kad 
šioji dar 1959 m. drauge su JAV- 
mis turėjusi sąmokslą prieš raud. 
Kiniją. Maskva esanti pasirengu
si net paaukoti rytų Vokietiją ir 
tuo būdu įsigyti amerikiečių sim
patijų. Maskvos “Pravda” į kalti
nimus atsakė griežtais žodžiais.

(E)

abi-

SKAITYTOJAI PASISAKO
. čiai. Ne į tai šiuo atveju kryps- 
' ta dėmesys. Kyla visai kitas klau
simas — ar sulikvidavus universi
tetus, buvo nužudytos ir visos tos 
gražios Korp! idėjos ir ar šian
dien jos yra telikųsios tik kaip 
gražus, bet nieko nesakantis 20 
metų senumo prisiminimas?...

Antras p. A. Statkaus teigimas, 
kad naujai išeivijoje įsisteigusi L. 
V.S. “Ramovė” (įsisteigė ne 1952 
m., kaip rašoma, bet 1950.11.26, 
Čikagoje) nieko bendro neturi su 
buvusiais studentais ramovėnais 
taip pat aiškus. Ties juo minutė
lei ir sustokime.

Jau patys pavadinimai — Korp! 
“Ramovė” ir Lietuvių Veteranų 
Sąjunga “Ramovė” rodo skirtumą. 
(Puse burnos tektų pastebėti, kad 
žodis “ramovė” • yra nepatentuo
tas). Jei Korp! “Ramovė” buvo tik 
“jaunų vyrų studentų sambūris”, 
kaip jis pats teigia, išnykęs drau
ge su universiteto uždarymu, tai 
L.V. S. “Ramovė” įsisteigė gyveni
mui reikalaujant. Jos veikimas ir 
gyvavimas nėra surištas su kurios 
mokslo ar kitos institucijos buvi
mu ar nebuvimu, bet priklauso nuo 
visos lietuviškos tremties tautinio 
susipratimo.

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
“Ramovė” svarbiausias tikslas ir 
drauge su juo einanti plati apim
tis yra išreikšta jos statuto pa
grindiniame nuostate:

Mes, buvę Nepriklausomos Lie
tuvos kariai, matydami, kad ko
munizmas gręsia pavergti laisvąjį 
pasaulį ir uždėti jam pančius, 
kad kova su komunizmu dėl pasau
lio ir tuo pačiu Lietuvos laisvės 
pareikalavo ir pareikalaus daug 
aukų ir pasišventimo, kad tai ko
vai mes turime ruoštis, 

nutarėme 
jungtis be jokių politinių pažiūrų 
skirtumo į Lietuvių Veteranų Są
jungą “Ramovė”, kad sutelktomis 
jėgomis kovojus su imperialistiniu 
komunizmu ir atstačius Nepri
klausomą Lietuvos valstybę.

Šiandien po šita pastraipa ri
kiuojasi ne tik Lietuvos Kariuo
menės Savanoriai Kūrėjai, buvę 
visų laipsnių karininkai, eiliniai, 
puskarininkiai, šauliai, šaulės, 
partizanai, bet ir kiekvienas buvęs 
mūsų ginkluotų pajėgų narys, dar 
nepraradęs kovos dvasios tautinės 
tragedijos akivaizdoje. Štai gyvy
binei kovai vesti reikėtų daug 
šviesių protų ir akademinis Ne
priklausomos Lietuvos ramovėnas 
būtų nepamainomas vadovas trem
ties ramovėnui.

Č.J. Zamoiskis, 
Pietų Australija

KOKIU KELIU ĮSIGYSIME 
SENELIŲ — POILSIO NAMUS

Spaudoje pastebėjau kad Syd
ney Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos Valdyba, pa
skelbusi atsišaukimą į visuomenę 
su nutarimu atidaryti Senelių - 
Poilsio Namų Fondą ir iš Drau
gijos sutaupą įnešti į Namų Fon
dą £600. čia yra puikus ir svei
kintinas dalykas; manau, tas atsi
šaukimas visuomenės yra palan
kiai sutiktas. Tikrai S.L.M.S.G. 
Draugijos Valdyba pajudino že
mę, o kad tas judėjimas eitų to
liau, mūsų visų pareiga tą Fondą 
remti.

MAŽOJI LIETUVIŲ DRAUGE
Ieškome kovai dėl Lietuvos lai

svės draugų. Dairomės didžiųjų 
tarpe, siekiame Amerikos kongre
są ir senatą. Džiaugiamės kai ką 
laimėję. Svarbu, kad nenuleidžia
mo rankų, ir dar yra pakankamai 
entuziastų tam reikalui. Manau, 
kad sovietiškojo okupanto užma
čias ir darbus vykdomus Lietu
voje yra būtina nurodyti ne tik 
didiesiems, bet ir amerikiečiui 
darbininkui fabrike ir besimokan
čiam jaunimui aukštesniose ar 
aukštosiose mokyklose. Baigę mo
kslus, gal ne vienas pateks į at
sakingas valstybės vietas, o jei
gu mes juos bent kiek paruošime 
mūsų Tėvynės laisvės atgavimui, 
tai ir kalba kita bus su jais susi
tikus.

Paminėsiu vieną iš atsitikimų, 
kaip nejučiomis amerikietė mer
gaitė liko Lietuvos ambasadore 
savo klasėje.

Dirbu fabrike, kuriame kasdien 
tenka susitikti visad geros nuo
taikos mūsų skyriaus prižiūrėtoją. 
Yra ten įvairių tautybių darbinin
kų, bet jis, kažin kodėl, progai 
pasitaikius, kad ir šposaudamas, 
ilgiau stabteli ties lietuviais, su 
jais pakalba.

Aplanko vieną lietuvių šeimą 
namuose, o kitu kartu atsiveža ir 
savo dukrelę, besimokančią St. 
Gregory The Great mokyklos 7-me 
skyriuje.

Iš tėvo girdėjusi, kad lietuviai 
simpatingi žmonės, dabar pati ste
bi juos. Ir kai grįžo namo, pra
tarė: ’ “Žinai, tėveli, tu neapsiri-

Džiugu, kad moterų draugija 
rimtai pradėjo Senelių-Poilsio Na
mų organizavimo darbą. Teisingai 
pasakius šiuo momentu moterų 
draugija tam darbui turi geresnes 
sąlygas negu kitos mūsų organi
zacijos, o iš prgimties moters šir
dis visuomet yra švelnesnė ir pa
slankesnė labdaringam darbui — 
linkime joms sėkmės ir ištvermės.

Kokiu būdu išaugs S.P. Namų 
Fondas? Sydnėjuje esame apie 
1,500 dirbančių vyrų. Manau, per
daug neapsisunkinsim, jei dirban
tis vyras paaukos £5. Iš to susi
darytų suma £7.500, o jeigu dar 
dirbančios moterys paremtų (dau
gelis jų taip pat uždirba), ir mūsų 
kitos aukos palikimai ir pan, fon
das gali pakilti iki £10.000. Val
džia duoda pašalpą (negražina
mą) du trečdalius viso kapitalo 
susidarytų £30.000.

Kokius namus įskaitant ir že
mę, galėtume pastatyti už £30.000? 
Kad namas neatrodytų kaip ligo
ninė, kareivinės ar prieglaudos 
institutas, kaip anksčiau esu ra
šęs, žemės plotas turi būti nema
žesnis kaip 5 akrai. Ant tokio 
ploto ir už tą sumą būtų galima 
pastatyti keletą namelių; 4 arba 
5; seneliams 3 namus, poilsio 2 
namus, kiekvienas namas turėtų 
būti iš keturių butų. Vedusių se
nelių porai (žinoma be šeimos) 
turėtų būti dvigubas miegamas ir 
valgomas su virtuvėle (toks skai
tysis butas) pakol pajėgūs jie ga
lėtų patys apsitarnauti, viengun
giams ir silpnesniesiems bendra 
virtuvė. Namai turėtų būti mūri
niai. Tikrai atrodytų lietuviška so
dyba — kaimelis. Pravesti kelelį 
su lietuvišku pavadinimu, apso
dinti klevais ir beržais, šalia jo 
kryžius. Kaip malonu būtų senu
tei, seneliui ar šiaip sveikatai su
šlubavus mūsų tautiečiui, gyvoms 
gėlėms papuošti tą Šv. Kryžių ir 
pasimelsti prie jo. Tokia įrengta 
lietuviška sodyba ir jos aplinku
ma dažnai mums primins mūsų 
gimtą kraštą. Tą mes padarę at
liksime didelį kultūrinį darbą ne 
žodžiais, brošiūrėlėmis, bet gyvu 
pavyzdžiu įrodysime artimo ir tė
vynės meilę, kartu ir savo kultūrą, 
nes šioje sodyboje, mūsų tautos 
vardas gali išsilaikyti per keletą 
šimtmečių.

Apie administravimą ir viduri
nę tvarką čia nekalbėsiu, nes tam 
dar yra laiko, ir pasisakys tie ku
rie tam bus kompetentingi.

Iki šiol prieglaudų, senelių, in
stitutai, priimdami senelių vedusią 
porą, vyrą padėdavo į vyrų sky
rių, o moterį į moterų skyrių, vie
nu žodžiu perskirdavo vedusią po
rą. Dabar tie institutai pastebė-

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

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

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Comer Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W. 

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

1.
2. 

mos
3.
4.
5.

kai. Bet man jų gaila, juk jų tė
vynė žiauriai teriojama svetimų
jų”.

Nuo to laiko joje kilo užuojau
ta pavergtiesiems, noras jiems 
padėti. Bet kaip? Negalėdama 
kuo nors kitu, ėmė pasakoti savo 
draugėms apie tai. O kai reikėjo 
mokykloje rašyti rašinius, tai ir 
pradėjo apie lietuvius. Pirmiausia, 
aprašė lietuvių būdą, jų papro
čius, koks vaizdas jai liko lietu
vių šeimą aplankius ir pasiskai
čius knygą “Lithuania Land of 
Heros”.

Antras rašinys jau apėmė šiuos 
klausimus:

Lietuvos krašto turtai;
Svarbiausias lietuvių daugu- 
užsiėmimas;
Lietuvos prekyba;
Lietuvos pinigai;
Dabartiniai lietuvių rūpes

čiai išeivijoje.
Į šiuos klausimus atsako trum

pai, rašinį iliustruoja paveikslais, 
o pinigus rodo originalius tiek, 
kiek jos tėveliui pavyki jų surink
ti iš pažįstamų lietuvių.

Ir kai jos manymu, klasė pa
kankamai įvesta į lietuvų tarpą, 
rašo apie Lietuvos praeitį. Taigi, 
trečiąjį rašinį pradeda nuo Lietu- - 
vos suvienijimo, trumpai prabėg
dama mūsų istoriją.

Taip rašo amerikietė mergai
tė, kuri nemoka nė žodžio lietu
viškai. Pati piešia Lietuvos žemė
lapį rašinių iliustravimui, o kitas 
iliustracijas renka tėvelis iš lie
tuvių darbininkų fabrike. .

Baigdamas, noriu paklausti lie
tuviškojo jaunimo, lankančio ame
rikoniškas mokyklas: ar esate ir 
jūs Lietuvos ambasadoriais mo
kyklose? Jeigu kuriam nors dar 
trūko ryžto, tai pradėkime nuo 
dabar.

(Drv.) J. Žilionis

jo, kad tokia tvarka yra žiauri ir 
dabar pradėjo tvarkyti, kad sene
lių vedusi pora galėtų baigti am
žių kartu. Žinoma, toks persitvar
kymas nėra vienos dienos darbas, 
tam reikia laiko.

Aš čia paduodu savo nuomonę, 
ir manau, kad mūsų inžinieriai, 
architektai ir kiti prisidės savo 
nurodymais ir duos teisingų pata
rimų. Kaip greitai mes įsigysime 
tą Senelių — Poilsio sodybą; pa
reis nuo Tavęs ir nuo manęs.

Antanas Bauiė

ATVIRAS LAIŠKAS 
MELBOURNO APYLINKĖS 

VALDYBAI
Perskaitęs Mūsų Pastogės Nr. 

35 Melbourne apylinkės Valdybos 
pranešimą, kad ji šiais metais ne
rengia Tautos šventės minėjimo 
ne nuo jos priklausančių priežas
čių, labai giliai susimąsčiau. 0 
susimąsčiau dėl visos eilės motyvų. 
Pirmiausia, pagal susidariusią 
ALB penkiolikos metų tradiciją 
visos apylinkės valdybos laiko sa
vo pirmąja pareiga paminėti mū
sų tautines šventes. Taigi, šį dar
bą ne pačios apylinkės valdybos 
pasirenka, bet jos įpareigojamos 
jau jų išrinkimo metu ir apylin
kės valdybos negali nuo jų atsisa
kyti, praleisti ar panašiai. Iki šio
lei net ir mažiausios apylinkės 
labai kruopščiai šias pareigas at
liko. Tačiau ne tik mano, bet, tur
būt, ir visų “Mūsų Pastogės” skai
tytojų nustebimui viena didžiųjų 
mūsų apylinkių — Melbournas su
laužė šią gražią tautinę tradiciją 
ir ALB veiklos liniją paskelbdama, 
kad ji šiais metais Tautos šventės 
minėjimo neruošia. Mieli Melbour
ne apylinkės valdybos nariai, ko
kiomis priežastimis Jūs nebandy
tume savo neteisėto veiksmo ap
ginti, tas niekados jums nepavyks. 
Jeigu priežasčių ir buvo, jos te
galėjo tą minėjimą padaryti ma
žiau įspūdingu, gal net ir negau
siu, gal blogesnėse patalpose ar 
panašiai, bet jūs turėjote jį su
ruošti, nes tai yra Jūsų moralinė 
pareiga. Šį savo laišką, rašau tik 
dėl to, kad kitos apylinkės nepra
dėtų sekti Melbourne pėdomis, ir 
tautinių mūsų minėjimų atidėlioti 
kitiems metams ar pasitenkinti to
kiais pareiškimais, kokį padarė 
Melbourne apylinkės valdyba.

J.P. Kedys,
Parramatta
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VYTIS — BUDAPEST 
56:61 — 19:32

Pirmoji vyrų krepšinio komanda 
turėjo retą progą sukelti sensaci
ją Pietų Australijos krepšinio mė
gėjams.

Lietuviai rungtynes prieš Pietų 
Australijos meisteri pradėjo labai 
nesėkmingai. Pirmam ketvirty 
vengrai pirmavo 15:6, nes vytie
čiai darė daug šiurkščių klaidų. 
Prieš kėlinio pabaigą R. Daugaliui 
perėjus i puolimą, lietuviai sparti
na žaidimą. Aktyviai pasirodė J. 
Gumbys ir vis tik vengrai kėlinį 
užbaigė 13 taškų persvara.
Antrą kėlinį vytiečiai pradeda (o 

jeigu taip būtų pradėję rungtynių 
pradžioje!) šioj sudėty: R. Dau- 
galis, J. Gumbys, A. Ignatavičius 
puolime, V. Stankevičius ir R. Pet- 
kūnas gynime. Lietuviai greit įro
dė vengrams, kad jie pasiryžę šias 
rungtynes laimėti ir trečio ketvir
čio gale priešas pirmauja tik 7 taš
kais. Po to vytiečiai dar ryškiau 
diktuoja žaidimą ir klasiški J. 
Guntbio priėjimai rezultatą sušvel
nino iki 2 taškų, bet tuo metu ne
lemtas teisėjo sprendimas sužlug
dė lietuvių viltis laimėti. O buvo 
taip: 4 min. iki rungtynių pabai
gos vengrai veda 52:50. Prie 
priešo krepšio kamuolį gavo J. 
Gumbys — daro nesėkmingą meti
mą ir po to puolė prie į užribį ei
nančio kamuolio susidurdamas su 
priešo žaidėju — teisėjo švilpukas. 
Rungtynių teisėjas, kurį laiką su
abejojęs, baudą priteisė J. Gum
bini. Jonas dėl 5 pražangų turėjo 
apleisti aikštę, kas tikriausiai ir 
nulėmė pačias rungtynes.

Prieš Pietų Australijos meisterį 
pralaimėta garbingai. Vytiečiai 
žiūrovams paliko labai gerą įspūdį, 
ir šios rungtynės laikytinos geriau
siomis visame sezone.

Ypatingai aktyviai pasirodė ir 
sėkmingai taškus medžiojo J. 
Gumbys. Jonas dažnai individu

aliai veržėsi prie priešo krepšio ir 
jo nuginkluoti nepajėgė Helsinkio 
olimpijados dalyvis vengras Les 
Hody.

Kaip ir anksčiau, taip ir šiose 
rungtynėse pastebėta, kad vytie
čiai be Ignatavičiaus nėra pilnas 
vienetas. Algis prityręs komandos 
dirigentas. Jo šlifuotas žaidimas 
bei tikslios pasuotės suteikia ko
mandos draugams geresnių progų 
atakuoti priešo krepšį ir suteikia 
pasitikėjimo.

Nesuprantama, kodėl R. Dauge
lis rungtynių pradžioje žaidė gyni
me. Praeitis parodė, kad Rimas 
komandai naudingiausias puolime. 
Tas samprotavimas pasitvirtino 
ir šiose rungtynėse, nes R. Dauga
liui perėjus į puolimą lietuviai žai
dė rezultatingiau už vengrus.

R. Petkūnas ir V. Stankevičius 
gynime žaidė kovingai ir atydžiai 
dengė priešo žaidėjus. Taškus pel
nė: J. Gumbys 27, R. Daugalis 14, 
A. Ignatavičius 7, R Petkūnas 4, 
V. Stankevičius 4, S. Visockis O, 
L. Urmonas 0.

Vyties rezervas ir jauniai pir
menybes užbaigė lentelėse užim
dami kuklesnes vietas be teisės 
dalyvauti finaliniuose žaidimuo
se.

VYTIS (jaunučiai) — C.Y.
(purple) 50:44

Jaunieji vytiečiai pirmenybes 
užbaigę pirmaisiais, finaliniuose 
žaidimuose rungtyniavo prieš ka
talikų jaunučius. Tautiečiai skait
lingai susirinko stebėti pajėgiau
sių Pietų Australijos iki 14 m. 
amžiaus jaunuolių rungtynių. Pir
muosius taškus pelno priešas, bet 
J. Jaunutis rezultatą išlygino. Pa
grindinis Vyties penketukas: J. 
Jaunutis, P. Kanas, A. Jonavičius, 
puolime ir P. Arlauskas, A. Jau
nutis gynime žaidžia sėkmingai ir 
pirmą kėlinį užbagia 10 taškų 
persvara.

S MURRAY’S

Antram kėliny vytiečiai žaidžia 
daugiau individualiai, ir priešas 
rezultatą išlygina. Po to jaunieji 
lietuviai vėl diktuoja žaidimą ir 
pirmauja 8 taškais. Katalikų jau
nučiai stiprina gynybą ir prieš 
rungtynių pabaigą rezultatą vėl 
išlygina. Metimą daro A. Jaunu
tis — priešas išlygina. Sėkmingai 
tris kartus prie priešo krepšio 
prasiveržia P. Kanas ir vytiečiai 
rungtynes baigia 6 taškų persva
ra.

Jaunieji lietuviai susilaukė kie
to pasipriešinimo, tačiau pelny
tai įveikė. Komanda gerai susižai
dusi, tik puolėjai turėtų palaikyti 
glaudesnį ryšį su gynėjais. Iški
liausiai šiose rungtynėse pasirodė 
J. Jaunutis. Taškai: J. Jaunutis 
22, P. Kanas 12, A. Jonavičius 8, 
A. Jaunutis 8, P. Arlauskas 0, R. 
Jonavičius 0, A. Skiparis 0.

ši pergalė suteikė vytiečiams 
teisės dalyvauti Grand Finale, ku
ris įvyks rugsėjo 20 d. 7 vai. vak. 
Forrestville basketball stadijone. 
Tautiečiai kviečiami skaitlingai 
atvykti pasižiūrėti šių rungtynių.

MERGAITĖS

VYTIS — KINGSTON 24:25
Pirmoji mergaičių komanda — 

R. Andriušytei dėl tarnybos į 
rungtynes neatvykus, žaidė labai 
blogai. Nenuostabu, nes Rasa vie- 
nintėlė agresyvi žaidėja Vyties 
komandoje. Taškai: M. ŠiukŠtery- 
tė 9, I. Pečiulytė 7. Šias rungtp- 
nes pralaimėjusios vytietės atsi
dūrė pirmenybių lentelėje šeštoje 
vietoje.

VYTIS II — SOUTH 76:4
Jaunosios vytietės “triuškinan

čiai” įveikė South krepšininkes. 
Taškai: N. Vyšniauskaitė 32, G. 
Krivickaitė 16. Po šios pergalės 
jaunosios lietuvaitės lentelėje už
ima ketvrtą vietą. Sekančios run
gtynės finalinėse žaidynėse prieš 
Panthers krepšininkes.

STALO TENISASl
Pirmoji vyrų komanda finaluo

se pralaimėjo prieš Woodville 3:6. 
A. Gudaitis 2, P. Urbašius 1. Len
telėje užėmę antrą vietą vytiečiai 
turi pakartotiną progą ir sekan
čiose rungtynėse susitiks prieš 
Hyde Park.

VYTIS II — HYDE PARK 6:3
Finaluose geriau pasisekė jau

nosioms vytietėms. Taškai: B. 
Mikužytė 3, R. Pacevičiūtė 2, K. 
Pacevičiūtė 1. Sekančiose rung
tynėse vytietės susitiks su Philips 
— E.T.S.A. pralaimėtojoms.

R. Sidabrą*

Šacliiiiatu pasaulyj e
ATVYKSTA A. KOTOV

Spalio 1 d. iš Maskvos išvyks į 
Australiją Rusijos šachmatų did- 
meisteris A. Kotov. Sydnėjuje bus 
spalio pabaigoje'. Be simultanų 
A. Kotov dalyvaus specialiai su
ruoštuose šachmatų turnyruose 
Sydnėjuje, Melbourne ir Adelai
dėje.

A. Kotov gimęs 1913 metais. 
Būdamas 37 metų amžiaus gavo 
teisę dalyvauti didmeisterių tur
nyre užėmęs šeštą vietą kvalifi
kaciniame turnyre Budapest 1950 
metais.

A. Kotov įsigijo didmeisterio 
vardą laimėdamas tarptautinį 
šachmatų turnyrą 1952 metais, 
suruoštą Švedijoje, Stockholm, 
nepralošdamas nė vienos partijos.

AUSTRALIJOS ŠACHMATŲ 
ATSTOVAI

Praėjusią savaitę į Djakartą 
(Indonezija) išvyko 2 Australijos 
šachmatininkai John Purdy ir Bel
la Berger atstovauti šios valsty
bės 10-sios zonos tarptautiniame 
šachmatų turnyre. Be Australijos 
šachmatininkų turnyre dalyvaus 
New Zealand, Indonezia, Malaya, 
Singapore, Japan ir Hong Kong 
šachmatininkai, šio turnyro lai
mėtojas gaus teisę dalyvauti kan
didatu į pasaulio meisterius tur
nyre.

JOHN PURDY
John Purdy paskirtas atstovau

ti Australiją po laimėto Austra
lijos šachmatininkų turnyro, įvy-

kusio praėjusių metų pabaigoje ir 
šių metų pradžioje Perth, kuria
me dalyvavo šachmatininkai iš 
visų Australijos valstijų. Viso 24 
šachmatininkai, įskaitant vieną iš 
New Zealand ir garsųjį 15 metų 
jaunuolį Tan Lian Ann iš Singa
pore, kuris šiame turnyre užėmė 
antrą vietą.

John Purdy tai garsiojo C.J. 
Purdy sūnus. Lietuviams šachma
tininkams John visuomet yra la
bai draugiškas ir prijaučiantis. 
Jau keletą metų vadovauja Syd- 
nėjaus visiems Grade Match tur
nyrams, todėl lietuvių šachmatų 
sekcijos vadovui tenka daug kartų 
su juo bendrauti. Visi lietuviai 
šachmatininkai (kuriuos John va
dina vardais) linki jam sėkmės 
Indonezijoje.

BELLA BERGER
Antrasis Australijos šachmati

ninkų atstovas Bella Berger yra 
vengras. Prieš atvykdamas į Au
straliją laimėjo Vengrijos jaunių 
pirmenybėse. Dėl antrojo atstovo 
buvo kilę daug ginčų ir nepasiten
kinimo. Negalint vykti tarptauti
niam meisteriui L. Steineriui ir 
Endzelinš (latvis), C.J. Purdy 
kandidato parinkimas pasidarė la
bai komplikuotas: nutarta pra
vesti turnyrą Melbourne, į kurį 
atsiuntė atstovus: Tasmania We
ber, S.A. Koshnitsky, Vlc. Ozols 
ir N.S.W. Berger. Dėl paskutinio
jo Sydney australų spaudoje buvo 
pareikšta priekaištų.

Turnyrui pasibaigus Ozols ir 
Berger surinko po lygiai taškų — 
3i. Galutinai pasirinkta Berger.

V. Augustinavičius

PATAIKĖ
Pas veterinorių atsineša žmo

gus laikrodį ir prašo pataisyti. 
Veterinorius šypsodamasis bando 
jam paaiškinti:

— Atsiprašau, tamsta, aš esu 
ne laikrodininkas, o veterinoriuš 
— gydau gyvulius, paukščius.

— Tai aš tikrai pataikiau, — 
nudžiunga žmogutis. — Tas laik
rodis su gegute. Pats laikrodis 
ir eina ir ką, bet gegutė neku
kuoja. Ar tamsta neduotum ko 
kių lašų, kad ji atgautų balsą.

REALIATYVUS REIKALAS
— Ar kiaušinis yra vyriškos 

ar moteriškos giminės?
— Priklauso, kas iš jo išsiri

ta, ar gaidys ar višta.

John Purdy

PIETŲ AUSTRALIJOS ŠACHMATININKŲ ŽINIAI

Pranešama, kad rugsėjo 15 d. 4 
v. p.p. Lietuvių Namuose, Nor
wood, Eastry St. 6 — 8, prasideda 
Pietų Australijos lietuvų šachma
tų pirmenybės ir klasifikacinės 
varžybos nustatyti, kas atstovaus 
S.A. ateinančioje sporto šventėje. 
Užsirašyti galima pas kiekvieną 
šachm. sekcijos narį arba Lietuvių 
Namuose ir pas šachm. Sekc. Va
dovą P. Lukošiūną, Tel. 53 1984.

ŠACHM. SEKCIJA

14. 8. 63 Vyties A kl. Šachm. ko
manda nugalėjo Universitetą I 
3 1/2:1 1/2. B kl. nugalėjo Uni
versitetą 5:0 ir C kl. laimėjo prieš 
Universitetą 4:1. Pernai Vytis A

HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.)
TEL.: 26 1768

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY).
JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
I visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 

HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- 
tinai irodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* 

>*< gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.
Jį Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
'♦Į nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun- 

tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes
J pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
| giminės. ’

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

B "KOVO” SPORTININKAI

kl. buvo pralaimėjusi Univ. I 4 1/2 
: 1/2.

Spalio 6 d. Adelaidės jaunimo 
šventės metu Lietuvių Namuose 
šachm. korespondencinių pirmeny
bių finalistas į pasaulio meiserius 
R. Arlauskas duos šachmatų si
multaną. Kviečiami dalyvauti jau
nesni žaidėjai.. Užsirašyti iš anks
to nereikia, tik einant lošti reikia 
atsinešti savo šachmatus.

Australijos šachm. S-ga kvietė 
į Australiją atvykti šachm. did- 
meisterį Keresą, bet vietoje jo at
siunčiamas didm. Kotov, kuris 
duos simultanus ir Sydnėjuj bei 
Melbourne dalyvaus specialiuose 
turnyruose. S. A. Šachm. S-ga pa
siūlė dviem stipriausiem šach. klu
bams suruošti Adelaidėje simulta
nus. Kadangi Vytis laikomas stip
riausiu klubu, tai jai tektų ruošti. 
Pasiūlymas svarstomas.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- 

) mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- 
į dijų, radiogramų, pianinų, akordeoną, šaldytuvų, skalbimo ir 
( siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- 
) džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nusta+o 
5 Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
►; — 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
į SYDNEY:
Įį CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
§ 143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
į PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
) 293 Church St. Tel.: 635-9728.
J BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH 
»Į 5 Kitchener Pde. TeL: UY 8089.
8 NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH 
į 557 Hunter St. Te].: B 3596.
J NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH
J 93 Northumberland St., Wickham, teL: 61-5180. ?
♦i MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, > 
J 94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498. •«
fi PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, :< 
;«! 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. J

FOOD STORES,

FOOD STORES,

FOOD STORES,

— Prieš kurį laiką, stebint ko- 
viečius žaidžiant krepšinį New- 
towno salėje, atsitiktinai prisėdau 
prie dviejų gražuolių: vienos blon
dinės, kažkaip tai panašios į lietu
vaitę ir antros tamsios brunetės — 
tikros ispanės. Abi įsikarščiavę 
stebi koviečius atkakliai kovojant 
ir savo mintis išreiškiant tikra 
australiška tarme. Nu, galvoju, 
tie koviečiai puikūs vyrai, net ir 
vietinių gražuolių turi savo ger
bėjų tarpe! Tik štai, pertraukos 
metu, prie jų prisiartina vienas 
kovietis žaidėjas su N. S. W. uni
versiteto rinktinės treningu ir už
kalbina, gana piktai lietuviškai, 
matyt nekaip sekėsi mėtyti. Ir 
koks mano nustebimas kai blondi
nė su ispaniška brunete pradėjo 
su juo taip pat lietuviškai kalbėti, 
pasirodo, esančios lietuvaitės, tik 
tarpusavyje, jau gal iš mandrumo, 
besikalbančios angliškai. Nieko 
nepadarysi, kuo svetimiau, tuo 
įmantriau.

— Kalbant apie tą anglų kalbą, 
kitą kartą bestebint Kovo mergi
nas treniruotės metu, net stebė
jausi, kaip tuo laiku jas treniravęs 
vyrų treneris A. Laukaitis, net su
šilęs joms lietuviškai kalė krepši
nio mandrybes, o jos, tik nusisukę 
į šalį, jau “jakiti, jakiti” liežiu- 
vius laužė angliškai. Įdomu kas 
galų gale laimės, treneris ar mer
ginos?

— Neseniai buvęs įžymusis 
krepšininkas ir dabar garsus šach
matininkas šaknelė, nelygioje po
kerio kovoje susitiko su keliais to 
“meno” mėgėjais ir, po gana ilgos 
kovos, galvodamas šachmatiškų 
ėjimų kombinacijomis, negalėjo

(PRO KREIVUS AKINIUS) 
suprasti, kaip “mėgėjai” taip 
smarkiai patvarkė profesionalą.

— Per anksti į atsargą išėjęs 
gerai žinomas kovietis A. Vasaris 
norėdamas bent dalinai prisiminti 
sportą, įstojo į motoristų sąjungą 
ir, nusipirkęs prieškarinę mašiną, 
bando prisiminti tas geras jaunas 
dienas. Tik gaila, kad dažnai pa
sitaiko vietoj motorizmo išmėginti 
stūmimo nuo kalno ir iš paskos bė
gimo meną. Gal kartais, atsibo- 
dus naujam sportui, veteranas 
Algis grįž prie krepšio ar bent 
prie tinklinio?

— Moterų krepšinio treneris V. 
Binkis buvo taip prisivarginęs be- 
vežiodamas savo merginas į treni
ruotes ir rungtynes, kad, galų gale, 
turėjo ir mašiną keisti, ir pats pa
imti atostogų nervams nuraminti. 
Įdomu kaip sekasi jį pakeičian
čiam vyrų treneriui, nors, tiesa, 
jis mašinos dar neturi.

— Naujasis Kovo krepšininkas, 
buvęs adelaidiškis A. Lapšys, jau 
visai baigia aklimatizuotis Sydnė
juje. Nors žiemos metu ir šalta 
gyventi Bondi, tačiau didmiesčio 
Sydnėjaus šiluma tą viską užtu
šuoja, o su ateinančia vasara Ade
laidė liks tik gražus prisiminimas.

— Kovo tinklinio treneris J. Eis- 
montas paskutiniuoju laiku su
laužė jau antrąją savo pypkę. Ar 
nevertėtų tinklininkams padaryti 
mažą rinkliavą ir savo trenerį pa
gerbti su nauja nelūžtama pypke?

— Naujosios valdybos pulsas 
yra nepamainoma p. Motiejūnienė. 
Tai tikra klubo bitelė, su širdimi 
ir dūšia atsidavusi sportinei veik
iat Tik visa bėda, kaip ji išsi
reiškė, yra' sekmadienių rytai, ka

da su savo dukterimis krepšinin
kėmis turi anksti keltis, kad sus
pėtų į treniruotes. Žiemą anksti 
šalta, o taip dar norėtųsi nors va
landėlę pabūt šiltoj lovoj...

— Daugiausiai užimtas tai Ko
vo pirmininkas S. Pačėsa: čia 
rungtynės, čia posėdžiai, čia rū
pesčiai dėl balių, vakarų, taip kad 
ir nelieka laiko draugiškam ram- 
siukui.

— Jauniausias ir didžiausias 
Kovo krepšininkas Reizgys negali 
vis dar suprasti, kad mokyklinis, 
krepšinis, palyginus su klubiniu, 
yra per daug švelnus ir vaikiškas. 
Bet daroma didelė pažanga jį tuoj 
padarys visai kitokiu puikiu 
žaidėju.

— Gerajam Kovo žaidėjui S. 
Lukoševičiui, priešininkai, nega
lėdami uždengti, išdūrė akį ir jis 
vargšas, su pergale iškentėjęs vi
sas rungtynes ir po jų nuvykęs į 
akių kliniką pasigydyti, papuolė 
studentams praktikantams į ran
kas, kurie tris valandas tyrinėję 
jo raudoną akį, pagaliau nuspren
dė pašaukti gydytoją ir pradėti 
gydyti. Pasirodo, kad kantrumas 
gali pasitarnauti ne tik krepšiniui, 
bet ir medicinai, nesvarbu, kad li

gonis dėl to gali ir akies netekti.
— Naujasis Kovo stalo teniso 

vadovas V. Karpavičius, norėda- 
ma’s padaryti vėl stiprią stalo teni
so komandą, gana greitai susitvar
kė su vyrais, tačiau moterys jam 
tur būt įvarys chroniškus galvos 
skausmus. Mat, iš buvusios stip
rios jų trejukės tik viena buv. čem
pionė aktyviai įsijungė į talką, kai 
iš likusių dviejų: viena laukiasi 
busimojo žaidėjo — jos, o kita ne
gali apsispręsti — pradėti vėl, ar 
ne? Įdomu kaip tas viskas baig
sis ir ar nereikės pačiam vadovui, 
pasiskolinus žmonos sijonėlį, at
stovauti kovietes?

— Jei galite — patarkite krepši
ninkui Jurgiui Kraucevičiui, kokio 
stiprumo mašiną pirkti, nes iš se
nosios, po turėtos katastrofos, nei 
griaučių nebeliko, kai pats savi
ninkas, tik dulkes nusipurtęs, kitą 
dieną prisistatė į rungtynes. Ir 
sako žmonės, kad sportas nesutei
kia patvarumo.

— Gal žinote kas atsitiko su mū
sų sydnėjiškiais veteranais, buv. 
valdybų nariais ir net pirminin
kais? Nei jų pačių matosi, nei jų 
balso girdisi, ne gi jau taip kietai 
užmigo?

Runas Gailius

Į EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

” Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
' • akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
’ > šeštad. 9-13 vaL
■ > 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St.,

’ Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)
Tel. 62-2231
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nOsų PASTOGĖ Maloniai kviečiami visos V I C T O R I J O S tautiečiai atsilankyti į linksmą

IUBILE11NĮ LIETUVIŲ

BENDRUOMENES BALIU
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

LATROBE VALLEY, 
VIC.

Rugpjūčio 24 d. A.L.B. Mel
bourne Apylinkės pirmininkas p. 
inž. Pelenauskas, p.Pumputis ir 

-p. Adomavičius, visi trys su savo 
poniom, darydami mažą ekskursi- 
jėlę į Latrobe Valley apylinkes, su 
lietuviškų plokštelių muzika buvo 
trumpam užgriuvę i vietos seniū
nijos seniūno p. F. Sodaičio rezi
denciją Morwelly, rudosios anglies 
kasyklų pašonėj.

Prie įmantriai paruoštų p. Mo
nikos Sodaitienės užkandžių (tal
kininkavo Mrs. šeštokas, p. Kože- 
niauskienė ir p. Mačeckienė) jau
kiai praleista keletas valandų be
sišnekučiuojant ir besitariant dėl 
tolimesnių ryšių palaikymo tarp 
Melbourne ir Latrobe Valley nors 
ir neskaitlingų tautiečių.

Tarp kitko p. inž. Pelenauskas 
visus vietos tautiečius užprašė 
skaitlingai dalyvauti rugsėjo 21 d. 
Richmond Town Hall jvykstan- 
čiame Melbourne Lietuvių Apylin
kės ruošiamam baliuj, kurio'tiks
las bus prisiminti pirmuosius prieš 
penkioliką metų čia žengtus lietu
viškos organizacijos žingsnius.

Be to, buvo nutarta galimai da
lyvauti ir netrukus jvykstančiame 
kaimyninės Sale’s seniūnijos rug
sėjo 8-sios dienos minėjime.

Pobūvis buvo paįvairintas poeto 
Juozo Mikšto paskaitytais keliais 
eilėraščiais iš ruošiamo išleidimui 
rinkinio ŠIRDIS GIRTA GYVE
NIMU.

Yallourno Dulkė

SYDNEY
GRAŽUS TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Rugsėjo 7 d. Dainavos salėje, 

Bankstowne Sydney, Bankstown ir 
Cabramatta apylinkių valdybos 
jungtinėmis jėgomis surengė gra
žų Tautos šventės minėjimą. Šį 
kartą minėjimas buvo pravestas 
originalesniu būdu, negu kaip vi
sada. Minėjimo dalyviai, kurių 
tikrai gausiai susirinko, buvo su
sodinti prie atskirų staliukų. Mi
nėjimas pradėtas Tautos Himnu, 
kurį scenoje sugiedojo Dainos 
choras. Toliau trumpu žodžiu pra
dėjęs iškilmingą minėjimo dalį 
Sydney apylinkės p-kas p. S. Na
rušis pakvietė tai dienai tarti žodį 
Dr. V. Donielą. Dr. V. Donielos 
pranešimas buvo trumpas, bet gi
lus. Nesileisdamas į istorines ap
linkybes, jis palietė mūsų šios die
nos rūpesčius atsakydamas į iškel
tą klausimą — kas mus skiria ir 
kas mus jungia. Vėliau sekė Dai
nos choro koncertas ir po jo tauti
nių šokių grupė vidury salės pa
šoko tris tautinius šokius. Minė
jimo iškilmingą dalį užbaigė

Bankstowno apyl. p-kas p. A. Le
lešius, padėkodamas visiems minė
jimo dalyviams ir drauge pakvies
damas pasilinksminti. Grojant 
smagiai šokių kapelai, buvo pada
lyvauta ir pasišokta iki vėlyvos 
nakties. Sekančią dieną, sekma
dienį, minėjimas buvo tęsiamas 
Lidcombe bažnyčioje, kur kun. P. 
Butkus atlaikė iškilmingas pamal
das. Jų metu Dainos choras įspū
dingai pagiedojo.

Reikia pasakyti, kad tokiu būdu 
surengtas minėjimas tikrai įnešė 
naujumo ir visi juo tikrai buvo pa
tenkinti ir sužavėti.

NEWCASTLE
GRAŽUS 

VAIŽGANTO PAMINĖJIMAS 
Newcastle apylinkės valdyba 

rugpjūčio 26 d. surengė įspūdingą 
Vaižganto minėjimą. Šiais metais

kaip tik sukanka 30 metų nuo kan. 
Juozo Tumo Vaižganto mirties. 
Tuoj po liet, pamaldų ten pat pa
rapijos salėje susirinko gausus 
vietos lietuvių būrys. Minėjimą 
pradėjo Newcastle apylinkės p-kas 
p. P. Brūzga pakviesdamas visus 
sugiedoti Lietuvos Himną ir po to 
Mūsų Pastogės redaktorius p. V. 
Kazokas buvo paprašytas skaityti 
paskaitos. Paskaita buvo origi
nali, kupina aktualių minčių ir 
prielaidų. V. Kazoko pareikštos 
minėjime mintys ir išvedžiojimai 
klausytojų tarpe susilaukė didelio 
susidomėjimo ir jam buvo padėko
ta ilgais plojimais .

Po paskaitos “Kregždučių” sep
tetas (Z Zakarauskienė, R .Dum- 
šaitė, M. Zakarauskaitė, D. Skuo- 
daitė, B. Zakarauskaitė, J. Buro- 
kienė ir I. Jazbutytė) padainavo 
“Yra šalis” — solo deklamavo Z. 
Zakarauskienė, ir “Oi, užgrokit,

Pažadame linksmą nuotaiką, malonias staigmenas, gerus užkandžius ir įvairiausius gėrimus. ]♦] 
Gros mums belbourniSkiams gerai žinomas kontinentalinis orkestras. >♦<
Baliusįvyks — $

RICHMOND TOWN HALL
RUGSĖJO 21 DIENĄ (Šeštadienį) 7 VAL. VAK.
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v
Bilietai gaunam pas kiekvieną valdybos narį arba galima telefonu užsakyti. Tel. 79-2417 $

!♦!

girios”. Po kregždučių dainų sekė 
vaidinimas. Suvaidinta Vaižganto 
scenos vaizdelis “Žemės ar mote
ries”. Šį veikalėlį režisavo J. Bu- 
rokienė ir vaidino: Z. Zakaraus
kienė (Petrutė), V. Jazbutis (Gai
dys), V. Nekrošius (Rudys), M. 
Zakarauskienė (Pelė), Č. Zaka
rauskas (Gražys) ir D. Skuodaitė 
(Karusė). Visi vaidilos atliko sa
vo roles pasigėrėtinai. Šis pavykęs

1963 m. rugsėjo mėn. 14 d. — šeštadienį — 7 vai. vakaro, “Džiugo” tunto Melbourno 
Skaučių Skyrius, ' —

KARMELITŲ PARAPIJOS SALĖJE, MIDDLE PARK, 
rengia

Šokiu vakarą
Programoje dviejų veiksmų operetinio pobūdžio scenos vaizdelis 

Akivatos "BARBEKIU”
Po programos Šokiai iki 11.30 vai. — Įėjimas 10 Sil. Moksleiviams 4 Sil.

t SYDNĖJAUS SKAUTŲ TĖVŲ IR . “
- RĖMĖJŲ KOMITETAS "* J * •
>• ruošiaįdomų ;;

:: PAVASARIO ŠOKIŲ VAKARĄ ji

kuris įvyks 1963 m. rugsėjo 21 d. "Dainavoje", ‘J
:: EAST TERRACE, BANKSTOWN. "
“ Gros gera Bralių šokių kapela.

Programoje dalyvauja (9 vai. v.): Seserų duetas ir syd- ;; 
" nėjiškiams gerai pažįstamas aktorius, kuris rūpinasi ir progra- 
;; mos pravedimu. ’ ’

Vakaro pradžia 7 vai. v. *;
;; Įėjimas 10 SU.; moksleiviams 5 SU. "
:: PELNAS SKIRIAMAS SKAUTIŠKAI AI VEIKLAI "

PAREMTI.

DĖMESIO KOVO 
SPORTININKAMS

Pereitą kartą pranešimuose Ko
vo sportininkams įsivėlė klaidų. 
Stalo teniso treniruotės vyksta ne 
trečiadieniais, bet antradieniais 8 
vaL vak. Bankstowno Liet. Na
muose.

Kovo merginos australų turny
re stovi ne šeštoje, bet ketvirtoje 
vietoje.

Prieš ar už izoliacionizmą? Šis 
klausimas plačiau buvo nagrinėtas 
šiame laikrašty, bet, atrodo, neuž
baigtas. Sydnėjuje sambūris švie
sa šuo klausimu rengia spalio 26 
d. Redfern lietuvių namuose foru
mą, kur vyks šiuo reikalu viešos 
diskusijos: už izoliacionizmą kal
bės J. Vėteikis ir V. Kazokas, prieš 
izoliacionizmą H. Šalkauskas ir 
J.P. Kedys.

Inž. V. ŽIŽIUI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame 

p.p. Kabailų šeimai.

O. ir J. Maksvyčiai

Mielą JONĄ VAŠKEVIČIŲ, 
jo žmonai Kazimierai mirus, liūdesio valandoje nuo

širdžiai užjaučiame.

Zaborskių Seimą

įdomi studija
“NESUGEBĖJIMAS 

PANAUDOTI PABALTIJO 
KRAŠTŲ ANTISOVIETINIŲ 

NUOTAIKŲ"
Ne vienas karinis ir politinis 

publicistas po karo yra pabrėžęs, 
kad hitlerinė Vokietija pereitame 
kare padarė didelę klaidą, kai žy
giuodama prieš Sovietų Sąjungą, 
nemokėjo tinkamai įvertinti Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos 
ir kitų tautų laisvės ir nepriklau
somybės troškimo ir tuo būdu bu
vo paraližuotas tų tautų pasiry
žimas aktyviai, ginklu rankoje, 
dalyvauti žygyje prieš Sovietų 
Sąjungą. Dabar pasirodė dar vie
na knyga, kurioje apie tai ne ma-

žai rašoma:
Gerald Reitlinger: "Ein H*us 

auf Sand gebaut" Hitlers Ge- 
waltpolitik in Russland (1941- 
1944 (Hitlerio smurto politika 
Rusijoje 1941-44). Leidykla: Ber
telsmann Guetersloh. 544 pusla
piai su žemėlapiu.

Knygoje plačiai atvaizduojamas 
nacionalsocialistų nesugebėjimas 
panaudoti antisovietinių veiksmų 
Pabaltijo kraštuose ir Ukrainoje. 
Nagrinėdamas hitlerinės vadovy
bės Rytų Europos politikos užku
lisius, autorius aiškina, kad toje 
vadovybėje buvusios dvi srovės. 
Vieni Hitlerio patarėjai (galima 
sakyti, ir pats Hitleris) buvo

MASKVA IR JOS PAKITĖJĘ
SANTYKIAI SU EMIGRANTAIS

Ryšum su spaudoje pasirodžiu
siomis žiniomis dėl naujos Mask
vos taktikos “bendradarbiaujant” 
su užsienio emigrantais, WEHR 
biuletenis (33 nr.) pabrėžė, kad 
bus siekiama emigrantus “minkš
tinti”. Numatoma ieškoti naujų 
kelių, nors nebūsią atsisakoma ir 
teroro priemonių (pvz. prisiminus 
Banderos nužudymą). Dabar bū
siančios steigiamos naujos emi
grantų organizacijos ir jos pirmo
je eilėje rūpinsis kultūriniais 
klausimais. Būsią daugiau paren
gimų su satelitinių kraštų meni
ninkais, be to, būsiančios paleng
vintos emigrantų kelionės į jų kil
mės kraštus. Emigrantų organi
zacijų tarpe bus siekiama atsar
giai sukurti komunistinius padali
nius. Komunistai čia nurodo į 
sėkmingą veiklą Anglijoje ir ypač 
į “Pasaulinę vengrų sąjungą”. Net 
ir užsienio sovietinės atstovybės 
būsiančios įpareigotos, žinoma, 
kiek galima slaptai, skatinti naujų 
emigrantinių organizacijų steigi
mą. (E)

Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 
14 d. Redfern Liet, namuose Syd
ney studentai ruošia diskusijų va
karą tema “Politika ir moralė”. 
Prelegentai: D. Kairaitis, A. Ga
relis, Vyt. Patašius ir A. Janavi
čius. Pradžia 7 vai. vak.

★

Primename, kad Soc. Globos 
Draugijos metinis narių susirinki
mas šaukiamas sekmadienį, rugsė
jo 15 d. Melbourne Liet Namuo
se 12 Francis Grove, Thornbury 
2,30 vai.

*
Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus 

metu buvęs fotografas padarė eilę 
nuotraukų, tačiau daugelis baliaus 
dalyvių nežino jo adreso. Fotogra
fo adresas: Howard Harris, 116 
Burwood Rd., Burwood.

Automobiliu užkabintas pėsčia
sis: “Kas čia yra su jumis, ar jūs 
aklas, ar ką?”

Motoristas: “Kaip tai aklas, 
pataikiau gi į tave, ar ne?”

nuomonės, kad Vokietijai plėstis 
į Rytus pirmiausia reikalingas 
totalinis laimėjimas. Kita mažiau 
įtakinga grupė buvusi nuomonės, 
kad karinis Vokietijos laimėjimas 
esąs negalimas, kol Sovietų Są
jungos (nerusiškos) tautos iš vo
kiečių pusės negauna joki tikrų 
pažadų, kurie teiktų geresnės 
ateities viltį toms tautoms. Tai 
buvo dvilypumas, kurio nepajėg
ta išspręsti iki pat karo pabai
dos- (E)

PADĖKA
Geelong Lietuvių Choras nuo

širdžiai dėkoja p. Deckiui už pas
kirtą vertingą dovaną pirmą rietą 
laimėjusiai kaukei, p. Skapinskie- 
nei už tortą ir pagalbą bufete, p. 
Steponavičienei už pyragaičius ir 
pagalbą bufete, p .p. Saldukienei 
ir Vaičekauskienei už padarytus 
sumuštinius, p. Stagiui už svečių 
vaišinimą bufete, R. Jančiauskui 
ir R. Steponavičiui už talkininka
vimą dekoruojant salę. Taip pat 
dėkojame visiems, aukojusiems 
loterijai fantų, ypač p. Balčiūnie
nei iš Melbourno už taip daug 
aukotų gražių fantų, visiems cho
ristams, daugiau ar mažiau prisi- 
dėjusiems šį balių ruošiant, o ypa
tingai gausiai dalyvavusiems ba
liaus svečiams.

GeeloHyo Choro Valdyba

vaidinimėlis, taip šiltai ir jautriai 
dalyvių sutiktas, pakėlė Newcast
le vaidintojų nuotaikas, ir jie pa
siryžę netolimoj ateity imtis di
desnių veikalų.

Kor.

ŠOKIŲ VAKARAS 
MELBOURNE

Melbourno Moterų Socialinės 
Globos Draugija suruošė puikų 
šokių vakarą, į kurį užkvietė pa
dalyvauti visą Melbourno lietuvių 
jaunimą. Vakaras įvyko rugpjū
čio 17 d. Liet. Namuose Thornbury.

Taigi, ir atvykom, papuotavom, 
pasišokom. Iš savo pusės aš no
rėčiau padėkoti Draugijai už tik
rai gražų ir linksmą vakarą ir 
drauge pasidžiaugti, kad Draugi
jos narės pasirinko teisingą bū
dą, kaip išlaikyti lietuvišką dvasią 
mūsų jaunimo eilėse.

Raimundas Kazlauskas

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Viengungis estas emigrantas 

įieško šeimininkės — virėjos. Nau
juose namuose, pareigos lengvos, 
paranku dirbančiai moteriai. Duo
damas maistas ir butas. Kreiptis 
vakarais ar savaitgaliais. Mr. A, 
Vanem, 39 Ryde Rd., Pymble, 
N.S.W. Tel. 49 5646.

LIETUVAITĖ JIEŠKO 
DRAUGYSTES

Gražiai atrodanti, augšto ūgio 
23 m. amžiaus lietuvaitė, gyve
nanti Lenkijoje, pageidauja susi
rašinėti su lietuviu, gyvenančiu 
Australijoje, kuris pagelbėtų jai 
atvykti į Australiją ir už kurio ji 
sutiktų ištekėti. Rašyti šiuo ad
resu: J. Balita, ZM Sodzawki, Pocz 
Szypliszki, PW Suwalki Woj, Bia
lystok, Poland.

Pranešu gimnėms, draugams ir pažįstamiems, kad Lietuvoje 
mirė ANTANAS GERDAITIS — GERDAUSKAS, 

nepriklausomoje Lietuvoje buvęs aviacijos karininkas, o 
dabar okupuotoje Lietuvoje dirbęs Šiaulių “Raud. vėliavos” 
kolūkyje.

Nuliūdęs brolis Valentinas

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Jau per ilgesnį laiką risi žino

me ir patyrėme, kas yra tas aus
trališkasis “barkekiu”, bet kokį 
“Barbekiu” sukūrė Akivarą, ma
tys tik tie, kurie ateinantį šešta
dienį dalyvaus Melbourno skaučių 
vakare, kuris rengiamas Karmeli
tų parapijos salėje Middle Park.

*
Iš oficialių šaltinių patirta, kad 

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas 
“Kovas” spalio 5 d. Auburne, erd
vioje salėje (ten kur buvo spaudos 
balius) rengia pavasario sezono 
atidarymo linksmą vakarą, kuria
me bus renkama gražuolė — kara
lienė. Be to, dar žada būti ir ki
tokių prašmatnybių.

Nerūkanti sporto klubo valdyba 
Adelaidėje. Nikotinu nesinuodija 
ne tik valdybos nariai: A. šliužas, 
J. Donėla, R. Daugalis, A. Meni
nas, P. Andrijaitis, bet ir krepši
nio sekcijos pirmininkas J. Milak- 
nis, stalo teniso vadovė A. Miku- 
žytė, tinklinio vadovas B. Nemei- 
ka ir šachmatų vadovas P. Luko
šiūnas.

*
Antradieni, rugsėjo 17 d. laivu 

Oriana grįžta į Sydney po pasaulį 
pasidairiusi Gražina Biveinytė. Ji 
yra baigusi teisę ir prieš išvykda
ma dirbo kaip teisininkė Sydnė
juje. Ku-ka

Mielą ilgametį choristą 

POVILĄ PROTĄ IR JO ŠEIMĄ,

mirus Lietuvoje jo tėveliui Ignui Protui, giliai užjaučia

K. Kavaliauskas,

"Dainos" choro dirigentas ir choristai

Mielų prietelių 
p.p. PROTŲ ŠEIMĄ, 

netekus tėvo, uošvio ir senelio, nuoširdžiai užjaučiame

V. ir T. SimniSkiai

Mielam POVILUI PROTUI IR ŠEIMAI, 

jo tėveliui Ignui Protui Lietuvoje mirus, nuoširdžią 

užuojautą reiškiame

/. ir K. DaniSkevičiai

Mielą POVILĄ PROTĄ IR JO ŠEIMĄ, 
jo tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Elena ir Pranas Nagid
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