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PRANEŠIMAS P,L. SEIMUI

BENDRUOMENINIU KELIU
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENINIO GYVENIMO APŽVALGA

Australijoje skaičiuojama apie 
10.000 lietuvių. Jie yra labai išsi
barstę šiame didžiuliame konti
nente. Gausesnės grupės yra su- 
sibūrusios Sydnėjaus, Melbourne ir 
Adelaidės miestuose. Skaitlin
giausiai gyvenama Sydney mieste 
— virš 2-jų tūkstančių, bet ir jie 
čia yra išsimėtę 30 mylių radiuso 
plote. Toks išsisklaidymas, paly
ginti mažo lietuvių skaičiaus, su
daro milžiniškų sunkumų Austra
lijos lietuvių bendruomenės orga
nizuotai veiklai.

Nežiūrint išsibarstymo, Austra
lijos lietuvių bendruomeninis gy
venimas yra palyginti gerai orga
nizuotas ir gyvas. Dar 1949 metais 
pradėjo organizuotis j Australijos 
Lietuvių Bendruomenę. Steigėsi 
kultūrinės, profesinės, religinės, 
bei jaunimo organizacijos. Bend
ruomenės darniam susiorganizavi- 
mui čia būta ir palankių sąlygų — 
nebūta senų Australijos lietuvių 
organizacijų ir senos Lietuvos po
litinės partijos tarp Australijos 
lietuvių beveik nesireiškė.

Australijos Lietuvių Bendruo
menė nuo pat pirmųjų susiorga- 
nizavimo dienų rado lietuvių pri
tarimą ir pasitikėjimą. Bendruo
menės Vadovybė tuo būdu turi 
mandatą atstovauti vietinius lie
tuvius tiek savųjų tarpe, tiek ir 
santykiuose su australais. Aus
tralijos Lietuvių B-nė koordinuoja, 
planuoja ir vadovauja visam Aust
ralijos lietuvių kultūriniam gyve
nimui, o taip pat atlieka šiame 
krašte politinę (Lietuvos bylos rei
kale) misiją, veikdama savo ini
ciatyva ar pavedus VLIKui, P. E. 
T. ar kitoms centrinėms instituci
joms.

Pirmieji aštuoni metai Australi
jos lietuvių B-nei buvo lyg brendi
mo amžius, ieškota kelių gyvesnei 
kultūrinei veiklai išplėsti, tobulin
ta organizacinė pusė. Patys lietu
viai asmeniškais kūrimosi darbais 
ir rūpesčiais užimti, nevisados ga
lėjo rasti laiko bendruomeniniam 
gyvenimui.

Pradedant 1958 — 9 metus, A. 
L. B-nės organizacinė pusė išsi
kristalizavo. Sudarytos prie B-nės 
vadovybių Kultūros Tarybos,’Jau
nimo Komitetai, Lietuvos laisvini
mo reikalams — Informacinė Ta
ryba (pavadinta Informacine Tal
ka). Pakeistas A. L. B-nės statu
tas, kur sudarytas pagr indas bend
ruomeninei veiklai lėšas parūpinti, 
įvedant Australijos Lietuvio mo
kestį ir Kultūros Reikalams Fon
dui rinkliavos. Lėšų klausimas, 
gal ir netobulai išspręstas, sudarė 
B-nės Vadovybei pagrindą kons
truktyvesnei veiklai plėsti.

Lietuvybės išlaikymas yra B-nės

GENDA ČIURLIONIO PAVEIKSLAI
Kaune tebeegzistuoja dar nepri

klausomybės metais įsteigta M. K. 
Čiurlionio paveikslų galerija, da
bar vadinama M. K. Čiurlionio 
vardo dailės muziejumi. Kaip pra
neša “Tiesa" (Nr. 207, rugs. 4 d.), 
ten dviejose salėse eksponuota apie 
90 dailininko kūrinių, o iš viso mu
zėjaus fonduose jų saugoma apie 
300. Muzėjų lanką labai daug 
įmonių, į jį rengią ekskursijas 
"paprasti kolūkiečiai, darbininkai, 
komunistinio darbo brigados...” 
Tik sunkus rūpestis užgriuvęs jo 
direktorių dail. Stauską: kaip ap
saugoti paveikslus nuo blukimo ir 
tamsėjimo. Mat, pats Čiurlionis 
visai negalvojęs apie savo paveiks- 

Vadovybės svarbiausias rūpestis. 
Lituanistinis švietimas labai nu
kenčia dėl didelių atstumų į savait
galio mokyklas ir tėvų per mažo 
rūpestingumo. Pasišventusių mo
kytojų netrūksta. Šiuo metu visose 
savaitgalio mokyklose esama 370 
mokinių, kas sudaro apie 15 proc. 
visų lietuviukų. Lietuvybės išlai
kymui be abejo yra labai veiksmin
gos jaunimo organizacijos. Skau
tai, veikla savuose vienetuose, turi 
350 narių. Lietuvių Sporto Klubai 
turi 340 narių. Kas met sporti
ninkai suvažiuoja lietuvių Sporto 
Šventei. Studentų S-ga turi 150 
narių ir skaičius vis didėja ir yra 
gerai susiorganizavę, kasmet daro 
suvažiavimus. Paminėtinos ir 
Ateitininkų Kuopelės, nors ir ne
gausios skaičiumi, tačiau aktyviai 
reiškiasi. Chorai — nuolatiniai 
bendruomeninių parengimų pro
gramos dalyviai. Šiuo metu turi
me 6 nuolatinius chorus su 250 dai
nininkų. Jaunimo tautinių šokių 
grupėse dalyvauja per 200 šokėjų. 
Liet. Teatro Trupių pastovesnių 
turime 4. Iš aktyvesnių bendruo
menės ribose veikiančių organiza-

NEWS DIGEST
— INTERNATIONAL
Krašto Valdybos iniciatyva at

spausdintas gražus anglų kalba 
informacinis žurnalas “News Di
gest — International”, kuriame 
telpa žinios iš anapus geležinės 
uždangos kuo plačiau paliečiant 
Lietuvą ir tuo drauge atidengiant 
komunistinės santvarkos vergiją 
ir tos santvarkos tikslus. Šį įdo
mų žurnalą suredagavo p. J. Vė- 
teikis, buv. Mūsų Pastogės redak
torius. News Digest — Interna
tional yra 66 psl. ir kainuoja 3 
šilingai. Lietuvių tarpe jį plati
na Mūsų Pastogės administracija. 
Plačiau apie šį įdomų informa
cinį leidinį skaitysime kitame 
M.P, Nr.

IŠTREMTAS IŠ AMERIKOS
Kaip praneša “Naujienos” iš 

Amerikos ištremtas rašytojas Al
binas Morkus — Markevičius. Jis 
Amerikoje pasireiškė kaip komu
nistas ir būdamas pokario imi
grantas pasirodė kaip nepagei
daujamas Amerikoje elementas. 
Albiną Morkų ligi Kanados sie
nos palydėjo FBI pareigūnai, o 
iš Halifax uosto laivu išvyko į 
Lenkiją, iš kur patrauks Lietu
von. Būdamas Amerikoje jis pa
rašė keletą literatūrinių dalykė
lių iš lietuvių emigrantų gyveni
mo, kurie buvo spausdinti tary
binėje lietuvių spaudoje.

lų ateitį. Tapęs juos nepatva
riais dažais, prasčiausiame vynio
jamame popieriuje. Todėl paveiks
lai pradėję gesti. Muzėjaus direk
torius informuoja “Tiesos” kores
pondentą, kad iš Maskvos atvykę 
specialistai ištyrę paveikslų būklę 
ir jieškoję būdų jiems apsaugoti. 
Nustatę, kad reikalingos specialios 
patalpos “su oro kondicionavimo 
sistema, netiesioginiu apšvietimu”. 
Architektas V. Dubeneckis jau su
daręs planus muzėjaus rūmui iš
plėsti, pastatant priestatą. Tas 
priestatas derinsis su visa rūmų 
architektūra ir Įeisiąs išsaugoti 
Čiurlionio šedevrus ateities kar
toms. (E) 

cijų paminėtinos: Socialės Globos 
Moterų D-jos, buv. Karių organi
zacijos, “Šviesos” sambūris, Ka
talikų Kultūros D-ja, Inžinierių ir 
Arch. D-jos ir eilė kitų. Be abejo 
kultūrinei veiklai didelės reikšmės 
turi lietuvių Namai, kurie buvo 
įsigyti ar statomi paskubomis, nė
ra ištaigingi ir dėl lėšų organiza
vimo sunkumų dar ir dabar sun
kiai verčiasi. Nežiūrint liet, namų 
neįspūdingumo, jie atlieka savo 
uždavinius ir apie juos sukasi vi
sas lietuviškasis gyvenimas. Liet, 
namai: Adelaide’je yra 2 (lietu
vių Sąjungos ir Katalikų Centro 
su šv. Kazimiero Koplyčia); Gee- 
long’e — 1, Canberra’je — 1; Mel
bourne — 2 (Liet. Klubo ir Para
pijos) ; Sydney’juje — 2 (Liet. 
Klubo ir Bankstown’o "Dainava”).

Religiniais reikalais rūpinasi 
lietuviai kapelionai. Parapijų sa
vų nėra, nes vietos Bažnytinės Va
dovybės neleidžiamos steigti.

(Nukelta į 4 psl.)

Ii Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus. Nuotraukoje sėdi iš kairės: P. Daukuvienė, B. Daukus, C. 
Protienė, p. Kedienė, p., Kavaliauskienė. Stovi: Krašto Valdybos p-kas 1. Jonaitis, "Dainos” cho
ro dirigentas K. Kavaliauskas, p. Ratienė, P. P rotas, dail. V. Ratas ir V. Dulcdtis.

Įvykiai pasaulyje
SOVIETŲ IR KINIEČIŲ 

SANTYKIAI
Vakarų stebėtojų nuomone, so

vietų ir kiniečių santykiai šiuo 
metu taip įsitempę, kad kiekvienu 
momentu tikimasi diplomatinių 
santykių nutraukimo. Kaip jau 
buvo minėta, kiniečiai šalia ide
ologinio kivirčio dar kelia ir teri- 
torialinius reikalavimus, kas ypač 
nepatinka sovietams.
PRANCŪZIJA NENUSILEIDŽIA

Nors ir labai spaudžiama Pran
cūzija vistiek ryžtasi vykdyti savo 
atominę programą ir atsistoti kaip 
atominė galybė šalia kitų didžiųjų. 
Kaip žinoma, iš europiečių tik vie
na Prancūzija pasipriešino ir ne
pasirašė Maskvos sutarties.

UŽ PENĄ — 40 SVARŲ
Australijos valiutos 1930 metų 

laidos peno monetos yra šiandie 
didelė retenybė. Pereitą savaitę 
vienas adelaidiškis Sydnėjaus ko
lekcionieriui pardavė 1930 m. lai
dos peną už 40 svarų. Prieš keletą 
metų 1930 m. laidos peno monetos 
kainavo vos 10 šilingų.

PRANEŠIMAS BENDRUOMENĖS 
VAJAUS REIKALU

Nors paskelbtojo AL Bendruo
menės vajaus terminas jau pasi
baigęs, bet yra apylinkių, kurios 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių savo apylinkėse narių nesu
spėjo aplankyti ir paprašyti ben
druomenės reikalams aukos. Tad 
kviečiame vajų ir toliau tęsti 
perdaug neužvilkinant, čia tenka 
pastebėti, kad kaikuriose apylin
kėse yra tokių šviesių reiškinių, 
jog tautiečiai nelaukdami vieti
nės valdybos akcijos patys imasi 
iniciatyvos ir sudeda aukų vajaus 
fondan. štai, Brisbanėje vieno 
privataus pobūvio metu suaukojo 
£8 šie lietuviai: A. Barzdys £2, 
J. Ivinskienė £1, A. Kudžius £2, 
E. Kraniauskienė £1 ir S. Sagatys 
£2. Tai tikrai sektinas bendruo
meninio sąmoningumo pavyzdys, 
už ką brisbaniečiams reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Kaip iš turimų davinių matyti, 
b-nės vajus Sydnėjuje ir Mel
bourne, atrodo, bus sėkmingiau
sias. Netrukus bus pradėta skelb
ti vajaus daviniai ir aukotojų są
rašai.

ALB Krašto Valdyba

AUSTRALIJOS DOLERIAI

Neseniai federalinės vyriausy
bės iždininkas Mr. Holt paskelbė, 
kad įvedant Australijoje decimali- 
nės valiutos sistemą, piniginis vie
netas vadinsis doleris ir centas, 
bet ne rojalas kaip kad buvo anks
čiau numatyta.

SPROGIME ŽUVO 14
Italijoje viename fabrikėly, kur 

buvo gaminami fejerverkai, įvyko 
sprogimas ir nelaimėje žuvo 14 
darbininkų.

PERVERSMAS SAN DOMINGO 
RESPUBLIKOJE

San Domingo kariuomenė krašte 
įvykdė perversmą: nuvertė prezi
dentą, paleido vyriausybę ir par
lamentą, suspendavo neseniai pas
kelbtą konstituciją ir sudarė laiki
nę karinę vyriausybę, kuri yra an- 
tikomunistiška. Buvęs prezidentas 
Bosch laikomas namų arešte. Lai
kinoji vyriausybė paskelbė komu
nistų partiją ilegalia.

NAUJA P. L. B-NĖS VALDYBA
Kanadoje įvykusio Pasaulio Lie

tuvių Seimo sesijoje buvo išrink
ta nauja Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdyba su būstine 
Clevelande, Amerikoje. Neseniai 
gautomis žiniomis išrinktieji val
dybos nariai pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas J.J. BAČIONAS, 
atstovavęs Australijos Liet. B-nę 
Seime, STASYS BARZDUKAS — 
egzekutyvinis pirmininkas, Dr. A. 
NASVYTIS, mus. A. MIKULS
KIS ir V. KAMANTAS — vice
pirmininkai, V. LENKAUSKIE
NĖ — sekretorius ir iždininkas 
p. STANIŠKIS.

Naujoji Pasaulio Liet. B-nės 
Valdyba numato pasamdyti reika
lų vedėją. Naujoji Valdyba sa
vo pirmame posėdyje nutarė leis
ti informacinį laikraštį “PASAU
LIO LIETUVIS”, sušaukti pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą 
ir visomis išgalėmis jungti ir vie
nyti politinius veiksnius kovojo už 
nepriklausomą Lietuvą. Turint 
minty, kad Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės prieky atsistojo visą 
savo gyvenimą lietuvybei pašven
tęs toks visiems kraštams pažįs-

PREZ. DE GAULLE LIEKA 
VIENAS

Aštuoniolikos Europos Tautų 
asamblėjoje, kuri įvyko Strasbur- 
ge, buvo aiškiai pasipriešinta 
prez. de Gaulle planui cementuoti 
vien tik Europos tautas ir nesidėti 
nei su Amerika, nei su Rusija. 
Balsavimų keliu atstovai daugu
moje pasisakė už draugystę su 
Amerika ir Kanada.

GRAIKIJA NEĮSILEIDŽIA 
KUBOS LAIVŲ

Graikija paskelbė Kubos laivams 
blokadą ir uždraudė neįsileisti jų 
į Graikijos uostus.

RUOŠIASI PERIMTI VALDŽIA
V. Vokietijos vicekancleris Dr. 

Erhard tariasi su krikščionių de
mokratų ir laisvųjų demokratų 
partijų parlamente vadais dėl bu
simojo ministerių kabineto suda
rymo.

Spalio mėn. Dr. Adenaueris pa
sitraukia, ir Dr. Erhardas perims 
krašto valdžią.

tarnas J.J. Bačiūnai, kuris be sa
vo įdėto darbo niekad nesigaili 
lietuviškiems reikalams ir mate
rialinės paramos ir kuris žiūri į 
patį gyvenimą praktiškomis aki
mis pirmoj eilėj statydamas lie
tuviškus reikalus, galime būti tik
ri, kad jo pastangomis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė įgaus tin
kamas formas ir susiras savo va
gą. Linkime naujajai valdybai kuo 
geriausios sėkmės ir našaus dar
bo. Taip pat reikia tikėtis, kad: vi
sos atskirų kraštų Pasaulio Lie
tuvių bendruomenės visomis iš
galėmis talkininkaus ir rems cen
trinio Lietuvių Bendruomenės or
gano užsimojimus ir žygius.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS AMERIKOJE

Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 Čika
goje įvyko gausus Amerikos Liet. 
Gydytojų S-gos suvažiavimas. S- 
ga (tada vadinta Draugija-) įsteig
ta prieš 50 metų. Suv-mą atidarė 
dr. E. Ringus, Illinois, Liet. Gy
dyt. Draugijos pirm.. Trumpus 
pranešimus suvažiavusiems gydy
tojams padarė dr. S. Biežis ir dan
tų gydyt, dr. K. Drangelis, dau
giausia paliesdami S-gos istoriją. 
Daktarai J. Valaitis, E. Gedgau
das ir K. Bobelis skaitė referatus 
medicinos mokslo klausimais. Suv- 
mo proga buvo suruošta paveikslų 
bei fotografijų paroda ir koncer
tas. Illinois Liet. Gydyt. Draugija 
įteikė suvažiavimo proga Lietuvių 
Fondui '1.000 dolerių. Naujuoju 
S-gos pirmininku išrinktas dr. V. 
Tauras. (.E)

RYTŲ IR VIDURIO EUROPOS 
SOCIALISTŲ UNIJOS 

KONFERENCIJA
- AMSTERDAME

Tremty gyveną Rytų ir Vidurio 
Europos socialistai veikėjai buvo 
susirinkę rugsėjo 7 — 8 Amsterda
me savo konferencijon. Darbot
varkė buvo gan gausi pranešimais, 
kurių pirmąjį apie socialistų lai
kyseną ryšium su galimais pasikei
timais S. S-gos politikoj padarė 
Rytų ir Vidurio Europos Socialis
tų Unijos pirm. Z. Zaremba (Len
kija). Pranešimas buvo diskusinio 
pobūdžio ir sukėlė gyvą pasikeiti
mą nuomonėmis. Iš lietuvių dis
kusijose kalbėjo J. Vilčinskas. To
liau pranešimą apie Savitarpės 
Ūkio Paramos Tarybą (Comecon) 
padarė M. Vanek (Čekija). Jį pa
pildė raštu ir žodžiu J. Glemža 
(Lietuva), kalbėjęs apie ūkinį iš
naudojimą dabarties Lietuvoj ir 
kitose Pabaltijo valstybėse. Apie 
padėtį komunistų valdomuose 
kraštuose referavo dr. B. Kalninš 
(Latvija). Jį vėl savuoju prane
šimu apie rusifikaciją Lietuvoj ir 
visame Pabaltijy papildė J. Glem
ža. Konferencijos dalyviai pasi
sakė dėl Rytų ir Vidurio Europos 
Socialistų Unijos tolimesnės veik
los; dėl jos bus atsiklaustos ir 
Uniją sudarančios socialistų par
tijos. Vieneriems metams palikta 
ta pati Unijos valdyba su pirm. Z. 
Zaremba. (E)

BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS
Pereitą sekmadienį prasidėjo 

antroji visuotinio katalikų Bažny
čios susirinkimo sesija. Popiežius 
Paulius VI šioje sesijoje įvedė 
naujų nuostatų, kurie gali pagrei
tinti susirinkimo eigą, jų tarpe į 
darbo procesą įvedė ir pasaulie
čius ekspertus. Antras nuostatas 
— kad vykdant sprendimus užten
ka balsavime tik paprastos dau
gumos.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1963 m. spalio 2 d.

Rašo: Jurgis šatorius

Sotus Sovietiniu “ROJUM”
PO SEPTYNERIŲ METŲ NELAISVĖS IŠ SOVIETUOS GRIŽO BRAZILŲ ŠEIMA

Po tokia antrašte Rio de Janeiro 
dienraštis “Diario de Noticias” 
1963.VII.3d. numery išspausdino 
straipsni, kurio ištraukas skelbia
me:

“Tai yra dramatinė istorija vie
nos brazilų šeimos, kurios galva 
yra lietuvis. Dvidešimts penkis 
metus šeima gyveno Sao Paulo 
mieste, ir vienų gražių dienų nuta
rė grįžti j tėvynę.

Jūsų korespondentui būnant Ga
leono aerodrome vienas policinin
kas parodė grupę žmonių (vyras, 
moteris ir keturi vaikučiai) —, iš
lipusių iš lėktuvo, atskridusių iš 
Europos.

— Tai repatriantai iš Rusijos, 
— paaiškino policininkas.

Kai jūsų korespondentas priėjo 
prie jų, vaikučiai susimetė į krū
velę, išsigandę lyg laukdami smū
gio. Jų drabužiai buvo labai pras
ti ir sudriskę. Moteris žiūrėjo į 
tų scenų abejingai. Visa jos išvaiz
da rodė jų esant pervargusių iš 
sielvarto. Vyras, kada jūsų ko
respondentas pasisakė kas esųs ir 
pareiškė noro pasikalbėti, pasakė:

— Jaučiamės kaip iš duobės iš
lipę. Dar vis netikime, kad gali
me laisvai kvėpuoti ir jausti šviesų 
bei laisvę.

Patvirtino policininko informa
cijų: tikrai ištrūko su visa šeima 
iš sovietų “rojaus”, Brazilijos 
ambasados Maskvoje įsikišimo dė
ka. Nevengė pasakoti. Net pabrė
žė turįs didelį norų kalbėti, kad 
jo pasakojimas būtų įspėjimas ki
tiems neatsargiems, kad jie nepa
kliūtų į tokius apgaulingus spųs- 
tus, kuriuose jis ir jo šeima vos 
nežuvo.

K. BIELINIUI 80 m.
žymiam lietuvių socialdemokra

tų veikėjui Kiprui Bieliniui š. m. 
rugsėjo 26 suėjo 80 metų. Gimė 
jis 1883 m. Purviškių vienk., Ne
munėlio — Radviliškio vals., Bir
žų aps.. Tėvas — žinomasis 
“knygnešių karalius” Jurgis Bie
linis. Jis ir sūnų, dar mažametį 
berniukų, vežiojo su savim, moky
damas knygnešio darbo. Paaugęs 
Kipras mokėsi Mintaujos ir Rygos 
gimnazijose, kur dalyvavo slaptose 
mokinių kuopelėse, platino už
draustų lietuviškų spaudų. Dėl to 
1902 m. turėjo išstoti iš gimnazijos 
VII klasės. Tuo metu jis įsijun
gia į Lietuvos Socialdemokratų 
Partijų, uoliai organizuodamas 
lietuvių darbininkų kuopeles ir 
bendradarbiaudamas Maž. Lietu
voje leidžiamame “Darbininkų Bal- 
sp”. K. Bielinio veikla anuomet 
apėmė kone visų Lietuvų. Jo pas
tangomis 1905 m. kovo 10 d. Ku
piškyje buvo surengtas pirmasis 
Lietuvoje viešas politinis mitingas 
ir kartu demonstracija prieš rusų 
valdžių. Anais sukilimo metais to
kių mitingų bei viešų demonstraci
jų jis suruošė per 30, nuo rusų 
žandarų slėpdamasis vis naujais 
slapyvardžiais. Kone už kiekvie
nų mitingų būdavo keliama byla, 
bet policijai vis nesisekdavo Bieli
nio pagauti.

| SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS * 
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šiandie Petras Gilys atėjo papa
sakoti savo istorijos. Gimė Jurge- 
liškiuose, Lietuvoje, 1903 metais. 
Atvažiavo į Sao Paulo miestų 1929. 
Iš profesijos — stalius. Rimtai ir 
sunkiai dirbdamas sutaupė kiek 
pinigo ir 1940 metais susidėjo su 
Albertina Patricia Antonia, iš 
Santana do Parnaiba. Gimė du 
vaikai. 1956 metais, rusų propa
gandos paveiktas ir pasiilgęs moti
nos bei trijų brolių, nutarė sugrįžti 
į Lietuvų, kur gimė dar viena duk
tė — Birutė, šiandie jau 7 metų.

Aiškindamas, kokie motyvai pas
katino jį grįžti į Lietuvų, Gilys 
sako:

— Aš tikėjau, kad grįžęs į tėvy
nę galėsiu dorai ir gerai joj gy
venti. Taip pat labai norėjau pa
matyti savo motinų ir brolius ir 
parodyti jiems mano žmonų bei 
vaikučius. Net nesapnavau, kad 
pakliūsiu į spųstus ir paliksiu be
laisvis. Tai tikras kalėjimas. Ma
no tėvynėj jau nieko neliko, kas 
primintų laisvę. Viskas yra išny
kę, nelyginant bedugnėj ir gyveni
mas nebeturi prasmės. Nebėra 
laisvos tautos. Ji yra Maskvos 
pavergta.

ŠEIMA IŠŽUDYTA

Gilys pasakoja paskutinį laiškų 
iš Lietuvos buvo gavęs 1940 me
tais. Beje, gyvendamas 25 metus 
Brazilijoje jis tegavo tik du laiš
kus iš tėvynės. Ir pastarasis laiš
kas, nors buvo rašytas karui vyks
tant, nieko nesakė apie kokias nors 
jo giminių nelaimes. Bet vos tik

1906 m. Bielinis pasitraukė į 
Latvijų ir Rygoje prie latvių so
cialdemokratų suorganizavo lietu
vių darbininkų grupę. Iš čia ben
dradarbiavo, pasirašydamas slapy
vardžiais, legalioje, daugiausia 
socialdemokratinėje, lietuvių spau
doje: “Naujojoje Gadynėje”,
“Skarde”, “Žarijoje”, “Vilniaus 
Žiniose” (1906 m.), kartais “Lie
tuvos Ūkininke”.

Tik 1907 metais pavyko caro 
žandarams Bielinį sučiupti; me
tus kalintas be teismo, jis buvo nu
teistas 4 metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo; atlikęs bausmę, 1912 m. 
buvo ištremtas Sibiran, Irkutsko 
gub.. Iš ten pavyksta Bieliniui 
pabėgti į Chabarovsko apylinkes. 
1917 m. Bielinis gali grįžti Euro
pos Rusijon, Maskvon, kur trumpų 
laikų buvo iš Lietuvos išgabentų 
turtų likvidacijos komisijos sekre
toriumi.

1918 m. grįžęs^ Lietuvon, dirbo 
kooperacijoje ir savivaldybėse. 
Kovų su bermontininkais metu 
Šiauliuose buvo lietuvių partizanų 
štabo narys. Paskui — 1920 — 
1926 m. — visų nepriklausomos 
Lietuvos seimų narys socialdemo
kratų frakcijoje. Vienu metu 
(1922 — 1923 m.) socialdemokratų 
reikalais lankė JAV lietuvių kolo
nijas. * 

atskridęs į Vilnių turėjo pirmų su
krėtimų: jo visa šeima išžudyta. 
Jo broliai, buvo išėję į partizanus 
ir sovietų policijos sugauti. Du 
broliai išsiųsti į Sibiru, kur vienas 
mirė 1946 metais, o kitas, — nu
teistas 25 metams tremties, atro
do, dar yra gyvas Sibire... Trečias 
brolis nužudytas pačioj Lietuvoj 
1949 m. Motina mirė 1957 metais. 
Išdėstęs šiuos faktus Gilys pabrė
žia:

— Jau pirmų dienų, vos atvykęs 
į Lietuvų, pajutau, kad šiame 
krašte nebegalėsiu gyventi, nei 
savo vaikų auginti, nes visur buvo 
juntama policinė tironija. Susi
rūpinau keliauti į Brazilija, bet 
kaip, jei visos durys ištrūkti buvo 
aklinai užtrenktos? Aš nenusilei
dau, vis kartojau: noriu išvažiuoti. 
Ir tie, nuo kurių priklausė kelionės 
leidimas, man tūkstantį kartų at
sakė neigiamai ir dar įspėjo: “Tu 
gali gyventi čia”.

ŽENKLIUKO KONKURSAS
Lietuvių dalyvavimas pasauli

nėj parodoj yra neeilinis įvykis, 
kuris suteiks mums galimybės da
lyvauti tarptautinėje visuomenė
je. Šiam momentui atžymėti Lie
tuvių Komitetas Pasaulinei Paro
dai nori išleisti simbolinį ženkle
lį — emblemų, šios emblemos pa
skirtis turės būti dvejopa: segtu
kas — ženklelis ir kaip ornamen
tas įvairiems suvenyrams, pav. 
vėliavėlėms, atvirutėms, progra
moms, peleninėms ir pan. Šių su
venyrų sutelktas pelnas dalinai 
sumažintų komiteto išlaidas, ruo
šiant lietuvių programas bei re
prezentacines parodas. Tam tiks
lui komitetas skelbia viešų Ženk
liuko — Emblemos Konkursų. Šio 
konkurso tikslas yra įsigyti cha
rakteringų lietuvių išeivijos sim
bolį pasaulinės parodos dalyvavi
mui atžymėti.

Konkurso sųlygos:
a) Pagrindinis emblemos tiks

las yra ženkliukas —. segtukas. 
Jo pagaminimo išlaidom suma
žinti, pageidaujama naudoti vie
na spalva, nors tautinės trys spal
vos būtų priimtinos.

b) Naudojami užrašai turėtų 
būti anglų ir lietuvių ar vien tik 
anglų kalbomis. Komiteto siūlo
mas šūkis — “For Free Lithuania 
— New York World’s Fair 1964-

Apie 15 metų K. Bielinis buvo 
nepriklausomybės laikais Paramos, 
Spaudos Fondo, Kooperacijos Ban
ko, Kooperacinio draudimo valdy
bų narys; Kauno ligonių kasų ta
rybos pirmininkas, jas kuriaht. 
žemės Ūkio Rūmuose organizavo 
namų pramonės skyrių ir jam va
dovavo; be to, ten pat buvo ir fi
nansų bei atskaitomybės skyriaus 
vedėju. Suorganizavo Marginių 
kooperatyvų ir jam pirmininkavo.

Vokiečių okupacijos metais Bie
linis pasireiškia rezistencinėje ko
voje prieš nacius, kartu su kitais 
socialdemokratais išleisdamas atsi
šaukimų prieš okupantų. Suorga
nizavus Lietuvoje VLIKų, jis tam
pa jo nariu. VLIKe dalyvauja ir 
pasitraukęs 1944 m. Vokietijon ir 
vėliau persikėlęs į JAV. čia dirba 
ir Lietuvos Laisvės Komitete.

Tauraus lietuvio ir nepalaužia
mo kovotojo dėl- darbininkų teisių 
K. Bielinio nuopelnai dideli ir lie
tuvių politinėje žurnalistikoje. Be 
nesuskaitomų straipsnių straips
nelių periodikoje, jis yra parašęs 
ir šias knygas: Dėl ateities (1927 
— 1928 m. ), 1905 metai (2 to
mai), Dienojant (atsiminimai), 
Teroro ir vergijos imperija Sovie
tų Rusija (1963 m.).

(E)

SOVIETIJOJE ATGAIVINAMI 
MIRUSIEJI

Šiais metais Maskvoje dvi gat
vės pavadintos “Maršalo Tucha- 
čevskio” ir Generolo Karbiševo” 
vardais. Abu kariai savo metu 
buvo patekę į Stalino nemalonę; 
Tuchačevskis buvo nužudytas, o 
Karbiševas mirė vokiečių belaisvių 
stovykloje. (E)

TERORAS
Gilys pastebi, kad laisvasis pa

saulis jau yra daug girdėjęs 
tokių kaip jo, istorijų iš kraštų, 
sovietų kariuomenės okupuotų, 
kur žiauriausiu tirono kumščiu ir 
teroru režimas palaikomas bendra
darbiaujant gausiems išdavikams, 
kuriems Maskva neva suteikia 
kiek valdžios, bet į kuriuos žiūri ir 
juos traktuoja su neslepiamu pasi
šlykštėjimu, ir pabrėžia:

Jokios tautinės nepriklausomy
bės Lietuva nebeturi. Beje, taip 
pat yra ir kituose, 14 sovietų ka
riuomenės okupuotuose kraštuose, 
ar prie Baltijos, ar prie Juodųjų 
jūrų ar Azijoj. Lietuviai išdavikai 
laikomi valdžioj tik dėka rusų ka
riuomenės, nepaprastai gerai ap
ginkluotos tankais ir galingomis 
armotomis. Lietuvių tautinis pa
sipriešinimas buvo sutremptas, 
patriotai barbariškai išžudyti.

(Pabaiga psl. 5)

1965 Laisvai Lie tuvai — Pasau
linė Paroda New York’e (1964- 
1965”)... Toks bendrinis užrašas 
tiktų visam parodos laikui.

c) Ženkliuko projektas siunčia
mas modelio ar brėžinio formoj, 
nurodant visus išmatavimus ir siū
lomus iškilimus. Dalyvaujantis 
konkurse asmuo gali patiekti ne
ribotų skaičių projektų. Modelio 
ar brėžinio antrojoj pusėj pažy
mimas pilnas vardas ir antrašas. 
Taip pat pridedamas pareiškimas, 
suteikiąs pilnas teises Lietuvių 
Komitetui Pasaulinei Parodai šio 
projekto naudojimui — Jeigu iš
rinktas pirmoji vieta — , bei lais
vei, pasirenkant medžiagų ar at
vejį, ženkliukų — emblemų dau
ginant.

Leidžiant sųlygoms, visi mode
liai — projektai bus skelbiami 
spaudoj ar išstatyti parodos metu. 
Pageidaujant, projekto originalai 
bus gražinti tik parodai pasibai
gus, o konkursų laimėjęs origina
las bus įteiktas Čiurlionio galeri
jai, Lietuvių Archyvui, ar pan.

d) Konkurso komisijų sudarys 
komiteto atstovai ir kvalifikuoti 
tam tikslui asmenys, kurie bus 
paskelbti vėliau. Konkursų laimė
jusiam bus skiriamas 100 dol. 
garbės honoraras, kurio mecena
tas bus paskelbtas, konkursui pa-

Lietuvoje
PIVAŠIŪNUOSE ŽMONĖS GY
VENA TAIP, LYG LIETUVOJ 
NEBŪTŲ KOMPARTIJOS

Pivašiūnų miestelis, prisišlie
jęs prie legendinio Margirio pilia
kalnio, yra tik už 30 km nuo ra
jono ir kompartijos centro Aly
taus, bet ten žmonės gyvena taip, 
tarsi kompartijos Alytuj ir visoj 
Lietuvoj nebūtų... Tai vaizdžiai 
atskleidė ne kas kitas, kaip komu
nistinio okupuotos Lietuvos žurna
liūkščio “švyturio” (nr. 15, rugpj. 
15 d.) korespondentas A. Vabalas, 
neseniai aplankęs Pivašiūnus. Iš 
Alytaus jis vyko į Pivašiūnus 
prastu vieškeliu “visuomenine” ke
leivine mašina, kurioj, dar nepri
važiavus miestelio, teliko tik jis 
pats ir pagyvenusi, bet energinga 
moterėlė su tuščiais kibirais, ji 
pardavė Alytuj grietinę ir dabar 
grįžta namo. Užšnekinta korespon
dento, ji pasiteiravo, ko jis vyksta 
į Pivašiūnus. Kai tas atsakė, jog 
valdiškais reikalais, motęrėlė nus
tebo: “Valdiškais reikalais? Tai
gi, taigi. Valdiškais reikalais da
bar autobusu nevažinėja, vis “Vol- 
gomis”... Moterėlė ima atidžiai 
sekti akimis korespondentę, kiek 
pagalvoja ir pragiedrėjusių veidu, 
baikščiai apsižvalgiusi, pašnibždo
mis paklausia: “Gal naujasis mū
sų kunigėlis?” — “Labai laukia
te?” klausia korespondentas. “Oi, 
kaip laukiame!” — pastūmėja ki
birus pasuolėn ir prisėda greta. 
Ir prasidėjo, ir prasidėjo — rašo 
toliau korespondentas. Kad Piva
šiūnų klebonui sunku vienam, kad

1963 m. SPALIS
1 A Remigijus, Mantis, Velta
2 T Angelai Sargai. Steponas
3 K Teresė, Evaldas, Aras
4 P Pranciškus, Gailius, Aiva
5 Š Placidas, Palemonas, Gildą
6 S Brunonas, Buivydas, Vytis

7 P Morkus, Berčius, Astra
8 A Brigita, Daugis, Gaiva
9 T Dionizas, Eglė, Zina

10 K Bazilijus, Jaunius, Butautas
11 P Zinaida, Giedrius, Gendrutis
12 S Serafinas, Maldeika, Gantas
13 S Edvardas, Norutis, Deimena

14 P Kalikstas, Gendrė, Mindaugas
15 A Teresė iš Avil., Ina, Rugys
16 T Jadvyga, Marcijonas, Bitė
17 K Margarita, Viktoras, Gytis
18 P Lukas, Liubartas, Milė
19 S Kleopatra, Kantrius, Rusnė
20 S Irena, Gedas, Saulė

21 P Uršulė, Gilanda, Rikis
22 A Pilypas, Norbutas, Minas
23 T Teodoras, Ramunė, Sidas
24 K Rapolas, Undinė, Žeimena
25 P Henrikas, Balys, Karnius
26 Š Evaristas, Nargis, Minga
27 S Kristaus Karaliaus, Vytautas

28 P Simonas, Judas, Vikis
29 A Narcizas, Žemaitė, Gelgaudas
30 T Alfonsas, Vainys, Klevas
31 K Liucija, Tyris, Auksė

MINĖTINOS DATOS:

1920.10. 7 Pasirayta su lenkais taikos sutartis Suvalkuose
1920.10. 9 sulaužę Suvalkų sutartį lenkai užgrobia Vilnių
1902.10.16 mirė raytojas Vincas Pietaris
1882.10.17 gimė rašytojas Vincas Krėvė — Mickevičius
1799.10.26 gimė lietuviškų pasakėčių autorius Simanas 

Staneviča
1793.10.28 gimė istorikas Simanas Daukantas

ELTA AP/E SE/MA
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės Seimas Toronte rugpjūčio 30 
— 31 ir rugsėjo 1 buvo atidarytas 
PLB Centro Valdybos pirm. dr. J. 
Sungailos, kuris savo žodyje pa
brėžė, kad Seimo darbai skiriami 
laisvajam ir pavergtajam lietu-

•ibaigu*. Laimėtojui bus praneš
ta raštu.

e) Projektus prašoma siųsti 
Dailės Sekcijos Atstovei

Mrs Helen V. Kulber 
317 — 84th Street 
Brooklyn 9, New York 11209
U.S.A.

iki 1963 m. gruodžio 10 d. im
tinai.

dažnai čia vyksta dideli atlaidai, 
kad Pivašiūnai — tai šventas že
mės kampelis, kad čia apsireiškusi 
švenčiausioji panelė Marija, ir jos 
paveikslas, perkeltas iš koplyčios 
į bažnyčių, yra stebuklingas ir tei
kia maldininkams begales malo
nių”. Moterėlė susigriebė, kad čia 
ne kunigėlis, tik tada, kai ne
pažįstamasis jų užpuolė, ką sakąs 
kolūkis dėl jos važinėjimų Alytun 
per darbymetį. Tada ji pradėjo 
aiškintis, jog reikia gyventi, tat, 
kur nugriebusi grietinės lašelį, bu
rokėlį, lašinių bryzelį, vežanti tur- 
gun parduoti. Iš taip susigaudytų 
skatikų ir bažnytėlei išlaikyti duo
danti. — Dar tik pakeliui draugas 
Vabalas į Pivašiūnus, o jau bau
gu jam darosi: turbūt ten klesti 
“religiniai prietarai” ir veltėdystė. 
Jei ten daug tokių, kaip ši mote
rėlė... Ir tikrai jo baimei pagrin
do net per daug. Atvykęs į Piva
šiūnus, jis išgirsta, kad klebono 
pagelbininkas, tik ką baigęs semi
nariją jaunas kunigas, jau atvy
kęs, ir visi miestelio gyventojai la
bai tuo džiaugiasi. Kolchozo pir
mininkas Aleksas Rakauskas ai
manuoja, kad Pivašiūnuose atlai
dai, religinės šventės niekad nesi
baigia, kad kone visi gyventojai 
tiki. Daugelis prekiauja rožan
čiais, škaplieriais, medalikėliais. 
Du piliečiai dirbą cementinius 
kryžius, kuriuos transportuoja net 
į Vievį, į Varėną. Jaunimui tėvai 
neleidžia stoti į komsomolą. Klebo
nas — visiems didžiausias autori
tetas. Bažnyčios varpininkė — 

viui, visai lietuvių tautai. Seimo 
prezidiuman buvo išrinkti: kun. 
dr. J. Aviža (Vokietija), J. Ba- 
čiūnas (Australija), prel. V. Bal
čiūnas (Italija), K. Čibiras (Urag- 
vajus), Z. Domeika (Venecuela), 
J. Jasaitis (JAV), dr. J. Lukoše
vičius (Kanada), I. Padvalskis 
(Argentina), G. Procuta (N. Ze
landija), F. Senkus (Anglija). 
Atstovų buvo 72 iš 11 kraštų. Sei
mą žodžiu sveikino VLIKo pirm, 
dr. A. Trimakas, Lietuvos atstovas 
Vašingtone J. Kajeckas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas, prel. J. Balkūnas, Lie
tuvos gen. konsulas Toronte dr. J. 
žmuidzinas, Toronto lietuvių bend
ruomenės pirm. dr. J. Matulionytė. 
Daugybė sveikinimų buvo atsiųsta 
raštu.

Dr. J. Sungaila savo pranešime 
apžvelgė Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės laimėjimus ir pasiseki
mus nuo pat jos įsikūrimo. Kul
tūros Tarybos pirmininkas Prof, 
dr. J. Puzinas apžvelgė kultūrinius 
bendruomenės reikalus. S. Barz-’ 
dūkas referavo apie organizacinę 
PLB padėtį, J. Jasaitis — apie lė
šų telkimą bendruomenės darbams. 
Apie PLB vaidmenį Lietuvos lais
vinimo darbe kalbėjo J. Matulionis. 
V. Vaitiekūnas padarė pranešimą 
apie padėtį Lietuvoje V. Adamka- 
vičius •— apie jaunąją kartą ry
šium su lietuvybės išlaikymu. Iš
kilmingoje akademijoje paskaitą 
“Lietuvių tautos likimas laiko ir 
istorijos perspektyvoje” skaitė S. 
Sužiedėlis. (E)

“sveika, gražiai nuaugusi dvide
šimt aštuonerių metų mergina.” 
Vietinė kompartija nesirūpina 
“moksliniu-ateistiniu” auklėjimu, 
komunistai ir komjauuoliai visai 
nekovoja dėl “tiesos skleidimo". 
Tai dėl to, korespondento nuomo
ne, Pivašiūnuose klestinti “tam
sybininkų įtaka, šimtmečiais čia 
nusistovėjusi religinė migla”. Pa
vardėmis korespondentas išskai
čiavo “tamsybininkus ir veltė
džius”, tuo įduodamas juos kom
partijos ir valdžios pareigūnams 
Alytuje, jei ne tiesiog pačiai liau
dies milicijai ir prokuratūrai. Juk 
tam komunistinėje santvarkoje ir 
yra korespondentai. Netenka abe
joti, kad dabar Pivašiūnų gyven
tojai netrukus pajus, jog Alytuje 
yra kompartija, pakankamai pajė
gi apsidirbti su “liaudies prie
šais”. (E)
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SPAUDOS BALIU PRISIMENANT GIRDŽIU TAVE, PAVASARI!

Gyvename atominio tempo ga
dynėje. Tai reiškia, kad kas vakar 
įvyko, šiandie jau pasenę ar už
miršta. Gal taip yra politikoje ar 
mene, bet ne Australijos Lietuvių 
Bendruomenėje, čia niekas neuž
mirštama — nei asmeniniai ar vi
suomeniniai pasisakymai, nei tei
sėti ar įsivaizduoti užgavimai. Tad 
ką jau bekalbėti apie Spaudos Ba
lių, kuriuo Mūsų Pastogė teisėtai 
didžiuojasi ir kuris Sydnėjaus ir 
apylinkių visuomeniniame lietuvių 
gyvenime užima specialią poziciją. 
Jau ne nuo šiandie sakoma — pu
sę metų lietuviai kalba apie praė
jusį balių, antrą pusę metų ruo
šiamasi naujam Spaudos Baliui.

Kaip iš oficialių pranešimų ma
tėte, kiekvienais metais Spaudos 
Balius vis populiarėja: nežiūrint 
vienokių ar kitokių kliūčių kasmet 
Spaudos balius savo svečiais vis 
gausėja. Jeigu pernai Spaudos 
Baliuje dalyvavo rekordinis daly
vių skaičius — 500, tai šių metų 
spaudos balių reikėtų pavadinti 
superrekordiniu — jame dalyvavo 
gerokai virš 600 svečių. Kiek te
ko patirti, Spaudos baliaus rengė
jai jau šiandie dairosi kitos, dar 
erdvesnės ir puošnesnės baliui sa
lės.

Keičiasi ir pati Spaudos Baliaus 
išorė. Lyginant su ankstyvesniais 
baliais paskutinysis Mūsų Pasto
gės Spaudos Balius praėjo tikrai 
baliaus stiliuje: damos daugumo
je vilkėjo vakarinėmis suknelėmis, 
vyrai irgi neatsilikdami buvo kaip 
galima puošniau apsirengę, žo
džiu, nors rengėjai ir specialiai 
nereikalauja, kaip apsirengti ei
nant į balių, vis tik patys baliaus 
svečiai, įvertindami šio metinio 
parengimo reikšmę, jaučia parei
gos jame pasirodyti kaip galint iš
kilmingiau.

Nors ir buvo stengiamasi iš ren
gėjų pusės daryti viską, kad sve
čiai jaustųsi kaip galint jaukiau ir 
nuotaikingiau, vis tik visų paten
kinti neįmanoma. Buvo ir nusis
kundimų. Vieni pareiškė, kad to
kiai iškilmei reikalinga daug puoš
nesnė salė su pilnu svečių aptar
navimu, nesvarbu kiek tas kainuo
tų, kiti (ypač iš provincijos) ne
patenkinti baliaus programa. Esą, 
mes tokias ar panašias šokėjas ga
lime kasdien matyti restoranuose 

ar televizijoje; geriau parodyti 
ką nors lietuviško; dar kiti siūlė 
daugiau imti už pakvietimus, bet 
svečių nevarginti nusibodusiomis 
loterijomis ir t. t. Buvo dar ir 
smulkesnių, kaip tas ir tas nebuvo 
pasodintas į numatytą vietą arba 
ta ar kita grupė netyčia buvo per
skelta. Iš tiesų tokiame milžiniš
kame parengime nuolat ir nuolat 
gali pasitaikyti smulkių nesklan
dumų, bet bendrai paėmus pats 
Spaudos Balius praėjo gana sklan
džiai ir nuotaikingai.

Nežiūrint, kad šiame baliuje ir 
buvo suvartota nemažai svaigalų, 
vis tik svečiai iki pat galo buvo 
santūrūs be jokių išsišokimų ar 
priekabių. Tai ženklas, kad mes

Spaudos Baliumi jaunimas buvo ypač sužavėtas. Kairėje 
Vytautas PataSius su dantų gyd. Laima Zarembaite. Viriuje 
Krašto V-bos narė jaunimo reikalams Daiva Labutytė ir Vy
tenis Šliogeris. .

'PERKELIAMA BIBLIOTEKA

Buv. centrinė Lietuvos bibliote
ka, dabar vadinama “valstybine 
respublikine biblioteka”, iš Kauno 
perkeliama į Vilnių, į naujus tam 
reikaluį pastatytus rūmus. Per
kėlimą tikimasi baigti iki lapkri
čio mėn.. (E)

STIPENDIJOS
DISERTACIJOMS APIE 

PABALTIJO PAVERGIMĄ

Latvių buv. karių organizacija 
“Dauguvos vanagai” padidino sti- 

mokame smagiai ir kultūringai pa
silinksminti.

Žinoma, būtų galima daug pa
kalbėti apie pačią baliaus eigą, bet., 
jis jau pareity. Mūsų žvilgsnis 
krypsta į ateitį, į būsimą spaudos 
balių, kuris, reikia tikėtis, prašoks 
visais atžvilgiais visus ligi šiol bu
vusius. Prisiminėme jį čia vien 
tik dėl to, kad iš viso malonu pri
siminti šviesiuosius gyvenimo mo
mentus, kurie ir šiaip iš at
minties neišdyla. Tad iki pasima
tymo sekančiame Spaudos Baliuje, 
kuris jau numatytas ateinančių 
metų rugpjūčio 29 d. Dėl vietos 
tuo tarpu dar neaišku, bet grei
čiausia bus kita — erdvesnė ir 
puošnesnė salė. G. G.

pendijas tiems doktorantams, ku
rie ruošia disertacijas apie Latvi
jos ir kitų Pabaltijo valstybių pa
vergimą. Tokios disertacijos esą 
prisidėtų prie Pabaltijo laisvės 
pastangų išpopuliarinimo moksli
ninkų sluogsniuose. (E)

RUSIJOJE DRAUDŽIAMA
KOMUNISTINĖ LITERATŪRA

Sovietinė vyriausybė ištrėmė 
grupę kiniečių, kure bandė įšmu- 
geliuoti Maskvai neplankią komu
nistinę literatūrą Pekino gamy
bos.

Majestotinė] dangaus mėlynėj 
tyliai plaukia balti ir pilkšvi įvai- 
riaformiai debesys, tartum lėti er
dvių laivai. Seku juos, akimis ly
dėdama begalinėn jų kelionėn. Ir 
girdžiu, rodos, šlamantį vėją, ku
ris lydi juos.

Sėdžiu pavasario saulės nugir
dytame sode, prie kojų sugulę trys 
šunes; du iš jų milžiniški jaunik
liai pilni gyvybės, ir trečiasis se
nas, savo saulėlydžio paskutinėse 

dienose, bet urzgia iš pavydo, kai 
imu kalbinti ir žaisti su anais 
dviem, yžemai, lyg. didžiulė tvas
kančiais žvynais žuvis, juda, vin
giuoja vandenyno įlanka. Daug 
sykių žvelgiau į tą tvaskantį gilų 
vandenį, mačiau jį, jutau jo gai
vinantį vėsinimą, bet niekad iki 
šiol jo negirdėjau, išskyrus jūros 
ošimą, monotonišką bangų muziką. 
Šiandien girdžiu lėtai plaukiantį 
vandenį, girdžiu šnerant mažas 
raukšlėtas sidabrines bangeles. 
Girdžiu! Ar jūs girdit? Ar jūs tik 
matote ir veikiai nusigręžiat paju
tę nuobodulį? Aš tik mačiau ir 

troškau girdėti. Deja, tik troškau! 
Ir tas noras liko metų metais te
pasiekiama svajone, neišsipildoma 
realybe. Bet viskam ateina galas!

Myliu itavasarius, svaigsta nuo 
jų žalio vyno: nuo vyšnių žiedų, 
išverstos velėnos tvaiko. Rudenys 
numarina mane, užmuša ir užšal- 
do mano dvasią. Žavios ir turtin
gos auksu ir variu spalvos man 
yra šaltos ir svetimos. Jos mano 
širdžiai meilės nežada. Ruduo man 

kvepia kapais, senais pastyrusiais 
asketiškais kryžiais. Ruduo lyg 
vagis, kuris nelauktai ateina ir 
apiplėšia. Jis mano girdėjimą 
buvo išplėšęs. Netekau jo lyg 
brangiausio turto tuo metu, kada 
jis būtų buvęs pats saldžiausias: 
negirdėdavau pirmojo savo kūdi
kių juoko, jų pirmųjų garsų nebu
vau liūdininkė, juos tik jaučiau, jų 
krykštavimus tik mačiau. Buvo 
ilgas ruduo, nesibaigiantis, tylus 
ir niūrus. Žmonės juokiantis ma
čiau; juokiaus ir aš kartu, bet pati 
to juoko negirdėjau. Išmokau skai
tyti iš lūpų, lyg iš knygų, žodžius. 

Išskaitydavau pašaipą, pyktį, 
džiaugsmą ir užuojautą. Atsitve
riau lyg muro siena nuo žmonių, 
nuo draugų, nuo gyvenimo. Pajus
davau, kad toji sienarima augti net 
tarp manęs ir mano vaikų. Aša
rom bandydavau tirpdyti tą ilgų 
metų cementą, bet kartais ir aša
ros likdavo tik sūriu vandeniu.

Skaičiavau paskutines žiemos 
blankias savaitės dienas, (o jos 
tokios ilgos!) Ir pagaliau su pir
mąja pavasario diena po ilgos pil
kumos išvydau skaisčią, nors ir ne
drąsią saulę! Geriau sakant, iš
girdau ją. Pirmieji ryto spinduliai 
lyg strėlės šaute išovė pro baltos 
ramios palatos langus, ir nuo jų 
garsų (ne nuo šviesos) prabudau. 
Pramerkus akis išgirdau pavasarį! 
O jis aižė s po langais prinokusiuo
se medžių pumpuruose, raustan
čiuose žieduose, paukščių giesmėse. 
Toks gležnas pavasaris virpėjo 
lauke, tartum nokstantis vaisius 
motinos isčiuje. Išgirdau pirmuo- 
sitis garsus ir nusigandau. Pavar
gau nuo jų, pasigėriau jais: po 
langu ant šakos tupėjo laimingu 
jaunų paukščių pora. Patinėlis iš 
kailio nerdamasis linksmino savo 
draugę, pureno jos plunksnas, čy- 
reno. O šioji lepi ir tingi ramiai 
tupėjo ir džiaugės meile ir saulės 
pilnu rytu. O žiedai ir drėgni dar 
vystikluoti jauni lapeliai šnarėjo, 
lingavo, ir aš galėjau juos girdėti. 
Pati savimi netikėjau, atrodė, kad 
sapnas. Bet kada atėjęs daktaras 
prakalbėjo, netyčia surikau jam: 
“Daktare, ne taip garsiai, pra
šau!" Nuslinko šypsnys jo veidu, 
sako: “Aš labai tyliai kalbu”... Aš 
girdžiu! Kas supras tą jausmą, ką 
reiškia girdėti po ilgų tylos metų?!

Štai saulė pamažu slenka žemyn, 
slepiasi už medžių. Oras virpa nuo 
įvairiausių garsų: anąpus įlankos 
plentu skrieja viena po kitos ma
šinos, dūzgia nežmoniškais garsais 
lėktuvai, praplaukia triukšmingos 
motorinės valtys. Kažkur loja šu
nis, šūkauja vaikai, kvatojasi 
pletkininkės kukaburos; čiulba, 
krykščia, švilpauja, suokia, bru
kuoja, įvairiausiais balsais paukš
čiai. (Ankščiau tikėjau šio žemy
no marguosius paukščius esant ne
bylius.) Šnara medžiai, spraksė- 
dami tyška vandens lašai ant iš
troškusių lapų. Tartum stebūklų 
pasaulis staiga su pirmąja pava
sario diena man atsivėrė — ne tik 
regiu ir jaučiu, bet ir girdžiu pa
vasarį, o jis toks jaunas, žalias ir 
žavus!

E. Rataiskienė

ROBERT RAID

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

“Nėra ko tau bijoti, Robertai. Tau viskas lai
mingai praeis!”

"Aš nebijau, Elfi. Mus slegia baisus nuovargis 
ir drauge siaubas. Dėl savęs aš nieko nebijau — 
man baisu dėl tavęs, mažyte”.

Ji tyli. Ji tik savo lengvom rankom braukia 
man per skruostus. Pagaliau ji atsiliepia — taip 
keistai skamba jos balsas — “Robertai, vokiečiai 
kaskart vis artėja ir artėja. Tėra tik savaičių, o 
gal ir dienų klausimas, ir jie jau bus čia. Paskuti
niais mėnesiais tau reikėjo labai daug iškentėti ir 
ištverti. Tu įvykdei savo pareigas. Argi neatrodo, 
kad laikas jau ir tau pasitraukti į saugią vietą? 
Jeigu tik nori — eisiu su tavim drauge, nesvarbu 
kur, Robertai! Argi mums nereikėtų šiandie jau 
kur nors pasislėpti, kol vokiečiai ateis?”

Vėl naujas apsisprendimas, kaip kad dažnai 
buvo per tuos beveik dvejus metus. Ir — Viešpa
tie, vis aš turiu lemti!”

Apkabinu Elfi per pečius ir pakeliu galvą. 
"Žinoma, mes galėtume pasitraukti ir pasislėpti, 
Elfi, lygiai taip pat, kaip 1939 metais galėjome 
lengvai persikelti į Vokietiją, kaip repatriantai. 
Arba vėliau — pas dėdę Vernerį, kur mes tokie 
buvome laimingi! Net ir šių metų pradžioje dar 
galėjome išvykti į Vokietiją, tačiau mes to neda
rėme Juk neseniai mudu galėjome pasislėpti, betgi 
mes tą galėdami nevykdėme”.

Elfi tyli, tik jaučiu, kaip jos visas kūnas vir
pa mano glėby.

“Matei, Elfi — baisiai, tikrai nepakeliamai 
sunku, bet — aš negaliu trauktis, kol neįvykdysiu 
savo įsipareigojimų. Lasva valia jas prisiėmiau ir 
turiu ištesėti iki galo. Dabar negaliu visko pamesti 
ir jieškoti saugios vietos. Tik pagalvok — pasi
priešinimo prieš rusus Tallinne centras mano ran
kose: ar galiu viską metęs paleisti jį iš rankų? Ir 
aš turiu įsakymų, kuriems negaliu nepaklusti!1 Mes 
dar nežinome, ką rusai numato daryti mieste — 
ir dėlto nepaprastai svarbu išsilaikyti, kol galima!”

Elfi tik glosto mano veidą, paskui nuleidžia 
rankas man ant krūtinės.

“Jau seniai aš turėjau būti suimtas, Elfi. Ir 
jeigu ne dėl mano veiklos, tai vien dėl tėvo. Gerai 
žinau, kad jau ilgas laikas, kaip esu rūpestingai 
sekamas, ir kiekvieną valandą esu pasirengęs, kad 
galiu būti suimtas. Ir jeigu ligi šiolei tebesu lais
vas, matyt, rusams mano laisvė reikalinga, nors ir 
tariama laisvė. Bet — kol esu dar laisvas ir galiu 
judėti, rusų dėmesys sukoncentruotas į mane. Aš 
pridengius kitus, kurie gali gyventi ir dirbti. Bet 
vos tik aš dingsiu, visi kiti, su kuriais esu kontakte, 
pagalvos, kad yra dalykų, kurie svarbesni už pri
vatų gyvenimą ir asmeninę laimę!”

“Man aišku, Robertai — tu negali kitaip”.
“Tikrai, aš kitaip negaliu, Elfi. Tačiau labai 

norėčiau tave iš miesto iškelti, Elfi! Ateinančių 
dienų ir savaičių nežinioje bent žinočiau, kad nors 
tu esi saugi”.

“Palieku su tavim, Robertai!”
“Suprask, Elfi, kad ir tave rusai griebs kai 

tik rusai norės mane suimti, ypač net jeigu man 
pavyktų paskutiniu momentu pasprukti. Tada jie 
jieškotų manęs pirmiausia pas tave, Elfi, ir tau 
aišku, ko tokiu atveju gali tikėtis”.

Jos kūnas sustingsta. “Be tavęs, Robertai, 
niekur nebėgsiu. Palieku su tavim iki galo!”

Po to kambary užviešpatauja tokia tyla, tik 
girdisi aiškus laikrodžio tiksėjimas

“Tu man bent prižadėk, kad jeigu kas nors 
mane ištiktų, tu pasislėpsi! Herbertas tavimi ir 
mama pasirūpins ir globos”.

Jos skruostas prilimpa prie mano peties. “Pri
žadu, Robertai”.

O laikas skuba nesulaikomai. Greit jau vienuo
likta.

“Ar dar prisimeni, Robertai, kaip mudu susi
pažinom?”

“Taip, mažyte”.
“Ar užmerkęs akis galėtum pasakyti, kaip aš 

vilkėjau eidama konfirmacijos?”
“Labai aiškiai įsivaizduoju tave”.
“Ir — ar pagalvoji apie tą dieną, kada aš tau 

viską, viską atidaviau?”

“To aš niekados neužmiršiu, mažyte!1”
“Kaip buvo puiku pas tavo dėdę! Kiemas, ark

liai, miškas, paupys...”
“Tai buvo pati gražiausia mano vasara, Elfi.”
“Tada — užėjo audra, Robertai!”
“Audra ir viesulas. Tada susikrovei savo daik

tus”.
“O kągi kita aš turėjau daryti, Robertai?”
Tyliu.
“Ar prisimeni mūsų paskutinį šokį, Robertai? 

Mūsų šokį!” ir ji pradeda niūniuoti.
“Nustok, Elfi. Tik ne šitą!”
"Negi tau nepatinka mudviejų daina, Rober

tai? Norėtumei, kad aš tau ką nors kitą padai
nuočiau?” Ir ji atsistojus pradeda: “šią naktelę, 
šią naktelę mano sapnas baigės...”

“Dar ne, dar ne, mažyte, dar nesibaigė”.
“Dabar jau eik, Robertai Tau prieš akis — 

dar ilgas, ilgas kelias”.
Aš ją stipriai priglaudžiau prie savęs — “Ne

užmiršk savo pažadų, mažyte;”
Ji stipriai apkabina mano kaklą, bučiuoja iki 

uždusimo ir staiga atleidžia rankas: “Būk tvirtas, 
mano vilke? Turėk prieš akis viską, kas buvo gra
žu tarp mudviejų!”

“Gerai, gerai, mažyte!”
“Nepamesk galvos, Robertai. Aš — visą laiką 

su tavimi, kaip ir mano dovanotas tau kryželis. Jis 
tave apgins!”

“žinau, Elfi”.
“Robertai, aš buvau su tavimi nepaprastai lai

minga. Visą laiką! Net ir sunkiausiais momen
tais! Ir — niekados nepamiršk — aš visada, visa
da su tavim!”

★

1941 m. rugpjūčio 13 d. Motina palydi mane 
ligi durų. “Kada šiandie grįši, Robertai? Vėlai?”

“Manau, laiku, mama. Roogui išvykus įstai
goje darbas pusiau sumažėjo. Greičiausiai Hoffui 
nesu taip baisiai reikalingas”.

“Ar Elfi šį vakarą ateis pas mus?”
“Ne, mama, aš pas ją užeisiu”.
Motina pritaria. “Geriau, kad tu pas ją užei

tum, Robertai. Ant kiekvienos kertės stovi rusų 
sargybiniai, ir jaunai mergaitei perdaug pavojinga 
vakarais vienai vaikščioti”.

“Tas ilgai netruks, mama. Greitai įvyks didy
sis atsiskaitymas”.

“Kad taip būtų, sūnau!*’
Pamažu slenku į liaudies komisariatą. Prie

šais pastatą sustoju. Man vaidenasi, kad visas pa
statas griūva ant manęs. Po velniais! Negi ir aš 
darausi histeriškas? Ir vien tik dėl tos kvailos 
tryliktos dienos. Ir vis tik — mano instinktas ne
klydo.

įstaigoje darbas prasidėjo įprastai. Helė pa
duoda man atplėštus laiškus. Su byla po ranka 
užeinu pas Hofą. 9 vai. ryto.

Hoffas priima raštus — tuo pačiu momentu 
suskamba telefonas Jis pakelia ragelį — “Hoffas. 
— Taip, taip, palauk minutėlę, drauge!” Jis pasu
ka galvą į mane: "Pakalbėsim vėliau, drauge Rai
dai! Aš tamstą pašauksiu”. Išeinu.

Po kelių minučių Hoffas atidaro mano kabi
neto duris. “Užeik pas mane, drauge Raidai”. Jis 
man paduoda geltoną voką: “Drauge Raidai, būk 
malonus ir įteik šį laišką Reiningui asmeniškai. 
Tai svarbu! Kliaudijos negaliu pasiųsti”.

Paimu laišką. Koks jis lengvas! Grįžęs į savo 
kabinetą pasiimu pluoštą popierių ir užsuku pas 
Herbertą.

“Herbertai, Hoffas siunčia mane su laišku pas 
Reiningą —”

“Na, kas?”
“Jeigu po 20 minučių nesugrįšiu, jie bus mane 

nutvėrę”. Herberto veidas pabąla. “Taip, bet —”
“Dabar nelaikąs plepėti, štai keli nereikalingi 

raštai, kaip priedanga. Jeigu būsiu suimtas, pasi
rūpink mano motina ir Elfi, taip kaip anksčiau ta
rėmės!”

Jis nuleidžia galvą. “Žinoma, aš pasi—”. Bet aš 
nelaukiu: užtrenkiu Herberto kabineto duris ir ky
lu laiptais augštyn.

Prie personalo skyriaus durų akimirkai susto
ju. Negi jau išmušė ir mano valanda? Suimu ran
keną ir drąsiai atveriu duris. Olga šypteli ir nu
lenkia galvą. Kruugas atsistoja manęs pasitikti. 
“Draugas Reiningas tavęs jau laukia, Raidai!*’

Einu prie Reiningo durų, Kruugas iš paskos. 
Primerktomis akimis Reiningas pažvelgia į mane 
ir nusišypso. “Malonėk, arčiau Raidai! Kur tas 
laiškas?

Man peržengus slenkstį Kruugas iš lauko už
daro duris, žengęs žingsnį Reiningo pusėn paju
tau, kad kažkas stovi už manęs. Reiningas ištie
sia ranką,, paima iš manęs voką ir jį numeta į krep
šį. Paskui pasukęs veidą į šalį sako: “štai jūs turi
te Raidą, draugai!”

(Bus daugiau)
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BENDRUOMENINIU KELIU
(Žiūr. pradžią psl. 1)

Spauda. Ryšiams tarp išsibars
čiusių lietuvių palaikyti ir tautinei 
lietuvių sąmonei ugdyti didelės 
reikšmės turi Australijos lietuviš
ka spauda. Čia turime du savait
raščius — Krašto Valdybos lei
džiamą “Mūsų Pastogę” su tiražu 
1100 ir Katalikų Federacijos lei
džiamą “Tėviškės Aidai”, spėja
ma su mažesniu tiražu. Savait
raščių lygis nuolat gerėja. “Mū
sų Pastogėje” ypatingai išryškėjo 
jaunimo skyriai, kurie daugumoje 
užpildomi jaunosios kartos atsto
vų. Austr. Liet. B-nės organo 
“Mūsų Pastogės” leidimo išlaidoms 
padengti Krašto V-bai sukelia 
daug rūpesčių. Kad būtų galimai 
daugiau prenumeratorių, stengia
masi, kad prenumeratos kaina bū
tų visiems prieinama. Dėl laik
raščio mažo tiražo komercinių 
skelbimų nedaug tegaunama. 
Krašto V-ba kas met turi parūpin
ti virš 1000 svarų iš aukų, ruošia
mų spaudai paremti pobūvių ir kt.

Australijos Lietuvių bendruo
meniniam gyvenimui užfiksuoti 
Krašto V-ba 1962 m.išleido monu- 
mentalinj leidinį — Australijos 
Lietuvių Metraštį, kuris nežiūrint 
didelių išlaidų, jau spėjo save pa
teisinti, platinimas vyksta geriau 
negu tikėtasi ir jau baigiama iš
bristi iš leidinio skolų.

Iš Bendruomenės Vadovybės bei 
Krašto Kultūros Tarybos konkre
čios veiklos paminėtina kas antri 
metai ruošiamos Australijos lietu
vių Meno Dienos su kuriomis su
rišami A. L. B-nės Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimas, sporto šven
tė, skautų tautinė stovykla, stu
dentų suvažiavimas, Krašto Kul
tūros Tarybos plenumo posėdžiai 
ir eilės kitų liet, organizacijų sąs
krydžiai. Meno Dienų pagrinde 
yra Dainų šventė, kur dalyvauja 
visi chorai. Pasirodo tautinių šo
kių grupės, jaunųjų menininkų 
koncertai, teatrai, literatūros va
karas ir kt. Šalia parengimų ruo
šiamos lietuvių dailės, tautodailės, 
foto, spaudos ir kt. parodos, šios 
Meno Dienos, kurios pradėtos 1960 
m., įgavo nepaprastos reikšmės, 
įnešdamos gyvumo ir dvasinio sus
tiprėjimo — atsišviežinimo visai 
Australijos lietuvių B-nei. Iš ki
tos pusės pasiruošimai šioms die
noms'palaiko stipriai organizuotus 
mūsų chorus, menininkus, jauni
mą.

MALDA VIETOJ PAJUOKOS
Maskvos Valstybinis Teatras šių 

metų vasaros sezoną pradėjo vai
dinimu “Frakuotas Kristus”. Tai 
turėjęs būti antireliginės propa
gandos “šedevras”. Buvo įsakyta 
šią “dramą” pamatyti visoms Mas
kvos mokykloms, komjaunuoliams, 
jauniems darbininkams ir paskui 
išdiskutuoti ją savo tarpe. Bet 
didžiausiam maskviečių nustebi
mui “drama” scenoje tepasirodė 
vieną kartą — per premjerą. Kas 
įvyko? Vienas žinomiausių S. fi
gos artistų Aleksandras Rostovce- 
vas, laikytas patikimu komunistu, 
pakeitė vaidinimo metu savo rolės 
žodžius ir ne Dievą įžeidinėjo, o 
jam meldėsi... Jo vardas daugiau 
nefiguruoja teatro skelbimuose.

Jis turėjo “dramoj” vaidinti pa
grindinę rolę — Kristaus. Teat
ras buvo perpildytas žiūrovų. Pir
majame veiksme matome “alto
rių”, kurio kryžius sudėstytas iš 
alaus, vyno ir degtinės butelių. 
Visur primėtyta “vodkos” butelių 
ir sudužusių stiklelių; aplink alto
rių šoka kūningi popai ir vienuo
liai, ant žemės vartaliojasi sto
ros vienuolės. Šis aktas beveik be 
veiksmo: jis teturi žiūrovą juo
kinti ir nuteikti tyčiojimuisi iš 
religijos. Antrajame veiksme į 
sceną išeina Rostovcevas Kristaus 
rolėje. Rankoje jis laiko didžiulę 
Naujojo Testamento knygą, Iš 
jos jis turi perskaityti dvi pirmą
sias eilutes kalno pamokslo, po to 
sviesti Šv. Raštą ir savo tuniką į 
kampą ir garsiai sušukti: “Duokit 
man fraką ir cilinderį!” Tačiau 
Rostovcevas vaidina visai kitaip, 
nei jo rolei numatyta. Jis per
skaito nepaprastai oriai ir rimtai 
pirmąsias kalno pamokslo eilutes: 
“Palaiminti beturčiai savo dvasia, 
tie, kurie neprisiriša prie pinigų ir 
turto, nes jų dangaus karalystė. 
Palaiminti nuolankieji, nes jie pa
veldės žemę". Užuot numetęs ši
toje vietoje drabužį ir knygą šalin 

organizuota veikla politinėje 
plotmėje, ypač kiek liečia Lietuvos 
bylą, žymiai sustiprėjo 1960 m. 
prie Krašto Valdybos sudarius pa
tariamąją Informacijos Tarybą 
(vad. Informacijos Talka). Ši se
ka ir reaguoja į visus Lietuvos by
lą liečiančius reikalus, paruošia 
peticijas, memorandumus. Iš di
desnių darbų paminėtini — paren
gimas dirvos susitikimams su 
svarbesniais Australijos politikais, 
išleidimas vienkartinio leidinio an
glų kalba birželio išvežimams iš
ryškinti (Voice of Freedom). Jau 
nuo š. m. rugsėjo mėn. pradeda
mas leisti periodinis informacinis 
žurnalas anglų kalba 48 puslapių 
— “News Digest — International”. 
Išeis kas 3 mėnesiai ir talpins in
formacinę medžiagą apie visus ko
munizmo pavergtus ar jų domi
nuojamus kraštus. Medžiaga bus 
pritaikoma pritraukti australų dė
mesį. Prie žurnalo redagavimo 
pritraukta ir kitų tautų taip gi 
australų antikomunistinių organi
zacijų asmenis.

Jaunimo reikalams sudaryti ko
mitetai paskatino tarpusavį tarp 
jaunimo organizacijų bendradar
biavimą. Jungtinėmis jėgomis 
jaunimas suruošia parengimus — 
koncertus, aktyviai dalyvauja tau
tinių švenčių minėjimuose, ko pa
sėkoje neorganizuotas jaunimas 
mieliau įsijungia į organizacijas.

Lietuviu reiškimasis Australi
jos viešame gyvenime. Kadangi 
lietuviai Australijon atvyko tik 
po II pasaulinio karo (be kokios 
šimtinės anksčiau įsikūrusių), 
tai dėl kalbos nežinojimo ir nepa
žinojimo šio krašto specifinių sąly
gų, ilgesnį laiką lietuviai Australi
jos kultūriniam, politiniam bei eko
nominiam gyvenime mažai reiškėsi. 
Šios kliūtys palaipsniui nugalėtos 
ir jauniesiems išėjus jau mokslus 
čia, reiškimasis australų viešame 
gyvenime vis didėja. Pažymėtini 
mūsų dailininkai, kurie čia turi di
delio pasisekimo, jų darbai turi 
pasisekimą, premijuojami. Uni
versitetuose jau keliolika lietuvių 
lektoriauja. Inžinieriai ir archi
tektai čia gavo pripažinimą ir veik 
visi dirba savose specialybėse. 
Gydytojai irgi įsitvirtino savo pro
fesijose ir užima nevienas labai at- 
sakomingas pareigas. Lietuviai 
sportininkai, skautai, studentai ir 
chorai kelia Lietuvos vardą viešu-

ir šaukęsis frako su cilinderiu, jis 
skaito ramiai toliau: “Palaiminti 
liūdintieji, nes jie bus paguosti”. 
Sufleris nežino ką daryti ir išbąlą; 
artistas staigiai nutyla tik po tre
čiosios kalno pamokslo eilutės.

Publika tučtuojau pajunta, kad 
Rostovcevas vaidina ne pagal sa
vo rolę. Salėje įsiviešpatauja kapų 
tyla. Kiek patylėjęs, nepaprastai 
susikaupęs Rostovcevas vėl palen
kia galvą prie Šv. Rašto ir galin
gu balsu toliau skaito Viešpaties 
palaiminimus, visas 48 eilutes. 
Publika klauso taip įtemptai, kad 
girdėtum musę lekiant. Niekas 
neprotestuoja, tik laukia, kas bus 
toliau. O artistas, perskaitęs visą 
penktąjį Mato evangelijos skyrių, 
pamaldžiai persižegnoja ir, di
džiausiai susijaudinęs, sušunka: 
“Viešpatie, atsimink mane, kai 
prasidės tavoji karalystė!” (šis 
įvykis pirmą kartą buvo aprašytas 
“Arizono News” pagal pasakoji
mus teatre buvusio žiūrovo, ku
riuo galima patikėti. Mūsų jis 
perduotas iš “Stuttgarter Nach- 
richten” Nr. 207, rugs. 6 d.).
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Ekonominėje srityje, neskaitant

gražaus asmeninio įsikūrimo (veik 
visos šeimos turi nuosavus namus), 
atsirado palyginamai stiprios įmo
nės, statybos parangų b-vės, pre
kybos namai. Bendrai, Australi
joje asmenims turintiems veržlu
mo ir sumanumo kūrimosi sąlygos 
labai geros.

Sunkumai, su kuriais Australi
jos Lietuvių B-nės veikla susiduria 
irgi paminėtini. Viena iš daugiau
siai nemalonių, tai lietuvių kata
likų kapelionų ir Katalikų Federa
cijos vadovų neigiamas nusistaty
mas prieš B-nės Vadovybę, įtari- 
nėjant, kad bendruomenei vado
vauja katalikams nepalankūs ar 
religiniai indeferentiški. Ypač bu
vo puolamas B-nės organas “Mūsų 
Pastogė” ir redakcija. Katalikų 
Federacijos leidžiamajam “Tėviš
kės Aidai” buvo talpinami ypač ne
kultūringo lygio, B-nės Vadovybę 
niekinantieji, straipsniai. Laike 
paskutinio pusmečio, prie Austr. 
Liet. Katalikų Federacijos vairo 
atsistojus nuosaikesniems žmo
nėms, reikalai pasikeitė į gerąją 
pusę. Šiuo metu puolimų nebėra, 
bet santykiai vis dar šaltoki. Lau
kiame ir čia tolimesnio pagerėjimo.

Kita blogybė, tai pastebimas vis 
didėjantis lietuvių abejingumas 
(ypač inteligentų) lietuviškai 
bendruomeninei veiklai. Vieni tei
sinasi — pavargo bedirbdami, kiti 
dėl jų dirbto darbo neįvertinimo 
(asmeniškų ambicijų), treti — dėl 
matomo nevieningumo tarp lietu
vių, ypač aštrus susiskaldymas 
Amerikoje primetamas. Nubyra 

ir pavieniai jaunosios kartos lietu
viai. Bendrai vis sunkėja surasti 
kandidatų B-nės vadovybėms. Gal 
niekas tiek daug žalos lietuviškai 
veiklai nepadaro kaip VLIKo ski
limas ir kelių Fondų susidarymas, 
čia daugelio skaitoma nerimtu ir 
kenksmingu lietuviškų reikalų ve
dimu. Todėl iš P. L. II Seimo 
lauktume konstruktyvesniu spren
dimu Šiai negerovei pašalinti.

Turime sunkumų ir su lėšų kul
tūriniams bei politiniams reika
lams telkimu. Austr. Lietuvio mo
kesčio vis surenkama mažiau. Ne
apsimoka ar ignoruoja organiza
cijos joms nustatytas kultūros rei
kalams rinkliavas. šiuo metu 
Krašto Valdyba savo iniciatyva 
paskelbė lėšų telkimo vajų visoje 
Australijoje. Apylinkės V-bos ir 
Seniūnai įgalioti aplankyti tautie
čius su aukų lapais jų namuose. 
Tokius vajus numatoma ruošti kas 
met. Šiaip Austr. lietuviai šalpos 
reikalams (Vokietijoje likusiems, 
16 Vasario gimn. ir kt.) suaukoja 
mūsų mastu nemažas sumas.

I. Jonaitis
A. L. B. Krašto Valdybos

Pirmininkas

MOTERYS VEIKIA MELBOURNE
MELBOURNO SOC. GLOBOS 

MOTERŲ DRAUGIJOS, nuo 1962 
m. lapkričio mėn. 11 d. iki 1963 
m. rugsėjo mėn. 15 d.

VALDYBOS VEIKLOS 
APYSKAITA

1962 m. lapkričio 11 d. Lietuvių 
Klubo Namuose, Thornbury, įvy
kusiame metiniame D-jos narių 
susirinkime išrinkta valdyba:

Pirmininkė — A. Matukevičie- 
nė, sekretorė — J. Barkienė, iž
dininkė — J. Kairiūkštienė, pa- 
reng. vadovė — O. Liubinienė, li
gonių lank. — S. Meiliūnienė, kan
didatė — J. Rekešienė, kandidatė 
— M. Antanaitienė.

Revizijos komisija — E. čy- 
pienė, V. Kuncaitienė, p .Stankū- 
navičienė.

Tą pačią dieną, atskirame po
sėdyje, numatytas metinis darbų 
planas:

1. Ligonių lankymas ir šelpi
mas.

2. Rūbų vajus Punsko lietu
viams.

3. Surinkti aukų Vasario 16-tos 
Gimnazijai Vokietijoje.

4. Ruošti Kūčias, Užgavėnių 
Blynus, Jonines ir jaunimo pobū
vį, loteriją ir bufetus.

LIGONIŲ LANKYMAS 
IR ŠELPIMAS

Per metus aplankyta 20 ligonių, 
vizitų padaryta daugiau, nes il
giau sergančius lankome po kelis 
kartus.

Didelė D-jos padėka priklauso 
p. Meiliūnienei, nes neturėdama 
savo patogesnių susisiekimo prie
monių, po darbo, tramvajais ir au
tobusais, vėlai vakare, ar tai lyja 
ar karšta, su tikrai nuoširdžia ar
timo meile juos lankė ir rūpinosi, 
pati pridėdama daugiau, negu 
D-jos skirta. D-jos vardu tariu 
nuoširdų ačiū Poniai S. Meiliūnie
nei.

Duota didesnės materialės pa
šalpos ligoniams, seneliams ir ne
turtingiems moksleiviams — naš
laičiams.

Kiek galėdamos dalyvavome lai
dotuvėse, pareiškėme užuojautų 
pasilikusiems artimiesiems, pir
kome vainikų.

RŪBŲ VAJUS
Paskelbus rūbų vajų, surinkta 

daug rūbų, gauta net labai gerų. 
Visi buvo švarūs. Padedant p.p. 
E. Nagulevičienei ir L. Bartaškie- 
nei supakuoti 25 siuntiniai po 22 
svarus svorio ir pasiųsta Punsko 
srities lietuviams. Nuoširdus D-jos 
ačių Melbourno duosniems lietu
viams. Dar daug yra prašančių 
laiškų.

AUKOS VASARIO 
16-TOS GIMNAZIJAI

Kun. P. Vaseriui leidus, Va
sario 16-tos minėjimo dieną, prie 
bažnyčios ir prie minėjimo sa
lės, p.p. S. Meiliūnienė, O. Liu
binienė, R. Rakūnienė ir A. Matu- 
kevičienė rinko aukas pinigais. Su
rinkta 70 sv. ir pasiųsta Vasario 
16-tos gimnazijai Vokietijoj. Gau
tas padėkos laiškas, kurį perspaus
dinome Mūsų Pastogėje.

POBŪVIAI
Pobūvius ruošiame pajamoms 

papildyti ir didesniam tautiečių 
bendravimui.

Kūčios nebuvo ruoštos, nes bu
vo stoka norinčiu dalyvauti.

Ruošėme Gegužinę — Kermošių 
Ponų Kesminų sode, Morningtone. 
Ruošėme trys: Bendruomenės Val
dyba, Karių Ramovė ir Soc. Globos 
D-ja. Gegužinės dieną ivyko Maž. 
Lietuvos Jūros Diena. Žmonių bu
vo daug, galėjo duoti pelno, bet 
per daug rengėjų. Gavosi toks Kri- 
lovo vežimas — disorganizacija. 
Kiekvienas savaip.

Užgavėnių Blynai taip pat da
vė mažai pelno. Svečiai buvo labai 
patenkinti.

DĖMESIO
AUSTRALIJOS LIETUVIAMS

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviška
sis Amžių Planas” arba Švento Rašto Studijavimas, su braižiniu, 
pirmas tomas. Šioje knygoje smulkiai aprašoma, kas įvyks visame 
Pasaulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, 
apie ką jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laips
niškai pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma, kokia tvar
ka ir valdžia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jė
zaus ir Jo Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su 
drobės apdarais. Kainuoja tik 1 dol.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (Švento Rašto Studija
vimo, antras tomas), nuodugniai aprašo vieną labai Galingą Siste
mą, kuri yra nusistačiusi prieš Tiesą. Ten nurodoma metai kada 
ji ką veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi 
su tais, kurie nesutiko su jų mokslu ir dvasia.

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja 
1 dol.

Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairio
mis kalbomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklin
ga lietuvių kalba. Kaina 2 dol.

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai die
nai ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 centų “Aušros 

Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.
Pinigus siųskite sykiu su knygų užsakymu. Neturtingiems siun

čiame veltui mažas knygutes ir traktatus, pareikalavus jų.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

L.B.S.A. 212 East 3rd Street, Spring Valley, Illinois U.S.A. (61362)

Su Joninėmis tas pats. Paskel
bėme laikrašty ir pakvietimuose, 
kad linksmins Vyrų Oktetas ir so
listas. Oktetas paskutinę savaitę 
atsisakė, nors tikriausia ne. dėl to 
buvo mažai žmonių. Ar lietuvių 
pobūvių perdaug, o gal Kabaretų 
— Nightclubų konkurencija per 
didelė. Dažniausia tie patys eina į 
visus parengimus. Reikia naujų 
įdomių įdėjų kad prisiviliojus dau
giau svečių, ypatingai mūsų mo
dernųjį jaunimą. Nuoširdžiai dė
koju P.H. Paškevičiui už taip gra
žias solo dainas Joninėse.

Jaunimo pobūvis — barbėki u 
nebuvo per daug pilnas, nors vis
kas buvo veltui. Gal kitąmet bus 
daugiau, nes tai dar nauja. Vyres
nis jaunimas atėjo pažiūrėjo ir 
vėl išėjo.

D-ja ruošė keletą nenumatytų 
darbų plane pobūvių. P.p. Bačiūnų 
sutikimą, Chorui pagerbti arbatė
lę, susipažinimo arbatėlę su kun. 
P. Daukniu. Kitur taip pat prisi
dėta pinigais.

Laikėme 5 bufetus įvairiuose 
baliuose, bet pelnas visur buvo 
nedidelis.

LOTERIJA
Šiais metais D-ja suruošė lote

riją — raffle. Gauta virš 80 sv. 
pelno. Leisti trys prizai: transis- 
torinis radio aparatas, indų servi
zas ir thermos bonka. Nuoširdi pa
dėka Ponui J. Macejūnui, kuris 
pats išplatino daugiau negu vieną 
knygutę bilietėlių, t.y. daugiau 
negu šimtą. Taip pat nuoširdžiai 
dėkoju visoms D-jos narėms, taip 
pat prisidėjusioms prie loterijos 
pasisekimo.

D-ja gavo aukų pinigais. Auko
jo p.p. S. Tamošauskas, V. Arlio- 
nis ir Ponia Paragienė, kuriems

PABALTIJO REZISTENCIJA
Latvijos pogrindžio santykiavi

mas su Lietuvos pogrindžiu.
Ryšium su tuo, kad š.m. rugpjū

čio mėn. suėjo 20 metų, kai vo
kiečių okupacijos laikais Rygoje 
buvo sudaryta latvių pogrindžio 
organizacija, “Latvijos centrinė 
taryba”, Vokietijoje leidžiamoje 
“Latvijoje” buvo išspausdinta ap
žvalga, kurioje prisimenama ir 
Lietuvos pogrindžio veikla. Latvių 
centrinė taryba formaliai įsistei
gė 1945 m. rugpj. 13 d. Dalyvavo 
grupės, kurios paskutiniame latvių 
seime sudar daugumą: socialdemo
kratai, demokratinė grupė, ūkinin
kų sąjunga ir Latgali jos krikš
čionys demokratai. LCT pirminin
ku buvo K. čakste, vicepirminin
ku Br. Kalninš, sekretorium L. 
Sėja. Naujoji pogrindžio organi
zacija sudariusi ryšius su Lietu
vos ir Estijos pogrindžio organi
zacijomis. Laikraštis rašo: "... 
Ypatingai pajėgią organizaciją 
(VLIKą — E.) turėjo lietuviai, 
kuriems pavyko sutrukdyti savo 
krašte mobilizaciją, prie kurios 
vertė vokiečiai. Santykių palaiky
mui lietuviai Rygoje turėjo du 
rezidentus...” Rygoje įvykusios ir 
dvi bendros Pabaltijo rezistenci
nių sąjūdžių konferencijos, viena 
1944 m. sausio mėn., antroji tų 
pat metų balandžio mėn. Buvę su
daryti du keliai santykių palaiky
mui su užsieniu: vienas ėjęs iš 
Kauno pro Rygą, Taliną ir Helsin
kį į Stokholmą, kitas iš Ventspilio 
į Gotlandą. Ryšių palaikymui tuo
met aktyviai padėjusios savo lai- 

nuoširdžiai dėkoju. D-jos vardu 
dėkoju visiems Melbourno, Mor- 
ningtono, Geelongo ir kitų apylin
kių lietuviams už parodytą gerą 
širdį D-jai.

ĮVAIRŪS NENUMATYTI 
DARBAI

D-jos valdyba turėjo 6 oficialius 
posėdžius, dalyvavo organizacijų 
pasitarimuose ir pobūviuose.

Lietuvių Klubo savaitgalio mo
kyklos Kalėdų Eglutės metu pa
sveikinti mokslo metus baigę vai
kai ir įteikta saldainių.

Katalikių Moterų D-jos pakvies
ta dalyvavau kun. P. Vaserio iš
leistuvėse ir susipažinimo arbatė
lėje su kun. P. Daukniu.

Šiais metais pravesta jaunųjų 
narių sekcija. Nors nedaug, bet 
pradžia padaryta.

D-ja įsigijo inventoriaus; 10 tu
zinų lėkščių ir kitokių virtuvės 
reikmenų.

*
Baigdama nuoširdžiai dėkoju val
dybos narėms už aktyvų bendra
darbiavimą ir pareigingumą. Taip 
pat visoms D-jos narėms už talki
ninkavimą. Ypatingai dėkoju jau
noms D-jos talkininkėms; p.p. Liu
cijai ir Danutei Petkevičiūtėms, 
Verutei Bartaškaitei, poniai Biru
tei Adomavičienei ir Ilonai Stri- 
maitytei.

Valdybos vardu prašau Draugi
jos atleisti už klaidas — blogos 
valios neturėta. Dirbome ir sten
gėmės D-jos labui.

Sekančiai valdybai linkiu kuo 
geriausios kloties ir lengviausio 
darbui kelio.

A. Matukevišienė 
Melb. Soc. Globos Moterų

D-jos Pirmininkė

vai s švedų karinės įstaigos. Vė
liau Estijoje įvykusi išdavystė, 
kurios pasėkoje Taline buvęs vo
kiečių suimtas Lietuvos pogrindžio 
kurjeris, be to, vokiečiai gavę ži
nių apie Latvijos pogrindį ir 1944 
m. pabaigoje buvęs suimtas LCT 
p-kas Čakste, gegužės mėn. sekre
torius Sėja ir liepos mėn. Br. 
Kalninš. čakste miręs likviduo
jant Stutthofo kacetą, Br. Kalninš 
pavykę su švedų pagalba pabėgti, 
o Sėja vėliau buvęs Latvijoje su
imtas sovietų ir ištremtas į Sibi
rą. Grįžęs į Latviją mirė. Persi
organizavusi Latvijos centrinė ta
ryba savo veiklą Latvijos terito
rijoje baigusi 1945 m. pradžioje.

(E)
Pasikėsinimai į estu laikraštis 

redakciją Stokholme.
Nežinomi asmenys — spėjama 

Švedijos komunistai — pastaruo
ju metu pakartotinai kėsinosi į 
estų laikraščio “Esti Paeveleht” 
redakciją Stokholme. Vienu atve
ju išdaužė redakcijos langus ir 
įmetė į patalpas akmenis, pažen
klintus svastikos ženklais. Kitu 
atveju tokiais pat nacistiniais žen
klais buvęs aptepliotas įėjimas į 
redakcijos patalpas. Dar kitu at
veju vieną rytą rasta žymės, kad 
buvę norėta redakcijos duris iš
laužti, tačiau tai nepavyko. Spė
jama, kad tais pasikėsinimais iš 
vienos pusės norima estų tremti
nius terorizuoti, iš kitos atkreipti 
švedų įstaigų dėmesį į tai, kad 
estų laikraštis esąs tariamai “na
cistinis”. (E)

4
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SPORTAS SYDNEJUJE
KOVO SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 22 d. Sidnėjaus Liet. 
Namuose įvyko Kovo narių ir rė
mėjų susirinkimas, kurio pagrin
dinis tikslas buvo išnagrinėti ir 
priimti naują sporto klubo statu
tą.

P-kas St. Pačėsa savo kalboje 
nušvietė klubo valdybos atliktą 
darbą, kuris per tokį palyginus 
trumpą laiką buvo labai geras ir 
našus. Kaip paaiškėjo susirinki
me, valdyba žymiai pakėlė klubo 
finansus, išbridusi iš skolų, ap
mokėjusi visas sąskaitas šiuo me
tu jau gana stipriai atsistojo ant 
kojų. Tikimasi netolimoje ateityje 
dar labiau sustiprėti, kas, žino
ma, daug palengvina pačios val
dybos ir viso klubo veiklą. Klube 
šiuo metu aktyviai veikia krep
šinio vyrų ir moterų sekcijos, sta
lo tenisas, tinklinis ir šachma
tai, dalyvaudami vietiniuose tur
nyruose ir smarkiai ruošdamiesi 
ateinančiai sporto šventei Mel
bourne. Valdybos buvo nugalėtos 
visos buvusios veiklos kliūtys, ir 
šiuo metu paskiros sekcijos, turė
damos savo komandų trenerius, 
atsidėję dirba.

Klubo p-ko patiektas naujas 
klubo statutas buvo gana karštai 
svarstytas ir dėl kelių pasitaikiu
sių svarstytinų punktų susirinki
mas priėjo galutinės išvados bal
savimo keliu. Galutinai priimtas 
klubo statutas bus pasiųstas 
ALFAS valdybai, kuri, sporto 
šventės metu, suderinus visų klu
bų statutus paruoš bendrą klubų 
statutą visiems klubams.

Klausimuose ir sumanymuose 
buvo iškelta eilė klubą liečiančių 
reikalų. Atrodo, šiais metais Ko
vas veš sporto šventėn visas ga
limas komandas tiek vyrų, tiek 
moterų ir jaunių.

Susirinkimas, užtrukęs apie 3 
valandas praėjo darnioje ir drau
giškoje nuotaikoje ir išsiaiškinus

Sotus sovietiniu...
(atkelta iš psl. 2)

BAISŪS VAIZDAI
Stalius Petras Gilys pasakoja to
liau, kad šių dienų Lietuva yra 
dideli kapai. Vos pasibaigus ant
ram Pasauliniam karui susiorga
nizavo didelės patriotų grupės 
tikslu numesti sovietų jungą. Tai 
buvo jauni vyrai ir mergaitės, ku
rie pasiskirstė į partizanų grupes 
miškuose ir slėptuvėse. Reakcija 
buvo negailestinga.

Toliau, atpasakojęs partizanų ir 
jų giminių kraujo auką, komu
nistų žiaurų elgesį net su lavonais, 
išstatant juos aikštėse ir stebint 
giminių ir artimųjų reakciją, tuo 
sudarant “pagrindą” tolimesniems 
persekiojimams ir ištrėmimams, 
taip pat atvaizdavo persekiojimus 
prieš katalikų bažnyčią ir tikin
čiuosius.

MIZERIJA IR BUDRUMAS
Stalius Gilys toliau pasakoja, 

kad jis su visa šeima gyveno labai 
kukliuose kolektyviniuose namuose, 
kur vienintelė virtuvė buvo naudo
jama dar kitų šešių šeimų savo 
tarpe labai susipykusių: kiekviena 
moteris naudojo savo (alyva ar 
anglimis kūrenamą) krosnelę ir, 
ruošiant valgį, bijodamos viena 
kitos, niekad neatsitraukdavo iš 
virtuvės... Kaip taisyklė, šiuose 
namuose moterys nesikalbėdavo iš 
baimės ką pavojingo prasitarti ir 
tikėdavo, kad kuri nors, nebepa- 
keldama tokių vargingų sąlygų, 
gali užnuodyti kitos valgį... Taip 
yra visuose kolektyviniuose na
muose Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose. Kai kur net 12 šeimų 
naudojasi vienintele virtuve, ku
rioj nėra paprasčiausių įrengimų 
ir visai nepaisoma higienos reika
lavimų. Kiekvieniems keturiems 
ar penkiems tokiems namams yra 
skiriamas Politinės Policijos budė

visus sportinius reikalus teko tik 
pasidžiaugti gražiai dirbamu val
dybos darbu ir rodoma didele pa
žanga visame Kovo sportiniame 
gyvenime.

Susirinkimui pirmininkavo A. 
Laukaitis, sekretoriavo H. Sto- 
šlus.

SUSILAUKĖ DUKROS
Gerai žinomi ir buvę aktyvūs 

Kovo sportininkai — krepšininkė 
ir stalo tenisininkė Nijolė ir jos 
vyras tinklininkas Vincas Giliai 
susilaukė dukrelės. Be naujagimės 
jaunieji sportininkai dar augina 
du sūnus. Tikėkimės, kad paaugus 
dukrai, jei ne tėvai, ką, žinoma, 
ir jie patys dar galėtų padaryti, 
tai bent sūnūs įsijungs į aktyvią
ją sportinę veiklą Sydnėjuje.

SPORTININKŲ BALIUS
Kaip jau spaudoje buvo minė

ta, spalio 5 d. Auburne, kur vyko 
spaudos balius, įvyks puikus spor
tininkų balius su gražuolės rinki
mais. Tad visi sportininkai, spor
to mėgėjai ir sporto pičiuliai at
vykite į balių, kuo ne tik parem- 
site sportininkus, bet ir patys 
neapsivilsite šiame įspūdingame 
parengime.

L.

SUKVIETĖ TALKĄ
Prancūzų skulptorius Burdelis 

sumanė prie savo vasarnamio pa
sodinti gėlių. Bet žemės sklypelis 
buvo labai apleistas, o Burdelis ne
turėjo laiko ilgai darbuotis su kas
tuvu.

Tada jis parašė policijai anoni
minį laiškelį: “Kažkokio Burdelio 
darže yra užkastas nužudyto žmo
gaus lavonas”.

Kitą dieną dvylika seklių jau 
darbavosi skulptoriaus darže ir 
nuosekliai perkasinėjo visą žemę. 
Tais metais skulptorius išaugino 
puikių rožių.

tojas, kurio tikslas yra sužinoti 
net ką gyventojai mąsto.

Mūsų paklaustas apie maisto 
produktus, kuriuos žmonės valgo, 
Gilys paaiškino:

— Valgoma daugiausia kopūstų 
sriuba ir rūgusis pienas. Kai gau
name algą, galime bent dvi dienas 
pirkti ir valgyti mėsą. Aš paly
ginti, gaudavau gerą algą. Dir
bau didelėj baldų dirbtuvėj, ku
rioj buvo daugiau kaip 1,000 dar
bininkų: vyrų ir moterų.

Šia proga Gilys paaiškina, kad 
Lietuvoje moterys verčiamos dirb
ti pačius sunkiausius darbus: jos 
šluoja, nešioja plytas statyboje, 
prižiūri geležinkelius ir vieškelius, 
et., Graudu žiūrėti į šias žilagal
ves, prieš laiką pasenusias, mote
ris dirbant taip sunkiai.

Paklaustas apie žmonių drabu
žius, Gilys pirštu parodo į sudė
vėtą savo tamsiai mėlyną švarką 
ir sako:

— Šis švarkas yra vienintelis, 
kurį aš per septynerius metus ne
šiojau Lietuvoje. Aš jį pasisiu
vau dar Brazilijoje, keletą metų 
prieš keliantis į Montevideo ir į 
Vilnių. Tais laikais aš turėjau 
daug kostiumų, kuriuos atsivežiau 
į Lietuvą, bet po truputį vis juos 
parduodavau, kad gautais pinigais 
galėčiau išmaitinti šeimą, kol be
liko tik tas vienas švarkas, su ku
riuo grįžau iš nelaisvės. Mano 
žmona taip pat visus drabužius iš
pardavė. Žiemą kentėjome baisiai 
ir jei nemirėm nuo šalčio tai tik 
dėl to, kad gailestingi žmonės pas
kolino mums vilnonių drabužių.

ĮDOMUS PALYGINIMAS
Gilys tvirtina, kad kaimiečių 

būklė Lietuvoje yra nepalyginti 
daug sunkesnė nei miesto darbi
ninkų. Mieste darbininkas uždir-

VISOMS AUSTRALIJOS LIET. 
SPORTO KLUBŲ VALDYBOMS 

XVI-toji Australijos Lietuvių 
Sporto Šventė įvyks š.m. gruo
džio mėn. 27-31 d.d., Melbourne. 
Joje yra numatyta praverti te
kančių sporto šakų varžybos:

Krepšinis — vyrų ir moterų, 
jaunių (berniukų ir mergaičių) 
iki 18 metų.
Tinklinis — vyrų ir moterų.
Lauko tenisas — vyrų ir moterų 
Stalo teųisas — vyrų ir moterų. 
Šachmatai.
Sporto Klubų valdybos kviečia

mos iki š.m. spalio mėn. 15 d. 
pranešti ALFAS Valdybai, ku
riose sporto šakose klubai numa
to dalyvauti, šio rašto nuorašą 
kartu pasiunčiant L.S.K. VARPAS 
valdybai adresu: _ V. Ališauskas, 
1 Hoddle Street, Estendon W5, 
Victoria.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdypa

SPORTAS LIETUVOJE
VILNIAUS “Žalgirio” moterų 

aštuonvietė — Europos čempio
nės. Pirmenybės vyko Mas
kvoje ir lietuvaitės irkluotojos 
1000 m. distanciją įveikė per 
3:12,75. Antra vieta atiteko Jung
tinės Vokietijos komandai 3:16,49.

“ŽALGIRIO” vyrai turėjo pa
sitenkinti antra vieta. Europos 
pirmenybės vyko Danijoje ir lie
tuvius finale įveikė Vokietijos 
irkluotojai. Spėjama, kad tai įvy
ko todėl, kad lietuviai, įveikę vo
kiečius pogrupių varžybose, fina- 
lan stojo pilnai neįvertinę pa
saulio čempijonų.

KESTUTIS ORENTAS po ne
sėkmingo pasirodymo tautų spar
takiadoje Maskvoje pasiekė per
galę 3.000 m. su kliūtimis bėgime 
tarptautinėse varžybose Sofijoje. 
Po to Kijeve “Dinamo” sporto 
klubų pirmenybėse K. Orentas 

ba mažiausia vieną rublį į dieną. 
Tuo tarpu kaime — tik 10 kapei
kų ir 200 gramų grūdų, žiūrint 
koks darbas. Jaunam stipriam 
vyrui, nesunku tą darbą atlikti 
per dieną, tačiau visai kitas rei
kalas pasenusiam darbininkui, 
kuris, dėl nedavalgymo nusilpęs tą 
patį darbą tegali atlikti į tris die
nas. Ir stalius pateikia čia įdomų 
palyginimą:

— Brazilijoje vištų augintojai 
savo vištoms duoda per dieną du 
šimtus gramų kviečių, o komunis
tai Lietuvos kaimiečius nori tokia 
pat porcija išlaikyti gyvus!

Gilys pabrėžia, kad rusai dirb
tinai nustatė USA dolerio kursą, 
t. y. — 90 kapeikų už vieną dole
rį, kas yra nesąmonė, turint gal
voje nepaprastą pragyvenimo 
brangumą visoje sovietinėje im
perijoje. Tokiu dirbtinu dolerio 
kursu padaroma labai daug nuos
tolio žmonėms, kuriuos paremia 
giminės iš užsienio.

GRĮŽIMAS Į BRAZILIJĄ
Stalius Gilys pastebi, kad turė

tų dar daug ko papasakoti:
Iš mano pergyvenimų galima bū

tų surašyti keletą knygų. Bet ir 
to ką pasakiau pakaks. Tačiau 
nenoriu baigti savo pasikalbėjimo 
su žurnalistu be mano nuoširdžios 
padėkos Brazilijos vyriausybei, 
Brazilijos ambasados Maskvoje 
bendradarbiams ir ypatingai am
basadoriui Vasco Leitao da Cunha. 
Jei ne brazilų diplomatų pagalba, 
nebūčiau galėjęs ištrūkti. Man te
ko keliauti iš Vilniaus į Maskvą 
leidimo prašyti net devynius kar
tus, kol pagaliau turėjau laimės 
įlipti į KLM lėktuvą, skrendantį 
į Amsterdamą ir iš ten į Braziliją. 
Net mums lipant į lėktuvą, staiga 
atsirado kliūčių man ir mano šei
mai išvykti. Jei ne diplomato Mu- 
rilo Carvalho intervencija, kuris 
asmeniškai mus įkėlė į lėktuvą, 
kažin ar mes būtume galėję grįžti 
į Braziliją — į laisvę”.

Išvertęs šį straipsnį, noriu pa
daryti keletą pastabų:

1. Petras Gilys prieš savo kelio
nę į Lietuvą buvo labai raudonas, 
todėl, kaip skaitytojas tur būt, 
pastebėjo, kalbant apie jo vedybas, 
buvo pasakyta “susidėjo”. Jis ne
mėgo bažnytinių apeigų ir jo bute 
kabėjo didžiulis Stalino portretas... 
Todėl tie jo dabartiniai sprendi
mai, apibūdinant gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir jo pilietinė

KOVAS
KOVAS — LA SALLE 

57-54 (20-29)
Pirmam puslaiky sužaista la

bai blogai. Nuo pat.pradžios prie
šas veda žaidimą, nes koviečiai 
netikusiai dengia ir kartu labai 
nesėkmingai mėto. Tuo būdu pir
masis puslaikis baigiasi 29-20 La 
Salle naudai.

Antrame puslaikyje mūsiškiai 
gražiais praėjimais ir metimais 
artėja prie rezultato išlyginimo. 
Viduryje antrojo puslaikio rezul
tatas yra 33-33. Likus žaisti 5- 
kioms minutėms mūsiškiai veda 2 
taškais, bet priešas padaro porą 
puikių metimų ir likus žaisti 2 mi
nutėms veda 45-43. Prieš pat 
rungtynių galą, D. Kriaucevičius 
išlygino rezultatą. Rungtynių ga
lo švilpukui švilpiant koviečiai 
padaro baudą ir jau buvo tikėtasi, 

pasiekė ketvirtą šios distancijos 
rezultatą pasaulyje — 8:36,2.

ANTANAS ŠLAPIKAS motor
laiviu 10 km. distanciją išvystė 
78,949 greitį ir tapo Sov. Sąjun
gos čempionu. Pirmenybės vyko 
Ternopolyje.

V
LIETUVOS reprezentantai, su

rinkę 324 taškus iškovojo septin
tą vietą trečioje tautų spartaki- 
jadoje Maskvoje. Tik paskutinę 
varžybų dieną Maskvos sportinin
kams pavyko aplenkti ukrainie
čius ir surinkę 572,5 taškus tapo 
nugalėtojais trečią kartą.

KAZYS ŠARPANIS, ANASTA
ZAS ŠPOKAS ir JONAS RAPA- 
LYS šiuolaikinės (plaukimo, joji
mo, šaudymo, fechtavimo ir bė
gimo) penkiakovės Lietuvos ats
tovai iškovojo sidabro' medalius 
komandinėse pirmenybėse.

drąsa visa atvirai pasakyti, teikia 
jo pasikalbėjimui ypatingą pras
mę, ypač turint galvoje dabartines 
labai pro-komunistines nuotaikas 
Brazilijoje.

2. Dienraštis “Diario de Noti- 
cias” yra plačiausiai skaitomas ir 
didžiausio tiražo dienraštis Gue- 
anabaroje, įsteigtas prieš 33 metus 
ir yra socialistinės pakraipos.

SPAUDOS KOMENTARAI
3. Staliaus P. Gilio suteiktas in

terview buvo Rio labai komentuo
jamas. Kitą dieną D. Noticias 
išspausdino apžvalgoje ir savo 
komentarą, kuriame tarp kitų tei
gimų, skaitome: “Vakarykščiai 
sensacingi pareiškimai apie sovie
tų rojų sukrėtė visuomenę, sukel
dami pasibaisėjimo. Petras Gilis, 
atskirtas nuo laisvo pasaulio sep
tynerius metus, papasakojo bra
zilams nežinantiems bolševikinės 
tikrovės, koks teroras viešpatauja 
visoje Sovietų Sąjungoje. Tai 
makabriškiausia reveliacija! Mo
ralinis teroras, kuriame gyvena 
šeimos: tėvai bijodami vaikų, bro
liai — brolių dėl bet kokios pasta
bėlės apie režimą, pasityčiojimas 
ir paniekinimas religijos, fanatiš
kas Chruščiovo kultas ir, pagaliau, 
neišpasakytai sunki grįžimo į Bra
ziliją šios šeimos odisėja, — visa 
tai sudaro deginantį kaltinamąjį 
aktą dar niekad taip stipriai ne
atvaizduotą brazilų spaudoje, prieš 
“sovietinio rojaus” siaubą. P. Gi
liui nepaprastai daug padėjo gar
bingiausias ir geriausias mūsų dip
lomatas ambasadorius Vasco Lei
tao da Cunha, o kitas diplomatas 
Murilo de Carvalho palydėjo šeimą 
net iki lėktuvo durų, kad būtų tik
ras, jog paskutinį momentą sovie
tų pareigūnai jo nesulaikys. Dau
giau kaip 800 šeimų, tokių pat ne
laimingų, dar pasiliko beviltiškoj 
padėty, negalėdamos grįžti į Bra
ziliją, kuri jas buvo priglaudusi ir 
kur šeimos buvo sukurtos.

Visi brazilai demokratai turi 
paskleisti šį interview tarp brazilų 
darbininkų, mokyklose bei piliečių 
šeimose, tai — prisidės prie Brazi
lijos išgelbėjimo”.

4. P. Gilio kelionę į laisvę apmo
kėjo, kun. misionieriui tarpinin
kaujant, vienas prekybininkas (ne
krikščionis) sumokėdamas 1,200,- 
000 kruzeirų. Beje, misionierius 
neseniai žuvo S. Pauly sunkveži
mio suvažinėtas.

. (Dirva)

RUNGTYNIAUJA
kad rungtynės bus pralaimėtos, 
bet susijaudinęs La Salle žaidikas 
pirmą baudą prameta, ir antros 
sviedinys, pasišokėjęs ant lanko

ne mažiau penkis sykius, išsisuka 
iš lanko lauk beveik jau įkritęs. 
Tad per šią didelę laimę, kovie
čiai gauna dar šansą laimėti, nes 
rungtynės pratęsiamos 5 minu
tes. Per sį laiką Kovas padaro 3 
greitus metimus ir likus tik mi
nutei žaisti veda 5-kiais taškais. 
Po švilpuko priešas įmeta 2 bau
das, bet rungtynės lieka laimėtos 
3-jų taškų persvara.

Geriausiai sužaidė A. Daniška- 
vičius, padarydamas kelius gra
žius metimus. Taip pat žaidė: D. 
ir J. Kriaucevičiai, A. Lapšys, A. 
Andrejūnas, S. ir V. Lukoševičiai 
ir K. Protas.

KOVAS — TRIESTE
72 — 41

Gana lengvai laimėta prieš ita
lus. žaidimas buvo įdomus, nors 
priešas ir buvo silpnesnis. Du 
Trieste puolikai padarė porą gra
žių praėjimų, bet vistiek rezul
tato neįstengė sušvelninti. “Ko
vą” atstovavo S. Lukoševičius, V. 
Lukoševičius, A. Lapšys, K. Pro
tas, J. Kriaucevičius, A. Daniške- 
vičius, D. Kriaucevičius ir A. Lu- 
banskis.

MOTERYS
KOVAS — CARDINALS 

. 24 — 36
Teko kovietėms pasiduoti ge

riausiai Spdney moterų koman
dai. Pirmame turnyro rate mū-

GERAI PASIRODĖ ir Lietuvos 
krepšinio rinktinės. Vyrai iškovo
jo IV-tą vietą, o moterys — V-tą. 
Į Sov. Sąjungos rinktinę pakvies
tas jaunas klaipėdietis Modestas 
Paulauskas ir kaunietė Jūratė 
Daktaraitė.

STALO TENISO rinktinės nu
vylė Lietuvos sporto mėgėjus, nes- 
spartakijadoje pajėgė užimti tik 
ketvirtą vietą. Tiek vyrai, tiek 
ir moterys pasirodė blankiai. Iš
skirtina 15 m. amžiaus Laima 
Balaišytė, kuri nepralaimėjo ko
mandinėse pirmenybėse.

R.S.

Iš VIENUOLYNO — Į 
I1ĖKTUVO KABINĄ

27 metų amžiaus prancūzaitė 
Renė Liakur ruošiasi startuoti gry
nai vyriškose varžybose — pasau
lio aukštojo pilotažo čempionate. 
Ir, galimas dalykas, ši smulkutė 
moteris sudarys didelę konkuren
ciją visų pripažintiems asams: ji 
savo skridimų sąskaitoje jau turi 
daugiau kaip 4500 valandų!

Kodėl R. Liakur susižavėjo šia 
sporto šaka?

— Padangė — mano aistra, — 
sako ji. — Kada aš tūnojau vie
nuolyne, mano vienintelė praban
ga, kurią galėjau sau leisti, buvo 
žiūrėti į dangaus mėlynę.

Ir Renė Liakur, išėjusi iš vie
nuolyno, sėdo j lėktuvo kabiną.

★

Pasaulio futbolo meisteris — 
Brazilijos komanda — lankėsi Eu
ropoje prieš kelias savaites. Bra
ziliją lydėjo nesėkmė. Brazilai 
pralaimėjo prieš Italiją 3:0, prieš 
Portugaliją 1:0, Olandiją 1:0, 

;;EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,

■ • šeštad. 9-13 vai.
' > 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St,
:: Molb., C.I. (Priešais Melbourne Town HalD

Tel. 82-2231 
i
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilei ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje 

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NJ3.W.

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsišnekėjimui. Mes kalbamo vokHkaL
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siškės padarė sensaciją — įveikia 
šią komandą 28-26. šį sykį toji 
komanda, kuri turi net 4 N.S.W. 
rinktinės žaidėjas, gražiai vedė 
žaidimą. Mūsiškės, nors ir pra
laimėjo, kovojo atkakliai, ir re
zultatas turėjo būti švelnesnis. 
Didžiausia merginų klaida, tai 
dažnas kamuolio praradimas ir 
bereikalingas driblingavimas. 
Per rungtynes kamuolys buvo 
prarastas net 33 kartus. Šią klai
dą atitaisius galėtų vykti daug 
sklandesnis žaidimas, nes be svie
dinio krepšių įmesti neįmanoma. 
M. Birietaitė gerai pasirodė gyni
me. Turėtų žaisti puolime, kur 
galėtų išnaudoti metimus iš po 
krepšio. J. čepulytė taip pat gerai 
sužaidė gynime. Nors geriausiai 
valdo sviedinį, vistiek turėtų sten
gtis kuo mažiau driblinguoti, nes 
pasuodama sviedinį per vėlai 
puolikėms prarado porą tikrų 
krepšių. G. Meškauskaitė gan 
greita puolikė, bet turi daugiau 
koncentruotis. Centro puolėja L. 
Motiejūnaitė turi gerą veržlumą, 
tinkamą gerai centro žaidėjai. Tu
rėtų daugiau saugoti savo pasuo
tos ir vengti neįmanomų meti
mų. S. Motiejūnaitė padarius di
delę pažangą per porą mėnesių ir 
iki Kalėdų gali būti labai gera 
žaidėja. Nors ir padarė gerų pra
ėjimų, kelis krepšius prametė, nes 
bandė įmesti tiesiai j krepšį bet 
ne nuo lentos. V. Griškaitytė taip 
pat padarius pažangą ir įgijus 
daugiau praktikos aikštėje lais
viau jausis. L. ūelkytė neseniai 
grįžus iš Adelaidės per pereitas 
rungtynes susižeidė nugarą Ir 
porą savaičių negalės žaisti.

PAKEISTA ŽAIDYNIŲ 
TVARKA

Paskelbtas pereitame M.P. nu
meryje vyrų rungtynių tvarkaraš
tis pakeistas.

Naujas tvarkaraštis:
30.10.63. 21.00 vai. Kovas — Kan

garoos
14.10.63 21.00 vai. Kovas — Moo

re Park I
22.10.63 18.30 vai. Kovas — South 

Sydney
28.10.63 20.00 vai. Kovas — Moo

re Park II
12.11.63 19.30 vai. Kovas — Ta- 

marama
18.11.63 21.00 vai. Kovas — Coro

nation.

Belgiją 5:1, o laimėjo prieš Vo- 
kiet iją2:l ir Vakarų Berlyną 3:0.

Brazilijos garsiausias futboli
ninkas Pelė nusisikundė po šios 
gastrolės, kad jį baimina visi Eu
ropos futbolininkai, nes jų žaidi
mas visai nepanašus į Pietų Ame
rikos futbolo stilių.

* r
Nors Lietuvoje futbolas nėra 

taip populiarus kaip Brazilijoje, 
Austrijoje ar Vengrijoje, lietuvių 
jaunių rinktinė šiemet sužaidė 
draugiškas rungtynes su Maskvos 
jaunių rinktine 0:0. Rungtynės 
buvo žaistos Panevėžyje.

KAS PER SMALSUMAS

— Sakyk, Maryte, ar aš esu 
pirmas vyras, kurį jūs bučiuoja
te?

— Kodėl, ar aš blogai bučiuo
ju?
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HOW PASTOGĖ
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

Pranešimai

PERTH
RUOŠIAMAS KULTŪRINIS 

VAKARAS
Spalio 13 d., sekmadienį, 6 vai. 

vak. St. Joachims salėje, kampas 
Shepperton ir Harper St. Meno 
Mėgėjai ir tautinių šokių grupė 
ruošia kultūrinį vakarą. Po prog
ramos savos vaišės ir šokiai.

NELAIMĖ KELYJE
Auto katastrofoje p. B. Bai- 

kauskui buvo sulaužyta koja. Li
gonis gydosi Perth Royal ligoni
nėje.

SUSIRGO TAUT. ŠOKIŲ 
VADOVĖ

Mūsų tautininų šokių vadovė p. 
Veronika Miliauskienė sunkiai 
serga ir gydytojo -priežiūroje gy
dosi namuose. Linkime greit pas
veikti. M.M.

RAMOVĖNŲ. PLANAI
L. V. S-gos “Ramovė” W. A. 

Skyriaus valdyba savo posėdy, 
įvykusiame rugsėjo 17 d. numatė 
ligi šių metų pabaigos įgyvendinti 
šiuos užsimojimus: 1) Vėlinių 
dieną organizuotai aplankyti ka
pus, kur yra palaidoti jau du sky
riaus nariai; 2) lapkričio 24 d. 
galimai iškilmingiau ruošti Ka
riuomenės šventę ir ta proga pa
šventinti jau turimą skyriaus vė
liavą; 3) gruodžio 24 d. suruošti 
bendras Kūčias. Šiais visais rei
kalais jau susitarta su Skyriaus 
kapelionu kun. L. Kemešiu. Bend
ras Kūčias ruošti rūpinasi ramo- 
vėnų žmonos ir bus kviečiami visi, 
kas tik tam pritars ir panorės. 
Suinteresuotieji pasisako Skyriaus 
Valdybai.

Be jau minėtų užsimojimų val
dyba dar numato ligi metų galo 
surengti keletą iškylų pas provin
cijoje gyvenančius ramovėnus, su
ruošti vieną balių bei šokių vaka
rą. Yra rimtas sumanymas Perthe 
sušaukti Kalėdų ir N. Metų laiko
tarpy visų Vakarų Australijos lie
tuvių suvažiavimą. Šis reikalas 
bus aptartas drauge su Perth apy
linkės valdyba. A. K.

SYDNEY
BAIGTAS SENAS DISPUTAS 
Jau kuris laikas sydnejiškiai Juo

zas Šopys ir Vytautas Račiūnas 
ginčijosi dėl grojimo plokštelių — 
kieno geresnė. Abu savo plokšte
les skaičiuoja šimtais. Pereitą šeš
tadienį J. šopio namuose buvo su
rengta nedidelis bičiulių subuvi
mas, kuriame šis ginčas buvo už
baigtas. Abu varžovai parinko po 
vieną lietuvišką plokštelę ir pave
dė sudarytai keturių komisijai abi 
išklausyti ir įvertinti. Teisėjais 
pakviesti Edą Kymantaitė, Dan
guolė Ridikaitė, Algis Plukas ir 
V. Kazokas išklausė pirmą plokš
telę “Rožės ir tylūs vakarai”

PATIKSLINIMAI
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Pone Redaktoriau,
Jūsų redaguojamame savaitraš

ty “Mūsų Pastogė” Nr. 37 M.D. 
pasirašytoje, korespondencijoje, 
aprašančioje Geelongo Rugsėjo 
8-sios minėjimą, yra netikslumų, 
kuriuos aš norėčiau atitaisyti.

1. Pamaldos tą dieną vyko ne 
paprastai, kaip korespondentas 
mini, bet buvo Geelongo apylinkės 
valdybos užprašytos, ir mūsų ka
pelionas kun. Dr. P. Bašinskas 
pasakė tai dienai pritaikintą pa
mokslą, skatinanti mylėti savo 
tautą, palaikyti širdyje ja rūpes
tį ir darnų tarpusavio sugyveni
mą. Per pamaldas ne tik giedojo 
specialiai užprašytas Geelong liet, 
choras, bet ir p. R. Giedrys smui
ku pagrojo Avė Verum (Mozar- 
to), vargonais palydint G. Varan- 
kaitei. Ir su vėliavomis pamaldose 
dalyvavo savaitgalio mokykla, 
skautai ir sportininkai.

2. Meninėje dalyje muzikinį sce
nos vaizdelį atliko ne mokyklos 
vaikai, bet Geelong mokyklinio 
jaunimo choras, vadovaujamas 
kun. Dr. P. Bašinsko ir pakvies
tas apylinkės valdybos, kurios 
nuomone jaunimo pasirodymai 
tautinių švenčių proga yra būtini, 
nežiūrint geresnio ar blogesnio 
meninio išpildymo. Žinant sunku
mus, su kuriais susiduriama mo
kantis lietuviškai dainuoti, ir vai
dinti, Geelongo jaunimo choras 
šios šventės proga pasirodė visai 
neblogai. Tenka apgailestauti M. 
D. neigiamas nusistatymas jaunų
jų dainininkų atžvilgiu, nes tai ga
li tik dar labiau pasunkinti jau
nųjų pritraukimą prie lietuviško 
kultūrinio darbo.

(įdainavo Vanda Stankus) iš vie
nos pusės ir “Dainos iš Lietuvos” 
(solistė Lonė Jodis pritariant Liet. 
Tautiniam Meno Ansambliui “Rū
ta”) iš kitos pusės visais keturiais 
balsais pasisakė už antrąją plokš
telę. Tokiu būdu disputą laimėjo 
Juozas Šopys, o pralaimėtojas 
Vyt. Račiūnas turėjo padengti vi
sas to subuvimo išlaidas. Vakaras 
praėjo tikrai draugiškoje ir paki
lioje nuotaikoje. Besilinskminant 
E. Kymantaitė su D. Ridikaitė 
dar padainavo keletą dainelių du
etu pritariant A. Plukui akorde
onu. Ta proga nebuvo užmiršta ir 
Mūsų Pastogė. J. Kažemekaičio 
iniciatyva Mūsų Pastogei buvo 
pravesta mezliava ir surinkta 8 
svarai. M.P. aukojo: J. Šopys £3, 
V. Račiūnas £2, E. Kymantaitė 
5 šil, D. Ridikaitė 5 šil., M. Kel- 
nerytė 3 šil., M. Cody 3 šil., M. 
Kažemekaitienė 4 šil., A. Plukas 
£1 ir John Baley £1 (Baltrušaitis) 
kuris lietuviškai neskaito bet su 
džiaugsmu parėmė Mūsų Pastogę. 
Įdomi jo istorija. Gimęs Kanado
je jis šalia lietuvių kalbos išmo
ko pracūziškai, iš čia nuvykęs į 
Ameriką išmoko angliškai, o nu
važiavęs į Angliją vedė anglę ir 
abu kalba gražia lietuvių suval
kietiška tarme. Vaikai, nors ir 
suaugę laisvai lietuviškai nekal-

" SPALIO 5 D. (šeštadienį) A U B U R N E, FATHER J. O’REILLY MEMORIAL ” 
:: AUDITORIUM SALĖJE, PARK ROAD (prie MARY STREET SANKRYŽOS) “
•; SYDNEJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS "KOVAS” RENGIA

LINKSMĄ — VAKARA
.. «> 
:• Programoje: gražuolės — karalienės 1963 m. rinkimai, kuriuose dalyvauja visos pane- : 
” lės lietuvaitės, kad ir ne sporto klubo narės, skaitant nuo 16 metų amžiaus. Programoje ”
’ ’ “Bijūnėliai”, vad. A. Pluko ir gal “Linksmeji broliai”; veiks bufetas ir gros gera kapela. ;;
■ ‘ Be to, bus koktailio baras “Žalioji Girelė”, kuris buf. p. A. Pluko originaliai dekoruotas ir ■ .

svečiams teiks puikią nuotaiką. ”
“ KVIEČIAME VISUS IR VISAS KUOSKAITLINGIAUSIAI DALYVAUTI. "
-» < • 
; ► ‘ Pradlia 7 vai. vak. <;
:: sydnejaus lietuvių sp. klubo ::

"KOVO" VALDYBA "

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Pirmasis adelaidiškės G. Vasi

liauskienės koncertas, įvykęs rug
sėjo 21 d. Detriote, Mich., kaip 
praneša p. J.J. Bačiūnas, buvo la
bai sėkmingas. Klausytojų buvo 
susirinkę virš 300, kurie sukėlė 
didžiules katučių audras. Sekantis 
jos koncertas įvyko Clevelande 
rugsėjo 28 d. irgi su dideliu pasi
sekimu. Spalio 5 d. įvyks jos kon
certas Hamiltone, Kanadoje. Vi
suose šiuose koncertuose lydėjo ir 
klausytojams pristatė p. Vasi
liauskienę pats p. J.J. Bačiūnas.

Pabaigai norėčiau pastebėti, kad 
kiekvienu atveju lietuvišką darbą 
matuotume lietuvybės mastu, ne 
asmenišku įsitikinimu.

Šia proga Geelongo apylinkės 
valdybos vardu nuoširdžiai dėkoju 
Tautos Šventės dalyviams, visiems 
vienu ar kitu būdu prisidėjusiems 
programos parengime ir jos išpil
dyme.

V. Ivaškevičius

PATIKSLINIMAI
Pereitame M.P. Nr. paskelbtose 

Canberros Liet. Namų Komiteto 
ir p.p. Staugirdų bei Vėteikių 
užuojautose įvyko apsirikimas: 
vietoje mirus Veronikai Gružaus- 
kienei turi būti mirus Veronikai 
Perlibachienei. Gerb. užuojautos 
davėjus ir velionės artimuosius 
nuoširdžiai atsiprašome. M.P. Red.

M.P. Nr. 37 J.P.K. straipsny 
“A.B.N. reikalauja" reikalingas 
toks patikslinimas: sakiny “...šios 
iškilmės sutampa kaip tik su už
puolimu kroatų bendruomenės tiek 
iš Australijos vyriausybės, kariuo
menės vadovybės, tiek ir saugumo 
organų bei policijos” turi būti — 
“...šios iškilmės sutampa kaip tik 
su užpuolimu kroatų bendruome
nės, Australijos kariuomenės va
dovybės, saugumo organų ir poli
cijos” (išleisti žodžius “tiek iš”, 
kurie radikaliai pakeičia sakinio 
prasmę). x

M.P. Nr. 38 J.P. Kedžio pasisa
kyme “Drausti ar ne?” sakiny 
"... tai juk lengva patikrinti 
SSSR 1946 m. gyvenimo prakti
koj” turi būti ‘M6 metų gyveni
mo praktikoje”. Autorių nuošir
džiai atsiprašome. Red. 

ba, bet viską supranta. J. Baley 
išmaišė beveik visą pasaulį vers
damasis šimtais amatų. Anglijoje 
būdamas angliškai rašė apsaky
mus ir vaidinimus radijui. Drau
ge su Anglijos Liet. S-gos p-ku 
Bajorinu Londone steigė Liet. Na
mus. Jau septyneri metai gyvena 
sėkmingai įsikūręs Australijoje. 
Apie šį neramų lietuvį prie pro
gos parašysime plačiau.

SYDNEY FILISTERIŲ 
BŪRELIO SUSIRINKIMAS 
šeštadienį, rugsėjo 28 d. S.F.

Būrelis susirinko Dr. I. Venclovo 
namuose. Malonių šeimininkų glo
boje būrelio nariai išklausė kole
gos A. Kabailos paskaitos apie lo
giką, žmones ir elektroninius sme
genis. Ši tema sukėlė gyvų disku
sijų kartais daugiau ar mažiau 
nukrypstant į šalutines proble
mas. Išvadoje buvo pritarta, kad 
elektroniniai smegenys net negali 
būti gretinami su žmogaus protu, 
bet yra žmogui didelė parama lo
giškų išvadų siekime.

S.F. Būrelis džiaugiasi pratur
tėjęs nauju nariu — įstojo kol. 
Stasys Grincevičius. Susirinkime 
buvo gvildenami būrelio veiklos 
tobulinimo klausimai ir aptarta 
artimesnės ateities veikla.

S.F.B. žinios

*
Prieš pat išleidžiant laikraštį 

patirta, kad “Rožytės’ sporto Klu
bo “Kovo” rengiamo baliaus atei
nantį šeštadienį programoje tikrai 
negalės pasirodyti. “Rožytes” 
greičiausiai teks pavaduoti “Bijū
nėliams”; atsargoj už durų stovės 
ir “Linksmieji broliai”, kurie vi
sados pasiruošę, nežiūrint nieko!

*
Amerikoje, Clevelande tris kar

tus į savaitę išeinantis laikraštis 
“Dirva” savo atkarpoje persis
pausdina iš Mūsų Pastogės Ro
bert Raid knygos ištrauką “Estai 
rusų priespaudoje”, kurią jie pa
vadino originaliu vardu — “Kai 
rusai ateina”.

*
Aną pirmadienį pagal žydų ka

lendorių buvo žydų N. Metų šven
tė. Ta proga kaimynai žydai pas
veikino Igną Pranulį su Naujais 
Metais. Prieš kiek laiko I. Pranu
lis įsigijo Sydney priemiestyje 
Surrey Hills delikatesų krautuvę, 
kurią anksčiau turėjo žydai.

«
Adelaidės tautinių šokių grupė 

jau oficialiai priimta į Trečiojo 
Meno Festivalio pasirodymus atei
nančių metų kovo mėnesį.

*
Sužinojome, kad adelaidiškis Le

onas Gerulaitis gavo žymų paaukš
tinimą tarnyboje: paskirtas staty
bos firmos E. Marshall & Sons 
sekretorium. Praktiškai tai reiš
kia techniškąjį vadovavimą visai 
firmai.

*
Melbourniškis inž. Visvaldis 

Alekna su žmona Vida vykdamas 
profesiniais tikslais į Angliją, pa
keliui sustojo Egipte, Italijoje, 
Prancūzijoje. Dabar gyvena Lon
done. Sutvarkęs tarnybinius rei
kalus grįš namo per Ameriką.

*
Moka ruošti balius canberiškiai 

lietuviai. Pereito mėnesio pra
džioje iš suruoto Klubo baliaus 
gauta 364 svarai pelno. Tai yra 
labai didelė parama klubui, kurio 
patalpos jau pastatytos, belieka 
tik vidaus įrengimai. Nežiūrint to, 
vistiek jau rugsėjo 8-sios minėji
mas buvo pravestas savuose na
muose, nors ir reikėjo patiems mi
nėjimo dalyviams atsinešti savas 
kėdes. Ku-ka

SKAUTŲ IŠKYLA
Spalio 5-7 d.d. Sydnejaus Skau

tų Aušros Tuntas ruošia trijų die
nų iškylą Tunto stovyklavietėje 
Ingleburne. Skautai-tės susirenka 
stovyklavietėje spalio 5 d. iki 10 
vai ryto. Sekmadienį, spalio 6 d. 
4 vai. p.p. numatomos pamaldos 
stovyklavietėje. Laužas 7 vai. vak. 
Iškylos užbaigimas spalio 7 d. 4 
vai. p.p. ' •

Sekmadienis — svečių diena. 
Gerb. visuomenę prašome aplan
kyti skautus ir susipažinti su iš
kylos gyvenimu.

Esant blogam orui įvyks tik 
vienos dienos iškyla sekmadienį.

Aušros Tunto Vadija

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
Spalio 6 d. (sekmadienį), 6 vai. 

vakare Parapijos namuose (18 
Henry str., Kensington) šaukia
mas L. V. S. “Ramovės” Melbour
ne skyriaus narių susirinkimas. 
Susirinkime J. Janulaitis skaitys 
paskaitą — “Raudonoji Kinija ir 
jos ekspansija”. Po paskaitos N. 
Butkūnas rodys savo- paruoštą fil
mą — “Lietuvos kariuomenė vaiz
duose”. Paskaita, kaip iš pavadi
nimo matosi, bus įdomi ir aktuali 
iš mūsų pergyvenamų laikų. Fil
mas, nors pernai buvo jau rodytas, 
tačiau šiemet buvo visai naujai 
perdirbtas, su įdomiais paaiškini
mais ir atitinkama muzika bei de
klamacijomis. Po šios programos 
seks arbatėlė ir draugiškas pasi
kalbėjimas iškeltų klausimų temo
mis, o taip pat trumpas valdybos 
posėdis.

Visi Melbourne sk. ramovėnai 
kviečiami būtinai atvykti, o taip 
pat ir svečiai mielai laukiami. 
Atskirų kvietimų nebus siunčiama.
LVS Ramovės Melb. Sk. Valdyba

AMERIKIEČIAI LAIKO 
MUS PAVYZDŽIU

Amerikos liet, laikraščio “Dir
vos” skiltyse buvo paskelbta ži
nutė iš Australijos, kad Melbour
ne vieno privataus pobūvio metu 
buvo prisiminta ir lietuviškoji 
spaudą ir ta proga buv dalyvių 
sumesta apie . £10 Mūsų Pastogei 
paremti. Ten pat minėtas laikraš
tis savo vedamajame daro tokią 
išvadą: kodėl gi besigėrint Aus
tralijos lietuvių pavyzdžiu neįves
ti šio gražiaus papročio ir Ame
rikoje?

KONCERTAS AUSTRALAMS
DAINŲ, TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR MUZIKOS FESTIVALIS

Sydney lietuviai savo daina, 
tautiniais šokiais ir kit. spalio 
13 d. 7 vai. 30 min. vak., pasiro
dys Bankstown Savivaldybės “Ca
pital” salėje australų visuomenei.

Juos kviečia “THE GOOD 
NEIGHBOUR COUNCIL BANK
STOWN BRANCH OF N.S.W.”. 
Kas yra toji “The Good Neigh
bour Council Bankstown Branch of 
N.S.W.?”. Tai “Gerų Kaimynų 
Taryba-Senatas NSW Valstijoje. 
Ji atsirado Australijoje po šio 
II-jo pasaulinio karo, atidarius 
duris emigracijai Australijoje. 
Šios organizacijos idėja, tikslai ir 
visi planai labai platūs ir naudin
gi tam kraštui. Joje dirba moks
lininkai, politikai, partijų vadai ir 
tautybių atstovai. Jų tarpe rasi
me ir lietuvių, kurie visi stengia
si vienu ar kitu būdu pagarsin
ti savo lietuvių tautos reikalus, 
rūpesčius ir vargus.

The Good Neighbour Council 
tikslas yra aiškintis ir rūpintis vi
sur ir visame kame ateivių reika
lais, duodant jiems patarimų per 
juridines, visuomenines, valstybės 
įstaigas, įvairias organizacijas ir 
privačius asmenis, supažindinant 
ateivius su šio krašto kultūriniu 
ir socialiniu gyvenimu.

šioje Bankstowno Skyriaus Įs
taigoje iš lietuvių dirba p. M. Za
karas ir p. M. Šumskas, kurių pa
galba ir iškilo mintis ruošti mini
mą koncertą Bankstowne.

Ponas M. Šumskas yra įgaliotas 
suruošti šį festivalį. Jis šj pobū
vį ruošia intensyviai ir jame da
lyvauja Jugoslavų geriausi solis
tai, tautininų šokių šokėjai. To

SUSIRINKIMAS NEWCASTLE
A. L. B. Newcastelio Apylinkės 

Valdyba kviečia visus bendruome
nės narius dalyvauti Visuotiniame 
Susirinkime, kuris įvyks spalio 13 
dieną 11 vai. ryto Broadmedow pa
rapijos salėje.

Susirinkimo metu bus svarstomi 
svarbūs einamieji reikalai.

J. Česnaitis 
Valdybos Sekretorius

PRANEŠIMAS
S. L. M. Soc. Globoę Draugija 

kviečia visas Sydnėjaus lietuves 
moteris į dantų gydytojos p. G. 
Kazokienės paskaitą — “Vaikų 
dantų priežiūra”, įvykstančią spa
lio 13 d. 4 vai. p. p. Bankstowne, 
Dainavos salėje.

Tema visoms moterims nepap
rastai aktuali. Po paskaitos pre
legentė mielai atsakys į visus jai 
užduotus klausimus, liečiančius 
dantų gedimo priežastis, dantų 
priežiūrą ir t. t.

Nepraleiskit šios geros progos 
— atsilankykit kuo skaitlingiau
siai. Įėjimas laisvas.

Valdyba

SKURDAS KOLCHOZUOSE
(IŠ PASIKALBĖJIMO SU IŠ
Neseniai iš Lietuvos atvykę į 

Vakarus buvo paklausti apie kol- 
chozininkų padėtį. I klausimą, 
kokie buvo kolchozininkų atlygi
nimai jiems išvykstant iš Lietuvos 
(1962 m.) jie atsakė:

— Kolchozininko atlyginimas 
priklauso nuo kolchozo likučių 
kiekio, po to kai duoklė valdžiai 
jau atiduota. Kolchozas, kur man 
teko gyventi, vidutiniškai mokėjo 
už darbadienį 9 kapeikas ir kiek 
mažiau negu pusę kg grūdų... Ki
ti kolchozininkai už darbadienį 
gaudavo vos 4 kapeikas ir tik ket
virtadalį kg grūdų. Visų kolchozi
ninkų gyvenimo pagrindas yra jįj 
sklypeliai. Tie, kurių sklypelis yra 
derlingas, gyvena gerai, o kurių 
yra blogos žemės — skursta.

— Kokia pagrindinė kolchozi
ninkų skurdo priežastis?

— Mūsų nuomone, tai — planai. 
Pavasarį, javams dar tebesant ne- 
pasėtiems, jau yra smulkiai ap
skaičiuota, koks bus (ar tikriau 
— koks turi būti) derlius. Kai 
ateina ruduo, duoklė yra nustato
ma grynai pagal planus, visiškai 
neatsižvelgiant į gamtines sąlygas 
ar kurias kitas aplinkybes. Mums 
neteko girdėti, kad kuris nors kol
chozas mūsų apylinkėje būtų su
gebėjęs pagaminti ar patiekti už
planuotą kiekį ūkio gėrybių. Ru
denį, dirvoms būnant ištižusioms 
nuo rudens lietų ar sniego, sie
kiant būtinai įvykdyti planą grū
dai visvien būdavo supilami dir- 
von (antraip, būtų laikoma sabo
tažu) ir, žinoma, iš tokio pasė
lio niekas neišeidavo. Visiems bu
vo aišku, kad tai beprasmis grū
du eikvojimas, tačiau juk planas 
reikia įvykdyti... Ne tik kolchozi
ninkų atlyginimas yra skurdus, 
bet ir bendras vietos miestų ar 
miestelių aprūpinimas priklauso 
nuo nedateklių, kuriuos juk aps
prendžia grynas užplanavimas. 
Mūsų rajono kepyklose, kur visi 
pirkdavome duoną, labai dažnai 
jos nebūdavo ir visuomet tekdavo 
stovėti vidutiniškai apie tris va
landas eilėje iki gauni duonos ke
palą. Būdavo, keturias valandas 
išstovėjęs grįžti namo tuščiomis, 
nes kepykla pritrūkdavo duonos. 
Miltai būdavo retenybė kepyklose. 
Gegužės pirmąją ar spalio revo
liucinės šventės dienomis žmonės 

liau dar šoks olandai ir ukrainie
čiai. Iš lietuvių žada dalyvauti 
mūsų “Dainos” Choras, tautininų 
šokių grupė, “Rožytės” ir “Bijū
nėliai”. Vadinasi, didžiausia prog
ramos dalį atliks lietuviai.

Ponas St. Skorulis sutiko pa
gelbėti šio festivalio programą su
darant.

Spalio 10 vai., vakare, tų tauty
bių mergaitės, pasipuošusios tau
tiniais drabužiais, pasirodys per 
TV Chanel 9 laike interviu. Ra
dio ir vietos australiškoji spauda 
taip pat užaliarmuota su atitin
kamais pranešimais, informacija 
festivalio reikalu ir kitais pagar
sinimais plačiajai australų visuo
menei.

Taip pat programos metu nu
matoma gauti TV filmą. Be ta, vi
siems australų veikėjams, politi
kams partijų vadams išsiunti
nėti specialūs pakvietimai ir lau
kiama jų atvykstant.

Atrodo, kad šis festivalis bus 
vienintelis Sydnejuje.

Čia mes norime ir pademons
truoti savo dainas, tautinius 
šokius ir kit.

Įėjimas laisvas ir prašome visų 
kuo skaitlingiausiai čia dalyvauti.

M.Z.

Remkime savą 
spaudą
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LIETVOS ATVYKUSIAIS)
gaudavo po 1 kg miltų. Rinkimų 
proga būdavo dalinamos baltų 
miltų bandelės ir po stikliuką deg
tinės. Šiaip jau kasdienybė bū
davo itin kasdieniška — bulvės, 
bulvės ir namie pasigamintas 
maistas. Kartais pritrūkdavo įvai
rių prekių. Dažnai nebūdavo cuk
raus. Kartais 3 mėnesius nebūdavo 
rūkalų. O rūkomo popieriaus be
veik niekada nebūdavo.

—O kaip sovietiniai planavimai 
atsiliepdavo į jūsų kolchozo gy
vulius, jų skaičių?

— čia buvo įvairių sunkumų. 
Kai pvz. kolchozas turėdavo priau
ginti užplanuotą skaičių gyvulių, 
tai labai dažnai — ir be kokio 
plano — tam tikras skaičius gy
vulių nugaišdavo. Rudenį kolcho-' 
zas visvien turėjo turėti užplanuo
tą skaičių, tad kolchozo vadovybė 
kur įmanoma, pirkdavo gyvulius 
(kad ir nusususius), tik kad turėtų 
“reikiamą” skaičių. Pirkimui pa
naudoti pinigai buvo imami iš kol- 
chozininkams apmokėti išteklių. 
Tad suprantama, kad kolchozinin
kų atlyginimas būdavo taip neiš
pasakytai menkas. Būta metų, 
kad ir jokio atlyginimo nebūdavo.

Beje, dėl stimpančių gyvulių... 
Konservų įmonės darbininkai pa
sakojo ir tai visa tikra, kad tie 
gyvuliai būdavo “sunaudojami” 
konservams.

Ar tik kolchozininkai būdavo 
kalti dėl planų neįvykdymo?

— Taip, vis kaltina kolchozi- 
nfnkus. Juk niekas neina dirbti 
nebūdamas varomas, o vadinamieji 
brigadininkai tai ne kas kita kaip 
varovai darbams. Varomas žmo
gus sunkiau spėja laiku atlikti 
darbą. Labai dažnai vasariniai ja
vai būdavo sėjami per vėlai ir ru
denį jie nespėja pribręsti. Šienas 
dažnai supūsta, bulvės būna už- 
sningamos. Taigi, ne vien dėl 
gamtinių nelaimių, bet ir dėl pa
čių darbų blogo sutvarkymo tie 
planai nebuvo įvykdomi.

— O kokie kolchozo pareigūnų 
atlyginimai?

— Brigadininkas anksčiau gau
davo 60 darbadienių atlyginimą 
per mėnesį, tačiau pasirodžius, kad 
jis negali verstis, dabar jam mo
kama nuolatinė 40 rb. alga per 
mėn. Tiek pat gauna kochozo sa
nitarės ir melžėjos ir tai laikoma 
geru atlyginimu. Agronomas gau
na 60 rb., o kolchozo vedėjas — 
200 rb. Mokytojo algos įvairuoja 
— priklauso nuo patyrimo, pati-
kimumo ir nuo mokinių skaičiaus. 
Būdinga, kad patys mokytojai tu
ri apsirūpinti kuru (jį turi pirk
ti) ir jie turi samdytis bei apsi
mokėti butus. (E)

NORMUOJA DUONĄ
Maskvos parduotuvėse suvaržy

tas duonos pirkimas. Vienas žmo
gus gali pirkti ne daugiau kaip 
kepaliuką (pusę kilogramo) baltos 
ir pusę kepaliuko (pusę kilogramo) 
juodos. Miltai visiškai nebepar- 
duodami.

Laikraščiai prieš tai buvo skel
bę, kad kai kas supirkinėja duoną 
gyvuliams šerti. Tačiau spėjama, 
kad iš tiesų žmonės žino, jog pras
tas buvo derlius, ir nori pasirūpin
ti atsargų žiemai.

Panaši padėtis esanti ir Uralo ir 
Kazachstano srityje (“plėšiminėse 
žemėse” šįmet ypač blogas der
lius).

*
— Indonezietis mokytojas gavo 

15 mėnesių kalėjimo už prezidento 
įžeidimą, nes jis paskaitoje pasa
kė: “Prezidentas Sukarno yra ge
ras kalbėtojas, bet jo galva tuš
čia”. V
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