
f i-fefuvįs'"xĮ
iNiC O ”) 5o A 1

KŪSUP
b’. .• .o

6ST0GE
PRENUMERATA SKELBIMAI

Ištisiems metams— Skelbimų kaina vie- 
£2.10.0. nai teksto eilutei ar-

Pusei metų—£1.6.0. ba jos vietai—1/6.
Vienam mėnesiui— Kvadr. in. per vienų 

4/6. skilti—10/-
Paskiras numeris— Nuolatiniams skel- 

' ’ bimams , teikiama
N. Zelandijoje ir nuolalda.
^rttuo^k^- Už Skelbimų turini 
tuose - 6 dol. me- neatsakoma.

AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—“OUR HAVEN’’ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SAVAITRASTIS

tams.
PRENUMERATA ADRESUOJAMA:

r Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper.
......

Box 4558, G.P.O.
Sydney, N.S.W.

Redaktorius: Juozas Žukauskas LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS No. 226 Penktieji metai
Redakcija: 10 Peel Street, Kirribilli, Sydney, N. S.W. Tel.: XB 4312.

Visi straipsniai adresuojami: Box 58, Milson’s Point P.O., Sydney, N.S.W. KRAŠTO VALDYBA. SYDNĖJUS, 1963 m. rugpjūčio 5KOVA IR KOMPROMISAS
Sąmoningumas yra pagrindinė 

žmogaus žymė, tad sąmonėjimas 
yra artimiausias žmogaus tikslas, 
įprastame ramiame kasdieniniame 
gyvenime žmogus lyg pamiršta 
gyvenąs, yra lyg plūduriuojantis 
laivelis nurimusioje jūroje. Kylan
ti audra priverčia laivelio vairuo
toją atsiminti esant jūroje, priver
čia jį kovoti su bangomis, šu vis 
labiau šėlstančia vandens stichija.

Sąmoningumas pažadinamas ir 
minties kovoje. Vienalytė sustingu
si ir savim .patenkinta dvasinė ap
linka migdančiai veikia ir individo 
sąmoningumą. Gi žadinačiai vei
kia minčių susikirtimas, minties 
opozicija.Toji aplinka teikia palan
kiausias sąlygas ir pažangai, nes 
kyla reikalas persvarstyti, išsiryš
kinti, susiformuoti, konkuruoti, 
apsiginti, todėl ir progresuoti. Dėl 
tos tad priežasties ir idėjos bei 
bet kurie judėjimai yra patrauk
lūs ir žavūs, kol turi opoziciją, kol 
kovoja ir rungiasi. Pasiekę laimė
jimo ir nukariavę priešus, visi re
liginiai, idealoginiai bei politiniai 
judėjimai sustingsta ir pamažu 
apsineša dulkėmis.

Betgi kova palaimingai tegali 
būti kovojama tik tarp tos pat rū
šies institucijų, gi individualiai — 
tik tos pat rūšies prolematikoje. 
Bergždžias laiko., gaišinimas bus, 
kai vienas kalbės apie Dievą kaip 
augščiausią vertybę, gi kitas tvir
tins individą ar kolektyvą esant 
augščiausia vertybe šioje ašarų pa
kalnėje. Juk čia nėra prieštaravi
mo. Gi tas pat bus, kai dėl prima
to ar kitų galų ims kirstis religinė 
institucija su tautine, čia turime 
dvi ne tos pat rūšies institucijas, 
todėl jų kova visad bus bergždžia, 
nereikalinga, jei tik vadovaujan
tieji teisingai bus supratę šių skir
tingų institucijų skirtingus tiks
lus. Kitas dalykas, kai katalikai 
grumsis su kalvinistais ar iš viso 
tikintieji su ateistais. Vaisingai 
gali grumtis internacionalistai su 
nacionalistais, demokratai su dik
tatūros šalininkais ir panašiai. 
Tarp dviejų ne tos pat rūšies ins
titucijų kova yra dažniausiai as
meninio pobūdžio ir kilusi iš prak
tinės, kasdieninės veiklos. Tos rū
šies kova retai kada pajėgia už- 
angažuota platesnes atyiogsnius, 
ji lieka kovoti vadovaujantiems 
asmenims.

Tokios rūšies konfliktas yra ir 
Melbourne, kilęs tarp R. kat. kape
liono lietuvių reikalams kun. P. 
Vaserio ir ALB vietos Apylinkės 
Valdybos, šiam reikalui gyveni
mas diktuoja išganingą kompro
miso kelią. Jei šio kelio nebūtų, 
negalėtų dešimtmečius ištverti šei
mos, neegzistuotų valstybės, ne
būtų iš viso įmanomas dendruo- 
meninis gyvenimas. Bet einant 
kompromiso keliu, reikia daug ką 
pamiršti ir atleisti, o taip pat su
prasti žmogiškąsias silpnybes. Pa
grindinis dalykas — nejieškoti 
priežasčių ir kaltininkų. Kitu at
veju bus einama brolių Domeikų 
kėliu. Tenką išsižadėti ir perdaug 
jau didelio atsargumo — neužsi
angažuoti. Tenka pamiršti teisę, 
o eiti širdies diktuojamu keliu. 
Tenka pasikliauti išminčiai. Tada 
gal ir šis dabartinis Melbourno 
lietuvių konfliktas įgaus gilesnės 
prasmės, nes kils susidomėjimas 
bendruomenine veikla.

Z u b r a s .

Pabėgo 475 Policininkai
BERLYNAS. — Vien tik per 

liepos mėnesį į Vakarų Berlyną 
iš Rytų Vokietijos atbėgo 475 po
licininkai. Per birželio mėnesį iš 
Rytų Vokietijos pabėgo 462 bol
ševikinės santvarkos policininkai.

JAV SUSITARIA SU ISPANIJA
VAŠINGTONAS. — American 

United Press pagal patikimus šal
tinius pranešė, kad dar šią savaitę 
JAV vyriausybė gali pasirašyti su 
Ispanija sutartį dėl amerikiečių 
karinių bazių Ispanijoje. JAV ori
nių pajėgų vadovybė tuoj pradės 
įrengimą keturių slaptų aviacijos 
bazių Ispanijos teritorijoje, kai

NAUJI INCIDENTAI ORE
NEW YORKAS. — Apie 40 my

lių nuo Vladivotoko ir nuo Sibiro 
sienos Sovietų Rusijos naikinto
jai numušė JAV bombonešį B50. 
I» 17 numuštojo viršum Japoni
jos jūros bombonešio išsigelbėjo 
tik vienas amerikiečių leitenantas, 
išbuvęs gelbėjimosi valtelėje 11 
valandų. Kitų 16 įgulos narių liki
mas nėra žinomas, tačiau JAV 
Valstybės Departamentas pranešė, 
kad turima informacijų, jog dalį 
amerikiečių bombonešio įgulos na
rių, besigelbstančių jūroje, susiran
kiojo Sovietų laivai. JAV vyriausy
bė įteikė Sovietų Rusijai protesto 
notą, reikalaudama be kita ko ir 
pagrobtųjų amerikiečių paleidimo. 
Tuo pačiu metu protesto notą 
įteikė ir Maskvos vyriausybė, tei
gdama kad amerikiečių bambone- 
šis užskridęs viršum Sovietų Rusi
jos teritorijos ir atidengęs į sovie
tinius lėktuvus ugnį. Sovietų vy
riausybė įteikė Vašingtonui ir ki-

ATSAKE AUSTRI
JOS REIKALU

LONDONAS. — Sovietų Rusi
jos vyriausybė per. savaitę atsa
kė į Vakarų notą, kuria birželio 
11 d. JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybės kvietė tartis dėl Aus
trijos taikos sutarties. Savo atsa
kymo notoje Sovietų Rusijos vy
riausybė pareiškė sutinkanti at
naujinti pasitarimus dėl sudarymo 
Austrijos taikos sutarties, jei JAV, 
Anglija ir Prancūzija atsiimtų 
savo paskutiniais metais sudary
tą 8 punktų projektą. Atsisaky
mas nuo šio projekto Vakarų tris 
didžiąsias valstybes pastatytų vėl 
į senąją padėtį ir joms tektų arba 
nusileisti Sovietams ar vėl išsis
kirstyti nieko nesutarus.

Susirenka A. Taryba
MASKVA. — Rugpjūčio 5 d. 

Maskvoje susirenka Aukščiausioji 
Sovietų Rusijos Taryba. Užsieniuo
se šiam faktui teikiama svarbios 
reikšmės. Manoma, kad ministeris 
pirmininkas Malenkovas atliks 
svarbių pranešimų.
Mirė Senatorius Taftas.

Kersteno Rezoliucija
ALTos delegacija, energingai 

remianti Kersteno rezoliuciją, vėl 
aplankė visą eilę JAV atstovų rū
mų narių ir JAV kongreso vado
vybę, prašydama, kad duotų jai 
eigą. Delegaciją lydėjo keli atsto
vų rūmų nariai, tarp jų ir pats 
Kerstenas. Ta pačia proga taip 
pat aplankyti svarbiausieji centrai. 
I Vašingtoną plaukia telegramos 
ir laiškai, siunčiami lietuvių, lat
vių, estų ir pačių amerikiečių, kad 
būtų greičiau priimta minimoji 
rezoliucija. Amerikos Balsas per
davė per radiją pasikalbėjimą su 
prof. V. Krėve-MickeviČium, ku
ris pateikė naujų duomenų ir smul
kiai nupasakojo, kokiomis sąlygo
mis buvo pravesti vad. liaudies 
seimo rinkimai ir Lietuva okupuo
ta rusų. — E. 

tik sutartis bus pasirašyta. Tei
giama, kad JAV pasirašys su Ispa
nija penkių metų paktą, pagal ku
rį JAV naudosis Ispanijoje spe
cialiomis karo ir oro laivyno ba
zėmis. JAV įsipareigos teikti Ispa
nijai savitarpinio pobūdžio pagal
bą, aprūpindamas karines ispanų 
pajėgas lėktuvais bei kitomis kari- 

tą protesto notą, kurioje teigiama, 
kad amerikiečių naikintojai liepos 
27 d. numušė Sovietų Rusijos tra
nsporto lėktuvą IL12, skridusį iš 
Port Arturo; 15 keleivių ir 6 įgu
los nariai žuvę. Vašingtonas šį 
protestą atmetė teigdamas, kad nu
muštasis lėktuvas skridęs per Ko
rėjos fronto sritį ir buvęs numuš
tas dar neįsigaliojus Korėjos karo 
paliaubų sutarčiai; tai buvęs pas
kutinis Korėjos fronte numuštas 
komunistų lėktuvas.

KARDINOLAS MIND- 
SZENTY PALEISTAS
ROMA. — Vatikanas pranešė, 

kad Vengrijos primatas kardino
las Mindszenty, komunistinės ven
grų vyriausybės teismo 1949 me
tais nuteistas iki gyvos galvos ka
lėti, šiomis dienomis iš kalėjimo 
yra paleistas. Apie tai pranešda
mas, Vatikanas teigia, kad kardi
nolo paleidimas yra susijęs su pa
sikeitusia Maskvos laikysena Ro
mos katalikų atžvilgiu. Toliau Va
tikanas teigia, kad šiuo metu Ven
grijoje yra leidžiami platinti ka
talikiškieji leidiniai.

ATLEISTAS BALTGU 
DIJOS RESPUBLIKOS 
MINISTERIS PIRMI

NINKAS.
MINSKAS. — Vietos bolševikų 

laikraštis pranešė, kad Augščiau- 
sioji Baltgudijos Taryba nutarė 
atleisti iš pareigų minister! pirmi
ninką Aleksiejų Kleščevą, vado
vavusį baltgudžių ministerių kabi
netui nuo 1948 m. Jo vieton bu
vo paskirtas Kirilas Mazurovas.

PALEIDO NACIUS
BONNA. — Vakarų Vokietijos 

augščiausias teismas paskelbė pa
leidžiąs iš arešto visus ex-nacius, 
kuriuos britų saugumo organai bu
vo suėmę šių metų pradžioje už 
bandymą atstatyti nacionalsocia
listinę Vokietiją. Reuterio diplo
matinis korespondentas teigia, kad 
toksai vokiečių žygis paleidžiant 
ex-nacių vadus suteikia Anglijos 
prestižui didelį smūgį. Suimtuosius 
nacių vadus britų valdžios organai 
buvo perdavę vokiečių teismo ju
risdikcijai po to, kai kancleris 
Adenaueris įtikino britus taip pasi
elgti.

TRAGEDIJA N. Z. KAL
NUOSE

WELLINGTONAS. — Pereitą 
savaitę kopdami į Egmonto kalną 
Naujojoje Zelandijoje žuvo penki 
alpinistai: trys moterys ir du vy
rai. Alpinistai susirišę tarpusavyje 
virve leidosi žemyn nuo jų pasiek
to 8260 pėdų, kalno, kai 6000 pėdų 
aukštyje jie nuslydo nuo apledė
jusio kalno ir visi kartu nukrito į 
kalnų prarają. Egmonto kalnas yra 
užgesęs vulkanas ir jis yra vienas 
labiausiai turistų lankomų kalnų 
N. Zelandijoje. 

nėmis priemonėmis, o taip pat ir 
doleriais dėl įrengimo karinio po
būdžio geležinkelių bei kelių. JAV 
pasitarimai su Ispanija buvo pra
dėti 1951 m. liepos mėnesį.

MIRĖ SENATO
RIUS TAFTAS

NEW YORKAS. — Pereitą pen
ktadienį New Yorke mirė JAV 
Senato Respublikonų partijos va
das Robertas Taftas. Jis mirė vė
žio liga, susilaukęs 63 metų am
žiaus. Senatorius Taftas buvo kon
servatyviųjų respublikonų vadas 
ir suvaidinęs politiniame JAV gy
venime didelį vaidmenį. Kelis kar
tus jis bandė pasiekti nominacijos 
į JAV prezidentus, tačiau kiekvie
ną kartą nesėkmingai. Paskutinįjį 
kartą nespublikonų konvencijoje 
jį nugalėjo dabartinis prezidentas 
Eisenhoweris. Robertas Taftas 
buvo JAV izoliacionistų vadas, per 
visą savo gyvenimą propagavęs 
JAV nesikišimo į karą ar Euro
pos reikalus politiką. 1949 m. jis 
balsavo net prieš šiaurės Atlanto' 
paktą, teigdamas, kad tokia “senos 
mados” karinė sąjunga gali išpro
vokuoti Sovietų Rusiją pradėti ap
sigynimo, karą. Pačioje respubliko
nų partijoje Taftas buvo sukūręs 
stiprią opoziciją prieš prezidentą 
Eisenhowerį. Jo tėvas buvo 1908 
-1913 metų laikotarpyje JAV pre
zidentu.

SUĖMĖ 7 KOMUNISTUS
VAŠINGTONAS. — JAV Fe

deralinis Investigacijos Biuras 
suėmė 7 Filadelfijos ir Weymou- 
tho komunistų partijos pareigūnus. 
Teisingumo departamentas prane
šė, kad suimtieji komunistai kal
tinami už kurstymą nuversti smur
to jėga JAV vyriausybę. Suimtieji 
— Jeseph Kuzma, Benjamin Weiss, 
Walter Lowenfels, Thomas Nab- 
ried, Sherman Labowitz ir David 
Dubensky yra ar buvo žymūs Ry
tų Pensylvanijos komunistų par
tijos nariai.

&®KUPUOTCŪE 
Vt* LIETUUOJE
PARVEŽĖ J. BILIŪNO PA

LAIKUS. — Lenkijoje keletą 
dienų viešėjo komunistinių lietu
vių rašytojų delegacija: A. Venc
lova, J. Baltušis ir Žiugžda. Jie 
nuvyko ir į Zakopane, kur buvo 
atkasti 1907 m. mirusio rašytojo J.l 
Biliūno palaikai. Rašytojų dele
gacija karstą su Biliūno palaikais 
parvežė į Lietuvą. Biliūno palai
kai bus palaidoti jo gimtosios so
dybos apylinkėse, vienoj švento
sios pakrančių kalvoj. Ryšium 
su visomis iškilmėmis Biliūnas 
komunistinių propagandistų vadi
namas bolševikiniu rašytoju.

JUDAS BERIA. — Kaip rašo 
“Tiesa” ir praneša Vilniaus ra
dijas, “milijonų milijonai tarybi
nių žmonių griežtai smerkia nu
sikalstamus liaudies priešo Se
rijos veiksmus”, gi įvairiose Lie
tuvos vietuose šaukiami mitingai, 
kurių kalbėtojai Beriją vadina 
“šlykščių užsienio kapitalo sam
diniu”, “Judu Berija” ir pan.

NUO NAUJŲ VĖJŲ NUKEN
TĖJO. — Kaip praneša “‘The

KORĖJOS GINKLAMS
NUTILUS

Pereitos savaitės pirmadieni 
abiem kariaujančiom pusėm pa
sirašius karo paliaubų sutartį, 
karo veiksmai Korėjoje sustojo. 
Po dvylikos valandų nuo pasirašy
mo momento nuaidėjo paskutiniai 
šūviai, karo lakūnai pasuko atgal 
į pakilimo punktus, kartu gaben
dami ir nesuspėtas išmesti bombas. 
Per 72 valandas abiejų kariaujan
čių pusių kariniai daliniai tvarkin
gai atsitraukė iš fronto linijų ana
pus dimilitarizacijos linijos, o Va
karų sąjungininkai dar atsitraukė 
ir iš tų salų, kurias jie buvo užė
mę šiaurės Korėjos pakrantėse. 
Karas, pareikalavęs 2 milijonų 
gyvybių ir vien amerikiečiams 
kaštavęs apie 5000 miljonų dolerių, 
lakinai sustojo. Sustojo, ginklų 
kalba nepajėgęs išspręsti Korėjos 
laisvės reikalo.

Korėjos karo nuslopinimas pa
liaubų sutartimi taikos dar nereiš
kia. Nutildytas tik ginklų žvan
gėjimas ir kraujo liejimas, kad 
politikai geriau galėtų girdėti vie
nas kitą ir susitarti dėl Korėjos 
likimo. Nusileido, ar bent dėl mo
ralinio bei kitokio spaudimo per
sigalvojo ir Pietų Korėjas prezi
dentas Syngman Rhee, pareikšda
mas pasyviai stebėsiąs, kas dėsis 
toliau.

Korėjos karo paliaubų sutartis 
neapima politinių klausimų. Tai 
grynai karinis susitarimas pailsin
ti ginklus. Tačiau toji sutartis 
rekomenduoja tolimesnį Korėjos 
likimą spręsti politinių pasitari
mų keliu. Abiejų pusių karo va
dai pasiūlė, kad tokiam reikalui 
susirinktų per 90 dienų politinė 
konferencija, sudaryta iš kariau
jančių šalių atstovų. Praktiškai 
tokios konferencijos pareigų imsis 
Jungtinių Tautų Orgnaizacijos 
pilnaties sesija, kuri specialai Ko
rėjos reikalų spręsti susirenka 
rugpjūčio 17 d. New Yorke.

Britų spauda pasitiko Korėjos 
karo paliaubas su dideliu pasi
tenkinimu, tačiau kartu primena, 
kad pavojus dar nėra praėjęs ir 
įspėja dėl politinių sunkumų, ku-

News from behind the Iron Cur
tain”, Lietuvos “Berija” buvo pa
skirtas Piotr Kondakov. Savo 
postų neteko šie komunistai: vi
daus reikalų ministeris J. Bar- 
tašiūnas, sovhozų ministeris D. 
Mamajev, mišku ministeris A. Ma
tulionis, kinematografijos ministe
ris M. Meškauskienė, lengvosios 
pramonės ministeris F. Teriošin, 
maisto ir mėsos pramonės mini
steris K. Andraitis ir E. Bilevi- 
čius-Zarin.

TEBEVILIOJA TREMTINI
US. — Nors be vieno kito niekas 
iš tremtinių negrįsta į pavergtą 
Lietuvą, tačiau “Tėvynės Balsas” 
ir toliau juos vilioja gražiausiais 
pažadais, šnekėti ir rašyti “savo 
pareiškimus”, faktiškai MVD ar 
partijos pareigūnų jų vardu paru
oštus, verčiami net prieš 3 ar 
daugiau metų sugrįžusieji. Pav., 
iš Anglijos sugrįžęs Vytautas Na
vickas keikia anglų ir danų gy
venimą. Iš Hanau parvykęs A.
Kiaušas paskutiniais žodžiais 
dergia' ats. kap. Jušką, pulk. Lior- 

rie neišvengiamai laukia būsimos 
konferencijos dalyvių. Londono 
“Daily Mail” pestebėjo, kad Korė
jos karas parodė, jog nei Rytai, 
nei Vakarai lengvai negali vienas 
antro permesti ant žemės J Čia pat 
laikraštis teigia, kad Vakarai ga
li pretenduoti į moralinę pergalę, 
nes jie sulaikė raudonosios agre
sijos veržimąsi tolyn; girdi, jei 
Vakarai nebūtų jų sulaikė Korė
joje, komunizmas būtų galėjęs įsi
galėti Rytuose ir net nusiaubti 
Europą.

Amerikiečių spauda taip pat 
reiškia džiaugsmo dėl paliaubų, 
tačiau čia pastebima daugiau san
tūrumo. Savo džiaugsmą pereiškč 
ir daugelis Kongreso narių, kiti at
virai kritikavo pasiektas karo pa
liaubas, neatnešusias karinės per
galės ir neprisidėjusias pre Korė
jos suvienijimo.

JAV prezidentas generolas Ei
senhoweris komentavo Korėjos ka
ro paliaubas su pasitenkinimu, ta
čiau kartu įspėjo, kad “laisvasis 
pasaulis turi budėti prieš gali
mybę, kad politinė konferencija 
gali nepas’iseMti”. Amerikiečių 
delegacijos pirmininku šiai konfe
rencijai prezidentas paskyrė bu
vusį JAV Valstybės Departamen
to sekretorių James Byrnes, 
griežtos politikos prieš Sovietų 
Rusiją šalininką. .

Susirinkusi rugpjūčio 17 d. Jung
tinių Tautų Organizacijos pilna
ties sesija Korėjos taikos klausimo 
nespręs iš esmės, o vien tik nusta
tys Korėjos taikos problemai sprę
sti konferencijos sudėtį, vietą ir 
laiką. Jau dabar Londone aiš
kiai pabrėžiama, kad konferenci
joje turės dalyvauti be kitų ir So
vietų Rusija, o taip pat ir neabe
jotinai komunistinė Kinijak Mano
ma, kad ši Korėjos konferencija 
posėdžiaus Ženevoje. Tik toje kon
ferencijoje tikrai tepaaiškės ko
munistų sąlygos dėl Korėjos- tai
kos. Jau dabar prisibijoma, kad 
iškils komunistinės Kinijos į UNO 
priėmimo klausimas. Anglija jau 
dabar pasisako už tokį priėmimą, 
gi JAV Valstybės Departamento 
sekretorius Dulles aiškiai pasakė 
pereitą savaitę, kad JAV nepri
tars komunistinės Kinijos į UNO 
priėmimo klausimui.

Tuo tarpu daugelyje Vakarų 
valstybių prisibijoma, kad Korė
jos taikos konferencijoje gali iš
kilti nemaža tokių momentų, ku
rie įgalintų ir pagreitintų Vakarų 
pasaulio susiskaldymą.

M u n d h s.

maną, inž. K. Kruliką ir agr. Liškų.

MAŽINA TRANSLIACIJAS. —
Vokiečiu telegramų agentūra 

DPA iš Stockholm© ir visa eilė 
vokiečių lakraščįų praneša, kad 
bolševkai sustabdė platesnio ma
sto radijo pranešimas iš Kauno, 
Klaipėdos ir Šiaulių. Užsienio ži
nios klausytojams pateikiamos tik 
per Vilniaus radiją, nes tuo būdu 
galima jas geriau kontroliuoti.

2656 KOLHOZAI. — Likvidavus 
individualinius ūkius, kurių Lie
tuvoje buvo apie 350 tūkstančių, 
bolševikai sudarė 8 tūkstančius 
kolektyvinių ūkių. Vėliau ir tie 
buvo pertvarkyti, sudarant iš jų 
2656 ūkius, vadinamus agrogoro- 
dais. Vidutiniškai vienas kolekty-

metu Letuvojevinis ūkis šiuo 
turi 1500 hektarų žemės.

1
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J . P . K e d y s .

DARIAUS IR GIRĖNO ŽYGIS
__ KauniikiaSUKILIMAS LIETUVOJE

Kai prieš keturis su viršum me
tų išėjo pirmoji lietuviška knyga, 
tai buvo ženklas, kad lietuvių tau
ta dar yra gyva; kai 1883 m. pa
sirodė “Aušra”, tai teigė, kad lie
tuvių tautoje prasideda atgimi
mas; kai 1889 m. sugaudė Dr. 
Kudirkos “Varpas”, tai buvo šau
ksmas į kovą už laisvę; kai 1918 
m. vasario 16 d. buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė, tai tuo 
buvo uždėtas pergalės vainikas 
tautai už jos ilgai vestą laisvės 
kovą; ir kai 1933 m. liepos 17 d. 
Darius ir Girėnas atliko savo žy
gi, tai tuo buvo įrodyta, kad lie
tuvių tautos dvasia yra tokia ga
ji ir ryžtinga, jog jos egzistencija 
yra užtikrinta šimtmečiams.

Pažvelgus į Dariaus ir Girėno 
gyvenimo kelią, krinta akysna ne
paprastas šių dviejų vyrų išeito 
gyvesimo kelio panašumas, nors 
juodu nebuvo nei giminės, nei an
kstyvesni pažįstami.

SUVENYRUS
PASKAIČIUS

Gera idėja leisti visai savaran
kiškai atspausti didesniems mūsų 
bendruomenės daliniams savo, spe
cialius Mūsų Pastogės numerius. 
Tai lyg suvenyriniai leidiniai. Tu
rime jau du naujagimius. Adelai- 
diškis visa galva praneša melbour- 
niškį. Didesnis, žymiai daugiau 
bendradarbių, turtingiau iliustruo
tas, duodąs vaizdą viso bendruo
meninio gyvenimo. Priartėta ir ar
čiau tikslumo, nes apie paskiras 
visuomeninio gyvenimo sritis bei 
organizacijas rašo tą darbą dir
bą ar įgalioti asmenys, žinoma, 
gali būti ir kita pažiūra: pašalie
tis kritiškiau ir objektingiau gali 
įvertinti darbus; patys gi veikė
jai visad yra linkę pasidžiaugti 
savo darbo vaisiais, o kartais ir 
pervertinti. Bet šis specialusis nu
meris gali ir išvengti objektyvaus 
įvertinimo uždavinio. Norima gi 
šiuo keliu išpopuliarinti Mūsų Pa
stogę ir ją įvesti į kiekvieno lie
tuvio kambarį. Te randa tad kiek
viena organizacija rašytą apie sa
ve savo žmogaus ar bent palan
kiai!

Melbourniškis numeris gali pa
sididžiuoti Vaičaičio ir Zikaro dar
bais. Bet, apskritai, menininkai 
jame tik prabėgomis teužkliudyti. 
Yra ir daugiau taisytinų dalykų 
abiejuose leidiniuose. Tai te būnie 
ne priekaištas, bet mintis atei
čiai. Pasitaiko pasikartojimų. Apie 
tą patį reikalą ar asmenį kalbama 
kelis kartus ar net keliuose strai
psniuose. Tas labai krenta į akį, 
palyginus melbourniškio numerio 
A. Krauso ir J. Antanaičio strai
psnius. Apskritai, kai kurie strai
psniai per ilgi. Sieksniniai strai
psniai tokio pobūdžio leidiniui yra 
skaitytojų apsunkinimas ir neran
da laukiamo atgarsio.

Perdaug iškelti visuomenininkai 
bei kultūrininkai. Gi pasigendame 
paprasto žmogelio. O ir jis yra 
bendruomenėje. Yra apie jį gra
žių temų: kaip atspėjamu nuo dar
bo laiku statosi trobą, kaip mel
bourniškis Savaitis kuriasi savo 
braškių plantacijoje, kaip X ar Y 
kuriasi prekyboje, kaip kitas vėl 
prasimuša į savarnkiškus amati
ninkus, kaip akademikas grumiasi 
dėl specialybės darbo ir t. t.

Gera melbourniškių mintis yra 
buvusi atspausti 14 metų jaunuo
lio Buloko straipsnelį. Tai paska
tinimas jaunimui. Bet apie 
jaunimo privatų gyvenimą pa
sigendame abiejuose leidiniuo
se. O yra gi studentų, yra 
baigiančių universitetus, yra besi
mokančių technikumuose ir tech
nikos mokyklose, yra gailestingų
jų seserų kursus belankančių ir t.t. 
Tai vis vertingos ir paskatinan
čios temos.

Labai jau įkiru skaityti tų pa
čių veikėjų pavardes kelis ar ke
liolika kartų. Pagaliau, iš viso 
neužtenka paminėti ką nors skai
čius paskaitą. Kartais neverta nei 
minėti paskaitininkas, jei ne visai 
rimtai pasirodė. Kitas reikalas, 
jei ką nors naujo iškėlė. Reikia 
tad ir kronikose paminėti bent 
paskaitos pagrindinę idėją.

Yra leidiniuose ir nevykusių 
nuotraukų. Reikėtų statiškų, sus
tingusių iliustracijų vengti. Lai
kraščiui įdomu nuotraukos, kur 
trykšta judėjimas bei veiksmas.

Nemo.

Pirmiausia, — Darius ir Girė
nas yra kilę iš Žemaitijos, abu 
vargingų tėvų vaikai. Abudu savo 
vaikystėje netenka tėvų, o Girė
nas ir motinos; abu tad našlaičiai. 
Likimas pasuka jų gyvenimą, Da
riui susilaukus 10 metų amžiaus, 
o Girėnui, apie 16 metų; jiems pa
vyksta iš carinės Rusijos perse
kiojamos Žemaitijos iškeliauti į 
Ameriką.

Prasidėjus Pirmam Pasauliniam 
karui ir Jungtinėms Amerikos Val
stybėms į jį įstojus, Darius ir Gi
rėnas išeina į amerikiečių kariuo
menę kaip savanoriai. Girėnas tar
nauja Amerikoje, o Darius išvyks
ta į Vakarų frontą PrancūziJon, 
kur lieka sužeistas. Karui pasibai
gus abu iš kariuomenės atleidžia
mi. Girėnas, ir ypatingai Darius, 
nepaprastai sielojasi už laisvę ka
riaujančios Lietuvos reikalais. Da
rius su didele energija imasi or
ganizuoti amerikiečius lietuvius 
savanorius, vykstančius į Lietuvą 
padėti kovoje už laisvę. Dėl trans
porto sunkumų ir kai kurių kitų 
priežasčių negalėdamas suorgani
zuotų savanorių pervežti į Lietuvą, 
Darius pats vienas 1920 metais 
atvyksta į Lietuvą, kur įstoja į 
Karo Mokyklą; ten pradžioje pas
kiriamas į artileriją, o vėliau į 
aviaciją.

Besiartinant Klaipėdos Krašto 
sukilimui, Darių matome Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komitete ša
lia Martyno Jankaus; jis vadovau
ja sukilėliams užimant Šilutę ir 
vėliau kovoja pačioje Klaipėdoje.

Steponas Darius plačiai žinomas 
ir to meto civiliniame-visuomeni- 
niame gyvenime, o ypačiai sporte. 
Jį reikia laikyti Lietuvos krepši
nio tėvu, futbolo veteranu, dauge
lio sportinių vienetų steigėju bei 
vadovu.

Nors Steponas Darius ir auko
ja visas savo fizines bei dvasines 
jėgas atkuriančiam kraštui, bet 
jis jaučia savyje vidaus balsą, kad 
jis galėtų dar daugiau pasitarnau
ti savo tėvysei. 1927 m. Dariui gim
sta idėja perskristi Atlanto vande
nyną. Gavęs atostogų, jis išvyksta 
tuo tikslu į Jungtnes Amerikos 
Valstybes. Pakeliui į JAV, Pary
žiuje, Darius mato didingą avia
cijos veterano — pirmojo Atlanto 
nugalėtojo Lindbergo sutikimą, o 
tai dar labiau sustiprina Dariaus 
ryžtą vykdyti savo sumanymą.

Amerikoje Steponas Darius daug 
skraido, studijuoja avaciją ir ta
upo lėšas būsimam žygiui. Persi- 
dirbimas pakerta Dariaus sveika
tą — suserga džiova, kurią jam pa

Samuelis Boileris buvo stam
biausios skerdyklos savininkas Či
kagoje. Per kiauras dienas didžiu
lės bandos galvijų ir kiaulių pa
tekdavo skerdyklos vidun pro pla
čiai atidarytus vartus. Netrukus 
pro tuos pačius vartus jau būdavo 
išvežamos puikios skardinėlės bei 
žvilgą žarniniai maišeliai su rūky
tais, keptais ar virtais mėsos ga
miniais.

Samuelis Boileris, savaime sup
rantama, viešajame gyvenime bu
vo viena labiausiai žinomų asme
nybių, o dėl tokios padėties jis tu
rėjo atitinkamai ir tvarkytis. Jis 
turėjo samdytis dvi sekretores, ku
rios tik peržiūrinėjo elgetaujan
čius laiškus, ir vieną darbininką 
tų laiškų naikinimui. Gi ištisas 
štabas seklių saugojo Samuelio 
Boilerio sielos ramybę nuo grobi
kų, gangsterių ir sukčių.

Vieną dieną Samuelis Boileris, 
peržiūrinėdamas ką tik gautus as
meninius laiškus, apačioj tų laiš
kų rado vieną su trumpu turiniu:

— Beliko tik 14 d i e - 
n ų !

O vietoj betkokio parašo buvo 
nupiešta juoda ranka.

Pripratęs gauti grąsinančius 
laiškus, Samuelis Boileris piktai 
numetė tąjį laišką į popiergalių 
krepšį. Tačiau kitą dieną jis gavo 
vėl tokį pat laišką, atžymėtą juo
da ranka ir šį kartą jau tokio tu
rinio :

— Beliko tik 13 d i e - 
n ų !

Sis laiškas ten pat pateko, kur 
ir pirmasis. Taip pat ir sekantie

vyksta nugalėti tik po dviejų me
tų stropaus gydymosi ir griežto 
gyvenimo režimo. Vos tik aplei
dęs sanatoriją, Darius vėl sėda į 
lėktuvą, daug studijuoja oro navi
gaciją. 1932 m. vasarą jis jau su
sitaria su Stasiu Girėnu skristi 
be nutūpimo iš New Yorko į Kau
ną.

Stasys Girėnas, išėjęs po Pir
mojo Pasaulinio karo iš kariuome
nės, ima domėtis aviacija. Susidė
jęs su vienu draugu perka lėktu
vą ir pradeda skraidyti. Pirmųjų 
skraidymų metu Stasį Girėną iš
tinka skaudi lėktuvo avarija: jis 
susilaužo koją, kelis šonkaulius ir 
smarkiai sužaloja visą kūną. Ta
čiau sunkaus kūno sužalojimo ne
paisydamas, aviacijos jis neaplei
džia ir vos pagijęs skraido ir stu
dijuoja aviaciją toliau, kol, paga
liau, susitinka ir susitaria bend
ram žygiui su Steponu Darium.

1932 metų vasarą Darius su Gi
rėnu po ilgų pastangų suorganizuo
ja specialų komitetą, kuris turi pri
sidėti prie jų žygio finansavimo. 
Komitetui gana sunkiai sekasi rin
kti lėšas, nes žmonės laikosi gana 
abejingai ir spauda, kuri bendrai 
paėmus rėmė jų žygį, dažnai spau
sdina ir tokius straipsnius, kurie 
'Darių ir Girėną pajuokia, įžeidi
nėja.

Kaip visuomenė parėmė Dariaus 
ir Girėno žygį, galima spręsti iš 
fakto, kad patį lėktuvą nupirko 
Darius ir Girėnas iš savo sutaupą 
sumokėdami 4000 dolerių, kai tuo 
tarpu keli šimtai tūkstančių Ame
rikos lietuvių per venerius metus, 
nepaisant lakūnų ir komiteto nepa
prastų pastangų suaukojo tik apie 
8000 dolerių! Šių lėšų pakako tik 
lėktuvo remontui ir b ū ti
ll i a u s i e m b, dažn
iausiai jau var
totiems prietais
ams įsigyti, tačiau, 
toli gražu, jų nepaka
ko įsigyti visie
ms prietaisams, 
kurių toks sun
kus ir nepapras
tas žygis reikala
vo iš lėktuvo.

Atlikę visus parengiamuosius 
darbus, Darius ir Girėnas su nepa
prastai perkrauta degalais Li
thuanian laimingai paky
la iš New Yorko kelionei be sus
tojimo į Kauną. Jų skridimas vy
ksta labai tiksliai pagal iš anksto 
pasirinktą maršrutą, Juodu pers
krenda Atlanto vandenyną, tačiau 
šiaurės Vokietijoje, apie 100 kilo
metrų į rytus nuo Berlyno, Lithu- 

(HUMORESKA)
ji tokie pat laiškai, kasdien trum
piną “Juodosios Rankos” terminą 
viena diena.

Tačiau ir lašas po lašo akmenį 
pratašo, o Samuelio Boilerio ner
vai nebuvo gi plieninis kabelis. Be
liko tik septynios dienos! Samu
elis Boileris ir pats nustebo, kai 
jo darbo kambaryje ant baltos sie
nos jam pradėjo rodytis didelė juo
da ranka. Jis pusiau besiklausė 
savo direktorių pranešimų ir stebi
no juos savo nesidomėjimu sker
dieną liekanų sunaudojimu. Gavęs 
iš pašto rytinę korespondenciją, 
nervinga ranka jis jieškojo gerai 
pažįstamo voko. Ir vis jį rasdavo.

Beliko tik penkios dienos!
Samuelį Boilerį pradėjo kankin

ti nemiga. Juodoji ranka siekė jį 
ir tarytum smaugė. Daktaras pri
rašė jam mažais kiekiais veronalį.

Beliko tik trys dienos!
Samuelis pasikvietė savo vyriau

sią seklį ir tarėsi su juo užsiraki
nęs duris. Po to lengviau atsikvė
pė: gabusis seklys su dideliu parei
gingumu perėmė pats Samuelio gy
vybės apsaugos naštą. Tačiau, jau
sdamas, kad toji našta Jam vienam 
gali būti perdidelė, Jis nusiskubi
no su tos dienos laišku pas Čika
gos policijos viršininką, kad galė
tų dalį atsakomybės suversti ant 
jo pečių. Daktiloskopinis laiško 
tyrimas nesuteikė jokių išaiškini
mo žymių. Tuo tarpu čia pat paaiš
kėjo, kad tokius laiškus su juoda 
ranka yra gavę ir kiti turtingiau
sieji bei įžymiausieji Čikagos gy
ventojai.

Anarchistinis suokalbis! — nus
prendė Čikagos policijos vadas.

3.
Birželio 23 8. štaban paskambi

no inž. Gimbutas (jis ir jo artimie
ji sugūs), kad nuo Jonavos Kau
nan, atsikvošėję ir susitvarkę, grį
žta rusai su gausybe tankų. Tan
kų voros avangardas esąs ties Kar- 

anica atsitrenkia į Soldino miške
lio pušis ir čia įvyksta skaudžioji 
tragedija, kuri nutraukia dviejų 
Lietuvos Arų gyvenimo siūlus, kar
tu nusinešdama nežinion ir pačios 
tragedijos priežastis.

Darius ir Girėnas savo palktame 
testamente aiškiai nusakė savo žy
gio tikslą: “...Tirti dar mažai 
žinomas Žiemių Atlanto vasdenų 
sroves, o taip pat naujai išrastus 
navigacijos būdus...”. Vadinasi, 
abu didvyriai laikė daugiausiai ga
lį pasitarnauti savo tautai tyrinė
jimais, mokslu ir kultūra. Juodu 
dar anais laikais labai gerai sup
rato, kad ne tankai, ne naikintojų 
eskadrilės yra tikrieji lietuvių tau
tos egzistencijos šarvai, bet mok
slas ir kutūra. Taip Darius ir Gi
rėnas pabrėžė tikrąjį Lietuvos 
tautinės politikos kursą.

Darius ir Girėnas yra būdingi 
Lietuvos Jaunimo atstovai. Juodu 
savo testamente aiškiai užakcen
tavo: “... T^d šį skridimą skiria
me ir aukojame Tau, Jaunoji Lie
tuva ...”. Lietuviškasis jaunimas 
šimtmečiais turės iš kur semtis sau 
idealizmo dvasios.

Jeigu mes esame pasitraukę iš 
tėvynės grąsomi komunizmo, tai 
Darius ir Girėnas pasitraukė iš 
Žemaitijos dėl visokeriopos caris- 
tinės Rusijos priespaudos. Juodu 
nebuvo lankę ne tik lietuviškojo 
universiteto ar lietuviškos gimna
zijos, bet ir lietuviškos pradžios 
mokyklos; juodu nebuvo girdėję 
Tautos Himno ir nebuvo matę tau
tinių švenčių prieš apleisdami sa
vąją tėvynę. O vis dėlto juodu iš
liko karštais patrijotais ir sudėjo 
didžiausiąją žmogiškąją auką ant 
tėvynės aukuro. Kai tuo tarpu mes, 
pagyvenę vos keletą metų svetur, 
jau baigiame pragyventi atsivež
tą tautinį kapitalą.

Jeigu Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas įrašė savo testamentan 
“Tad šį skridimą skiriame ir auko
jame Tau, Jaunoji Lietuva” ir pa
aukodami savo gyvybes jį įvykdė, 
tad šio fakto akivaizdoje kiekvie
nas lietuvis tremtinys turėtų ne
atšaukiamai pasižadėti: Tau, Ken- 
čiančioji ir KovoJančioji Lietuva, 
aukoju savo darbus, jėgas ir min
tis.

Jis aliarmavo pirmojo laipsnio pa
siruošimą. Veikimo kontaktas bu
vo užmegstas su kariuomene ir oro 
pajėgomis.

Beliko tik dvi dienos!
Samuelio Boilerio paakiuose iš

šoko žiedai, jo pilnas veidas susi
traukė tarytum išnešiotos bovelni- 
nės kelnės, gi jo viešpataujantis 
žvilgsnis beliko tarytum išgąsdin
tos stirnos. Jis neteko apetito, su- 
kūdo, gi jo siuvėjas karštligiškai 
dirbo, kad jo kostiumai tiktų pa
sikeitusiam kūnui. Paskutiniuosius 
vakarus jo žmona nebegalėjo atpa
žinti savo vyro.

Čikagos miesto didieji juodąją 
ranką aiškino pasaulio žlugimo 
ženklu, kaip 1911 m. Halėjaus ko
metą. Daugelis tačiau laukė lem
tingosios dienos ramiai, pasitikė
dami savo jėga. Jie apsistatę save 
ištisais seklių ir policijos kordo
nais, o taip pat ir didžiuliais kie
kiais amunicijos: jie išdėstė ties 
įėjimais į savo palocius minas ir 
apkaustė savo langus puikiomis ža
lios spalvos šarvuočių plokštėmis.

Beliko tik viena diena! Ir juodoji 
ranka!

Kai visos apsaugos priemonės 
buvo baigtos, beliko tik laukti. Pra
sidėjo nervingas, kankinantis ir 
ilgas 24 valandų laukimas.

Pagaliau atėjo toji diena, kurią 
turėjo įvykti kažkas baisaus arba 
tasai kankinantis slogutis turėjo 
dingti. Visa Čikaga laukė tą die
ną saulės patekėjimo: vieni su bai
me, kiti su maišytais jausmais, o 
daugiausiai gi su maloniu žalos 
jutimo džiaugsmu.

Samuelis Boileris per vis labiau 

mėlava. žinios Fredon gautos te
lefonu iš Karmėlavos, štabas pra
nešimą patikrinęs ir radęs pag
rįstą, skubiai kreipėsi pagalbos į 
vokiečius, nurodydamas taikinį 
lėktuvų ugniai. Ryšiui su vokie
čiais buvo panaudotas lauko, o 
taip pat Kauno, radijo siųstuvas. 
Nepraėjus valandai, buvo gauta 
žinia, kad vora Kauno-Jonavos 
plente sunaikinta. Bet kiek per tą 
laiką prisinervino Kauno gyven
tojai, o ypač moterys, galima tik 
įsivaizduoti. Pačiame štabe buvo 
taip pat didelio nerimo. Juk ir tą 
pranešimą girdėjo plentu žygiuo
jantieji rusai. Galima įsivaizduoti 
jų kerštą, grįžus į Kauną! Bet 
Kaunui jie būtų keršiję ir be to. 
Juk į besitraukiančius rusus buvo 
šaudyta ir tebešaudoma iš namų 
langų ir miškų, o Kauno radijas 
grojo Lietuvos Himną ir džiaugs
mingus maršus. Jei padėtis buvo 
be išeities, ar nereikėjo tad rizi
kuoti? Dėl šito pranešimo, norim 
manyti, Kaunas išvengė didelės 
nelaimės.

Gydytojas Y., sanitarinio sky
riaus viršininkas, šiaip jau visai 
kariuomenėj netarnavęs žmogus, 
klausia telefonu štabą, kas, girdi, 
reikią daryti, kad iš jo rusai rei
kalaują vienintelę sanitarinę ma
šiną, kurią jis turįs savo dispo-

R. Vokietijos sukilimo 
aukos

Vokiečių laikraštis “Die Welt” 
paskelbė, kad ryšium su Rytų Ber
lyno ir Rytų Vokietijos gyventojų 
maištu 569 asmenys žuvo ir 1744 
asmenys buvo sužeisti. Sovietų 
baudžiamieji būriai sušaudė 141 
asmenį. “Die Welt” teigia, kad 
šios žinios yra pagautos iš slap
to generolo W. Zaisserio, Rytų 
Vokietijos saugumo ministerio, 
pranešimo, jo siųsto Sovietų Rusi
jos vyriausybei. Tame pranešime 
taip pat minima, kad neramumų 
metu 18 Sovietų kareivių žuvo ir 
126 buvo sužeisti. Toliau Zaisse
rio pranešime minima, kad iš vi
so buvo suimti 5143 maištininkai, 
iš kurių 1076 buvo nuteisti kalėji
mo bausme, kuri bendrai siekia 
6321 metus. Pereitą savaitę Ber
lyne lankęsis Britų Darbo partijos 
lyderis pareiškė, kad šiuo metu ry
tiniame Berlyne tebekalinama 10 
tūkstančių žmonių. “Die Welt” 
dar praneša, kad daugiau kaip 
700 komunistų policninkų bei val
dininkų yra suimti; jie kaltinami 
prisidėję prie maištininkų ar at
sisakę prieš juos kovoti. — USIS.

J. Muddler.

Vertė J. ž-kas.
bijojo. Jo įstaigos rūmai buvo per
pildyti ginkluotais žmonėmis ir at
rodė tarytum riterių pilis pilieti
nio karo metu. Tuo tarpu nežino
jimas, paslaptingumas ir neapčiuo
piamumas laikė baimėje suspaudęs 
Samuelio Boilerio sielą.

8,30 valandą ryto metą, kaip 
paprastai, iš pašto buvo gauta ry
tinė korespondencija. Samuelis 
Boileris neturėjo net jėgų surasti 
žinomąjį laiško voką. Ar iš viso 
bebuvo kas laukti kokio laiško? 
Vyriausias seklys šaltakraujiška 
veido išraiška, kaip tai įprasta to
kiems žmonėms, pradėjo jieškoti. 
Taip! Dar vienas laiškas buvo pri
siųstas !

— Atidaryk jį! — pratarė Sa
muelis Boileris.

Vyriausias seklys atidarė laišką 
ir permetė akimis laiško eilutes. 
Jo veidas tuo momentu buvo virtęs 
akmenine maske.

— Skaitykit!— sušuko didysis 
skerdikas.

Garsiu balsu vyriausias seklys 
perskaitė:

JUMS NEBELIKO NE 
VIENOS DIENOS, KURIĄ 
JŪS TURĖTUMĖT VAIKŠ
ČIOTI SU JUODOMIS, 
BLOGAI NUPLAUTOMIS 
RANKOMIS, KADANGI 
NUO ŠIOS DIENOS JŪS 
GALITE ĮSIGYTI NAUJĄ, 
NEPALYGINAMOS AUKŠ
ČIAUSIOS KOKYBĖS SKA
LBYKLAI IR TUALETINI 
MUILĄ

ŽIEDŲ SVAJONE. 
GAUNAMAS VISUR! 

zicijoj. Gi jam kalbant telefonu, 
rusas laikąs atrėmęs į krūtinę re
volverį. Kas gi buvo galima gy
dytojui patarti 7 šoferis po kelių 
valandų su mašina grįžo, nes apie 
Vievį suvaidino mašiną pagedus, 
o rusai suremontavimo nesiryžę 
laukti. Tas pats gydytojas važia
vo į Vytauto prospektą, ties kapi
nėmis, paimti nuo gatvės sužeisto 
partizano. Iš kapinių išgirdo rusi
šką “StoJ”. Iš už vokiečių karių 
kapų paminklėlių pamatė į jį atgrę
žtus rusų karių šautuvų vamzdžius. 
Tik šaltas kraujas ir didelė išmin
tis, o gal ir Raudonojo Kryžiaus 
ženklas, išgelbėjo narsųjį samarie
tį.

Didesnieji partizanų vienetai 
Kaune veikė šaulių namuose, ra
di jofono stotyje, Aukštaičių g., 
geležinkelių stotyje, Fredoje, Šan
čiuose, Panemunėje, Vilijampolėje, 
Maisto fabrike, Darbo rūmuose ir 
Parodos kalne. Parodos kalnas su 
savo pavilionais turėjo ypatingos 
reikšmės visai Kauno partizanų 
veiklai, nes čia buvo rasti rusų gin
klų sandėliai. Jais apsiginklavo di
delė dalis miesto partizanų, šiaip 
jau mažesni partizaniniai daliniai 
buvo . susiorganizavę beveik kiek
vienoje įmonėje ar valstybinėje 
gyvybinės svarbos įstaigoje. Pas
tarieji laikė savo uždaviniu išsau
goti įmonės ar įstaigos įrengimą 
bei turtą. Dėka jų, mieste veikė 
šviesa, vanduo, telefonas ir tele
grafas, o taip pat pakako ir mai
sto. Tomis istorinėmis dienomis be
veik kiekviename Lietuvos mieste 
ar miestelyje veikė mažesni ar di
desni partizaniniai daliniai. Jiems 
vadovavo karininkai bei šauliai, o 
dažnai ir mokytojai. Buvo atsitiki
mų, kur net jaunesnieji kunigai 
aktingai dalyvavo partizanų eilėse, 
o kai kur net jiems vadovavo.

(Bus daugiau)

Pagerbtas lietuvis 
didvyris

1943 m. birželio 22 d., išskridęs 
kaip R.A.F. (Britų Karališkosios 
Aviacijos) eskadrilės vadas į kau
tynes, žuvo leitenantas Verneris 
Heinas, dabartinio Lietuvos pasiu
ntinio Brazilijoje Meierio sūrus. 
Jis buvo gimęs 1917 m. Klaipėdo- 
je; mokslus ėjo Lietuvoje, mokėsi 
Nidoje ir Kauno Aviacijos Mokyk
loje. 1936 m., kaip Lietuvos Aero 
Klubo atstovas, išvyko į Angliją, 
kur Londono universitete ir De 
Haviliando Oreivybės ir Technikos 
mokykloje baigė studijas kaip lėk
tuvų statybos inžinierius. 1939 m. 
The General Aeronautical deleguo
jamas į Braziliją ir čia parašo pla
tų pranešimą apio aviaciją, paŪes-
damas taip pat Argentinos bei 
Urugvajaus sritį, (šis Heinės ra
portas žymiai prisidėjo prie minė
tų kraštų aviacijos pažangos). 1940 
m. Heinas grįžta į Europą ir įsto
ja savanoriu į R.A.F. Po 3 metų 
žūsta didvyrio mirtimi fronte.

Jis buvo Lietuvos, Anglijos ir 
Brazilijos Aero Klubų narys. Ne
krologas, išspausdintas Brazilijos 
žurnale “ASAS” — Sparnai 1943 
m. rugpjūčio mėn. baigiamas šiais 
žodžiais: “Laisvasis Lietuvi. Tu 
paniekinai pelningas vietas pre
kyboj ir diplomatijoj ir pasiryžai 
jėga pasipriešinti Tavo. Tėvynės 
grobikams. Mes, Tavo bičiuliai ir 
Brazilijos Aero Klubo nariai, len
kiame galvas ir savo geriausias 
mintis skiriame Tavo atminimui 
kaip nesuteptą baltą gėlę, kaip 
nemirštamos laisvės simbolį”. — E.

IŠLEIDO VINCO KAZOKO 
EILĖRAŠČIUS

SYDNĖJUS. — Sydnėjuje, 
Bankstowne, gyvenąs rašytojas 
Vincas Kazokas paruošė spaudai 
savo eilėraščių rinkinį “Sapnų 
pėdomis’, kurį pastaruoju metu 
išleido M. Morkūno leidykla-spau- 
stuvė Amerikoje. Viršelį ir tituli
nį puslapį nupiešė dailininkas 
Paulius Augius. Išleistą rinkinį 
sudaro 62 puslapiai, apimą 40 
eilėraščių. — jž.
• Tarptautinis Olimpinių Žai

dimų Komitetas buvo savo laiku 
prašytas leisti tremtiniams sporti
ninkams dalyvauti ateityje olim
piniuose žaidimuose savo paverg
tųjų tautų vardu. Jų prašymą pa
rėmė Europos Taryba. Po ilgo 
susirašinėjimo su Komitetu dabar 
gautas jo neigiamas atsakymas, 
kuris motyvuojamas tuo, kad, gir
di, olimpiniuose žaidimuose atsto
vaujamos ne tautybės, bet neprik- 
ausomos valstybės.
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IGNAS GERYBAMARGAM TREMTIES KELYJE
Rygos lietuvis Ignas Geryba, 

pradėjęs ten savo gyvenimą 1902 
m., vargingos savo vaikystės die
nomis net lakiausiais vaizduotės 
momentais nesusivokė, kad jis gy
vens kada šiame tolimiausiame pa
saulio žemyne, sukūręs gražią šei
mą, gerai prasigyvenęs. Noras pa

siekti gyvenime ką nors geresnio 
įkėlė jaunuolį Igną į vieną vokie
čių laivą, kuriame jūrininko dar
bą atlikdamas, Ignas apiplaukė 
Afriką, Indiją, Kiniją, Japoniją ir 
kitus kraštus. 1926 m. Ignas pa
siekė Vakarų Australijos krantus. 
Burnbury uoste jis apleido savo 
laivą ir pasiliko šiame krašte. Iš 
pradžių gavo darbo pas vieną far- 
merį, kirto mišką, vėliau dirbo 
prie naujos geležinkelių linijos 
tiesinio per Vakarų Australiją, dar 
vėliau dirbo dideliame avių ūkyje. 
Susitaupęs kiek pinigų atsikėlė į 
Sydnėjų, kur dirbo stiklo fabrike. 
Lietuvaitės nesusirasdamas, 1930 
m. vedė vieną estaitę. Depresijai 
užėjus iš stiklo fabriko po keturių 
metų darbo buvo atleistas.

Pas tautietį Kelertą pramokęs

THE WORLD TODAY
Commentary 

By Paul L. FORD.

An open admission that Russia 
intends to continue to play inter
national power politics is. contai
ned in the July 15 issue of Prav
da.

Pointing out that “the Commu
nist Party constantly reminds the 
Soviet people of capitalist encirc
lement,” the Moscow publication 
declares in a special article:

“Only a powerful socialist sta
te, having powerful armed forces 
and an efficient intelligence is ca
pable of defending the indepen
dence of the country and of crea
ting favorable foreign political 
conditions for the building of com
munism.”

The newspaper, official organ 
of the central committee of the 
Soviet Union’s Communist Party, 
adds;

“Our state is not only defen
ding the independence of the U. S. 
S. R., but is strengthening the 
might of the entire camp of de
mocracy and socialism.”

The phrase, “camp of democ
racy and socialism,” is employed 
by the Soviet press in referring 
to- the U. S. S. R. and the pro 
-Moscow regimes in Eastern Eu
rope and Asia. It includes Ho Chi 
Minh’s rebel forces based in Viet
nam, as well as communist China 
and North Korea.

Pravda emphasizes the impor
tance of adherence to the Marx 
Engels doctrine — the doctrine 
of world domination through re
volution. The newspaper conti
nues :

“The -Party considers it to be 
its sacred duty to continue in the 
future to strengthen the socialist 
state because it is the most impor
tant condition of our forward mo
vement toward communism.

“The invincible socialist state, 
beloved by the people and a ter
ror to its enemies, is unswerving
ly guarding the great conquests 
of the Soviet people and its co
ming successes in the struggle 
for communism.”

Such statements automatically 
prompt the question: Does the So
viet Union intend to continue its 
so-called “peace ’ offensive?” The 

batsiuvio amato, nauju darbu ver
tėsi apie 4 metus. Neteko ir šio 
darbo, kai ekonominės depresijos 
spaudžiami žmonės patys ėmėsi 
taisyti batus. Depresijai praėjus 
dirbo vename malūne,kur išąilaikė 
ligi pat karo pabaigos.

Taip vargęs ir kruopščiai taupęs 

per 18 metų, nusipirko Concorde 
milk-barą, kuriuo verčiasi po- šiai 
dienai. Kartu su žmona dirbdamas 
jame nuo ankstyviausio ryto ligi 
10-11 vai. nakties, Ignas Geryba 
šiandien yra gražiai prasigyvenęs: 
Bondi kurorte jis turi puikius še
šių butų mūro namus, pelningą 
milk-barą , prekybos reikalams 
bei privačiam naudojimosi maši
nas ir visas kitas patogiam gyve
nimui reikalingas priemones.

Igno Gerybos duktė Tamara, ne
senai atšventusi 21 metij amžiaus 
sukaktį, dirba centriniame Comm
onwealth banke, Martin Place. 
Sūnus dirba Erto’s firmoje, kuri 
gamina kontinentinius kopūstus 
bei agurkus.

M. Lks.

answer is given by the Comin- 
form Journal, weekly policy pub
lication of the International Com
munist Information Bureau. The 
Journal instructs Communist Par
ties everywere to wage an all-out 
propaganda campaign to convince 
the people that the Soviet Union 
is following a “consistent peace 
policy.”

Here, it is interesting to note 
these words by the Lebanese sta
tesman, Dr. Charles Malik:

“The communists have not ab
andoned the idea of revolution, 
the idea of cold war and class 
struggle. In view of this commu
nist doctrine of revolution, is it 
any wonder that the non-commu- 
nist world sincerely and clearly 
believes that communism and the 
communist state mean worldwide 
revolution, the wholesale over
throw of existing regimes in all 
countries.?

“Is it any Wonder that the 
non-communist world must look 
after its own defenses?

“So long as the communist ide
ology is the foundation and de
terminant of Soviet policy, is it 
not absolutely stupid and naive 
to support that the Soviet Union 
can really have a genuine interest 
for the security and stability of 
the rest of the world?

“It is not obvious, except to the 
blind or frightened, that the only 
‘peace’ allowable by communism 
is the peace of a forcibly commu- 
nized and totalitarian regime.

“Faced with the olive branches 
which Soviet spokesmen offer, we 
can only conclude that they are 
cynical if the temporary tactics 
imposed by the present situation 
of international relations are va
lid only so long as this situation 
continues to prevail.

“They carry no assurance what
soever that communism has given 
up its own form of aggression.”

Appropriate as they may be, Dr. 
Malik’s remarks were not made 
today, nor last week, not last year. 
They were made before the Uni
ted Nations on November 23, 
1949, at the time of another So
viet “peace offensive” — seven

PEACE-BUT ALSO FREEDOM!
Proclamation to the Hungarians and all other emigrants of the world

Mankind is facing a fateful de
cision. The Big-Four-Conference 
between the Western Powers and 
the Soviet Union may take place. 
If this happens, they might also 
decide the future of our homeland, 
and the freedom or slavery of the 
other peoples behind the iron cur
tain. Therefore, the time has come 
that the Hungarians all over the 
world and all the other emigrants 
of the suppressed nations become 
active.

The whole world highly appre
ciates the endeavours for peace 
of the Western Powers. We also 
want peace, just as they do. Pea
ce, but also freedom. Peace, how
ever, not at the cost of the free
dom of the enslaved peoples. Pea
ce, but not a peace that is achie
ved by sacrificing ten and ten 
millions of suppressed peoples and 
their human rights.

Peace, but also freedom!
Many compatriots think that the 

Hungarians abroad have no ade
quate representation. This has to 
be replaced by the activity of hun
dreds of thousand Hungarians on 
five continents. We,therefore, ask 
the Hungarian churches, associa
tions, organizations, and our press 
in the free world to instigate pro
test meetings. They should sub
mit applications to the churches, 
statesmen, politicians, and news
papers of their new homecoun
tries, or, if that should be impos
sible for one reason or other, they 
should demand in thousands of 
telegrams and letters not to ne-

THE EX-COMMUNIST HUMANE 
APPROACH NEEDED

(From CRUSADE FOR FREEDOM)
Eugene Lyons, ex-Communist 

and famous American author, 
writing on the subject of the ex 
-Communist, states:

“Only those who have themsel
ves had the experience can quite 
know what it means to break with 
a long held political faith. They 
know that the cure of Communism 
is never a sudden thing; it is a 
slow and painful convalescence.

“They can understand the soul 
searching, the stammering, the 

reticence of the Communist emer
ging out of the night of Stalinist 
confusions and ellegiance his eyes 
still unaccustomed to the light 
and his mind still unused .to hand
ling forthright truths. The retreat 
from Communism is a gradual and 
normally heartbreaking process of 
mental and psychic dis-entangle
ment.”

Stubborn habits of mind and 
feeling must be overcome. Private 
loyalties to those with whom one 
has worked for years come into 
conflict with the new outlook. Peo
ple whom one has long despised 
as “fascists”, “reactionaries”, very 
symbols of evil, must be re-apprai- 
sed. None of this is simple or 
instantaneous.

Both from the point of view of 
ethics and political strategy we 
should not make the task of the 
ex-Communist} harder by setting 
up road-blocks of suspicion and 
aspersion, but extend to him a 
measure of sympathy in his psy
chological plight and aid his reha
bilitation by bringing to bear to
lerance and compassion.

The alternative to this humane 
and friendly approach is to tell 
him in effect that he is forever 
damned, and line up with those 
narrow-minded bigots who abide 
by the dictum, “Once a Commu
nist always a Communist,” which 
is as stupid as it is callous. Ma
ny a timid soul is kept from brea
king with Communism by the cer
tainty that he will be brutally 
smered by the Comrades and con
demned as a “renegade” by- the 
more dim-witted “democrats”.

There may be some ex-Commu- 
nists who are unworthy of our 
faith or help — some may be more 
opportunists, who may be cynically 
switching band-waggons. But it 
will be found that these are ex

months before the Soviet-sponso
red invasion of the Republic of 
Korea. — U.S.I.S. 

gotiate for peace at the cost of 
sacrificing the human rights and 
the freedom in our Hungarian 
fatherland and the other coun
tries behind the iron curtain. The 
prerequisite for all negotiations 
can only be the liberation of the 
enslaved nations.

Therefore, We should ask and 
demand all over the world wher
ever Hungarian and other emig
rants are living:

1. The withdraval of all Soviet 
Occupation Forces from Hungary. 
After the disbanding of the ter
ror organizations order shall be 
maintained by forces of the Uni
ted Nations.

2. The prisoners of war and the 
deported persons shall be retur
ned from the Soviet Union, all po
litical prisoners in the Hunga
rian prisons and internment cam
ps, and people forcibly displaced 
in their own country or persons 
doing slave labour shall be relea
sed. All those Hungarian citizens 
who were living in Hungary on 1 
September 1939 shall be allowed 
to return to Hungary safely.

3. Free elections under interna
tional control shall be held among 
all citizens deprived of their poli
tical rights since 1945, and the 
Western Powers shall guarantee 
that neither Hungary nor the other 
suppressed nations will come again 
under Soviet occupation after these 
elections.

These are the minimum deman
ds of the people living outside and 
behind the iron curtain. Without

ceptions — not the rule.
Like Egene Lyons, I happen to 

know that men and women are 
normally drawn into Moscow’s ide
ological swamps by their heart
strings; that they are more often 
dupes than knaves. Among young 
people especially, it is not the 
worst but often the best — those 
stirred by revulsion against injus
tice — who are most susceptible 
to the Stalinist infections.

Many people would be surpri
sed if they realised the tremen
dous turnover in Communist Par
ty membership. That is why the 
inane cry of, “Once a Communist 
always a Communist” can be very 
dangerous, for it tends to antago
nise and neutralise tens of thou
sands of Australians who at some 
time or other were associated with 
the Communist Party.

EFFECTIVE 
FIGHTERS AGAINST 

COMMUNISM
In addition to the names of 

those ex-Communists I have alrea
dy mentioned are thousands of 
others including Whitaker Cham
bers, the American writer respon
sible for sending the American 
traitor, Alger Hiss, to jail, and 
who has just written an anti-Com- 
munist book entitled “Witness”, a 
Book-of-the-month selection and 
described as “one of the great 
books of aur time”.

In Great Britain, Douglas Hyde 
(former Communist leader) deli
vers devastating blows against tthe 
Reds. In Australia Laurie Short 
performed the almost impossible 
when he succeeded in wresting 
the control of the Federated Iron
workers’ Association from the 
Communist oligarchy and bringing 
comparative peace to a strike-bat
tered steel industry.

We do not judge these men by 
their passing Communist illusions 
of yesterday, but by* their unques
tioned integrity of to-day. The 
most effective fighters against 
the Kremlin and its obcenities are 
ex-Communists and former fellow 
-travellers, if only because they 
know the danger most intimately, 
and know best how to counteract 
it

To shut our doors and our minds 
against the ex-Communist is to 
aid tthe enemy, and to aid the 
enemy is treason!

(The above consists of extracts

Yugoslavia Invited To 
Military Assistance Con
ference

The U.S. State Department an
nounced that Yugoslavia has been 
invited to send representatives to 
Washington for a discussion on 
military assistance.

Tlhe announcement was made 
by State Department Press Offi
cer, Lincoln White, in response 
to press inquiries regarding a Pa
ris dispatch in the New York Ti
mes reporting such a meeting to 
be under discussion.

White read the following sta
tement: “There have been discus
sions among military authorities 
of the United States, United Kin
gdom and France, acting in their 
national capacities, in which con
sideration has been given to the 
early holding of conversations 
with Yugoslavian military repre
sentatives on matters arising from 
military assistance which the three 
countries have been extending to 
Yugoslavia. No date has been 
set for such discussions.

“NATO instrumentalities are 
not involved in these contempla
ted talks since Yugoslavia is not 
a member of NATO.

“In order to build up Yugosla
via’s defensive capabilities, it is 
necessary that close military liai
son should be maintained to as
sure proper coordination on aid 
matters.

“Tripartite discussions are held 
periodically wth Yugoslavia to in
vestigate requirements. This is of 
greater significance in view of the 
fact that Yugoslavia is now sche
duled to share in certain finished 
arms items under the Mutual Se
curity Program.”

In response to questions, White 
said the invitation had been exten
ded to Yugoslavia and that Wash
ington was specifically mentioned 
as the proposed site of the me
eting. — U.S.I.S.

Italian Rejd Urges Others 
To Quit Party

Salvatore Piazzolla, long time 
Italian communist leader who re
signed from the Foggia Town 
Council and the Party following 
the purge of Lavrenti Beria, has 
called on Jiis former colleagues to 
follow his example.

The text of Piazzolla’s letter of 
resignation was made available at 
Rome, Italy, last week. It said:

“Because of the scandalous and 
criminal arrest of Comrade Be
ria, and for other reasons which 
I will make public later, I am re
signing as deputy leader of this 
Cell (the Foggia Town Council) 
and from the Italian Communist 
Party.

“After long self-examination, 
and after seeing Malenkov’s ges
ture reflected by ambitious and 
sectarian despots of our local Cell, 
I feel it my duty to do this.

“The Cell to which I belong 
will immediately draw up a poli
tical report on my case and will 
say I have been expelled for betray
ing the working class, and so forth.

“Nothing could be more false 
and sectarian. The truth is, I ne
ver betrayed the working class. 
I have been betrayed by the lea
ders of that class. In Russia they 
burn the Berlas. Here it is the 
Berias of Via Monte Grappa (lo
cal headquarters) who burn the 
purest militants of the Party.

“The trouble is that this new 
form of inquisition is practiced by 
a handful of morally sick and ob
sessed individuals. Ten years of 
moral, political and economic tor
ture in the Communist Party are 
enough to enlighten anyone and 
I want the truth to come out.

“In compensation I collect two 
treasures. Freedom of thought, 
and political independence. My 
heart henceforth will be more hu
man, more sensitive, less oppressed 
and open to the true claims of 
the working class.
“I believe I have chosen the right 

road in time, and I hope many 
of my comrades will do the some 
for the good of their families and 
themselves.

A Lithuania^ factory held a Ce
lebration on consigning its 1,000th 
machine to the Soviet Union. Re
paying the compliment, the Soviet 
Union arranged a celebration on 
consigning Its 10,000th specialist 
to Lithuania. — U,SJ.S.

the fulfillment of this demand, 
“peace” would be a denial of the 
human rights, national indepen
dence and Christian freedom, and 
would forever make the represen
tatives of the free nations respon
sible for betrayal of Christian ci
vilization, culture and the highest 
divine and human ideals.

If this happens, bolshevism will 
penetrate the moral gap thereby 
created and also those will beco
me slaves who sold their fellow 
-men, renouncing the commands 
of human solidarity.

The Hungarians of Rakoczi, Kos
suth an<L Mindszenty, the sons of 
the antibolshevistic martyrs, poor 
and expelled, thus appeal to the 
conscience of the free world with 
their only weapon: the justice 
and hope for cooperation of the 
other emigrants and expellees, 
and at this fateful hour cry out 
to the world:

Peace, but not without 
freedom!

Peace, but not without 
justice!

Peace, but not without 
independence!

Peace, but a free Hun
gary too!

(From “BUNGARIA", the first 
and oldest newspaper for Hunga
rian political refugees printed in 
Munich Germany, for Hungarian 
political refugees).

from a broadcast by Mr. T. C.
McGILLICK)

Listen in to these Radio 
Talks by People’s Union Co
mmentator, Mr. T. C. McGIL
LICK, over 2CA (Canberra), 
on Wednesdays at 9.30 p. m.

“ Fake Revolutions”
Events in Hungary would indi

cate that the Soviet leaders are 
arranging ¥fake revolutions throu
ghout their empire so that there 
will be no impetus for genuine re
volutions wich might really remove 
them and their puppets,” the New 
York Times believes. In a leader 
published yesterday, the Times 
said of Kremlin chiefs that 
“though these new leaders have 
not said so in words, their acts 
have shown clearly their convic
tion that Stalin had gone too far 
in enslaving the peoples under him 
and in threatening the world 
with war; that Stalin had raised 
tension and pressure throughout 
the world to such a high level that 
an explosion was inevitable if So
viet retreats did not take place. 
Hence we must assume that what 
the men in the Kremlin are see
king to do is to conduct, in effect, 
fake revolutions throughout their 
empire so that there will be no 
impetus for genuine revolutions 
which might really remove them 
and their puppets.” — U.S.I.S.

Australian Penfriends 
For Americans

Nine young Australians recent
ly called on USIS in Sydney re
questing penfriends in America. 
USIS passed their names on to 
an Organization in New York 
which was formed to help such 
people.

“Letters Abroad” is the orga
nization which is located in New 
York. Through their efforts these 
Australian boys and girls were 
quickly introduced by mail to 
young people from various parts 
of the United States. “Letters 
Abroad” has written to Sydney 
asking the Center to “spread the 
word about our organization”.

“Letters Abroad” which is af
filiated with the Women’s Center 
of the National Council of Women 
of U.S. Inc., is located at 695 
Park Avenue, New York 21, N.Y., 
U.S.A. — U.S.I.S.
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MUSK tySTOGE
NAUJA APYLINKE

W o 1 1 o n g o n g a s — 
Port Kembla apylinkėse apie šim
tas lietuvių jau nuo seniai jautė 
reikalą susiorganizuoti į lietuviš
ką bendruomenę. Trukdė tačiau 
pirmieji kurdinimosi rūpesčiai ir 
didelis mūsų tautečių išsiblašky
mas plačiame pietinio pajūrio ruo
že. Liepos 24 d. Meižio, Gailiūno 
ir kitų tautiečių dėka Wollongon- 
ge buvo sušauktas visų šio ruožo 
lietuvių susirinkimas — vakaras. 
Rengėjų viltys neliko apviltos. Su
sirinkime buvo nutarta įsteigti 
ALB Wollongongo Apylinkę ir 
išrinkta Valdyba: pirm. M. Gai- 
liūnas, A. Bronkus ir Petraitienė. 
Susirinkusieji pritarė reikalui pra
vesti likusiųjų Vokietijoje lietuvių 
šalpą, organizuoti vietos lietuvių 
mokyklinio amžiaus vaikų švieti
mą ir k. Po susirinkimo įvyko jau
kus pasilinksminimas. — Matas 
Gailius.

SPORTININKŲ RINKLIAVA
NAMAMS

ADELAIDE. — Adelaidės Jau
nimas daugiau kaip kas kitas pa
sigenda savos pastogės. Kad kiek 
pagyvintų namų įsigijimo sąjūdį, 
Vyčio Sporto Klubo Valdyba nu
tarė suruošti Adelaidėje rinklia
va dėžutėmis. Vž surinktus pini
gus bus įsigyta Vyčio Sporto 
Klubo vardu lietuviškų namų ak
cijų. Rinkliava bus vykdoma rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Jau
nimo bičiuliai ir Vyčio aktyvūs rė
mėjai Adelaidėje kviečiami prisi
dėti prie rinkliavos ne tik pini
gais bet ir darbu. Dėžutes rink
liavai galima gauti pas Vyčio 
Sporto Klubo sekretorių B. Mar- 
mukonį, 27 Tinte Street, North 
Adelaide. — V. K. V-ba.

Vajaus reikalu
ALB Krašto V-bos jau buvo 

pranešta, kad rugpjūčio-rugsėjo 
mėnesiai yra Vajaus mėnesiai Vo
kietijoje likusiems lietuviams pa
remti. Daiktinės ir piniginės au
kos priimamos Camperdowne kny
gyno kambaryje prieš ir po pamal
dų minėtų mėnesių kiekvieną sek
madienį. Aukotojams išduodami 
pakvitavimai.

Visi privalome 
remti.

SYDNĖJAUS

Vajų dosniai

APYLINKES 
V-BA.

ALB APYLINKIŲ IR SENIŪ
NIJŲ VADOVYBĖMS

ALB Krašto Valdyba pakarto
tinai prašo atsiųsti jai 1953 m. 
antrojo ketvirčio pinigines ir ben
dros veiklos apyskaitas.

ALB Krašto Valdyba

ĮSTEIGTAS lietuvių 
PLUNKSNOS KLUBAS

Sydnėjus. — Laikrašti
ninko Povilo Sirgedo iniciatyva lie
pos 25 d. Sydnėjaus lietuviai spau
dos darbininkai susiorganizavo ir 
įsteigė Lietuvių Plunksnos Klubą. 
Tą dieną Povilas Sirgedas, kuris 
yra ir Čikagos lietuvių dienraš
čio “Draugo” korespondentas, pa
sikvietė į savo butą būrelį žymes
niųjų Sydnėjuje gyvenančių lietu
vių laikraštininkų bei rašytojų 
steigiamojo susirinkimo. Reikalui 
susiorganizuoti visų dalyvių bu
vo pritarta ir čia pat nutarta 
įsteigti Lietuvių Pluksnos Klubą. 
Organizaciniu klubo pirmininku 
buvo pakviestas Povilas Sirgedas. 
Klubo steigėjai sudarė sąrašą 
asmenų, daugiau ar mažiau pa
sižymėjusių plunksnos darbe lietu
viškoje spaudoje, kurie bus kvie
čiami įsijungti į klubo narių šei
mą. Klubo nariai susitiks regu
liariai kartą per mėnesį pasitari
mams lietuviškos 
kuygos reikalais. Klubo steigėjų 
pasitarimas buvo baigtas jaukio
mis šeimininkų P. ir V. Sirgedų 
paruoštomis vaišėmis. — ks.

U. ALIŠAUSKIENEI ir A. ir Z. PAULIUKONIAMS, 
jų brangiam vyrui, tėvui bei uošviui 

PRANUI ALIŠAUSKUI mirus, 
gilią užuojautą pareiškia

J. ir L. KECORIAI.

spaudos bei

Coll. V. INKRATĄ

P-lę G. RUSAITĘ, 
sukūrusius lietuviškų šeimos 
židinį, nuoširdžiai sveikina
me.

A. L. STUD. S-GOS SID
NĖJAUS SKYRIAUS VAL

DYBA.

JAU ĮŽENGĖME Į ANTRĄ 
TŪKSTANTĮ !

Lietuvių Namų Įsigijimui Syd
nėjuje Organizacinis Komitetas, 
skelbdamas tolimesnį pasižadėji
mus davusiųjų asmenų sarašą, 
kartu praneša, kad mes JAU 
įžengėm į antrą tūkstan
tį.

Komitetas kartu praneša, kad 
pasižadėjimus paštu galima siųsti 
šiuo adresu — Mr. P. PROTAS, 
3 Robert St., Canterbury, N.S.W.

Po 20 akcijų pasižadėjo: M. Pet
ronis, H. Medutis ir X.X;

Po 12 akcijų: P. Burokas.
Po 10 akcijų: K. VladiČka, V. 

Narbutas, P. Bačiulis, A. Šidlaus
kas, A. Slivinskas, J. Matikovas, 
E.L. Petrauskas, P. Kaunas, V. 
Koženiauskas, P. Sirgedas, A. 
Jablonskis, K. Badauskas, J.P. 
Avižius, VI. Šneideris, J. Jaude- 
gis ir E. Mensonas;

Po 5 akcijas: St. Pilipavičius, 
Alb. Norkūnas, J. Gudaitis, Ed. 
Šliteris, J. Jenčius, D. Kraucevi- 
čius, J. Adamsas, VI Vazgelevi- 
čiusi'ir J. Venclovienė;

Po 1 akciją: A. Alekna.
L.N.Į.S. ORG. KOMITETAS

Religiniai reikalai
(Knu. P. Butkaus informacija)
Rugpjūčio mėnesį lįetĮuviškos 

pamaldos be pamaldų kas sekma
dienį Camperdowne vyksta dar ir 
šiose vietovėse:

BANKSTOWNE — rugpj. 16 d.
8 vai. r. St. Brendan’s bažnyčio
je;

CABRAMATTOJE — rugpj. 9 
d. 8,30 vai. r. Mt. Pritchard baž
nyčioje;

WENTWORTHVILLBJE — ru
gpj. 23 d. 10,45 vai. r. St. Colum- 
bas bažnyčioje;

ST. MARY’S — rugpj. 30 
vai. r. St. Mary’s parapijos 
nyčioje.

d. 9 
baž-

PAKRIKŠTYTA
Camperdowno St. Joseph’s 

nyčioje birželio 20 d. pakrikštyta 
Rūta-Ona Gečiauskaitė, Broniaus 
ir Danutės Gečiauskų duktė; lie
pos 19 d. - Romanta-Ana Špokai
tė, Antano ir Romildos Špokų duk
tė; liepos 26 d. — Erikas-Jonas 
Krupavičius, Jono ir Mildos Kru
pavičių sūnus; Bankstowne St. 
Felix-bažnyčioje liepos 11 d. pa
krikštyta Zita-Justina Belkutė, 
Kazimiero ir Elviros Belkų duktė.

baž-

PASIKEITĖ VALDYBA
Brisbanė. — Ligšioliniam 

vietos Apylinkės pirmininkui S. 
Rentai pasitraukus, liepos 26 d. 
susirinkime išrinkta nauja Valdy
ba: Dirkys, Luckienė ir Rudys. 
Naujajai Valdybai geriausios sėk
mės. — J.U.

MŪSŲ PASTOGES 
SKAITYTOJAMS

Daugelis prenumeratorių dar nė
ra ligi šiol atsilyginę už pirmąjį 
šių metų pusmetį prenumeratos 
mokesčio. Mūsų Pastogė laukia at
silyginimo. Lygiai taip pat jau 
laikas pratęsti prenumeratą ir an
trajam šių metų pusmečiui.

M E LB O U RN I š • 
K I A M S !

Priėjęs prie p. L. BALTRŪ
NO šyptelėk, tark žodį į au
sį ir naujai pasirodžiusį RY
KŠTĖS Nr. 9 gausi!

Visi kiti gali gauti iš Ad
ministracijos: 2/58 Grey St., 
ST. KILDA, Vic.

RYKŠTE

Reikalingi Agentai
Tik lietuviai. Visoje Australi

joje ir Naujojoje Zelandijoje įvai
rių kalbų knygoms, žurnalams ir 
laikraščiams platinti.

Dėl sąlygų prašome kreiptis:
A. Ustjanauskas, 11 Wellington 

Street, ARNCLIFFE, N.S.W.
Telef. LX 5483.

Sydnėjaus, Bankstowno ir Cabramattos Apylinkės, 
rugsėjo mėn. 12 dieną, šeštadienį, Glebe Town Hall salėje, 
ruošia

RUGSĖJO 8 DIENOS MINĖJIMĄ.
Pradžia 5 vai. Po minėjimo ir meninės dalies bus 

šokiai. Veiks gausus ir įvairus bufetas.
Važiuojama nuo Central stoties Balmaino, Birchgrove 

ar Lilyfield tramvajais iki salės durų (1 sekciją).
A.L.B. SYDNĖJAUS APYL. V-BA.

SEPTYNIOS DIENOS — SEPTYNI VAKARAI!
Jei nori jaukiai praleisti vakarų, pasiklau

syti puikios vengrų muzikos prie skanios 
europietiškos vakarienės, užeik į
NEW SPORT LATIN CAFE

Royal Arcade, 2 aukštas, kampe prie Pitt Street, City. 
Tel.: MA 2282.
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VISI SKAITO — PRENUME
RUOJA MŪSŲ PASTOGĘ

ALB BANKSTOWNO APYLIN
KE NUTARĖ STATYTIS SAVO

REIKALAMS PATALPĄ
S y d n ė j u s . — Bankstow- 

no Apylinkės Valdyba, susirinkusi 
š. m. balandžio mėnesį pirmojo 
posėdžio ir svarstydama savo vei
klos ateities gaires, susidūrė su 
patalpos sunkumais. Nekalbant 
jau apie nuolatinės patalpos gavi
mą, kur būtų galima rinktis po
sėdžiams, susirinkimams, ar pamo
kyti jaunimą giesmių, dainų bei 
tautinių šokių, negalima tinkamu 
laiku gauti nė salės, norint suruo
šti vakarą ar balių. Tokiai padė- 
šiai esant, ir geriausia Apylinkės 
Valdyba negalės pakelti savo vei
klą atitinkamon aukštumon. To
dėl jau pirmajame posėdyje Apy
linkės Valdybos nariai vienbalsiai 
nutarė imtis darbo, kad Apylinkė 
galėtų įsigyti savo reikalams nuo
savą patalpą. Apylinkės Valdyba 
sušaukė susirinkimą ir smulkiai 
išdėstė susirinkusiems savo nuta
rimą. Visuotinis susirinkimas po 
ilgų kalbų ir diskusijų kone vien
balsiai nutarė, kad nuosava patal
pa yra reikalinga ir ją reikia įsi
gyti, nepaisant, kaip ilgai šis dar
bas užtruktų. Po susirinkimo Apy
linkės Valdyba sudarė Patalpai Įsi
gyti Komitetą, kaip pagelbininką 
Valdybai, į kurį buvo pakviesti 
energingi ir apie reikalą nusima
ną asmenys: Stakauskas, šimbu- 
buras; iš Valdybos dalyvauja Pik
turna. Komitetas jau apžiūrėjo ke
letą sklypų, tarėsi su agentais ir 
tyrė visas sąlygas, susijusias su 
nusavos pastogės įsigijimu. Vienos 
savaitės būvyje Apylinkės Valdy
ba net du kartu posėdžiavo kartu 
su Komitetu, dalyvaujant ir J.P. 
Kedžiui ir Mickevičiui. Po įvykusių 
dviejų posėdžių buvo atspausdinti 
pinigams bei pasižadėjimams rin
kti lapai. Patalpa bus įsigijama 
pagal Non-Profit Association nuo
status, atseit, įmokėjusieji pinigus 
gaus atitinkamai sumai akcijų ir 
bus laikomi patalpos dalininkais. 
Tuo tarpu vajų vykdo tik Patalpai 
Įsigyti Komiteto ir Apylinkės Val
dybos nariai. Netrukus pinigai bei 
pasižadėjimai bus renkami ir kito
se Bankstowno Apylinkei priklau
sančiose vietovėse.

Apylinkės Valdyba šio sunkaus 
darbo ėmėsi iš pradžių dar be vis
uotinio susirinkimo nutarimo, ži
nodama, kad Bankstowno Apylin
kės žmonės to nori, kas vėliau ir 
buvo patikslinta visuotinio susirin
kimo. Pirmieji pinigų bei pasižadė
jimų rinkimo žygiai Bankstowne 
ir Bass Hille parodė, kad tautiečiai 
vykdo savo nutarimą pagal savo 
išgales, nepaisydami kasdieninių 
savo rūpesčių, ir nuo lietuviško ži
dinio sukūrimo neatsisako.

Ateitis parodys, kaip šis reika
las pavyks. Pradžia graži, tad te
reikia vilties bei gerų norų kurti 
šį lietuvišką židinį, iš kurio sklis 
šviesos spindulėliai į mūsų priau
gančią kartą, o taip pat stiprins 
ir suaugusiuosius.

Adelaide

VYTIS — SOUTH ADELAIDE, 
4:0

Liepos 18 d. Vyčio futbolo ko
manda didelių rezultatų nepasie
kė, nors ir žaidė su silpnu priešu. 
Jau iš pradžių du varžovo žai
dėjai dengė Vyčio centro puolėją 
A. Kitą. Armonas jau pirmonis 
minutėmis gražiai permestą Kito 
sviednį paleido į vartus, laimėda
mas pirmąjį įvartį. Antrą įvartį 
įkirto su galva Perentas, išnaudo
damas gerai pakeltą LangeviČi- 
aus kampinį. Varžovas per šias 
rungtynes pasižymėjo žiauriu ko
vingumu; vienas South Adelaidės 
žaidėjų net apspardė paslydusį 
Langevičių, dėl ko įvyko mažas 
incidentas tarp mūsiškių žiūrovų 
ir australų žaidėjų. Antrojo kėli
nio metu įkertami dar du įvarčiai, 
ką atlieka Sabaliauskas ir Lan- 
gevičius. Varžovas buvo prasiver
žęs ir penkias minutes žaidė prie 
mūsų vartų, tačiau mūsų gynimas 
pavojų likvidavo. Dar vienas 
pavojus buvo, kai į mūsų vartus 
buvo mušamas baudinis, tačiau 
jis liko neišnaudotas — sviedinys 
nulėkė per viršų. Geriausiai per 
šias rungtynes pasirodė Armonas, 
Kitas, Langevičius, čiplys, Sidab
ras ir Sabaliauskas.

REZERVAS : VYTIS — 
SOUTH ADELAIDE, 6 : 0 

Vyčio atsarginiai geriau pajėgė 
sužaisti kaip pirmoji komanda 
laimėjo gražų įvarčių skaičių.

ir

JAUNIAI : VYTIS — 
PORT ADELAIDE, 3 :1

Tų pačių dienų mūsų jauniai ne
sunkiai laimėjo prieš gana stiprų 
varžovų, kuo jie prisidėjo prie vi
sų Vyčio komandų laimėjimo.

J.B.P.
ž
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š. m. rugpjūčio mėn. 8 d. ESTŲ NAMUOSE, 141 
Campbell Street, Sydnėjaus Sporto Klubas Kovas rengia 
puikų

ŠOKIŲ VAKARĄ.
Esant ribotam vietų skaičiui, staliukai galima užsisaky- 

ti pas Kovo Valdybos narius.
Vakaro pradžia 6,30 vai. vak.

SPORTO KLUBAS KOVAS.

iŠ!
Kasdie nuo 3 vai.

p. p. iki 8 vai. p. p. 

įėjimas — 4/9 
Pačiūžų nuoma — 1/3.

$
J Z

VYTIS — TAURAS, 52 : 26
Liepos 16 d. Ignatavičiaus išėji

mu susilpnėjusi Vyčio krepšinio 
komanda dideliu skirtumu įveikė 
Taurą, kuris žaidė geriausiame sa
vo sąstate ir parodė gražų žaidimą, 
kurį laiką net vyraudamas prad
žioje. Vyčio Kitas ir Brovčenka 
kietai priešinosi Tauro Visockiui, 
Petruškai ir Merūnui. Vyčio 
naudai krepšinius įmetė: Gurskis 
20, Urnevičius 17, Kitas ir Pyra
gius po 5, Brovčenka ir Petkūnas 
1. Tauro naudai krepšinius įmetė: 
Merūnas 10, Visockis 6, Alkevičius 
4, Karia, šliužas ir Petruška po 2. 
Tauras ir Vytis yra vieno klubo 
komandos, bet kadangi Vytis įsi
steigė ankčiau už Taurą, tai jis 
ir yra laikomas pirmąją komanda. 
Abi komandos žaidžia toje pači
oje lygoje.

Ignatavičius jau apleido Vyčio 
krepšinio komandą, šią spragą už
pildė A. Kitas, Brovčenka ir Ku- 
rauskas, atėję Vyčio 
komandai į pagalbą 
ginti klubo spalvų.

krepšinio 
garbingai

Edas.

ALB APYLINKIŲ IR SENIŪ
NIJŲ VADOVYBĖMS

Tautos Fondo Atstovybė prašo 
atsiųsti jai 1953 m. antrojo ket
virčio pinigines apyskaitas.

Tautos Fondo Atstovybė
Australijoje

Krepsihio Pirme
nybėms Artėjant
Ketvirtųjų Australijos lietuvių 

krepšinio pirmenybių organizavi
mas ir jų pravedimas jau paskelb
tas ALB Krašto Valdybos. Jos 
paskirtos š. m. rugsėjo mėnesį 
Geelonge. Pasirūpinta, kad krepši
nio sporto šaka nenustotų bujoju
si, kurios pirmieji žingsniai tėvy
nėje buvo sukėlę didžiausią jauni
mo susidomėjimą ir jau buvo ten 
pasiekta gražiausių vaisių. Šio 
sporto žydėjimo dienos tėvynėje 
neliko pamirštos. Jo tradicijos at
gaivintos ir tremtyje.

Australijoje nors ir blogos sąly
gos mūsų sportininkui keliauti iš 
vienos vietos į kitą, tačiau mūsų 
jaunuoliui su nepalaužiama sporto 
kovos dvasia kelia savo ryžtą ir 
laiko krepšinį, kaip įgijusi tauti
nio atspalvio, pirmaujančia spor
to šaka.

Ketvirtųjų Australijos lietuvių 
krepšinio pirmenybių organizavi
mą pradėjus, belieka laukti mūsų 
jaunuolių kuo didžiausio prie jų 
prisidėjimo. Svarbu, kad jose da
lyvautų galimai didesnis skaičius 
sporto klubų, kuriuose mūsų jau
nimas yra susibūręs tautiniais 
pagrindais.

Stiprinant lietuvybę, reikia stip
rinti ir lietuviškąjį sportą, bu
riantis mūsų jaunimui į savus klu
bus. Sporto klubai turėtų apimti 
visą priaugančiųjų lietuvių kartą. 
Taip bus atliktas didelis darbas 
ir bus pasiekti lietuvybės naudai 
geriausi rezultatai: Jaunųjų lie
tuvių tarpe užsimegs neatskiria
ma draugystė, jungsis išvien min
tys ir norai, o taip pat ir auklėji- 
masis pagal tautines tradicijas, ir 
tuo būdu stiprės mūsų išsilaikymo 
reikalas. Gi kartu sustiprės ir fi
zinė lietuviškojo jaunimo kultūra.

Sportas — kultūrinė vertybė. Ge
ras sportininkas yra tautos pasi
didžiavimas. Kiekviena valstybė 
siekia susikurti stiprų kurios nors 
sporto šakos vienetą, kuris stiprin
tų tos valstybės garsą ir keltų 
jos vardą. Garbingose sporto var
žybose ir mažos valstybės ne kar
tą toli praneša didžiąsias.

Ketvirtosioms krepšinio pirme
nybėms artėjant, matome, kad mū
sų krepšininkų trijų metų nuosek
lus darbas nenuėjo niekais: jau 
trejos pirmenybės įvykdytos kas
met vis kitoje vietoje ir tuo būdu 
Jau sukurta graži lietuviškojo spor
to tradicija. Per šį 4-tą mūsų spor
to pajėgų susitikimą, atrodo, tu
rėsime progos pamatyti dar labiau 
sustiprėjusias krepšinio komandas, 
dar tinkamiau paruoštas žiūrovų 
pasigėrėjimui.

Savi klubai — tautinės sporto 
mokyklos, o jų pirmenybių susiti
kimai — tautinio stiprėjimo ir 
išsilaikymo egzaminai.

Mūsų visuomenė savo gyvu su
sidomėjimu negalėtų atsilikti nuo
šaliai. Būtina Jungtis išvien ir vi
somis išgalėmis prisidėti. Ji netu
rėtų pagailėti vieno kito šilingo, 
kad jaunųjų lietuvių sportininkų 
šventė būtų atšvęsta su didžiau
siu pasisekimu. Procentus atgau
sime matydami džiaugsmą, augan
čią valią ir kultūrinius laimėjimus.

Tėvynės atkūrimo rūpestis mums 
visiems yra taip svarbus ir praei
ties gyvenimas yra taip gajus, kad 
dabar, pergyvendami čia skirtin
gą ekonominį ir kultūrinį gyveni
mą, mes turime nepamiršti ir dau
giau rūpintis tautiniu gyvenimu.

Mikas A p i n y s .

JŪSŲ LAUKIA GIMTOJO 
KRAŠTO SPORTAS 

GERIAUSIOJE AUSTRALIJOS 
ČIUOŽYKLOJE GLACIARIUM. 

BOMBERS LEDO RUTULIO 
DIDŽIOSIOSE FINALINĖSE RUNGTYNĖ
SE 6 RUGPJŪČIO,KETVIRTADI ENĮ!

Geriabsia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami: 
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI,, SŪRIAI,, ALYVOS ALIEJUS

M. FIORE1LLI Pty.Ltd.
maisto)

STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. • Telf. M 4243 ir MA 4542

Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

(specialistai europietiško

106-118 COMMONWEALTH

ORIENTAL
FOTO — STUDIJA

83 Enmore Rd.; ENMORE, 
N.S.W. TEL. LA4476

Portretai, spalvavimaa, fo
to mėgėjų darbai, pasų nuot
raukos, dokumentų bei nuot
raukų kopijos. Vykstama į 
namus vestuvių, krikštynų ir 
k. pobūviams, iš anksto pra
nešus telefonu ar susitarus. 
Atliekami ir paštu prisiųsti 
darbai.

Prie Studijos veikia ir 
LIETUVIŠKA KIRPYKLA.

Savininkas PR. SAKA
LAUSKAS.
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