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LIŪDNAJAI 
SUKAKČIAI 
ARTĖJANT

Šio mėnesio 14 d. minėsime 
tragiškąją mūsų tautos sukaktį. 
Tatai bus diena, kai lygiai prieš 
dvidešimtį metų mūsų Tėvynėje 
rusiškasis okupantas, talkinamas 
vietos komunistų, pradėjo masi
nes geriausiųjų mūsų tautos vai
kų deportacijas į žiauriąsias Sibi
ro stovyklas.

Daugelio iš mūsų nukentėjo 
artimieji, draugai ir pažįstamieji. 
Tatai buvo pasibaisėtinos dienos, 
kai. nakties metu suimtieji buvo 
ginkluotųjų enkavedistų krauna
mi į gyvulinius vagonus, be mais
to ir lašo vandens. Niekas nebu
vo tikras savo rytojum, visą 
kraštą nusiaubė baimė ir liūde
sys. Prikimštuose vagonuose jau 
pakeliui mirė šimtai senelių, nėš
čių moterų ir naujagimių...

Ši žiaurioji kasdienybė dar 
žiauresniu būdu kartojosi tada, 
kai bolševikai 1944. m. antrą kar
tą okupavo Lietuvą. Ji kartoja
ma ir dabar, gal tik kitais vardais 
ir kitais būdais.

Mums teko laimė pasprukti 
nuo mūsų tėvynainių nedalios. 
Mes gyvename laisvių krašte, 
mes kolkas nebijome, kad čekis
tas pabels į mūsų duris ir tarsi 
gyvulius varysis ten, kur tik pa
norės. Mes šiuo tarpu nedreba
me dėl savo laisvės ir gyvybės.

Tačiau jau daugiau nei de
šimtmetis mes stebime šio kraš
to gyventojus ir vis negalime su-, 
vokti, kodėl jie nenori tikėti mū- 
sosioms kalboms apie komuniz
mą, kodėl jie nenori atjausti ne
laisvėje ir nedalioje paliktųjų 
mūsų brolių, kodėl jie komunis
tinei pabaisai nenori teikti jo tik
rojo vardo?

Čia greičiausiai vėl pakaltin
kime save. Mes juk atvykome ne 
laimės jiekoti, o skelbti laisvės 
evangeliją. Mes nesame paprasti 
išeiviai, o politiniai pabėgėliai, 
privalą visur ir visada skelbti a- 
pie tą negandą, kuris sukaustė 
mūsų mielą šalį žiauriausiais re
težiais. Tačiau ar mes atliekame 
savosios tautos ambasadorių pa
reigą? Ar mes pildome savųjų 
širdžių pažadą, kad visur šauksi
me, visiems sakysime tiesą apie 
komunizmo žiaurumus ir nežmo-
niškumą?

Padėkime ant savo širdies ran
ką ir prisipažinkime; mes kalti, 
kad šio krašto gyventojai vis dar 
neįsisąmonina bolševizmo dokt
rinos siaubingumu, mes kalti, 
kad aptingome, pasinėrėme į 
kasdienos malonumus ir ištaigą, 
mes kalti, kad mūsų jaunimas 
tolsta nuo mūsų idealų. Mes iš 
dalies kalti ir dėl to, kad komu
nizmas jau klebena į Vakarų pa
saulio langus ir vėl skečia savo 
žnyples, kad pasigautų mus, ne- 
kovojančius, apatiškus, apsnūdu
sius...

Šiai liūdnąją! dvidešimtmečio 
sukakčiai atžymėti “Mūsų Pas
togės” vardu yra išleistas specia
lus leidinys “Voice of Freedom” 
anglų kalba. Jį gaus kiekvienas 
“Mūsų Pastogės” skaitytojas ne
mokamai. Dalis šio leidinio yra 
išsiųsta į apylinkes, kad ten būtų 
paplatinta tarp australų visuome
nės.

Ir reikia tikėti, kad pagaliau 
ir mūsų sąžinės vėl prabils lais
vės kalba, kad mes vėl suvoksi
me savo tikrosios pareigos balsą

KLOUNAS VĖL RIEDA Į MASKVĄ
PASITARIMAI VIENOJE PASIBAIGĖ. AMERIKOS PREZIDENTAS J. KENNE

DY JAU LONDONE. PASITA RIMŲ REZULTATAI BLANKKŪS. NERAMUMAI PIETŲ 
PUSRUTULYJE.

Tikrai nuostabu, kad Vakarų 
pasaulio spauda jau ištisas dvide
šimtmetis kaip vis dar graibosi ne
aiškiam koegzistencijos reizginy- 
je, puoselėdama visiškai nepagrįs
tas viltis, kad tolydžio artėjanti 
dviejų ideologijų dvikova galima 
dar nutolinti.

Praeitų savaitgalį įvykęs Ame-
rikos prez. J. Kennedy ir Sovie
tuos diktatoriaus N. Chruščiovo 
susitikimas Vienoje vėl išplėtė 
viltinguosius lūkesčius, kad gal 
dar bus rasta kokia išeitis, kuri nu
tolins bolševizmo grėsmę visam 
laisvajam pasauliui, gal dar koeg
zistencijos vilionė pratęs tų aki
mirkų, kuri nenumaldomai artėja 
į būtinų ir lemiamų dviejų pasau
lėžvalgą susidūrimų.

Logiškai galvojantieji jau senai 
palaidojo visas viltis susitarti su 
bolševikų konspiratoriais, nes jie 
puikiausiai suprato, kad sovietiš
koji taikos giesmė tėra tik migdo
moji piliulė, norint geriau paruoš
ti ir sustiprinti rengiamų smūgį iš 
pasalų.

Reikia pripažinti, kad ir vaka
riečių spaudoje jau pasirodo vie
nas kitas blaivesnis balsas, tas ar 
kitas sąmoningesnis žodis, kurie 
ir naujajam Amerikos preziden
tui priminė pavojų susilaukti Ei- 
senhoverio likimo ir jo padėties, 
kai klouniškasis Sovietijos dikta
torius Nikita, vandališkai apsipu
tojęs, anųjį išplūdo Paryžiaus gat
vėje susirinkusiai miniai.

Ir kų gi pagaliau atsiekė prez. 
Kennedy, pasimatęs su Chruščio
vu?

Rusiškosios propogandos gaidų 
dar nesigirdi, tačiau vakariečių te
legramų agentūros minoriniais to
nais skelbia vadinamuosius “atsie- 
kimus” ir sako, kad pasaulio poli
tinė padėtis ir po šio pasikalbėji
mo nepakitusi.

Oficialusis komunikatas teskel
bia tik apie tuos klausimus, kuriais 
buvę kalbėtasi. Vienintėlis prez. 
Kennedy atsiekimas tesųs tik tas, 
kad Chruščiovas pažadėjęs Laoso 
klausimu padaryti spaudimų ko
munistiniams sukilėliams, jog ir 
jie sulaikytų mūšius, kų Laoso 
vyriausybininkai jau yra senai pa-

ir nenumesime šio leidinio kur į 
užkampį, o stengsimės juo plates
niam savo pažįstamų australų 
rateliui duoti jį pasiskaityti. Ne- 
plačios apimties leidinys, supran
tama, gal neatvers iš karto akių 
dėl komunizmo grėsmės šio 
krašto ateičiai, tačiau vis dėlto 
suteiks galimybės jį skaitančiam 
pažinti nors dalį pavojų ir su
prasti mūsosios tautos tragedi
ją-

Kita labai svarbi mūsų veiklos 
sritis — visiems dalyvauti birže
lio išvežimų ruošiamuose minė
jimuose, kurie vyks ateinančią 
savaitę visose didesnėse ALB 
apylinkėse. Reikia tikėti, kad į 
šiais metais rengiamus tragiškų
jų įvykių minėjimus, ar juos 
rengs tik vieni lietuviai ar drauge 
visi pabaltiečiai, mes eisime visi, 
palikę kelioms valandoms savo 
kasdienos darbus, užmiršę links
mus pobūvius ar pasisvečiavi
mus, nes mūsų brolių, kurie žu
vo ar vargsta Sibire bei kalėji
muose, kančios mus tam įparei
goja...

darę. Tačiau reikia manyti, kad 
Laose po šio Chruščiovo pažado 
padėtis nė kiek nepakitęs, nes jei 
bolševikiniai sukilėliai šio pažado 
ir nesilaikys, tai Chruščiovas, ir 
savo prigimtimi, ir būdu ir ideolo
giniu nusiteikimu būdamas suk
tas, vėl galės teisintis, kad Laoso 
“liaudis” jo neklauso...

Kas buvo Vienoje kalbėtasi 
Berlyno, nusiginklavimo ir atomi
nių ginklų bandymų sustabdymo 
reikalais, nieko oficialiai neskel
biama. Tesakoma tik tiek, kad pa
sikalbėjimai buvę kieti ir šiurkš
tūs, nors tojo šiurkštumo kažko
dėl šį sykį ir Chruščiovas viešu
mai neparodė. Net nuostabu, kad 
Chruščiovas šį kartų nepuolė is- 
terikon, nesidaužė nusimautu ba
tu ir nerėkė išsprūdęs iš jam, kaip 
svečiui, skirtos rezidencijos į gat
vę...

Į klausimą, ar pasaulis po šio 
pasikalbėjimo gali atsidusti lais
viau, Jungt. Amerikos V-bių ofi
cialusis pareigūnas, dalyvavęs pa
sitarimuose, Pierre Salinger pa
reiškė, kad šį klausimą tegalį at
sakyti tik Amerikos prezidentas ir 
Sovietijos premjeras.

Kiti patikimi šaltiniai praneša, 
kad prez. Kennedy perspėjęs 
Chruščiovą, jog pastarasis nepri
valąs abejoti Amerikos ir jos są
jungininkų pasiryžimui visu griež
tumu priešintis komunistų spau
dimui Berlyne. Kennedy taip pat 
priminęs Chruščiovui, kad visada 
galįs kilti karas dėl neapsiskaičia- 
vimo. Chrhuščiovas atsakęs, kad 
kiekviena pusė galinti neapsiskai
čiuoti.

Nepatvirtintais pranešimais, 
Chruščiovas pakvietęs prez. Ken
nedy vizito į Sov. Rusiją: Ar 
Amerikos prezidentas šį kvietimą 
priėmė, iki šiol nėra jokio viešo 
pareiškimo.

Pasibaigus šiai dviejų konferen
cijai, Kennedy per savo patikėti
nius apie pasitarimų eigą tuojau 
paimformavo dr. Adenauerį, gen. 
de Gaulle ir Anglijos min. pirm. 
Macmillaną.

Apskritai iš pasaulinės spaudos 
galima susidaryti įspūdžio, kad 
pasitarimai daugiau buvo infor
macinio pobūdžio. Amerikos spau
da skelbia, kad šiuos pasitarimus 
toliau tęs Amerikos ir Sov. Sąjun
gos užsienių reikalų ministerial 
įprastiniais diplomatiniais būdais.

Apie Rytų Eūropos pavergtą

POLITIKOS LABIRINTUOSE
AMERIKA 

PRIPAŽĮSTA 
LIETUVOS 

PASIUNTINYBĘ
žiniomis iš Vašingtono, JAV 

Valstybės Departamentas išdavė 
Kajeckui naują dokumentą, ku
riuo Lietuvos Atstovui Vašingtone, 
Jungtinės Amerikos Valstybės pa
reiškia, kad jos nepripažįsta Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą, toliau pripažįsta Lietuvos ak
redituotus pareigūnus JAV-se ir 
tęsia su jais santykiavimą. Kartu 
liudijime pažymėta, kad J. Rajec
kas laikomas šiuo metu Lietuvos 
Pasiuntinybės Vašingtone galva. 
Panašūs pripažinimo dokumentai 

sias tautas — ar šis klausimas bu
vo liestas, ar apeitas — nieko 
spaudoje ir radijo pranešimuose 
neminima. Sunku žinoma, tikėti, 
kad šiuose dviejų dienų pokal
biuose nebūtų paminėta Kubos ar 
kiti pasaulį šiuo metu jaudiną ir 
neraminą klausimai, čia manyti- 
na, kad šie klausimai, gal būt, te
buvo pasvarstyti tik prabėgomis 
ir pripuolamai, kadangi jie nebu
vo net į pokalbių darbotvarkę 
įtraukti.

Kaip vertinti šį susitikimą Vie
noje Lietuvos ir kitų pavergtųjų 
laisvės požiūriu? Atsakymas čia 
aiškus ir nedviprasmis: jau pats 
faktas, kad laisvojo pasaulio va
das — Amerikos prezidentas vyks
ta tūkstančius mylių ir kalbasi su 
didžiausiu ir nežmoniškiausiu, kokį 
tik istorija težino, pavergėju, yra 
koktus ir skaudus, šiuo žygiu, pa
vergtųjų akimis žvelgiant, yra nu
sižeminama ir sustiprinama pozi
cija tojo, kuris yra atsakingas už 
milijonų išžudymus, už laisvės iš
niekinimą ir už kėsinimąsi sunai
kinti Vakarų pasaulį, neišski
riant nė pačios Amerikos.

Pateisinti prez. Kennedy tega
lima tik tiek, kad jis, gal būt, 
pats asmeniškai norėjo pažinti sa
vo aponentą ir galutinai įsitikin
ti bolševizmo spendžiamais spąs
tais...

Tuo pačiu laiku, kai Vienoje 
prez. J. Kennedy ir Chruščiovas 
kalbasi neva taikingo sugyvenimo 
reikalais, bolševikų agentas, Ku
bos diktatorius Fidelo Castro, su
prantama, diriguojamas to paties 
Chruščiovo, plečia savo ardomą
jį darbą už Kubos sienų. Dominin
konų respublikoj (nužudžius ilga
metį diktatorių gen. Rafaelį Tru
jillo) ir Guatemaloj padėtis įtem
pta ir neaiški. Iš Domininkonų 
Respublikos sklinda įvairūs gandai, 
nors nužudytojo diktatoriaus sū
nus ir sakosi esąs padėties vieš
pats. Guatemalos vyriausybė skel
bia pasauliui, kad Kubos diktato
rius ruošiąs Meksikoje bolševikų 
gaujas, kurios esą pasirengusios 
užpulti Guatemalą.

Amerikos laivynas Vid. Ameri
kos vandenyse yra užaliarmuotas 
visokiems netikėtumams. Havanos 
radijas skelbia, kad Jungt. Ameri
kos valstybės esančios pasiruošu
sios okupuoti Domininkonų Res
publiką. Kurių tiesa, šiuo metu 
sunku supaisyti.

išduoti ir Lietuvos konsulariniams 
atstovams Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse: Lietuvos generaliniam 
konsului New Yorke, J. Budriui, 
Lietuvos konsului Čikagoje, dr. P. 
Daudžvardžiui, Lietuvos garbės 
konsului Los Angeles, dr. J. Biels
kiui, Lietuvos garbės konsului 
Bostone, A.O. šalnai.

Naujųjų diplomatinių ir konsu- 
larinių dokumentų išdavimas turi 
ryšį su tuo, kad po prezidento 
Kennedy išrinkimo ir Valstybės 
Departamente (Užsienio reikalų 
ministerijoje) pradėjo veikti nau
ja administracija, kuri atnaujina 
santykių formalumus su akkredi- 
tuotais diplomatiniais ir konsula- 
riniais atstovais.

LEONARDAS ANDRIEKUS

SENKAPIAI
(IŠ knygos “Saulė Kryžiuose”)

Jei būčiau rastas nevertu 
Įžengti į ramybės karalystę, 
Atmink bent, Viešpatie, kad senkapių vartus 
Nesykį uždariau — 
Nesykį uždariau vaikystėj, 
Kai vėjas daužė juos, 
Neleisdamas ramiai ilsėtis įnirusiems 
Po vasaros ir po rudens darbų.

Kadaise Pats jų nuovargį jutai — 
Jų Šiltą rugiapiūtę, Saitą kūlę.
Tie žmonės skyrės nuo gyvenimo lėtai, 
Nors mirę sopuliuos — 
Nors mirę sopuliuos, jie guli 
Giedriais veidais duobėj
Po savo numylėtos žemės diemedžiais, 
Lyg ąžuolai nuo karSaties pavirtę.

Giedriais veidais bei Širdimis.
Jie ant gaivios velėnos galvas dėjo 
Ir amžinos ramybės vylės mirdami, 
O Štai kapų vartus — 
Kapų vartus taip daužė vėjas, 
Kad nuo jo trensmo žemėje 
Karstų sunkiausi antvožai kilnojosi 
Ir judino subirusias jų dulkes.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIMO PIRMININKAS AZIJOS 
TAUTŲ ANTIKOMUNISTINES LYGOS KONFERENCIJOJE 

MANILOJE

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo Generalinio Komiteto š.m. 
gegužio 24 dienos posėdyje Vac
lovas Sidzikauskas padarė išsa
mų pranešimą apie savo dalyva
vimą septintoje Azijos Tautų 
Antikomunistinės Lygos Konfe
rencijoje Filipinų sostinėje Mani
loje.

Konferencijoj buvo atstovauti 
visi žemynai. Ją sveikino Filipi
nų Prezidentas ir Vicepreziden
tas, Užsienio Reikalų ir Karo 
ministerial, Filipinų parlamento 
pirmininkas, ir Manilos miesto 
burmistras. Konferencijos atida
rymo posėdyje dalyvavo ir dip
lomatinio korpuso atstovai su Po
piežiaus Nuncijum priešakyje. 
Konferencijos dalyvius priėmė 
Užsienio Reikalų Ministeris, Se
nato ir Atstovų Rūmų pirminin
kai ir Manilos burmistras.

PET Seimo Pirmininkui buvo 
sudaryta proga pasakyti kalbą ir 
reikštis Rezoliucijų Komisijoj.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS
TAUTŲ SEIMAS APELIAVO
| PREZIDENTĄ KENNEDY

JAV prezidentas John F. Ken
nedy išvykimo į Euripą pasitarti 
su Prancūzijos Prezidentu DeGaul- 
le ir po to pasimatyti Vienoje su 
Chruščiovu išvakarėse, PET Sei
mas pasiuntė jam raštą, kuriame 
jis prašo prezidentą “aiškiai pa
reikšti Chruščiovui, kad karo me
to ir pokarinių teisinių ir politi
nių įsipareigojimų ir pažadų, lie
čiančių mūsų devynias Centro ir 
Rytų Europos valstybes, įvykdy
mas yra sąlyga betkokiam JAV 
santykių su Sovietų Sąjunga nor
malizavimui ir kad jokiomis ap
linkybėmis Tamsta nesutiksi su 
Sovietų koloniniu mūsų kraštų val
dymu”. Tą raštą pasirašė PET 
Pirmininkas V. Sidzikauskas ir ki

Visais balsais priimtoje rezo
liucijoje Konferencija pareiškė 
Azijos tautų solidarumą su dėl 
savo valstybių nepriklausomybės 
ir laisvės kovojančiomis Centro 
ir Rytų Europos tautomis, pa
smerkė sovietinį kolonizmą ir 
paragino laisvųjų valstybių tau
tas veikti savas vyriausybes kelti 
Jungtinėse Tautose visų komu
nistų pavergtųjų valstybių ir tau
tų išlaisvinimo klausimą, pripa
žįstant toms tautoms teisę laisvai 
apsispręsti.

Didžiausias Manilos laikraštis 
The Manila Times savo gegužės 
5 d. laidoje išspausdino tokio pa
vadinimo straipsnį: “Sovietinis 
kolonizmas — Pabaltijo Tautos 
sudaro rūpesčio Chruščiovui”.

V. Sidzikauskas išbuvo kelio
nėje į Tolimus Rytus dvi savai
tes. Jis buvo taip pat pakviestas 
apsilankyti savaitei Formozoje, 
bet dėl laiko stokos tą vizitą ati
dėjo kitų metų pradžiai.

tų 8 PET atstovaujamų Centro ir 
Rytų Europos valstybių bei Tarp
tautinių Sambūrių atstovai. Kor.

NAUJOJE BŪSTINĖJE
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto būstinė ir Elta įsi
kūrė naujoje vietoje. Dabartinis 
adresas yra:

Elta Information Service 1697 
Broadway Room 1105, New York 
19, N.Y.

Visais reikalais, liečiančiais 
VLIKo prezidiumą ir informaciją, 
prašoma rašyti šiuo nauju adresu.

VENGRŲ DARBININKAI 
NEMĖGSTA PARTIJOS 

BILIETO
“Somogyi Neplap” kritikuoja 

“apgailėtiną padėtį”, kad dauge
lyje įmonių darbininkai komunis
tų partiją tiesiog ignoruoja, jos 
nemėgsta.
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VAKARAI TURĖTU ATEITI I PAGALBĄ 
LIETUVIU TAUTAI

Iš VLIKo p-ko dr. A. Trimako kalbos Brooklyne gegužio 19 d.
Vakarų interese yra išlaikyti 

Europą nepriklausomą ir išplėsti 
laisvės ribas j tas jos sritis, ku
rias, kad kaip Lietuva, Sovietai 
yra pavergę ir iš kur šiandien 
Maskva veržiasi pirmyn, panaudo
dama subversiją, apgaulę, grąsini- 
mus, kultūrinius mainus, infiltra
ciją ir visas kitas teroro priemo
nes. Daroma visa, kad neutraliza
vus Vakarus, pastūmėjus juos j 
defetizmą, pakirtus žmonių pasi
tikėjimą savo vyriausybėmis ir iš
gavus daugiau koncesijų įvairiuo
se tarptautiniuose pasitarimuose, 
šioje konjunktūrinėje sąrangoje 
išryškėja ir mūsų kovos už Lietu
vos laisvę reikšmė ir VLIKo už
daviniai.

Savo žygiais prieš komunizmą 
ne tiktai giname Lietuvos laisvės 
bylą, bet kartu prisidedame prie 
Vakarų pastangų sulaikyti sovie
tinį veržimąsi j naujus kraštus. 
Tuomi pat paremiame Vakarų 
fronto akciją ir jų spaudimo galią 
įvairiose derybose, Jungtinių 
Tautų diskusijose ir, žinoma, pro
pagandos kare. Savo laisvės reika
lavimais padedame atskleisti visą 
Sovietų tariamos antikolonialinės 
politikos veidmainiškumą ir Krem
liaus pasigyrimą, kad visa baigsis 
komunizmo laimėjimu, tuštumą. 
Iškeldami, be to, lietuvių tautos 
nepriklausomybės siekius ir jos 
norą laisvai gyventi taikoje su vi
sais kaimynais, sustipriname savo 
tezę, kad tik laisva Europa gali 
geriausiai laiduoti taiką ir tiks
liausiai išspręsti visas dienos pro
blemas.

Taip suprasdami Lietuvos lais
vės kovą, pakartotinai esame pa
brėžę, kad Vakarai turėtų ateiti 
į pagalbą lietuvių tautai: 1) parei
kalaudami, kad visų tarptautinių 
aktų, kaip kad Atlanto Charterio, 
Jungtinių Tautų Charterio, Visuo
tinės Žmogaus teisių deklaracijos 
ir 1942 m. sausio 1 d. Jungtinių 
Tautų laisvės deklaracijos signa
tarai vykdytų savo įsipareigoji
mus Lietuvos ir kitų Europos pa
vergtųjų tautų atžvilgiu; 2) pa
spausdami Maskvą, kad ji išvestų 
iš Lietuvos savo karo dalinius ir 
leistų lietuvių tautai nevaržomai 
pasisakyti dėl santvarkos, kokios 
ji norėtų; 3) įtraukdami į Jung
tinių Tautų darbotvarkę apsispren
dimo teisės Lietuvai ir kitiems pa
vergtiesiems kraštams grąžinimo 
reikalingumą; 4) paskubintų, va
dovautis šiąja teise, Antrojo Pa
saulinio Karo neišspręstų proble
mų likvidavimą; 5) sukeldami vi
suotinį tautų judėjimą prieš So
vietų kolonializmą, pritaikant vi
soms tautoms, Lietuvą įskaitant, 
Jungtinių Tautų deklaracijos dėl 
nepriklausomybės suteikimo kolo- 
nialiniams kraštams ir tautoms 
pagrindinius nuostatus.

šioje dvasioje VLIKas yra da
ręs žygių, kreipdamasis telegra
momis ir aid-memoarais bei indi
vidualiais raštais j prezidentą 
Kennedy, Britanijos premjerą 
MacMillan, į Vokietijos kanclerį 
Adenauer ir šiuo metu į Vokieti
jos prezidentą Luebke ir Prancū
zijos premjerą De Gaulle.

Tomis vadovaujančiomis minti
mis yra redaguojami anglų, ispa
nų, vokiečių ir italų kalba VLIKo 
leidžiami Eltos biuleteniai. Jais 
vaizduojama, ko Lietuva siekia, 
kaip pavergėjai kraštą ir žmones 
išnaudoja ir kaip pavergtasis lie
tuvis tyliai, bet kantriai ir nuolat 
spiriasi prieš okupanto indoktrina- 
ciją, rusifikaciją ir nuteisinimą. 
VLIKo radio programomis iš Mad
rido, Romos ir Vatikano stengia
mės kasdien palaikyti mūsų žmo
nių dvasią, suteikti jiem švieses
nių ateities prošvaisčių ir ragina
me nenustoti tikėjus laisve, šalia 
to, duodame plačią pasaulinių įvy
kių ir lietuvių organizacijų veik
los apžvalgą. Be to, stengiamės 
atskleisti Sovietų melą ir parody
ti jų politikos tikruosius tikslus. 
Religija šioje kovoje atlieka ypa
tingą vaidmenį. Tenka todėl iš
kelti sąžinės laisvės svarbą ir gin
ti tikėjimo laisvę.

šie ir kiti VLlKo, kaip ir dau
gel kitų tautų panašių organi
zacijų, žygiai yra susilaukę tei

SPEKULIANTŲ TRIKAMPIS; 
MASKVA — VILNIUS — 

LENINGRADAS
Iš Maskvos pranešama, kad pa

vykę susprogdinti stambių speku
liantų ratą, kuris veikęs trikam
pyje Maskva — Vilnius — Lenin
gradas. Spekuliantų vadas Jan 
Rokotov suimtas Leningrado sto
tyje tuo momentu, kai iš bagažo 
apsaugos norėjo atsiimti čemoda
ną su nailoniniais marškiniais, 
aukso monetom ir svetima valiuta, 
viso 2,5 mil. rublių vertės. Kartu 
su juo patraukti atsakomybėn as
tuoni jo padėjėjai. Šitas spekulian
tų ratas operavo iki Taškento, 
Vilniaus ir Leningrado. Maskvoje 
susitikimo vieta buvusi “Aragwi” 
restoranas. Padarius kratą, rasta 
pas jį 12 kg. gryno aukso, be kitų 
vertybių. Savo meilužėms įvai
riuose miestuose jis mokėdavęs 
pastovią “rentą”.

DAR VIENAS SOVIETINIS 
KAPITONAS PASIRINKO

LAISVĘ
Gibraltare neseniai prie kranto 

buvo priartėję keletas sovietinių 
žvejų ir kitokių laivų. Nuo vieno 
sovietinio laivo pasišalino jo ka
pitonas Viktoras Staška ir papra
šė britų apsigyvenimo teisės Ang
lijoje. Atlikę pirmuosius apklausi
nėjimus, britai nulydėjo jį į Ang
liją. Kad nebūtų klaidingų spėlio
jimų, kapitonas Staška savo laive 
paliko raštelį, kad jis nesąs joks 
šnipas ir paprašęs anglų apsigy
venimo teisės grynai iš politinių 
įsitikinimų, nenorėdami toliau 
gyventi komunistiniame-sovietinia- 
me režime. Staška esąs kilęs iš Ka
raliaučiaus.

CHRUŠČIOVUI BUS PRETEKS
TAS VYKTI 1 LONDONĄ

Chruščiovas po susitikimo su 
Amerikos prezidentu Kennedy 
Vienoje būk numatęs netrukus 
vykti ir į Londoną. Maskvoje ne
seniai buvo atidaryta didžiulė bri
tų pramonės paroda. Netikėtai į 
ją atvyko ir Chruščiovas ir davė 
suprasti, kad jis galįs birželio mė
nesį atvykti j “Sovietų Sąjungos 
buities parodos” atidarymą Lon
done. Britų parodoje Maskvoje da
lyvauja 677 britų firmos.

GYVENIMAS PRISPYRĖ CHRU
ŠČIOVĄ KEISTI VISĄ ŪKINĘ 
POLITIKĄ, GAMINANT GYVEN
TOJAMS DAUGIAU PREKIŲ
Žiniomis iš Maskvos,. Kremlius 

ryžtasi keisti savo ekonominius 
planus. Dar pereitais metais visas 
gamybos svoris buvo metamas j 
sunkiąją pramonę. Dabar, anot 
Chruščiovo, Sovietų Sąjunga esan
ti pakankamai apsirūpinusi sun
kiosios pramonės gaminiais ir dėl
to esą svarbu gaminti daugiau bui
tinių prekių. Arčiau tikrovės bus 
toks aiškinimas: Sovietų Sąjun
gos gyventojų masės nenori am
žinai tik naujų penkmečių ir sep
tynmečių viltimis gyventi, ir nori 
daugiau prekių ir geresnio gyve
nimo.

PREZIDENTO NOVOTNY 
ATVIRI ŽODŽIAI

Čekoslovakijos prezidentas No
votny neseniai oficialioje kalboje 
pareiškė, kad dėl kolchozų žemo

giamo įvertinimo, pritarimo ir 
darbo sąlygų palengvinimo. Su 
jokiais veiklos sunkumais nesame 
susidūrę nei šioje žemėje, nei Eu
ropoje, nei kituose tešsvuosiuose 
kraštuose. Nei viena tų stočių nė
ra įsikišusios į mūsų programų 
turinį, kad jį pakreipus viena ai- 
kita kryptimi ar primetus, kas 
mums būtų nepriimtina ir kenktų 
Lietuvos bylai. Tai istorinis įvy
kis, kad savo kovoje dėl Lietuvos 
laisvės nevaržomai galime pasi
naudoti tomis galingomis informa
cijos priemonėmis. Net nepriklau
soma Lietuva nėra tiek lengvatų

turėjusi, nei tiek daugeliu kalbų 
Eltos biuletenių leidusi.

Pasitaiko šiame nelengvame 
Lietuvos laisvinimo darbe balsų, 
kurie nuvertina patys save ir tuos, 
kurie veikia, tvirtindami, kad vi
si tie žygiai yra bereikšmiai, nes 
prieš vėją nepapūsime. Visa, gir
di, lems pasaulio įvykiai. Taip, 
bet jie nebus mūsų naudai, jei 
nieko nedarysime. Laisvės nieks 
ant lėkštės neatneš. Turime įsi
jungti į eiles tų, kurie suka įvy
kius laisvės kryptimi, kurie kovo
ja ir kelia viltį, kad anksčiau ai 
vėliau laisvė visvien laimės.

UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS
produktingumo nesą galima pa
kelti pragyvenimo lygio. Tai yra 
prisipažinimas, kad žemės ūkio 
sukolchozinimas turi neigiamų 
padarinių.

Novotny aštriai pasisakė prieš 
“dogmatizmą”, per griežtą mark
sizmo taikymą, neatsižvelgiant į 
praktišką gyvenimą. Visiems aiš
ku, kad jis čia turėjo galvoje ko
munistinės Kinijos politiką. Iš to 
išsireiškimo aiškėja, kad tarp 
Maskvos ir Pekino ideologijos yra 
didelis tarpas. Sovietiniame blo
ke tik Albanija yra pasisakiusi už 
Pekino kursą, o kiti satelitai eina 
su Maskva.

LIAUDIES POLICHNIįNKAMS 
DRAUDŽIAMA PALAIKYTI 

SANTYKIUS NET SU 
ARTIMIAUSIAIS GIMINĖMIS 

VAKARUOSE
Vokietijos sovietinėje zonoje 

įsigaliojo naujas patvarkymas, pa
gal kurį liaudies policijos nariai 
nuo šiol turi užpildyti anketą, ar 
turi giminių Vakarų Vokietijoje 
ir Vakarų Berlyne ir ar palaiko su 
jais santykius. Kas tokių santykių 
nepalaiko, turi pasirašyti, kad ir 
ateityje vengs santykių su savo gi
minėmis Vakaruose. Tą pareiškimą 
turi pasirašyti ir policininko žmo
na.

RUSAMS MILŽINIŠKOS ALGOS
— ČEKAMS MAŽOS

Čekoslovakijos stambiuose fab
rikuose jau eilę metų dirba rusų 
tautybės technikai — specialistai. 
Bet vietiniai technikai nekenčia 
rusų dėl to, kad jie gauna žymiai 
didesnes algas, negu čekai, čeko- 
slovakų technikai ir net įmonių 
vedėjai gauna 3000-4000 kronų 
mėnesiui, gi rusų technikai “pa
tarėjai” ima 15.000 kronų mėne
siui ir dar daugiau.

PER KETURIS MĖNESIUS 
ATBĖGO 66.000 ASMENŲ

Iš nė vieno sovietų satelitinio 
krašto nebėga į Vakarus tiek 
žmonių, kiek iš Vokietijos sovie
tinės zonos ir Berlyno sovietinio 
sektoriaus. Per pirmus šių metų 
4 mėnesius atbėgo iš ten į Vakarų 
Berlyną ir Vakarų Vokietiją apie 
66.000 žmonių. Pereitais metais 
tuo pačiu laiku buvo apie 40.000.

KĄ VOKIEČIŲ ŽURNALISTAS 
MATĖ VILNIUJE

“Stuttgarter Zeitung” geg. 5 d. 
laidoje davė savo bendradarbio 
reportažą apie vizitą Vilniuje. Ko
respondentas skrido iš Maskvos į 
Berlyną ir Vilniuje buvo numa
tyta 2 vai. pertrauka. Bet kai 
paaiškėjo, kad Berlyno aerodro
muose didelė migla, lėktuvas to
liau neskrido ir keleiviams teko 
Vilniuje pernakvoti. Tą progą 
žurnalistas panaudojo truputį 
mieste apsidairyti.

Vilniaus aero stotis esanti gerai 
įrengta, tačiau kiek senovišku 
stiliumi, su didingais stulpais. Te
bekabąs aliejinis Stalino pavei
kslas... Vilniaus aerostoties res
toranas pirmu žvilgsniu primenąs 
liuksusines Kremliaus sales. Ant 
visų stalų porcelaniniai indai ir 
stiklai su auksuotais kraštais.

Kai paaiškėjo, kad Vilniuje 
reiks nakvoti, kilo nakvynės klau
simas. Aerostoties viešbutyje esą 

Vokiečiu tautybės tremti
niai demonstravo eilėje 
sąskrydžių tautų apsi
sprendimo teisę

Per Sekmines įvairiuose Fed. 
Vokietijos miestuose įvyko vokie
čių tremtinių organizacijų sąskry
džiai, kurių didžiausias buvo Su
detų vokiečių sąskrydis Koelne. 
Čja kalbėjo ir keletas Fed. Vo
kietijos ministeriu. Susisiekimo 
ministeris Seebohm pabrėžė, kad 
Vidurio ir Rytų Europoj ateityje 
turėtų įsigalėti nauja, teisingesnė 
santvarka, paremta tautų apsi
sprendimo teise. O tremtinių ir 

tik patalpos su 12 lovų. Bet ves
tibiulyje buvę daug minkštų so
fų, kuriose buvę galima per nak
tį pasnausti, nors patalpos ir šal
tos.

Aerostoties viršininkų leidimu 
buvę galima (kad ir be pasų) vyk
ti į Vilniaus miestą autobusu. 
Vilnius darąs švaraus miesto įs
pūdį. Pačiame mieste namai esą 
išlaikę būdingą architektūrą. Au
tobusų susisiekimas labai gyvas, 
krautuvės pilnos pirkėjų. Užrašų 
rusiškomis raidėmis esą mažai te
matyti.

Vyriausioje gatvėje (turbūt 
buv. Jurgio prospekte) užsukęs į 
seną viešbutį. Salės pilnos. Užsie
niečiai tuoj patraukę publikos dė
mesį. Daugelis kalbą vokiškai. Rū
bininkas dar parekomendavęs 
įdomią kavinę priešais viešbutį. 
Lankytojams iš Vakarų toji nau
joviška gražiai įrengta kavinė bu
vusi staigmena. Ir patarnavimas 
čia greitas. O muzikos kapela gro
jusi moderniškas europietiškas 
melodijas.

Gatvėse praeiviai dėvį skonin
gai pasiūtus drabužius. Vilnius 
esąs labai senas miestas, ir sten
giasi tą savo pobūdį išlaikyti, bet 
kartu stengiasi siekti naujovišku
mo.

KUO LATVIAI IR DABAR 
IŠSISKIRIA NUO RUSŲ

N.Y. Times korespondentas Sey
mour Topping, apsilankęs Rygo
je, pastebėjo, kad latviai ir dabar 
labai skirias nuo rusų, Ryga nuo 
Maskvos. Rygoje jausti pasiilgi
mas Vakarų. Viltys atgauti nepri
klausomybę išblėso. Bet šeimose 
vyresnieji pasakoja jaunimui apie 
laisvę, kurios šie jau nėra patyrę. 
Tautinis jausmas tebėra gyvas, ir 
Rygos burmistras Eriks Bauma- 
nis aiškinosi: “kapitalizmas per 100 
metų tvirtinosi savo pozicijose, o 
mes sovietinį režimą turėjom tik 
20 metų”. Nors sovietiniai parei
gūnai kaltina “nesveikom buržu
azinėm tendencijom”, bet Rygoje 
daugelis rengiasi pagal Vakarų 
naujausias madas ir kavinėse gro
ja amerikinę muziką. Prekių kie
kybė geresnė nei Rusijos mies
tuose. Turguose daugiau mėsos ir 
duonos nei Maskvoje. Drabužiai 
rodo didesnį skonį. Toki vietinės 
gamybos įtaisai kaip radijas ir 
fonografai yra artimi Vakarų ti
pui.

Gyventojų Latvijoje 1959 sura
šymo daviniais rasta 2,093,000, 
tarp jų 62 proc. latvių, 26.6 rusų.

Ateizmo propaganda didelė. Bet 
Rygoje tebėra iš liuteronų baž
nyčių, 13 rusų ortodoksų, 8 kata
likų, 5 baptistų, 3 adventistų ir 1 
sinagoga. Pernai komunistai, tikin
dami, kad bažnyčių perdaug, už
darė rusų ortodoksų katedrą, liu
teronų katedrą ir dar kitą bažny
čią.

TIK RINKTINIAI PIRMŪNAI 
GALI ATOSTOGAS UŽSIENYJE 

PRALEISTI — IR TAI TIK 
SOVIETINIO BLOKO 

KRAŠTUOS
“Kurjer Polski” praneša, kad 

kai kurios stambios įmonės apmo
ka savo darbiniskams atostogas 
užsienyje. Bet su sąlyga, kad ke
lionė vyksta į kurį nors sovieti
nio bloko kraštą, antra, iš dide
lės įmonės atostogos pilnai apmo
kamos tik keliolikai pačių geriau
sių pirmūnų, “mažesni” pirmūnai 
gausią tik 50-75% savo išlaidų 
iš įmonės. O kiti — visai nieko. 

pabėgėlių ministeris von Merkatz 
ypač tikino pasaulį, kad vokiečiai 
nenorį jokio revanšo. Tautų ap
sisprendimo teisės dėsnis tiek ga
lingai eina per visą pasaulį, kad 
toji teisė turės įsigalioti ir Euro
poje. “Mes siekiame, kad ir mūsų 
kaimynai Rytų Europoje — kurių 
gyvybines teises'mes gerbiame — 
įsijungtų į laisvų Europos tautų 
sambūrį.

10.000 buv. Karaliaučiaus gyven
tojų buvo susirinkę Hamburge. 
Hamburgo vyr. burmistras Ne- 
vermann t.k. pareiškė, kad trem
tinių nedalios kaltininkai yra na
cionalsocialistai. Bet reiktų veng
ti, kad iš vienos neteisybės gimtų 
kitos, naujos. — Kitose vietovėse 
įvyko eilės kitų tremtinių organi
zacijų sąskrydžių. Visur pabrėžtas 
tautų apsisprendimo teisės dėsnis 
ir atsisakymas savo reikalavimus 
vykdyti smurtu.

Už glaudesnį pabaltiečių 
bendradarbiavimą Ham
burge

Latvių konsulas P. Apmanis ne
seniai buvo sukvietęs estų (inž.
U. Mornu) ir lietuvių bendruome
nės (kun. V. Šarka) atstovus pa
sitarti, kaip būtų galima pasiekti 
glaudesnio bendradarbiavimo tarp 
Hamburgo pabaltiečių. Prieš 10 
metų tas bendradarbiavimas buvęs 
intensyvus, bet dabar visai susto
jęs.

Nutrūko F.ed. Vokietijos 
ir Sovietą. Sąjungos dery
bos

Nuo gegužės 12 dienos Bonnoje 
vyko vokiečių-sovietų derybos dėl 
naujos kultūrinių mainų sutar
ties. Senoji šiemet pasibaigė. Ta
čiau derybos dabar- nutrūko ir so
vietinė delegacija iš Bonnos grįžo 
į Maskvą. Nesutarimij priežastis: 
Vokiečiai norėjo į sutartį įjungti 
ir Vak. Berlyną, o tam Maskva 
priešinasi.

Vokiečiams teista statyti 
stambesnius karo laivus

Europos Unijos taryba nutarė 
leisti Fed. Vokietijai statytis karo 
laivus (kreicerius) iki 6000 tonų. 
Iki šiol buvo leidžiami tik laivai 
iki 3000 tonų.

Atsiribojo nuo komunisti
nio jaunimo

Skandinavijos socialdemokratų 
jaunimo organizacijos atsiribojo 
nuo Maskvoje šią vasarą rengia
mo “Pasaulio jaunimo forumo”. 
Neseniai Stockholme- įvykusiame 
posėdyje buvo nutarta, kad daly
vavimas Maskvos parengime ne
suderinamas su priklausymu Skan
dinavijos socialdemokratų jaunimo 
organizacijoms.

KIEK ŽYDŲ SUNAIKINO HITLERIS 
IR KIEK STALINAS

JULIUS SPSTEIN paskelbė N. 
Y. H. Tribune laišką ryšium su 
Eichmanno byla. Hitleris nebuvo 
vienintelis, kuris 1938 — 45 nai
kino žydus, — rašo autorius. Juo
zapas Stalinas, nors mažesniu 
skaičium, darė tą patį. Kiek jis 
žydų sunaikino tikslių ir oficialių 
skaičių nėra paskelbta. Kai kurie 
geriausi Amerikos ir E'uropos eks
pertai esą įsitikinę, kad 1938 — 
45 laikotarpyje tas skaičius siekia 
vieno milijono. Jacob Pat, Ameri
can Jewish Labor Committee sek
retorius, po karo patyrinėjęs Len
kijoje, nurodo tokius skaičius:

Iš 600,000 žydų, kurie karo me
tu pabėgo į Rusiją, 1946 grįžo tik 
200,000 pagal oficialius davinius, 
paskelbtus Varšuvoje. Kiti 400, 
000 dingo, ne dujų kamerose ar 
krematoriumose, bet Sibiro miš
kuose ir vidurinės Azijos tyruose. 
Jie žuvo statydami “socializmą” 
sovietiniu pavyzdžiu ir kurdami, 
anot Stalino, “laimingesnį gyveni
mą”.

Šalia tų 600,000 kitas milijonas 

Lenkų žvalgybos viršinin
kas atbėgęs į Vakarus?

Anglų “Daily Mail” žiniomis, 
lenkų žvalgybos viršininkas jau 
prieš kurį laiką atbėgęs per Ber
lyną į Vakarus ir dabar esąs Ame
rikoje. Oficialios įstaigos tačiau 
tos žinios nei paneigė, nei pa
tvirtino.

Siekiama pabėgėliams pa
lengvinti susisiekimą su 
užsieniu

“Eltos Informacijų bendradar
bis iš Stockholmo praneša, kad 
keliamas reikalas suprastinti for
malumus svetimšaliams — pabėgė
liams važinėti į užsienį ir grįžti į 
Švediją. Dabartinė tvarka svetim
šalius labai varžo, nes jų turimas 
pasas duoda teisę Švedijoje gyven
ti, bet neduoda teisės Švedijon iš 
užsienio grįžti. Reikalingos spe
cialios vizos ir pan. Pabrėžiama, 
kad tokia švedų įstaigų praktika 
prieštarauja ii- Ženevoje pasirašy
tai pabėgėlių konvencijai, kuriai 
priklauso ir Švedija. Prancūzijoje, 
Olandijoje ir Belgijoje esą daug 
lengvesni nuostatai. Pagal naujau
sius nuostatus, išgyvenęs su švedų 
pasu bent vienerius metus, gali 
laisvai keliauti po visą Skandina
viją. Tai yra visų skandinavų 
kraštų bendri nuostatai.

Milžiniški skaičiai sovie
tiniu šnipų

300.000 sovietinių šnipų veikią 
pasaulyje — paeriškė amerikiečių 
FBI (fed. krim. pol.) viršininkas 
Edgar Hoover, čia turima galvoje 
viso sov. bloko šnipų skaičių. 
Daug sovietinių šnipų esą sovietų 
diplomatinėse ir konsular. atsto
vybėse Amerikoje. Amerikoje šni
pams veikti esą ypatingai lengva, 
nes ir įstaigos ir spauda skelbia 
daug tokių dalykų, kurie kitoms 
nedraugingoms valstybėms turi 
didelės karinės reikšmės. Vienas 
perėjęs į amerik. pusę sovietų šni
pas esąs pareiškęs, kad sovietų ka
rinio atachė biuras net 95% visų 
reikalingų žinių surenkąs legaliu 
būdu iš paskelbimų ir pan.

VLIKo ŽYGIAI DIDŽIŲJŲ 
SUSITIKIMŲ PROGA

Ryšium su JAV Prezidento 
Kennedy kelione į Europą ir pla
nuojamu pasimatymu su Sovietų 
Sąjungos diktatorium Nikita 
Chruščiovu VLIKo Pirmininkas 
Dr. A. Trimakas specialiu raštu 
kreipėsi į Prezidentą Kennedy, 
primindamas Lietuvos reikalą ir 
prašydamas kelti sovietinio kolo- 
nalizmo klausimą.

VLIKo Vykd. Taryba daro žy
gius Europoje ryšium su Prez. 
Kennedy pasitarimais su Prancū
zijos Prezidentu de Gaulle ir D. 
Britanijos Min. pirm. McMillan.

žydų Stalino buvo deportuotas į 
Sibirą, kada Sovietai užėmė pusę 
Lenkijos. Iš šio papildomo mili
jono mažai kas grįžo.

Šitas faktas, — rašo Epstein, 
— verčia mus koreguoti populia
rią mintį, kad 6 milijonai Euro
pos žydų buvo nužudyti karo me
tu. Jei šitas skaičius reiškia visą 
žuvusių skaičių, tai Hitleris nega
lėjo nužudyti daugiau kaip ketu
ris su puse milijonus. Kita dalis 
tenka Stalino sąskaitai.

Moralinio skirtumo nėra, ar 
Hitleris nužudė šešis milijonus 
žydų ar “tiktai” keturis su puse. 
Bet teisingumo ir istorinio tikslu
mo dėliai mes neturėtume užmiršti 
Stalino aukų — ir netik žydų. 
Kada žmonija sulauks apyskaitos 
dienos už Stalino žmogžudystes?

Laiške nurodyti faktai patvirti
na dar labiau, kodėl Maskva dabar 
taip suinteresuota kalbėti apie 
Hitlerio ir hitlerininkų įvykdytas 
žudynes, nes kalbėdama apie jas, 
nori nuslėpti savąsias.

Drg. L
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“PO SVETIMU DANGUM” SKAUTIŠKOJO 
SKYRELIO KORESPONDENTAMS

“TREJOS DEVYNERIOS”

Brolius korespondentus prašau 
nuo šiol visą “Po Svetimu Dan
gum” skyreliui siunčiamą medžia
gą siųsti mano adresu: ps. B. Ža
lys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, NSW. 
Čia medžiaga bus galutinai pa
ruošiama spaudai ir persiunčiama 
“M.P.” redakcijai.

Visus tuntų v-jų vadovus tuo

LSS PIRMIJA JAU 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Iš Amerikos mus pasiekusios ži

nios sako, kad LSS Pirmija jau 
pasiskirstė pareigom ir nuo 1961.
II. 26 d. pradėjo savo darbą.

Pirmijos Pirmininku yra išrink
tas ps. A. Dundzila (2609 W. 69 
St., Chicago 29, Ill., USA.). Be 
jo į Pirmija dar įeina: vicepirm. 
— I. Aglinskienė, vicepirm. — K. 
Palčiauskas, ižd. — B. Kliorė, se- 
kret. — G. Musteikytė, Katalikų 
skautų Dvasios Vadovas — kun.
V. Cukuras, Evangelikų skautų 
Dvasios Vadovas — kun. A. Tra- 
kys, Brolijos vyr. skautininkas — 
E. Vilkas ir Seserijos vyr. skau
tininke — O. Zailskienė.

PASAULIO SKAUTŲ VYČIŲ 
SĄSKRYDIS

Pasaulinis Skautų Vyčių Są
skrydis — Rover Moot’as — įvyks
ta š.m. gruodžio 27 d. — iki sausio 
7 d. 1962, Clifford Parke prie 
Melbourne. Jame ruošiasi dalyvau
ti ii- lietuvių skautų vyčių viene
tas, kurį organizuoja Melburno 
“Džiugo” tunto paskirtas ps. A. 
Talačka. Norintieji dalyvauti šia
me sąskrydyje, registruojasi bro
lio A. Talačkos adresu — 55 Drum
mond St., Chadstone S.E.10, Vic., 
įmokėdami iki š.m. liepos mėn. 
31 d. £11 iš bendro stovyklos mo
kesčio, kuris nustatytas yra £21. 
Likusi suma įmokama ne vėliau š. 
m. spalių 31 d.

AUSTRALIJOS RAJONO 
VIENETŲ VEIKLA

Džiugo Tuntas (Melburnas)

★ Paskutiniu laiku tunto vado
vybėje įvyko kelių pareigūnų pa
sikeitimai. Naujieji pareigūnai 
yra: tuntininko pareigas, atsista
tydinus s. A. Zubrui, laikinai ei
na s.v.v.sl. V. Adomavičius; tunto 
adjutantu paskirtas s.v. psl. B. 
Stankūnavičius, spaudos skyriaus 
vedėju — A. Jokubauskas, ūkio 
sk. vedėju — p. čirvinskas, tunto 
gegužinių rengėju — s.v.v.sl. K. 
Kuzmickas.

* Naujus vadovus gavo ir eilė 
tunto vienetų: kun. Margio d-vės

KNYGA APIE MODERNŲ PRAGARĄ

Knygų rinkoje ką tik pasirodė 
naujas veikalas, pavadintas THE 
LOST FOOTSTEPS (Dingę pėd
sakai). Jo autorius yra rumunas 
Silviu Craciunas (pavardė skam
ba labai lietuviškai). Šitoje kny
goje jis aprašo savo neįtikėtinai 
baisius išgyvenimus dabartinėje 
komunistinėje Rumunijoje.

Autorius, būdamas jau laisvame 
pasaplyje, 1950 m. pasiryžo grįžti 
į savo gimtąjį kraštą, norėdamas 
padėti draugams ir organizuoti 
pasipriešinimą. Patekęs į slapto
sios policijos rankas, jis tarsi dvi
dešimtojo amžiaus Odisėjas septy
nerius metus praleido šių dienų 
moderniškame pragare arba kali
namas arba) persekiojamas, kol 
galų gale, netekęs sveikatos, vėl 
pasiekė laisvąjį pasaulį.

Ispanų rašytojas Salvador de 
Madariaga, kuris parašė šiai kny
gai įžangą sako: “Iš pradžių atro
do, kad tai yra nuotykių roma

pačiu prašau skatinti brolių ir se
sių bendradarbiavimą skautiškoje 
-lietuviškoje spaudoje. Tenelieka 
nė vieno vieneto, kuriame nebūtų 
korespondento!

ps. B. Žalys, 
LSS Australijos Rajono

Spaudos S. Vedėjas

draugininku paskirtas s.v. psl. R. 
Kazlauskas, vyr. skaučių d-vės 
d-kė — v. sk. B. Antanaitytė, 
skaučių d-vės d-kės — pareigas 
eina si. J. Normantaitė, jun. skau
čių d-vės d-kė — v.sk. psl. A. 
Paragytė.

★ Nuo š.m. balandžio 22 d. šia 
tunto skautai pakelti į skiltininko 
laipsnį: s.v. psl. B. Stankūnavi
čius, s.v. psl. R. Kazlauskas ir 
psl. K. Antanaitis.

“Aušros” Tuntas (Sydnėjus)
★ Šv. Jurgio dienos minėjimas 

įvyko skautų Aušros stovyklavie
tėj Ingleburne, balandžio 30 d. 
Po tunto sueigos išklausyta šv. 
Mišių, kurias atlaikė Dvasios Va
dovas ps. kun. P. Butkus, pasa
kydamas dienai pritaikytą pamo
kslą. Vėliau, vakare, pasilinksmin
ta prie laužo, kurį pravedė br. 
v.v. A. Alčiauskas. Minėjime, be 
skautų, dalyvavo ir gražus būrelis 
tėvų ir bičiulių. Tunto sueigos 
metu paskelbtas tarpskiltinis kon
kursas.

★ Skautų vyčių Geležinio Vilko 
d-vės sueiga įvyko balandžio 29 d., 
Yagoonoje. Be įvairių reikalų ap
tarimo, išklausyta labai įdomi p.
D. Kairaičio paskaita apie atomi
nius ginklus. Sueigoj dalyvavo 14 
brolių.

★ Motinos Dienos minėjimas 
įvyko gegužio 14 d. Minėjimas 
suruoštas bendrai skautų, ateiti
ninkų ir Bankstowno liet, savait
galio mokyklos. Organizuotai da
lyvauta pamaldose Camperdowne, 
kur pamaldas atlaikė ii- dienai pri
taikytą pamokslą pasakė ps. kun. 
P. Butkus. Vėliau, popiet, minė
jimo meninėj daly (Bankstowne) 
prisidėta prie programos išpildy
mo.

★ Gegužės 27 d. “Aušros” tun
tas surengė Cabramattos miesto 
salėje iš eilės penktąjį kaukių 
balių. Svečių susilaukta daug, ir 
vakaras skaitomas pavykusiu. Pir
mą premiją “išnešė” “Vikingo” 
kaukė, antrąją — “Toreodoras”. 
Išleistas baliaus laikraštėlis ’ “Juo
doji Kaukė” Nr. 4.

..SSInf. — 1.

nas. Bet kartą ją pradėjęs, turi 
perskaityti iki galo, nes versda
mas lapas po lapo randi tokį įtem
ptą susidomėjimą, kokio joks ro
manas negali suteikti. Pavojaus 
ir išsigelbėjimo bangos seka vie
na po kitos ir nespėjęs atsikvo
šėti nuo vieno įvykio, jau esi pa
gautas kito. Ir tada pamatai, kad 
tai yra ne romanas, bet patyrimai 
europiečio, kuris juos išgyveno 
dvidešimtame amžiuje čia pat, 
mūsų pašonėje. Iš tikrųjų šitaip 
galėjo atsitikti ir kiekvienam iš 
jūsų”.

Kadaise vienas mūsų visuome
nininkas rašė, kad jeigu atsirastų 
toks gabus autorius, kuris pa
vergtos tautos vargus pajėgtų at
vaizduoti tokia forma, kuri pa
trauktų ir sudomintų laisvojo pa
saulio mases, tai jis būtų daugiau 
nusipelnęs, nei visi veiksniai ir 
komitetai. Craciunas yra toks au
torius. Perskaičius jo knygą ga-

ATSKLEISTI MASKVOS
KLASTA IR APGAULE!

I t

DVIDEŠIMTIES METŲ TERORO
SUKAKTIES PROGA

Suėjo jau dvidešimt metų nuo tų baisių dienų, kai rusiš
kas komunistinis okupantas pradėjo masiniu būdu vykdyti ne
gailestingas deportacijas. Visi tie, kurie išgyvenome anas tam
sias dienas, ir šiandien negalime ramiai apie jas kalbėti. De
šimtys tūkstančių nekaltų lietuvių — vyrų, moterų, vaikų, se
nelių, sveikų ir ligonių — buvo kraunama į sunkvežimius, 
gabenama į prekinius vagonus ir nežmoniškose sąlygose ga
benami baisiam likimui, dažniausiai lėtai mirčiai, toli nuo Tė
vynės.

Kai antrojo pasaulinio karo pabaigoj mūsų tautai ne
buvo grąžinta jos neginčijama teisė gyventi laisvai savoje ne
priklausomoje valstybėje, vėl grįžo tie patys okupantai ir bai
sesniu būdu gabeno į vergų stovyklas šimtus tūkstančių mūsų 
brolių ir seserų. Per tuos dvidešimt metų didelė dalis tų iš
tremtųjų mirė nuo bado, kančių, nepakeliamo darbo. Daliai 
likusių gyvų buvo leista nesenai išeiti iš vergų stovyklų ar net 
grįžti į Lietuvą, tik praradus sveikatą, praradus visa, ką 
žmonės turėjo prieš okupantams įsiveržiant, ir net netekus tei
sės gauti žmoniškesnį darbą, sunkus pasidarė grįžimas 
ir į savąjį kraštą. Pati sovietinė santvarka yra melo ir teroro 
pagimdyta ir tik tuo laikosi. Jeigu per pastaruosius keletą me
tų bent viešai buvo vengta vykdyti deportacijas, tai dabar štai 
išleista nauji įstatymai, kurie įgalina ne tik naujas deportaci
jas, bet ir žudymą vietoje. Sovietų Sąjunga niekada nebuvo 
įstatyminė valstybė. Ten vyko ir vyksta valdančios grupės sau
valė.

TURIME VEIKTI LAISVOJO PASAULIO OPINIJĄ
Užtat kai sovietinė propaganda stengiasi užliūliuoti lais

vojo pasaulio visuomenę, kai spaudoj nuolat skaitome apie 
nacinės Vokietijos darytus nusikaltimus, kurie buvo sustabdy
ti prieš šešioliką metų, o retai užtinkame žinių, vaizduojančių 
šiandieninį komunistinį terorą, turime daryti visa, kas nuo 
mūsų pareina, kad laisvojo pasaulio spauda, radijas, televizija 
nuolat primintų, jog yra nemaža dalis pasaulio, kur negalioja 
jokia teisė, kur vyrauja smurtas ir teroras, melas ir apgaulė, 
kur siautėja kolonializmas nepalyginamai aštresne forma, kaip 
jis kada yra buvęs Afrikoj ar Azijoj.

Minėdami dvidešimties metų sukaktį nuo komunistinio 
teroro masinio pasireiškimo pradžios, ryžkimės kelti to teroro 
apraiškas ir veikti laisvojo pasaulio opiniją.

1. Tų baisių įvykių minėjimus renkime, kur galima, sy
kiu su estais ir latviais. Jų programą skirkime ne vien sau, o 
pirmoj eilėj to krašto visuomenei, kur gyvename. Kalbėtojais 
būkime ne tik patys, bet kvieskime ir žymius tų kraštų žmo
nes.

2. Kur įmanoma, vykdykime viešas eisenas-demonstraci- 
jas miestų gatvėmis su atitinkamais plakatais. Rūpinkimės, 
kad tokios demonstracijos būtų gausios ir tvarkingos.

3. Minėjimuose ir demonstracijose priimkime atitinkamas 
rezoliucijas, reikalaujančias Lietuvai laisvės, ir jas siųskime 
savo kraštų valdžios žmonėms. Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuvių tarpe šiuo metu vykdoma plati akcija už pravedi- 
mą mums tikrai svarbios rezoliucijos Kongrese. Toji akcija 
vykdoma didžiojo laisvės krašto piliečių iniciatyva ir pastan
gomis. Neturime formalios galios tiesioginiai į tą akciją įsi
jungti, tačiau suprantama, kad visa širdžia linkime stiprinti tas 
pastangas ir kviečiame to krašto lietuvius masiškai akcijoje 
dalyvauti, minėjimų proga priimant reikiamas rezoliucijas ir 
jas pasiunčiant reikiamais adresais.

4. Kviečiame stengtis kuo plačiausiai kelti per gyvenamų 
kraštų radiją, spaudą, televiziją ir kitas informacijos priemo
nes Sovietinio teroro ir sovietinio kolonializmo režimui pa
smerkti, negailint tam ir sudėti lėšų, jei reikia. Sovietinis te
roras ir kolonializmas tiesioginiai rištini, nes pati sovietų pro
paganda kelia sau palankia prasme kolonializmo klausimą. 
Mūsų pareiga išaiškinti, koks ištikrųjų yra sovietinis kolonia
lizmas ir atskleisti visą Maskvos klastą ir apgaulę.

5. Kviečiame visur laisvajame pasaulyje esančius lietu
vius atnaujinti ta proga pasiryžimą kovai už Lietuvos išlais
vinimą ir stiprinti paramą Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto vedamai laisvinimo akcijai, remiant jo išlaikomas 
institucijas.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
Prezidiumas

Įima drąsiai teigti, kad tai yra 
rašytojas, sugebėjęs žiaurią realy
bę atvaizduoti tokia forma, kuri 
patrauks skaitytojų mases. Nėra 
jokios abejonės, kad jo knyga 
turės didžiulį pasisekimą Vakarų 
pasaulyje ir atvers akis ne vie
nam ir tų, kurie iki šiol taip leng
vai davėsi koegzistencijos užliū
liuojami.

Skaitant S. Craciuno knygą, ne
noromis peršasi palyginimas su 
Daumanto ’Partizanais už geležn. 
uždangos.“ Abu autoriai yra labai 
panašūs: jauni vyrai, gerai išsi
mokslinę, geležinės valios patrio
tai, pasiryžę geriau mirti, negu 
išduoti draugus ar gyventi vergi
joje. Bendras jų abiejų rašymo 
tikslas yra tas pats — parodyti 
pasauliui, kaip atominiame amžiu
je pavergiamos tautos ir kaip tų 
pavergtųjų tautų vaikai brangina 
laisvę.

Tačiau aprašomieji dalykai ir 
jų apdorojimas žymiai skiriasi. 
Daumantas susikoncentruoja ties 
partizanų veikla, jis siekia parody
ti plačių tautos masių aktyvų pa

sipriešinimą ir to pasipriešinimo 
organizaciją. Jis nori, kad dau
giau medžiagos apie vykusias Lie
tuvoje desperatiškas kovas būtų 
perduota ateities kartoms ir isto
rikams. Daumantas neturi laiko 
išgražinti stilių, jam nerūpi įvy
kius sujungti į nuoseklią eigą, jis 
skuba užfiksuoti faktus, kartais 
nuklysdamas į smulkmenas, kar
tais tik prabėgom kurį įvykį teuž- 
gaudamas. Atvykęs į laisvąjį pa
saulį tuo pačiu keliu, kaip ir Cra
ciunas, jis tik norėjo pranešti, 
kas dedasi tėvynėje, ir vėl sku
bėti pas paliktuosius kovos bro
lius. Todėl jo paliktoji medžiaga, 
nors ir yra neįkainuojamas tur
tas, kaip beveik vienintelis šalti
nis apie laisvės kovas tėvynėje, 
tačiau dabartinėje formoje ji, 
nors labai domina ir jaudina lie
tuvį, mažiau tesuinteresuotų ki
tatautį. Iš tos medžiagos galėjo 
gimti panašus į Craciuno veikalas 
apie laisvės kovotojus ir jų žy
gius. Galėjo, jeigu Daumantas, 
kaip ir Craciunas, būtų dar kartą 
atvykęs. Deja, jis nebeatvyks...

Dr. S. Aliūno slapyvardžiu pa
sivadinęs mūsų literatūroj žino
mas rašytojas prozaikas išspaus
dino Liet. Knygų Klubo Čikagoje 
išleistą šio pavadinimo humoristi
nių eilėraščių, rinkinį, kuris jau 
pasiekė ir Australijos skaitytojus.

Šiame eilėraščių rinkiny auto
rius kalba apie mūsų kasdienius 
rūpesčius ir negeroves. Jo eilėraš
čiai gal galima būtų pavadinti po
ilsio poezija, kuri skaitančiam su
teikia tikrą malonumą ir praskai
drina nors trumpam vieną ar kitą 
gyvenimo akimirką.

Prieš kelius metus tas pats au
torius tuo pačiu slapyvardžiu bu
vo išspaudęs ir kitą, mūsų spau
dos gerai įvertintą, humoristinių 
eilėraščių rinkinėlį, vardu “Vale
rijono lašai.”

“Mūsų Pastogės” redakcija čia 
pateikia du S. Aliūno eilėraščius 
iš jo išleisto “Trijų devynerių” 
rinkinio.

EILĖRAŠTIS PO BALIAUS
ATSIKELI NUO STALO, JAUTI KAŽINKAS STUMDO, 
GALVOJ IR KOJOSE, IR DŪŠIOJ NERAMU.
IR NEŽINAI, AR ŽMONĖS KELIASI AR BUNDA, 
AR EINA Į NAMUS, AR GRĮŽTA IŠ NAMŲ.

IR TAU ATRODO, KAD VAIKŠČIOT NEBEMOKI,
IR PAMĄSTAI: IR ČIA IR ŠIČIA MANO,
BET JUK NE ABSTINENTAMS, O PIJOKAMS, 
PIRMAS STEBUKLAS BUVO PADARYTAS KANOJ.

IR TAIP GRAUDUS ATSIREMI PRIE SIENOS, 
SMAGU, KAD ŽEMĖJ VISKAS PUIKIAI SUTVARKYTA, 
VIENIEMS SKANIAU ALUS, KITIEMS KAVA AR PIENAS, 
O MAN VISTIEK — AR LIKERIS, AR KRŪMUOSE VARYTA.

IR TAIP EINI NAMO, APSIMĄSTYDAMAS PO BALIAUS 
IR NORI GATVĖJ TAIP LYG KOKS ANSAMBLIS UŽDAINUOT 
O MEDŽIAI IR STULPAI PARGRIŪNA IR VĖL KELIAS, 
IR SUPAS DANGUJE GAL SAULĖ, GAL MĖNUO...

įvairu ir idomu
( (

DĖL SIUNTINIŲ LENKIJON
Daugelis lietuvių šelpia savo 

artimuosius, gyvenančius Lenki
joj, ypač Suvalkų trikampy. Mui
to mokesčiai betgi gerokai apsun
kino daiktų persiuntimą. Pačioj 
Lenkijoj ir išeivijoj buvo pradėta 
kritikuoti pergriežtus muito mo
kesčius. Neseniai Lenkijos vyriau
sybė pakeitė 1960 m. liepos 15 d. 
muito taisykles ir gerokai paleng
vino vartotų daiktų persiuntimą 
kaikurių grupių asmenims. Nuo 
muito mokesčio dabar gali būti 
iš dalies ar visiškai atleisti: as
menys, išlaikomi viešosios globos 
įstaigų arba ir šiaip nepasiturin
tys; studentai, gyveną iš stipendi
jos. Lengvatos taipgi taikomos 
vartotų daiktų siuntiniams, gau
namiems nuo giminių užsieniuo
se. (Į vartotų daiktų sąrašą įei
na: drabužiai, skalbiniai, apavas ir 
vaistai). Nuo muito mokesčio at
leidžiama iš dalies ar visiškai tais 
atvejais, jei siuntinys atėjo ap
gadintas bei netekęs dalies savo 
vertės. Be to, leidžiama sumažin
ti muito mokestį arba visai atleis
ti nuo jo, jeigu jis pagal oficia
lias taisykles išeina didesnis už 
pačių siunčiamųjų daiktų vertę, 
imant vietinės rinkos kainas, ir jei 
tie daiktai nėra skirti prekybai.

ATMETĖ AMERIKOS 
PAGALBĄ

JAV prez. Kennedy per Švedi
jos Raudonąjį Kryžių pasiūlė Ki-

Craciunas daugiausia dėmesį su
telkia į savo asmeniškus išgyve
nimus. Karpatų kalnuose veikian
čius rumunų partizanus jis tik 
vienur kitur tepamini. Jis labiau
siai stengiasi parodyti, kaip yra 
naikinamas individas, kaip palau
žiama jo dvasia, kaip .paraližuo- 
jamas pasipriešinimas, išvengiant 
atviro konflikto. Ir šitas pavaiz
davimas jam labai gerai pasisekė. 
Knyga, kurią autorius dedikavo 
dabart. Anglijos Vid. Reikalų Mi- 
nisteriui R.A. Butler’iui, kaip ma
tyti iš spaudos, jau dabar kelia 
didelį susidomėjimą, ir jos pasise
kimas diena iš dienos didėja.

E.L.I.

DAUG, DAUG DAINELIŲ

Daug doleriukų, mieloji seie, 
Aš susikroviau šitam krašte. 
Visokie balfai ir altai prašė, 
Bet neišgrauš jie anei graužte.

Kartu užaugom, kartu pražydom, 
O dabar dirbam kartu šapoj, 
Tuoj turtingesnis būsiu už žydą, 
Kur karves piovė Krekenavoj.

Niekad negrįšiu į tėviškėlę, 
Keiko ir steiko tenai neduos, 
Tas mano žalias, tas popierėlis, 
Nueis ten šuniui ant uodegos.

Daug doleriukų sukroviau, sese, 
Aš atvažiavęs šitan kraštan, 
Seniau tai auksą j žemę kasė, 
O aš kasdieną kišu maišan.

Mieloji sese, vis būsim šičia, 
Pakol pajėgsim krutėt darbe, 
Ir atsigausim tiktai koplyčioj, 
Tiktai graboriaus šauniam grabe.

nijoje siaučiančiam badui suma
žinti didelius kiekius maisto, ta
čiau komunistinės ambicijos tą 
pasiūlymą atmetė: negi imsi pa
galbą iš kapitalistinių kraštų.

JAV tada siūlė, kad Švedija ar 
Raudonasis Kryžius duotų maistą 
savo vardu, tačiau ir toks pasiū
lymas Pekingui buvo nepriimti
nas.

KADA JIE BUS TEISIAMI
Kai Sovietai ima garsintis Va

karams su savo teismais Baltijos 
kraštuose, tai Baltijos kraštų žmo
nės turi teisę kreipti Vakarų dė
mesį taip pat j šį klausimą:

— kada bus teismas tiem, kurie 
1941 m. birželio 26 Pravieniškėse 
surengė masines žudynes — nužu
dė 400 kalinių?

— kada bus teismas Rainių 
miškelio žudikam, kurie 1941-bir
želio 24 nukankino 73 kalinius?

— kada bus teismas Červenės 
žudikam, kurie 1941 birželio 25 
nužudė 118 lietuvių?

— kada bus teismas tiem, kurie 
1941 birželio mėn. Lietuvoje nu
žudė 15 kunigų?

— kada bus teismas ir tiem 
paskesniem, kurie padarė, kad 
Lietuvos gyvent, skaičius daugiau 
kaip vienu milijonu mažesnis, nei 
turėjo būti; jei iš to skaičiaus 
200.000 tenka Hitlerio sąskaiton, 
tai 800.000 yra sovietinių nusikal
tėlių padaras. Kada jiem bus 
teismas?

— kada tarptautiniam teismui 
bus išduoti dar likę tarp gyvų
jų atsakingiausi už Lietuvos ma
sinius žudymus ir nusikaltimus 
prieš taiką?

O jų vadai: — Nikita Chruščio
vas, Vlačeslav Molotovas, Serovas, 
Suslovas...

TAIP JAUNUOLIUS 
IŠNAUDOJA KOMUNISTINĖJE 

VENGRIJOJE
Vengrijos komunistinio jaunimo 

organas “Magyar Ifujsag” prane
šė, kad Vengrijos jaunimas 1960 
metais be atlyginimo atidirbęs 
įvairiose darbovietėse 11,8 milijo
nų valandų. Tuose darbuose da
lyvavę per 600.000 jaunuolių.

3
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ISPANŲ BANDYMAI AFRIKOJE
Afrikos džiunglių provincijoje 

Rio Muni ispanai kuria savo tipo 
afrikiečių-europiečių bendruome
nę, kuri gali tapti sėkmingu ban
dymu.

Atlanto pakrantėje esanti Rio 
Muni provincija kartu su Fernan
do Po sala sudaro Ispanų Gvi
nėją — mažiausią europinę kolo
niją tropinėje Afrikoje. Ten gy
vena 190,000 afrikiečių ir 4,000 
europiečių.

Devyniasdešimties mylių ilgio 
ir 120 mylių pločio provincija su
daro paskutinį gabalą imperijos, 
kuri kadaise buvo apėmusi di
džiausius istorijoje plotus.

Rio Muni provinciją supa naujos 
nepriklausomos Afrikos valstybės: 
šiaurėje* retai apgyventas Kame
rūnas, pietuose ir rytuose — taip 
pat retai apgyventas Gabonas.

Praeitais metais Kamerūne bu
vo kilusių neramumų, ir naciona
listinė agitacija įsiskverbė per 
džiunglių sieną. Ji sustabdyta po
ra tuzinų areštų. Gabone ligšiol 
buvo ramu.

Ispanai sako, kad daugiau kaip 
20 praeitą vasarą areštuotų čiabu
vių buvo paleisti po kelių mėne
sių. Vienas iš jų, Enrique Mbo 
pabėgęs į Kamerūną, palikdamas 
savo šeimą ir turtą, bet ispanai 
jo nelaiko didele grėsme. Jo sū
nus vis dar tebestudijuojąs Ispa
nijoje, gaudamas valdžios stipen
diją.

20,000 gyventojų turinti didžiau
sią miestą ir uostą Batą supa veš
lios kakavos, kavos, bananų ir 
palmių plantacijos, nusitęsiančios 
iki mėlynų kalnų provincijos gilu
moje. Įstatymu saugomos gorilos 
siaučia plantacijose, laužydamos 
bananų medelius, ir medžiotojų 
būriai atskrenda iš Madrido pa
medžioti dramblių arba hipopo
tamų. Tai tikra pasakiškoji Afri
ka — graži ir puslaukinė. . Bet 
miestas jau turi aiškų europinį, 
tiksliau ispanišką vaizdą.

Turgaus dienomis krautuvės, 
barai ir kino teatrai pilni čiabu
vių, kurie čion atgabena parduoti 
kavą, kakavą ar palmių riešutus. 
Už gautus pinigus jie perkasi 
drabužius, radijo aparatus ir ki
tas pigias japoniškas prekes, ku
rios dabar užplūdo visą Vakarų 
Afriką. Prieš dešimtį metų jie 
dar tebevaikščiojo nuogi, bet mi- 
sijonieriai ir bendra pažanga viso
je Afrikoje privertė juos prisitai
kyti prie Vakarų papročių.

Teoretiškai Ispanija gavo Rio 
Muni iš Portugalijos 1778 metais, 
bet praktiškai ją užimti pradėjo 
tik 1900 metais. Dabartinis eko
nominis klestėjimas kai kuriems 
čia nuo sena gyvenantiems ispa
nams kelia galvosūkį, bet jie duo
da kreditą generalisimo Franco 
režimui, kuris superka jų produk
tus ir palieka juos ramybėje.

Ispanija, pvz., moka 35 centus 
už čia užaugintos kavos svarą, kai 
kaimyniniame Gabone arba Ka
merūne čiabuviai gauna tik 16 
centų. Už kakavos svarų Ispani
jos vyriausybė čia moka 25 cen
tus, o anapus sienos 18 centų.

“Kol tokios kainos bus moka
mos,’’ sako vietos ispanai, “mūsų' 
čiabuviai neturės pagrindo pavy
dėti Kamerūno ar Gibono gyven
tojams’’.

Ne vien ekonominė politika — 
ir stipri ispanų politinė bei ad
ministracinė kontrolė visus nacio
nalizmo reiškinius paverčia rizi
kingais ir nepelningais.

Lėtai, bet palaipsniui Ispanijos 
režimas šią seną, ispanų laivyno 
valdytą koloniją veda į civilinę ad
ministraciją, panašią kaip metro
polinėse Badajozo arba Huelvos 
provincijose. Kur įmanoma, orga
nizuojami valsčiai ir renkami pa
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reigūnai, atsakingi gubernatoriui. 
Pati provincija valdoma paskir
tos mišrios europiečių ir afrikie
čių “deputacijos”. Esama ženklų, 
kad populiarus ir respektuojamas 
gubernatorius adm. Faustino Ruiz 
Gonzalez galįs negrįžti iš Madrido, 
kur numatoma jį paskirti Ispani
jos laivyno viršininku. Tuo atveju

KULTŪRINĖ KRONIKA
★ Lietuvos topografinis žemė

lapis. “Tėviškėlės” leidyklos savi
ninko Vlado Vijeikio rūpesčiu iš
leistas Lietuvos topografinis že
mėlapis. (Leidyklos adresas: 4346 
So Western Ave., Chicago 9, Ill.). 
Leidinį redagavo ir jam reikalin
gus žemėlapius surankiojo Bro
nius Kviklys. Knyga didžiulio for
mato: 44,5 x 31,5 cm. Pažymėtina, 
kad čia atvaizduojamos ir Lietu
vos “pakraščių” žemės. Tai visais 
atžvilgiais vertingas leidinys.

★ “Mūsų Lietuva” — krašto vie
tovių studija. “Lietuvių Enciklo
pedijos” leidėjas J. Kapočius Bos
tone apsiėmė išleisti Broniaus 
Kviklio paruoštą stambų veikalą 
“Mūsų Lietuva”. Tai plati krašto 
vietovių istorinė, geografinė ir 
etnografinė studija. Kokios apim
ties veikalas, matyti iš to, kad ran
kraštis turi 2.500 puslapių.

★ Lietuvio redaguotas mokslinis 
veikalas anglų kalba. Fabijonas 
Gudas, Louisianos valstybinio uni
versiteto dėstytojas, redagavo mo
kslinę antologiją anglų kalba: 
“Extrasensory Perception”, kur 
dėstomos įvairios šių dienų psi
chologinės ir parapsichologinės 
temos. Tarp kitko, atvaizduojami 
telepatijos eksperimentai, ieškant 
jiems natūralaus išaiškinimo, ne
siremiant antgamtinėmis jėgomis. 
(Išleido Ch. Scribner’s Sons Comp. 
New Yorke. 141 pusi.).

A Prof. St. Kairio atsiminimų 
antrasis tomas. Prof. S. Kairys 
po sunkios operacijos sveiksta ir 
šiuo metu papildo savo atsiminimų 
antrojo tomo tekstą, kuris, kaip 
praneša “Darb. Balsas”, netrukus 
bus atiduotas spaustuvei. Antrąjį 
tomą sudarys dvi dalys: 350 pusi, 
atsiminimų ir 150 pusi, dokumen
tų ir kitų priedų.

★ Baltų centrinės bibliotekos 
veikimo apyskaita. Nuo 1951 metų 
rudens Miunchene veikia priva
čiais pagrindais “Baltische Zent- 
rale Bibliothek” (Baltų centrinė 
biblioteka), kuriai vadovauja Ot
to Bong. Jis ir paruošė tos bib
liotekos apyskaitą ‘Arbeitsbericht 
1955-1960”. Leidinys turi 58 pus
lapius ir 9 priedus, jų tarpe 4 Pa
baltijo kraštų žemėlapius, kurie 
dar niekur nebuvo skelbti. — Ta 
proga informuojama, kad biblio
tekos knygų skaičius paaugęs iki 
2.400, o žemėlapių skaičius iki 
1.016. Biblioteka turi didžiulį Pa
baltijo kraštų nuotraukų archyvą 
— viso daugiau kaip 40.000 nuot
raukų.

A Keturiomis kalbomis apie lie
tuvių literatūrą. Sovietų leidžia
mas anglų, vokiečių, ispanų ir len
kų kalbomis žurnalas “Tarybinė 
literatūra” šių metų pirmąjį nu
merį paskyrė Latvijos ir Estijos 
literatūrai. Dabar ruošiamas spe
cialus numeris apie lietuvių lite
ratūrą. Jame būsią atspausdinti 
rašytojų grožinės kūrybos pavyz
džiai, straipsniai apie atskirus lie
tuvių rašytojus, recenzijos ir šiaip 
literatūrinės informacijos.

★ Leidinys apie praeities ir da
barties Šiaulius. Kaip Vilniaus ra
dijas pranešė, ką tik iš spaudos 
išėjęs kelių autorių paruoštas lei
dinys apie Šiaulius. Atvaizduoja
ma Šiaulių miesto istorija nuo 
pat įkūrimo iki šių dienų. Skyrius 
apie pokario Šiaulius yra propa
gandinis, nušviečiami “laimėjimai” 
sovietiniu laiku. Esą pateikiama 
ir miesto informacjja bei svarbes
ni adresai.

★ Išėjo “Rūda ir Rauda”. Tai 
poezija iš Lietuvos ir Sibiro, iš
leista leidyklos “Už žmogaus lais
vę”. Šiuo nedideliu leidiniu pra
dedama Tėvynės Kūrinių Serija. 

kolonija turėtų civilinį guberna
torių, tik jos gynybos ir saugumo 
reikalai būtų pavesti tvarkyti 
Madrido skirtam kariniam “gene
raliniam kapitonui”, kaip dabar 
yra Kanarų salose, Ispanų Saha- 
roje ir kitose Ispanijos valdomo
se užjūrių teritorijose.

Dirv. L

Knygelės pradžioje yra laidėjų 
žodis ir trumpas komentaras; to
liau išspausdinta ištisa eilė lietu
viškų eilėraščių, sukurtų paverg
tame krašte ar Sibiro ištrėmime. 
Knygų platintojai ją gali gauti 
užsakydami VLIKo adresu. Knyge
lės kaina yra 25 cnt. Joje yra 40 
puslapių.

Apie knygelės pasirodymą ats
kiru keliu informuojama angliš
koji spauda bei agentūros, paduo
dant keletą vertimų į anglų kalbą.

A Dr. Juozas Girnius baigia 
ruošti spaudai knygą apie lietu
višką bendruomenę tremtyje, kur 
jis išryškina tautos ryšį su krau
ju, žeme ir kultūra.

★ Mkt. U. Jonynienė Amerikoj 
ruošia lituanistikos vadovėlį sep
tintam skyriui. Anksčiau yra iš
leistas jos vadovėlis “Lietuvos 
laukai”.

★ Mokt. U. Jauniškienė paruo
šė elementorių “Mano knygelė”. 
Jo tekstas įteiktas aprobuoti cent
rinei švietimo tarybai J.A.V-bėse.

A Kipras Bielinis baigia spaudai 
ruošti trečią savo atsiminimų to
mą.

★ Aušra Jurkynaitė, politinius 
mokslus studijuojanti Illinois uni
versitete, savo bakalaureato laips
niui rašo temą apie lietuvius atei
vius, rinkdama duomenis, kaip jie 
pritampa prie Amerikos politikos, 
kaip tuo domisi. Tuo reikalu ap- 
klausinėjo keŲajsdįepimt lietuvių 
ateivių.

★ Inž. Stepas V. Malėnas popie
riaus ir celiuliozės firmos Ameri
koj paskirtas naujam darbui į In
diją, kur ta firma turi stambų 
padalinį. Inž. St. Malėnas buvo 
Petrašiūnų popieriaus fabriko di
rektorius. Atvykęs į JAV, Syra
cuse universitete labai sėkmingai 
baigė popieriaus ir celiuliozės ga
mybos mokslus.

★ Estų rašytojas August Gailit 
mirė Švedijoje. Yra buvęs teatro 
Vanemuine direktorius, ilgesnį 
laiką gyveno Berlyne, Paryžiuje, 
Romoje. Yra parašęs apsčiai kny
gų. Daugelis jo romanų ir novelių 
yra išversta į prancūzų, vokiečių, 
rusų, lenkų, latvių ir kt. kalbas. 
Jo į lietuvių kalbą išverstas “To
mas Nipernadis” susilaukė net 
dviejų laidų (antroji — tremty
je). Kaikurie jo kūrinių vertimai 
buvo spausdinami lietuvių perio
dikoje.

A Vertina lietuvius rašytojus. 
Amerikiečių novelės žurnalas 
“Story” įsidėjo lietuvių rašytojų 
novelių rinkinio “Selected Lithu
anian Short Stories” recenziją, 
kurioj palankiai pasisakoma apie 
lietuvių noveles angliškai. Recen
zentas džiaugiasi, kad ši knyga 
įvedė jį į skirtingą literatūrą, 
apie kurią jis nieko nežinojęs. Pa
davęs informacines žinias apie šią 
antologiją, recenzentas ypač iš
kelia V. Krėvės “Silkes” ir A. 
Vienuolio novelę. Pabrėžia, kad ši 
lietuvių antologija būtina knyga 
kolegijų ir universitetų bibliote
kose.

A Inž. dr. Algirdas Nasvytis 
parašė Barboros Armonienės per
gyvenimus už Geležinės Uždangos. 
Ši žiauri lietuvės motinos patir
tis bus išspausdinta knygoje, ku
rią leidžia didžiulė knygų leidyk
la Lippincott, N. Y. Knyga va
dinsis “Leave your tears in Mos
cow”, apie 200 psl. pasirodys dar 
šiemet.

Barboros Armonienės išgyveni
mai sutrauktoje formoje pr. mėne
sį buvo išspausdinti “Life” žur
nale.

★ Poeto Bernardo Brazdžionio 
premijuotas (“Aidų” prem.) eilė
raščių rinkinys šiomis dienomis 
pasiekė skaitytojus. “Vidudienio 
sodai”, su gražiu dail. Valiaus vir
šeliu, išleisti. “Lietuvių Dienų” 
leidyklos. Galima užsisakyti per 
leidyklą ar per lietuviškų knygų 
platintojus.

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTĮ, 

kurio kaina: kietais viršeliais £ 
2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

^Lictuuiai------
FMAULYX.

IS LIETUVOS ATVYKUSIAI 
RENTELIENEI SUĖJO 109 

METAI AMŽIAUS

Kilusi iš Kidulių ūkininkė Ema 
Rentelienė pasidarė Vokietijos 
rekordiste — amžiumi. Jai nese
niai suėjo 109 metai! Senesnio 
žmogaus Vokietijoje nėra. 1957 
m. gruodžio mėn. Rentelienė su 
savo dukra, kuriai irgi jau 72 me
tai, atvyko iš Lietuvos į Vokieti
ją, perėjo Friedlando ir kitas sto
vyklas ir dabar gyvena Wanne- 
Eickel. Tos vietovės burmistras 
pats atvyko į jos butą sveikinti, 
dovanodamas už kiekvienus su
lauktus metus po vieną naują si
dabrinę markę. Pažymėtina, kad 
ir Rentelienė ir jos dukra, kaip 
pastebi spaudos atstovai, kalba tik 
lietuviškai. Klausinėjama, kaip ji 
gyvena, kad tokio amžiaus susi
laukė, atsakė, kad visą amžių dir
busi žemės ūkio darbus ir maitino
si paprastais kaimiškais valgiais. 
Pirmą kartą savo amžiuje pas gy
dytoją patekusi 1957 metais Fried
lando stovykloje, kur visi atvyku
sieji iš Rytų gydytojo apžiūrimi.

LIETUVIŲ ŠOKĖJAI
PASIRODĖ VAŠINGTONE

Įvairių tautų liaudies šokių fes
tivalis įvyko Vašingtone, “Con
stitution Hall” patalpose, geg. 20 
d. Lietuvius atstovavo Bostono 
Lietuvių tautinių šokių sambūrys, 
vadovaujant O. Ivaškienei. Lietu
viai gerai pasirodė, šio sambūrio 
muzikos programai vadovauja Ju
lius Gaidelis.

Birželio 13 d. Valstybės Depar
tamento patalpose ir jo sumany

ALUMINIUM AWNINGS

VISKĄ GAUSITE PAS LIETUVIUS PREKYBININKUS

CABRA — VALE HOME FURNISHING.
88 John Str., Cabramatta. Tel. UB 2899

CASEMENT ROLL-UP
F 28

Vyniojamoji lango už
danga “Casement” 

suteikia reikiamai švie
sos ir apsaugoja nuo 

karščio.

MERIDIAN
F 4

Automatiškai nusilei
džia ir pasikelia, sau
godama Jūsų namą 
nuo karščio ir duoda

ma pavėsį. 

mu ruošiamas tautinių šokių kon
certas, kuriame Bostono lietuviai 
šokėjai taip pat dalyvaus. Į tą 
šokių vakarą atsilankys JAV vy
riausybės nariai, Valstybės De
partamento pareigūnai ir diplo
matinio korpuso atstovai.

LIETUVIAI SPORTININKAI 
STEIGIA NAUJĄ FABRIKĄ

Kaip pranešė “Argentinos Lie
tuvių Balsas”, žinomas lietuvių 
krepšininkų pirmininkas ir Sriu
belių bei veržeklių fabriko savi
ninkas susidėjo su kitu sportinin
ku, Antanu Jankausku, ir įsteigė 
naują bendrovę “Reductec” mo
torams gaminti. Bendrovėje daly
vauja taip pat Jankausko brolis 
Jonas ir čekoslovakų kilmės dali
ninkas Miguel Straniak. “Redu- 
cec” gaminiai turį Argentinoje 
plačią rinką.

JIE GIMĖ SVETUR, BET 
GRAŽIAI LIETUVIŠKAI KALBA.

Motinos dienos minėjimo proga 
Buenos Aires “Arg. Liet. Balso” 
reporteris pabrėžia, kad ir gimę 
Argentinoje programos dalyviai 
gražiai lietuviškai kalbėję.

ITALIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS P-KAS PASTATĖ 
ULTIMATUMĄ ORGANIZACI
JAI, PASKLEIDUSIAI NETIESĄ

Papildant anksčiau duotas in
formacijas, dar galima paminėti, 
kad VLIKo įgaliotinio ir ELTA- 
PRESS redaktoriaus V. Mincevi
čiaus suruoštas lietuvių skyrius 
bendroje parodoje “Kenčianti Baž
nyčia” Ravennoje patiekė žiūro

JEI NORITE JAU, KAD ŠIĄ
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vams daug vaizdžios medžiagos. 
Lietuvos skyriuje buvo išstatyta 
virš 200 dokumentų ii' fotografi- 
jų, liudijančių žiaurų lietuvių tau
tos persekiojimą. Prie krauju la
šančio Sovietų Sąjungos žemėlapio 
stovėjo lietuvaitės tautiniais rū
bais manketas. Fone kabojo Lie
tuvos vytis ir tautinė vėliava, ge
dulo šydu perrišta, šonuose dail. 
Petravičiaus pieštas rūpintojėlis ir 
sop. motina. Apačioje trys gra
žūs lietuviški kryžiai ir vitrina 
su dokumentais. Toliau sekė do
kumentacija: žemėlapiai, doku
mentai ir nuotraukos. Pvz., vie
noje nuotraukoje matome, kaip 
pasirašoma Molotovo-Ribbentropo 
sutartis 1939 m., kurios pasėkoje 
buvo “pirkta” ir “parduota” Lie
tuva bei kitos Pabaltijo valstybės. 
Buvo duodami ir Lietuvos kančių 
vaizdai, partizanų nuotraukos ir 
kt. Specialiame skyriuje parodyta 
kat. bažnyčios persekiojimas Lie
tuvoje. — Parodą aplankė didelis 
skaičius žmonių. Svečių albume 
paliko parašus net 35.000 lankyto
jų. Apie parodą daug rašė italų 
spauda ir pranešė radijas. Tas su
kėlė ypač komunistų susinervini
mą. Vos parodai užsidarius, bu
vusių fašistų persekiotųjų italų or- 
ganiazcija ANPPIA paskelbė, gir
di, parodoje parodyti žiaurumai 
buvę padaryti ne sovietų, bet na
cių. Kadangi apie sovietų žiauru
mus tik lietuvių skyriuje buvo 
skelbta, Italijos LB valdybos p- 
kas kun. V. Mincevičius reagavo į 
tokį paskelbimą ir pastatė minė
tai organizacijai ultimatumą, iki 
liepos 13 d. savo tvirtinimus įrody
ti arba viešai pripažinti, kad žudy
nės buvo įvykdytos sovietų. Prie
šingu atveju būsią kreipiamasi į 
teismą. Lietuvių ultimatumas bu
vo paskelbtas spaudoje ir paskleis
tas atskiruose plakatuose. — Ru
denį numatyta suruošti tokią pa
rodą platesniu mastu, kuri būtų 
kilnojama po visą Italiją. Turin
čių tinkamos parodai madžiagos 
tautiečių kun. Mincevičius prašo 
tąją medžiagą perleisti nufotogra- 
favimui.

ARCADIA DOOR CANOPY
F 29

LUXAFLEX “ARCADIA".. 
DURŲ UŽDANGA APSAUGO 
JŪSŲ FRONTINES DURIS 
NUO LIETAUS IR SAULĖS.
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ŠACHMATU KAMPELIS
ADELAIDĖS ŠACHMATININKŲ VEIKLA

SPORTO GYVENIMO 
NUOTRUPOS

DAUGIAU TOKIŲ 
SPORTININKŲ

Štai, aną dieną netikėtai užsu
kau j Newtowno policijos salę, 
kur dabar sekmadienių rytais tre
niruojasi Sydnėjaus Kovo krepši
ninkai, teisingiau pasakius — 
krepšininkės, nes jos turi ir tre
nerį ir darbas vyksta pilnu tem
pu. įėjęs net nustebau, pamatęs 
mūsų sporto veteraną Vincą Bin
kį, beaiškinantį krepšinio meną 
naujai susiformavusioms Kovo 
krepšininkėms. Pasiteiravus pa
aiškėjo, kad Binkis savo iniciaty
va surinko jau apie 20 jaunų (dar 
netekėjusių ir reikia tikėtis greit 
neištekėsiančių) merginų ir dabar 
su jomis smarkiai dirba. Kiek ži
nau, anksčiau Sydnėjus buvo “iš
garsėjęs” savųjų merginų žemu 
ūgiu, kai dabar jaunosios sporti
ninkės, t.y. bent pusė iš jų, yra 
aukštos ir turi galimybių tapti ge
romis žaidėjomis. O kaip gi su 
vyrais, pasiteiravau? Pasirodo, 
buv. treneriui Laukaičiui laikinai 
apsivertus begale darbų namuose 
ir negalint kurį laiką dirbti su vy
rais, krepšininkai ir Kovo valdy
ba negali rasti nors laikino jiems 
trenerio, kai, pasak pirmininko, 
būtų tikrai nelabai malonu sam
dytis australą trenerį. Man tikrai 
įdomu, ar jau toki buvę Kovo spor
tininkai, kaip pvz. Daudaras, ku
rio treniravimo laikais Kovo vy
rai pirmavo visoje Australijoje, 
Šutas, buvęs Australijos ir lietu
vių krepšinio “žvaigždė”, Kože- 
niauskas, Bačiulis, Gečiauskas, 
Bernotas ir kiti negalėtų pašvęsti 
sekmadienio rytą kelių valandų 
laiko, padedant mūsų jauniesiems 
žaidėjams. Turint bent kiek 
sportiško jausmo, negalime juk 
gyventi tik praeitimi, visiškai už
mirštant šiandieninius rūpesčius 
ir darbus.

Nekalbant apie Sydnėjų, Štai — 
“M.P.” Sporto Skyriuje skaitau 
apie kitą mūsų sporto apaštalą 
Merūną, kuris laikinai apsigyvenęs 
Tasmanijoje, ten suorganizavo 
merginas krepšininkes ir iš viso 
pajudino šios salos sporto gyve
nimą. Jeigu mes turėtume bent 
po porą tokių tikrąja žodžio pras
me sportininkų, kaip Binkis, Mo
rfinas gal ir kt. kiekviename mūsų 
sporto klube, tai tikrai mūsų spor
to gyvenimas Australijoje žydėte 
žydėtų. O gal, susitarus su Meni
nu ir kitais, galima juos būtų ku
riam laikui pasikviesti į daugiau 
apsnūdusius sporto klubus, kad jie 
savuoju užsidegimu įžiebtų tuose 
miestuose ir didesnę sportui mei
lę.

BENDRADARBIAVIMAS

Gavęs paskutinį New Yorke iš
leidžiamą “Sporto” laikraštį, tik
rai apsidžiaugiau, skaitydamas 
mūsų senųjų sporto “vilkų" žo
džius. Malonu, kad šis, kas trys 
mėnesiai išleidžiamas, sporto žur
naliukas yra padaręs labai didelę 
pažangą ir savo bendradarbių 
tarpe turi nemažą skaičių žinomų
jų senųjų sportininkų, kaip Pu- 
zinauskas, Keturakis, Jasinskas, 
Tamulynas, Supronas, Mickevi
čius ir kiti. Taip pat malonu mums, 
Australijos lietuviams sportinin
kams, kai matome jame savosios 
sporto šventės nuotraukas su ga
na plačiais aprašymais. Šį žurna
lą redaguoja vienas iš žymiausių 
mūsų sporto spaudos žurnalistų — 
Kęstutis čerkeliūnas.

Žvelgiant į lietuviškąją sporto 
gyvenimą Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje ir kitur, man kyla 
mintis, ar nebūtų įmanoma mūsų 
vadovaujamo organo ALFAS val
dybai užmegsti daug tampresnius 
ryšius su mūsų draugais Ameriko
je ir Kanadoje, pasikeičiant ne 
vien tik metiniais sveikinimais, 
bet ir visų darbų ir sportinių už

simojimų projektais savuose kraš
tuose, juos vėliau skelbiant spau
doje.

ŠACHMATAI

Būdamas šachmatų mėgėjas, su 
džiaugsmu sutikau naujai pasiro
džiusį Sporto Skyriuje šachmatų 
kampelį. Kiek pamenu, dar pasku
tiniosios sporto šventės metu Syd
nėjuje, naujasis š.K. redaktorius 
A. Dargužis prašė šio protinio 
sporto žaidėjus ir žinovus bendra
darbiauti šiame skyriuje, tačiau, 
nors jie ir buvo jam tai pažadė
ję, vis dėlto tuos pažadus užmir
šo ir iki šiol niekas neįstengia 
savąjį skyrių papildyti. Praėjus 
pusmečiui ir gerokai pailsėjus, 
būtų įdomu šį bei tą išgirsti ir iįs 
kitų miestų šachmatininkų.

KAS UŽBAIGS?

Užkliuvus į Bankstowno Namus, 
pripuolė prie manęs keletas tų na
mų “šulų” ir tuoj- pat klausia, 
kaip čia yra su sportininkais, ko
dėl jie sau aikštelės nenori įsi
rengti? Teisinausi šiaip ir kitaip, 
sakydamas: negi dabar gali atva
ryti jaunuolius 15 — 17 metų 
amžiaus, duoti jiems kastuvą į 
rankas ir liepti kasti žemę, ką 
pamatę tėvai ne tik kad prie aikš
telės neprileis, bet ir sviedinį į 
rankas uždraus paimti. Kalbėjom 
taip ir kitaip ir bendros išvados 
negalėjom nuspręsti, nors buvo 
aišku ir jiem, ir man, kad uždels
tas aikštelės įrengimas niekam 
gero neatneša ir ypatingai kenks
mingas yra vietiniam jaunimui, 
kurie į miestą nevažiuoja, o sa
vos aikštės neturi. Imkit ir nusi
leiskit bankstowniskiai: įtaisę 
“palocius”, įtaisykit ir kiemą, už 
ką visi bus jums tik dar kartą dė
kingi.

ARGI VĖL UŽSNŪDO?
Savoj spaudoj skaitom kone 

apie visus sporto klubus ir jų na
rių didesnį ar mažesnį veikimą, 
tačiau šiais metais, jeigu nekly- 
siu, dar neteko nieko — nei ge
ro, nei blogo — matyti apie mūsų 
sostinės Canberros sportininkus. 
Negi jie jau ir vėl aptingo? Jeigu 
ne, tai atminkit canberiškiai, kad 
jumis domisi ir kiti ir karts nuo 
karto malonu būtų ir apie jus iš
girsti.

Rimas Gailius

Praėjusiais metais Vyties šach
matininkų komandos tarpklūbinė- 
se rungtynėse pasirodė silpnokai. 
A komanda užėmė 8-tą, o B ko
manda — 6 vietą iš 10. Daugiau
siai kaltas dėl to yra žaidėjų ne
atvykimas į varžybas.

Geriausiai pasirodė šie žaidė
jai: Reivytis 7į (10), šlamanas 
5i (9), Opulskis 6 (11), Umeris 
6 (12). Pirmas skaičius nurodo 
pelnytus taškus, o skliausteliuo
se, kiek kartų žaidė. Tai, žinoma, 
nerodo žaidėjų stiprumo, nes aukš
tesnėse lentose ar klasėje ne taip 
lengva pelnyti taškų. Metai bu
vo užbaigti 2-os vietos laimėjimu 
Sydnėjaus sportu šventėje, čia 
gerai pasirodė A. Markevičius, 
sulošęs lygiom su Sydnėjaus ats
tovu.

šių metų sezonas buvo pradėtas 
kovo 12 d. žaibo turnyru, kurį lai

mėjo R. Arlauskas, surinkęs 6 taš
kus. Toliau sekė R. Baranauskas 
— 5į ir B. šlamanas — 4į.

šiuo metu šachmatininkai vėl 
žaidžia tarpklūbinėse varžybose A 
ir B klasėse. Iki šiol turėta 3 
rungtynės. A kl. komanda surin
ko taškų iš Norwood Ii, Caissa 
I 3 Postai Institute 3 ir yra 
4-oje vietoje. B kl. komanda su
rinko taškų iš Elizabeth 2, Mit
cham 4, Caissa 4i ir yra pirmoje 
vietoje dviejų taškų skirtumu 
nuo sekančios. Abiejose klasėse 
varžosi devynios komandos.

Gegužės mėn. vykstančiose Ade
laidės miesto pirmenybėse daly
vauja R. Baranauskas.

Sekančios tarpklūbinės varžybos 
A klasei yra gegužės 31 d., o B 
klasei birželio 14 d.

M.P.

Melburne
IŠVYKA I GEELONGĄ

Gegužio 13-tą dieną Geelonge 
įvyko Sporto Klubo Vyties balius, 
kurio proga buvo pakviesti mel- 
bourniškiai sportininkai sužaisti 
draugiškas rungtynes. Į šias rung
tynes ir balių varpiečiai išvyko su 
dideliu entuziazmu, nors grįžo la
bai nusivylę. Nors rungtynės ir 
buvo pralaimėtos, tačiau šeiminin
kų elgesys viršijo viską. Atvykus 
į balių, varpiečiai sportininkai 
buvo palikti visai vieniši ir nebu
vo į juos kreipiama jokio dėmesio. 
Tikrai gaila, kad šeimininkai netu
ri pareigos jausmo pasikvietus 
svečius kartu su jais pabendrauti 
ir juos nors iš dalies užimti.

VYTIS — VARPAS (vyrai) 
55:51 (22:24)

Vytis, žaisdama savo salėje, tu
rėjo gerai susiimti, kad laimėtų, 
nes nuo pat pirmos minutės var
piečiai vedė žaidimą keliais taš
kais, nors daugiau atsiplėšti ne
galėjo. Paskutinėse žaidimo minu
tėse šeimininkai išvystė didelę 
spartą, įstengė užmesti keletą 
krepšių ir išplėsti laimėjimą. Var
pui taškus pelnė: Soha 17, Urbo
nas 6, Plečkauskas 4, Valiukevi
čius 3, Kuncaitis ir Vaišutis po 2.

VYTIS — VARPAS (moterys) 
40:20 (12:9)

Nors pirmą puslaikį varpietės ir 
parodė didelę pažangą žaidime 
prieš daug daugiau patyrusias ir 
namie žaidžiančias vytietes ir sky
rė tik trys taškai, tačiau antraja
me puslaikyje, neturėdamos pas
kaitų, varpietės pavargo ir turėjo 
pasiduoti geriau žaidžiančioms 
šeimininkėms. Varpo taškai: La
zutkaitė 13, G. Kalvaitytė 4, A. 
Kalvaitytė 2, Šilvaitė 1 ir Adoma
vičiūtė 0.

AUSTRALŲ PIRMENYBĖSE

Prasidėjus žiemos sezonui, Var
po vyrai Viktorijos pirmenybėse 
gavo teisę žaisti III-je divizijoje, 
nes pakilus žaidimo lygiui atsirado 
pajėgesnių krepšinio komandų. 
Tatai rodo, kad Varpo vyrai savo 
žaidime neprogresuoja, bet atvir
kščiai, todėl reikėtų kuo greičiau
siai stengtis kaip nors pakelti 
Varpo žaidimo lygį.

Business House S-gos pirmeny
bėse varpiečiai paliko tose pat 
klasėse t.y. A ir B.A klasėje. At
rodo, nebus daug pasikeitimų, 
kai B klasės vyrai žada rimtai 
“susiimti”, aktyviai treniruotis ir 
metų gale tapti nugalėtojais. Sėk
mės jiems!1

Varpo merginos šį sezoną pra
deda žaisti jau B klasėje Viktori
jos pirmenybėse. Jeigu jos ir to
liau taip dirbs, kaip dirbo iki šiol, 
laimėdamos D ir C klasių pirme
nybes, tai reikia tikėtis, kad jos 
gražiai pasirodys ateityje.

VARPAS — YMCA (vyrai) 
59:51 (24:26)

Šios rungtynės buvo gana sun
kios ir pirmą puslaikį teko pra
laimėti, o antrame puslaikyje So- 
hos ilgi metimai atnešė pergalę. 
Taškai: Soha 27, Urbonas 24, Vai
šutis 2.

Neatvykus Montague komandai, 
Varpas gavo laimėjimą be žaidi
mo, Viktorijos pirmenybių III-je 
div. jau turėdami du laimėjimus.

t
VARPAS — KODAK 32:18

Vyrų A klasės rungtynės, nors 
ir buvo laimėtos, tačiau neįdo
mios, nes priešas buvo labai silp
nas. Taškai: Soha 18, Urbonas 14.

Prieš antrą, taip pat silpną ko
mandą, Brunans buvo laimėta 
57:22.

B klasėje pirmąjį susitikimą 
varpiečiai laimėjo prieš Lieberts 
31:27. Taškai: Jomantas 18, A. 
Vaišutis 7, Pukys 4 ir Gudeika 2.

MOTERYS PRALAIMI

Pradedant sezoną, varpietės pa
rodė labai nesportišką elgesį ir į 
rungtynes susirinko vos... ketu
rios, ko pasėkoje pralaimi rungty
nes 26:28 prieš Reliable koman
dą. Taškai: Urbonaitė 12, Lazut
kaitė 8 ir Kalvaitytė 6.

Ai jo

Adelaidėje
VYTIS — SOUTH ADELAIDE 

(50 — 68)

Vytis — South Adelaide žaidy
nės buvo labai įdomios, kur, buvo 
tikėtasi, lengva priešo pergale, 
bet mūsų vyrai sukovojo labai pui
kiai ir žaidimas vyko labai apyly
giai, tik paskutinėse minutėse, 
išėjus Gumbiui, priešas gavo len
gviau atsikvėpti ir laimėjo užtik
rintai 50 — 68 rezultatu. Lietu
vių eilėse matėsi nuovargis ir at
sirado lengvesnių spragų priešui 
prieiti prie krepšio. Norėčiau pa
minėti, kad A. Lapšys, vienas iš 
mūsų jaunesnių krepšininkų, pas
kutinėse žaidynėse buvo geriau
sias iš lietuvių tarpo aikštėje, 
pelnydamas 13 taškų, toliau seka 
Gumbys 18, Ignatavičius 10, Pet
kūnas 9, L. Urmonas 0, R. Po
cius 0.

VYTIS II — WEST TORRENS 
(14 — 52)

Jauni žaidėjai neturi patyrimo 
šioje klasėje žaisdami. Tenka pri
sipažinti, kad mėtyti nemoka ir 
jų niekas neišmokys, jeigu patys 
nepraleis daugiau laiko treniruo
tėse, nes kitokiu atveju jų lygis 
paliks dar žemesnis, nes australai 
daro labai dideję pažangą.

Pasižiūrėjus aikštėje, mūsų jau
nuoliai atrodo jau vyrai, daug ge
riau fiziniai sudėti už australus, 
tačiau neturi jokio kovingumo. 
Torrens nėra stipriausia komanda 
šioje lygoje ir ateitis gali atnešti 
baisesnių rezultatų, jeigu mūsiš
kiai nepasitaisys, žaidė ir taškus 
pelnė: R. Pocius 8, Ramonaitis 3, 
Gudelis 2, Daniškevičius, Morkū
nas, Kapočiūnas, G. Statnickas ir 
Rudzinskas po 1.
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gera muzika. ą
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S MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS g 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! g

K PAGES *<•

MONUMENTAL MASON,
| 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — |

•:•: sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- :•:• 
:•:• jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

t LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE
« -

- A.C.T. Builders Pty. Ltd. H
” Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia «- 
; ’ planus, specifikacijas ir apskaičiavimus. ’'
" Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. ”

Telef. J 4094. "

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 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

.■.■.■.■.■.■.".■.■.■.■.■.■.'.■.•.■.■.■.‘.‘.■.■.■.■.■.V.'/.'.Y.'AV/A'.'A'.’AV.".

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

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

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

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

■.V.V\V.W.V.V.W.,.\WAW.W.,.W^A,/.VAV.VAVi,A
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HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia

(Kampas Liverpool St.)
TEL.: 21-4254 arba BA-4254

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

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Inturistu. Nesiduokite klaidinami kitų skelbimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dai
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

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

AGENTAI :
SYDNEY:
CABRAMATTA,
PARRAMATTA,
BELMORE, M. Cibulskis, 468 Burwood Road,
BANKSTOWN,
BLACKTOWN,

M. Pekic, 143 Cabramatta Rd., UB 
Olympic Stores, 293 Church St., YL 

75-6578.
Quality Centre, 5 Kitchener P-de., UY 8089
Amalgamated Emporiums, 52 Flushcombe Rd., 

622-3160. 
B 3596.
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Fry’s Delicatessen, 557 Hunter St.,NEWCASTLE:
BRISBANE, — E. Jurka, 10 Vale St., Red, Hill, Qld.
PORT KEMBLA Disposals, 107 Wentworth Street, 
MELBOURNE1 Contal, 114 Elizabeth Street, Melb. 
ADELAIDE: Eicas, 41 Tapleys Hill Road, Hendon, J 2879. $ 
PERTH: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, BA 7842. $

J 1372. 
63-8498.
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(KAD NE VĖLU BŪTŲ...

MUSU PASTOGE
ADELAIDĖ

GRAŽIAI PASISEKĘS 
JAUNIMO KONCERTAS

Š.m. gegužės 28 d. Lietuvių 
Namuose Kultūros Fondas suren
gė jaunimo koncertą, kurio pro
gramą išpildė 20 Adelaidės jau
nuolių (mergaičių ir berniukų). 
Beveik dvi valandas jaunieji lietu
viai rodė savo sugebėjimus muzi
koj, šokyje ir deklamacijoj. Gau
siai susirinkusieji mielai išklausė 
tiek pradedančiuosius, tiek ir ge
rokai pažengusius jaunuosius me
nininkus, kuriuos klausytojams 
pristatinėjo Pulgis Andriušis.

RAMOVĖS DEŠIMTMETIS
Š.m. birželio 10 d. Lietuvių Ve

teranų Sąjunga Ramovė švenčia 
savo dešimties metų sukaktį, šven
tės dienotvarkė:

10 vai. ryto gedulingos pamal
dos Šv. Kazimiero koplyčioje už 
mirusius ramovėnus (A.a. čep- 
liauską, Gurtajų, Jonavičių, Petri
ką ir Rydlinską). Kviečiami daly
vauti mirusiųjų šeimų nariai, arti
mieji, ramovėnai ir visi tautiečiai.

7 vai. popiet Lietuvių Namuo
se ofcialus dešimtmečio minėji
mas, į kurį nuoširdžiai kviečiam, 
visi tautiečiai, branginą Ramovės 
idėją.

Po minėjimo bus vaišės su lietu
viška muzika ir šokiais. Norintie
ji dalyvauti vaišėse moka: vyrai 
£1, moterys 10 šil. Vaišių dalyviai 
prašomi iš anksto užsirašyti pas 
ramovėnus.

• Dešimtmečio proga ramovėnains 
bus įteiktas Ramovės ženklas — 
brolybės ir idėjos simbolis viso 
pasaulio ramovėnams.

L.V.S. Ramovė* Valdyba

mas vienų namų įsigijimo reikalu; 
6. valdybos rinkimai; 7. revizijos 
komisijos rinkimai ir 8. einamieji 
reikalai.

Nustatytu laiku nesusirinkus 
reikalingam narių skaičiui, po 1 
vai. šaukiamas antras susirinki
mas, kuris bus laikomas teisėtu 
betkuriam narių skaičiui dalyvau
jant.

Narys, nedalyvavęs 3 metus iš 
eilės metiniame susirinkime arba 
neįgaliojęs kitą narį atstovauti 
save, išbraukiamas iš narių sąra
šo. Kad išvengus didelių pašto iš
laidų, atkreipiame dėmesį į tai, 
jog atskiri pranešimai nariams į 
šį susirinkimą nebus siuntinėjami.

Visų narių pareiga dalyvauti 
“Dainavos” namų, savų namų, 
reikalų svarstyme.

Po susirinkimo įvyks pobūvis — 
šokiai, j kurį įėjimas visiems ne
mokamas.

Lietuvių Namų “Dainava” V-ba

Minėjimo dienai pritaikytą žodį 
tars filosofijos daktaras Vytautas 
Doniela, gi koncerto programą iš
pildys lietuvių, latvių ir estų ben
druomenių meninės pajėgos.

Smulkesnius davinius rasite 
programose, gaunamose prie įėji
mo už nežymią auką rengimo iš
laidoms padengti.

Prašome įsidėmėti minėjimo lai
ką ir vietą ir dar kartą kviečiame 
visus minėjime dalyvauti

Sydnėjaus Baltų Tautybių 
Komiteto Lietuvių Aatstovai

SYDNĖJUS

IR

GEELONGAS

LIETUVOS OKUPACIJOS
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Š.m. birželio 18 dieną (sekma
dienį) 12 v. p.p. bus pradedamas 
liūdnųjų birželio įvykių dvide
šimtmečio minėjimas Camperdow- 
no lietuvių parapijos bažnyčioje 
gedulingomis pamaldomis. Po pa
maldų oficialus minėjimas vyks 
tos pačios bažnyčios parapijos sa
lėje.

Brangūs tautiečiai, nuo Jūsų 
priklausys šito minėjimo pasiseki
mas ir jo įspūdingumas, jei jūs 
nepagailėsite bent poros valandų 
savo laisvalaikio jame dalyvauti.

Minėjimą ruošia Sydnėjaus. 
Bankstowno ir Cabramattos apy
linkių valdybos drauge.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba

ŠAUKIAMAS NEPAPRASTAS 
SUSIRINKIMAS

Š.m. birželio 18 d. (sekmadienį) 
3 vai. p.p. Centriniuose Sydnėjaus 
Liet. Namuose Redferne šaukia
mas Sydnėjaus Moterų Soc. Glo
bos Draugijos nepaprastas susi
rinkimas.

Kviečiamos visos D-jos narės ir 
visų trijų apylinkių (Sydnėjaus, 
Bankstowno ir Cabramattos) mo
terys jame juo skaitlingiau da
lyvauti.

Reikalas yra rimtas, todėl tiki
mės, kad visos moterys, kurioms 
rūpi lietuviškosios šalpos reika
lai, šitame susirinkime dalyvaus.

Sydnėjaus Moterų Soc. Globos 
D-jos Revizijos Komisija

Kaip žinoma iš praėjusių 
“Mūsų Pastogės” laidų, A.L.B. 
Krašto Kultūros Taryba yra pa
gaminus Dainų Šventės Sydnėju
je koncerto plokštelę, kurion 
įgrota bendrojo ansamblio ir pas
kirų keturių chorų dainos.

Tatai tikras kultūros laimėji
mas mūsų pilkoje kasdienybėje. 
Tuo būdu atrodo, kad kiekvieno 
mūsų pareiga tą plokštelę juo 
greičiau užsisakyti. Jos kaina — 
£ 2.10.0.

Platintojo adresas: V. Danta, 
66 Cross Street, Guilford, N.S.W. 
Plokštelė bus pasiųsta tik tiems, 
kurie užsisakydami bus apmokė
ję už plokštelę ir jos persiuntimo 
išlaidas.

Persiuntimo tarifai: Australi
joje:

1 plokštelės persiuntimas 3/8
2 plokštelių persiuntimas 4/5
3 plokštelių persiuntimas 5/2 
Už registruotą siuntą reikia

dar primokėti 1/6.
Užsakant viena siunta dvide

šimt ar daugiau plokštelių, per
siuntimas veltui.

Užjūryje:
1 plokštelės persiuntimas 5/11
2 plokštelių persiuntimas 7/10
3 plokštelių persiuntimas 10.0

M.P.I.

Kolegą ARŪNĄ STAUGAITĮ 

liūdesio valandoje, mylimo tėvelio netekus, 
nuoširdžiai užjaučia

Melbourno Lietuvių Studentų 
Valdyba

Brangiam tėveliui mirus,

senj. ARŪNĄ STAUGAITI ir ARTIMUOSIUS

nuoširdžiai užjaučia ir sykiu liūdi

Melbourno Skautai Akademikai

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Kaip jau įprasta, Geelongo lie

tuviai didesnę šventę ar minėjimą 
pradeda pamaldomis. Taip ir šį 
kartą, gegužio 21 d. geelongiškiai 
rinkosi į Bell Park parapijos baž
nyčią pasimelsti už savo gyvas ar 
mirusias, o ir toli, tėvynėj, nešan
čias sunkią vergijos naštą mamy
tes.

Dr. Kun. P. Bačinskas aukojo 
šv. Mišių auką už visas mamytes 
ir savo pamoksle priminė, kokia 
kilni buvo ir yra lietuvė motina 
ir ragino melsti Aukščiausiąjį, 
kad duotų dar daugiau į jas pa
našių.

Oficialioji minėjimo dalis įvyko 
Lietuvių Bendruomenės Namuose.

Minėjimą pradėjo Apyl. V-bos 
pirm. p. Paliulis. Savo žody jis 
pirmiausia pakvietė visus atistoji- 
mu pagerbti mūsų mirusias ma
mytes, po to nušvietė pačią Moti
nos dienos prasmę.

Kad pagerbtume mūsų kolonijos 
seniausias mamytes, buvo sukvies
tas garbės prezidiumas, kurį su
darė p.p. Bratanavičienė, Kuzmic- 
kienė, Dargvainienė, Starinskienė, 
Lipšienė, Šilerienė, čerakavičienė, 
ir Mačiulienė.

Paskaitą skaityti buvo paprašy
ta viešnia iš Melbourno p. Tamo
šaitienė. Paskaitoje išryškinta du 
motinos tipai: paliktosios Tėvynė
je ir čia, tremtyje, esančiosios.

Po to sekė meninė dalis, kurią 
paruošė savaitgalio mokyklos mo
kytojai, o išpildė — mokiniukai.

Scenos vaizdely “Žirgonė ir 
Gailė” (buvo pastatytas pirmas 
veiksnias), buvo parodyta, koks 
yra liūdnas našlaitės gyvenimas 
pas pamotę.

Toliau savaitgalio mokyklos mo
kiniai labai jautriai padainavo ir 
padeklamavo.

Reikia pabrėžti, kad meninė da
lis buvo išpildyta tikrai gražiai, 
iš ko matyti, kad daug darbo buvo 
įdėję ne tik sav. mok. mokytojai, 
bet ir mažieji. Juk jie tuo įrodė, 
kad mamyčių troškimas išaugti 
ne tik gerais žmonėmis, bet ir su
sipratusiais lietuviais yra vykdo
mas.

Pabaigai buvo sugiedotas Tautos 
Himnas.

VISI ESAME ATSAKINGI
Minėdami savo brolių ir Tautos 

tragiškuosius įvykius, ne tik sten
kimės juos parodyti pasauliui ir 
šio krašto žmonėms, bet ir patys 
prisiminkime maldoje visus gyvus 
ir mirusius tremtinius, kalinius ir 
kankinius, dalyvaudami specialiose 
pamaldose birželio 18 d. Camper
downe 12 vai.

Numatoma, kad pamaldose gie
dos “Dainos” choras, ved. muz. 
K. Kavaliausko.

Po šv. Mišių bus giedama Libera 
— maldos už mirusius prie simbo
linio kapo.

Bus tik šios vienos pamaldos vi
siems Sydnėjaus lietuviams. Kvie
čiami ir vaikučiai ta proga mėne
sinės išpažinties ir Komunijos.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10 vai. 30 min. prieš pamaldas.

Birželio 11 d. Cabramattos lietu
viams pamaldos Mt. Pritchard baž
nyčioje 9 vai. 45 min.

BIBLIOTEKOJ GAUNAMA 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

Sydnėjaus apylinkės valdyba yra 
sudariusi gana nemažą lietuviškų 
knygų biblioteką, kuri visais sa
vaitgaliais yra atdara Centriniuo
se Lietuvių Namuose Redferne.

Bibliotekos vedėjas prašo pa
skelbti Sydnėjaus ir apylinkių lie
tuviams, kad jie gali skolintis bib
liotekos knygas skaitymui. Ypač 
raginamas mūsų jaunimas knygo
mis naudotis, nes, be mūsų klasi
kų, yra gana daug knygų, kurios 
itin tinkamos jauniesiems.

Vedėjas

liui mūsų nusistatymą, mes, fizi
niai komunizmo paliesti, turime 
bent kartą per metus ir organi
zuotai kovoje pasireikšti.

Šiais metais birželio mėn. 14 
diena Pabaltiečių Komitetas ren
gia ‘ IŠKILMINGĄ MINĖJIMĄ 
birželio liūdniems įvykiams atžy
mėti.

Minėjimas įvyksta didžiulėje 
ASSEMBLY HALL salėje, 156 
Collins St., Melbourne.

Iškilmingą minėjimo dalį suda
ro trumpos, bet ryškios australų 
politikų kalbos ir rezoliucijos, o 
sekanti dalis — puikus jungtinis 
koncertas.

Įėjimas laisvas ir kiekvienam 
lietuviui būtinas.

J. Pelenauskas, 
ALB Melbourno Apylinkės 

Valdybos Sekretorius

V. Zanavykas

BANKSTOWNAS

PRANEŠIMAS 
Pranešama, kad LietuviųPranešama, kad Lietuvių Na

mų “Dainava” visuotinas metinis 
narių susirinkimas įvyks š.m. bir
želio mėn. 11 d. (sekmadienį) 4 
vai. pm. Dainavos salėje, East 
T-ce, Bankstowne.

Susirinkimui numatyta sekanti 
darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas; 2. 
prezidiumo sudarymas; 3. manda
tų komisijos pranešimas; 4. val
dybos ir revizijos komisijos pra
nešimai: a. pirmininko, b. iždinin
ko, c. revizijos k-jos; 5. praneži-

SVARBUS
PRANEŠIMAS

Nesulaikomai bėga laikas, 
nešdamas įvykius praeities 
marš tin.

Mažesnės reikšmės įvykiai už
simiršta greičiau, pasensta. Tačiau 
įvykiai, kurie naikinančiai palie
čia valstybes bei tautas, randa sau 
vietą istorijos puslapiuose ir per
duodami kartų kartoms.

1940 metais Pabaltijo valstybių 
pavergimas bolševikiškais mas
koliais, gi vienais metais vėliau, 
t.y. 1941 metais birželio mėnesį 
—• rusiškųjų okupantų vykdytas 
baltų tautų naikinimas priklauso 
prie didžių baltų tautų likimo įvy
kių.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
apie tai nevalia nei kalbėti nei 
prisiminti, nes tenai šiandieną 
viešpatauja bolševikiškai-komu- 
nistinė spaudos ir žodžio “laisvė”. 
Kas kita mums, gyvenantiems 
šioje pusėje geležinės uždangos 
laisvuose kraštuose, čia už šių 
įvykių prisiminimą ir komunisti
nių maskolių padarytos baltų tau
toms, klasta ir melu remiamos, 
didžiulės skriaudos skelbimą pa
sauliui negresia nei ištrėmimas, 
nei mirtie* bausmė.

Taigi, naudodamasi* šia tikra 
laisve, Baltų Tautybių Komitetas 
Sydnėjuje, kaip kasmet, taip ir 
šiais metais birželio mėn. 17 die
ną (šeštadienį) 4 vai. p.p. latvių 
bendruomenės salėje — 32 Parnell 
Street, Strathfield, rengia gedu
lingą 1941 metų birželio mėn. įvy- 
kių minėjimą — koncertą, kuriame 
kviečiami dalyvauti visi lietuviai.

nusi-
už-

“ŠVIESOS” MINĖJIMAS
Sambūrio “Šviesa” dešimtme

čio veiklos minėjimas įvyko 13. 
5. 1961 "Coronett” restorano pa
talpose.

Minėjimą atidarė regijonalinės 
vald. pirm. B. Kairaitis gana trum
pu žodžiu ii- vėliau pakvietė kol. 
J.P. Kedį tarti specialiai šiai pro
gai pritaikytą žodį. Kalbėtojas su
trauktai patiekė sambūrio įsikūri
mo istoriją ir veiklos rezultatus 
dešimtmečio bėgyje ir kvietė na
rius ir prijaučiančius “su didesne 
drąsa, jaunatvišku idealizmu, gi
liu tautiniu patriotizmu jungtis 
į sambūrio “šviesa” veiklą atei
nančiame dešimtmetyje!”

Po kol. J.P. Kedžio kalbos, se
kė sveikinimai, kuriuos pradėjo 
A.L.B. Krašto Valdybos pirmin. 
inž. B. Daukus. Jis trumpu, bet 
prasmingu žodžiu pasveikino ir ge
riausios kloties sambūriui palinkė
jo A.L.B. Krašto Valdybos ir 
Australijos Liet. Inž. ir Architek
tų D-jos vardu. Sekantis kalbėto
jas buvo inž P. Dirkis, sveikinęs 
Canberros “Šviesos” skyriaus var
du. Jis palinkėjo “šviesai” sekan
tį dešimtmetį švęsti laisvoj ir ne
priklausomoj Lietuvoj. Australi
jos Liet. Studentų S-gos pirm. E’. 
Stankevičiūtė pasidžiaugė gražiu 
“Šviesos” ir Studentų bendradar
biavimu ir palinkėjo geriausios 
sėkmės ateičiai.

Po kalbų ir sveikinimų regijo
nalinės vald. pirm. D. Kairaitis 
paskaitė gautus sveikinimus raš
tu, o po jų užbaigiamąjį žodį ta
rė kol. P. Pilka iš Canberros sky
riaus. Tuo oficialioji dalis buvo 
baigta.

Toliau sekė vaišės, šokiai, žai
dimai ir fotografavimasis. Nė ne
pasijusta, kai atėjo vėlyva naktis 
ir reikėjo skirstytis su mintimis 
tučtuojau vėl pradėti naujos veik
los vagą antrojo dešimtmečio 
pradžiai.

PADĖKA
Socialinės Globos Moterų Dr-jos 

metinio baliaus proga sėkmingai 
pravedusiai bufetą p. Žiedienei ir 
talkininkėms — p.p. Balčiūnienei, 
Jakutienei, Mičiulienei, Rakūnie- 
nei ir p. Vacbergienei, Draugijos 
narėms, rėmėjoms bei prijaučian
čioms, aukojusioms produktais bei 
pinigais, nuoširdžiai dėkoju

V. Kuncaitienė, 
Valdybos pirmininkė

PADĖKA
Vasario 16-tosios gimnazijos ne

turtingiems mokiniams Socialinės 
Globos Moterų Draugijos Valdy
bos narės p. Kairiūkštienė ir V. 
Kuncaitienė surinko aukų £34-7-1.

Aukojo:
5 svarus — Pridotkas; po 1 sva
rą: Kuncaitienė, Pr. Bacevičius, 
Vanagas, Braniška L., šnirienė, 
Jakutienė, Antanaitis, Mikailienė, 
Milvidienė, Balčiūnas, Klupšas K., 
Valys S., Kesminienė, Dininas;Valys S., ____ ,
žižienė —- 12 šilingų; po 10 šilin
gų — Kairiūkštienė, neįskait. pa
rašas, Žiedas, Krasauskas, Bie
liauskas, Prašmutas, Marengolcas, 
Pocius, V.B., J.B., L.B., neįskai
tomas parašas, Budrikis, Kazlaus
kas, Baltokas, Kaunas, Makuliai, 
Urbšys, Meiliūnas, Stankūnavičie- 
nė, Marganavičius, Tamošaitis 
Vyt., neįskaitoma, Ramanauskas; 
po 6 šilingus — Platakis, Zabiela, 
Jakutis, šemetienė, Matukevičius; 
po 5 šilingus — J.Z. Padgurskis; 
po 4 šilingus — Ginčiauskas, Liu- 
binas; po 2 šilingu — Savaitis, 
Simankevičius, Kvietelaitis ir F. 
Tamošaitis 1 šil. ir 1 peną.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

j.p.k.

MELBURNAS
MELBOURNO LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖS VALDYBOS

KVIETIMAS
Pasipriešinimas didžiuliam ko

munizmo vėžiui vykdomas visame 
pasaulyje įvairiais būdais ir prie
monėmis.

Gal, daugeliui iš mūsų nuošaliau 
stovint, atrodo, kad šita kova ban
doma laimėti pasenusiais ginklais 
ir neefektyviomis priemonėmis; o 
kai kurie mano, kad kova prieš 
komunizmą, ilgai užtrukusi, nusto
jo ryškios idėjos ir pasiliko tiktai 
opozicinės reikšmės.

Sustiprinti kovojančių dvasią,- 
tvirtai pareikšti laisvam pasau-

V. Kuncaitienė, 
D-jos V-bos pirmininkė

MALONŪS “M.P.”
SKAITYTOJAI

“Mūsų Pastogės" administraci
ja ir leidėjas visada susirūpina, 
kai laikraščio prenumeratoriai ne 
laiku ir delsdami susimoka už sa
vaitraščio siuntinėjimą. Nors ad
ministracija ir žino, kad pasto
vieji “M.P.” bičiuliai, kurie ben
druomenės organą prenumeruoja- 
si jau ištisą metų eilę, savo skolą 
anksčiau ar vėliau atsiteis, daž
nas dar net su aukos priedu, ta
čiau ji prašo skaitytojus supras
ti ir administracijos padėtį.

“Mūsų Pastogė”, kaip visiems 
žinoma, laikosi tik prenumerato
rių, o iš dalies ir skelbimų dėka. 
Kas savaitę laikraštis turi per 
100 svarų išlaidų, taigi visi skai
tytojai turi suprasti, kad šioms iš
laidoms padengti reikalingos ir 
pajamos. Firmos už skelbimus at
siskaito pagal susidariusią tradi
ciją tam tikrais laiko tarpais, ki
tos taip pat mėgsta gerokai už
delsti, taigi administracijos nuo
širdus prašymas, kad bent pre
numeratoriai būtų stropesni, at
siųsdami pinigus laiku.

Be to, reikia turėti ir ši aplin
kybė galvoje; jei kuris "M.P." 
skaitytojas laiku neatsiunčia pre
numeratos mokesčio, tai laikraš
čio administracija yra įpareigota 
išsiuntinėti specialius priminimus 
ir raginimus. Tokių raginimų 
siuntinėjimas pareikalauja ne tik 
nemaža laiko, bet administracijai 
padaro bereikalingų išlaidų už 
pašto ženklus, vokus, lapelių 
spausdinimą ir t.t. Visos šios iš
laidos sumažina laikraščio jau ir 
taip negausias pajamas.

Administracija tikrai džiaugtų
si, kad mūsų savaitraščio skaityto
jai, o gal net apylinkių valdybų 
nariai ar kitų organizacijų parei
gūnai paragintų savo pažįstamuo
sius, “M.P.” dar neskaitančius,' 
kad ir jie užsisakytų Krašto Val
dybos leidžiamą savaitraštį, nes 
tik visų solidaria talka galimas 
laikraščio tobulinimas. Adminis
tracija tvirtai tiki, kad ALB-nės 
nariai rimtai pasvarstys šį, rodo
si, kuklų prašymą ir visais gali
mais būdais stengsis ne tik laiku 
susimokėti savo prenumeratą, bet 
suras dar ir skaitlingą būrį naujų 
skaitytojų.

Laikraščiui pinigus postai notė- 
mis, money orderiais arba čekiais 
prašome siusti adresu:

BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.

“M.P. administracija

MIRĖ
J. T. OERTELIS

Gegužio 22 dieną Melburne mi
rė Jonas Tomas Oertelis, 89 metų 
amžiaus. Prieš 6 savaites velionis 
buvo sužeistas eismo nelaimėje — 
jam buvo sulaužyta koja dviejose 
vietose. Velionis jau buvo pradė
jęs sveikti, bet, perkeltas į kitą 
ligoninę, gavo plaučių uždegimą, 
nuo ko ir mirė.

A.a. Jonas Oertelis gimė Jo- 
naitiškio dvare, Šiaulių apskrity
je 1871 metais. Jis baigė gimna
ziją Maskvoje ir studijavo Žemės 
Ūkio Akademijoje Dublany, prie 
Lvovo. Baigęs mokslus, kelis me
tus dirbo Rusijoje, kur susipažino 
su savo pirma žmona Stanislava 
Katelyte, kurią vėliau vedė Kau
ne. Velionis gyveno Jonaitiškio 
dvare ir daug darbavosi bankuo
se, kooperatyvuose ir įvairiose 
organizacijose Šiaulių apskrityje. 
Pirmajai žmonai mirus, 1926 me
tais vedė mokytoją Sofiją File- 
bornaitę. Karo audroms užėjus, 
velionis su dalimi šeimos tapo 
nublokštas į Austriją, vėliau — j 
Vokietiją ir gyveno Ravensburge 
iki emigracijos į Australiją. Aus
tralijon atvyko 1949 metais ir ap
sigyveno Seymoure, Vic., paskui 
persikėlė į Melburną, kur jo jau
niausias sūnus baigė universite
tą. Velionis paliko žmoną, 5 sū
nus, 3 dukras ir 17 anūkų. Jis vi
sus savo vaikus išleido į aukštuo
sius mokslus ir savo pažengusiuose 
metuose vis dar domėjosi studen
tų veikla.
A.a. Jonas Oertelis aktyviai daly
vavo Lietuvių bendruomenės gy
venime iki pat nelaimingo atsitiki
mo, kuris jį paguldė ir galutinai 
pakirto jėgas. Jis uoliai lankė lie
tuviškas pamaldas, paskaitas ir 
domėjosi ne tik lietuvių gyvenimu 
Australijoj, bet ir technikos pa
žanga pasaulyje. Jis mėgo pakal
bėti apie naujų statybų proble
mas, apie naujus išradimus bei po
litinius įvykius. Ne tik vyresnio
sios kartos žmonės, kurie jį paži
nojo, bet ir jaunesnieji jo pasi
ges.

Tebūnie lengva jam svetimoji 
žemė!

ITT

A. LANDSBERGIO DRAMA
NEW YORKE PASTATYTA

16 KARTŲ
Lietuvio rašytojo A. Landsber

gio drama anglų kalba “Five 
Posts in the Market Place” New 
Yorke pastatyta 16 kartų. Tai yra 
daug, jei skaityti, kad tai iki šiol 
amerikiečių visuomenei nežinomas 
autorius — ir nežinomas veika
las. Rimti amerikiečių laikraščiai 
pastebi, kad autorius dar galįs su
silaukti didelės teatralinės karje
ros. E.

A

A
A 
A

f

PRAŠOMA ATSIIMTI LAIŠKĄ
“Mūsų Pastogės” administraci

ja yra gavusi laišką, adresuotą B. 
Langevičiaus vardu. Administraci
ja nežino, kur minėtasis tautietis 
gyvena, todėl prašo jį patį atsi
liepti ar žinančiuosius apie jį pra
nešti jo adresą.

“M.P.” administracija

PAJIEŠKOJIMAS
Adelė Švegždaitė, grįžusi iš Si

biro ir gyvenanti Jonišky, Tary
bų g. 42, Lietuvoje, jieško savo 
draugės Miliutės Sargiūnaitės, gy
venančios Australijoje.

IŠNUOMOJAMAS NAMAS

120 CHESTER HILL RD., 
BASS HILL.

Kreiptis po 3 vai. p.p. kasdien.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Aleksandras Radžius. Paukščių 

Takas. Eilėraščiai. 48 pusi. Virše
lį piešė P. Jurkus. Išleido “Lie
tuvių Dienos”, 1961 m. Kaina 
$1.50. Gaunama pas platintojus 
ir leidykloje: 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood 29, Calif.

Tai pirmas autoriaus poezijos 
rinkinys, gražiai išleistas ir įve
dęs į tremties literatūrą naują ta
lentą, A. Radžius gerai valdo for
mą, laikosi klasikinių tradicijų, 
bet duoda daug naujų vaizdų ir 
turinį praplečia nieko kito nelies
tomis temomis iš modernaus pa
saulio. Ypač originalus jo Zodiako 
ženklų ciklas, bet įdomūs ir kiti 
dalykai, teikią naujų minčių ir 
poetinio pasigėrėjimo.
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ŠIŲ METŲ BIRŽELIO 10 I). 7 V.V.

ANTHONY DAUGHERTY SALĖJE

(kampas Collins ir Crown gatvių), Surry Hills.

SYDNĖJAUS STUDENTAI IR “ŠVIESOS” SKYRIUS

rengia tradicinį

Bohemini vakara
BUS LINKSMA IR ĮDOMU.

Originali programa.
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