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BIRŽELINIU MINĖJIMAS - 
POLITINĖ

DEMONSTRACIJA
Vienintelis antikomunistinis 

fusiau viešas aktas, kurį trijų 
abaltijo tautų nariai jau kelio

lika metų bendromis jėgomis or
ganizuoja, tai yra birželio išve
žimų minėjimas, išvežimų, vyku
sių 1941 m. birželio mėn. Ka
dangi mes daugiau ką nors sun
kiai bendrom jėgom pajėgiame 
padaryti, tai šis vienkartinis susi
būrimas turėtų būti nepaprastai 
gausus, kiek sąlygos leidžia vie- 
šesnis dalyvaujant australų ir ki
tų tautų bendruomenėms ir toks 
susibūrimas turi būti aiškaus po
litinio — revoliucinio demon- 
stratyvinio pobūdžio.

Kai dėl šių minėjimų gausu
mo, tai čia jau tikrai daug di
džiuotis nėra ko, kai iš trijų tau
tybių susirenka vos 400-500 as
menų! Kas liečia lietuvius, tai 
čia turime prisipažinti, jog dau
geliu atvejų nesugebame net sa
vo himno sugiedoti! Kur dingo 
tie įsipareigojimai ir priesaikos 
kritusių savo brolių ir tautos at
žvilgiu? Su šių metų minėjimu 
pradedant mes lietuviai turime 
įsipareigoti ir jame dalyvauti, ly
giai kaip dalyvaujame Vasario 
16-sios ar Rugsėjo 8-sįos minė
jimuose.

Toliau tenka pažymėti, kad 
iki šiol tie minėjimai ruošiami 
E ai tik pabaltiečiams pasi-

Jiant svečią prelegentą ar 
vieną kitą garbingesnį svečią. 
Man atrodo, kad kur kas nau
dingiau ir didesnių rezultatų pa
siektume, jeigu Baltų Komitetai 
ir toliau pasiliktų šio įvykio ren
gėjais. ir progrąmos sudarytojais. 
Bet į pačius minėjimus būtų 
pakviestos plačiu mastu tokios 
organizacijos, kaip R.S.L., Chri
stian Anticommunist Crusade, 
Antibolshevik Block of Nations 
ir kitos antibolševikinėje veikloje 
pasireiškusios organizacijos. Ši
tokie platūs ir galimai vieši mi
nėjimai įgautų kur kas didesni 
svorį ir apie Pabaltijo tautas ga
lėtų išgirsti kur kas platesnės ma
sės žmonių ir ypač tie, kurie do
misi politika.

Bene jautriausia minėjimų vie
ta ir reikalinga skubios reformos, 
tai pats jų pobūdis. Iki šiol buvo 
taip, kad visą programą vieno- 

t kioje ar kitokioje formoje suda- 
' rydavo vargų ir kančių išskaičia

vimai. Salėje nuotaika sunki, 
daug verkiančių, nusiminusių. 
Kyla klausimas, ar daug mes sa
vo ašaromis galime jau žuvu- 
siems ar net ir gyviems padėti? 
Man atrodo, nieko. Kur kas ge
riau būtų, kad šios dienos pro
grama susidėtų daugiau iš politi
nio pobūdžio medžiagos su re
voliucine tendencija ir aiškiai de
monstratyviai perduota susirin
kusiems. Tas uždegtų susirinku
sius jungtis į kovą prieš komu
nizmą vietoje, negu kad sukeltų 
ašaras. Šioje programoje, jeigu 
tik galima, reikia išeiti į gatves 
ar aikštes, o jeigu vyksta salėje, 
tai skaityti ir priimti protesto 
rezoliucijas, memorandumus ir 
panašiai. Juk atsiminkime, kad 
visi tie, kurie žuvo ar dar ken
čia, nelaukė ir nelaukia iš mūsų 
pagraudenimų ir ašarų, bet tvir
to, kovą skelbiančio balso, kurį 
jie išgirdę daug lengviau atsidus, 
o išgirsti jie turi galimybių, tik 
gausiai draugėn susirinkdami 
Šūktelėk im!
u. J.P. Kedys

MIRĖ POPIEŽIUS JONAS XXIII
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAI

Birželio 4 d. Vatikane mirė 
Romos katalikų Bažnyčios galva 
popiežius Jonas XXIII, būdamas 
81 metų amžiaus ir popiežiumi 
išbuvęs nuo 1958 m. spalio 28 
dienos. Besirengiant popiežiaus 
laidojimo apeigoms drauge Vati
kane vyksta subruzdimas ruo
šiant naujų konkliavą, kur bus 
išrinktas naujas popiežius iš kar
dinolų tarpo. Iš visų pasaulio 
kraštų skuba kardinolai į Romą, 
nes kardinolų konkliava turi įvy
kti pagal įsigalėjusius nuostatus 
ne vėliau kaip po 18 dienų oo 
popiežiaus mirties. Ligi birželio 
21 d. reikia tikėtis naujo popie
žiaus.

Paskutinysis popiežius Jonas 
XXIII laikomas vienu ši didžiųjų 
popiežių moderniaisiais laikais ir 
drauge bene populiariausias. 
Prieš jį buvę popiežiai — staigaus 
temperamento Pijus XI ir asketas 
ir diplomatas Pijus XII — buvo 
labai respektuojami ir net bijomi, 
gi Jonas XXIII buvo visų pii-ma 
mylimas.

Kupinas daug gyvenimo patir
ties ir išminties Jonas XXIII bu
vo kantrus, paprastas (daugelio 
vadinamas “liaudišku”) ir tole
rantiškas. Vos patekęs į Petro sos
tą naujasis popiežius Jonas XXIII 
.tuoj po trijų mėnesių paskelbė 
šauksiąs visuotinį Bažnyčios susi
rinkimą ir jieškosiąs kelių sujung
ti suskilusią krikščionišką bend
ruomenę į vienybę, šis susirin
kimas pradėtas pereitais metais 
spalio 11 d. Jam popiežiaujant ir 
Šv. Soste padaryta visa eilė refor
mų: skubiai decentralizavo visą 
Vatikano administracinį aparatą

Ž I N
SPROGIMAS AMERIKOS 

RAKETŲ BAZĖJE
Didžiulis sprogimas supurtė vi

są raketų bazę netoli Roswell prie 
Naujosios Meksikos. Viena Atlas 
raketa sprogimo buvusi sunaikin
ta. Oficialiai tvirtinama, kad ji 
nebuvo užtaisyta atominiais spro
gmenimis. Nuostolių padaryta 
daug, bet žmonių aukų nebuvo. 
Prieš sprogimą ten buvo kilęs ne
didelis gaisras, kuris greičiausiai 
pasiekė skysto deguonies tankus.

PASITARIMAI VARŠUVOJE 
pasitarimai erdvių problemomis. 
Šioje konferencijoje dalyvauja at
stovai iš 30 kraštų, čia dalyvauja 
ir Amerikos bei kitų vakarinių 
valstybių ekspertai.

PASKENDO’ LAIVAS
Žiniomis iš Pekino gegužės 1 d. 

užplaukęs ant uolos paskendo ko
munistinės Kinijos prekinis laivas. 
Japonų žvejai išgelbėjo 59 jūrinin
kus, kurie tvirtino, kad laivas bu
vęs torpeduotas.

DAUGIAU DĖMESIO KOVAI 
SU VĖŽIU

Britų mokslininkas bakteriolo
gas ir biochemikas Sir Charles 
Dodds ragina pasaulį daugiau 
skirti dėmesio ir lėšų vėžio ligos 
tyrimams. Vėžys arba bent jo kai 
kurios formos seniai būtų nugalė
tos, jeigu tuo būtų daugiau susi
rūpinta. Jis siūlo mesti lenktynes 
dėl erdvių užkariavimo ir tuos re
sursus skirti laboratorijoms kovo
je su vėžiu. Jo teigimu kai kurios 
vėžio formos esančios paveldimos. 

kuris prieš jį beveik buvo tik vieno 
žmogaus rankose, paskyrė į 14 me
tų vakuojančią vietą Vatikano 
valstybės sekretorių, pirmą kartą 
po 500 metų sušaukė diocezinį si
nodą, paskyrė 23 naujus kardino
lus. šalia to jis pakėlė Vatikano 
tarnautojams atlyginimus tvirtin
damas, kad “žmogus negali būti 
gyvas vien tik maldomis”, sulaužė 
įsisenėjusią tradiciją, kad popie
žius valgo vienas; jis prie savo 
stalo nuolat turėdavo svečių.

Popiežius Jonas XXIII gimė 
kaip Angelo .Giuseppe Roncalli 
1881 m. lapkričio 25 d. neturtingi! 
kaimiečių šeimoje Bergame, šiau
rinėj Italijoj. Šeimoje buvo K> 
vaikų, iš kurių vyriausias buvo 
busimasis popiežius. 1904 m. iš- 
šventinamas kunigu. Būdamas be 
galo darbštus ir pareigingas jis

POPIEŽIUS JONAS XXIII AUDIENCIJOS METU’

I o s
CASTRO — SOV. SĄJUNGOS 

HEROJUS
Vizitacijos metu Kremliuje Ku

bos diktatorius F. Castro buvo 
apdovanotas Sov. Sąjungos hero
jaus titulu. Ta proga Kruščiovas 
patikino, kad Sov. Sąjunga gins 
Kubą visomis priemonėmis, jei
gu kas į ją kėsintųsi.

TREMIA IŠ SOV. SĄJUNGOS
Kaip pranešama iš Maskvos, 

Lenino sporto stadijone Maskvo
je susirinkę apie 2.000 jaunuolių 
nuteisė tris savo draugus ištrem
ti iš Sov. Sąjungos už tai, kad 
jie vengę darbo, vertėsi sukčiavi
mais bei vilkėję užsieniniais rū
bais. Maskvos oficialusis teismas 
šį jaunimo sprendimą patvirti
nęs. Tik nepasakyta, į kokį kraš
tą pasmerktieji ištremti, tačiau 
nėra abejonės, kad į tą šalį, į ku
rią siunčiami visi tremtiniai.

KVIEČIAI { RAUD. KINIJĄ
Australija pasirašė prekybos 

sutartį su raud. Kinija, pagal ku
rią australai eksportuos į Kiniją 
kviečių už 160 milijonų svarų.

RAKETOS IZRAELIUI
Amerika sutiko apgifrikluoti 

Izraelį priešlėktuvinėm bateri- 
jėm įskaitant ir priešlėktuvines 
raketas “Hawk”.

LAISVĖ BRANGESNĖ
Nuo 1961 m. rugpjūčio mėn., 

kada Berlyne buvo pastatyta sie
na, į vakarus perbėgo be kitų pa

vėliau patenka į Vatikaną ir ten 
popiežiaus Pijaus XI-jo paskiria
mas į diplomatinį Vatikano korpą 
ir diplomatinėje tarnyboje išbuvo 
ligi 1953 metų, kada pakeltas kar
dinolu grįžta iš diplomatinės mi
sijos Prancūzijoje ir apsigyvena 
Venecijoje kaip Venecijos patriar
chas. Iš čia jis įžengia į šv. Petro 
sostą 1958 m.

Būdamas be galo nuoširdus,‘at
viras ir paprastas per savo ilgą ir 
sėkmingą diplomatinę tarnybą 
Bulgarijoj, Graikijoj, Turkijoj ir 
Prancūzijoj, popiežius Jonas 
XXIII įsigijo didelio populiarumo 
ne vien tik katalikų, bet ir kitati
kių tarpe. Jam mirus su juo at
sisveikinti susirinko ne tik kardi
nolai, bet ir daugelio kraštų dip
lomatai priklaupdami prie jo pa
šarvoto kūno Vatikano Rūmuose.

BIRŽELIO 14 — MINĖJIMAS 
— KONCERTAS

Šį šeštadienį t.y. birželio 15 d. 
4 vai. p.p. Latvių Namuose, 32 
Parnell St., Strathfield, Baltų 
Komitetas Sydnėjuje ruošia bir
želio trėmimų

MINĖJIMĄ — KONCERTĄ.
Programoje dalyvaus visų tri

jų tautybių chorai ir geriausios 
meninės pajėgos, {ėjimas — lais
vas.

Visi lietuviai kviečiami savo 
atsilankymu pagerbti tragiškųjų 
birželio dienų aukas ir pademon
struoti savo tautinį susipratimą 
prieš kitas Baltų tautas.

V. Bukevičius, V. Narbutas, 
Atstovai prie Baltų Komiteto 

Sydnėjuje.

LIETUVIAI

bėgėlių ir 1.100 rytų Vokietijos 
kareivių ir karininkų, kas suda
rytų du gerus batalijonus. Be
veik kiekvieną dieną įvyksta per
bėgimų į vakarus rytų Vokieti
jos pasienio sargybinių pilnoje 
uniformoje ir su ginklais. Jų tar
pe pasitaiko ir anksčiau įsitiki
nusių komunistų, kuriuos sovie
tinis režimas pagydė nuo komu
nistinės ligos.

VAK. VOKIETIJOJE
TRŪKSTA DARBININKŲ
Nors šių metų žiemos mėne

siais Vokietijoje darbo pasiūla ir 
buvo kiek kritusi, bet pavasariop 
darbininkų, pareikalavimas gero
kai pakilo: yra apie pusė milijo
no vakuojančių vietų.

KEISTA DELEGACIJA
LIETUVOS KATALIKŲ 

“DELEGACIJA” ITALIJOJE 
Bal. 26 — gegužės 10 dienomis 

Romoje lankėsi “Lietuvių katalikų 
delegacija” iš 10 asmenų, lydima 
vieno ruso. Jai vadovavo kun. Jo
nas Žemaitis, buvęs salezietis. 
Dar minėtina Aleškevičiūtė, Vil
niaus operos solistė. “Delegacija” 
slėpė savo buvimą Romoje nuo lie
tuvių ir atsisakė turėti su jais 
bet kokius reikalus. Pagrindinis 
tikslas, greičiausiai buvo studijuo
ti galimybes užmegsti santykus 
su Vatikanu tiesioginiai, be lietu
viškos dvasiškijos tarpininkavimo. 
Tas jai nepavyko, nes ne tik kad 
nebuvo priimti Popiežiaus (ir at
vežtą dovaną paliko pas durinin
ką), bet net aukštesnių Šv. Sosto

MAŽA, BET JUDRI ITALIJOS

Neseniai Italijos Lietuvių Ben
druomenėje vyko naujos Tarybos 
bei Kontrolės komisijos rinkimai. 
Nors Italijos Lietuvių bendruo
menė yra nedidelė savo skaičiumi, 
bet ji atlieka didelį uždavinį lie
tuvių kovoje už savo krašto lais
vę. Romoje telkiasi visa eilė lie
tuviškų institucijų, dvi lietuviškos 
radijo programos, ELTOS infor
macijos italų kalba, Šv. Kazimie
ro Kolegija, Marijonų Kolegija ir 
t.t. Eilė lietuvių dirba mokslinį 
darbą, keli profesoriauja univer
sitetuose ir net 7 dirba Vatikane.
Krašto Valdybos pirmininku jau 
10 metų yra prel. Vincas Mince
vičius. (E)

LIETUVOS ISTORIJOS 
PASKAITOS BONNOS 

UNIVERSITETE

Kaip buvo pranešta, prof. dr. 
Z. Ivinskis pradėjo skaityti Bon- 
nos universitete pavasario semes
tre Lietuvos istorijos kursą. Pir
moji prof. Ivinskio paskaita įvy- 
go geg. 9 d. Šio semestro kursas 
įvardintas “Litauen im Mittelal- 
ter” (Lietuva viduramžiais) ir 
per 24 paskaitas patieks Letuvos 
istoriją iki 1492 metų. Specialus 
Lietuvos istorijos kursas jokiame 
Vokietijos universitete lig šiol ne
buvo dėstomas. Tai pirmas atve
jąs, kad Lietuvos istorija dėstoma 
Vakarų Europos universitetuose. 
Prof. Ivinskis šį semestrą taip pat 

pareigūnų. Gavo tik galimybę pa
matyti Popiežių bendroje audien
cijoje šv. Petro bazilikoje.

“Delegatai” lankėsi Florencijo
je, Venecijoj, Milane, Torine. Vi
sur bandė audiencijas pas Kardi
nolus, tačiau be rezultatų, išsky
rus Venecijos Kardinolą Urbani.

“Delegatai” pasikalbėjimuose su 
lietuviais nieko nenorėjo kalbėti 
apie Lietuvą, bet apie Sovietų Są
jungą ir “taiką”. Visai nesidomė
jo lietuvių veikla užsienyje. Nega
lėjo atsitolinti nei poros žingsnių 
vienas nuo kito. Visur sekami ruso 
Malachov ir lietuvio politruko Ro
mualdo Sprindžiūno, sovietinių ke
pyklų inspektoriaus.

“Delegatai” buvo atsivežę pil
nas kišenes “taikos balandžių”,

MELBOURNE

Birželio* 14 d. 8 vai. vak. masi
nis susirinkimas — demonstraci
ja Assembly Hall (156 Collins 
Str., City).

ADELAIDE

Birželio 16 d., sekmadienį, 2.15 
vai. uždedamas vainikas prie žu
vusių karių paminklo North Ter
race. 3 vai. p.p. minėjimas Ade
laidės miesto rotušėje (Town 
Hali).

BANKSTOWN

Birželio 23 d. (tik lietuviams): 
pamaldos 12 vai. Lidcombe ir mi
nėjimas Dainavos salėje.

PASAULYJE
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

vadovauja seminarinėms praty
boms tema “Deutscher Orden und 
die Žemaiten — Frage von 1382 
bis 1409” (Vokiečių Ordinas ir Že
maičių klausimas nuo 1382 iki 
1409). (E)

PRANO GAILIAUS 
GRAFIKOS PASISEKIMAS 
Prancūzuos ^Nacionalinės Bib

liotekos grafikos skyriuje gegu
žės mėn. atidaryta šiolaikinės 
Paryžiaus grafikos paroda “Gra
vures contemporaines”. Išstatyti 
18-os grafikų estampai. Kaip iš 
parodoje iškabinto dalyvių sąra
šo matyti, išrinktųjų tarpe yra 10 
pracūzų (jų tarpe didelio garso 
vardai kaip Adam, Buffet, Jean 
Claude), 2 Italai (Boni, Lordera), 
danas (Lars Bo), vokietis (Max 
Ernst) .brazilas (Piza), graikas 
(Prassinos), čilietis (Matta) ir 
vienas lietuvis — Pranas Gailius.

Išrinktųjų sąraše kiekvieno gra
fiko tautybė aiškiai pažymėta, to
dėl malonu rasti ir lietuvių tau
tybės (lituanien) grafiką. Pra
nas Gailius atstovaujamas net 4 
šaltos adatos darbais, tuo tarpu 
pvz. Buffet ir kitų grafikų ekspo
nuota po 2 ar po 1 darbą; tik vie
no Max Ernsto iškabinti taip pat 
4 darbai. Tai dėmesio vertas mū
sų uolaus žemaičio tapytojo ir 
grafiko Paryžiuje laimėjimas. Dar 
pažymėtina, kad Nacionalinė Bib
lioteka nupirko 2 Prano Gailiaus 
estampus, o į savo “Depot Legal” 
fondus priėmė 10 darbų. “Depot 
Legal” įregistruoti grafikos kūri
niai turi ypatingą kolekcinę vertę. 
Susidomėjusieji Prano Gailiaus 
estampo kūryba gali jam rašyti 
sekančiu adresu: Monsieur Pranas 
Gailius, 6 rue du Sergent Maginot, 
Paris 16e France. (E)

★
TEISMAS PALAIKO NEGRUS
Amerikos augščiausias teismas . 

peržiūrėjęs negrų riaušėse suim
tųjų ir žemesnio teismo nubaus
tųjų negrų bylas ir rado, kad jie 
buvo neteisėtai suimti ir apkal
tinti. Suimtieji buvo apkaltinti 
konstitucinių teisių laužymu.

kuriuos dalino visiems sutiktiems' 
asmenims. Bendras įspūdis, kad 
tai buvo sovietams patikimų as
menų būrelis kažkokiems Maskvos 
tikslams atsiekti. (E)
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2 MŪSŲ PASTOGĖ

PAMINĖTAS VYDŪNAS
Kartą pradėjus ir gavus kele

tą taiklių replikų norisi tą patį 
klausimą ir toliau pagvildenti. 
Kaip ii paskelbtų pasisakymų 
skaityjtojas galėjo susidaryti įs
pūdi (ž>ūr. M.P. Nr. 20 a.g. pa
sisakymą “Mes nepristigome kva
po” arba Nr. 21 J. Slavėno strai
psnį "Negatyvioji linija” bei Alb. 
Pociaus “Nepamainomieji”), kad 
mūsų australiškos lietuvių ben
druomenės kelyje esame pasiekę 
tokią kulminaciją, jog mums nie
ko daugiau nereikia, o tik steng
tis tokią tobulą būseną kaip ga
lint ilgiau išlaikyti. Siekimas ko 
nors naujesnio, kūrybiškesnio, 
statomi arba keliami reikalavi
mai siekti daugiau, negu turima, 
plėsti mūsų veiklą jieškant naujų 
kelių, naujų metodų, gal net idė
jų, kitų palaikoma tokios svajo
nės negatyviąją linija. Išvadoje: 

užsikonservuokime aklinai, net 
čia pasibaigė keliai, visos gali
mybės išsisėmė ir stenkimės iš
likti tik muziejiniais ekspona
tais! Gi mano giliausiu suprati
mu, bendruomenė ir joje besi
reiškiančios organizacijos yra gy
vas organizmas, kurios negali ir 
neturi stovėti vietoje, nes kiek
vienas sustojimas laiko ir gyve
nimo tėkmėje yra neginčijamas 
regreiai, atžanga, visoks konser- 
vatyviškumas yra pažangos stab
dis. Tik atsigulęs karste žmogus 
liaunasi siekęs, veržęsis, kūręs, 
bet kol jis gyvas, tol jo žvilgsnis 
ir mintys stovi prieky, nori dau
giau, negu jis turi, žengia prie 
kin, siekdamas naujų sričių, kur
damas naujus planus. Tas pats 
ir su gyvu individų junginiu — 
bendruomene ar organizacija, ku
rių pagrinde jos narių veikla, jų 
kūryba — ji yra mūsojo reiški
mosi kelias ir drauge variklis. 
Pasitenkinimas esamu žudo kiek
vieną kūrybinį polėkį. Bet, žino
ma, tas dar nereiškia, kad sie
kiant naujo, jau tuo pačiu nieki
name tai, ką turime ir esame pa
siekę. Priešingai — ką esame pa-, 
darę ar laimėję, yra neatšaukia
mos vertybės, kurios juo labiau 
skatina mūsų veržlumą. Kas pa
daryta, kelia mumyse pasididžia
vimo ir džiaugsmo, kad tai mūsų 
darbo vaisiai, betgi atliktas dar
bas jau praeitis, o gyvename šian
die ir žvelgiame rytojun. Tad

SUKRUTO GINKLUOTIS
AUSTRALŲ VYRIAUSYBĖ RŪPINASI

Sąryšyje su Indonezijos įsitvir
tinimu Naujojoj Gvinėjoj, Aus
tralijos Vyriausybė nusprendė 
padidinti lėšas gynybos reika
lams. Atstovų rūmuose Canber- 
roje, Australijos Ministeris Pir
mininkas Sir Robert Menzies, 
viešai paskelbė, kad australų ka
riuomenė bus padidinta ir padi
dintos gynybos reikalams skirtos 
išlaidos.

Greitu laiku bus suformuota, 
moderniškais ginklais aprūpinta, 
savistovi divizija, susidedanti iš 
penkių kovos dalinių.

Karo aviacijos pajėgumas bus 
sustiprintas visu šimtu supersu- 
ninių naikintuvų. Tuo būdu aus
tralų oro pajėgos bus pilnai efek
tingos strateginių ir taktinių ob
jektų gynime. .

Palyginamai mažas, bet labai 
gerai aprūpintas australų karo 
laivynas ateityje pilnai galės ap
saugoti savo kontinento pakraš
čius ir, reikalui esant, galės su
naikinti australų vandenyse pasi
rodžiusius priešo povandeninius 
laivus. Tuo būdu australų karo 
laivynas bus padidintas ligi 
14.300 vyrų. Australų karo lai
vai — naikintuvai bus apgink
luoti Australijoje sukonstruoto
mis ir išbandytomis povandeni
niams priešo laivams naikinti 
“IKARA” rakietomis. Lėktuvai, 
Sea Venoms ir Gannets, kuriuos 
šiais metais turėjo išimti iš apy
vartos, paliks ligi 1967 metų. 
Taip pat karo laivų sustiprinimui
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilti ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdal* stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iisimokojimui. Me* kalbamo Taktikai.
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Pristigome ar nepristigome kvapo?
juo labiau tas neleidžia sėdėti 
sudėjus rankų ir gėrėtis, kai tuo 
tarpu gyvenimas teka ir diktuoja 
naujus reikalavimus. Taigi, arba 
mes tuos reikalavimus tenkina
me ir progresuojame, arba atsi
liekame.

Bet ne apie tai buvo kalbama. 
Primenant apie nuovargį, apie 
išsekimą buvo daugiau rūpina
masi, kad darbininkų maža, kad 
ilgamečių dirbančiųjų niekas ne
pavaduoja o dažnai tie kurie be
veik pirštu niekur neprisidėję, 
dažnai šaipėsi iš dirbančiųjų pas
tangų, o po to, kai kas yra pada
ryta, su neslepiamu pasididžiavi
mu dar giriasi — žiūrėkite, kiek 
padarėme! Štai kas yra skau
džiausia! O tik primink, kad yra 
pavargusių žmonių, kuriuos rei
kėtų pavaduoti, kad yra galybės 
darbų, kurie šaukte šaukiasi at
liekami ir laukia darbininkų, kad 
kaikuriose srityse išsekę susto
jome pusiaukelėje, tai tokie pri
minimai kitam rūgščiais kopūs
tais trenkia. Laimė, kad nors tas 
užuodžiama. Yra dar labiau at
bukusių. Štai, pavyzdžiui, dauge
lyje vietų pradėti statyti ben
druomeniniai namai, bet vien tik 
Adelaidėje ir vieni ir antri pado
riau įrengti. Išskyrus Adelaidę 
niekur kitur nėra padorios bib
liotekos, nekalbant jau apie skai
tyklas, kur užėję mūsų žmonės 
galėtų jaustis jaukiai namuose, 
paskaityti, bent pavartyti pasau
ly išeinančią lietuvišką spaudą. 
Mokyklos skursta be minimalių 
priemonių, kitur net be patalpų, 
nes salėje, vykstant kitiems pa
rengimams, mokykla turi nešdin
tis laukan. Būtų galima eibes iš
vardinti dalykų, kurie atliktini 
šiandie, bet kas juos atliks? Pri
minimas ir iškėlimas panašių da
lykų tai nėra priekaištavimas 
bendruomenei, juo labiau tiems, 
kurie ir taip perdaug apsikrovę. 
Pagaliau kalbama ne tam kad ap
gailestavimo ašaros būtų spau- 
džimos ar nuodėmės skaičiuoja
mos, kaip kad vienas oponuoda
mas priminė. Bendruomenės laik
raščio uždavinys ne vien tik pa- 
negyrikas spausdinti arba perdė
tais liaupsinimais aprašyti, kas 
kur sukrutėjo, lygiai jo uždavi
ny* iškelti, ko trūksta, k** dary-

I tina, kitaip sakant, bendruome-

GYNYBA

bus įsigyta “Westland — Wes
sex” helikopteriai.

Sausumos kariuomenės skai
čius bus padidintas ligi 28000 
karių ir tai ne vėliau, kaip ligi 
birželio mėnesio 1965 m.

Australų “Citizens military 
force”, panašu į buvusius mūsų 
krašte šaulius, pajėgumas padi
dės ligi 35.000 žmonių. Austra
lų armijos reikmenims — 14 mi
lijonų australiškų svarų, kitais 
finansiniais metais, o po to — 
£17.500.000 kas metai.

Oro pajėgos: Artimiausioje 
ateityje bus įsigyta ir įrengta 
Sydnėjuje lėktuvų sekimo, prane
šimo, bei stebėjimo pastovus vie
netas, gi kitas toks pat vienetas 
bus kilnojamas. Be to, be virš už
sakytų 16 U.S.A. “BELL IRO
QUOIS" helikopterių, bus nupirk
ta dar papildomai astuoni, šie he
likopteriai pasižymi savo pajėgu
mu ir praktiškumu. Be to R.A. 
A.F. įsigys 18 U.S. specalių lėk
tuvų speefiniams uždaviniams 
vykdyti, ypatingai išsilaipinimo ar 
išsikėlimo operacijoms. Tuo būdu, 
Australų kariuomenės reikalams 
penkerių metų laikotarpyje bus 
paskirta kolosalinė vieno milijar
do, trijų šimtų trylikos milijonų 
ir keturių šimtų tūkstančių aust
rališkų svarų suma. Tačiau pri
reikus ši suma automatiniai galės 
būti padidinta ligi pusantro mili
jardo. Kaip matome, Australijos 
vyriausybė rimtai susirūpino savo 
kontinento gynybos klausimu. 

nės laikraštis turi ne vien tik 
bendruomenę informuoti, bet ga1 
dar daugiau ją inspiruo- 
t i ! Jis drauge nori būti ir są
žinės balsas tiems, kurie laimin
gi tuo, kas jau padaryta. Sako, 
natūralu, kad yra ir nubyrėjimų. 
Bet gi jų gali būti žymiai ma
žiau, jeigu tai, kas daroma, būtų 
atlikta neatstumtinai, bet kruo
pščiau, originaliau. Vos tik koks 
parengimas — nesvarbu, minėji
mas, vakaras, balius ar jubilie
jus — jeigu jis tik kiek įdomiau, 
su didesniu polėkiu ruošiamas, į 
jį susirenkama daug skaitlingiau 
— ateina net ir tie, kurių veidai 
retai kur lietuvių subuvimuose 
matosi! Po vieno kito karto tokie 
duotųsi prijaukinami, gal net ak
tyviai talkininkautų. Nubyrėjimų 
atveju peiktini tie, kurie atkrin
ta, bet lygiai nesikratykime kal
tės ir patys, kad jie atkrinta. Vien 
tik nuogas faktų konstatavimas 
pačios problemos toli gražu neiš
sprendžia. Jeigu mūsų spauda 
kelia problemas, netgi užbėga už 
akių su sugestijomis, primini
mais, gal priekaištais, tai šito
kios linijos nebūtų galima pava
dinti negatyviąja linija, o grei

IŠ ADELAIDES PADANGĖS

NAUJI IR NE TAIP NAUJI VEIDAI
Atvirai šnekant, naujų veidų 

pilna to žodžio prasme bendruome
ninėse organizacijose ir šiemet be
veik nėra. Vasario — gegužės mė- 
nesiaisi vykusiuose organizacijų 
vadovybių rinkimuose vienokias ar 
kitokias pareigas perėmė tie patys 
žmonės, kurie jau visą eilę metų 
dirba organizacinį darbą. Pasi
keitė pareigų pavadinimai, dalis 
žmonių perėjo iš vienų valdybų j 
kitas, bet rūpesčiai pasiliko tie 
patys, nes kiekviena bendruome
ninė organizacija įpareigota arti 
tuos pačius lietuviškus dirvonus. 
Deja, visose organizacijose jaučia
mas artojų trūkumas. Jų eilės 
pastebimai retėja. Tą retinimą at
lieka eilė priežasčių. Vienos jų 
galėtų būti pašalintos be didelio 
vargo, kitos gi yra už mūsų galios 
ribų.

« * •
Vasario — gegužės mėnesiais 

pravestuose rinkimuose Adelaidė 
išsirinko valdybas keturioms bend
ruomeninėms organizacijoms: Lie
tuvių • Sąjungai, bendruomenės 
apylinkei, Moterų sekcijai ir “Vy
ties” sporto klubui.

Ligšiolinėj praktikoj pastoviau
sia yra Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos Valdyba. į jos pagrindinius 
postus perrenkami vis tie patys 
asmenys. Prie savo nuoširdaus 
noro dirbti ir aukotis reikalui, ku
ris, jų giliu įsitikinimu, yra ypa
tingai svarbus visai kolonijai, jie 
prijungė ilgametį patyrimą, pro
fesinę specialybę. Prie šių ilga
mečių Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos valdybos narių priklauso ir 
šiemet toms pačioms pareigoms 
perrinkti V. Raginis (pirminin
kas), K. Reisonas (vicepirminin
kas), L. Martinkus (pirmasis 
sekretorius), B. Jurgelionis (tur-

Ministeris Pirmininkas pabrėžė, 
kad sustiprintos australų karo pa
jėgos yra lauktinas priedas ir la
bai pageidautinas reikalui esant, 
jei iškiltų konfliktas Australijos 
kontinente. Tai bus tikra parama 
ir mūsų sąjungininkams. Bet kuri 
ataka nukreipta prieš Papuą — 
Naują Gvinėją bus laikoma kaip 
užpuolimas Australų teritorijos.

Kupstas

LENKAI DVIGUBINA 
SAVO KARIUOMENĘ

Lenkijos parlamentas priėmė 
nutarimą pašaukti privalomai ka
ro tarnybai vyrus, sulaukusius 19 
metų, ligi šiolei buvo šaukami ka
ro tarnybai ‘tik sulaukę dvide
šimties. Tokiu būdu per ateinan
čius metus karinę tarnybą atliks 
dviejų metų naujokai. Tegiama, 
kad sovietai visus savo karinius 
dalinius iš Lenkijos žada perkelti 
į Rytų Vokietiją, nors oficialiai 
skelbiama, kad jau dabar Lenki
joje nesą jokių sovietinių įgulų. 
Rusų karininkai viešumoje tesi- 
rodo tik persirengę civiliai.

čiau ultraoptimistine, nes tikima, 
kad bendruomenė nėra nykstan
ti, bet judri, gaivališka, veržli! 
Tik iš gyvųjų tikimasi ir tik gy
viesiems statytini reikalavimai.

V. Kikilis

to globėjas). Juos seka pirmasis 
iždininkas K. Pocius, kuris pavyz
dingai sutvarkė visą Sąjungos at
skaitomybę. Antrojo sekretoriaus 
pareigas šiemet pasiėmęs tylus vi
suomenininkas J. Dunda, be visa 
ko pasigėrėtinai tvarko narių ir 
aukotojų kartotekas, o taip pat 
“Adelaidės Lietuvių Žinių” admi
nistracijos reikalus.

Solidariai remiama 200 ALS- 
gos narių ir 400 aukotojų, sąžinin
gai kasmet aukojančių bendruome
niniams Lietuvių Namams, paty
rusi šios Sąjungos valdyba Lietu
vių Namus pavertė pavyzdžiu vi
sai Australijos Lietuvių Bendruo
menei. Pereitų metų pabaigoje į 
Antrąsias Meno Dienas gausiai su
sirinkę Australijos lietuviai patys 
galėjo įsitikinti savo akimis. 

« * •
Paskutinius trejus metus ALS- 

gos valdyboje antrojo vicepirmi
ninko pareigas ėjo maj. V. Petkū- 
nas. Tuo laiku prie Lietuvių Na
mų vyko pagrindinės statybos. Be 
šoninių keturių kambarių, kuriais 
šiuo metu naudojasi skautai, spor
tininkai, ir savaitgalio mokykla, 
1961 — 62 metais buvo atlikta 
frontinės dalies statyba. Ji ne tik 
iš pagrindų teigiamai pakeitė vi
są Lietuvių Namų išorę, bet ir 
praplėtė juos bibliotekos — skai
tyklos, vestibiulio — valgyklos,

Teosofija yra graikiškas žodis 
ir lietuviškai išvertus būtų Dievo 
Išmintis — išmintis, jieškanti 
Dievo. Teosofija yra bendra gal
vojimo sistema, pasireiškusi visais 
amžiais tai viena tai kita forma 
ir bandanti išaiškinti Dievo ir 
gamtos savybes — ypatybes ir 
žmogaus tam giminingumą.

Rytuose teosofinį mąstymą tu
rėjo kinų, indų ir egiptiečių filo
sofinės sistemos. Gnostikai, neo- 
platonistai ir kabalistai taip pat 
teosofiškai galvojo. Senovės grai
kų mistikų mokyklose, viduram
žių mistikų ordinuose ir masonų 
ložėse buvo teosofinė mąstymo 
sistema. Žymūs filosofai ir rašy
tojai, kai graikas Pythagoras gyv. 
570-500 prieš Kr., graikas Plato, 
gyv. 428-348 prieš Kr., graikas 
Apollonius iš Tyano, gyv pirma
me šimt., graikas Plotinius gyv. 
204-270, šveicaras Paracelsus, 
gyv. 1493-1541, italas G. Bruno 
gyv. 1548-1600, vokietis Schelling 
gyv. 1775-1854, lietuvis Vydūnas 
gyv. 1868-1953 ir kiti buvo teoso
finių minčių skleidėjai.

Peržvelgę religijų ir vienuolijų 
istorijas randame, kad įvairiais 
laikais ir įvairios religijos ir re
liginiai bei mistiniai ordinai skel
bė teosofines mintis.

Iš šių laikų didžiųjų religijų bu
dizmas yra artimiausiai teosofinio 
mąstymo ir maža dalis krikščiony
bės, atstovaujamos Liberalų Ka
talikų Bažnyčios visiškai sutam
pa su Teosofų Draugijos skelbia-

M.K. Čiurlionio Diskusijų Klu
bo nariai ir svečiai birželio 2 d. 
paminėjo velionies rašytojo, filo
sofo dr. Vydūno mirties dešimt
metį. Minėto klubo metinė po
pietė įvyko A. Krauso namuose, 
Maribyrnonge, Viktorijoje. Po
pietės dalyviai turėjo progos su
sipažinti su velionies beveik pil

naujos moderniškos virtuvės pa
talpomis, patogumais ir t. t.

Tų visų statybų sėkmingume 
tikrai daug nuopelnų priklauso V. 
Petkūnui. Jis ir šiemet buvo suti
kęs kandidatuoti ir buvo perrink
tas antrojo S-gos vicepirmininko 
pareigoms. Tačiau matydamas 
sunkumus sudaryti 1963 m. apy
linkės valdybą, jis sutiko ir čia 
kandidatuoti, buvo išrinktas ir da
bar vadovauja apylinkės valdybai. 
Jo vietą ALS-gos valdyboje užėmė 
kandidatas R. Gliaubertas. Tai 
naujausias žmogus ALS-gos val
dyboje. V. Marcinkevičius jau tę
sia antrą kadenciją antrojo iždi
ninko pareigose.

Pareigos apylinkės valdyboje 
yra pačios nedėkingiausios, nors 
savo esmėje turėtų būti pačios 
garbingiausios. Joje dirbantiems 
kliūva ir iš kairės, ir iš dešinės, 
nes šiai valdybai tenka laviruoti 
tarp dviejų suskilusių stovyklų. 
Dažniausiai atsitinka taip, kad ir 
vieni ir kiti juos ima laikyti savo 
priešais, dingsta pasitikėjimas ir 
prasideda įtarinėjimai. Visi anks
čiau buvusių apylinkės valdybų 
bandymai sujungti adelaidiškius 
krūvon nedavė konkrečių vaisių. 
Šiuo laiku jaučiamas šioks toks at
slūgimas, ir į suskilimo faktą ne
žiūrima labai tragiškai. Kai ku
riais atvejais jis duoda ir teigia

JONAS NORMANTAS

TEOSOFIJA
moms mintims. Iš mistinių ordi
nų, kaipo stipriausią teosofinių 
minčių skleidėją per daugelį šimt
mečių ir ypač dabar tenka laiky
ti AMORC. Lietuviškai ir nesu
trumpintai būtų: Senoviškas Mis
tinis Rožės Kryžiaus Ordinas, šis 
ordinas save kildina iš mistinio 
ordino, įsteigto 14-mė šimtmetyje 
prieš Kr. Egypto faraono Amen
hotep 4-to — vėliau vadinamu Ak- 
hnaton. Tas pats faraonas buvo 
drauge ir vieno Dievo idėjos sklei
dėjas.

Teosofai skelbia žmogaus sielą 
nemirtinga; tikras žmogus yra 
dvasia, ir kūnas yra tik priemonė 
žmogui šiame gyvenime pasireikš
ti; mirtis yra ne gyvenimo pabai
gimas, bet perėjimas iš vienos for
mos į kitą; žmogus, pradėjęs gy
venimą primityvišku augalu ir 
daug kartų gyvendamas yra pa
daręs milžinišką pažangą (evoliu
ciją) ir milžinišką pažangą pada
rys dar daug kartų gyvendamas 
medžiaginiame kūne, kol pasieks 
visiškos tobulybės; Dievas yra 
mumyse ir visur ir Jis yra ne
matomas, negirdimas, nepaliečia
mas, neužuodžiamas, bet jaučia
mas ir suprantamas tų, kurie 
troškta; žmogus pats sprendžia 
savo gyvenimą, pats sau sutei
kia nelaimę ir laimę; mūsų min
tys, kalbos ir darbai duoda ati
tinkamus rezultatus, ne bausmę 
ar atlyginimą, uždedamą iš kitų 
bet išvada, priklausanti pačiam 
pasireiškimui, apribotai sujung
tam santykyje su priežastimi ir 
veiksmu. 

nu knygų rinkiniu, buvo . išsta
tyta nuotraukų ir rankraščių bei 
laiškų. Parodėlės eksponatų tar
pe matėsi velionies dienyno pas- 
kutinis sąsiuvinis su baigmės žo- 
džiais: "... ir atguliau prieš 2 
vai., miegijau iki ...”

Vidury parodėlės stalo stovėjo 
Viktoro Savicko nupieštas dr. 
Vydūno portretas, kurį iš vienos 
pusės supo kristalinis indas su 
gėlėmis, o iš kitos žvakidė. Pats 
minėjimas pradėtas susikaupimu 
ir Semiramidės uvertiūra — Ros
sini. Klubo narė Rasa žižytė už
žiebė žvakes. Paskaitą “Dr. Vy
dūnas — Tautos Žadintojas” skai
tė velionies mokinys Antanai 
Krausas. Jį papildė į minėjimu 
atvykęs svečias, Mažosios Lietu
vos Tarybos narys, dr. V. Didžyi. 
Jis kaip ilgesnį laiką gyvenęs ve
lionies kaimynystėje ir būdamas 
Tilžės krašto žmogus, patiekė 
įdomių žinių apie dr. Vydūną. 
Be jų pasisakė visa eilė narią 
bei svečių apie žymųjį mūsų Tau
tos rašytoją bei Tautos auklėto
jų-

Minėjimas praėjo labai paki
lioje ir susikaupimo nuotaikoje. 
Jis baigtas kavute. Po minėjimo 
pasiliko dar būrelis dalyvių ir 
diskutavo, net iki 9 vai. vakaro, 
išbuvę popietėj penketą valandą.
Tenka pabrėžti, kad žymų minė
jimo dalyvių skaičių sudarė jau
nimas.

šia proga atkreiptinas skaity
tojų dėmesys, kad dr. Vydūnas 
mirė ne lapkričio mėn. 20 d., kaip 
paskelbė “Mūsų Pastogė” š.m. 
nr. 11, bet 1953 m. vasario mėn. 
20 d. 5,40 vai. popiet.

(V.)

mų rezultatų.
Nebus lengvi ir Petkūno vado

vaujamos apylinkės valdybos ke
liai. kuriais jam tenka keliauti 
su vicepirmininku V. Laurinaičiu, 
sekretorium č. Ostrausku ir iždi
ninku A. Morkūnu, švietimo rei
kalais naujoj apylinkės valdyboj 
rūpinasi V. Samulis.

Kalnų jie nenuvers ir nėra pasi
ryžę versti, tačiau valdyba turi 
visą eilę planų lietuviškiems reika
lams judinti ir gyvinti. Paskutinę 
gegužės dieną valdyba buvo sukvie
tusi organizacijų atstovus ir Kraš
to Tarybos narius aptarti Centri
nės Baltų Tarybos ir kitus jau 
vietos apylinkę liečiančius klausi
mus. 

• * *
Jeigu kas atimtų iš Adelaidės 

Moterų Sekciją, beveik visoms or
ganizacijoms nukapotų rankas. 
Nukentėtų ne vien organizacijos, 
bet ypač ligoniai, jaunimas, mo
kykla, Vokietijoje sergantieji. 
Niekas nepasigedo Vasario 16-sios 
gimnazijai remti būrelių kurie 
staiga sudygę tyliai be garso ir 
pasiaiškinimo išnyko, palikdami 
tik prisiminimą aukojusių tarpe.

Moterų Sekcija mažiau ima, ne
gu duoda. Jos paskutinių metę 
apyvarta, siekianti £ 1.500 daugu
moje remta Sekcijos ponių sun
kiu darbu ruošiant baliaus bufe
tus, savus balius, organizuojant 
įvarius vajus, loterijas, popietėj 
ir pan.

(Nukelta į psl. 4)

NE TAIS VARDAIS 
KRIKŠTYTI — NEEGZISTUOJA

Ir tai atsitinka panašūs daly
kai šiandie. Prancūzijos šiaurė
je, Bretanijoje viena šeima ryžo
si vaikus pakrikštyti senoviniais 
bretoniškais vardais, tačiau tebe- 
galiojantis Prancūzijoje įstaty
mas draudžia vaikus krikštyti ki
tokiais, kaip tik katalikiškais 
šventųjų vardais. Toji šeima vis 
tik vaikus pakrikštijo pagal savo 
nusistatymą, ii- dėl to šiandie tie 
vaikai niekur nėra registruoti ir 
nesiskaito, kad jie iš viso yra. 
Mireille šeimoje yra šeši vaikai, 
bet jie teisiškai niekur neegzis
tuoja: šeima negauna vaikam 
skirtos bendra tvarka vaistyki1 
nės paramos, jie negali turėti 
jokių asmens dokumentų, nega
lės vesti, turėti mokyklos ar šo
ferio pažymėjimo, žodžiu, tokių 
oficialiai nėra. Kitas sakytų,, kad 
tokia istorija paimta iš vidur
amžių.

2
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SUSTOK IR PAGALVOK
i? PRISIMINĖS BIRŽELIO TRĖMIMUS

1.

NE GYVENIMAS BE LAISVĖS! BIRŽELIO TRĖMIMU PARAŠTĖJE
«

DR. A. TRIMAKAS, VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO PIRMININKAS

Birželio mėnesį, tą gražiausią 
metų laikų, sutinkame su rimtu
mu ir skaudančia širdimi dėl tra
giškų įvykių, kuriuos yra mūsų 
tauta netolimoje praeityje išgy
venusi. Th pat proga susikaupia
me, kad pagerbtume žuvusiuo
sius už Lietuvos nepriklausomy
bę ir kad nepamirštume, jog be 
laisvė* nėra gyvenimo.

“Duokite man laisvę arba mir
tį” — kalbėjo savo tautiečiams 
didysis Amerikos kovotojas už 
laisvę Patrick Henry. Panašiai 
šaukė anomis birželio dienomis 
Sovietų tremiami į vergų stovyk
las mūsų broliai ir sesės: “Pasa
kykite pasauliui, kad mes ken
kiame ir mirštame, kad kiti gy
ventų." Ne vienas jų paaukojo 
savo gyvybę ir sveikatą, kad mes, 
o ypatingai laisvasis pasaulis, 
pamatytų, koks iš ’tikrųjų yra 
komunizmas ir kad reikia budėti 
ir organizuoti visuotinę kovų 
prieš tų žmonijos grėsmę.

Birželio įvykiai buvo vėliau 
kartojami visur, kur tik tas šau
ksmas nebuvo išgirstas ir kur 
raudoniesiems viešpačiams nebu
vo sutrukdyta įsitvirtinti. Tūks
tančiai naujų aukų buvo tremia
ma ir kankinama. Sovietų plotai 
yra šiandien nusėti varganais ne 
vien lietuvių ir jų baltiškųjų kai
mynų, bet ir lenkų, čekų, veng
rų, bulgarų, rumunų ir kitų tau
tybių tremtinių kapais.

Jie žadina pasaulį budėti, nes 
šiandien, kaip ir anomis birželio 
dienomis, daug kur pradedama 
užmiršti, kad Sovietai daro visa, 
kad tiktai laisvųjį pasaulį užliū
liavus. Tam tikslui jie negaili nei 
žmonių, nei lėšų, nei laiko. Te
atras, menas, mokslas ir sportas, 
visa panaudojama tam, kad pa
vergtų daugiau tautų. Sambūvis, 
taika bet kuria kaina — tai vis- 
šūkiai, kuriais siekiama užmigdy
ti mūsų budrumų ir pastūmėti 
mus gerbūvio bangomis į nerū
pestingumų ir kasdienybę.

Lenino vardo politinės mokyk
los Maskvoje profesorius Dimit- 
rij Manuilskij savo mokiniams 
pasakė: “Karas tarp komunizmo 
ir kapitalizmo neišvengiamas. 

Jam laimėti turime padaryti 
staigmenų, kurios užmigdytų ka
pitalistinį pasaulį. Tam tikslui 
pasiekti, turime išeiti su viliojan
čiais pasiūlymais taikai ir sugy
venimui įkūnyti. Turime padary
ti pritrenkiančių ir negirdėtų 
nuolaidų. Dekadentiniai ir supu
vę kapitalistiniai kraštai nu
džiugs, sužinoję, kad mes norima 
su jais bendradarbiauti. Jie kibs 
į tų idėjų patys savo pražūčiai 
ir skubės tapti mūsų draugais. 
Kai tiktai jų budrumas sumažės, 
mes smogsime jiem mirštamų 
smūgį”.

Ar ne tokiu pat keliu Sovietai 
eina šiuo metu, gabendami į už
sienį savo geriausias meno pajė
gas, ansamblius, mokslininkus ir 
sportininkus? Ar ne tuo tiksiu 
jie skatina išplėsti kultūrinį pa
sikeitimų? Ar ne Manuilskio pla
nai vykdomi, kai laisvasis pasau
lis pradeda gėrėtis Moisejevo an
sambliu, sovietų sportininkais, 
jų sputnikais ir kitais techniki
niais pasiekimais? Ar keliamas 
bendradarbiavimo su komunistų 
kultūriniais sluogsniais reikalas 
n'etarnauja sovietų sambūvio 
tikslams? Ar visa tai pagaliau 
neskatina užmiršti Kremliaus val
dovų žiaurumus, nustoti minėjus 
jų padarytas nuoskaudas, geno
cidų, trėmimus, prievartos dar
bus, vergų stovyklas ir krašto 
okupacijų?

Skambiems Sovietų siūlymams 
ir jų daromoms staigmenoms ne
turime pasiduoti. Mūsų laisvės 
kovų laukuose kritusieji ir tūks
tančių ištremtųjų į sovietų ver
gų stovyklas vargas, ašaros ir 
kančios, kurias minime ir minė
sime su pagarba, kviečia mus bu
dėti ir ryžtis kovoti už tautos 
laisvę, nepaisant, kiek ir kaip il
gai reiktų tam pasišvęsti.

Teuždega jų balsas mūsų šir
dyse negęstančią tėvynės meilės 
ugnį, o jų idealai tepalaiko mu
myse nepalaužiamą tikėjimą į 
tauto* šviesesnę ateitį ir jų pasi
šventimas teapjungia mus vienin
gai kovai už Lietuvos nepriklau
somybę ligi laimėjimo.

Nors mes sukaupiame trėmimų 
sųvokų į 1941 metų birželio 14-18 
dienas, tačiau tie trėmimai, pra
sidėję su 1831 m. sukilimu, nesi
liauja ligi dabar. Rusų veržlumas 
į vakarus ir sau kelio lyginimas 
nesiliauja. Toji pati politika, pra
dėta su Petru Didžiuoju •— Rusi
jos caru, tebevykdoma ir raudonų
jų carų, tik gal dabar kiek rafi
nuotesnėm ir pagreitintom prie
monėm. Jeigu Stalinas nesiskaitė 
su priemonėm ir pasaulio opinija 
ir 1941 m. biržeilo mėnesį Pabal
tijo gyventojus, įskaitant ir lietu
vius, trėmė visu rusišku bruta
lumu, tai šiandie Kruščiovas, ly
giai vykdydamas tų pačią politiką, 
lietuvius ir kitų Pabaltijo kraštų 
gyventojus tremia kiek rafinuo
tesnėm, “humaniškom” priemo
nėm, po priedanga savanorišku
mo, talkos kitom sovietinėm res
publikom ir t.t. Ir taip kiekvie
nais metais mūsų krašte, Lietuvo
je, tikrieji šalies gyventojai lie
tuviai skystėja, o jų vietoje kas
kart vis daugiau ir daugiau atve
žama rusų.

Reikia pastebėti, kad iš krašto 
trėmimui parenkami patys sąmo
ningiausi lietuviai, su šeimom ir 
giminėm, būtent, tas tautos eli

TREMTINĖS PRIE MIŠKO DARBŲ SIBIRE

tas, kuris palaiko tautų budrume 
ir gaivina laisvės bei savarankiš
kumo viltis. Pirmoji 1941 m. bir
želio mėnesio trėmimų banga pa
lietė visų pirma tuos, kurie ryš
kiau prasikišo krašto kultūrinia
me, politiniame ir administracinia
me gyvenime: visuomenės veikėjai, 
organizacijų vadovai arba vidurkį 
prašokų sąmoningumu lietuviai, 
neskaitant aktyvių politikų, kurie 
jau anksčiau buvo vienas po kito 
susemti ir kalėjimuose laukė savo 
eilės arba kiti anksčiau sulikvi- 
duoti. Reikia pastebėti, kad ano 
meto trėmimų sąrašuose nefigūra
vo krašto tautinės mažumos ir 
tie, kurie -jieškojo atviro bendra
darbiavimo su pačiu okupantu.

Ką reiškia tokie masiniai trė
mimai? Ką reiškia tokie chroniški, 
nuolatiniai trėmimai, tautų alini
mai rusiškoje imperijoje, prasidė
ję dar pereito šimtmečio pradžio
je? Ar šie trėmimai įrašyti į ko
munistinės ideologijos bei jos 
praktikos programų? Ar tokių ir 
panašių trėmimų nebuvo ir anks
čiau, dar caristinėje Rusijoje, ka
da pats komunizmas kaip toks dar 
nebuvo įsigalėjęs? Ar tarp komu
nistinių bei caristinių trėmimų 
arba tautų niveliavimo nėra ta

patybės — rusiškojo imperializmo 
ekspansijos? Ar komunistinė Ru
sija lygiai kaip ir caristinė nesi
vadovauja tais pačiais tikslais, ar 
nesinaudoja tom pačiom priemo
nėm? Juk, rodos, vadovaujantis 
komunstiniu principu — socialisti
nis turinys ir tautinė forma — 
galėtų tautos būti paliktos neiš
draskytos, o tik perauklėtos socia
listinėje — komunistinėje dvasio
je. Bet to nėra! Visur iškišami 
rusai, rusų tauta, kaip vyresnis 
šioje “tautų brolystėje” brolis. 
Rusų literatūra geriausia, rusų 
kultūra augščiausia, rusų moksli
ninkai pranašiausi! Lygiai kaip 
prie Stalino, taip ir prie Kruščiovo 
visa tai, kas anksčiau išrasta, su
kurta kitų tautų — išradimai, at
radimai medicinos, mokslo, erdvių 
ir kitose srityse, visur pristatoma, 
kad tai rusų darbas — ne lietuvių, 
ne anglų, vokiečių ar prančūzų bei 
italų! Rusai yra genialiausi moks
lininkai, . išradėjai, menininkai! 
Visa tai propaguojama vadovau
jantis viena ir ta pačia mintimi — 
nors mes visi komunistai, bet ru
sai už visus pranašesni ir tuo pa
teisinama tautų niveliacija rusų 
sąskaiton! štai kur gūdi visos 
rusiškojo komunizmo šaknys. Ko-

K. GRIGAITYTĖ

MEDŽIO 
STATULĖLĖS

Mes esame
Tik medžio statulėlės,
Sutrūnijusios
Ir laiko ištremtos.
Bet mes dar galim
Atsigręžti ir raudoti,
Kai vasara praeina
Gėlėtu krinolinu
Pro mūsų kabantį
Geltoną tiltą...

munistinis principas išlaikomas — 
rusų peršamoj komunistinėj siste
moj visi žmonės lygūs socialiniu 
atžvilgiu: net ir rusas šioje vieto
je (dėl akių) neišskiriamas — ir 
jis neturi privačios nuosavybės, ir 
jam gresia baudos ir net sunaiki
nimas (likvidacija), jeigu jis ne
paklusta valstybiniu mastu vykdo
mai socializacijai. Tačiau tautų 
santykyje lygybės nėra: čia tik 
rusas pirmauja, rusiška kultūra; 
rusų menas pavyzdinis kitoms tau
toms, rusų mokslininkais tegali 
sekti ir tik juos imituoti. Ir bū
tent, šitai vyksta tik tuose kraš
tuose, kurie pilnai ar dalinai pri
klauso Sovietinei imperijai. Išva
da iš to labai ir labai aiški — So
vietų Sąjunga naujai užimtus 
kraštus pirmoje eilėje siekia ne 
tiek sukomunistinti, kiek surusin
ti! Tiesa, leidžiama ir pavergtoms 
tautoms šiek tiek pažaisti: kulty- 
vuoti savo liaudies meną su dai
nom, šokiais ir kt., tačiau ten, kur 
galėtų pasireikšti pozityvi kūry
binė ir svarbiausia sąmoninga tau
tos dvasia, čia pastojamas kelias 
ir pastatoma rusai, kaip privalo
mas pavyzdys ir norma: filmai 
rusiški, teatruose tik rusų autorių 
veikalai, radijofonuose ir televi
zijoje rusiška muzika ir rusiški 
pastatymai, knygynuose rusiški 
veikalai. Pagaliau ir pačioj visa 
sąjunginėj santvarkoj — politi
niame ir valdymo aparate sėdi iš
imtinai tik rusai: kominterne ru
sai, politbiure rusai, kariuomenės 
viršūnėse rusai, saugumo tarnybos 
vadovybėje tik rusai! O, rodos, 
tokioje Sovietų Sąjungoje, kaip 
skelbiama, visos respublikos yra 
lygiateisės ir gali produkuoti ne
mažiau gabių ir pranašių žmonių, 
kaip ir rusai. Bet to nėra! Įvedus 
į pirmaujančias vietas kitos tautos 
žmogų, — lietuvį, čeką, lenką ar 
pagaliau vokietį jau būtų preteks-
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ESTAI RUSŲ PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA IŠ KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMĖN”)

Robert Raid (slapyvardis) nė
ra rašytojas, bet po pirmojo pa
saulinio karo estų naujosios kar
tos (gimnaziją baigęs 1933 m.) 
visuomenininkas aktyvistas. Ar
tėjant antrajam bolševikmečiui 
(1944 m.) jis kaip ir dauguma es
tę ir mūsiškių, pasitraukė į Va
karus. Vokietijoje būdamas jis 
parašė vokiškai knygą “Kada ru
sai užeina” (Wenn die Russen 
kouunen...”), kurioje jis vaizduo
ja visu gyvenimo plotu gyvena
mąją buitį Estijoje pirmojo bol
ševikmečio (1940.6.15 — 1941.8. 
28) metais. Pagrinde jis ima sa
vo abitūros klasės draugų (ją 
buvo iš viso 23) likimą, draugų 
kurie vėliau skirtingose profesi
jose nepriklausomoje Estijoje 
kiekvienas užėmė atsakingas po-

zicijas. Tuo būdu Raidas duoda 
pilną vaizdą, kaip užėję rusai ir 
bolševikai pakirto estų kultūrinį 
gyvenimą visose srityse. Po ant
rojo pasaulinio karo iš jo klasės 
draugų gyvi bepaliko vos trys — 
visi kiti arba žuvo nuo NKVD 
kulkų, arba buvo rusų ištremti. 
Šios knygos ir išleidimo istorija 
įdomi: tuoj po antrojo karo dar 
tebegaliojant susižavėjimui ir pa
taikavimui Sov. Rusijai, neatsi
rado Vokietijoje leidyklos, kuri 
sutiktų tą knygą išleisti. Vėliau 
ji buvo Freiburge išleista, bet 
jos platinimas kaikuriose Vak. 
Vokietijos vietose buvo draudžia
mas. Tik vėliau, atslūgus susiža
vėjimui Sov. Sąjunga, ši knyga 
keliomis laidomis buvo išgraibs 
tyta.

1941 metų birželio 13 d. Penktadienis. Mieste 
iš pat ryto tvanki kaitra. Nusivelku švarką ir sė
duosi prie stalo.

“Raidai!” — Roogas atrodo šiandie nervuotas, 
•ugniaužtus kumščius padėjęs ant stalo. "Raidai! 
Kur iš tikrųjų Juras? Jau trečia diena nesirodo”.

“Juras dingęs, drauge Roogai!”
"Kaip tai — dingęs?”
"Užvakar jis ryte išėjo į darbą ir neatvyko. 

Vakar jo sesuo teiravosi pas mane.”
Roogas primerkia akis. “Taip — sakai, din-

ROBERT RAID

Šioje, čia spausdinamoje iš
traukoje vaizduojamas gyveni
mas ir nuotaikos masinių trėmi
mų metu Estijoje, kurie savo 
charakteriu ir metodais yra ta- 
patiški, kaip ir Lietuvoje. Reikia 
atsiminti, kad pirmojo bolševik
mečio okupacija Estijoje truko 
daugiau negu dviem mėnesiais 
ilgiau, negu Lietuvoje, nes vos 
tik vokiečių su rusais karui pra
sidėjus (1941.6.22) Lietuva per 
tris dienas buvo nuo rusų išva
lyta, tuo tarpu vokiečiai Estiją 
užėmė tik tų pačių metų rugpjū
čio 28 d. Per tą laiką estai žy
miai daugiau nukentėjo žmonė
mis, negu lietuviai ar latviai. Bet 
... leiskime kalbėti pačiam auto
riui.

Vertėja*

gęs? Aš tau pasakysiu, kur tavo draugas dingęs! 
Miške, Raidai! tavo draugas į miškus paspruko!”

Sėduosi ir užsirūkau. “Netikiu, drauge Roo
gai! Juras visų pirma tai man būtų pasakęs. An
tra, jis neturėjo jokio pagrindo pabėgti! Juk jis 
nebuvo nei kapitalistas, nei politiškai susitepęs. 
Aš prileidžiu, kad Juras per apsirikimą suimtas”.

“Tu tikras, Raidai?”
“Aš bent taip manau".
Atsistojęs Roogas pereina per kabinetą ir sus

toja prie manęs. “Noriu šį tą pasakyti, Raidai. 

Puikiai žinau, kad jūs visi, visi laukiate vokiečių. 
Bet — vokiečiai niekad čia neateis. Įsidėmėk šitą, 
Raidai! Jūs visi su mažomis išimtimis esate ko
munizmo priešai! Tą aš labai gerai žinau! Bet juk 
man nė velnio nesvarbu ką jūs galvojate ir ko 
laukiate. Visa tai man neįdomu, supranti, Raidai. 
Kol jūs gerai dirbate, aš jus globoju ir saugau. 
Aš nesikišu į jūsų planus. Ir be to žinau jūsų 
nusistatymą. Taigi, kol dirbate, jums nieko neatsi
tiks. Bet jeigu nors vienas iš jūsų pradės čia sa
botuoti, aš pats pasistengsiu, kad jis būtų pasta
tytas prie sienos!” Šyptelėjęs jis trukteli pečiais. 
“Paskutiniu metu Juras perdrąsiai pliauškė, per
daug, Raidai. Greičiausiai jis užuodė ir smuko į 
miškus. O gal iš tikrųjų jį NKVD nutvėrė? Tarp 
kita ko aš viską žinau, kas ir apie ką įstaigoje 
kalbama. Viską, Raidai! Deja, šitą žinau ne vien 
tik aš. Kiti organai gal net geriau informuoti”. 
Roogas sėdasi: “Tai viskas”.

Sugrįžtu prie savo stalo. Šalia sėdi Linda: 
“Robertai, turiu keletą žodžių”.

Kur Kliaudja ir Helė?’
“Helė mūsų kambaryje. Kliaudija pas Kruu- 

gą.”
“Kas yra, Linda?”
“Vakar Margitos vyras suimtas. Ar negalė

tumei su ja pakalbėti?”
“Ką aš galiu? Atsiųsk ją pas mane”. Ir už

laikyk Helę.
“Helę? Kodėl? Negi ji...”
“Aš nežinau, pakviesk Margitą”.
Margita visa išbalus. “Ką pasakysi, Rober

tai?”
Jai paduodu cigaretę ir ji rūko nervingai. 

“Man ką tik Linda sakė, kad — ”
“Taip, mano vyrą suėmė. Vakar jį išsivedė iš 

fabriko. Vakare buvo krata namuose — be nuo
traukų jie nieko kito nepaėmė”.

“Margita, nemoku išsireikšti...”
“Jokių užuojautų, Robertai! Dar prieš vedy

bas žinojau, kad rusai jį sučiups. Mes tam buvome 
pasirengę. Jo gyvenimas toks trumpas ir aš norė
jau jį bent trumpam praskaidrinti. Dabar jo va
landa išmušė.”

Tyliu. Rusai be pasigailėjimo kruvinomis ran
komis drasko, trempia, žudo mūsų gyvenimą, mū
sų laimę.

“Tu privalai pasišalinti, Margita, kitaip jie 
paims ir tave!”

Ji atsistojo ir papurto galvą: “Ne, Robertai. 
Aš palieku. Mano vyras nebėgo, kodėl aš turiu pa
sirodyti bailesnė?"’ Lėtais ir ramiais žingsniais iš
eina iš kabineto.

Įeina Tammas. “Drauge Raidai, 12 valandą iš
vykstu į susisiekimo valdybą. Prašau pranešti vir
šininkui.”

“Gerai, Tammai. Grįžęs pasirodyk man.”
Prieš darbo pabaigą pašaukia mane Roogas. 

“Raidai! Hoffas ir aš išvykstame į Partiją. Žiū
rėk, kad viskas būtų tvarkoj. Vargu ar sugrįšime 
laiku. Raštus pasirašyk pats”.

Netrukus užsuka Valentinas. “Raidai — iš
vykstu į Partiją. Turėjo ateiti dvi moterys dėl tar
nybos. Pasakyk joms, kad jos užeitų rytoj”.

Įeina Herbertas ir sėdasi šalia: “Viršininkas 
yra?”

“Ne. Roogas, Hoffas ir Valentinas skubiai iš
vyko į Partiją?. ,/

“Taip? Iš mano skyriaus ir Stepanovas iš
skubėjo į Partiją. Metsas pranešė, kad ir Makaro
vas iškviestas. Darbo skyrius ištuštėjęs. Archipen
ko ir Malininas taip pat išėję į Partiją”.

“Kas nors svarbaus”!
“Galimas daiktas. Tarp kita ko *— užaliar- 

muotas visas trnsportas: visi įmonių sunkvežimiai 
įsakyti pristatyti transporto valdybai”.

“Bet kodėl, Herbertai?”
Jis tik patraukia pečiais.
6 valandą užbaigiame darbą. Aš pasuku pas 

Elfi.
★

Elfi šypsodamasi pasižiūri į laikrodį: “Jau po 
vidurnakčio, Robertai, ir tryliktoji diena pasibai
gė. Dabar gali vėl būti ramus”.

Aš papurtau galvą, “žinai, mažyte, kad nesu 
prietaringas ir nebijau tryliktosios, bet — šian-

(Nukelta j spl. 4)
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tas, kad ir kitos tautybės žmogus 
gali lygintis su rusu! Bet šito ne
daroma, nes tas nesiderina su ve
dama Sovietų Sąjungoje rusifika
cija ir su imperialistine idėja, bū
tent — Sovietų Sąjunga — Rusi
jos imperija!

Štai dėl ko visas budrumas nu
kreiptas prieš, bet kokį sąjungoje 
tautų nacionalini pasireiškimą. 
Jeigu kaip, žmonės — ypač akty
vesni — suimami, tremiami, ma
siškai naikinami. Iš Sibiro trem
tinių pasakojimų pačiame Sibire 
tremtinių tarpe daUgiausia yra 
ukrainiečių, nes jie iš sąjungoje

M. Petkūnienė pernai ant savo 
vienos pečių išnešė didžiulę gra
žiai pavykusio siuvinių vajaus 
darbų dalį.

Metiniame susirinkime adelai- 
diškės ponios svarstė Sekcijos vei
klos galimybes ir jieškojo būdų 
naujiems pasireiškimams. Jos su
darė specialų ponių komitetą 
(Dundienė, Maželienė, Ragihienė, 
Rcisonienė ir Šerelienė), kuris 
padės Sekcijos valdybai jos dides
nio masto parengimuose ir pla
navimuose.

Moterų Sekcijos baliai Adelai
dėje yra populiariausi ir visų mė
giami.

★
Sporto sluogsniuose, ypač krep

šininkų sekcijoje, paskutiniu lai
ku pergyvenama tam tikra krizė. 
Ne finansinė (valdyba šiuo atve
ju veikė gana sumaniai), bet dva
sinė prie kurios privedė trumpa
regiška politika prieauglio atžvil
giu. Už šitokį pareiškimą sporto 
vadovai mane, be abejonės smar
kiai puls ir suras eiles argumentų. 
Tačiau faktas lieka faktu, kad 
perilgai buvo pasikliaunama tik 
senom, dar iš Vokietijos stovyk
lų atkeliavusiom krepšinio žvai

inkorporuotų tautų skaitlingiausi 
ir jų tarpe tebėra gyva nacionali
nė dvasia. Po jų seka pabaltiečiai. 
Be abejo, tremtinių tarpe yra ir 
rusų, jie Sibiro vergų stovyklose 
daugiausia eina viršininkų, pri
žiūrėtojų ir budelių pareigas. Tą 
patį tvirtina tiek lietuvių, tiek ir 
kitų tautų tremtiniai liudininkai.

Vadinasi, šiandie rusiškasis im
perializmas vykdomas dviem kryp
timi: kultūriniu spaudimu ir pra
našesnio bei sąmoningesnio tauti
nio elemento diskriminacija. Todėl 
ir trėmimų aukos vykdomos ne 
tiek komunizmo ideologijos, kiek 

Nauji ir ne taip nauji...
(Žiūr. pradžią psl, 2)

gždėm. Prieš kelerius metus gabus 
krepšininkas Stasys Urnevičius 
įvedė į pirmąją komandą savo iš
treniruotus jauniklius (Gumbį, 
Lapšį ir kt.), bet nuo to laiko šia 
prasme absoliučiai nieko nebuvo 
toliau daroma. Pakaitų pirmai ko
mandai daugiau niekas neruošė. 
Pakako tada žvaigždžių, jos ge
rai žaidė ir niekam neatėjo į gal
vą, kad vieną dieną žvaigždės pa
sens ir kad nebus kuo jų pakeisti. 
Jaunimas pradėdavo žaisti krep
šinį, bet paskui išbėgiodavo kaip 
žydo bitės. O vadovai visai savęs 
neklausdavo, kodėl tie jaunuoliai 
bėga. Be visa ko kiekvienas jau
nuolis turi jausti, kad jis laukia
mas, reikalingas, kad jis ruošia
mas augštesnei klasei. Jaunuoliai 
atvirai nusiskundžia, kad jie tre
niruočių metu būdavo paliekami 
vieni be trenerio, be treniruotės 
kampo, o kartais ir be kamuolio.

Visai kitaip į reikalą žiūrėdami 
ir be to turėdami didesnius ištek
lius žmonėmis, australai lietuvius 
toli pralenkė, šių metų žiemos se
zone mūsų pirmoji komanda jau 
gieda gulbės giesmę ir iš District 
klasės bus negarbingai išstumta.

Iš šios pamokos galėtų būti ir 

rusifikacijos sąskaiton, nes esmėje 
komunizmui kaip tokiam nerūpi, 
ar lietuviai yra lietuviai ar rusai 
rusai, tačiau rusiškajam komuniz
mui, kuris internacionaline pras
me tarnauja kaip priedanga ru
siškojo imperializmo ekspansijai, 
nėra tas pat! Todėl šioje vietoje 
privalu skirti du momentus: ko
munizmą kaip tokį ir rusiškąjį im
perializmą. Šie du elementai, kaip 
gyvenimo praktika parodė, neina 
greta, bet vienas kito subordina
cijai: komunizmas rusifikacijos 
tarnyboje. O kadangi šių dienų 
komunizmas yra tapęs rusų mono
poliu, tai konsekventiškai kas pa
sisako už komunizmą, tuo pačiu 
pripažįsta ir rusiškąjį imperijaliz- 
rną, nes kaip iš augščiau paduotų 
prielaidų aiškėja, rusiškajam im
perializmui komunizmas nėra tiks- 

naudos. Jei krepšinio sekcijos va
dovybė ir nauja “Vyties” sporto 
klubo valdyba iš pagrindų peržiū
rėtų savo liniją krepšininkų pa
ruošimo ir tinkamo jų treniravi
mo reikalu. Pasikalbėjus su jau
naisiais visi jie nepaprastai gar
bina krepšininką Algį Ignatavičių, 
įdomu, ar nebūtų galimybės' kad, 
būtent, pats Algis pasiimtų ruošti 
ir treniruoti jaunimą, kad iš jo 
išaugintų stiprią ir skaitlingą 
krepšininkų šeimą. Šiuo laiku gal 
daugiau negu kada nors anksčiau 
viskas priklausys nuo gerų ir pa
sišventusių trenerių. Būti geru 
treneriu daugiau garbės, negu 
krepšininkų eilinėj komandoj.

Apie sporto negalavimus įdomų 
pranešimą paskutiniame klubo 
susirinkime padarė nuoširdus Ade
laidės sporto- veikėjas ir sporto 
žurnalistas Br. Nemeika. Pravar
tu būtų tą panešimą paskelbti 
spaudoje ištisai (Jis tilps “Mūsų 
Pastogės sekančiame numery. 
Red.).

Metiniame klubo narių susirin
kime buvo išrinkta visai naujos 
sudėties (išskyrus P. Andrejai- 
tį) “Vyties” sporto klubo valdyba. 
Į ją dabar įeina sportininkas vė

las, bet tik paprasčiausia priemo
nė; kitiems galiojus kaip idealas 
rusų rankose jis tėra tik papras
tas įrankis.

Lietuvių tauta trypiama, per
sekiojama ir tremiama ne siekiant 
įgyvendinti komunistinių idealų 
(jegu tokių iš viso yra?), bet vien 
tik dėl to, kad ji atsistoja skersai 
kelio rusiškoms užmačioms. Ca- 
ristinė Rusija pasauliui buvo ži
noma kaip tautų kalėjimas anks
čiau, lygiai su žiauresne drausme 
netgi su moderniškom tortūrom 
bei deportacijom tokiu pačiu tautų 
kalėjimu yra ir Sovietų Sąjunga. 
Tik ji šitą procedūrą vykdo visom 
galimom priemonėm: pradedant 
barbariškais metodais, kaip tortū
rom, persekiojimu ir masiniais 
trėmimais ir baigiant pačiom .ra- 
finuočiausiom — politiniu šanta
žu, melu, taikos apaštalavimu j- 
kinkius patį judriausią ir drauge 
kovingiausią internacionalinį ele
mentą — komunizmą. To viso pa
sėkoje rusiškasis imperializmas 
auga, o jo genocidinėje ’ priespau
doje pavergtosios tautos merdi ir 
dūsta, K.K.

teranas A. Šliužas, sumanus ir 
energingas administratorius; A. 
Meninas — reto pasišventimo 
treneris, gana augštai pastatęs 
mergaites krepšininkes (šiuo me
tu ir jų pirmoji komanda iširo); 
J. Donėla, nuoširdus sportininkas 
mecenatas ir didelis sportuojančio 
jaunimo bičiulis; R. Daugalis, ga
bus krepšininkas, jaunosios kar
tos atstovas; P. Andriejaitis, ilga
metis “Vyties” sporto klubo reika
lų vedėjas. Kandidatais liko K., Ja- 
ciunskas ir R. Sidabras.

Yra davinių matyti, kad naujo
ji “Vyties” valdyba darys visus 
galimus žygius ištiesinti bent dalį 
sportinio gyvenimo kelių.

*
Stebint dabartinę padėtį mūsų 

sportiniame gyvenime, kažkaip 
peršasi mintis, kad vieną gražią 
dieną panašioj padėty gali atsi
durti ir visas bendruomeninis gy
venimas. Seniai nepajėgs tesėti, o 
jaunimas nebus paruoštas užimti 
jų vietas. Tai vienur, tai kitur da
romi bandymai įtraukti jaunesnes 
jėgas į lietuvišką darbą, tačiau kol

LIETUVIAI
— Pirmosios Sovietų okupacijos 

metais, per įvykdytus pirmuosius 
trėmimus (1941 m. birželio mėn.), 
vienos savaitės bėgyje ištremta 
34, 260 lietuvių, šis trėmimas bu
vo vykdomas pagal Serovo pa
ruoštą planą. Prasidėjęs Vokiečių 
— Sovietų karas šį plano vykdy
mą sutrukdė. Jei karas nebūtų su
trukdęs, Sovietai būtų ištrėmę iki 
700,000 lietuvių.

Antrosios Sovietų okupacijos 
metu patys didieji lietuvių trėmi
mai buvo vykdomi 1948 ir 1949 
metais. Tikslų ištremtųjų skaičių 
sunku nustatyti, tačiau nebus su- 
kysta, spėjant, kad antrosios oku
pacijos metais įvykdyti trėmimai 
palietė kur kas didesnį lietuvių 
skaičių, negu 1941 metais.

Lietuvių trėmimai vykdomi dau
giausia į pačias šiauriausias So
vietų Sąjungos sritis. Grįžusių iš 
Sovietų nelaisvės vokiečių karių 
liudijimais, 1949 m. Kremlius iš
leido instrukciją, kad nerusų kil
mės tremtiniai perkeldinti dar to
liau į šiaurę. Tų pačių belaisvių 
parodymais, lietuvių esama Nau
josios Žemės, Ledinuotoje vande
nyno pakraščiais (Dalstroj rajo
ne) esančiose darbo stovyklose, 
prie Archangelsko, Kamčatkoje, 
Norilsko, Vorkutos, Altajaus sri
tyse, Baikalo rajone ir Kazachsta
ne. Nemaža lietuvių dirba prie 
Volgos-Dono kanalo darbų, prie 
Stalingrado atstatymo. Čia tėra 
minimi darbo stovyklų rajoniniai 
centrai, kurių aplinkumoje yra 
nuo keliolikos iki keliasdešimt 
priverčiamojo darbo stovyklų ir 
kurių žymioje dalyje kitataučiai 
yra sutikę lietuvių.

Nepilnamečių lietuvių ir lietu
vaičių, nuo 13 iki 14 metų, dar
bo komandos vokiečių belaisvių bu
vo sutiktos Sverdlovsko ir Kara
gandos stovyklose. Tie lietuviukai 

kas tos pastangos apčiuopiamų 
vaisių neduoda. Tikėkim, kad lai
kui bėgant tie bandymai sustip
rės.

V. Radzevičius

TREMTYJE
buvo ištremti už įtarimą turėję 
ryšių su partizanais.

Ir dabar nuolat tremiami bolše
vikų nepageidaujami asmenys. 
Trėmimai vyksta nenutrūkstamai

Pastaruoju metu Sovietai, at 
iodo, yra pakeitę trėmimų taktiką 
“savanorišku” vykimu tiek j plį. 
šinių vykdomas akcijas Kazachs
tane, tiek pigiems darbams Sibi
ran. Tasai “savanoriškumas" vyk- 
domas komunistų partijos spaudi- 
mo pasėkoje.

Nemanau, kad deportuoti lietu
viai į Rusijos gilumą ipso facto 
jau būtų savo tautai žuvę. Iš gau
namų žinių sprendžiant, lietuviai 
dažnai net sunkiausiose priver
čiamųjų darbų stovyklų sąlygose 
išlaiko savo organizuotumą, soli
darumą. čia tenka pastebėti, kad 
kartais kalėjime savo tautiškumą 
išlaikyti yra lengviau, negu už jo 
sienų, “bolševikinėje laisvėje.” U. 
gesnis buvimas tremtyje, be abe
jo, gresia nutautimu. Juk Chruš
čiovas pats prisipažino, kad įvai
riems darbams, ypač naujiems 
plėšiniams įsisavinti, siunčiamieji 
neturi svajoti apie grįžimą, bet 
turi naujose vietose įsikurti, tai 
yra, vesti, auginti vaikus, etc.

Ar Rusijos užkampiuose tarp 
svetimųjų gyvendami, sudarydami 
mišrias šeimas, negirdėdami savo 
kalbos, negaudami jokio lietuviš
ko laikraščio ar knygos, ilgai ga
lės išlaikyti savo tautiškumą! 
O jų vaikai? Todėl ir į šį klausi
mą galima asakyti bendru konsta
tavimu: juo ilgiau užtrunka išlais
vinimo valanda, juo didesni nuos
toliai mūsų tautai. Tačiau šian
dieną mūsų tauta nėra palikta vi
siškai viena savo likimui. K.2.

XXVIII TOMAS

Jau išėjo iš spaudos Lietuvių 
Enciklopedijos dvidešimt aštun
tasis tomas, užbaigiąs raidę S ir 
pradėta Š. Šis tomas leidyklos 
jau pradėtas prenumeratoriams 
siuntinėti. Netrukus gaus ir Aus
tralijos prenumeratoriai. Tomą 
redagavo Dr. J. Girnius.

ESTAL..
(Atkelta iš psl. 3)

die man kažkaip baisiai neramu. Nežinau, kas 
yra------- "

Elfi atsilošia ir jos akys sustingsta. “Tą patį 
ir aš jaučiu, Robertai. Man vaidenasi, lyg mus 
užgriūtų staigi nelaimė... Aš bijau, Robertai, bi
jau — ”

Aš suimu jos rankas — “nori, kad pasilikčiau 
pas tave, mažyte?”

Ji atmeta nuo kaktos garbaną: “Ne, Robertai, 
eik namo. Tavo mama baiminsis. Juk ji dabar vie
nų viena! Nėra kokių žinių nuo tėvo?”

“Ne. Tik atvirukas, kad jie atvykę į Vaerska. 
paugiau nieko”.

Jau 1 vai. ryto. Mes atsisveikiname. Naktis 
tvanki ir karšta. Jau kiek laiko, kaip nelijo.

šią naktį ypatingai triukšminga mieste. Visur 
aplinkui girdisi sunkvežimių ūžimas. Keletas ma
šinų prigesintomis šviesomis pravažiuoja pro ma
ne: jose matytis po keletą uniformuotų ir civilių 
vyrų. Prie vieno namo sunkvežimis sustoja. Vie
nas NKVD uniformoje, vienas raudonarmietis, 
milicininkas ir civilis iššoka iš mašinos. Aš einu 
toliau, pasuku į kitą gatvę.

Klyksmas perplėšia naktį. Girdžiu rusiškus 
keiksmažodžius, gerklinį grubų juoką, paskui mo
ters raudą. Tyliai unkščia kūdikis. Matau — į 
sunkvežimį stumiama moteris su. kūdikiu ant ran
kų. Ji užkliūva ir krinta, kūdikis pradeda klykti. 
Uniformuotas enkavedistas pameta jai ryšulėlį 
sakydamas: “Užčiaupk tą savo benkartą arba aš 
jam gerklę užspausiu”! Civilis vien kelnėse ir 
marškiniuose lipa į mašiną. Raudonarmietis jam 
pagelbsti su šautuvo buože į nugarą. Milicininkas 
įkelia į mašiną mergytę. Visi susėda ir sunkveži
mis dingsta. Gatvės pakrašty palieka tik sutraiš- 
kinta lėlė.

Toliau dar vienas sunkvežimis. Enkavedistas 
ir milicininkas vedasi moteriškę naktiniuose balti
niuose į mašiną. Kūdikis klykia jos glėby. Mote
riškė kukčioja: Leiskite bent apsirengti! Juk ne
galiu nuoga — ”

Enkavedistas grūda ją į sunkvežimį: “Sukąsk 
dantis, sena kekše!! Ten, kur nuvešim, rūbai ne
reikalingi”.

Duryse pasirodo raudonarmietis išsivesdamas 
du vaikus. Paskui jį civilis dar su vienu vaiku. 
Civilis sako enkavedistui: “Visa kiaulidė ištuštin
ta. Pirmyn”! Tada jis pastebi mane. Rankose su
žvilga pištalietas. “Ką tu čia darai?”

“Nieko. Einu namo”.
“Dokumentus!” Jis grąžina man dokumentus 

sūpuodamas pištalietą rankoje: “Dink greičiau iš 

akių, kitaip — ir tave drauge patupdysim!”
Visur vaizdas tas pats: prie namų sunkveži

miai, į kuriuos grūdami žmonės — jauni ir seni, 
vaikai ir seniai, vyrai ir moterys, apsirengę ir nuo
gi, vieni su ryšuliais, kiti tuščiomis rankomis.

Baisybių naktis Talline!
Pagaliau esu mūsų gatvėje. Kaip tik kretan

tys seneliai pakraunami į sunkvežimį: vyras virš 
70 pensininkas, nedaug už jį jaunesnė jo žmona.

Negi tremiamas ištisas miestas? Ir — kur? 
Ar suimtieji trėmimui ar sunaikinimui?

Prie mūsų namų sustoju: jokio sunkvežimio. 
O gal aš pavėlavau? Perbėgu kiemą ir puolu vi
dun. Motina atpažįsta mano žingsnius, atidaro du
ris. “Robertai, kas atsitiko?”

“Rusai krausto žmones iš namų! Buvo kas ir 
mūsų namuose?”

Ne. Bet — ką tai reiškia? Kas atsitiko, Ro
bertai?”

Gesink šviesą ir neatidaryk durų. Aš bėgu 
pas Tarvus”.

“Robertai!”
Užtrenkiu duris ir laiptais augštyn. Beldžiuo

si pas Tarvus. Atidaro Vilma: “Kas atsitiko, Ro
bertai?”

“Nežinau, Vilma! Pilnas miestas sunkvežimių! 
Rusai verčia žmones iš namų ir išgabena”!

“Ką jie vežia?”
Visus! Vyrus, moteris, vaikus, senelius. Slėp

kitės kaip galint greičiau!”
“Tėvas suimtas. Jie paims ir mus”!
“Renkitės ir slėpkitės palėpėje. Bandykite ry

toj pasišalinti iš miesto. Tuo tarpu nakčia bėgti 
neįmanoma — visus tikrina”!

“O namų prižiūrėtojas — kaip su juo?”
“Aš sutvarkysiu! Renkitės greitai ir — į pa

lėpę!”
Vilma mane sulaiko: “Norėčiau palikti mies

te. Ar negalėtumei manęs paslėpti?”
“Tave vieną?”
“Ne — ir Tomą, jeigu jis dar nesuimtas. No

riu palikti drauge su juo”.
Akimirką pagalvojęs aš paimu popieriaus 

skiautelę ir užrašau. “Štai adresas. Eik su Tomu 
tenai. Bet šeima tegu apleidžia miestą be jokių 
kalbų! Sunaikink adresą, įsikalus jį galvon!”

Vilma ištiesia man ranką. Jos veidas kietas 
ir šaltas. “Gerai — tu žinai: aš moku tylėti”.

Neriu laiptais žemyn ir beldžiuosi pas namų 
prižiūrėtoją. Jis atidaro man duris, pats tik nak
tiniuose. “Kas, pone Raidai? Gaisras?”

“Ne! Rusai tremia žmones! Nieko neįleisk į 
palėpę! Kai tavęs klaus apie Tarvus, sakyk, kad 
jie jau trys dienos namuose nesirodė.”

Senis tik linkteli galva. Matau, jis dreba visu 
kūnu.

“Suprantu, suprantu, pone Raidai. Gal jie 
suims mane ir mano žmoną. Niekaip nesuprasi 

tų prakeiktų rusų, ko jie nori”.
“Gal būt, pone Kalias”!
“O kaip jūs, pone Raidai?”
“Aš? — Aš turiu kitą kelią! Dėkoju tau, Kal

ias”. Paduodu jam ranką.
Senis purto galvą. “Nėr už ką dėkoti, pone 

Raidai. Mes juk visi estai jūs — Tarvas, aš ■— 
visi turime būti iš vien!”

Motina visa išbalus. Jos širdis silpna ir aš 
bijau, kad susijaudinimas ir įtampa gali ją pa
kirsti. Iš pečiaus ištraukiu savo pistolietą. “Ma
ma, jie gal ir pas mus užeis. Nori būti išvežia- 
ma, ar renkiesi kitą kelią?”

Motinos akys nukreiptos į ginklą. “Nuspręsk 
pats, Robertai. Nenorėčiau patekti rusams į ran
kas!” Ji suneria rankas. “Ačių Dievui, tėvo nėra 
namie! Ten, Vaerska mieste jam nėra pavojaus”.

Tėvas Vaerskoje. Kaip ten? Kaip su Elfi?
Męs sėdime ir laukiame.
Prię namų sustoja sunkvežimis. Smūgiai į 

vartus. Namų prižūrėtojas atidaro, kalbasi su 
vyrais. Jie pereina kiemą, įeina į namus ir laip
tais lipa augštyn.

Atsistojęs išeinu į prieškambarį, šie keturi 
daugiau nebetrenks žmonių! Taip lengvai aš ne
pasiduosiu. Tik ne aš!

Motina mane apkabina ir bučiuoja: “Tegul 
mums Viešpats atleidžia, sūnau”!

“Dievas? Ar jis dar yra?”
Žingsniai jau prie durų. Ne! Jie tolsta, eina 

dar augščiau. Kieti smūgiai į Tarvų buto duris. 
Girdisi laužomas medis. Girdžiu jie Tarvų bute. 
Vėl žingsniai laiptais. Aš pakeliu ginklą. Žings
niai nutolsta. Lauko durys užsitrenkia.

Aš atsigręžiu -t. motina guli svetainėje. Ji 
dar kvėpuoja.

★
1941 m. birželio 14 d. 7 vai. ryto. Aš išleidžiu 

ginklą iš rankos.
“Mama, dabar einu skustis”.
“Kam? Negi tu šiandie — ”
“Taip, mama! Jeigu jie mūsų naktį neišvežė, 

tai nebeveš.”
“Bet juk dar ne galas, Robertai. Tu negali 

manęs vienos palikti!”
“Tau palieku ginklą, jeigu kartais rusai —”
Motina linkteri galva. “Ačiū, Robertai! Bet 

ko gi tau dar j tą įstaigą?”
“Turiu įsipareigojimų, mama! Pas mane su

bėga visokie siūlai”.
“Tada eik, sūnau”.
“Aš tau paskambinsiu, mama!”
Dar vis teberieda sunkvežimiai gatvėmis. 

Blankiais ir įbaugintais veidais sėdi žmonės ma
šinose. Kaikurie apsivilkę kailiniais, kiti lengvai, 
vasariškai. Nuogų nesimato.

Priešais Komercinę gomnaziją judėjimas už
sikemša. Prieš mane sustoja mašina. Aš pakeliu 

akis — joje sėdi Alė. Jos akys nepaprastai iš
plėstos, lūpos dreba. Salios jos — motina. Ponia sė
di išdidžiai, ir neaprašoma panieka žymu jos vei
de. Priešais Alę sėdi jos sesuo su. kūdikiu. Šo
feris signalizuoja, mašina pajuda.

Tuo pačiu momentu Alė pastebi mane. Ji pa
kelia ranką ir moja. Jos mostas atrodo kaip kry
žiaus ženklas. Sunkvežimis dingsta už kertės.

★

Liaudies komisariate tylu. Tarsi išmiręs di
džiule pastatas, nors ir šiandie čia tebedirba šim
tai. Helė pakelia galvą: “Tu dar čia, Raidai?”

“Žinoma, kaip gi kitaip?”
“Daugybė nepasirodė!”
“Viršininkas jau čia?”
“Ne!”
Nueinu į Herberto kambarį. “Tu čia, Herber

tai?”
Jis sutraiškina cigaretę. Jo pirštai virpa. "0 

aš maniau, kad tu...”
Dar ne, Herbertai! Ko trūksta?”
“Nežinau, Robertai.”
Roogas, Hoffas, Valentinas ir rusai į įstaigą 

neatvykę. Aišku: jie priklauso prie tų, kurie vyk
do trėmimus. Be jų trūksta Metso, inžinieriaus Ko
lio ir Tito. Toks sutapimas! Argi nebuvo Valenti
no sąraše prie šių vardų raudonų kryžiukų? Taip! 
Bet — juk buvo penki. Taip — Juras ir Silvia. 
Dėkui Dievui — Juras pasišalinęs, bet kaip su 
Silvia? Įeinu į mašininkių kambarį. Moterų gal
vos dar labiau palinksta.

“Silvija, pasiimk savo rankinuką ir ateik"!
Mergaitės lūpos suvirpa. “Raidai, juk aš...” 
“Neplepėk, bet eikš su manim”!
Mergaitė pasiima rankinuką ir seka mane i 

koridorių. Atsargiai praveriu Valentino duris pri
dėdamas pirštus prie lūpų, įeinu galais pirštų 
uždarydamas paskui duris.

“Kalbėk tyliai, Silvija; ar pereitą naktį buvai 
namuose? , . ..

“Ne. Buvau svečiuose ir ten pernakvojau .Kas 
— kas yra?”

“Tu sąraše, Silvija! Kiekvienu momentu at
vyks NKVD tavęs išvežti. Pranyk kuo greičiausiai!” 

Bet aš nieko nepaėmus su savim ir nežinau, 
kur dingti”.

“Sibre tu dar mažiau turėsi”. Sekundei suabe
joju, bet vis tik pasakau jai adresą. “Nešdinkis 
greičiau, Silvi, ir — sėkmės!”

“O kaip su tavim, Robertai? Negi jie tave—11
Dink iš akių, Silvija! Aš turiu daug darbo”. 

Beveik prievarta išstūmiau ją pro duris.
Koridoriuje sutinku Helę: “Raidai, Roogas 

jieško tavęs. Kur gi buvai?”
“Ką tik išvedė Silviją, Hele.
“Silviją? — Taip!”

(Bus daugiau)
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PERVERSMUS ADELAIDĖJE
KLUBO SUSIRINKIMAS ADELAIDĖJE

Gegužės 26 d. Lietuvių Namuo
se įvyko Adelaidės L.S.K. “Vy
tis", metinis susirinkimas. Daly
vavo 41 klubo narys ir keletą 
tautiečių, suinteresuotų sporti
ninkų veikla.

Susirinkimą atidarė ir klubo 
Valdybos veiklos pranešimą su
sirinkimui pateikė pereitų metų 
v-bos pirmininkas, Jonas Jaunu
tis. Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
valdyba posėdžiavo dešimt kartų 
ir turėjo eilę neprotokoluotų pa
sitarimų. Surengė XIII-ją Sporto 
šventę. Suorganizavo jaunimo 
šventę Adelaidėje. Surengė 3 vie
šus pobūvius, dvi gegužines ir 
dvi loterijas. Sėkmingai verbavo 
lietuvišką jaunimą į sporto klu
bą ir to pasėkoje, vien krepšinio 
sekcijai priklauso 53 sportinin
kai. Įvairiose pirmenybėse klubą 
reprezentavo:

Krepšinio: 6 komandos. Stalo 
teniso: 5, šachmatų: 3, tinklinio
3.

Klubą sėkmingai reprezentavo, 
XIlI-je sporto šventėje, vyrų ir 
mergaičių lauko teniso koman
dos.

Klubas turi 170 narių. Nario 
mokestį moka 132, nes nepilna
mečiai jaunuoliai klubo narių tei
sėmis naudojasi nemokamai.

J. Jaunutis, susirinkimui pa
reiškė, kad sportininkams trūko 
susiklausymo. Daugelis iš jų be 
rimtos priežasties, neatvykdavo 
rungtyniauti pirmenybėse ir ne
pastoviai lankydavo treniruotes.

Po to susirinkimui pateikė klu
bo apyskaitą iždininkas Jonas 
Strankauskas. Valdyba pajamų 
turėjo 1255 svarus. Išlaidos 777

Dr. V. KUDIRKA

LIETUVOS TILTO ATSIMINIMAI
Jau pusėtinas laiko galas, 

kaip aš tysau ant Šešupės. Jau 
daug vandens praleidau į Baltjū- 
res; daug žmonių ašarų ir pra
kaito nuplaukė drauge su van
deniu; daug kojų, kurios mane 
mindžiojo, supuvo kapuose.

Pagimdė mane Lietuvos miš
kas; išvedė į pasaulį lietuvių ran
kos; nuo Lietuvos žirgų kanopų 
pirmąkart sudundėjau...

O drūtas buvau tiltas!...
Dar pamenu tą gadynę, kada 

ponai važinėjo, o žydai vaikščio
jo pėsčiomis. Perlėks, būdavo, 
karieta, ketvertu užkinkyta — 
aš nė nejaučiu!...

Sueis viso miesto žydai prieš 
“neŠtines” nuodėmių skandint — 
aš nė linkt... Pervažiuos sto
riausias klebonas — aš nė kr
ust... Dar man smagiau, kad iš
laikiau. Arba pavasarį, pradėjus 
eit lytims, ponpalaikiai sustoję 
žiopso ir laukia, kada mane par
muš lytis.

O jūs žiopliai, — manydavau, 
■— aš ne toks lepus, kaip jums 
atrodo. Mane ne guvernantės 
augino!

Nueidavo sau lytis, o aš kaip 
stovėjau, taip ir stoviu.

Teisybę pasakius, tai ir lytlau
žos be reikalo styrėjo — tik ma
no garbę mažino.

Tvirtas buvau.
Lenkai sakydavo, kad aš 

most. Sakykite, kaip sau nori
te, o aš žinau, kad aš tiltas ir 
drūtesnis už jūsų most. 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

; Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
;; akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
' ■ šešta d. 9-13 vai.
'' 8th Floor, Capitol House, 109 Swanaton St., 
•. Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

sv. tad, klubo kasoje šiuo metu 
yra 478 s v.

Kontrolės komisija priekaišta
vo, kad dalies išlaidų dokumen
tai netvarkingi.

Pranešimus išklausius, V. Rad
zevičius pareiškė, kad mesti kal
tinimai sportininkams nepagrįs
ti. Kaltinti reikėtų vadovus, ku
rių nerimtas elgesys neigiamai 
atsiliepia į sportininkų auklėji
mą.

Tuo reikalu plačiau pasisakė 
Balys Nemeika (platus B. Ne- 
meikos pasisakymas bus patal
pintas M.P. atskirai); jis pareiš
kė, kad kas link santykių tarp 
vadovų ir sportininkų praeityje 
eita klaidingu keliu. Jo nuomone, 
sportininkų tarpe reikėtų įvesti 
griežtą drausmę, nes iki šiol per
daug jiems pataikauta. To pasė
koje gal ir sumažėtų sportinin
kų skaičius, bet su jais būtų ga
lima pasiekti geresnių rezultatų.

Klubo garbės narys, majoras 
Jonas Pyragius, užgyrė sporti
ninkų veiklą ir pabrėžė, kad jų 
dėka laimėta daug taurių. Susi
rinkimas pritarė J. Pyragiaus pa
siūlymui išreikšti padėką sporti
ninkams.

R. Sidabras pasiūlė išreikšti pa
dėką, buvusiai valdybai, už atlik
tą darbą.

Į naują valdybą kandidatavo 
net 11 klubo narių. Rinkimai vy
ko slaptu balsavimu ir mandatų 
komisijai skaičiuojant balsus, 
įvyko klausimų ir sumanymų dis
kusijos.

J. Pyragius pasiūlė į klubo 
garbės narius išrinkti iškilų krep
šininką Algį Ignatavičių--ir nusi

Vieną kartą važiavo smarkiai 
per mane du vežimai priešais 
vienas kitą, ir pora žydukų, iš 
išgąsties norėjusių pasišalint, nu
smuko į upę. Nuo to laiko už
ginta buvo greit per mane va
žiuot ir abiejuose mano galuose 
pastatė stiebelius su lentomis ir 
lietuvišku parašu: “žingine”.

Nors man nesmagus buvo tas 
važiavimas žingine, neduodant 
nė padundėt gražiai, bet. jeigu 
tas žmonių naudai, tegul sau...

Stiprus buvau.
Nereikėjo niekad nė taisyt 

manęs. Ir kažin, kaip ilgai bū
čiau laikęs netaisytas, jei ne 
maskolių valdininkai. Tai dar 
ypatingi sutvėrimai — tegul juos 
lytis! Girtuokliai neišpasakyti: 
pila ir pila, o degtinė vis nubėga 
— tarytum štai nuo manęs van
duo belyjant. O kaip sukeiks, 
tai net per mano balkius drebul
ys pereina, nors maskoliškos kal
bos nesuprantu. Labiausiai vie
nok linkę prie viešo skatiko va
gystės — tą dalyką, galima sa
kyt, įvedė į sakramentus. Juk 
ir iš manęs uždirbo ir tik man 
sveikatą atėmė. Kad jie iš mui
to nieko nelaimėtų, biaurybės!

Vaikštinėjo sykį po mane ap
skrities viršininkas Kopiejkoliu- 
bovas ir apskrities inžinierius 
Nikčemnickis.

— žinote ką, Boleslavai Sta- 
nislavovičiau, — tarė staiga vir
šininkas: — ar negalima būtų 
pataisyt šitą tiltą? 

pelniusį sportininką, trenerį bei 
sporto darbuotoją Aleksą Merū- 
ną.

J. Jaunutis pareiškė, kad pra
eityje kandidatus į klubo garbės 
narius susirinkimui rekomenduo
davo valdyba. Pasirodo, įstatuo
se tuo reikalu nieko nepasakyta. 
Vistik, plačiau padiskutavus, 
garbės narių klausimas pavestas 
spręsti sekančiai valdybai.

Karštos ir ilgos diskusijos vy
ko vadovų ir trenerių proble
moms spręsti.

Bendrai paėmus, susirinkimas 
praėjo labai darbingoje nuotai
koje, tik apgailestautina, kad į 
susirinkimą atvykti teikėsi maža 
dalis aktyvių sportininkų.

Susirinkimui nebuvo perskai
tytas pereito metinio susirinki
mo protokolas. Blogai, nes per 12 
mėn. galima primiršti, kokie už
daviniai buvo pavesti klubo val
dybai.

NAUJOJI VALDYBA
1. Aleksas šliužas — Pirminin

kas. Buvęs krepšininkas, klubo 
iždininkas ir krepšinio sekcijos 
sekretorius. Gabus organizato
rius.

2. Juozas Donėla — vicepir
mininkas. Keletą metų dirbęs 
ankstyvesnėse valdybose. Popu
liarus sporto veikėjas, nes į pa- 
gelbą sportininkams ateina ir ne
įsipareigojęs.

3. Rimas Daugalis — sekreto
rius. Iškilus krepšinio žaidėjas, 
jaunių treneris.

LAFITTE
REIKALAUKITE 
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BRANDY
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Tel. UJ 5727

— Susimildami, Teofilį Dulo- 
vičiau! Juk tiltas sveikas, drū
tas, — atsakė inžinierius, dar 
nesuprasdamas.

— Na, už consilium gydytojai 
paima kad ir nuo sveiko, jeigu 
tik norėtų gydytis.

— Aa! dabar suprantu... 
Gerai...

Ką juodu tarėsi toliau, nė ne
girdėjau.
• Visi mano plyšiai šypsojosi, 
kad mane paketino taisyt. Ma
ne taisyt!

Buvau jau užmiršęs apie tą 
atsitikimą.

Tiktai ar po dviejų savaičių 
ateina žydas, visai nepažįstamas. 
Apžiūrėjo mane iš viršaus: čia 
su lazda pabandė, ten paspyrė 
su koja. Paskui apžiūrėjo iš apa
čios, nusiavė kojas, įbrido į upę, 
pagnaibė vandenyje polius ir ap
sisukęs išlipo į krantą, čia sus
tojo, paskaitė pirštais ir greit 
stvėrėsi autis batais, bambėda- 
das tuo tarpu pusgarsiai:

— Gerai... jei nori uždirbt, 
bet ir man teks... pasidalysime..’. 
Kasmet uždirbsime betaisydami..

žydas nuėjo sau. Man net ko
ktu pasidarė. Argi iš tikro ren
giasi mane taisyt?

Pasirodė, kad iš tikro.
Viršininkas su inžinierium 

ūmu laiku suspėjo įkainot visa, 
gaut patvirtinimą, o žydas apsi
ėmė pristatyt medžiagą ir atlikt 
darbą. Privežė medžių, pradėjo 
tašyt, pjaustyt ir vieną dieną ma
ne uždarė.

Be reikalo privežė medžių, nes 
man iš jų nieko nepridėjo. Tiktai 
ką skiedrų pritašė, kad visi ma
tytų. Mane taipgi vargino: čia 
paskliutavo, ten paobliavo, ten 
paskutinėjo, ir tiek. Tiesa, poš
kino, baladojo dikčiai: mat, dir
bo. Tik man nuo to darbo įsi
suko liga. Rytojaus dieną po 
pataisymo, pamenu, buvo pre-

(Pabaiga psl. 6)

1964 m. žiemos olimpiniai žai
dimai Innsbrucke gali būti pas
kutiniai, nes žiemos sporto sakų 
atstovams (ypač ledo rutulirtin- 
kams) užmetamas profesionaliz
mas. Tuo tarpu tarptautinės są
jungos užmirštą nekalta skraiste 
pridengtą profesionalizmą Sov. 
Sąjungoje, leisdama jai dalyvau
ti ne tik olimpiniuose žaidimuose, 
bet ir įvairiose rungtynėse su ki
tų valstybių — tautų mėgėjais.

Žiemos olimpiniams žaidimams 
ruošiasi ne tik Tirolio sostinė In- 
nsbruck’as, bet ir visa Austrija. 
Didelio vargo turima su ptalpi- 
nimu pačiame mieste 70 tūkstan
čių turistų, tačiau tąs klausimas 
jau beveik baigiamas išspręsti, 
registruojant artimų miestelių 
viešbučius, privačius kambarius. 
Žiemos olimpijados slidžių traso
se, tramplyne ir rogučių kelyje

4. Aleksas Merūnas — iždinin
kas. Nusipelnęs sportininkas, tre
neris ir sporto darbuotojas,

5. Petras Andrijaitis — sporto 
vadovas šiose pareigose jau ke
linti metai. Nesireiklamuodamas 
darbščiai atlieka pareigas, kurios 
pareikalauja didžiausios dalies 
jo laisvalaikio.

Susirinkimui sumaniai pirmi
ninkavo Stasys Urnevičius. sek
retoriavo Balys Nemeika.

R. Sidabras

Sportinės įvairenybės
jau įvyko eilė tarptautinių var
žybų.

TARYBINIŲ ČIUOŽĖJŲ 
PAVYZDŽIU

Vakarų Vokietijos dailiojo čiuo
žimo atstovai Marika Kilius ir 
Hansas-Jurgenas Baimleris laiko
mi viena geriausių porų pasauly
je. Po apgailėtinos nesėkmės per 
pastarąjį pasaulio čempionatą 
Prahoje (Kilius tuomet krisdama 
sulaužė pačiūžą), VFR sportinin
kai intensyviai ruošiasi naujam 
sezonui. “Mūsų laisvąją progra
mą mes atliekame pagal naują 
muziką, — pareiškė DAP kores
pondentui Marika Kilius, — aiš
ku, ir pratimai dabar daug sudė
tingesni”.

“DEŠIMTIES JENŲ 
KAMPANIJA”

“Dešimties jenų kampanija”.
Kas tai yra ir kas ją vykdo? 
Kampanijos iniciatorius yra 1964 
metų olimpinių vasaros žaidynių 
Japonijos organizacinis komite
tas. Pasirodo, jog pinigų, vyriau
sybės skirtų įrengimams statyti, 
nacionalinei rinktinei ruošti ir 
kitiems olimpiniams poreikiams, 
yra tiek maža, kad organizaci
niam komitetui teko ieškoti kito
kių pajamų šaltinių. Taigi, be 
specialių pašto ženklų, įvairių su
venyrų ir netgi cigarečių “Olim
piada” gamybos, rengiama “de
šimties jenų kampanija”. Organi-

Montrealio tarpklubinėse daly- 
lyvauja pajėgi lietuvių komanda, 
kuri pirmose rungtynėse įveikė 
vengrus, santykiu 4:2. Žaidė: Ig
nas Žalys, V. žižys, E. Baikovi- 
čius, V. Bagušis, V. Mylė ir M. 
čapkauskas. Pirmieji keturi lai
mėjo po tašką.

New Yorko lietuviai gyvai rei
škiasi. Staknys, Adomaitis, Bu- 
lokas, Trojanas dalyvauja A. Tur- 
nerio atminimo turnyre; Ado
maitis ir Laurinaitis — Atlantic 
p-bėse. Dabar užsibaigė Baltijos 
klubo p-bės. Pirmą vietą pasida
lino latviai Znotinš ir Pamiljens, 
surinkę po 8J : 3i tš. Iš lietuvių 
geriausiai pasirodė Šukys, suko
ręs 7 tš., Staknys 6J, Laurinaitis 
ir Adomaitis no 6, Trojanas 4L 
Strolia ir Vasiliauskas po 4 tš.

Bostono lietuvių pil. d-jos šach
matų komanda, kuri Bostono 
tarpklubinėse sutrumpintai vadi
nama — “Lithuanian”, pirmeny
bes baigė 3 laimėjimais. Lygos 
lentelėj stovės 4-5 vietoj. Ko
mandai vadovavo Algis Makaitis, 
Harvardo univ. studentas, pava- 
davęs negalėjusį dėl ligos daly

?•

MES JAU PADARĖME EILE PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGOS
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8761 — 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

JUO
BYLOS PABAIGA

— Mano vyras, — aiškina vie
na moteris draugei, — jau du 
mėnesiai kovoja su- elektros ben
drove.

— Na, ir kuo tas pasibaigė?
— Abipusėmis nuolaidomis: 

bendrovė iš mūsų negaus pinigų, 
o mes iš jos — elektros.

SUPRATO SKIRTUMĄ
— Koks skirtumas tarp kapita

listų ir komunistų?
— Vieni myli pinigus, kiti — 

žmones.
— Dabar man aišku, kodėl ka

pitalistai laiko po užraktu pini
gus, o komunistai — žmones... 

zacinis komitetas kreipėsi į japo
nus, prašydamas “surengti olim
pinę rinkliavą — po 10 jenų nuo 
žmogaus". Rezultatai pranoko lū
kesčius. Jau dabar į olimpinį 
fondą įplaukė 120 milijonų jenų 
— 50 milijonų daugiau, negu bu
vo galvota. Matyti, japonų tauta 
didžiuojasi tuo, kad kaip tik jos 
sostinei pavesta surengti olim
piadą, ir nenori apsijuokti prieš 
viso žemės rutulio sportininikus.

DĖL FUTBOLO
Kartą per savaitę meksikiečių 

komandos “Adelantė” futbolinin
kai virsta gatvės muzikantais ir 
juokdariais. Serenadomis, kortų 
triukais ir akrobatikos numeriais 
jie pelnosi žiūrovų palankumą 
ir... pinigus. Kitokių būdų “Ade- 
lantės futbolininkai neturi, kad 
gautų pinigų, reikalingų jų pa- 
mėgtajai sporto šakai kultivuoti.

NEDIDELIS SKIRTUMAS
Anglijos rinktinės treneriai 

per praėjusius metus centro puo
lėjo vietai išbandė devynis fut
bolininkus. Pikokas buvo pasku
tinis be ypatingos sėkmės žaidu
sių puolimo lyderių eilėje. Pri
siminus Tomį Lautoną, vienas 
Londono laikraštis ryšium su tuo 
rašė: “Seniau mes turėjome vie
ną centro puolėją per devyne
rius metus. Dabar mes turime 
jų devynetą per vienerius metus 
— štai ir visas skirtumas”.

vauti varžybose K. Merkį, Ma
kaitis, žaisdamas pirmoj lentoj 
prieš geriausius Bostono žaidi- 
kus, sukorė 6 taškus iš 10 gali
mų. Pastoviais lietuvių komandos 
žaidikais pasidarė 3 jaunuoliai: 
Makaitis, Leonavičius ir R. Gir
nius, pastiprinti Aleksiu Klinovu 
ir latviu Ežeriniu.

Che*. Life žurnalas, vasario 
nr. nagrinėja šachmatų naujo
ves, pasireiškusias Sovietų pirme
nybėse. Atžymėtas Vladas Mikė
nas su aštriu variantu karaliaus 
indiškoj partijoj ir kitas — sici- 
liškoj. Atskirai įdėta Mikėno lai
mėta partija prieš naująjį Sovie
tų čempioną Korčnojų.

Vilniuj viešėjo Azerbaidžano 
ir Uzbekijos šachmatininkai. Pir
muosius Lietuvos rinktinė įveikė 
santykiu 11:5, bet prieš antruo
sius pralaimėjo 8:12. Žaidė po 2 
partijas. Su Uzbekija komanda 
sužaidė šitaip: Maslovas, 1, Mi
kėnas 1, Vistaneckis, čukajevas. 
Česnauskas lž, Lapienis 1, But- 
norius, Epšteinaitė, Marozova Ii 
ir Kartonaitė 2.

K. Merki.

s

K A I
ARITMETIKA

Daktaras: Kaip dažnai jums 
tas skausmas užeina?

Pacientas: Kas penkias minu
tes.

Daktaras: Ir kaip ilgai tuomet 
skauda?

Pacientas: O, mažiausia pen
kiolika minučių.

NĖRA?

Kalbėtojas: Nėra nei vieno 
kampelio šioje mūsų žemėje, ku
rio mano balsas nepasiektų...

šauksmas iš salės: Garsiau, 
čia nieko nesigirdi.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

SMAGUS LINKSMAVAKARIS
Birželio 1 d. Perth apylinkės 

valdyba suruošė tikrai pavykusi 
ir smagų linksmavakajrį Serbų 
salėje. Ji taip pat vakaro daly
viams patiekė ir didelę staigmenų
— vaidinimų. Suvaidinta Tumo
— Vaižganto vieno veiksmo ko- 
medijėlė “Žemės ar moteries?”. 
Vaidino: J. Žulys, M. Šidlauskie
nė, F. Garnys, N. Kairaitienė, Č. 
Čekanauskas ir E. Šidlauskas.

Vaidinimas visiems nepaprastai 
patiko ir iš karto visus svečius 
linksmai nuteikė. Po vaidinimo su
sibūrę i grupeles draugai ir pa
žįstami leido laikų linksmai šne
kučiuodami, o grojant orkestrui 
šoko ir jauni, ir seni. Esu tikras, 
kad visi šio linksmavakario daly
viai yra nuoširdžiai dėkingi apy
linkės valdybai, kurių sudaro p.p. 
Petrukėnienė, Liutikienė ir Kazo
kas, o taip pat ir jų talkininkams
— vaidintojams ir visiems, kurie 
prie šio vakaro bet kuo yra prisi
dėję. O juk darbo tikrai buvo 
daug.

Dar viena naujovė šiame vaka
re, tai programos, kurių viršeliai 
buvo ranka piešti. Labai skonin
gai padaryta ir mielas prisimini
mas.

Ą.D.B.

JIEŠKOMA TINKAMESNĖ 
PAMALDOMS VIETA

Jau kiek laiko, kaip Sydney lie
tuvių kapelionas kun. P. Butkus 
jieško Sydnėjuje tinkamos vietos 
kur būtų laikomos pastoviai vie
nos pamaldos visiems sydnejiš- 
kiams. Tokia vieta numatyta Lid- 
combe priemiesty St. Joachim baž
nyčioje (ji yra, John Str. tarp Par
ramatta Rd. Ir Lidcom'be gelž. 
stoties), kur pirmų kartų pamal
dos bus laikomos birželio 23 d. 
12 vai.

Lietuvos tilto...
(Atkelta 

kymetis. žmonelių, ir pilnais, ir 
tuščiais, pervažiavo nemaža. Per 
visą dieną nieko, o vakare ėmė 
mane krėst drugys. Kitą dieną 
važiuoja vežimas šieno — ir kad 
nudiegs man kairiąją pašonę! 
Pusę dienos buvau į tą šoną pa
krypęs. Nuo to laiko jau man 
kasdien šis ar tas kenkė. Pasiju
tau, kad aš jau ne tas tiltas, kaip 
kitąsyk. Ypač man buvo pikta, 
kad į niekus pavirtau ne dėl sa
vo kaltės, ne dėl senatvės, o tik 
dėl valdininkų nesąžiningumo. 
Pasižiūrėjau syki į Šešupę — net 
pasibaisėjau, išvydęs savo pa
veikslą: tokia nusiminusi, tokia 
nesmagi jo išvaizda.

O ką gi darysi? Kad ir palie
gęs, tarnavau žmonėms toliau.

Atėjo naujas viršininkas. Se
nąjį už viešų pinigų vogimą per
kėlė į kitą vietą, kur pinigai dar 
nebuvo išvogti, šitas naujasis 
vadinosi Maksimas Maksimovi- 
čius Merzavcevas. Turėjo jis 
gaidžio būdą ir visada vaikščio
jo su pentinais. Nieks neįtikėtų, 
kad aš iš pirmos beveik dienos 
puoliau jam į akis. Tai turiu lai
mės prie viršininkų!

Atėjo Merzacevui į galvą ma
ne sumaskolint. Už tokį darbą, 
kaip vėliau patyriau, visoki vir
šininkai taipgi gerai uždirba — 
dar daugiau, negu už tolydinį 
taisymą.

Maskolinti pradėjo, uždraus
damas lietuvių kalbą ir raštą.

— Viešoje vietoje, — ištarė 
Maksimas Maksimovičius, — tu
ri būti vartojama maskoliška kai 
ba.

O ta vieša vieta buvo, mat, 
anos lentukės su parašu: “žin
gine”. Užtepė lietuvišką parašą 
ir padėjo maskolišką: “Sagom’’.

Bet šitas pasikėsinimas su lie
tuvių kalbos uždraudimu nepa
sisekė. Naujas parašas patiko 
tik vaitams, seniūnams ir pieme
nims: būdavo, eina pro jį lėčiau 
ir bando neva maskoliškai kal
bėt. Tačiau arkliai, išvydę mas
kolišką parašą, pradėjo baidytis. 
Trumpu laiku sudaužė keletą ve
žimų, sužeidė arba suvažinėjo 
keletą žmonių, na, ir turėjo mas
kolišką parašą pašalint. Nors lie-

GRAŽUS IR SEKTINAS 
PAVYZDYS

Balandžio mėn. įvykusio “Mar
gučių” pobūvio rengėjas Melbour
ne Lietuvių Klubas, vadovauda
masis Bendruomenės statutu įmo
kėjo surinktus sixpensus nuo kiek
vieno parduoto bilieto viso £2.1.0 
į Melbourno Apylinkės Valdybos 
kasų kultūros reikalams.

Melbourno Lietuvių Klubui už 
šį pavyzdingų pareigos atlikimų 
nuoširdžiai dėkojame.

Ajrylinkės Valdyba

INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMAS 
AUSTRALIJOJE

Australijos Radijo ir Elektro
nikos inžinierių suvažiavimas įvy
ko gegužės pabaigoje Melbourne, 
kuriame dalyvavo apie 600 minė
tų srčių .inžinierių. Tokie suva
žiavimai šaukiami kas dveji me
tai ir juose skaitomi originalūs 
moksliniai referatai bei aptaria
mos tyrimų išdavos. Pastarajame

PENKERIŲ, METŲ MOTINA
Peru valstybėje (Pietų Ame

rikoje) tebegyvena Lina Medi
na, kuri dabar 28 metų, tebėra 
netekėjusi, bet prieš 23 metus ji 
jau tapo motina, pagimdydama 
sūnų, kuris sveikas išaugo.

Medicinos istorijoje tai buvo 
nepaprastas įvykis, nes gimdė 5 
metų mergaitė. Trys gydytojai 
buvo prie gimdymo, kuris neap
siėjo be operacijos.

Andų kalnuose, kame ir Lina 
Medina gimė ir augo, 12-13 metų 
motinos yra paprastas reiškinys.

iš psl. 5)
tuviško nesugrąžino, bet arkliai 
jau nebesibaidė. Likau visai be 
parašo.

Dabar, sakau, manęs jau ne
judins.

Kur tau!
— Aš turiu jį sumaskolint, — 

tarė kitu žygiu Merzavcevas, 
šnairiai pažiūrėjęs į mano atlo
šas.

Laukiau, ką man dar padarys, 
įdomu buvo žinot, ko stversis 
dabar smarkusis Lietuvos tilto 
maskolintojas, jau sykį nepasi
sekus. O jo tuo tarpu sumanyta 
pritaikyt man baisiausią dalyką 
— prievartą. Kad dar nors geru
mu, tai kad ir jaustum neteisin
gus siekimus, rodos visgi nebūtų 
taip sunku ir biauru. O čia prie
varta!

Sumanė, matote, išmest mano 
dalis, pritaisytas dar lietuvių 
rankomis, ir jų vietoje įstatyt 
naujas, prirengtas maskolišku 
būdu viršininko priežiūroje. Iš 
pradžių buvo net nuspręsta sta
tyt visai naują tiltą, tiktai pra
dėjus žmonėms rėkt, turėjo pasi- 
tenkint “pataisymu”.

šaukiasi viršininkas inžinie
rių, tą Nikčemnickį, ir sakosi 
norįs tą ir tą, taip ir taip pada
ryt. Inžinierius, žiūrint toks sau 
pelių perkūnas, o koks gabus pi
nigams griebt! Mato, kad čia 
sumanyta neteisybė, ne, — su
tinkat prie to prisidėt ir dar pat
sai primena, kad vieškeliuose 
esą daug tiltelių, kuriuos galima 
būtų apmaskolint. žiūrėk tu! 
Tai neva lenkas, katalikas, o 
maskoliams padeda maskolint 
Lietuvos tiltus! Dar žmonės šne
ka, kad lenkai einą išvien su lie
tuviais.

Pataisymą įkainojo 3000 rub
lių. Darbą paėmė pažįstamas 
jau mums žydas, inžinieriaus di
džiausias bičiulis.

Privežė baisybę medžiagos, 
mane vėl uždarė, ir prasidėjo 
darbas. Triukšmo buvo kur kas 
daugiau, nekaip pirmąkart tai
sant. Vyreli tu mano ! Kaip ėmė 
draskyt mane, tai sakau, bus 
man paskutinioji. Dar laimė, 
kad išgelbėjo mane inžinieriaus 

suvažiavime paskaitininkų tarpe 
buvo ir mūsiškis lietuvis inžinie
rius Zigmas Budrikis, dabar dės
tąs Perth universitete, skaitęs 
suvažiavime paskaitų tema “On 
the Channel Capacity of the Hu
man Sense of Vision”, kur savais 
tyrimais remdamasis nagrinėjo 
žmogaus akies regėjimo pajėgumų 
T.V. požiūriu. Iš pranešimo aiš
kėja, kad ryšinis kanalas gali per
duoti 50 kartų daugiau vazdinės 
medžiagos, negu žmogaus akis 
Įstengia -priimti. Dabartinė T.V. 
sistema reikalinga tolimesnių ty
rimų gerinant televizijos kokybę.

Pagrindines suvažiavimų pas
kaitas ■— referatus — skelbia 
žurnale “Proceedings of the LR. 
E., Australia”. Šiame žurnale bu
vo atspausdinta to paties inž. Z. 
Budrikio prieš dvejus metus skai
tytas suvažiavime referatas “Vi
sual Thresholds and the Visibility 
cf Random Horse in T.V.”

Samanis

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Birželio 22 d. Wollongong apy

linkė iškilmingai švenčia savo gy
vavimo dešimtmetį. Numatomos 
didelės iškilmės, į kurias bus kvie
čiamos ir kaimyninės apylinkės.

Bankstown apylinkės valdyba 
rengia birželio išvežimų nimėjimų 
birželio 23 d., sekmadienį Daina
vos salėje. Minėjimo programai 
sudaryti ir jai pravesti pakviestas 
p. Stasys Skarulis.

*
Amerikoje išeinančio savaitinio 

žurnalo “Newsweek” fotoreporte
ris lietuvis Vyt. Valaitis iškoman- 
diruotas į Europą. Žurnalas lei
džiamas kelių milijonų tiražu.

★
Gegužio 30 d. Melbourno Apy

linkės pirmininkas J. Pelenauskas 
buvo atvykęs į Sydnėjų ir lankėsi 
pas Krašto V-bos pirm. I. Jonai
tį, kur tarėsi bendruomenės rei
kalais.

*
Amerikos lietuviai plačiai ruo

šiasi paminėti pirmojo Lietuvos 
karaliaus Mindaugo 700 metų mir
ties sukaktį.. Įdomu, ką galvoja 
šiuo reikalu Australijos lietuviai?

SKAUTAI DĖKOJA

1963 m. Kaukių Balius — Karnavalas praėjo su dideliu pasiseki
mu. Girdėjom daug gražių atsiliepimų iš svečių, ir tas mus džiugina. 
Be pačių skautų, Kaukių baliaus rengimą rėmė ištisa eilė mūsų bi
čiulių ir organizacijų, prisidėdami darbu, aukomis bei loterijos fan
tais, programos išpildymu ir pan. Mūsų padėka priklauso gerb. p.p. 
Adomėnams, Sadauskams, Baužiams, Belkams, I. Biliūnui, Bukevi- 
čiams, Bukšaitienei, M. ir L. Cox, Dryžams, Geniams, V. Griškaitytei, 
Kazokams, Kelertui, Dr. Kišonams, E. Kymantaitei, P. Laurinai- 
čiams, Mauragiams, Mickams, Migevičiams, V. Neverauskui, Ozars- 
kiams, Penkaičiams, M. Petroniui, D. Ridikaitei, Sankauskams, J 
Statkui, Šatkauskams, šurkams, Vanagienei, Veteikienei, Zakarams, 
Australijos liet, savaitraščių redaktoriams p .Kazokui ir p .Zumeriui, 
A.L.K.K. D-jai, Bankstowno Liet. Namų v-bai, Skautų Tėvų ir rė
mėjų komitetui, Skautų Židiniui ir Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. 
Globos D-jai.

Kartu dėkojame ir visiems čia neišvardintiems talkininkams, 
kurie savo prisidėjimu gelbėjo Kaukių baliaus ruošėjams.

Nuošrdi padėka visiems svečiams, kurie savo gausiu atsilankymu 
mus moraliai ir materialiai sustiprino.

“AUŠROS”. TUNTAS

ir žydo godumas. Marzavcevas 
nė nesusiprato.

Matote, kad mažiau reiktu 
pirkt naujos medžiagos, tai įsakė 
darbininkams, žinoma, už geres
nį užmokestį, naktimis tašyt ir 
obliuot senas išmestas mano da
lis. Iš vakaro buvo jos senos o 
iš ryto jau naujos ir tiko.

Na, už tai pataisymas atsiėjo 
tik 500 rublių.

Tokiu būdu atgavau atgal 
daug lentų ir balkių, nors susil
pnintų. bet visgi savo ir drūtes
nių už naujuosius priedus. Da
vė štai iš vienos pusės naujus po
lius; menkesnių dalių nė nemi
nėsiu. Tai man poliai! Kreivi, 
ploni ir dargi įstatyti į žemę vir
šūnėmis: mat, kad per vandenį 
nebūtų toks žymus jų plonumas. 
Ar tai jiems tiltą laikyt? Karve
lidei dar per menki.

Taigi dabar aš jau toks ir til
tas.

Važiuoja tuščiomis, o aš siū
buoju, tarytum klubai; eina pės

PADĖKA
Sydney Lietuvių Moterų Socia

linės Globos draugijai atsiuntė 
aukų šie asmenys: Australijos 
Liet. Stud’. S-gos Sydney Skyrius 
— £5, Jonas Vaškevičius £5, V. 
Jakštai £2, P. Burokas £2, St. 
Gedminas £1, A. Grinienė £1, V. 
Liūgą 10 šil.

Augščiau išvardintiems mielie
siems. aukotojams reiškiame nuo
širdžiausių padėkų.
Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 

D-jos aldyba

VASARIO 16-SIOS 
GIMNAZIJA DĖKOJA

Pranešame, kad pinigai, siųs
ti Vasario 16 Gimnazijai — mo
kinių šelpimui, sumoje australiškų 
70 svarų (sterlingu 55.15.6 ar
ba ekvivalentas vokiškomis makė- 
mis DM. 618,67), gauti kovo mėn- 
19d.

Už tokių žymių aukų siunčiame 
mūsų visų nuoširdžių padėkų Mel
bourno skyriaus Moterų Socialinės 
Globos Draugijos visai valdybai 
ir visiems tam reikalui aukoju
siems.

Tamstų nuolatinis rūpinimasis 
Vokietijoje likusiais tautiečiais ir 
jų institucijomis yra pasidaręs 
tradiciniu. Mūsų nepamrštate nie
kuomet, ar tai būtų linksmas, ar 
liūdnas įvykis. Už tai mes minime 
Jus su pagarba ir dėkingumu ir 
tikimės, kad Laisvoji Lietuva ras 
ir Jūsų darbams vietos istorijo
je., rašydami apie mūsų Golgotos 
kelius tremtyje.

Dar kartų nuoširdžiai dėkoda
mi, liekame su tikra pagarba ir 
geriausiais linkėjimais,
Jūsų (seka parašas) Stankaitis

Birželio 29 d. Sydney lietuviai 
studentai ruošia ilgaplaukių inte
lektualų vakarą vietoje kasmet 
rengiamo boheminio vakaro.

♦
Spiritinių gėrimų pirklys M. 

Petronis pereitą savaitę gavo lei
dimą visų rūšių gėrimus klien
tams pardaviėnti atskirais bute
liais. Ligi šiolei jis vertėsi pusiau 
urmo prekyba.

*
Melbourno Liet. Dainos Sam

būris dar šiais metais žada su 
gastrolėmis vykti į Tasmaniją.

★
Garsioji filmų žvaigždė Eliza

beth Taylor varžytynėse nusipir
ko Van Gogh paveikslą sumokė
dama 92.000 svarų. Jos tėvas yra 
žinomas paveikslų pirklys.

★
Greitu laiku numatoma pradėti 

draugininkų kursai, tunto vadijos 
parinktiems skautams-tėms.

Kursai bus pravesti pagal LSB 
atsiųstas programas, jas papil
dant ir pritaikant vietos sąly
goms. Kursų pravedimui vado
vaus s. B. Žalys. Ku-ka 

čias — aš siūbuoju; šunelis grei
tai perbėgs — aš taipgi siūbuo
ju. Sakau, kad nebūčiau atgrie
bęs nors keleto savo senųjų da
lių, tai būtų buyę po manęs.

Visi mato, kad aš niekai, o 
viršininkas nesirūpina. Jis tikisi, 
kad aš jau sumaskolintas, gyrėsi 
vyriausybei, ir jam to gana.

Ką aš sakau, gana? Negana?
Neseniai vėl išsitarė Maksim

as Maksimovičius, kad jis ver
siąs mane į pravoslaviją. Kaip 
tat atliks, sunku įspėt. Aš tik 
žinau, kad, verčiant į pravosla
viją, turi pravoslaviškai apkrik
štyt, t. y. panardint į vandenį...

Tad mane dėl to silpnino., kad 
aš panerčiau į Šešupę?

Išgrauš!
Kol bus tilte nors viena senoji 

mano dalelė, tokio krikšto nebus 
— išlaikysiu. O visų dalių, bi
čiuliai, permainyt nesuspėsite... 
Juk ir jūs patys neamžini; nus
muksite,- bevažinėdami per savo 
darbo tiltus.

Lietuvoje
NAMŲ STATYTOJAI 

PARAZITAI 
"Marijampolėje (dabar — Kap
suko mieste) gyvenąs Pr. Vaini- 
konis, meninės dirbtuvės brigadi
ninkas, pasiryžo statydintis namą 
ir panoro jieškotis pigesnių būdų 
gauti valstybės paskolą. Tačiau, 
savo laiške “Tiesai” (plg. 110 nr. 
geg. 12 d.) jis klausia: norėčiau 
įsikurti savame name, bet bijau, 
kad mane apkaltins nesąžiningu
mu, savininkiškumu. Toji bai
mė kankina daugelį gyvento
jų — būsimų namų savininkų Lie
tuvoje. Nenuostabu, kad laikraštis 
tuo reikalu paskelbė Kapsuko vyk
dom. komiteto pirm, laišką — pa
aiškinimus.

Pradžioje aiškinama, kad žmo
nės net ir toje buv. Marijampolė
je, gyvena gerai, pasiturinčiai, nes 
... statosi namukus. Esą, per pas
taruosius septynerius metus tame 
mieste jau atsiradusios 102 nau
jos gatvės .Miesto gyventojai (ma
tyti, nuo bolševikmečio įsigalėji
mo pradžios, 1944 m.) pasistatę 
daugiau kaip 1.200 gyv. namų. 
Vienintelis matas dabar Lietuvo
je įsigyti namą, tai, esą, geras 
žmogaus uždarbis ir sutaupos.

Didžiausias rūpestis ir jį spau
doje partija dažnai kelia, tai kova 
su tais, kurie, mažai uždirbdami, 
statydinasi namus, “dviaukštes pi
laites”, dar turi nuosavą mašiną 
— “Moskovičių”, o namuose gy
venimą saldina televizijos apara
tu ar ... akordeonu. Kapsuko 
miesto vykd. komitetas dažnai 
gaunąs žmonių reikalavimus (tiks
liau — skundus) demaskuoti pa
razitus — naujų namų savinin
kus. Tokie “niekadėjai, machina- 
toriai” verčiami komitete aiškin
tis, įrodyti keliolikos metų paja
mas ir jei jų trūksta įrodyti namo 
statybos išlaidoms, toks namo sa
vininkas jau nebetenka turto, o 
“Tiesoje” jis apšaukiamas parazi
tu. Viešai skelbiamas grąsinimas: 
kova su tokiais, pajamų neįrodžiu- 
siais, namų savininkais bus tęsia
ma tol, kol panašių turtuolių nė 
kvapo nebeliks.

MELBOURNO LIETUVĖMS SVARBU! 
Pranešu, kad mano atidarytas

Moterų salonas “SARINA”
298 Victoria Str., N. Richmond (prie lietuvių bažnyčios) 
jau veikia ir aptarnauja tautietes papigintomis kainomis 

Tel. 42-3006

Zina Kalpokienė

Ramovės kertelė
L.V.S-gos “Ramovė” Melbour

ne skyrius šiais metais birželio 16 
d. dalyvauja BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMO PROGA ORGANI
ZUOTAI SU SAVO VĖLIAVA. 
Minėjimas įvyks sekmadienį, birže
lio 16 d. ir prasidės gedulingomis 
pamaldomis už išvežtuosius Sibi
ran ir tenai nekaltai žuvusius lie
tuvius. Po to seks antroji — ofi
cialioji minėjimo dalis.

Dalyvavimas būtinas visų Mel
bourno skyriaus narių-veteranų. 
Lygiai 11.30 renkamės prie šv. Jo
no bažnyčios kiosko. Iš tenai or
ganizuotai gretomis įeisime į baž
nyčią su savo vėliava. Iš bažny
čios taip pat išeiname organizuo
tai gretomis. Vėliavą įneša ir baž
nyčioje garbės sargybą neša pa
mainomis šeši veteranai — ramo
vėnai. Taip pat minėjimo antro
sios — oficaliosios dalies metu, jei 
bus reikalo, tie patys ramovėnai, 
pakaitomis turės nešti garbės sar
gybą. Garbės sargybai numatyti 
šie ramovėnai: šalkūnas, V., Bi- 
kūlčius A., Ramanauskas A., Pri- 
dotkas A., Baltokas Kl. ir Pocius 
Alb.

*

Liepos 14 d., sekmadienį, tuoj 
po p. Pociaus paskaitos “ŽALGI
RIO MŪŠIS”, šaukiamas L.V. S- 
gos “Ramovė” Melbourno Sky
riaus Valdybos posėdis. Taip pat 
dalyvauja ir Lietuvos Kariams — 
Invalidams šelpti Komiteto nariai. 
Visų narių dalyvavimas būtinas.

'Dienotvarkėje: pirmininko pra
nešimas ir pasirašymas protoko
lų, klausimai ir sumanymai.

L.V.S-gos “Ramovė" 
Melbourno Skyr. Valdyba
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Lietuvoje vis . dažniau pradeda- 
ma kovoti prieš dažnėjančių spe
kuliaciją nalmais. Pateikti tokie 
pavyzdžiai: malūno darbininkas 
Kapsuko mieste nusipirko namų 
už 1.000 rb., o paskui jį pardavė 
už 4.000 rb ir pirko kitą namą už 
5.000 rb. Krovėjo žmona, niekur 
nedirbanti, nupirko už 950 rb. pu- 
sę namo, o pardavė už 3.000 ir... 
kieme jau atsirado naujas “Mos- 
kovičius” ar “Pobieda” Jei tokie 
spekuliacijos reiškiniai (o jie juk 
režimo, sunkių gyvenimo sąlygą 
padalinys) kelia nerimą ar pyk
tį, tai daugiausia susirūpinta Lie
tuvoje vis plintančiomis kalbomis, 
ar, kaip jas vadina — šmeižtais. 
O jie labai būdingi: atsargiai su 
namuko statyba, nes tave apšauks 
parazitu, privačiasavininkiškumo 
gerbėju, dar ir lėšų grobstytoju, 
pagaliau pagarsins ir “Tiesoje" 
ir ... galutinai pribaigs. (E)

NUSIKALTO: PASISTATĘS 
NAMĄ

Liūdnas likimas ištiko Liudą 
Liesį, trejus metus gyvenusį Vil
niuje su keturių žmonių šeima, 
dirbusį degtinės — likerių gamyk
loje krovėju, sargybos viršininku 
ir uždirbusį per mėn. 80 rb. Kai 
Širvintų gatvėje išdygęs Liesis 
dviejų aukštų su brangiais baldais 
namas, patikrinusi speciali komi
sija nustatė, kad Liesis per tre
jus metus sukaupęs turto beveik 
už 23.000 rb. Liaudies teisme bu
vo iškelta byla, ir Liesiui, pagal 
1962 m. rugpjūčio 30 d. įsaką, jo 
pasistatyti namai buvo neatlygi
namai paimti ir perduoti komuna
liniam fondui. (E)

DOVANA KAUNO MIESTUI
Raudonosios armijos kariai pa

dovanojo Kauno darbo žmonėms 
nepaprastą dovaną — tanką, ku
ris pirmas įriedėjo į Kauną bol
ševikams Lietuvą okupuojant 
antrą kartą. Šis tankas dabar 
kaip paminklas pastatytas Mies
to Istorinio Muziejaus sode (buv. 
Karo Muziejaus sode).
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KREIPIMASIS Į RAMOVĖNUS 
RAŠYTOJUS — PROFESIONA

LUS IR MUGĖJUS
Brangūs Bičiuliai, buvę LIE

TUVOS KARIUOMENĖS KA
RIAI, korespondentai, “Kario” ir 
“Kardo” bei “Trimito” bendra
darbiai ir rašytojai — mėgėjai. 
Gyvendami toli nuo savo Tėvynės 
Lietuvos ir “RAMOVĖS” Centro 
— U.S.A, dėl didelių nuostolių 
gauname įvairiausias žinias pavė
luotai. Australijos vietinėj spau
doj, savaitraščiuose “Tėviškės Ai
dai” ir “Mūsų Pastogė” tų laik
raščių redaktoriams maloniai suti
kus įsteigti “Ramovėnų Krivulę" 
ir “Ramovės Kertelę” ramovėnų 
veikla šiais metais žymiai pagyvė
jo. Be to prie pagyvėjimo prisidė
jo ir pirmasis Australijos "Ra
movės’ Skyrių atstovų suvažiavi
mas. Melbourno skyrius bene pir
mas Australijoje įsigijo savo vė
liavą, labai suaktyvėjo Adelaidės 
ir Pertho skyrių veikla. Tai vis 
malonios ir džiuginančios žinios. 
Idant suaktyvėjusi ramovėnų veik
la neatslūgtų, būtų džiugu, kad 
ramovėnai rašytojai — korespon
dentai nepašykštėtų praturtinti 
savo rašiniais “Ramovėnų Krivu
lę” — Melbourne ir “Ramovės 
Kertelę” — Sydnėjuje. Sukruski- 
me ir praturtinkime savo skyrius 
aktyvia, nuoširdžia ramovėniška 
veikla.

Kupstus

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATOS ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W. Į
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