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HAREMUS PAPAM!
Birželio 21 d .po penkto balsavi

mo kardinolų konkliavoje Romos 
Katalikų Bažnyčios popiežium iš
rinktas 65 metų kardinolas ir Mi
lano arkivyskupas Giovanni Ba
ttista Montini, kuris tapęs popie
žium vadinsis popiežius Paulius 
VI-sis. Jis yra nuo Bažnyčios į- 
steigimo 262-sis popiežius. Prie 
popiežiaus Jono XXIII-jo jis buvo 
Vatikano valstybės sekretorius.

Popiežius Paulius VI-sis yra la
bai dinamiškas, didelis intelektu
alas ir labai giliai išstudijavęs mo
derniojo amžiaus socialines pro
blemas. Kunigu įšventintas 1920 
metais. Savo veikloje jis aplan
kęs daugelį Europos kraštų ir 
laisvai kalba angliškai, prancūziš
kai ir vokiškai, žinoma, neskaitant 
gimtosios italų ir bažnytinės loty
nų kalbų. Jau išrinktas popiežium 
Paulius VI-sis pabrėžė, kad būda
mas Bažnyčios galva jis ypač daug 
dėmesio skirsiąs visuotiniam Baž
nyčios susirinkimui, kurį pernai 
sušaukė ir pradėjo buvęs popiežius

VOKIETIJOJE
Stud. B. RAUDYS per atosto

gas stojo dirbti į lietuvių sargy
bų kuopą pas kpt. J. Matulaitį. 
Ten gali būti priimti ir kiti vyrai 
įvairaus amžiaus ir išsilavinimo. 
Darbas lengvas, atlyginimas la
bai geras. Maistas, drabužiai, ap
avas ir butas nemokami. Kiek
vienas sargybinis nuo savo įsto
jimo pradžios gauna grynais rirš 
300 DM. Kiekvieno alga kas mė
nesį auga. Kaikurie vyrai ten gy
vendami pasistatė nuosavus na
mus, bet yra ir prasigėrusių, gy
venančių tik ta diena. Patariama 
ten stoti ypač viengungiams. Pri
imami vyrai nuo 19 iki 59 metų 
amžiaus. Darbas toks: 6 vai. rei
kia stovėti sargyboje ir 12 ilsė
tis; vėl 6 vai. stovėti sargyboje 
ir 18 vai. ilsėtis; po to vėl 6 vai. 
stovėti sargyboje ir 24 vai. ilsė
tis.

RIAUŠĖS PERSIJOJE

Persijoje vyksta kruvinos riau
šės, beveik formalus sukilimas 
prieš dabartinę vyriausybę. Su
žeistieji ir užmuštieji skaičiuoja
mi šimtais. Pats Persijos šachas 
su šeima persikėlė iš Teherano į 
kitą vietą, nes sostinėje pasida
rė gerokai pavojinga. Vyriausy
bės tvirtinimu riaušes sukėlė re
liginės sektos, protestuodamos 
prieš valdžios išleistą naują že
mės reformą. Mat, eilė religinių 
grupių turi didelius plotus že
mės, kuri pagal naują įstatymą 
būtų išdalinta bežemiams kai
miečiams.

YRA KUO STEBĖTIS
Amerikos Balsas praneša, kad 

paskutiniu laiku Sovietų Sąjunga 
visai nustojo trukdyti Amerikos 
balso translacijas, skirtas sovietų 
pavergtom tautom, šis reiškinys 
yra tikras galvosūkis Amerikos 
oficialiems pareigūnams .

SĖKMINGA IŠKYLA I ERDVES
Pereitą savaitę išleistieji į erd

ves laimingai grįžo atgal du rusų 
kosmonautai plkn. Varerijus By- 
kovskis, erdvėse išbuvęs penkias 
dienas ir aplink žemę apskridęs 
49 kartus ir pirmoji moteris kos
monaute Valentina Tereškova, iš- 

Jonas XXIII. Naująjį popiežių 
sveikino visos eilės kraštų vyriau
sybės ir krikščioniškos bendruome
nės. Naujai išrinkto popiežiaus 
karūnacijos ceremonijos -vyks bir
želio 30 d.

Naujasis popiežius kardinolu bu
vo pakeltas Jono XXIII-jo, vos 
jam įžengus į Petro sostą.

PLB. KULTŪRINĖ PREMIJA
Pirmoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kultūrinė pre

mija skiriama šiems (1963) metams pasibaigus. Žemia.i 
skelbiamos PLB Kultūros Tarybos priimtos ir PLB Valdybos 
patvirtintos premijos taisyklės.
, 1. Laisvojo pasaulio lietuvių kultūriniam darbui skatinti
ir remti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba skiria me
tinę 2000 dolerių premiją už literatūris, dailės ir muzikos kū
rinius bei lituanistikos mokslo darbus.

2. Premijos gali būti skiriamos už spausdintus ir rankraš
tinius darbus. Nespausdintų darbų rankraščiai turi būti at
siųsti PLB Kultūros Tarybos Pirmininkui (Dr. Jonui Puzinui, 
1311 W. Wyoming Ave., Philadelphia 40, Pa.) ligi gruodžio 31 
dienos. Premijuotinas dailės kūrinys parenkamas tų metų ap
žvalginėje lietuvių dailininkų parodoje.

3. PLB Kultūros Taryba sudaro specialistų komisijas pre- 
mijuotiniems darbams atrinkti ir jury komisiją dailės kūri
niams apžvalginėje parodoje įvertinti. Komisijų nariais gali 
būti ir PLB Kultūros Tarybos nariai. Komisijos pačios išsi
renka pirmininkus.

4. Komisijoms atrinkus atskirų sričių premijuotinius dar
bus, PLB Kultūros Taryba, posėdyje sprendžiamuoju balsu da
lyvaujant ir komisijų pirmininkams ar juos pavaduojantiems 
komisijų nariams, nutaria, kurios srities darbui skiriama tų 
metų PLB premija.

5. Premija gali būti skiriama už literatūros ir muzikos kū
rinius ar lituanistikos mokslo darbą, spausdintą po paskutinio
sios PLB kultūrinės premijos, skirtos atatinkamos srities dar
bui. Rankraščiai gali būti premijuoti, jei dar nebuvo svarstyti 
komisijų, skiriant paskutiniąją PLB kultūrinę premiją už ati
tinkamos srities darbą.

6. Metinė PLB kultūrinė premija gali ir sekančiais metais 
atitekti tos pačios srities darbui.

7. Komisijose, taip pat galutiniame PLB Kultūros Tarybos 
posėdyje, kuriame paskiriama metinė PLB kultūrinė premija, 
negali dalyvauti asmenys, kurių darbai svarstomi premijai 
gauti.

8. Jei taikant šias PLB kultūrines premijos taisykles iš
kiltų kokių neaiškumų, juos sprendžia PLB Kultūros Taryba.

PLB KULTŪROS TARYBA

įvykiai pasaulyje
buvusi erdvėse tris dienas. Abu 
jie nusileido apytikriai tuo pačiu 
laiku parašutais žemyne netoli 
Karaganda, centrinėje Azijoje. 
Pagal sovietų pranešimus abu 
kosmonautai po sėkmingos kelio
nės jaučiasi labai gerai, šiandie 
išleisti žmogų į erdves ir jį vėl 
sėkmingai susigrąžinti žemėn jau 
nėra sensacija. Šiuo skridimu so
vietai kosminėj aeronautikoj nie
ko naujo nepasiekė, tik sukėlė tuo 
sensacija, kad į erdves išleido pir
mą moterį. Laiko pratęsimas erd
vėse reikia laikyti palaipsniniu 
žingsniu nuo žemės visai atsiplėš
ti ir bandyti pasiekti kitus dan
gaus kūnus. Galimas daiktas, kad 
po šio bandymo sovietai greičiau
siai bandys paleisti raketą su 
žmogumi mėnulio kryptimi.

REVOLIUCINIS SĄJŪDIS 
AMERIKOJE

šimtaisiais metais po vergijos 
panaikinimo Amerikoje, paskuti
niu laiku smarkiai prasidėjo Ame
rikos negrų sąjūdis, reikalaująs 
lygių teisių su baltaisiais. Ameri
koje, ypač pietiniuose ateituose, 
kur įtampa tarp juodųjų ir bal
tųjų visais laikais buvo jaučiama, 
paskutiniu laiku negrų bruzdėji
mas ima virsti atvira revoliucija, 
šalia visų kitų, ypač užsienio po
litikos rūpesčių, šie vidiniai ne
ramumai prezidentui Kennedy ke
lia didelių sunkumų. Eina kalbos,

NAUJI VĖJAI RUSIJOJE?
NELEGALŪS JAUNOSIOS KAR TOS LEIDINIAI' SOVIETIJOJE

— “PHOENIX” LEIDINYS JAU PERSPAUSDINTAS VAKARUOSE

Vakarus pasiekė Sovietų Sąjun
goje rotatorium atspausdintas ir 
plačiai buvęs pasklidęs nelegalus 
leidinys “Phoenix”. Atsidūręs Fed. 
Vokietijoje tas leidinys, Frank- 

kad šie visi neramumai gali pri
versti net keisti Amerikos konsti
tuciją.

RUSIJA NESUTINKA SU 
KINIEČIŲ SIŪLYMAIS

Oficialiai pranešama iš Mask
vos, kad rusai nesutinka su kinie
čių siūlymu atsisakyti su kapita
listiniu pasauliu taikingos koegzis
tencijos. Rusų propagandisto žo
džiais “kova už taiką yra svar
biausias ginklas kovoje už socia
lizmą.” šiuo reikalu labai reikš
minga ir gal net lemiama kon
ferencija įvyks tarp kiniečių ir 
rusų liepos 5 d. Maskvoje.

DAR DU PASITRAUKĖ
Iš Australijos Komunistų Par

tijos be pereitame M.P. n-ry mi
nėto Rex Chiplin iš partijos vir
šūnių pereitą savaitę oficialiai 
pasitraukė dar du partijos na
riai, buvę partijos vadovybėje: 
Mr. P. Malone Viktorijos Staty
bos darbininkų Federacijos sekre
torius ir Mr. L.C. O’Shea, Vikto
rijos susisiekimo darbuotojų fede
racijos sekretorius.

PABRANGO TELEFONAS
Canberroje vieši telefoniniai 

pasikalbėjimai numatoma pakelti 
ligi šešių penų. Greičiausiai bus 
pakelti tarifai ir visoje Australi
joje. 

furte veikiančios rusų emigrantų 
leidyklos “Posev’ buvo ištisai per
spausdintas (jo išviso 140 pis.). 
Dabar sovietinio jaunimo balsas 
jau prieinamas Vakarų skaityto
jams ir jie stato klausimą: ką at
stovauja “Phoenix” ir kt. pana
šių leidinių autoriai, kokių jie sie
kia tikslų?

Vakarų spauda, pvz., plačiai ži
nomas Hamburgo “Die Zeit” sa
vaitraštis (22 nr.) čia pastebi, 
kad viena aišku — Sovietijos gy
vai protaujančios inteligencijos 
tarpe yra įsivyravęs nerimas. Vi
si buvę Chruščiovo puolimai, nu
kreipti prieš menininkus, rašyto
jus nebuvo tuščias išmislas — su
akmenėjęs dvasinis gyvenimas So- 
vietijoje jau buvo atsipalaidavęs 
po Stalino mirties (1953 m.), gi 
po 1956 m. įvykusio šio kruvinoje 
diktatoriaus nuvainikavimo (Ch
ruščiovui pasmerkus) jaunajai 
kartai atsivėręs naujas pasaulis: 
partija jai daugiau nereiškė kažin 
ką neklaidinga, nepaliečiama. Poe
tai, kiti kūrėjai pareiškė savo abe
jojimus. Pro socialinio realizmo 
varžtus prasiveržė, iš dalies dels- 
dami, iš dalies ir drąsiai, visa ei
lė kūrėjų: Dudincevas, Kirsano
vas, Nekrasovas, Paustovskis, 
Pasternakas, Jašinas, Jevtušenko 
ir daugelis kitų.

Sovietų universitetuose, kitose 
aukštosiose mokyklose susiorga
nizavo nelegalios grupės, būre
liai... Maskvoje, Leningrade pasi
rodė lapeliai, kuriuose buvo smer
kiamas sovietų elgesys Vengrijoje, 
iš įvairių aukšt. mokyklų buvo pa
šalinta 2.000 studentų. Rūgimas, 
nors ir pogrindyje, vyko toliau. 
Iš tų pašalintųjų ir iš kitų gru
pių susiorganizavo įvairių leidinių 
redakciniai kolektyvai ir savo lei
diniuose jie bandė kalbėti naujo
sios Rusijos vardu.

Daugiausia tų nelegalių leidi
nių pasirodė Maskvoje ar Lenin
grade — jų tiražas siekė tarp ke
liolikos ir kelių šimtų egzemplio
rių. Pati partija, juos puolusi, 
yra paminėjusi ir kai kuriuos tos 
spaudos pavadinimus, pvz. “Fy- 
gos lapelis”, “Laisvoji mintis”,

10 M. WOLLONGONG APYLINKEI
Pereitą šeštadienį, birželio 22 

d. Wollongong apylinkė paminė
jo savo dešimtmečio veiklą. Tą 
dieną buvo atlaikytos specialios 
pamaldos Wollongong katedroje, 
kurias atnašavo Sydney liet, ka
pelionas kun. P. Butkus. Pamal
dų metu giedojo solistė p. M. 
Bernotienė, vargonais grojo Al
gis Plūkas. Po pamaldų minėji
mas buvo tęsiamas ten pat para
pijos salėje, kur be gausaus bū
rio vietos apylinkės lietuvių, dar 
buvo visa eilė svečių iš Sydney. 
Jų tarpe matėsi Krašto Valdybos 
p-kas p. I. Jonaitis, Sydney ir 
Bankstown apylinkių pirminin
kai p.p. S .Narušis, J. Abromas, 
kun. P. Butkus, sporto klubo 
“Kovo” p-kas p. S. Pačėsa, Mūsų 
Pastogės redaktorius ir kt. Šalia 
to, dar buvo kviestų svečių aus
tralų.

Minėjimą pradėjo apylinkės 
p-kas p. M. Gailiūnas, savo lietu
višku ir anglišku žodžiu mesaa- 
mas žvilgsnį į praeitį ir apževlg- 
damas apylinkės darbus. Po jo 
žodžio sveikino Kr. V-bos p-kas 
p. I. Jonaitis, kun. P. Butkus, ku
ris nuolat rūpinasi ir wollongon- 
giškių lietuvių dvasiniais reika
lais, svečiai australai — plieno 
darbininkų unijos sekretorius, 
Good Neighbour Council atsto
vas, Mūsų Pastogės redaktorius, 
Sydney ir Bankstown apylinkių 
p-kai ir sporto klubo Kovo p-kas. 

“Kultūra”, “Tribūna” ir “Erezi
ja”. Prieš “Phoenixo” pasirody
mą, dar buvo išleista šie pradinin
kai “Syntax” ir “Bumerang”. 
Pirmąjį leido Aleksandras Gins- 
burgas, po penkių numerių poli
cija leidinį uždarė, o leidėją 
dviems metams uždarė į kalėji
mą. "Bumerang”, Vladimiro Osi- 
povo leidžiamas, išėjo trys nume
riai — ir čia įsikišo valdžia. Iš 
tų leidinių “jelenų”, 1961 m. iški
lo naujasis — “Phoenix”, virtęs 
pačiu svarbiausiu rusų inteligen
tijos rezistencinės spaudos doku
mentu. Jo pasirodė penki nume
riai, o šalia jo dar minėtini du 
leidiniai “Spirale” ir “Cocktail”.

“Phoenixo” redaktoriai nėra ži
nomi, o iš autorių, leidinyje pas
kelbusių savo kūrinius, savo pa
vardę buvo pasirašęs tik Chaba- 
rovas ir jau miręs Pasternakas. 
“Komsomolskaja Pravda” esą de
šifravusi tik vieną autorių, N. 
Nor— tai esąs vienas iš pašalin
tųjų studentų ir jo tikroji pavar
dė V. Nossov.

Jei autoriai ir nežinomi, tačiau 
viena aišku — visi autoriai, iš-

PAGARSĖJĘS LIETUVIS
Sydney Daily Telegraph birže

lio 19 d. paskelbė, kad ateinan
čiam vasaros semestrui (sausio 
mėn. 1964 m.) lektoriais pakviesti: 
1962 m. Nobelio laureatas biologi
jos profesorius Harvard univer
sitete (U.S.A.) James D. Watson 
ir New York universiteto mikro
biologijos profesorius Martynas 
Yčas.

Tokie vasaros semestro kursai 
prie Sydney universiteto vyksta 
kiekvienais metais ir į juos lekto
riais kviečiami pasaulinio garso 
mokslininkai. Tuos kursus lanko iš 
visų Australijos universitetų su
važiavę studentai (žinoma, ati
tinkamos srities). Mums malonu 
čia pastebėti, kad kviečiamųjų 
tarpe yra ir lietuvis Martynas 
Yčas, kuris dėsto New Yorko uni
versitete mikrobiologiją. Prof. M.

Cabramatiškių vardu sveikino 
Cabramatta apyl. v-bos narys p. 
P. Alekna, kuris visą minėjimo 
eigą įrašė į magnetofonines juos
teles. Dar buvo perskaityta ke
lios sveikinimo telegramos iš 
Canberros, Sydney Liet. Mot. 
Soc. Globos D-jos ir bendruo- 
nės garbės nario A. Baužės.

Toliau sekė meninė minėjimo 
dalis, kurioje daugiausiai pasiro
dė vietinės pajėgos, iš pačių apy
linkės jauniausių: R. Juozaitytės 
ir sesučių M. ir R. černiauskai- 
čių individualūs šokiai ir D. Pa- 
šakarnytėS deklamacija. Pabai
gai svečiai solistai iš Sydney po
nia M. Bernotienė ir p. E, Vilno
nis įspūdingai padainavo dainų 
ir arijų. Visus programos daly
vius dėkingi woollongongiškiai 
apdovanojo gausiomis katutėmis, 
dovanėlėmis (mažiesiems) ir gė- 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME ALB WOLLONGONG APYLIN
KĘ IR JOS VADOVUS DEŠIMTMEČIO SUKAKTIES PROGA. MIE
LA PASIDŽIAUGTI, KAD APYLINKĖ, NORS MAŽA NARIŲ 
SKAIČIUMI, BET GYVA, AKTYVI IR JUDRI. LINKIME APYLIN
KEI, ŽENGIANT I ANTRĄ DEŠIMTMETĮ, IŠVYSTYTI DAR DI
DESNĘ VEIKLĄ, KAD JI PALIKTŲ ŠVIESIU PAVYZDŽIU VI
SIEMS LIETUVIAMS.

ALB KRAŠTO VALDYBA

skyrus Pasternaką, tai jaunosios 
kartos žmonės. Nei partija, nei 
valdžia nėra jiems autoritetai, jie 
— preš totalistinę valstybės sam
pratą. “Phoenixo” atstovai žmo
nijai norį naujos santvarkos, o ji 
privalanti remtis meile, tiesa ir 
laisve. Tiems autoriams švytu- 
riais-kelrodžiais esą Majakovskis, 
Pasternakas, Jeseninas ir Blokas, 
dar jiems pavyzdys ir simbolistai.

Jaunieji kūrėjai savo leidiniuo
se numato artėjančią katastrofą, 
kuri turėsianti atnešti atnaujini
mą, “mus išlaisvinti nuo slegian
čio karščio”. Jie ieško naujo pa
saulio, jie nusivylę dabartimi ir 
jų pasipiktinimas sovietine siste
ma geriausiai išreiškiamas žo
džiais viename eilėraštyje, “...su
daužykime sutrūnijusį šios vals
tybės kalėjimą!” (E)

AMERIKA
GRAIKAI NEPASITIKI

Triumfalinis Prancūzijos pre
zidento C. de Gaulle vizitas Grai
kijoje turi ir politinių aspektų, 
šiltai priimdami prezidentą grai
kai parodė daugiau pasitikėjimo 
Prancūzija ir jos prezidento lini
ja Europos atžvilgiu, negu Ame- 
rika. Atšaukimas raketų bazių iš 
Viduržemio sektoriaus šio pa
kraščio kraštams pakirto pasiti
kėjimą U.S.A.

Yčas skaitys apie gyvybės išsivys
tymą, kaip ji galėjo atsirasti ant 
žemės ir jos buvimo galimybės 
kituose erdvės kūnuose. Apie jį 
tas pas “Daily Telegraph" rašo: 
“Rusijoje gimęs Martynas Yčas, 
45 m. amžiaus, studijavo teisės 
mokslus Kauno ir Vilniaus univer
sitetuose ligi jo išvykimo į Jung
tines Amerikos Valstybes 1941 m. 
Amerikoje jis pasidarė artimiau
siu bendradarbiu pasaulinio garso 
profesoriaus George Gamow, kuris 
paskelbė “big bang” teoriją apie 
visatos kilmę”.

Tame pačiame dienraštyje buvo 
paskelbta ir profesorių J. D. Wat
son ir Martyno Yčo atvaizdai.

Būtų gerai, kad profesoriui at
vykus mūsų lietuviai sueitų į kon
taktą su prof. M. Yču.

lėmis.
Pasibaigus iškilmingajai daliai 

visi persikėlė į Friendly Society 
salę, kur laukė rūpestingai pa
ruošti iškilmingi pietūs. Prie sta
lo buvo individualiai pasišneku
čiuota ir muzikai grojant pasi
šokta.

Pačios minėjimo iškilmės buvo 
vietos televizijos stoties filmuo
jamos, o vakarienės metu vietos 
dienraščio Mercury reporteris pa
darė interview su apylinkės p-ku 
M. Gailiūnu, Krašto Valdybos 
p-ku I. Jonaičiu ir Mūsų Pasto
gės redaktorium.

šia proga norėtųsi išreikšti 
Wollongong apylinkės nariams ir 
jos valdybai nuoširdžiausią padė
ką už jų tokį nuoširdumą ir pa
linkėti apylinkei daug sėkmės 
žengiant j antrą dešimtmetį.

Kor.

1
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APIE PASKENDUSIAS DIRVAS LIETUVOJE
DU MILIJONAI HEKTARU MIRKSTA VANDENYJE

Žemės ūkio mokslų kandidatas 
A. Balčiūnas birželio 5-tos die
nos Tiesoje kreipiasi į meliora
torius (laukų sausintojus), tar
damas: “Du milijonai hektarų — 
mūsų rankose".

Priminęs, kad iš visų Lietuvos 
rajonų žemdirbiai šaukiasi pagal
bos laukams sausinti, tas specia
listas be ceremonijų atskleidžia, 
kad “dar vis daugiau kaip du mi
lijonai hektarų kenčia nuo drėg
mės pertekliaus”.

Valdinėje spaudoje ajpie me
lioracijų Lietuvoje buvo rašyta 
šimtus kartų. Visų tų rašymų 
prasmė ir linkmė vis būdavo 
maždaug ta pati: “buržuazinė 
valdžia” melioracija beveik vi
siškai nesirūpinusi, bet užtat da
bar ji “tėvynės” mašinų pagal
ba, vykdoma bent kelioliką kar
tų platesniu mastu ir “atkovoja
ma” šimtai tūkstančių hektarų 
žemės”.

Bet dabar A. Balčiūnas at
skleidžia visai kitokių padėtį. Jis 
nebesišaipo iš “buržuazinių lai
kų” pastangų nusausinti dirvas, 
kaip šaipydavosi agitpropo “spe
cialistai” ligi šiol, tvirtindami, 
kad anais laikais tebuvę “men
ki grioveliai tekasinėjami” ir kad 
tikras melioracijos darbas Lietu
voj prasidėjęs tik vadinamaisiais 
tarybiniais laikais. Balčiūnas jau 
primena, kad ir dabar praktikai 
jau palankiai atsiliepia apie pa
viršinį dirvų sausinimų ir kaikur 
šis kovos su drėgme būdas jau 
buvęs atgaivintas. “Valstiečiai jį 
plačiai taikydavo!” — pabrėžia 
Balčiūnas, kukliai nutylėdamas, 
kada jie tai darydavo: ar kai pa
tys buvo savo žemėje šeiminin
kai, ar dabar tapę naujųjų dva
rų kumečiais... Matyt, kad ne 
dabar, nes dabar tai ne jų va
lioj. Dabar, sako Balčiūnas, 
“daug ūkių vadovų į paviršinį 
sausinimų žiūri skeptiškai”. To 
rezultatas — du milijonai hekta
rų “kenčia nuo drėgmės”. Ir 
kenčia ne šiek tiek, o taip, kad 
Balčiūnas visiškai atvirai klau
sia: “Iš kur toks nenoras grieb
tis darbo ir greit išgelbėti tuos 
du milijonus hektarų dirvų?”

Taigi, dirvos ne šiaip jau su-

ADELAIDĖS PADANGĖJE

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS IR JO ATGARSIAI
Adelaidės pabaltiečiai birželio 

16 d. (sekmadieni) praplėsta 
apimtimi minėjo šiurpiųjų trėmi
mų liūdnas sukaktuves. Kaip lie
tuviai savoje koplyčioje, taip ly
giai latviai ir estai savo maldos 
namuose iš ryto meldėsi už iš
tremtuosius ir ryšium su trėmi
mais nukankintus savo brolius 
bei seseris. Tos dienos popietėje 
visi pabaltiečiai buvo kviečiami 
dalyvaut padedant vainikų prie 
karių paminklo North Terrace 
(Adelaidėje). Rengėjai — Pietų 
Australijos Baltų Taryba plana
vo, kad uždėjus vainikų visi da
lyviai bendroje eisenoje vyks į 
miesto rotušę specialiam minėji
mui ir koncertui. Visų trijų tau
tybių moterys, vilkėdamos savo 
margaspalviais tautiniais drabu
žiais suteiks eisenai originalumo 
ir atkreips australų dėmesį. De
ja, vainikų teko padėti vos vos 
šimtui pabaltiečių tesusirinkus. 
Ponias su tautiniais drabužiais 
buvo galima ant pirštų suskaity
ti. Iš kelių tūkstančių pabaltie- 
čių toks nedovanotinai menkas 
procentas! Po 45 minučių miesto 
rotušė buvo pilnutėlė tų pačių 
pabaltiečių. Tačiau kur jie buvę 

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

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

Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flamingą Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išaimokėjimui. Mes kalbame vokiškai. 
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drėkusios, o taip pažliugusios, 
kad jas reikia gelbėti.

Kodėl taip atsitiko? Čia Bal
čiūnas irgi atsako atvirai: neti
kęs sausinimas.

“Ypač daug blogos kokybės 
darbų” — sako Balčiūnas — “bu
vo 1953 — 1957 m.m., kada juos 
vykdė prie MTS buvusios melio
ratorių grupės. Sausinimo sche
mos dažnai buvo sudaromos blo
gai, grioviai kasami ne ten, kur 
reikia, jų nejungdavo su nuve
damaisiais grioviais. Meliorato
riai nepaskleisdavo išverstos že
mės ir pan”.

Tai kaip tik tie laikai, kada 
agitpropininkai nesitvėrė kailyje 
besididžiuodami ir besigirdami 
“šauniaisiais tarybiniais meliora
toriais”...

“Vėliau”, — sako Balčiūnas, 
— “paviršutinio sausinimo siste
mos buvo pradėtos vykdyti pagal 
Respublikinio vandens ūkio pro
jektavimo instituto projektus”. 
Bet tik pradėtos... Praėjo penke
tas metų nuo to pradėjimo, ir 
štai, sako:

“Respublikos šiaurės vakarų 
rajonuose (Kretingos, Skuodo,

PAGERBTA
Kiekvienais metais V. Vokieti

joje yra skelbiama brolybės sa
vaitė, kurioje vokiečių spauda ir 
radijas iškelia nacių padarytas 
skriaudas žydų tautai ir ragina 
bei skatina, kad vokiečiai įsisą
monintų jų tautos skolų žydams. 
Kovo mėnesį įvykusioje tokioje 
savaitėje radijas kas dienų davė 
straipsnių visai kitokia forma, 
kaip iki šiolei: iškėlė per nacių 
laikus skriaudžiamų žydų globė
jų ir gelbėtojų pavardes ir jų 
gelbėjimo būdus, čia buvo iškelti 
visų tautybių gelbėtojai: ukrai
niečių vyskupas, vokietis baro
nas ii’ daugelis kitų, jų tarpe ir 
lietuvaitė Ona Šimaitė. Savo pas
kaitų per radijų ciklų pradėjo 
kovo 14 d. Suedwestfunk Stutt
gart.. Šimaitės žygdarbiais; ji iš
gelbėjusi apie 100 žydų vaikų 
Vilniuje iš tikros gheto bado 
mirties. Už tai buvo nacių pa- 

uždedant vainiką? Greičiausiai 
tik pakeliui.

Šiųmetinis minėjimas sutraukė 
patį didžiausių skaičių australų 
politikų (senatorių, parlamento 
narių), savivaldybininkų, metro
polijos burmistrų, svetimų vals
tybių reprezentantų ir šiaip žy
mių australų visuomenininkų. 
Šiuo atveju nuopelnai priklauso 
dabartinei Baltų Tarybai, kur lie 
tuvius atstovauja p. A. Šerelis.

Minėjimo centrinėj vietoj bu
vo Pietų Australijos Parlamento 
užsienių reikalų komiteto vice
pirmininko Dr. A.J. Forbes pas
kaita, sekusi tuoj po Baltų Ta
rybos pirmininko J. Ritenio įve
damosios kalbos ir jungtinio visų 
trijų tautų choro, sugiedojusio 
A. Topmano Requiem.

Liesdamas komunistų padary
tas ii- tebedaromas skriaudas Pa
baltijo tautoms, jis ypatingai ak
centavo tų laisvų, pažangių ir 
nepriklausomų tautų pavergimą 
ir reikalą sujungtam Vakarų jė
gom kovoti, kad skriaudos- būtų 
atitaisytos, laisvė atstatyta. Jis 
patikino susirinkusius: Australi
jos atstovas Jungtinėse Tautose 
turi nuolatines direktyvas kiek- 

Mažeikių raj.) yra gausus senų 
(t.y. dar “buržuazinių”) griovių 
tinklas, kuris daugumoje užslin- 
kęs, užaugęs krūmais bei užvers
tas akmenimis”.

Svarbiausia, kad gelbėtinoj pa
dėty atsidūrė net du milijonai 
hektarų dirvų: ne pievų, ne ga
nyklų, ne pelkių ar raistų, o dir
vų!

Ką Lietuvoje reiškia du mili
jonai hektarų dirvų, geriausiai 
parodo žemės ploto statistika 
(net ir sovietinė): Visas dabar
tinis “LTSR” plotas yra šeši su 
puse milijono hektarų. Visų rū
šių žemės ūkių plotas užima 4.7 
mil. ha. Naudojamos žemės (t.y. 
dirvų, pievų ir ganyklų) — 3.8 
mil. ha. O dirvų (ariamos žemės) 
yra, jei tikėti 1960 metų sovie
tinės statistikos duomenimis, — 
2.7 mil. ha. Jeigu daugiau kaip 
2 mil. ha. mirksta vandenyje ir 
šaukiasi pagalbos, tai tik mažiau 
negu 700 tūkstančių hektarų 
dirvų lieka sausų. Daugiau kaip 
trys ketvirtadaliai šaukiasi me
lioratorių pagalbos, bet nepriši- 
šaukia.

Dirvų plotas, Lietuvoje ėmus

LIETUVAITĖ
gauta ir pasodinta kacetan. Ka
rui pasibaigus iš kaceto išėjo gy
va. Dabartiniu metu vieši su sa
vo dukra Izraelyje, kur buvo 
pagerbta, kaip žydų tautos gel
bėtoja ir buvo pasiūlyta jai pa
silikti Izraelyje gyventi.

VKV/Inf.

PROF. S. KOLUPAILAI 
70 METŲ

Šiais metais prof. Steponui 
Kolupailai suėjo 70 metų. Šia 
proga Amerikoje solenizantas 
buvo pagerbtas eilės lietuvių ir 
amerikiečių organizacijų, ypač 
lietuvių skautų. Profesorius vis 
tebedėsto Notre. Dame universi
tete hidrauliką. Šių metų pra
džioje jis buvo Vienos universi
teto (Austrijoje) kviečiamas 
skaityti bent vieną semestrą pa
skaitų, bet prof. Kolupaila atsi
sakė vykti.

viena tinkama proga kelti Balti
jos tautų pavergimo klausimą ir 
remti kiekvieną žingsnį šia link
me.

Kalbėdamas apie komunizmo 
pavojų pasaulio taikai ir tautų 
laisvei prelegentas tų pavojų ne
vyniojo į vatą. Jis ypatingai ak
centavo Australijos pasiryžimą 
laikytis karinių įsipareigojimų ir 
stiprinti savo ginkluotas pajėgas. 
Jis taip pat pripažino, kad vidu
tinis australas tų pavojų pilnai 
nesupranta. Pabaltiečiai ir šiuo 
atveju galėtų daug padėti komu
nizmo pavojų išryškinti. Kiekvie
nas filosofinis išvedžiojimas apie 
taikias komunistų užmačias su
griūva jiems priešpastatant jų 
juodus darbus Pabaltijy ir visoj 
pavergtos Europos daly.

Baltų Taryba minėjimo proga 
paskaitė tekstą rezoliucijos, kuri 
su ištrėmimų sukaktimi buvo pa
siųsta Australijos ministeriui pir
mininkui Sir Robert G. Menzies. 
Toji rezoliucija tapo vedamąja 
mintimi Adelaidės dienraščių ir 
radijo informacijai apie trėmimų 
minėjimus. Rytinis dienraštis 
“The Advertiser” birželio 17 d. 
laidoje šitaip rašė: “Baltai! rei
kalauja naujų žygių prieš raudo
nuosius. Pietų Australijos Baltų 
Taryba, atstovaujanti estų, lat
vių ir lietuvių bendruomenes, pa
siuntė Australijos ministeriui 
pirmininkui (Sir Robert Men
zies rezoliuciją, prašydama Fe- 
deralinę Vyriausybę imtis toli
mesnių žygių priše komunistinę 
grėsmę viduje ir užsienyje”.

“Ši rezoliucija buvo perskaity
ta didžiuliame susirinkime, kuris 
vakar vyko Adelaidės Miesto Sa
lėje minint pirmuosius masinius 

ūkininkauti Stalinui arba ir Chu- 
ščiovui, ir šiaip jau tapo žymiai 
sumažintas. 1939 metais Lietuvos 
plotas (be Klaipėdos ir Vilniaus) 
buvo apie 5.6 mil. ha ir žemės 
ūkiui naudojamos žemės buvo 
daugiau kaip 4.1 mil. ha arba- 
73.3%. Dabar iš didesnio (6.5 
mil. ha) ploto ūkiui naudojamos 
žemės tėra 3.8 mil. ha, arba tik 
58%. Dirvų (ariamos žemės su 
daržais) buvo daugiau kaip 2.9 
mil. ha, arba 52.2% viso ploto, 
o dabar iš didesnio ploto dirvų 
teesą tik 2.7 mil. ha, arba tik 
41.3% viso ploto, ii- tų pačių dir
vų daugiau kaip trys ketvirtada
liai permirkę.

Dar labiau įsidėmėtina sovie
tinė pasėlių plotų statistika Lie
tuvoje Stalino ir Chruščiovo ūki
ninkavimo laikais.

1939 metais mažesniame plote 
(vis be Klaipėdos ir Vilniaus) 
dirvų (be daržų) buvo per. 2 mil. 
892 tūkst. ha, iš kurių 2 mil. 431 
tūkst. ha buvo apsėti ar apsodin
ti, taigi visų pasėlių plotas su
darė 84% ariamos žemės.

1940 metais, jau su Vilniaus 
krašto prijungtosiomis dalimis, 
sovietinė statistika Lietuvos pa
sėlių plotą rodo 2 mil. 497 tūkst. 
ha, arba 66 tūkst. ha daugiau. 
Bet 1953 metais, skaitant ir su 
Klaipėdos kraštu, pasėlių plotas 
nurodomas tik 2 mil. 190 tūkst. 
ha, t.y., 307 tūkst. ha mažesnis, 
negu buvo be Klaipėdos krašto. 
1955 metais pasėlių plotas dar 
mažešnis, jau tik 2 mil. 55 tūkst. 
ha. Po to pasėlių plotas (bent 
statistikoj) kiek atsigauna, bet 
iki 1960 metų tepasiekia 2 mil. 
375 tūkst. ha, tai yra, vistiek dar 
124 tūkst. mažiau, negu buvo 
1940 metais be Klaipėdos krašto.

Dar ryškesni skirtumai grūdi
nių kultūrų plotuose. 1939 metais 
(be Vilniaus ir Klaipėdos plotų) 
grūdinių pasėlių plotas Lietuvoj 
buvo 1 mil. 593 tūkst. ha, o 1940 
metais (anot sovietinių duome
nų, su Vilniaus plotais, bet dat 
be Klaipėdos) — 1 mil. 638 tūkst.

pabaltiečių trėmimus, kuriuos 
įvykdė sovietai prieš 22 metus”.

“Oficialių svečių tarpe buvo 
atstovai iš Federalinio ir Pietų 
Australijos parlamentų, metropo
lijos burmistrai ir konsulai”.

“Kaip Australijos piliečiai, pa
žįstą sovietus, Baltų Tarybos ats
tovai savo rezoliucijoje prašo, 
kad būtų padidintas Australijos 
gynybos pajėgumas, kad būtų 
sustabdytas propagandinės ko
munistų literatūros antplūdis ir 
kad Australijos mokyklose moki
niai būtų supažindinami su ko
munistinio pasaulio tikrove”.

“Baltų Tarybos pirmininkas (p. 
J. Ritenis) apžvelgė Pabaltijo 
tautų nepriklausomybių panaiki
nimą”.

"Requiem. Jungtinis pabal
tiečių choras tautiniuosee drabu
žiuose giedojo Requiem tuo lai
ku, kai susirinkusieji stovėdami 
pagerbė sovietinių trėmimų au
kas”.

“Prieš tai p. Ritenis padėjo vai
niką prie karo paminklo pagerb
ti tiems, kurie žuvo kovoje prieš

NEKLIUDYK “VYR. BROLIO!"
NET BOLŠEVIKINĖ TIESA PUOLA “VYRESNIUOSIUS 

—— BROLIUS”
Balandžio 2 dieną iš Doneco 

baseino į Vilniaus geležinkelio 
stotį atriedėjo vagonas anglies, 
skirtas Vilniaus kuro kontora’. 
Anot Tiesos, “prasidėjo suktis 
kontoros biurokratinė mašina. 
Buvo imtasi priemonių, daryta 
žygių’, o geležinkelininkai, nesu
laukę anglies šeimininko, iškro
vė ją ir saugojo beveik ištisus du 
piėnesius, t.y., iki gegužės 31 die
nos”.

Galų gale anglis buvo atsiim
ta, bet už transportavimą ir sau
gojimą kontora turėjo sumokėti 
805 rublius ir 65 kapeikas, kai 
pati anglis kaštavo tik 640 rb. 62 
kapeikas, žodžiu, vagono anglies 
kaina dėl biurokratiško vilkini-

1963 m. liepa ?
1 P Julius, Liepa, Gendrutis
2 A Marijos Apl., Lengvenis, Žilvine
3 T Anatolijus, Biją, Vainys
4 K Teodoras, Berta, Alonis
5 P Filomena, Alė, Lakštutė
6 Š Tomas, Domas, Skaidrė
7 S Kirilas ir Metodijus, Polė
8 P Elžbieta, Tauras,. Daugis
9 A Veronika, Vida, Aušrelė

10 T 7 broliai micg., Sviedrys
11 K Pijus, Vildas, Šarūnas
12 P Feliksas, Margis, Jurga
13 S Eugenijus, Margarita, Austis
14 S Bonaventūras, Vidas, Kintas
15 P Henrikas, Žvingis, Leonė
16 A Škaplierinė, Danguolė, Donis
17 T Aleksandras, Vytenis, Utene
18 K Kamilius, Alius, Ema
19 P Vincentas, Lingis, Vilius
20 S Jeronimas, Česlovas, Alvydas
21 S Prakseda, Rimvydas, Punia
22 P Marija Magdalena, Auksė
23 A Apolinaras, Ilgis, Prima
24 T Kristina, Dargis, Živilė
25 K Jokūbas, Aušra, Meldutis
26 P Ona, Romanta, Meilė, Gluosnis
27 S Natalija, Greitutė, Kaunas
28 S Viktoras, Agas, Anelė

29 P Morta, Beatričė, Dantas
30 A Judita, Matijas, Bijūnas
31 T Ignacas, Lėta, Vainys

S1O MĖSES1O MINĖTINOS DATOS:
1933.7.17 Darius ir Girėnas, perskridę Atlantą žuvo 

prie Soldino. Nuo jų mirties sukanka 30 metų.
1930.7.24 mirė rašytoja Marija Pcškauskaitė — Šatri

jos Ragana.
1954.7.7 Amerikoje mirė rašytojas Vincas Krėvė — 

Mickevičius.
1958.7.7. Sydnėjuje mirė Mūsų Pastogės ilgametis re

daktorius žurnalistas Jurgis Kalakauskas — Kalakonis. Taigi, 
sueina 5-ri metai nuo jo mirties.

ha. Karo ir Stalino ūkininkavimo 
metais grūdinių pasėlių plotas 
ne taip jau labai sumažėjo: 1953 
metais (su Klaipėdos kraštu) to 
ploto nurodoma 1 mil. 379 tūkst. 
ha, arba 259 tūkst. ha mažiau, 
negu 1940 metais be Klaipėdos. 
Tačiau kaip tik Chruščiovo ūki
ninkavimo metu grūdinių pasė
lių plotas ėmė smarkiai mažėti. 
1955 metais beliko 1 mil. 54 tūkst. 
ha (ir 17 tūkst. ha kukurūzų, 

komunistų priespaudą”.
“Dr. Forbes, MHR, kalbėda

mas susirinkusiems pareiškė, kad 
daugelis žmonių Australijoje 
abejingi tarptautiniam komuniz • 
mo pavojui”.

“Mes turime šventų įsiparei
gojimų jums, kurie atvykote pas 
mus iš Baltijos kraštų: pirma, 
daryti viską, kas yra mūsų galio
je, kad jūsų kraštai būtų laisvi 
ir antra, žiūrėti, kad galėtume 
pasimokyti iš tų tragiškų pergy
venimų, kuriuos jūs asmeniškai 
išgyvenote”.

Panašaus turinio pranešimai 
buvo padaryti radijo stočių nau
jienų tarnybose. Visose jose kri
to į akis tas pats kaip ir “Ad
vertiser” nutylėjimas, jog fede
ralinė vyriausybė buvo prašoma 
daryti žygių, kad Jungtinėse 
Tautose būtų iškeltas Pabaltijo 
tautų klausimas.

Trėmimų minėjimas buvo už
baigtas lietuvių, estų ir latvių 
chorų koncertu.

V. Radzevičius

mo pakilo beveik 126%!'
Už tokį biurokratišką šeimi

ninkavimą Tiesa smarkiai užsi
puolė kuro kontoros tvarkyto
jus, o jos direktoriaus net foto
grafiją įdėjo “nevykusių portre
tų” skyriuje.

Pasižiūrėję ir pasipiktinę tuo 
portretu vilniečiai tačiau ėmė 
spėlioti, ar kartais negaus Tiesa 
“per kepurę” už jį. Nes bartis 
už negerus dalykus, taip pat ir 
už biurokratizmą, žinoma, gali
ma ir girtina, tačiau ar buvo Tie
sa šiuo atveju pakankamai ap- 
dairi ir pasižiūrėjo, ką ji bara? 
Juk Jevtušenka irgi buvo pagir
tas, kad piktinosi žydų žudymu 
ir persekiojimu, bet gavo pylos 

pašarui, ne grūdams), 1958 — 
tik 971 tūkst., 1959 — kiek paki
lo, iki 1 mil. 28 tūkst., 1960 vėl 
nukrito iki 924 tūkstančių ha., ar
ba tik 33.5% visos ariamos že
mės.

Pastaruoju metu Chruščiovas 
ėmė bartis, kodėl taip maža grū
dinių pasėlių, ir ėmė perstatinėti 
urėdus. Bet dirvos nuo to per- 
statinėjimo vis dar nepradžiūvo.

(LNA)

LIETUVIAI SUARDĖ 
PRIEŠRINKIMINI

KOMUNISTŲ MITINGĄ

Kanados komunistų vadas Alt. 
Dewhurst ilgai nepamirš Hamil
tono lietuvių. Bendruomenės pir- 
min. VI. Kažemėkas, sužinojęs, 
kad priešrinkiminei propagandai 
į Hamiltoną atvyksta komunistų 
vadas, nutarė jį atitinkamai if 
priimti. Suorganizavo būrį tau
tiečių, talkon pasikvietęs dar ki
tų pabaltiečių, su prieškomunh- 
tiniais plakatais nuėjo į jų mi
tingą. Iš jų gerai suorganizuoto 
susirinkimo pasidarė tik triukš
mas, švilpimas ir maišatis. To
ronto dienraštis “Globe and 
Mail” šitą įvykį plačiai aprašė. 
Didelėje nuotraukoje Hamiltono 
LB pirm, atsistojęs ir pirštu gra
sindamas komunistų vadui pri
mena, kad tas nesidėtų atstovau
jąs Kanados darbo žmonėms. Jis 
atstovauja tik Kremliui.

už tai, kad apkaltino tuo ir ru
sus, ne tik vokiečius ar kitokius 
“nenaudėlius nacionalistus”. Tie
sa šiuo atveju atrodo bus įsišo
kusi panašiai, kaip Jevtušenka, 
nes kas gi tie Vilniaus kuro kon
toros “tvarkytojai”? Ogi štai: 
dirketorius — L. Bachov, direk
toriaus pavaduotoja — ekono
mistė L. Ryžova, sandėlio vedė
jas — Krugliak, vyr. buhalterė 
— A. živica...

Vilniečiai, prisimindami, kaip 
"tarkuojama” Pergalės redakci
ja, už įdėjimą R. Lankausko ir 
kitų autorių, kurie savo raštuose 
“knisasi po šiukšlynus”, spėlioja, 
ar ilgai teks laukti, kol ir Tiesos 
redaktorius Zimanas (tuo metu 
išvykęs į Švediją paekskursuoti) 
gaus pylos, kam leidžia Tiesoje 
“krapštyti krislus didžiųjų bro
lių akyse” ir tuo “kenkti tautų 
draugystės ir proletarinio inter
nacionalizmo idėjai”. (LNA)

2



S "'rr ■•‘■M;

'

1863 m. birželio 26 d. " MOTŲ PASTOGU
, 

. , VYTAUTAS PATAŠIUS

1S63 TIKTI SUKILIMAS LIETUVOJE 
1

(PASKAITA, SKAITYTA SVIESOS PARENGIME SYDNĖJUJE, BIRŽELIO 1 D., MININT SUKILIMO 100 METŲ SUKAKTĮ)

CITIZENSHIP CONVENTION 1963

Šiais metais sukanka 100 me
tų nuo lietuvių-lenkų sukilimo 
prieš rusų okupacijų 1863 m. 
Nors šis sukilimas ir buvo su 
skaudžiais nuostoliais rusų už
gniaužtas, vistik jo pasėkos vė
lesniame gyvenime buvo labai 
reikšmingos, šio sukilimo pa
minėjimui sambūris Šviesa Syd
ney skyrius surengė vakarų, 
kurio metu paskaitų skaitė 
skyriaus pirmininkas Vytau
tas Patašius. Atžymint šį liet, 
tautos tragiškų ir herojinį įvy
kį, tų įdomių paskaitų skelbia
me visiems M.P. skaitytojams.

Red.
★

Prieš šimtų metų Lietuvos miš
kuose ir laukuose tvinksėjo šūviai, 
šmėkčiojo ant ilgų kotų pamauti 
dalgiai, gausiai liejosi savas ir 
atėjūnų rusų kraujas. Menkai 
ginkluoti, bet pilni entuziazmo, 
lietuviai baudžiauninkai, valstie
čiai, bajorai, studentai, kunigai 
kovėsi su daug gausesniais rusų 
reguliarios kariuomenės daliniais, 
tikėdamiesi užtikrinti geresnį ry
tojų jei ne sau, tai savo artimie
siems numesti sunkių vergovės 
naštų.

Sukilimas dalinai savo tikslų at
siekė. Rusai, bandydami mases 
atitraukti nuo sukilėlių, buvo pri
versti pagerinti valstiečių ekono
minę būklę krašte. Trokštosios 
laisvės sukilimas tačiau neatnešė. 
Prisipildė kalėjimai, prasidėjo 
masiniai gyventojų trėmimai į 
Rusijos gelmes. Tardytojų nagai- 
kų čaižomi vaitojo seniai ir mo
terys. Rusijos istorijos puslapiai, 
dar taip neseniai sutepti 1931 me
tų persekiojimu, pasipuošė Mu
ravjovo vardu. Siaubo pagauti 
Vilniaus valstiečiai stebėjo Lukiš
kių aikštėje kariamus laisvės gy
nėjus. Dėkingas caras lietuvių 
tautos budeliui suteikė grafo 
titulų.
19 a. PRADŽIOS BRUZDĖJIMAI 

Devynioliktas šimtmetis, prasi
dėjęs Napoleono karų gadyne, at
nešė laisvę eilei tautų. 1815 me
tais iš lenkų priespaudos išsilais
vino Serbija. Kruvinose kovose, 
užtrukusiose nuo 1821 iki 1829 me
tų, nepriklausomybę išsikovojo 
graikai. Sukilo Ispanijos kolonijos 
Pietų Amerikoje, nuo Portugalijos 
atsiskyrė Brazilija. Europoje nuo
latiniai bruzdėjimai siekiant kon
stitucinės valdymo formos neat
skiriamai pynėsi su atbudusio 
tautiškumo supratimo padiktuo

tais bandymais įkurti tautines val
stybes susiskaldžiusioje Vokietijo
je ir išdraskytoje, dalinai austrų 
okupuotoje Italijoje.

1830 metų sukilimų banga sutei
kė laisvę Belgijai ir pakeitė re
akcinę Burbonų monarchijų Pran
cūzijoje švelnesne Orleaniečio val
džia. Sukilimas Lietuvoje ir Len
kijoje caro Nikalojaus I kruvinai 
numalšintas. Iš Rusijos dvelkė 
šaltas arktinis vėjas, slopindamas 
laisvės pasireiškimus užsienyje ne
mažiau, kaip viduje. Garsioji ame
rikiečių Monroe doktrina, paskelb
ta 1823 metais, pirmoje vietoje 
buvo taikoma Rusijai, įsitaisiu
sioje Jungtinių Valstybių pašonė
je Aliaskoje ir siekiančiai pra
plėsti savo įtakų, peršančiai savo 
laivynų ir kariuomenę Ispanijai — 
padedant malšinti sukilusias kolo
nijas. 1849 metais rusų kariuome
nė užgniaužė iš austrų jungo iš
silaisvinusių Vengrijos respublikų, 
įėmė austrų žiaurios priespaudos 
politikų šiaurinėje Italijoje. Krau
ju je nuskandinti Galicijos suki
limai prieš austrus 1846 ir 1848 
metais.

Lietuviai ir lenkai nesukilo prieš 
rusus 1848 metais — dar nebuvo 
užmirštos 1831 m. sukilimo pasė
kos, kada rytinėje Lietuvoje išny
ko ištisai kaimai, kai Lietuva ne
teko Vilniaus universiteto ir daug 
aukštųjų mokyklų. Pavieniai areš
tai ir trėmimai į Rusijos gelmes 
dar nebuvo sustoję. Dar nebuvo 

užmirštas Simono Konarskio liki
mas, 1839 metais sušaudyto Vil
niuje po ilgų kankinimų už suki
limo ruošimų. Lietuviai nesukilo, 
bet šis perijodas nepraėjo be di
desnio masto bruzdėjimų, > ir tik 
gausūs areštai 1849 metais kraštų 
aptramdė.

1854 metais prasidėjo karo 
veiksmai tarp Rusijos iš vienos ir 
Anglijos, Prancūzijos bei Turkijos 
iš kitos pusės. Anglų laivynas 
apšaudė rusų įsitvirtinimus Balti
jos jūroje, bet pagrindiniai karo 
veiksmai ėjo toli nuo Lietuvos, 
Krymo pusiasalyje. Sųjunginin- 
kai turėjo vilčių, kad lietuviai ir 
lenkai gali sukilti išnaudodami 
progų, tačiau nebandė aktyviai su
kilimo organizuoti nei propagan
da, nei ginklais. Karo tikslas te
buvo išlaikyti sųsiaurius iš Juo
dosios jūros į Viduržemį uždarytus 
Rusijai, o ne Rusijos silpninimas 
šiaurėje, kuriuo galėtų pasinau
doti Prūsija ar Austrija, Supria- 
nymų sukilti Lietuvoje tikrai buvo, 
pav., Boleslovas Dluskis, vėliau 
pasižymėjęs, kaip vienas iš 1863 
m. sukilimo vadų, buvo jau suor
ganizavęs 1000 vyrų grupę ii’ ren
gėsi pradėti sukilimų, tačiau nuo 
to žingsnio atkalbėtas emigrantų 
Paryžiuje,.

Rusai pralaimėjo karų Kryme. 
Tikėtasi švelnesnės vidaus politi
kos. Ypač daug vilčių dėta į nau
jąjį carų Aleksandrų II (g. 1818), 
užėmusį sostų tėvui Nikalojui I 

mirus karo metu. Aleksandras 
pradėjo įvairias reformas Rusijos 
valstybiniame gyvenime, savo 
1856 metų amnestija leido daliai 
1831 metų sukilimo tremtinių grįž
ti į savo kraštų. Lenkams duota 
šiokia tokia dalinė savivalda, nors 
ten neleidžiama steigti jokių drau
gijų nei organizacijų, išskyrus vie- 
nintėlę veikusių Žemės Ūkio Su
jungę, kurion susibūrę žemval
džiai vairavo lenkų politikų. Lie
tuvos bajorų raginamas, caras 
įsteigė komitetų svarstyti baudžia
vos panaikinimo sumanymų.

Tačiau lenkų viltys išsiderėti 
sau autonomijų buvo caro šiurkš
čiai numarintos. Jis į akis išva
dino lenkų politikus tuščiais sva
jotojais. Rusų valdžia dėjo visas 
pastangas kuo daugiau izoliuoti 
lenkus nuo Lietuvos ir Ukrainos, 
kurios turėjo būti įlietos betarpiš
kai į Rusijos kūnų, asimiliuotos.

(Bus daugiau)

EGZILINĖS SPAUDOS 
PARODA MIUNCHENE

Miunchene veikianti Laisvųjų 
žurnalistų Sųjunga nuo birželio 
26 d. iki liepos 10 d. Miunchene 
rengia egzilinės spaudos parodų. 
Šios parodos metu, birželio 27 d. 
kviestinei publikai numatyta 
prof. J. Ehreto paskaita. Su sve
čiais žurnalistais iš kitų kraštų 
bus apsvarstytas laisvųjų • Euro
pos žurnalistų federacijos steigi
mo klausimas. (E)

Kiekvienais metais Canberro- 
je įvyksta konferencija, vadina
moji Citizenship Convention. Į 
tų suvažiavimų sukviečiami iš vi
sos Australijos visų organizacijų 
bei žinybų atstovai. Tokia kon
ferencija trunka 4-5 dienas. Ap- 
svarstomos visokiausios emigran
tų įsikūrimo problemos.

Atstovams kelionės ir pragyve
nimo išlaidas apmoka Emigr. Mi
nisterija.

Šiais metais Citizenship Con
vention įvyko birželio 4-7 d., ku
rioje dalyvauti teko garbė man.

Ministras Pirmininkas Sir R. 
Menzies konferencijų atidarė ir 
atvykusius atstovus pristatė au
kštiesiems svečiams, kurių buvo 
kviestų ir iš užsienio. Po ilgų 
kalbų ir diskusijoms pasibaigus, 
“Parlament House” Einigr. Mi
nistras pasveikino atstovus kiek
vienų asmeniškai ir surengė vai
šes. Sekantį vakarų General Go- 
verner konferencijos dalyviams 
surengė pas save priėmimų, vai
šes, koncertų ir bendrų vakarie
nę.

Priėmimai bei vaišės buvo da
romi tik vakarais po darbo, gi iš
tisas dienas teko atidžiai klau
syti iš visų kampelių suskridasių 
atstovų pranešimų, kurie buvo 
panašūs vienas kitam. Pagrindinė 
šios konferencijos tema buvo: 
“Emigrantų jaunimas”, padalin
ta šešiais punktais: Didele dali
mi man pačiai teko dalyvauti te
mos pirmame punkte, kur, reikia 
pasakyti, buvo gvildenami labai 
įdomūs klausimai ir nuomonių pa
reiškimai, būtent: didžiausių dė
mesį kreipti į emigrantų jaunųjų 
kartų, jos tautinį supratimų, me
nų ir tą skiepyti australų vaikų 
tarpe, juos supažindinant, kokių

MOKSLO NAUJIENOS
DIRBTINIS KRAUJAS

Japonų chirurgas dr. Seiji Ki- 
moto pranešė gydytojų suvažia
vime, kad jam pavykę dirbtiniu 
būdu pagaminti kraujų. Tokijo 
mieste įvykusiame simpoziume jis 
paaiškin.o, kaip pagaminęs hemo
globino pakaitalų, kuris turįs už
tektinų deguonies kiekį.

REVOLIUCIJA 
FOTOGRAFIJOS MENE

Amerikoje po kietų ir ilgų la 
boratorinių bandymų sukons- 

reikšmę tas turės ateities Aus
tralijai. Antru temos punktu ėjo. 
Svetimų kalbų mokymas mokyk
lose. Emigrantų tautinių grupių 
egzistencija ir jų reikšmė. Jų kul
tūros bei meno įnašas praturtins 
patį australų tautinį paveikslų. 
Ateities australų tauta — viene
tas, susiformavęs iš visokiausių 
tautų. Kuo daugiau meninio bei 
kultūrinio įnašo į tų vienetų įneš 
paskiros tautinės grupės, tuo at
sparesnė Australų busimoji taut- 
ta. Kaip matome kiek daug an
ksčiau tekdavo girdėti iš konfe
rencijų atgarsių apie asimiliaci
jų, tiek daug dabar minima in
tegracija. Turint tuos duomenis 
priešaky, drųsiai galime reikšti 
pagarbų senesnei kartai, kuri 
taip sunkiai kovoja siekiant iš
laikyti savo tautinį atsparumų, 
tautinius papročius, kultūrų bei 
menų, kada tuo tarpu jaunieji 
veržiasi į nutautėjimų visomis 
savo išgalėmis. Vieton didžiuotis 
kuo jie tikrovėje esu.

Iš viso konferencijoje dalyvavo 
300 atstovų. Teko matyti kai ku
rių tautybių po kelis atstovus, 
kai tuo tarpu iš lietuvių buvau 
tik viena. Be visų kitų tautybių 
buvo ir žydų atstovas, kuris gan 
sumaniai kėlė klausimus.

Ta pačia proga kreipiu dėmesį 
į tuos, kurie dar nėra Canberro- 
je buvę: kaip gražiai ten gyve
nantieji lietuviai yra susitvarkę 
— įsikūrę. Maža saujelė pilnai 
susipratusių tautiečių savo tvirtu 
pasiaukojimu — lietuvių namus 
jau baigia statyti ir, reikia ma
nyti, neužilgo toje pilyje mūsų 
trispalvė plevėsuos. Tad geros 
kloties Canberros lietuviams už
sibrėžtam tikslui pasiekti.

Maria Klimaitienė, Perch

truktuotas toks foto aparatas ir 
paruoštos specialios filmos, kau 
spalvotų nuotraukų gauni visai 
baigtų per 30 sekundžių. Užten
ka atbaigtų nuotraukų tik iš
traukti iš aparato. Kol tai pa
siekta, buvo dirbta 15 metų ir 
išleista virš 15 mil. dolerių.

GYVYBĖ MARSE?

Amerikos mokslininkai skelbia 
atidengę vandens garų Marso 
planetoje. Iš to daroma išvada, 
kad ten, kur yra vandens, ga
linti būti ir gyvybė.

ROBERT RAID

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

Suskamba telefonas. Robertai? čia Herber
tas. Rytoj įstaigoje pasirodysiu kiek vėliau. No
rėjau tik perspėti, kad nepagalvotum — ”

“Ačiū, Herbertai. Daugiau ką?”
“Nieko. Rytoj rytų vedu. Visai paprastai, be 

užsakų, be liudininkų. Iki pasimatymo, Robertai”.
Padedu ragelį. “Herbertas ir Velva rytoj tuo

kiasi. Gal ir mes...”
Elfi prideda pirštus prie lūpų: “Tylėk, mano 

vilke. Prašau, tylėk.”
Mudu sėdime prie lango. Kas tik nori patekti 

į namus, turi pereiti kiemų. Vienas iš mūsų ne
atitraukia akių nuo kiemo.

Prasiveria vartai — įeina Justas ir Edas. Jus
tas mažais, skubiais žingsneliais, Edas lėtais ir 
sunkiais, lyg koks bernardinas. Atidaręs duris jsi- 
leidžiu draugus vidun. Justas nesisėda, palieka vi
dury kambario. “Olevas krito, Robertai. Jie už
mušė jį. Petras išvežtas. Justas krinta į fotelį. Jo 
pečiai sugniūžta.

Edas atsidūsta. “Tikrai, Robertai. Tu žinai, 
kad išvežimai prasidėjo pirmų valandų naktį. 
Anksti rytų aš jau buvau mieste ir mačiau Petrų 
su tėvais sunkvežimyje. Tėvai buvo sugniužę, bet 
Petras sėdėjo išdidus ir ramus ant savo lagamino. 
Net nuostabu! Mane pastebėjęs jis nusišypsojo. 
Sunkvežimis pasuko į uosto pusę”.

“O kaip Olevas?”
Edo didžiulės rankos susigniaužia į kumščius. 

Veide — kankinamo gyvulio sopulys. “Olevas. Bu
vo taip, Robertai. Pamatęs Petrų sunkvežimy, aš 
stačia galva nėriau pas Olevų. Norėjau žinoti, kaip 
jie ir Elo —. Butų radau jau užbliombuotų. Jau 
norėjau pasišalinti, kai atsidarė kito buto durys ir 
moteris įsitraukė mane į kambarį — ji buvo keletą 
kartų mane pas Olevų mačiusi. Ir ji papasakojo, 

kas naktį įvyko. “Edas užsikirto. “Ar neturi ko 
išgerti, Robertai?”

Elfi atsistoja ir grįžta su buteliu ir stiklais. 
Pripilu, sudaužiant ir išgeriam.

Justas kreipiasi į motinų: “Atleiskite, ponia 
Raidiene, kad mes taip —” ■

Motina karčiai šypteli: “Ką tu čia, Justai! Da
bar mes juk visi viena šeima”.

Edas pastato stiklų. “Taigi, apie 2 vai. nak
ties šie driskiai ateina pas Olevų. Jo motina buvo 
jautri ir pirmoji atidarė duris. Jie pastumia jų į 
šalį, įsiveržia į butų, įsako greitai apsirengti ir su
sidėti daiktus. Duota 15 minučių laiko. Elo buvo 
tik naktiniuose ir nuėjo į miegamąjį apsirengti 
Raudonarmietis paskui ją — kad neišleistų iš akių. 
Ruskis nuplėšė jai marškinius, Elo suklykė. Olevas 
pasigriebęs kėdę puolė raudonarmietį. Enkavedis
tas savo naganu smogė Olevui į galvą. Olevas sus
muko, dar norėjo pakilti, enkavedistas smūgį pakar
tojo, o atsisukęs raudonarmietis šautuvo buože su- 
kaldė jam kaušų. Jis iš karto buvo negyvas. Tada 
jie pasiėmė abi moteris vien tik naktiniuose, sumetė 
į sunkvežimį drauge su Olevo lavonu ir išvažiavo."

Elfi suima mane už rankų: “Jis mirė, kaip vy
ras turi mirti. Gynė savo šeimų ir krito. Kilni 
mirtis.”

Justas trenkia kumščiu į stalą. — “Kilni mirtis 
sakai, Elfi? Gal būt. Bet vistiek mirtis, mergaite! 
Vien tik iš mūsų klasės — Alfas miręs, Arno miręs, 
Kalle miręs, Voldi suimtas, greičiausiai miręs, Pet
ras išvežtas, Olevas miręs. Nežinia, kaip su kitais 
— gal jie irgi negyvi”.

Aš užspaudžiu cigaretę. “Tu suminėjai tik mūsų 
klasės draugus. Bet visame Pabaltijy — Estijoj, 
Latvijoj, Lietuvoj šimtai tūkstančių žmonių žudoma 
ir tremiama. O kiek dar bus išvežta ir nužudyta! 

Bet ateis ir rusams diena!”. Aš išgeriu stiklą ir 
sviedžiu ant grindų.

Motina krūpteli. “Robertai! Tu nusidedi!”
“Nusidedu? Kas yra nuodėmė, mama? Kas 

šiandie kalba apie nuodėmę?”
Elfi veidu perbėga šypsena. “Mama, palik! 

Jis negali kitaip. Jis taip galvoja ir gyvena. Ro
bertas turi toks būti!”

Ji užmerkia akis. Draugai pasišalina.
Sėdim ir laukiam. Vos girdimi žingsniai kie

me ir laiptuose. Pasibeldžia. Atidarau duris. 
Prieš mane Lionė.

“Atleisk, Robertai. Turiu su tavim žodį”.
Įsivedu į kambarį, supažindinu su mama ir 

Elfi. Ji nervingai užsirūko. “Robertai, aš turiu 
dingti. Pereitą naktį jieškojo manęs ir Mėtos”.

“Meta Narvoje. Gerai, kad tu neįkliuvai”.
Ji šypteli. “Aš miegojau pereitą naktį kitur. 

Tik rytą sužinojau ,kad rusai mūsų jieškojo. Vis
kas, ką ant savęs turiu. Net ir bare negaliu pasi
rodyti”.

“Kuo greičiausiai turi dingti, Lione”.
“Taip. Dėl to kaip tik ir atėjau”.
“Turi kur pasidėti, arba aš tave — ”
Ji nusišypso. “Ačiū, Robertai. Turiu kur slėp

tis. Laikinai prisiglausiu ten kur pereitą naktį 
praleidau”.

Įsiterpia motina: “Gal ko reikia, panele? Gal 
aš galėčiau padėti?”

Lionė tik patraukia pečiais. “Nežinau, ponia. 
Jeigu kartais pamainų apatinių baltinių gaučiau —”

Motina nueina į miegamąjį. Po valandėlės grįž
ta su pakietėliu. “Priimkite, panele. Gal kartais 
jums bus ir permaži, bet kaip tokiu metu — ”

“Labai ačiū, miela ponia”. Ji atsistoja išeiti.
“Gal mes kartais čia kur nors tave priglaus- 

tume?”
Ji papurto galvų. “Ačiū, Robertai. Aš turiu 

gerą vietelę. Kad tik tie vokiečiai greičiau...”
Motina paduoda jai ranką. “Dieve, kad tik tie 

vokiečiai greičiau — ”
Nuo durų Lionė atsigręžia: “Iki, brangusis”.
“Sudie, Lione”.
Ant slenksčio ji stabteli. “Nesakai iki pasima

tymo, Robertai?”
“Ne, Lione. Sėkmės!” Tyliai uždarau duris.
Mama nubraukia plaukus nuo kaktos. “Kas čia 

tokia, Robertai?”
“Lionė”.
Elfi šypteli sugniauždama pirštus. “Tai šitoji 

tavo Lionė, iš Astorijos, Robertai?”
“Elfi, tu vistik mane — ”
Ji man paglosto plaukus. “Aišku, kad viską 

žinojau, manasis vilke”.
Vėl pasigirsta lengvi ir skubūs žingsniai kie

me. Pabeldus atidarau duris. Slenkstyje Heino. 
“Ar Elfi čia?”

“Įeik, Heino!”
Vaikinas be kvapo, paraudusiomis akimis ir 

virpančiomis lūpomis. “Aš mačiau. Tūkstančiai 
jų ten — visi gyvuliniuose yagonuose”.’

“Sėskis, Heino, ir pasakok”.
“Turi cigaretę, Robertai?" Jis patraukia stip

riai ir užsikosi.
“Buvau uoste. Visi suimtieji suvežti į stotį. 

Ten ilgiausi traukiniai — visi gyvuliniai. Prislin
kau kaip galint arčiau. Aplink vaikšto ginkluoti 
raudonarmiečiai. Visi vagonai užkalti iš lauko, tik 
mažytė grotuota skylė palikta vietoje lango, žmo
nės kiša rankas per tą skylę ir šaukia, šaukia!"

Jis rankomis uždengia akis. “Stotyje tuoj at
skiriami vyrai nuo moterų ir vaikų ir brukami į ki
tus vagonus, net į kitus traukinius. Tūkstančiai jų 
ten. Saulės kaitroj šiandie sustatyti vagonai, ir 
žmonės klykia vandens.” Heino pašoka. “Tai klai
ku, klaiku!”

“Traukiniai dar neišėję?”
“Ne. Vienas geležinkelietis man prasitarė, kad 

visi tremiamieji dar tebėra stoty”. Paskui kiek 
pritildytu balsu: “Mjeste kalbama, kad Hitleris 
i ūsams uždraudęs žmones iš Estijos išvežti. Net 
rusams ultimatumų įteikęs. Ir dabar rusai nežiną, 
ką daryti”.

Aš papurčiau galvų. “Hitleris nieko panašaus 
tuo reikalu nedaręs, Heino. Jis ir negali. Kiekvie
ną dienų gali karas prasidėti, bet Hitleris nieko ru
sams negali uždrausti”. ,

(Nukelta į 4 psl.)
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JAU DABAR

ADELAIDĖS VISUOMENININKAI
Gegužės 31 d. ALB Adelaidės 

Apylinkės Valdybos iniciatyva 
Lietuvių Namuose buvo sukvies
tas visų organizacijų ir Krašto 
Tarybos atstovų bendras posėdis 
diskusijoms ir pasitarimams. 1 
posėdį atsilankė daugelio organi
zacijų atstovai, išskyrus spaudos. 
Iš kviestų į susirinkimų keturių 
spaudos atstovų nė vienas nepa
sirodė.

Apylinkės Valdyba posėdyje 
dalyvavusiems patiekė tokių die
notvarkę: 1. pasitarimas organi
zuojamos Federalinės Baltų Ta
rybos reikalu; 2. diskusijos dėl 
Pietų Australijos Baltų Tarybos 
veiklos; 3. diskusijos dėl mūsų 
laikraštinės spaudos ir jos užda
vinių ir 4. einamieji reikalai, 
klausimai ir sumanymai.

Visus dienotvarkės punktus 
referavo apylinkės pirmininkas 
V. Petkūnas. Visi pasiūlymai su
sirinkusiųjų buvo gyvai disku
tuojami ir su kaikuriais pakeiti
mais buvo priimti.

1. Susirinkimas užgyrė Mel- 
bourno Baltų Tarybos iniciatyvų 
ir trijų Pabaltijo tautų nutarimų 
organizuoti bendrų Baltų Infor
macijos Centrų. Taip pat buvo 
svarstyta naujo Baltų žurnalo iš
leidimas. J. Arui ir L. Martinkui 
pareiškus, kad jau keli metai kai 
Amerikos baltai leidžia Baltų 
Tautų Biuleteni, patarė susisiek
ti su baltais Amerikoje ir dėti 
pastangų jį praplėsti spausdi
nant ir mūsų straipsnius, šiam 
pasiūlymui pilnai pritarta. Susi
rinkusiųjų nuomone, straipsnių 
temos turėtų, būti tos, kurios na
grinėja klausimus apie a) paverg
tų kraštų laisvinimų, b) garsinu 
laisvam pasauliui mūsų tautoms 
daromas skriaudas ir Baltų tau- 
mus, nenutrūkstamus areštus, ka
tu naikinimų: masinius trėmi- 
linimus, rusų kolonizacinę poli
tikų Pabaltijo kraštuose, c) bal 
tų tautų kultūrinę veiklų.

Biuletenis turėtų būti siunčia

mas 'nemokamai valdžios parei
gūnams, senatoriams, parlamen
tų, nariams ir kiek paskleisti vi
suomenės tarpe. Lėšos spaudai 
turėtų būti įnešamos į bendrų 
visų trijų baltų tautų spaudos 
fondų proporcingai jų gyventojų 
skaičiui.

2. Diskusijos dėl Pietų Aus
tralijos Baltų Tarybos veiklos.

Apylinkės valdybos nuomone 
Baltų Tarybos veikla neturėtų 
reikštis vien tik uždaroje kultū
rinėje veikloje (ko iš mūsų no
rėtų matyti sovietinė vyriausy
bė), bet turėtų išeiti į viešuma 
nuolat primenant laisvam pasau
liui apie įvairias komunistų už
maskuotas šunybes ir žmonių 
kankinimus.

Pavyzdžiui, birželio išvežtųjų 
minėjimai neturi apsiriboti minė
jimu salėje, bet turėtų būti vie
ši ir prasidėti uždedant vainikų 
prie žuvusiųjų karių paminklo 
tariant trumpų anglų kalba žodį, 
pažymintį dienos reikšmę. Ten 
turėtų būti pakviesti ir australų 
spaudos bei televizijos atstojai.

ATSISVEIKINIMO KONCERTAS
Birželio 9 dienų Adelaidės Lie

tuvių Kultūros Fondas suruošė 
solistės Genovaitės Vasiliauskie
nės atsisveikinimo koncertų Lie
tuvių Namuose. Programoje, be 
pačios solistės, dar dalyvavo pia
nistė Miss Dorothy Oldham ir 
rašytojas — laureatas Pulgis An
driušis.

Solistė G. Vasiliauskienė išpil
dė net 14 dainų, iš kurių aštuo- 
nios lietuvių liaudies dainos har
monizuotos lietuvių kompozito
rių (J. Karoso, Tallat-Kelpšos, 
Gailevičiaus, Budriūno, Kača- 
nausko ir Dr. H. Perkins), ir še
šios dainos kitų tautų kompozi
torių (E. Cheuson, G. Faure, Fr. 
Schubert, P. Čaikovskio ir F. Da
vid).

Pianinu pritarė Miss Dorothy 
Oldham.

Be to, Miss Dorothy Oldham 
pati išpildė Čiurlionio, Fr. Cho-

POSĖDŽIAUJA
Prie vainiko uždėjimo iškilmių 
mūsų tautiečiai turėtų atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai ir mote
rys, pagal galimybę, tautiniais 
drabužiais.

Vainikų uždėjus minėjimas tę
siamas Town Hall, trunkųs neil
giau kaip pusantros valandos.

Kiekvieno tokio minėjimo mė
tų turėtų būti priimamos atitin
kamos rezoliucijos siunčiant jas 
australų vyriausybei, opozicijos 
lyderiui ir kitiems augštiems pa
reigūnams.

Tokių antikomunistinių demon
stracijų Baltų Taryba galėtų su
rengti 3-4 per metus išnaudojšnt 
kiekvienų progų. Aišku, tokios 
demonstracijos galėtų būti sėk
mingos tik tada, jei joms visos 
bendruomenės pritars ir jose 
kuo skaitlingiausiai dalyvaus. 
Jos gali iššaukti simpatijų mums 
vietinių gyventojų tarpe ir at
skleisti komunistinio rojaus ge
roves.
3. Diskusijoj spaudos klausimais
Kai mes, senesniosios kartos 

žmonės, vartome šios dienos lai
kraščių puslapius, tai pastebime, 

pino, Mozarto ir kitų kompozito
rių kūrinius.

Kašytojas — laureatas Pulgis 
Andriušis, kaip paprastai, paskai
tė linksmų dalykų iš savo kūry
bos.

Koncertui pasibaigus solistei 
G. Vasiliauskienei ir Miss Doro
thy Oldham įteikta daug puokš
čių gėlių, o Pulgiui — bonka. Gi 
Kultūros Fondo pirmininkas p. 
Jonavičius ir Adelaidės Apylin
kės Valdybos pirmininkas p. Pet
kūnas palinkėjo solistei geros ke
lionės ir pasisekimo atstovaujant 
Australijos lietuvius Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Po koncerto Kultūros Fondo 
Valdyba su programos vykdyto
jais ir svečiais turėjo vakarienę, 
kurios metu taip pat pasikeis
ta nuoširdžiais linkėjmais.

(ALŽ) (j)

SKAITYTOJAI PASISAKO
IZOLIACIONIZMAS — MUZIEJINIS EKSPONATAS

Jau prieš kiek laiko p. J. Vėtei- 
kis Sambūrio Šviesa Canberros 
susirinkime skaitė paskaitų “Tau
tinis izoliacionizmas ir lietuvybė”. 
Toji paskaita per praėjusių keletu 
Mūsų Pastogės numerių buvo at
spausdinta ir skaitytojai turėjo 
progos su ja susipažinti, jos min
tis priimti, tik dalinai priimti ar 
visai atmesti, kaip paprastai to
kiais atvejais būna. Tai visai nor
malu. Tačiau dar pačios paskaitos 
nebaigus spausdinti Mūsų Pasto
gės redaktorius patalpino vedamą
jį, kuriuo užgitiama izoliacinizmas 
mūsų dabartinėse sąlygose ir pa
skelbė, kad izoliacionizmas yra 
mūsų tautinė politika išeivijoje 
(maho pabr. J. P. K.) Kaip p. J.

kad jų turinys yra panašus į bu
vusios laisvoje Lietuvoje spaudos 
turinį, būtent: rasime straipsnių 
apie lietuvių gyvenimų įvairiose 
vietovėse, apie jų kultūrinius lai
mėjimus, apie atskirus asmenis, 
apie sportą ir t.t. Tuo tarpu mū
sų gyvenimo sąlygos visiškai pa
sikeitė, o spaudoje mes mažai 
užtinkame to, kas mums šiandien 
aktualu.

Mes čia atsidūrėme ne savo no
ro vedini, bet okupanto verčia
mi. Turime neužmiršti, kad mū
sų tėvynė nėra laisva, mūsų bro
liai ir seserys gyvena vergų aą 
lygose. Todėl laikraštyje be to, 
kas yra, nemaža vietos skirti 
aprašymams apie mūsų tautiečiu 
gyvenimą komunistų rojuje paro
dant laisvojo pasaulio žmonėms 
tikrų vargingų komunistinį gy
venimų.

Geresnieji šios rūšies straips
niai galėtų būti išversti anglų 
kalbon ir patalpinti anglų kalbos 
laikraščiuose arba leidžiamame 
Baltų Tautų Biuletenyje. Tokio 
maždaug turinio turėtų būti šios 
dienos mūsų spauda.

4. Klausimų ir sumanymų pun
kte buvo svarstyta Mūsų Pasto
gės ir Australijos Lietuvių Met
raščio platinimo reikalas ir nu
tarimai tuo klausimu bus per
siųsti Krašto Valdybai.

V. Petkūnas 

Vėteikis taip ir Mūsų Pastogės 
redaktorius priėjo tokios išvados 
tik dėl to, kad jie kitokių tikslų 
lietuvių bendruomenei nestato, 
kaip tik vieną — lietuvybės išlai
kymą išeivijoje. O kaip yra su 
pavergtos ir persekiojamos lietu
vių tautos laisvės atstatymu ir 
nepriklausomybės atgavimu? Ar 
lietuvių bendruomenė neprivalo 
prisidėti visomis išgalėmis prie 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo, kaip kad per pirmąjį pasau
linį karą ano meto lietuviai išei
viai labai daug nusvėrė laisvės 
kovoj.

Vadinasi, jeigu šalia lietuviš
kumo išlaikymo išeivijoje pripažįs
tame, kad lietuvių tautos laisvės 
atstatymas taip pat yra nemažiau 
svarbus uždavinys, kurį vykdyti 
privalu kiekvienam pagal išgales, 
tada ir izoliacionizmas kaip lietu
vių tautinė politika atsistoja prieš 
didelį klaustuką.

Kovoje už Lietuvos laisvę mums 
išeiviams reikalingi žmonės, kurie 
pažintų svetimų tautų, ir ypač di
džiųjų, mentalitetą iki detalių, 
mums nepaprastai reikalingi žmo
nės, kurie turėtų artimus ir glau
džius ryšius su vyriausybės na
riais, karo vadais, diplomatais, 
ekonominių ir kultūrinių organi
zacijų vadovais ir ypač su spaudos 
ir televizijos institucijom ir t. t. 
Dabar tik pagalvokime, ką mes 
šioje srityje galėtume atsiekti pri
imdami siūlomą izoliaciją? Tikrai 
nieko! Vadinasi, priimdami anks
čiau minėtą politiką mes Lietuvos 
išlaisvinimo reikalą paliekame pa
čiai tautai Lietuvoje, kuri yra be
jėgė ką nors viešai veikti, nes oku
panto žiauriai persekiojama.

Pagaliau prisiminkime ir savo 
pirmykštes ir originalias intenci
jas, kai apleidome savo gimtą 
kraštą jr kėlėme koją per rūbe- 
žių. Ar tuo metu kas nors sakė, 
kad bėga iš Lietuvos išlaikyti lie

JI SUKRĖTĖ BRITŲ IMPERIJĄ

ji yra modistė Christine Keeler, 
palaikiusi intymius ryšius su ne
seniai rezignavusiu britų x krašto 
apsaugos ministeriu J. Profumo 
ir kaip vėliau paaiškėjo su rusų 
diplomatu E. Ivanov. Investigaci- 
ja vis dar tebevyksta. Liudinin
kų parodymai atskleidžia naujų 
dienos sensacijų. Bijomasi, kad 
gali sugriūti dabartinis britų mi- 

tuviškumo Australijoj, Vokietijoj 
ar kad ir tokioj J.A.V., kur buvo 
daugybė nutautėjimo apimtų lie
tuvių? Bent man tokių nuomonių 
neteko girdėti. Viena, ką esu iš 
daugelio šimtų girdėjęs, kad bė
gama dėl to. jog Vakarų pasauly 
gal bus galimybė prisidėti prie 
Lietuvos laisvės atstatymo vedant 
antibolševikinę kovą. Taigi, kokia 
čia izoliacinė politika šiame reika
le, būtent, kovoje su bolševizmu, 
galėtų mums pasitarnauti, kad 
mums kaip tik reikalinga visai 
priešingos politikos — vieno juny. 
tinio froiito, visas tautas, rasti 
apimančio ir prieš tarptautini ko
munizmą kovojančio.

Pagaliau plačiau pažvelgę pa
matysime, kad jeigu kai kurios 
tautos praeityje ir laikėsi izoliaci
nės politikos, tai šiandien laikams 
pasikeitus visiškai nuo jos atsisa
kė ir prisitaikė prie modernaus 
meto reikalavimų. Sakysime, kaip 
tipiški izoliacionistai buvo Jung
tinės Amerikos Valstybės. Deja, 
jau per pirmąjį pasaulinį* karę 
praregėjo jiems akys, o per antrą
jį ir po jo patikėjo ir jų protas, ir 
šiandien izoliacija Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms reikštų sa
vižudybę.

Gana charakteringą izoliacinę 
politiką ilgą laiką vedė ir bolše
vizmas, apsitverdamas geležine 
uždanga . ne tik savo teritorijas, 
bet ir užsienio ambasadas. Deja, 
ir komunistai per ilgą perijodą 
pastebėjo, kad izoliacinė politika 
neša labai blogus vaisius ir jie ją 
palaipsniui keičia.

Tačiau klasiškiausias pavyzdys 
tai Katalikų Bažnyčia, kuri per 
beveik du tūkstančius metų vyk
džiusi izoliacinę politiką, ypač re
formatų ir kitatikių atžvilgiu, pas
taraisiais metais taip pat nuo jos 
atsisakė.

Čia eilė suminėtų pavyzdžių ir 
faktų aiškiai rodo, kad izoliacio
nizmas kaip tautinė politika yra 
atgyvenusi savo dienas ir pasili- 

| kusi tik kaip muziejinis ekspona- 
I tas.

J.V. Kedys, Parramatta

nisterių kabinetas, ir konservato
rių partijos prestižas po šios mi- 
nisterio aferos labai kritęs. Spau
da daro tolimas išvadas ir pri
leidžia, kad šiuo kanalu patekda
vusios į sovietų rankas britų val
stybinės paslaptys, nors pati 
Christine Keeler tuo tarpu dar 
nekaltinama špionažu sovietų nau
dai.

ESTAI..,
Heino atsistoja. “Rytoj vėl eisiu prie trauki

nių. Vakare papasakosiu, ką matęs”.
Motina tik atsidūsta. “Geriau neik tenai, Hei

no. Dar ir tave rusai įkiš į vagoną”.
Heino nekantriai apsisuka ant kulnies. “Ge

riau palikit mane ramybėje. Aš darau, kas man 
patinka. Mūsų tauta tremiama, o jūs norite, kad 
dar būčiau atsargus! Man gėda, kad nesu tremia
mas! Visi garbingi žmonės rusų tremiami!” Jis 
atsisuka į Elfi: “Lieki čia, ar eini namo, mergyte?”

“Pabūsiu su Robertu, Heino”.
Heino išeina be žodžio. Mama paimu Elfi už 

rankos. “Vargšas vaikinas. Bet jis gi negali būti 
kitoks”.

Sėdim ir laukiam. Aš užgesinu šviesą. Mėne
siena veržiasi vidun.

Vidurnaktis. Motina griebiasi už širdies. 
“Robertai! Tėvui kažkas baisaus atsitiko! Tėvas 
jų naguose, Robertai!”

Ramindama Elfi ją apkabina. “Jis saugus, 
mama, ten drauge su visais estų kariais”, 
bar mes juk visiviena šeima”.

Motina atsidūsta. “Tu teisi, vaikeli. Man tik 
— tik pasigirdo tėvo balsas”.

“Čia tik nervai, mama! Geriau prigulk ir pa
bandyk užmigti”.

Motina išsitiesia ant sofos. “Tikrai reikia man 
prisnūsti, vakai. Geriau neišsivilksiu. Kas žino, 
ar jie tik mūsų neatvažiuos šią naktį”.

Netrukus ji užmiega. Mes budime. Mėnulio 
spinduliai palengva krypsta į šalį. Iš miesto pusės 
ateina ūžesiai, lyg dejonė, prasiveržianti ir vėl 
dingstanti. Negi tai atodūsiai mirštančios, kanki
namos tautos? O gal riksmas trokštančiųjų vago
nuose? Man vaidenasi, kad girdžiu milijonų žmo
nių maldą visame Pabaltijy — Estijoj, Latvijoj ir 
Lietuvoj: “Tėve mūsų, kuris esi danguje, prisiųsk 
greičiau vokiečius, arba mes visi uždusime”.

★
1941 metų birželio 15-ji. Mes dar vis tebesė- 

dim svetainėje. Net ir Elfi užsnūdo. Jos galva at
remta į mano petį, ir ji miegodama virpa. Pasižiū

riu į laikrodį — ketvirta ryto.
Staiga pašoka mama — jos plačiai atvertos 

akys mūsų nemato. "Edvardai, Edvardai!” Ji krin
ta vėl atgal į guolį, kūnas sutrūkčioja, balsas vir
sta unkštimu — žodžiai nesuprantami.

Elfi pašokus pasilenkia prie motinos. “Ji sap
navo, Robertai. Turėjo sapnuoti kažką neįtikėtinai 
baisaus! Dabar ji kaip be sąmonės.”

Laukiame. Mama sapnavo tėvą, ir man pasi
vaideno, lyg aš neaiškiai matyčiau jo figūros kon
tūrus jo mėgiamoje vietoje po palme.

Pateka saulė. Pirmieji spinduliai patenka į 
kambarį. Tėvo vieta tuščia. Mama tebeguli ant so
fos, sunkiai kvėpuoja, lūpos kažką šnabžda, bet 
aš nieko nesuprantu. Elfi susirietus snaudžia šalia 
manęs. Aš sėdžiu su ginklu rankoje ir atviromis 
akimis sapnuoju siaubingą, kruviną sapną.

*
Įstaigoje vėl trūksta kelių tarnautojų. Trėmi

mai tebevyksta, ir niekas iš mūsų nežino, kada jam 
ateis eilė. Kada — kur — ir kodėl?

Iš įmonių direktorių sužinau, kad daug darbi
ninkų su šeimomis išvežta. Tai nėra apskaičiuotas 
smūgis kapitalistams arba buvusio režimo šalinin
kams. Ne. Tai tik nuogas, brutalus estų tautos 
naikinimas. Kūdikiai ir seniai nėra režimo rams
čiai. Darbininkai, smulkūs valdininkai ir tarnai
tės — jokie kapitalistai! Tūkstančiai išvežtųjų nie
ko bendro su tuo neturi. Bet palauk — jie turi kaž
ką bendro — jie visi estai! Kapitalistai? Žydų 
tautybės kapitalistai dar nepaliesti. Priešingai — 
žydų pirklių ir pramonininkų sūnūs sėdi NKVD 
uniformose ant sunkvežimių arba komunistų par
tijos atstovai. Jie yra rusų patikėtiniai naikinant 
mūsų tautą.

Margita sėdasi šalia manęs. “Tavo akys pa
raudę, Robertai. Ir rankos dreba”.

“Ačiū, Margita. Stengsiuosi susivaldyti.”
“Ar ilgai manai taip išsilaikyti?”
“Tol, kol jie mane išisves’J,
Ji prisiliečia mano rankos. “Tu turi dingti, 

Robertai!” Aš tyliu. “Robertai, tu atrodai kaip per
sekiojamas žvėris. Dink greičiau!”

Aš žiūriu jai į akis. “Mes estai visi šiandie 
kaip persekiojami žvėrys, Margita. Tik aš nesi
duosiu ligi mirties ujamas. Aš lieku. Ir prašau dau

giau apie tai neužsiminti”.
“Tu jieškai mirties, Robertai?” Ji atsistoja.
“Ne. Aš noriu gyventi, bet ne taip, ne už bet 

kokią kainą gyventi. Ir aš nebijau mirties. Be to, 
jie manęs neišveš. Tik ne dabar!”

“Kur yra Helė ir Kliaudija?”
“Nežinau. Kas gi iš tikrųjų šiandie dirba?”
Margita išeina. Sėdžiu ir laukiu. Baisu? Ne, 

daugiau aš nieko jau nebijau. Žinau, kas manęs 
laukia. Aš turiu ištverti ir laukti, kol ateis mano 
valanda.

Paskambina Elfi: “Kaip laikaisi, manasis vil
ke?”

“Puikiai, mažyte. Kaip tu?
“Gerai. Tuoj po tarnybos ateisiu pas tave.
‘Ačiū, mieloji.”
Kas bus su Elfi, kai nutvers mane rusai? Ji 

neturi tiems žvėrims patekti į nagus. Bet gi ji ne
bėgs! Be manęs ji nebandys galbėtis. Jeigu anuo
met mes būtume išvykę į Vokietiją, šiandie ji būtu 
saugi. Ir tėvas, ir motina ir aš! Tačiau tomis 
dienomis negalėjau kitaip pasielgti.

Įeina Helė, paskui ją Kliaudija. Komjaunuolė 
šiandie ypatingai nusiteikus. “Na, drauge Raidai! 
Ar pats dai- nepakeliui?”

“Į kur, Kliaudija?”
Helė nuleidžia akis. Kliaudija sumeta rankas: 

“Į ten, kur pasitraukė kaikurie — Metsas, Titas, 
tavo globotinė Silvija —”.

Aš pasiduodu į priekį: “Užčiaupk nasrus, 
Kliaudija, kitaip įsakysiu tave išvesti ir tai nela
bai toli!”

Kliaudija pasižiūri į mane bailiai, pašoka ir 
sprunka iš kabineto. Helė pasitaiso plaukus: “Tu 
moki įvaryti baimės, Raidai! Ar tu žinai, kaip tu 
dabar atrodai?”

Bandau nusišypsoti. “Žinau. Kaip laukinis žvė
ris! Ir aš patariu kiekvienam užčiaupti nasrus!”

Žingsniai Roogo kabinete. Įeinu pas jį. Roogas 
stovi prie spintos ir geria iš butelio. Šiandie jis vil
ki suteptu mėlynu kombinzonu. Veidas pabalęs, tik 
ant skruostų rausvos dėmės. Neskustas veidas ir 
raukšlės kaktoje išduoda kažką šiurkštaus ir pik
to. Jis atsisuka: “Na, kas naujo įstaigoje? Trūks
ta ko nors iš mano žmonių?”

“Ne, drauge Roogai, dar ne.”

Jis dar patraukia iš butelio. “Puiku. Aš vėl 
turiu išeiti, Raidai — mėšlo vežt. Ilgai tas netruks 
— šiandie pats pasirašyk raštus”.

Nuo durų atsisukęs paduoda man ranką — ji 
karšta ir gliti: “Tu pats būk ramus, Raidai —tau 
nieko neatsitiks, tik — laikykis atokiai nuo Rol
fo!” Jis užtrenkia duris. Išsitraukęs nosinę nusi- 
šluostau rankas — man rodos, kad jo rankos per
mirkusios krauju ir ašarom.

Palieku Roogo kabinete, čia bent jaučiuosi sau
giausiai ir, svarbiausia, vienas.

Prasiveria durys. Aš pašoku. Įeina Valentinas. 
“Nėr ko tau gąsdintis, Raidai! Tiktai aš. Roogo 
nėra?”

Sėduosi pakviesdamas ir Valentiną. "Sėskis, 
Valentinai. Kaip jautiesi?”

“Ne kaip, Raidai — pavargęs ir purvinas".
Iš spintos išimu Roogo butelį ir paduodu Va

lentinui: “Išgerk. Tau reikia.”
Valentinas patraukia. Jo veidas dar labiau pa

bąla. “Žinai — tai nėra lengva, visai nelengva, 
Raidai, nors žinau, kad tvarkomos su liaudies prie
šais. Bet kitaip negali būti, Raidai! Tik kartais 
sunku tai perprasti. Ypač — vaikai! Mano žmona 
šiomis dienomis taip pat laukia kūdikio.”

“Išgerk, Valentinai.”
Jis dar praryja gurkšnį. “Kur viršininkas?"
“Jis sakė einąs mėšlo mėžti. Tai kaip ten, Va

lentinai, buvo?”
“Buvo? Dar tebevyksta, Raidai! Aš irgi turiu 

eiti!” Vaikinas pašoka, nusišypso ir sustoja prie
šais mane: “Partijos įsakymas, Raidai! čia negali 
būti jokių atsikalbinėjimų. Tu laimingas — tu ne
priklausai nei partijai, nei komjaunimui. Bet aš — 
aš privalau. Užvakar, birželio 13, turėjo susirinkti 
visi komjaunuoliai ir partiečiai Raudonosios Armi
jos namuose. Niekas iš mūsų nežinojo — kam. Mes 
tiek težinojom, kiek ir tu, kodėl visi sunkvežimiai 
turėjo būti surinkti prie transporto valdybos rū
mų? Tik partijoje mūsų dalyvavimas buvo pagal 
sąrašus patikrintas. Kas neatvyko — šiandie pa
tupdytas, geriausiu atveju — gyvuliniame vagone.

(Bus daugiau)
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Sportas Adelaidėje
PERSIORGANIZUOJA VYTIES 

KREPŠINIO TRENERIAI

Naujoji klubo valdyba sukvietė 
trenerius pasitarimui, kurie pa
reigomis pasiskirstė taip:

Romas PETKŪNAS treniruos 
reprezentacinę vyrų komandų. 
Gediminas RAKAUSKAS — Vy
ties rezervų. Kęstas JACIUNS- 
KIS — Jaunius ir jaunučius. Ana
tolijus KITAS treniruos repre- 
sentančių mergaičių komandų ir 
Vladas MARCINKEVIČIUS — 
jaunąsias Vytietes. Rezerve, Ale
ksas MERŪNAS, kuris pavaduos 
visus trenerius, jei kuris iš jų. 
dėl jvairiu priežasčių, negalėtų 
atlikti pareigų.

VYTIS — UNITED CHURCH 
31:62

Po ilgos pertraukos, pirmoje 
Vyties krepšinio komandoje vėl 
startavo Algis Ignatavičius. Ko
mandų dar sustiprino R. Petkų- 
nas, bet gaila, ir vėl rungtyniau
ti neatvyko J. Gumbys. Taškai: 
A. Ignatavičius 13, R. Petkūnas 
8, V. Stankevičius 6.

Vyties rezervas pralaimėjo 
prieš West Torrens 33:42. Taš
kai: E. Pocius 16, G. Rakaus
kas 1.

Nepasisekė ir jauniams, kurio 
turėjo nusileisti pajėgesniems 
North krepšininkams 42:54. Taš
kai: V. Levickis 18, G. Šimkus 
10, A. Rackevičius ir A. Vasi
liauskas po 7.

AUTOMOBILIU SKERSAI U.S.A.
Dar bebūdami Melbourne nuta

rėm, kad iš Los Angeles į rytinę 
Amerikos pusę važiuosim automo
biliu, todėl išlipus, pirmas rūpes
tis buvo įsigyti automobilį. Drau
gų patariami įsigijom vidutinio di
dumo daržinę ant ratų — 1956 
metų Chevroleta.

Los Angeles apleidom sekmadie
nį rugpjūčio 19 dienų po pietų. 
Diena buvo saulėta ir šilta, kaip 
ir visos dienos kurias čia pralei
dom. Važiavom taip vadinamais 
"freeways” — autostradomis ir 
dar būdami mieste leidomės 65 
mylių į valandų greičiu ir džiaugė
mės geru keliu. Užmiesty gam
tovaizdis labai panašus į Austra
lijos — neaukštos kalvos, išdegusi 
parudavusi žolė ir eukaliptai. Va
žiavom pajūriu San Francisco 
link. Tai el Camino Real, kara
liškasis kelias kuris ėjo pro ispa
no tėvo JUnipero Serra įkurtas 
misijas — Santa Barbara ir San 
Luis Obispo. Artėjant į San Fran
cisco oras vėso ir dažnai kelias 
skendėjo rūke. San Francisco pa
siekėm sekančių dienų dar gerokai 
prieš pietus. Įvažiuodami į San 
Francisco pastebėjom judėjimo 
greitį ir tirštumų: lėkėm autostra
da po 4 ar 6 mašinas į vienų pusę 
apie 50 mylių greičiu. Taigi čia 
pirmų kartų susidūrėm su vėliau 
vis pasikartojančia problema — 
kaip pataikyti į gatves, kurių 
mums reikia iš autostrados, kuria 
važiuojama greitai ir nuvažiavi
mai nuo jos gana reti, į kuriuos 
kartais yra sunku patekti, jeigu 
nesi teisingoje eilėje. Todėl vie
nam teko žiūrėti į žemėlapį ir sekti

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS £ 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!
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Pirmoji Vytiei mergaičių ko
manda turėjo laisvų, nuo varžy
bų savaitę.

Antroji pirmų kartų pralaimė
jo prieš lenkaites. Vytis — Polo 
nia 19:41. Taškai: N. Vyšniaus
kaitė 8, M. Matiukaitė 6.

STALO TENISAS

Pirmų pralaimėjimų patyrė 
Vyties pirmoji vyrų komanda 
pirmenybėse prieš Woodville — 
4:5. Pavykęs revanšas, nes perei
tų metų pirmenybėse vytiečiai 
pirmieji įveikė Woodville. Būdin
ga, kad pernai laimėjęs visus tris 
susitikimus, P. Snarskis nepasie
kė pergalės. Taškus pelnė: A. 
Gudaitis 3, P. Urbašius 1.

Vytis — Univėriity 4:5. A. Gu
daitis 2, P. Snarskis 1 ir P. Urba
šius 1.

II-ji komanda: Vytis — Jayn- 
tee 3:6. A. Stepanas 1, V. Maže
lis 1, R. Jablonskis 1.

Vytis — Marino 1:8. V. Maže
lis 1.

I- moji mergaičių k-da Vytis — 
Railways Institute 3:6. I. Gudai
tytė 3.

Vytis — Norman Memorial 2:7. 
1. Gudaitytė 2.

II- ji mergaičių k-da Vytis — 
E.T.S.A. 1:8. A. Urnevičiūtė 1.

Vytis — South 4:5. B. Mikužy- 
tė.2, A. Urnevičiūtė 1 ir K. Pa- 
cevičiūtė 1.

R.S.

Irena T. Tamošaitienė 

užrašus ir duoti nurodymus, kur 
ir kada sukti, o kitas tik vairavo.

Pirmiausiai nuvykom į Kaiser 
Corporation pastatų su reikalais. 
Tai puikus 24 aukštų pastatas 
prie nedidelio ežerėlio. Jame ne 
tik Kaiser bendrovės centras, 
bet ir krautuvės, paštas, resto
ranai, oro linijų atstovybės, ga
ražas bei sodelis ant vieno šalu
tinio pastato stogo. Pasivaikščio
jom ir po Chinatown, kuris po 
Hong Kongo yra kaip blanki ko
pija Kinijos. Tiesų pasakius, na
mai čia daug gražesni, švaresni 
ir geriau užlaikyti, bet nėra tos 
tikros atmosferos. Paskui užva- 
žiavom į Fairmont hotelio viršų 
pasigėrėti bendru San Francis
co vaizdu. Matėsi įlankos skais
čiai mėlyno vandens tarp kalne
lių, nustatytų baltais namais, pro 
kuriuos protarpiais praslinkdavo 
rūko debesėlis uždengdamas tai 
įlankų, tai kalnų. Iš vieno lango 
matėsi Alcatraz sala su žinomu 
kalėjimu, iš kurio neįmanoma 
pasprukti, o vėl iš kito garsusis 
Golden Gate tiltas. Vaizdai buvo 
tiek gražūs, kad nesinorėjo eiti 
lauk iš to kambario, į kurį tarp 
kitko, neįleidžia asmenų, netu
rinčių 21 metų amžiaus. Vėliau 
nuvykom į Fisherman’s wharf. 
Čia žvejai parduoda įvairiausias 
gyvas žuvis bei vėžius. Ten yra 
daug visokių kavinių, parduotu
vių, ir maivosi įvairiausi tipeliai.

Iš San Francisco pajudėjom 
jau pavakarėje Carson City. Vos 
pervažiavus kalnų virtinę oras 
vėl buvo karštas, ir atvykome į

VILNIAUS “ŽALGIRIS” A 
klasės futbolo pirmenybių lente
lėje — trečioje vietoje. “Žalgi
ris” — Rygos “Daugava” 5:2. 
Rungtynės vyko Latvijos sostinėj 
ir Vilniečių dešinis puolėjas R. 
Juška tris kartus nuginklavo 
Daugavos vartininkų V. Bube- 
niec. Nors smarkiai atakavo “Žal
girio” puolėjai Lvovo “Karpat” 
vartus, bet sėkmingai žaidęs, sve
čių vartininkas neleido pasiekti 
pergalės ir rungtynės baigėsi ly
giomis 1:1. Tokiu pat rezultatu 
baigėsi ir rungtynės prieš Ode
sos “černomorec”. Sėkmė lydėjo 
“Žalgirį” sekančiose rungtynėse 
ir lengvai įveikė Volgogfadc 
“Traktor” 3:0, bet sulaukė kietų 
pasipriešinimų prieš Voronež. 
“Trudo” 3:2. Paskutinėse rung
tynėse vilniečiai parodė gražų 
žaidimų ir po rungtynių koman
dos kapitonas A. Kulikauskas bu
vo žiūrovų nešiojamas ant ran
kų.

KLAIPĖDOS “GRANITAS” po 
pralaimėjimų svečiuose Sov. Są
jungos B klasės futbolo pirme
nybėse, pirmų kartų savo aikštė
je pasirodė rungtynėse prieš Su-
^^^^^•^^••{•♦^♦♦^•e^e'ee^ee’ee^ee^e^ee^ee'ee^ee'ee'ee^ee^ee^ae'e^ae'ee'ee^ee^ee^ee'ee^M^e^e^ee'a^e-^ee'e
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LIETUVA IR
Buenos Aires mieste šešti me

tai eina puošnus moterų žurna
las CLAUDIA, 150 didelio for
mato puslapių. Rugpjūčio mėne
sio, 1962, ištisi 8 puslapiai pa
švęsti deimantų istorijai. Rašinys 
gausiai iliustruotas spalvuotais 
brangenybių paveikslais, kara •

Davis jau sutemus. Nors ir tu
rėjom visus nurodymus, kaip at
rasti mūsų pažįstamus, bet gero
kai paklaidžiojom. Kas gi galėtų 
pagalvoti, kad tokiame mieste 
neapšviestos gatvės! Galų gale 
atradom — po triukšmingo su
sitikimo su daugybe klausimų iš 
abiejų pusių profesorius Adlei’ 
labai nusiminęs pranešė, kad 
troškuliui numalšinti turįs tik 
amerikoniško alaus, kuris, paly
ginus su australišku, yra labai 
prastas. Svečiavomės pas juos 
neilgai, nes dar tų patį vakarų 
norėjom pasiekti Kalifornijos 
sostinę Sacramento.

Pernakvoję Sacramento, va
žiavom link Tahoe ežero ir Car- 
son' City. Netoli nuo Tahoe, pu
šyne, valgykloje, kuri buvo rąs
tų triobelės pavidale valgėm ti
piškai amerikoniškus pusryčius 
— kukurūzų miltų blynus su li- 
bai saldžiu syrupu.

Nuo Carsoi) City prasidėjo Ne- 
vados Dykumos. Nors vietomis 
buvo kalnų, mes visų laikų va
žiavom 70 mylių greičiu. Auto
mobilis traukė gerai — langus 
laikėm atidarytus, vėjas švilpavo 
apie ausis, o temperatūra auto
mobilyje laikėsi apie 120°F. Va
žiavom valandomis, ir nematėm 
nei namų nei gyvulių, tik ret
karčiais sutikdavom vieną kitą 
automobilį. Karštis gerokai var
gino ir dažnai keitėmės šoferia- 
vimo pareigomis. Nakvojome Ely 
mieste. Vakare bevaikštinėdami 
pirmų kartų pamatėm, kaip žmo
nės lošia iš pinigų viešbučiuose 
ir restoranuose. Ten jie lošia 
kortomis, kauliukais ir dar kiša 
pinigus į automatines lošimo ma
šinas. Užėjom ir j “saloon”, kur 
buvo gerokai tamsu, ir kai atsi
sėdom už baro, Vytas buvo pa
klaustas: “what you're havin’ 
pardner?” Tikrai, nors imk ;r 
galvok kad esi televizijos filmo- 
je.

Sekančią dienų užbaigėm kelią 
per Ne vadų ir pervažiavom į 
Utah valstiją. Kelionė per Salt 
Lake dykumų buvo ypatingai 

chumio “Dinamo”. “Granito nau
joje rolėje pasižiūrėti susirinko 
8.000 klaipėdiečių, kurie, dalinai, 
nebuvo apvilkti^ nes rungtynės 
baigėsi lygiomis 1:1. Tokiu put 
rezultatu baigėsi ir sekančios 
rungtynės prieš Batumio “Dina
mo”.

R. TAMULIS EUROPOS
BOKSO ČEMPIONATE

Maskvoje geg. 26 d. prasidėju
siame Europos bokso čempiona
te, Sovietų Sąjungos rinktinės 
sudėtyje yra ir du Lietuvos boksi
ninkai — lietuvis Ričardas Tamu
lis ir Danas Pozniakas iš Vilnaus. 
Kaunietis Rič. Tamulis atstovau
ja antrą pusvidutinį svorį. Dabar 
prasidėjęs bokso čempionatas 
Maskvoje rengiamas pirmą kartų. 
Prieš dvejus metus Belgrado čem
pionate Rič. Tamulis iškovojo že
myno čempiono aukso diržą ir auk
so medalį (sovietiniai boksininkai 
Belgrade buvo laimėję penkis auk
so ir tris sidabro medalius). 13-me 
bokso čempionate, 1959 m. Liucer- 
no mieste Tamulis neturėjo sėk
mės, palaimėjęs prieš lenką L. 
Drogosz. (E)

DEIMANTAI
lienių karūnomis ir t.t.

Charakteringa, kad rašinys 
prasideda ir baigiasi LIETUVOS 
vardu.

Esą Lietuvoje 1895 metais nu
krito meteoritas, išgąsdinęs kai
miečius, bet mokslo žmonėms jį 
perskėlus, viduryje rastas dei- 
mantas-briliantas, pačios aukš
čiausios kokybės, šimtais tūks
tančių metų susiformavęs atmos
feriniuose spaudimuose...

Po atpasakojimo žmonių kovų 
už briliantus juos randamose ša
lyse ir apie jų saugojimą Liuvro 
ir kituose muziejuose, kalbant 
apie dangiškuosius briliantus, 
straipsnis užbaigiamas spėjimu. 
Gal vienas iš mūsų ir bus Lietu
voje rastasis.

MENINIS PR|IEAUGDIS 
AUSTRALIJOJE

Toks mūsų žinomo žurnalisto 
ir M. Pastogės bendradarbio Vla
do Radzevičiaus straipsnis tilpo 
š.m. balandžio 22 d. Dirvoje, lei
džiamoje Amerikoje. Autorius 
šiltai aprašo mūsų iškilesniuo
sius muzikos srityje talentus, 
kurių daugumas ir pereitų metų 
pabaigoje Adelaidėje dalyvavo 
Meno Dienų jaunųjų menininkų 
koncerte. Straipsnis iliustruotas 
K. Rudzinsko, Ė. Vaičiulytės, R. 
Klimaitės, M. Manikauskaitės, J. 
Germanaitės, D. Jokubauskaitės, 
G. Genytės, R. Germanaitės, V. 
Strauko ir R. Jurgelionoytės nuo
traukomis. Malonu, kad Austra
lijos lietuviai savo pastangomis 
garsėja plačiajame pasaulyje.

varginanti — karštis ir labai tie
sus kelias per druskos klodus tie
siog hipnotizavo, čia pakelėje 
daug užrašų “Dabokitės snaud
žiančių vairuotojų!” Ištiktųjų, 
su snauduliu reikėjo kietai ko
voti.

Salt Lake City — mormonų 
sostinė. Valgėm taip vadinamoj 
“drug store” — tai krautuvė, 
kurioje gali gauti visokių menk
niekių, įskaitant ir pigių litera
tūrų, bei žurnąlus, kosmetikos ir 
higienos reikmenis, vaistus, o 
taip pat kavos ir užkandžių, ši
tokių “drug stores” yra visur. 
Amerikonams tai būtinas daly
kas. Viena amerikone, su kuria 
teko vaikščioti po Vancouver, pa
mačiusi “drug store” net nušvi
to ir pasisakė kad jaučiasi jog 
esanti namie. Užsukom ir į mor
monų muziejų ir skaitėm ir žiū
rėjom paveiksliukus ir visdėlto 
negalėjom išnarplioti tos keistos 
istorijos, kuria pagrįsta jų reli
gija. Juo daugiau į tai gilinomės, 
juo neįtikinamesnė darėsi jųjų 
patiekta teorija. Salt Lake City 
yra beveik išimtinai mormonų 
miestas ir yra sakoma, kad kitų 
religijų žmonėms ten negyveni
mas. (Bus daugiau)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS 
PABALTIJO VALSTYBES

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London E. 2, England 
Tel. SH 0-8734

Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.
Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siuva
mas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama. 
Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.
Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per mus, 
suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų uždarbio 
sumažinimą (Income Tax). (Tik Anglijoje gyvenantiems) 
Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome kiek
vienam siuntėjui.

PASINAUDOKITE GERIAUSIU 
ir

ASMENIŠKŲ PATARNAVIMU

BLAIVININKŲ SĄJŪDIS MELBOURNE
Melbourne blaivininkų viltys

Sekminių sekmadienį prie lie
tuvių parapijos spaudos kiosko 
(ir kiosko vedėjas yra blaivinin
kas) Melbourne lietuviai blaivi
ninkai tarėsi, kaip sumažinti gir- 
tavmo ir rūkymo žalą, daromą 
krikščionybei ir lietuvybei. Pasi
tarime prieita išvados kad ypa
tingą dėmesį reikia kreipti į jau
nimų ir tuo būdu mažinti gir
tuoklių ir rūkorių prieauglį Mel
bourne lietuvių kolonijoje.

Apsvarsčius esamas sųlygas 
plečiant sėkmingesnę veiklų, nu
tarta persiorganizuoti iš sekcijos 
į draugijų.

Prie LB Melbourne apylinkės 
blaivininkų sekcija įsisteigė prieš 
metus. Sekcija labai maža — tė
ra 7 vyrai ir 2 moterys ir, gaila, 
jaunuolių nėra.

Nutarta prašyti, kad būsimame 
persiformavimo susirinkime su
tiktų būti renkamas į pirminin
kus naujas klebonas kun. Dauk
nys, o valdybos nariais po vieną 
iš ateitininkų, skautų, lietuvių 
katalikių moterų socialinės glo
bos draugijos ir lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos. To
kio sąstato valdybai esant tikė
tina: 1) kad kunigo blaivybės 
draugijos pirmininko religingi 
būtų paveikti krypti į blaivybės 
pusę; 2) kad ateitininko ir skau
to blaivybės draugijos valdybos 
nario būtų parūpinta tarptauti
nių abstinentų ženkliukų ir para
ginta ateitininkai ir skautai žen
kliukus prisisegti ir nešioti, kaip 
tai daro New Men organizacijos 
jaunuoliai nariai ir darė Laisvo
je Lietuvoje ateitininkai ir skau
tai ir būti tokiais, kokie jie bu
vo; 3) kad lietuvių katalikių mo
terų socialinės globos draugijos 
ir lietuvių moterų socialinės glo
bos draugijos moterys, būdamos 
blaivininkų draugijos valdybos 
narės, paveiktų abi draugijas 
įsigyti po aparatą vaisių ir dar
žovių sunkoms spausti ir lietuvių 
baliuose bei pobūviuose ir kur 
kitur turėtų tikrai gaivinančio 
gėrimo.

Baliuose būnant visokių gėri
mų ir blaivininkų daugiau lanky
tųsi, nes bešokant ištroškus ne
reikėtų alučio gurkšnoti; ką gur- 
kšnosi, kad gryno vandens ne
parduoda, o limonadai su kon
servuojančiais chemikalais svei
katai labiau nepageidaujami, kaip 
alutis.

Blaivininkų sekcijos nariai įieš
ko minėtose organizacijose ati
tinkamų asmenų į busimosios 
blaivininkų draugijos valdybą ir 
turi vilčių, kad ligonių slaugyto
jos, nelaimės ištiktiems ašarų 
šluostytojos, atnaujintojai krikš
čionybės ir tarnaujantieji tėvy
nei ir Dievui ir padedantieji ar
timui iš savo organizacijų nuro

POPIERIS IR PINIGAI
Popierių išrado kiniečiai ir 

pirmieji jie popieriuje pradėjo 
spausdinti pinigus.

XIII amž. pabaigoje į Kiniją 
buvo nuvažiavęs Venecijos pirk
lys Markas Polo. Grįžęs namo, 
jis šitaip papasakojo apie tuos 
pinigus:

“Tie pinigai išleidžiami taip 
oriai ir iškilmingai, tartum būtų 
gryno aukso ar sidabro. Prie 
kiekvienos pinigų gaminimo rū
šies pastatyta daug valdininku, 
kurie turi pasirašinėti savo var
dus ir dėti savo antspaudus. Kai 
viskas kaip reikiant paruošta, 
valdovo paskirtasis vyriausiasis 
valdininkas Cinoberiu aptepa jam 
patikėtąjį antspaudą ir taip jį 

dys tinkamiausius narius ir su 
tais tinkamiausiais priešakyje 
bus susirinkime (Susirinkimas 
bus paskelbtas per abu liet, sa
vaitraščius ir bažnyčioje).

Yra vilčių, kad pagal numato
mą planą persitvarkius bus dau
giau narių ir pati blaivybė įsi
skverbs į kitas organizacijas ir 
į visą Melbourne lietuvių katali
kų parapiją.

Šiais metais metiniame LB 
Melbourne apylinkės susirinkime 
blaivininkų sekcija buvo pasiū
liusi priimti rezoliuciją, prašan
čią Mūsų Pastogės leidėją — 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybą ir Tėviškės 
Aidų leidėją — Australijos Lie
tuvių Katalikų Federaciją, kad 
jos savo leidžiamuose laikraš
čiuose nebetalpintų jokių skelbi
mų svaigalų ir rūkalų reikalais. 
Trumpai ir karštai pasiginčijus, 
susirinkimo pirmininkui taupant 
laiką ir pademonstravus savo ne
toleranciją blaivininkam^ ^lai
vininkai nebegalėjo susinnkimui 
išaiškinti, kad ta rezolucija ban
doma duoti pradžią pasaulinio 
masto veiksmui; buvo nubalsuo
ta rezoliucijos nestatyti balsavi- 
mui.

Gal minėti centrai, iš šio strai
psnio sužinoję Melbourne lietu
vių blaivininkų didelius ir viltin
gus užsimojimus ir be priimtos 
rezoliucijos sutiktų keliamą rei
kalą svarstyti ir nutarimų atsi
sakyti nuo svaigalų ir rūkalų 
skelbimų.

Jei tai įvyktų, tai lietuviai 
blaivininkai, sugebą rašyti, tą 
džiugią naujieną paskleistų visur. 
Ji būtų daug sykių minima visų 
rusių blaivybės organizacijų. 
Australijoje. Ji būtų kartojama 
ir kitų kraštų blaivininkų orga
nizacijų spaudoje. Būtų pasekė
jų-

Kaip matome iš M.P. ir T.A. 
skelbimų, auka būtų mažytė, o 
garbės Australijos lietuviams bū
tų daug; be to, jautresnieji jau
stų vidujinį džiaugsmą galėję ir 
savo grūdą mesti į visos žmoni
jos labui dirvą.

Kaipo labai žalingi — opiumas 
ir kokainas yra tarptautiniais 
nuostatais draudžiami ne tik re
klamuoti, pirkti, parduoti ir var
toti. Alkoholis ir nikotinas yra 
mažiau žalingi, bet vis dėlto ir 
jų žala didelė, todėl pagal tą pa
tį principą tarptautiniais nuos
tatais jie turėtų būti draudžia
mi reklamuoti.

Jei ne mūsų, tai kitų greitu 
laiku bus pradėta stipri veikla 
prieš reklamų pavidale agitacija 
gerti svaigalus ir rūkyti. Tokiais 
visiems naudingos veiklos pradi
ninkais būkime mes!

Jonai Normantai

prispaudžia prie popierinio pini
go, kad jo forma ant pastarojo 
atsispaudžia raudonai. Tada pi
nigas laikomas tikru. Jei kas pi
nigą padirbtų, būtų nubaustas 
mirties bausme”,

— ★ —

TĖVIŠKAS RŪPESTIS

— Antanai, kelkis ir eik pa- 
supt vaiko, — surinka Danutė.

— Palik mane ramybėje, supk 
jį pati.

— Bet juk tas vaikas priklau
so pusiau tau, o pusiau man.

— Tai tu supk savo pusę, o 
o manoji tegul rėkia...

5
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NOSU PASTOGĖ
švambarytei, išpildė du dalykus: 
Meilė — Aleksio, Vilnius — B. 
Dvariono, iš operos “Dalia”.. Ten
ka pasidžiaugti, kad dainininkas 
Zdanavičius vis daro pažangą.

Apskritai minėjimas praėjo 
gražiai, atgaivino ir sustiprino 
dalyvius dvasioje ir sukėlė vilčių 
mūsų Tautos Prisikėlimui.

(K.)

PAMINĖTI BIRŽELIO TRĖMIMAI
BIRŽELIŲ TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAI
GEELONG

Birželio 15 d. YWCA salėje 
įvyko bendras lietuvių, latvių ir 
ukrainiečių suruoštas birželio 
trėmimų minėjimas — koncer
tas. Po įžanginės kalbos buvo 
pakviestas latvis atstovas, kuris 
išsamiai apibūdino ne tik birže
lio trėmimų tragediją, bet ir ben
drai suktą ir klastingą Kruščio- 
vo politiką. Tas jo suktumas dar 
labiau išryškėjo, kai lietuvių ats
tovas kun. Dr. P. Bašinskas visa 
tai atskleidė iš religinės pusės. 
Ukrainiečių atstovas pabrėžė, 
kad jų tautos genocidas prasidė
jo lygiai su Rusijos komunizmo 
atsiradimu ir jis tebevyksta ir 
dabar.

Visi kalbėtojai buvo nuodug
niai išsamūs ir vienas kitą gra
žiai papildė. Tačiau tas užtruko 
gerokai ilgai. Iš australų pusės, 
kurių buvo bent pusė salės, pa
sisakė atsargos karių atstovas ir 
ministeris Operman. Tiek vienas, 
tiek ir kitas pastebėjo tą įnaša, 
kurį mes padarėme australų vi
suomenei savo gyvais pavyzdžiais 
atidengdami komunizmo žiauru
mus, jų kėslus ir siekimus.

Po trumpos pertraukos sekė 
meninė dalis, kur pasireiškė vi
sos trys tautybės. Iš lietuvių pa
sirodė Geleongo liet, choras, su
dainavęs stipriai ir harmoningai 
šešias dainas. Ta pačia proga no
rėtųsi pabrėžti mūsų gabią pra
nešėją ponią Lipšienę, kuri tik
rai vaizdžiai apibūdino mūsų dai
nų turinį anglų kalba.

Po koncerto daug kas dar pa
siliko ir prie kavutės ilgai, dar 
dalinosi sėkmingo minėjimo įs
pūdžiais.

Rezoliucijas priėmus, prasidė
jo meninė dalis — koncertas. 
Latvių baritonas Dzintars Veide 
padainavo solo dvi dainas (R. 
Wagner, ir Janis Baruss). Estų 
moterų choras, vadovaujamas I. 
Haldmos, padainavo tris dainas: 
apie rudenį (A. Taimre), apie 
kelią tėviškėn (A. Aavik) ir apie 
pavasarį (J. Jurgenson). Esčių 
choras negausus, vos 17 asmenų, 
bet neblogai susidainavęs ir dai
nos skambėjo neblogai bei dar
niai. Lietuvių Melbourne Dainos 
Sambūris, vadovaujamas A. Čei- 
nos, padainavo tris dainas: Oi 
skambink per amžius, Pasvarstyk 
antela, Pasisėjau žalią rūtą. Mū
sų chorui pasisekė gražiai išpil
dyti pasirinktas dainas. Jos skam
bėjo darniai, gyvai ir susilaukė 
šilto įvertinimo, papliupus katu
čių audrai. Mūsų bendruomenės 
reprezentantas — Melbourne 
Dainos ambūris savo gražiais tau
tiniais rūbais, savo aukštu dai
navimo lygiu — gražiai atstova
vo lietuvių tautą.

Salė buvo dekoruotoa skonin
gai dail. A. Vaičaičio ir dail. V. 
Simankevičiaus. Scenos sieną bu
vo uždengta tamsiu audeklu, ku
rio dugne matėsi trys balti pa
vidalai su iškeltom rankom (Es
tija, Latvija, Lietuva). Šios de
koracijos man priminė dail. T. 
Valiaus veikalą “Šauksmas”.

Šiais metais minėjimo oficia
liai daliai trūko sielos, širdies, 
meninė dalis visus minėjimo da
lyvius patenkino. (k.)

LIŪDNŲJŲ IŠVEŽIMŲ 
MINĖJIMAS 

SAVŲJŲ TARPE 
Lietuvių bendruomenė, sekma

dienį, birželio mėn. 16 d. atitin
kamai paminėjo žiauriuosius oku
pantų išvežimus,- įvykusius bir
želio mėn. 14 d. Pamaldas atlai
kė ir tai dienai pritaikytą jautrų 
pamokslą pasakė kun. 
nys. Pats minėjimas 
Jono parapijos salėje, 
sirinko gausus būrys 
Atidaromąjį žodį tarė 
bourno Apylinkės 
inž. J. Pelenauskas, pabrėždamas 
mūsų tautos sunkų kelią rusų ca
rų ir raudonųjų valdovų laikais. 
Pagrindinę paskaitą skaitė E1. Ži- 
žienė jautriai ir šiai dienai pri
taikintomis mintimis 
nupiešė tų šiurpulingų 
gyvenimus, sukrėtusius 
tą nuo darbininko iki 
riaus, nuo jauno iki 
sveiko iki ligonio. Minėjimas bu
vo pradėtas A. Paragytės pa- 
skambinimu Lietuvos Himno me- 
liodiją, užbaigtas taip pat Lie
tuvos Himnu, drauge visai salei 
jį giedant.

Oficialioje dalyje dalyvavo or
ganizacijų atstovai su savo vė
liavomis: “Džiugo” Tuntas, Skau
tai Vyčiai, Lietuvos Veteranų 
S-ga, sporto klubas “Varpas”.

Po oficialios dalies sekė meni
nė: stud. D. Jakubauskaitė su 
įsijautimu gražiai išpildė vieną iš 
klasinių sonatų fortepionu. Sol. 
Zdanavičius, akomponuojant R.

NAUJIENA !

M.D.

BIRŽELINIŲ IŠVEŽIMŲ 
PAMINĖJIMAS

MELBOURNE
Birželio mėn. 14 d. 8 vai. va

karo įvyko Melbourne Assembly 
Hall komunistų aukų paminėji
mas. Salę pilnutėliai užpildė pą- 
baltiečiai, vengrai, rusai, ukrai
niečiai ir kiti. Minėjimas pradė
tas Australijos Himnu. Įvedamą
jį žodį tarė pabaltiečių komite
to pirmininkas A. Berzitis, pa
kviesdamas mitingui vadovauti J. 
Radvanskį. Jis gyvu žodžiu nu
švietė pavergtų tautų likimą. 
Pagrindinį žodį tarė O. Rozitis, 
Latvijos Respublikos ' konsulas, 
Melbourne, pabrėždamas daugiau 
kultūrinius ryšius ir apraiškas 
tautose. Svečias kalbėtojas aus
tralas J.M. Turner daugiau su
stojo ties šio krašto kultūriniais 
laimėjimais ir geromis įsikūrimo 
galimybėmis ir britų sudėtas au
kas karų metu. Oficialios dalies 
užbaigai buvo paskaitytos rezo
liucijos. Rusų atstovas paprašė 
pataisos, būtent: neminėti rusų, 
bet įrašyti Sovietų S-ga ar tarp
tautinis komunizmas, nes ir rusai 
esą nukentėję nuo tų pačių ko
munistų.

VIETOJ

pluoštas 
įvairiose

STIKLO PLUOŠTAS
PILĖNO

Vis daugiau stiklo 
pradedadamas naudoti
technikos srityse. Prancūzų inži
nieriai iš jo pagamino lenktyni
nio automobilio kėbulą. Naujo
sios automašinos kėbulas dauge
liu atžvilgiu pranašesnis už savo 
metalinį pirmtaką. Pavyzdžiui, 
važiuojant šiuo automobiliu 35 
km/val greičiu ir pakely susidū
rus su mūrine siena, kėbulas 
liks sveikas sveikutėlis, net 
įdrėskimų žymės.

iš 
be

KOVA PRIEŠ BADĄ
Neseniai įvykusioje tarptautinė

je konferencijoje Amerikoje buvo 
kreiptasi į visus pasaulio kraš
tus aktyviai dėtis į aktyvią kovą 
prieš badą. Kaip žinoma, vienuo
se kraštuose yra didelis duonos 
ir maisto perteklius, kitur žmo
nės formaliai baudauja.

P. Dauk- 
įvyko šv. 
į kurį su- 
tautiečiu. 

ALB Mel- 
pirmininkas

vaizdžiai 
dienų iš- 
visą tau- 
profeso- 

seno, nuo

BIRŽELIO IŠVEŽTŲJŲ 
MINĖJIMAI SYDNĖJUJE

Pabaltiečių komiteto jungtinis 
birželio trėmimų minėjimas buvo 
surengtas šeštadienį, birželio J 5 
dieną latvių salėje Strathfielde. 
Minėjime, palyginus su praėju
siais metais, nieko originalesnio, 
nei naujesnio: skyrėsi tik oficia
lūs kalbėtojai, šiame minėjime 
iš lietuvių pasirodė koncertinėje 
dalyje Dainos choras ir p-lė Vin- 
gilytė, pianinu paskambinusi du 
dalykėlius. Žmonių dalyvavo virš 
600. Džiugu, kad šį kartą kiek 
gausiau dalyvavo ir lietuviai. 
Keista, kad Sydnėjuje nebando
ma su panašiais minėjimais išeiti 
kiek plačiau į viešumą. Palyginus 
su Melbourne ir Adelaidės pana
šiais minėjimais, sydnėjiškis bu
vo grynai uždaro pobūdžio, ku
ris tokioje formoje beveik 
prasmingas, turint galvoje 
monstracinę jo reikšmę.

ne- 
de-

PAVYZDINGAS TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS BANKSTOWNE 
Birželio 23 d., sekmadienį, 

Bankstowno Dainavos salėje bu
vo suruoštas visų trijų apylinkių 
jungtinis birželio trėmimų minė
jimas vien tik lietuviams. Minė
jimo programą paruošė ir ją tik
rai kultūringai pravedė rež. Sta
sys Skorulis.

Patį minėjimą pradėjo Sydney 
apylinkės vicepirmininkas Vyte
nis Šliogeris, pakviesdamas tai 
dienai skirtą žodį tarti p. Vincą 
Kazoką, kuris originalia forma 
sugretino lietuvius tremtinius — 
sovietines aukas ir vad. tremti
nius, esančius laisvajame pasau
lyje. Vėliau pritaikintos minėji
mui poezijos paskaitė aktorius 
Antanas Gasiūnas, ištrauką iš 
tremtinės Tautvaišienės Sibire

NAUJIENA !
PIRMĄ KARTĄ SYDNEJUJE ILGAPLAUKIŲ IR TRUMP ABARZDZIŲ

LAIKAS: birželio 29 d. (šeštadienį). Pradžia 7 vai. vak.

VIETA: Macabean mažoji salė (kampas Darlinghurst Rd., ir Burdon Str., 
Darlinghurst. Netoli Sydney Technical College).

ĮĖJIMAS — gera valia ir pasiryžimas pasirodyti jaunu tarp jaunų arba vyresniems 
atjaunėti plus 10 šilingų.

RENGĖJAI: Sydney Sambūris Syiesa ir studentai.
VAKARO METU: muzika, šokiai, niekad nematyta originali programa.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Birželio 15 d. Liet. Kat. Cent

re Adelaidėje buvo gražiai at
švęsta kun. Antano Kazlausko 
vardadienis ir jo 30 metų kuni
gystės sukaktis.

*
Nepailstamai Adelaidės Moterų 

Sekcijos narei poniai N. Vai
nauskienei neseniai buvo pada
ryta operacija, 
sveiksta 
vėl ją 
Lietuvių

Pacevičiūtė, V. Mikeliūnaitė, A. 
Danisevičiūtė, Jonavičius, Kanas, 
Brazauskas. Grupei vadovauja 
Vytautas Straukas.

Ligonė pamažu 
ir tikimasi greitu laiku 
pamatyti besitrūsiančią 
Namuose.

*
Adelaidės lietuviųGrupė

siuntė sveikinimo telegramą 
Bačiūnui, Amerikoje, kuris 
gūžės 24 d. atšventė 
gimtadienį.

*
Adelaidės lietuvių 

thuania ruošia savo 
Liet, namuose spalio

pa- 
J.J.
ne

savo 70-tą

choras Li- 
koncertą 

12 d.

Sydney lietuvių Dainos choras 
gavo pakvietimą iš Melbourne 
Lietuvių Dainos Sambūrio atvyk
ti šiais metais į Melbourną pa
koncertuoti. Sydnėjiškiai, kiek 
patirta, norėtų pasirodyti Mel
bourne, tik abejoja, ar užteks 
pinigų kelionei.

★
Adelaidėje p. Bronės Lapšienės 

iniciatyva sudaryta ir jaunųjų 
tautinių šokių šokėjų grupė, ku
riai priklauso M. Keršytė, K.

PADĖKA
Artimųjų bičiulių vardu Alb. Lastas, VI. Rukšėnas ir 

LVS “Ramovė” Melbourne Skyrius nuoširdžiai dėkoja vi
siems prisidėjusiems ir dalyvavusiems kapitono NORBER
TO GASENO laidotuvėse.

Mūsų mielas tautietis daininin
kas Paulius Rūtenis šiuo metu 
vieši Sydnėjuje dainuodamas ope
retėje “Orfėjus požemio pasau
lyje”. Paprašytas jis maloniai su
tiko ir dalyvavo birželio 
mų minėjimo programoje 
towne.

pasirengę jau 
d. sporto klubo

trėmi- 
Banks-

dabar! 
Kovas

Būkime 
Liepos 27 
Bankstowno Dainavoje ruošia į- 
domų vakarą, kuris bus nepaly
ginamas su visais kitais 
bent teigia klubo p-kas p. 
čėsa).

(taip 
S. Pa-

(jun.) 
ben-

Sydnėjiškis Romas Cibas 
Skautų Aido paskelbtame 
dradarbių konkurse laimėjo pir
mą vietą. Laimėtojui premija 
skirta lietuviškomis knygomis.

Kanadoje, Hamiltone Lietuvių 
Namų Valdyba turi ir savo kino 
teatrą Deltą, kuris duoda į mė
nesį apie 400 kanadiškų dolerių 
pelno, šį kino teatrą daugiausia 
lanko lietuviai įsigydami meti
nius abonentinius bilietus. Ar 
nederėtų šia kryptimi susimąs
tyti ir Australijos lietuviams? 
Pradžioje galima būtų verstis 
vien kultūrinėm filmom, kurių 
veltui galima skolintis beveik 
kiekvienoje kitų kraštų atstovy
bėje.

★
Panašiai kaip Sydnėjuje Filis

terių Būrelis, taip Toronte, Ka
nadoje įsisteigė Toronto Lietuvių 
Akademikų Sąjunga, į kurią na
riais priimami tik baigę univer
sitetus arba tolygią kitokią mo
kyklą. šios sąjungos steigiama
sis susirinkimas įvyko gegužės 
5 d. Ku-ka

CABRAMATIŠKIŲ DĖMESIUI
F limename, kad Cabramatta 

apylinkės visuotinis narių susi
rinkimas įvyksta birželio 30 d. 3 
vai. p.p. Cabra-Vale Furnishing 
krautuvėj (88 John St., Cabra
matta). Susirinkime pasitarimai 
apylinkės reikalais, naujos valdy
bos rinkimai ir kt. (žiūr. pilnų 
dienotvarkę pr. M.P. n-ry). Apy
linkės nariai kviečiami kuo skait- 
lingiau dalyvauti. Po susirinkimo 
laisvi pokalbiai su alučiu ir šu
tintais žirniais!' .

SKAUTŲ-ČIŲ POPIETĖ
Birželio mėn. 30 d. (sekma

dienį! 1.30 vai. p.p. Bankstowno 
lietuvių namuose, ruošiama skau- 
tų-čių popietė. Programoje: žai
dimai, pasirodymai, užkandžiui 
ir kt.

Skautai popietėje dalyvauja 
uniformuoti.

“Auiroi” Tunto Vadija

išgyvenimų p. Grinienė, įspūdin
gas maldas iš Sibiro tremtinių 
maldaknygės perdavė p-lė Daiva 
Labutytė, tremtinių išgyvenimus 
paskaitė Vyt. Šliogeris. Pabaigai 
mums gerai žinomas ir dainuojąs 
australų operose solistas Paulius 
Rūtenis padainavo keletą liet, 
dainų ir arijų. Minėjimą užbaigė 
Bankstowno p-kas p. J. Abromas 
pakviesdamas sugiedoti Tautos 
himną.

Reikia tik pasidžiaugti tokiu 
tikrai kultūringu minėjimu — pa
rengimu, kokių retai mūsų tarpe 
pasitaiko. Nusiskundimai, kad 
mes neturime tinkamų pajėgų ir 
negalime savo parengimų tinka
mai pravesti, dalyvavus šiame 
minėjime, visai neturi pagrindo. 
Gerose rankose ir vyža yra valtis. 
Stasys Skorulis turi savyje tą 
Dievo dovaną, kuris gali ir iš 
menkų dalykų sulipdyti šį tą ori
ginalaus ir net monumentalaus.

Sydnėjiškiai, kurių buvo susi
rinkę apypilnė salė, šias pastan
gas tinkamai įvertino ir skirstė
si namo tikrai jausdamesi šį tą 
gavę ir atitinkamai nuteikti. Kaip 
prelegentas savoje kalboje užak
centavo, mums reikia ne vien tik 
oficialių, demonstratyvių trėmi
mų minėjimų, bet ypač intymių, 
savųjų tarpe, kad mes su savo 
broliais Sibiro tremtiniais pajus
tume intymų ryšį, su jais susigy
ventume ir pajustume, per tą 
santykį, kur jie, o kur mes. Ko/.

NEPAPRASTA STAIGMENA
Kaip jau buvo skelbta perei

tame M.P. n-ry “švyturio” Tau
tinių šokių Ansamblis rengia
šokių vakarą liepos 6 d. Banks
towno Dainavoje, šis vakaras jau 
tuo ypatingas, kad tokį vakarą
pirmą kartą rengia mūsų tauti
nių šokių grupė, kuri šalia ben
dro pasilinksminimo dar svečių 
džiaugsmui duos ir įdomią prog
ramą ‘ pasitelkdama į talką latvių 
ir vengrų tautinių šokių grupes. 
Bus graži ir reta proga pama
tyti kitus šokant ir juos palygin
ti su saviškiais.

Tautiniai šokiai yra labai vaiz
di priemonė, išreiškiantį tautos 
charakterį, jos kūrybinius polė
kius ir net jos praeitį. Mes vi
sada didžiavomės ne tik savo tar
pe bet ir prieš kitus savo tauti
niais šokiais. Parodykime dau
giau susidomėjimo ir meilės

KAPT. N. GASENO NETEKUS
Melbourne bendruomenė trum

pu metu neteko trijų savo narių. 
Prieš porą dienų palaidojome J. 
Varškį (35 metų), Antaninių ry
tą mirė širdies smūgiu Nepri
klausomos Lietuvos kariuomenės 
kapitonas Norbertas Gasėnas. Po 
poros dienų, birželio mėn. 15 d. 
pobūvio metu širdies smūgiu iš 
mūsų tarpo išsiskyrė sportinin
ko O. Baltrušaičio motina.

Kapitono Norberto Gasėno lai
dotuvės įvyko birželio mėn. 17 
d. Kun. P. Dauknys, asistuoja
mas kun. dr. Bašinsko atlaikė ge
dulingas pamaldas ir jautriu žo
džiu paminėjo velionį. Po pamal
dų netoli 100 laidotuvių dalyvių 
automobilių vilkstinė pasekė gė
lėse skendėjantį velionies kars
tą į Fawknerio kapines. Artimų 
bičiulių, velionies pažįstamų, 
gausingam būriui apsupus ratu 
kapo duobę, paskutinį atsisveiki
nimo žodį tarė kun. dr. P. Bu
činskas, pabrėždamas velionies 
iškentėtas kančias Lietuvos oku
panto kalėjime, LVS-gos “Ramo
vė” Melbourne Skyriaus pirmi
ninkas N. Cininas ramovėnų var
du išreiškė paskutinę pagarbą 
garbingam kariuomenės vetera
nui ir trumpu žodžiu nušvietė 
velionies nueitą kelią. Po religi
nių apeigų, kurias atliko kun. P. 
Dauknys, “Dievo Angelu” buvo 
užbaigtos laidotuvės.

Velionies kapą papuošė įvairių 
organizacijų ir jo artimų bičiu
lių gėlių vainikai: Melbourne 
Lietuvių Klubo, artimiausio ve
lionies bičiulio Alb. Lasto, Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio, jaunuo
menės, ramovėnų, Lietuvos Rai
telių, p.p. Saulaičių, Socialinės 
Globos Moterų Dr-jos ir kitų.

Velionis Norbertas Gasėnas gi
mė 1906 m. birželio mėn. 1 d. 
Rokiškio apskr., Panemunėlio 
valse., S'labadninkų kaime. Turė
damas linkimą į mokslą, baigęs 
tėviškėje pradžios mokyklą, mo
kėsi Rokiškio kan. J. Tumo Vaiž
ganto Gimnazijoj ir ją sėkmin
gai baigęs, studijavo dvejus me-

INFORMACIJA SYDNEY 
LIET. STUDENTAMS

Sydnėjaus lietuviai studentai 
kviečiami dalyvauti latvių stu
dentų ruošiamame baliuje, vadi
namame

“BALT SIDE STORY”
Balius įvyks liepos 5 d. (penk

tadienį) 8 vai. vak. Latvių salėje 
32 Parnell str., Strathfield. Ap
sirengimas ne formalumui, bet 
patogumui. Studentus linksmins 
grodami net du orkestrai. ALSS 
Sydney Skyriaus Valdyba kvie
čia visus kolegas dalyvauti ir 
linksmai pasisvečiuoti mūsų bro
lių kolegų tarpe.

Įėjimas — 10 šil. asmeniui.

YPATINGAS SUSIRINKIMAS
Liepos 7 d., sekmadienį, 4 vai, 

j.p. Redfern Liet. Namuose šau
damas visuotinis ypatingas A.L 
Stud. S-gos Sydney Skyriaus su- 
sirinkimas. Visų kolegų studentę 
dalyvavimas būtinas.

Dienotvarkėje: 1. įstatų pro
jekto svarstymas; 2. iškylos į 
snieguotus kalnus aptarimas; 3, 
klausimai ir sumanymai.

Valdybos M.P.U.

PADĖKA
Nelaimingai pargriuvus kelyje 

ir laimingai atsikėlus iš ligoninės 
lovos, lankiusiems mane ligoni
nėje ir paguodusiems moralini 
nuoširdžiai dėkoju: kun. P. But
kui, Sydney Liet. Mot. Soc. Glo
bos D-jas atstovėms, ponioms 
Makūnienei ir Dryžienei, Motu
zų ir Šidlauskų šeimoms, Alčiaus- 
kui; Pietai, Paskočinui. Abromui, 
Lelešiui, Sejonui, Plūkui, bro
liams Lašaičiams ir Kutkai.

Su giliausia padėka
Petrai Ropė

tiems, kurie šią taip brangią tau
tinę relikviją stengiasi išlaikyti 
ir populiarinti. Gausus mūsiškių 
atsilankymas tą vakaru sustip
rins mūsų šokėjus moraliai ir pa
rems materialiai. Atsiminkime, 
kad šičia savo aktyvumu parodo 
mūsų jaunieji! Daugiausia džiau- 
gsmo išgyvensime gėrėdamiesi 
mūsų aktyviuoju jaunimu, čia 
bręsta jo sąmoningumas ir mūsų 
tautos ateitis.

tus V.D. Universitete, Technikos 
fakultete, Kaune. Studijų nebai
gęs pasiryžta savo gyvenimą 
skirti krašto sargybai. Jis įstoja 
į Karo Mokyklą ir ją sėkmingai 
baigia 11-toje laidoje. 1929 m. 
spalio mėn. 7 d. pakeltas į jau
nesnio leitenanto laipsnį, 1935 
m. į leitenanto laipsnį ir vėliau 
pakyla tarnyboje iki kapitono 
laipsnio. Tarnavo Lietuvos Res
publikos kavalerijos pulkuose: 
3-čiame dragūnų Geležinio Vilko 
pulke (Tauragės dvare), gusarų 
pulke Kaune, eidamas įvairias 
pareigas: eskadrono vado, švieti
mo vadovo, pulko adjutanto ir 
kit. Būdamas labai drausmingas 
ir pavyzdingas karys buvo ir 
Garbės Teismo nariu. Vos oku
pantams įsiveržus į Lietuvą, bu
vo atleistas iš eitųjų pareigų, 
areštuotas ir įkištas kalėjiman 
Kaune, kur išgyveno siaubingas 
kančias betardant, bet išliko tvir
tas ir jokių paslapčių neišdavė. 
Kilus rusų-vokiečių karui, buvo 
Lietuvos partizanų išlaisvintas iš 
kalėjimo. Vos numetęs kalinio 
rūbus, stojo pats į partizanų ei
les, laisvino Kauną nuo paver
gėjų ir vadovavo Kauno geležin
kelio stoties gynimui. Vėliau jis 
įsijungia į lietuvių savisaugos

dalinius ir buvo batalijono vadu 
Rytuose prie Ilmenio ežero, kur 
buvo sužeistas kairioje rankoje. 
Tas sužeidimas jį lydėjo ir at
liepė per visą gyvenimą. Kiek 
apsigydęs Lietuvoje, išvyko Vo
kietijon. Vėliau pateko Austo- 
jon ir studijavo žemės ūkį Ins- 
brucko universitete. Po karo įsi
kūrus svetimšalių kuopoms prie 
amerikiečių kariuomenės, grįžo 
Vokietijon ir įstojo braižytoju į 
Alb. Lasto vadovaujamą inžine
rijos kuopą.

Emigracijos bangai užėjus 1949 
m. išvyko Australijon. Darbo su
tartį atliko dirbdamas prie aus
tralų kariuomenės. Turėdamas 
meninių gabumų, dirbo modelius 
taktiniams kariuomenės žaidi
mams (miniatiūriniai tankai, til
tai, vietovių reljefai ir kt). At
likęs darbo sutartį, velionis per
sikėlė į Melbourną ir iki mirties 
dirbo Title Office, planavimo de
partamente braižytoju. Paskuti
niuoju metu buvo etatiniu vals
tybės tarnautoju ir pakeltas už 
sąžiningą darbą į antrą grupę.

Velionis prieš mirtį turėjo jau 
dvi širdies atakas ir treciosios 
birželio mėn. 13 d. neatlaikė. Na
mų šeimininkas VI. Rukšėnas ra
do jį savo kambary mirusį. Pa
kviestas gydytojas nustatė, kad 
velionis mirė 7 vai. ryto.

Velionies mirtis palieka didelę 
spragą lietuvių bendruomenė), 
nes jis buvo gyvas jos narys. Jis 
priklausė Ramovėnams, Lietuviu 
Klubui, Lietuvių Tautiniam Są
jūdžiui, rėmė visokias kultūri
nes lietuvių apraiškas, presume- 
ravo nemaža lietuvių laikraščių, 
L. Enciklopediją ir visuomet už 
leidinius tvarkingai atsiskaityda
vo. Buvo nuoširdaus būdo, labai 
mandagus, geros nuotaikos, gyvo 
sąmojaus, nevedęs. Velionis bu
vo apdovanotas Lietuvos Nepri
klausomybės medaliu. Jis buvo 
platesnių akiračių žmogus, studi
javo literatūrą ir svetimom kal
bom, nes mokėjo rusų, vokiečių 
ir anglų kalbas. Be kariškųjų mo
kslų, didelį dėmesį velionis sky
rė žemės ūkio studijoms. Tačiau 
dėl karo audrų ilgesnį laiką ūki
ninkauti nebeteko ir jo svajonė 
grįžti į Nemuno Šalį neišsipildė. 
Tebūnie, Tau, Norbertai, lengva 
Australijos žemė!

_ _ A. Krausas
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