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VERSLININKAI 
IR MES

Iškilus reikalui ką nors reikš
mingesnio surengti arba ką nors 
įgyvendinti visu bendruomeni
niu mastu, tada griebiamės šim
tmečiais nusistovėjusios formu
lės — vienas ui visus, visi ui 
vienų. Bet kada perdega užsi
motas reikalas, kada vėl kiek
vienas grįžtame į kasdienybę, tai 
vėl pakrinkame kaip tos žydo 
bitės, paskęsdami į savo asme
niškus interesus.

Atvykus į Aus t rali jų Imigra
cijos Departamento visi buvome 
sulyginti — visų knygelėse bu
vo įrašyta "Labourer", nežiū
rint, koks buvo mokslo laipsnis, 
turėta profesija ir pan. Po dau
giau kaip dešimt metų tokia ne- 
uniformuota masė ir patiems 
australams pasirodė beprasmė ir 
net pragaištinga. Tačiau kų įs
tatymas dirbtinu keliu sulygina, 
pats gyvenimas ilgainiui išskiria: 
vienokiu ar kitokiu būdu dalis 
mūsiškių, kupini iniciatyvos ir 
būdami nepalaužiamos valios, 
prasiveržė iš darbininko katego
rijos kibdami į verslus, preky
bų, į mokslų, įsigydami kvalifi
kuoto profesionalo ar amatinin
ko darbų. Štai, šiandie mūsiš
kių, kadaise suvienodintų ir su
lygintų vaizdas radikaliai pasi
keitė: dalis paliko vietinės val
džios įstatytuose rėmuose, kili 
prasiveržė sužadindami net pa
vydų ir vietos gyventojų tarpe.

Tačiau nežiūrint šios su laiku 
susidariusios diferenciacijos vis 
tik mes ir palikome kaip buvę
— lietuviai. Mus riša vieni ir tie 
patys tikslai, tas pats tautinis so
lidarumas, toji pati mūsų tautų 
ir mus pačius ištikusi neteisybė.

Bet, kada iškyla reikalas kų 
nors visu bendruomeniniu mas
tu surengti, kada reikia efekty
vios vienu ar kitu tikslu para
mos, mes visų pirma atsigręžia
me į mūsų iškiliuosius bendruo
menės narius — verslininkus, 
profesionalus, prekybininkus tei
sindamiesi, kad jie daugiau turi, 
tad ir daugiau gali. Reikia pri
pažinti, kad ligi šiolei mūsų šie 
iškilieji lietuviai dar niekad ne
apvylė: jie rėmė ir teberemia 
mūsų bendruomeninius ir tauti
nius reikalus pagal savo išgales 
visai neklausdami, kiek tam ar 
kitam reikalui skyręs lygiai toks 
pats lietuvis, kaip ir aš. Tai da
rydami gal būt ir nepagalvodami 
vadovaujasi seniai socialiniame 
gyvenime galiojančiu nuostatu
— kas daugiau turi, iš to dau
giau ir reikalaujama.

Vis tik šioje vietoje reikėtų 
vėl priminti anų pradžioje minė
tą prielaida — vienas už visus, 
visi už vienų!

Juk gyvename tamprų sociali
nn gyvenimą, kur patys vieni 
negalime išsiversti — vienas dir
ba ar gamina tų, kitas kitų ir 
naudojamės patarnavimais ir 
darbais kito, ko patys neįsten
giame atlikti. Tad būdami lietu
viais ir laikydamiesi principo — 
vienas už visus, visi už viena, 
kodėl negalėtume pagal sąlygas 
visų pirmiausia pasinaudoti lie
tuvių patarnavimais ir tik nega
lint šauktis arba kreiptis į ki
tus? Juk turime beveik visų sri
čių profesionalų arba verslinin
kų. Kodėl eiti pas kitą ir nau
dotis jo patarnavimais, kada tu
rime savų — kirpėjų, spaustu
vininkų, gydytojų, inžinierių, 
statybininkų, dažytojų, krautu
vininkų ir t.t.? Daugelis profe- 
Jionalų ir verslininkų atlieka to-

PABALTIJY TYLI REZISTENCIJA lietuvius
PABALT1ECIŲ

Tokio pavadinimo platų strai
psni "Darmitaedter Echo” (birž. 
8 d.) paskelbė Pabaltijo tautų 
j Pabaltijo tautų neteisėtą pagro- 
bičiulis Erik Thomson. Nurodęs 
bimą, autorius teigia, kad 1940 
m. įvykdytas Pabaltijo valstybių 
užėmimas, nuolatinis kraštų so- 
vietinimas bei rusinimas laikyti
na pavyzdžiu. Šiuo atveju Sovie
tų Sąjunga viso pasaulio akivaiz
doje parodė, kad vėliau įvyko su 
visais rytų E'uropos kraštais ligi 
Elbės upės, šiuo metu Kremliaus 
žodžiais ir spausdinta propagan
da siekia sudaryti įspūdį, kad Pa
baltijo respublikos savo noru vir
tusios Sovietų Sąjungos dalimi 
ir kad ir šiandien jos esančios 
“suvereninės” ir "nepriklauso
mos”. Autorius ia nurodo, kad 
tikrumoje Pabaltijo valstybės 
šiandien laikytinos sovietinės im
perijos kolonijomis, ūkiniu atž
vilgiu jos išnaudojamos ir jų pra
monė palenkiama Maskvos inte
resams.

Vis dėlto, pabrėžia Erik Thom
son, estai, latviai ir lietuviai ir

DR. J. GIRNIAUS 
KNYGA LATVIŠKAI

Dr. Juozo Girniaus knygą "Tau
ta ir tautinė ištikimybė” j latvių 
kalbą išvertė filologas Janis Za- 
rinš ir leidžia “Akademiška dzi- 
ve” leidykla Amerikoje.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
FESTIVALIS

Pereitą savaitgalį Čikagoje įvy
ko Amerikos ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventė — festiva
lis, kuriame dalyvavo virš 400 
šokėjų. Plačiau apie šį fesivalį 
skaitysime specialų Mūsų Pasto
gės reportažą jau sekančiame nu
mery.

MIRĖ JUOZAS KAROSAS
Žiniomis iš Lietuvos Kaune 

mirė kompozitorius Juozas Ka
rosas, sulaukęs 73 metų. Šalia 
savo darbo su chorais ir mokyk
loje, komp. J. Karosas sukūrė vi
są eilę veikalų, jų tarpe daug 
dainų chorui.

LEIS LITERATŪROS 
METRAŠTI

Nidos Knygų Klubas Loondone 
ryžtasi leistsi lietuvių literatū
ros metraštį. Pirmoji knyga turė
tų pasirodyti jau šių metų pa
baigoje.

kius pačius patarnavimus lietu
viams net žemesne kaina. Gal 
kartais praktiška ir kiek pato
giau naudotis vietiniu lokaliniu 
profesionalu, negu kiek nuoša
liau gyvenančiu tos pačios pro
fesijos lietuviu, vis tik pabrė
žiant mūsų tautinį solidarumų 
reikėtų pirmiau šauktis lietuvio, 
ir tik jo neprisišaukus kreiptis į 
kitus. Tas ugdo mūsų tautinį so
lidarumą, pasitikėjimą vieni ki
tais ir įgalina be priekaišto 
kreiptis į mūsų profesionalus bei 
verslininkus, kad mes juos re
miam ir todėl drąsiai galima ti
kėtis paramos ir iš jų. Tebūna 
tasai nedalomas solidarumas ne 
vien tik bendruomeniniuose rei
kaluose, bet ir kasdieniniuose 
santykiuose. Jeigu ne kiti, tai 
mes žinokime, kad sudarome 
vieną nedalomą lietuvišką šei
mą tiek oficialiuose reikaluose, 
tiek ir mūsų kasdienvbėje.

V.K.

TARPE DAR RYŠKUS PASIPRIEŠINIMAS

toliau vykdo pasipriešinimą. Jis 
reiškiasi per "buržuazinį naciona
lizmą” ir apie tą pasipriešinimą 
tautoje liudija įvairūs komunisti
nių pareigūnų valymai, kaltini
mai dėl nacionalistinių nuotaikų 
palaikymo, ūkinio savistovumo ir 
pan. Toji tautos rezistencija dar 
reiškiasi tautinės kultūros ir kal
bos srityse, universietuose. Pagal 
autorių, Pabaltijo tautų pasiprie
šinimą žymi ir ’’netikėtas tauti
nis aktyvumas”, kai puoselėjami

Įvykiai pasaulyje
SUIMTI ŠNIPAI

Amerikoje suimtas vienas rusas 
U.N.O. tarnautojas ir jo žmona 
apkaltinta šnipinėjimu. Suimti 
dar du asmenys, kurie Ameriko
je gyveno fiktyviomis pavardė
mis. Jie visi apkaltinti rinkę in
formacijas sovietų naudai apie 
Amerikos karines pajėgas bei ka
rinius įrengimus. Jie visi sulai
kyti ir laukia teismo apie šio mė
nesio vidurį.

IZRAĖLIS ,
Izraelio ilgametis ministeris 

pirmininkas D. Ben Gurion pereitą 
mėnesį pasitraukė iš pareigų ir 
jo vietoje stojo L. Eshkol. Lanky
damasis Izraelyje Australijos 
opozicijos vadas Mr. A.A. Cal- 
well matėsi su Izraelio preziden
tu, ir kitais vyriausybės nariais. 
Tuo tarpu Australijos ministeris 
pirmininkas Sir Robert G. Men
zies būdamas Anglijoje praėjo 
visas apeigines ceremonijas susi
jusias su šiais metais gautu kil
mingųjų titulu.

PASIBAIGĖ SAUSRA
Hong Konge aštuonis mėnesius 

trukusi sausra pasibaigė. Saus
ros metu Hong Konge trūko van
dens tiek mieste, tiek ir perife
rijose, kad vandenį teko ne tik 
normuoti, bet net jį importuoti 
laivais iš Japonijos.

PALEISTI POLITINIAI 
KALIMAI

Kaip skelbia komunistiniai šal
tiniai, Vengrijoje iš kalėjimų pa
leisti visi buvę politiniai kaliniai. 

tautiniai papročiai, nuostabiai iš
laikomi senieji miestų pastatai 
(čia pavyzdžiu nurodomas Tali
nas). Pagaliau, tauta priešinasi 
pavergėjui ir religinėje srityje — 
čia žymus religinio gyvenimo ir 
krikščioniškojo tikėjimo suaktyvė
jimas. šis straipsnis paskelbtas 
ryšium su Birželio įvykių sukak
timi.

Baisiojo Birželio įvykius buvo 
priminę visa eilė kitų vokiečių 
laikraščių. (E)

Kadar, dabartinis Vengrijos 
premjeras užtikrino U.N.O. gen. 
Sekretorių Mr. U Thant, kad šiuo 
metu Vengrijoje nėra nė vieno, 
kuris būtų kalinamas politiniais 
sumetimais. Mūsų supratimu ko
munistinėje santvarkoje politiniai 
kaliniai laikomi pavojingesniais, 
negu kriminaliniai nusikaltėliai. 
Jeigu Vengrijoje politinių kalinių 
nebėra, tai jie greičiausiai išga
benti į Sov. Rusijos vergų sto
vyklas.

YRA SUSIRGIMŲ DIFTERIJA
N.S.W. valstijoje užregistruota 

19 sussirgimų difterija. Iš jų trys 
vaikai mirė. Pasirodo Jie visi bu
vo prieš tą ligą neskiepyti.

Sveikatos departamentas per
spėja tėvus, kad visi vaikai nuo

SUSITARS AR NE?
KINIJA NEPRIKLAUSOMA 

NUO SOVIETŲ
Raudonoji Kinija vengia bet 

kokių intervencijų sustabdyti ko
vas Laose. Priešingai, Mao Tse 
Tungo penktoji kolona veikia vi
soje pietryčių Azijoje ir kur įs
tengia kelia neramumus. Jau kai 
kas spėja, tėra tik dienų ar sa
vaičių klausimas, kol raudonoji 
Kinija sprogdins savos gamybos 
atomines bombas. Tas ne tik kad 
kelia nerimo visoje pietryčių Azi
joje bei Indijoje, bet drauge gin- 
klavimesi raud. Kinija atsipalai
duoja Sov. Sąjungos priklausomy
bės, kas be abejo kiniečiams įduo
da į rankas stiprius kozerius da-

PASITARIMAS 
KONSOLIDACIJOS REIKALU
Birželio 22 d. New Yorke įvy

ko lietuvių politinių grupių ir 
PLB platus pasitarimas konsoli
dacijos reikalu. Dalyvavo visų be 
išimties grupių atstovai, daugiau 
kaip 20 asmenų. Pinncipe visų 
buvo pritarta apsijungti VLIEo 
Vasario 16 d. deklaracijos pagrin
du. Sutarta paskelbti naują VL1- 
Ko deklaraciją, kuri užakcentuo
tų apsijungimą ir veiklos meto
dus. Deklaracijai parengti suda
ryta komisija iš J. Audėno, M 
Brako, St. Lūšio, dr. B. Nemicko. 
dr. J. Puzino ir V. Vaitiekūno.

(E)

PASAULIO LB SEIMO 
PROGRAMA IR PAKEITIMAI
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės Seime numatytos paskaitos ir 
pranešimai: rugpjūčio 30 d. apie 
organizacinę PLB padėtį ir siūlo
mus pakeitimus kalbės S. Barzdo- 
kas, apie lėšų telkimą visakerio- 
pai lietuviškai PLB veiklai finan
suoti — JAV LB pirm. J. Jasai
tis. Rugp. 30 d. bus trys paskai
tos: peticija Jungt. Tautoms (J. 
Kardelis), PLB vaidmuo Lietu
vos laisvinimo darbe (J. Matulio
nis) ir Jaunoji karta ir lietuvy
bės išlaikymas išeivijoje (V. 
Adamkevičius). Rugsėjo 1 d. prof. 
S. Sužiedėlis skaitys pagrindinę 
Seimo paskaitą tema: Lietuvių 
tautos likimas laiko ir istorijos 
perspektyvoje.

Muzikinėje programoje dėl lė
šų atsisakyta nuo simfoninio kon
certo. Muzikinę programą atliks 
šie menininkai bei meniniai vie
netai: smuik. Iz. Vasyliūnas
(akomp. Vyt. Vasyliūnui) išpil- 

difterijos būtų paskiepyti. Nepa
skiepiję vaikų tėvai labai rizikuo
ja jų gyvybėmis. Jau trijų mėne
sių kūdikiai turi gauti trigubus 
skiepus: prieš difteriją, kokliušą 
ir tetanus. Taip pat tėvai turi 
žiūrėti, kad vaikai gautų skiepų ir 
prieš vaikų paralyžių — polio. 
Šie skiepai gaunami pas vietos 
gydytoją arba kiekvienos savival
dybės sveikatos skyriuje.

AUSTRALIJA BE VADŲ
Šiuo metu Australijoje beveia 

neliko atsakingos galvos: minis
teris p-kas Sir Robert Menzies 
Kanadoje, opozicijos lyderis Mr 
A. Calwell važinėja po artimuo
sius Rytus, N.S.W. premjeras 
Mr Heffron inspektuoja Berlyno 
sieną.

bar vykstančiose ideologinėse de
rybose tarp sovietų ir kiniečių 
Maskvoje. Ryšium su galima grei
tu laiku kiniečių atominių gink
lų produkcija užaliarmuotųs ji- 
ponų ir kitos komunistinės parti
jos Azijoje būti pasirengus stai
giems ėjimams.

VARGU, AR PAVYKS 
SUSIVIENYTI

Šiuo metu Maskvoje vykstanti 
kiniečių ir rusų delegacijų konfe
rencija, kurios tikslas likviduoti 
ideologinius skirtumus. Vargu ar 
galima tikėtis konkretaus sutari
mo. Per palyginti trumpą laiką 
komunistų partija, kuri save laikė 

dys Gruodžio ir Sasnausko kūri
nius. Toliau su dainomis pasiro
dys solistai S. Baras, A. Stempu- 
žienė, L. Šukytė ir V. Verikaitis. 
Dar dalyvaus jungtinis Toronto 
“Varpo” ir Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos choras, su minė
tais solistais išpildys St. Šimkaus 
kantatą Atsisveikinimas su Tė
vyne. Literatūros vakaro metu, 
rugp. 30 d., įvyks pianisto A. 
Kuprevičiaus koncertas. Seimo 
metu rengiama spaudos paroda, 
bus didelis pobūvis ir numatomu 
įsteigti Liet. Bendruomenės per
einamoji sporto taurė. (E)

LIETUVAITĖS MURMANSKO 
SRITY: MUS ČIA 

ATSIUNTĖ...
Birželio 16 d., per Vilniaus ra

diją perduoti pasikalbėjimai su 
lietuvaitėmis, dirbančiomis Sovie
tuos šiaurėje, Murmansko srity. 
Kelios šiaulietės radijo bendra
darbiui aiškino: mus į čia atsiun
tė pagal komjaunimo kelialapius. 
Merginos paklaustos, kaip jos 
vertina Bikovskio skridimą kos
mose, tegalėjo atsakyti: nežinau 
ką sakyti, linkiu, kad laivas sėk
mingai grįžtų j žemę. Kitos aiš
kino: tai džiugi žinia, valio kos
monautui... (E)

GEOLOGUI J. DALINKEVIČIUI 
70 M. AM2.

Birželio 15 d. Lietuvoje pažy
mėtos įžymaus mokslininko, kalnų 
pramonės inžinieriaus geologo 
Juozo Dalinkevičiaus 70 gimimo 
metinės. Jis gimęs 1893 m. Uk
mergės apskr., Pamūšio k. Su
kaktuvininko nuopelnai ypač di
deli Lietuvos geologijos mokslu:. 
Jis aukštuosius mokslus išėjo 
Petrapilyje ir Kaune (1930). J. 
Dalinkevičiui mineralogijos ir ge
ologijos mokslų daktaro laipsnis 
suteiktas 1933 m. Grąžo universi
tete, Austrijoje. Mokslo darbą 
Lietuvoje J. Dalinkevičius pradė
jo 1925 m. Jis yra parašęs dau
giau kaip 5 mokslinius darbus 
straipsnius iš įvairių geologijos 
sričių, iš astronomijos. Ypač svar
būs jo darbai Lietuvos ir Pabalti
jo regioninei geologijai. Jis yra 
ir eilės geologinių žemėlapių au
torius.

Visa sukaktuvininko mokslinė 
karjera vyko laisvosios Lietuvos 
laikais — 1925 m. jis buvo labo
rantu gamtos muziejuje, o 1939 
m. jau Vilniaus universiteto e.o. 
profesorius, šiuo metu Lietuvoje 
atliekant giliausiais gręžiniais 
paremtus geologinius tyrimus, 
juose dalyvauja per 150 Dalinke
vičiaus mokinių. Prof. dr. J. Da
linkevičius minėjo ir 45 pedago
ginio darbo metus, šiuo metu Vil
niaus universiteto Gamtos moks
lų fakultete jis vadovauja Geolo
gijos katedrai. Sukakties proga 
Aukšč. Sovietas Lietuvoje jam 
suteikė nusipelniusio mokslo vei
kėjo garbės vardą. (E) 

vienalyte, turėjo tris didesnius 
sukrėtimus: 1903 m. partija su
skilo į bolševikus ir menševikus. 
Tarp 1923-28 m. Stalinas nusodi
no Trockį ir pradėjo persekioti 
Trockio šalininkus. 1948 m. mar
šalas Tito vėl įnešė disharmoni
jos komunistų pasauly pasirink
damas kitokią komunistinio gyve
nimo praktiką, negu kad diktuoja 
Maskva. Pagaliau prieš ketverius 
metus atsiradęs tarpas tarp Mas
kvos ir Pekino šiandie jau tiek 
išsiplėtė, kad susidarė dvi prie
šingos stovyklos.
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SPORTAS ADELAIDĖJE
. JONUI JAUNUČIUI, ilgame- 
tiniam klubo pirmininkui dabar
tinė Adelaidės L. S. K. Vyties 
Valdyba įteikė skoningą dovanė
lę Joninių pobūvio metu. Dovana 
ir atitinkamas įrašas jausmingai 
huteikė ilgametį sporto darbuoto
ją. J .Jaunutis šiuo metu eina iždi
ninko pareigas ALFAS Valdy
boje.

VYTIS SUKAUPĖ JĖGAS 
krepšinio rungtynėse prieš Pietų 
Australijos meisterį Budapest. 
Vytis į aikštę išbėgo šiuo sąstatu: 
A. Ignatavičius, J. Gumbys, S. Vi
sockis, R. Petkūnas ir R. Daugalis 
su pasiryžimu pakelti klubo pres
tižą. Rungtynių pradžioje vytie- 
čiai pirmavo 12:4 ir prieš kėlinio 
pabaigą 20:12, bet kelių minučių 
išsiblaškymas davė progos ven
grams rezultatą išlyginti 24:24. 
Trečio ketvirčio pabaigoje vengrai 
pirmavo 37:32 ir sėkmingai užbai
gė rungtynes įveikdami lietuvius 
50:37.

Nors gretimoje aikštelėje žaidė 
pirmaujančios komandos, bet pas
klidus žiniai, kad Vytis doroja 
Budapest, dalis žiūrovų ir krepši
nio vadovų persimetė stebėti pas
tarųjų rungtynių. Lietuviai žiū
rovu neapvylė, parodė gražų žaidi
mą ir pralaimėjo tik stokojant iš
tvermės rungtynių pabaigoje. Taš
kai: J. Gumbys 18, A. Ignatavi
čius 13, R. Daugalis 4.

VYTIS — WEST 
54:07 (21:36)

Rungtynės šį kartą pralaimėtos 
pirmam kėliny. Priešas veda 8:0
ir kėlinį baigia 15-kos taškų pers
vara. Antram kėliny vaizdas kei
čiasi. Klasiški A. Ignatavičiaus ir 
J. Gumbio prasiveržimai pelnė vy- 
tiečiams 18 taškų per septynias 
minutes. Žaidimą sulėtinus West 
atsigauna ir trečio ketvirčio pabai
goje rezultatų lenta rodo 41:54 
priešo naudai. Žiūrovai, kurių 
tarpe lietuvių buvo labai nedaug, 
entuziastiškai ragino, ir rytiečiai 
per keturias minutes rezultatą su
švelnino 8 taškais, šešios minutės 
prieš pabaigą West veda 5 taškais, 
bet mūsų nelaimei J. Gumbys gavo 
penktą (abejotiną) baudą. To pa
sėkoje ir vėl pralaimėta 13 taškų 
skirtumu, šiose rungtynėse lietu
viai parodė augštos klasės krepši
nio žaidimą ir jaučiama, kad jau 
pirmoji pergalė nebetoli. Taškai: 
J. Gumbys 20, A. Ignatavičius 19, 
R. Daugalis 9.

Nepilno sąstato Vyties rezervas 
pralaimėjo prieš Norwood 38:53. 
Taškai: G. Rakauskas ir G. Stat- 
nickas po 10.

Pralaimėjo ir jauniai prieš Sta
te Juniors 28:43. Taškai: V. Le
vickis 20, A.* Vasiliauskas 4.

Pralaimėjimo nepatyrę jaunu
čiai vėl įveikė latvius net 66:9. 
Taškai: P. Kanas 26, A. Jonavi- 
čius 20, K. Jaunutis 16.

Sėkmingai įveikė Vyties pirmoji 
mergaičių komanda prieš Kings
ton 27: 16. Taškai: R. Andriušytė 
22, L. čelkytė 3.

Nors ir nesėkmingai, bet mer
gaitės gerai sukovojo prieš ilga
metes Pietų Australijos čempiones 
Vikings 33:51. Taškai: R. Andriu
šytė 18, M. šiukšterytė.

Jaunosios vytietės gerokai pa
žengusios įtikinančiai nugalėjo 
South 57:14. Taškai: N. Vyšniaus
kaitė 27, M. Matiukaitė 16.

Vytis — West 36:6. Taškai: N. 
Vyšniauskaitė 18, G. Krivickaitė 8.

STALO TENISAS
Pirmoji vyrų komanda “sausai” 

įveikė B. P. 9:0. Taškus pelnė: 
P. Snarskis, A. Gudaitis ir P. Ur- 
bašius po 3.

Antroji įveikė Teachers College 
6:3. V. Maželis 3, A. Stepanas 2 
ii- R. Jablonskis 1.

Pirmoji mergaičių komanda 
pralaimėjo prieš Woodville 4:5.
I. Gudaitytė 3, N. Lėlytė 1.

Jaunosios vytietės iškovojo sun
kią pergalę prieš B. P. (Austr.) 
5:4. B. Mikužytė 3, A. Urnevi- 
čiūtė 2. R. Sidabras

KOVO NAUJIENOS
DĖMESIO JAUNIAMS!

Nuo sekančio sekmadienio (lie
pos 14 d.) prasidės atskiros tre
niruotės jauniams. Visi jauniai, 
žaidę anksčiau ir norį pradėti žais
ti krepšinį, prašomi atvykti. Tre
niruotės prasideda 9 vai. ryto 
Newtown Police Boys Klube Ers- 
kineville Rd., Newtown.

KOVAS — EPPING Y.M.C.A. 
68 — 56

. Rungtynės gerai sužaistos ir 
gan lengvai laimėtos. Didžiausia 
klaida, tai kai kurių žaidėjų triu-

ŠACHMATU PASAULY
LIŪDNA ŠLOVIĖ

1961 m. M. Talis, eidamas Mas
kvos gatvėmis į patalpas, kur vy
ko jo mačas — revanšas su M. Bot- 
viniku, susidūrė su nenumatyta 
kliūtimi. Maskvos darbo žmonės 
kaip tik šlovino lakūną — kosmo
nautą J. Gagariną, ir judėjimas 
miesto gatvėmis buvo sustabdytas.

— Aš — M. Talis, — pasakė jis 
milicininkams. — Praleiskite!

Milicininkas atidžiai pažiūrėjo į 
didmeistrį.

— Tas pats Talis, kuris pralai
mėjo tris partijas iš eilės?

— Taip, tai aš, — šyptelėjo ry- 
gietis. — O jei Jūs manęs nepra- 
leisite, pralaimėsiu ir ketvirtą!

Didmeistriui buvo padaryta iš
imtis, ir jis galėjo eiti toliau...

LYGIOSIOS?
Yra žinoma, kad Argentinos did

meistris Naidorfas mėgsta bloges
nėse pozicijose siūlyti baigti lygio
siomis.

1953 metais, per kandidatu į 
pasaulio čempionus turnyrą Ciu
riche, tarp Naidorfo ir jo varžovo 
— Minsko didmeistrio I. Boleslavs- 
kio — partijos metu įvyko toks 
pokalbis:

Naidorfas-. Lygiosios? 
Boleslavskis: Ne!
Naidorfas (šiek tiek pagalvo

jęs): Jūs ketinate laimėti?
Boleslavskis: Ne!
Naidorfas (greit): Tai vis dėl

to lygiosios?
Ęoleslavskis: Ne!
Naidorfas-. Tai ko Jūs norite? 
Boleslavskis: Žaisti!

ROMANAS ARLAUSKAS ko- 
respondencinių pasaulio šachmatų 
pirmenybių finaluose dar be pra
laimėjimo. Individualinėse finalų 
žaidynėse teisę dalyvauti iškovojo: 
P. Dubinin, G. Borisenko, A. To- 
lush ir A. Zagorovski (Sov. Rusi
ja), A. Lundquist ir S. Nyman 
(Švedija), L Coolen (Belgija), 
V. Bergraser (Prancūzija), I. Ah
mad (Pakistanas), Lim Hong Gie 
(Indonezija), M. Salm ir R. Ar
lauskas (Australija).

Pirmenybės numatomos baigti 
šiais metais ir nebaigtų partijų re
zultatus vertins teisėjų kolegija. 
Geriausias galimybes nugalėtoju 
tapti turi P. Dubinin. R. Arlaus
kas jau užbaigė keturias partijas 
ir jau turi tris taškus. Rezulta
tai: lygiomis prieš dabartinį pa
saulio čempioną G. Borisenko, 
laimėjo prieš A. Lundquist, lygio
mis prieš S. Nyman ir įveikė belgą 
I. Coolen. Pastaroji partija kaip 
pavyzdinė buvo atspausdinta Ade
laidės Sunday Mail laikraštyje.

KAIP LASKERIS TAPO 
PASAULIO ČEMPIONU

1894 metais, keletą dienų pries 
prasidedant mačui dėl pasaulio 
čempiono vardo su Šteinicu, prie 
E. Laskerio vienoje Londono ka
vinių priėjo pagyvenęs, labai so
lidžios išvaizdos žmogus ir pasiūlė 
sužaisti partiją. Laskeris turėjo 
duoti valdovę “forų”, o jo senyvas 
varžovas paskyrė nugalėtojui dė
žę su cigarais. Laskeris laimėjo 
partiją, ir cigarai, kurie tiesa, at
rodė gana įtartinai, priklausė jam.

Kai jis grįžo į Londoną, nugalė
jęs Šteinicą, jį vėl susitiko tas pats 
senyvas, solidus žmogus.

— Na, — paklausė jis. — Kaip 
Jums patiko tie cigarai?

— Puiku, — atsakė Laskeris. — 
Be jų aš nebūčiau laimėjęs mačo.

— Nejaugi? — apsidžiaugė paš
nekovas. — Labai malonu!

Taip, taip, — pridėjo pasaulio 
čempionas. — Aš visus tuos ciga- 
ius padovanojau Šteinicui, ir jis 
mačo metu juos rūkė...

kšmavimas aikštėje. Padarytas 
klaidas ištaisys treneris, tad nėra 
reikalo patiems žaidėjams vieni 
kitiems priekaištauti. Kovą atsto
vavo D. Kriaucevičius, A .Lapšys, 
S. Lukoševičius, V.. Lukoševičius 
ir K. Protas.

KOVAS — NEWTOWN (jauniai) 
52 — 38

Priešui esant ne stipriam žaista 
ne pilna sparta. Tuo būdu rezul
tatas galėjo būti didesnis kovie- 
čių naudai. Gerai pasirodė pirmą 
kartą su koviečiais žaisdamas jau

nis R. Reizgys. Būdamas gan 
aukšto ūgio 6’2” tinka gerai žais
ti gynime. Turėdamas daugiau 
praktikos bus geras krepšininkas. 
Kiti žaidėjai buvo: A. Daniškevi- 
čius, V. Lukoševičius, S. Lukoše
vičius, K. Protas, D. Kriaucevi- 
čius ir A. Lapšys.

, KOVAS — SPRITES 53 — 45
(Moterys)

Labai puikiai kovietės sužaidė 
laimėdamos prieš stiprų priešą 
Puikiai pasirodė puolikės L. Mo
tiejūnaitė ir G. Meškauskaitė, gra
žiais praėjimais įmetusios krep
šius. Sviedinys ėjo kaip laikrodis 
nuo gynimo per centrą į puolėjas.

Gynime gerai dėl sviedinio ko
vojo ypač J. Čepulytė padedant
M. Birėtaitei.

Taškai: G. Meškauskaitė 24, L. 
Motėjūnaitė 23, M. Birėtaitė 2, 
J. Čepulytė 2, N. Jurkšaitienė 2,
N. Čepulytė, S. Motiejūnaitė ir 
V. Griškaitytė po 0.
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SL.M. SOC. GLOBOS DRAUGIJOS
APYSKAITA

Sydney Lietuvių Moterų Sociar 
lines Globos Draugijos metiniame 
susirinkime, įvykusiame 1963 m. 
birželio 9 dieną Lietuvių namuo
se “Dainava” B-towne, buvo nu
tarta paskelbti bendruomenės ži
niai Draugijos apyskaitą.

Kontrolės Komisija, susidedan
ti iš p.p. pirmininkės Makūnienės 
ir narės Cibauskienės, paruošė iš 
3-jų Kontrolės Komisijos aktų šią 
santrauką. Kontrolės Komisija 
patikrino Draugijos knygas: ižde, 
protokolų ir susirinkimo knygas 
ir ligonių reikalams apyskaitas.

Rasta:
1. Kasos knygos ir visi pateisi

namieji dokumentai atitiko knygų 
įrašus:

a) pajamų gauta nuo 1962 m. 
birželio mėn. 12 dienos iki 1963
m. gegužės 22 d. £ 318.5.0;
pajamos aukomis £155.14. 0
iš parengimų £120.18.10
nario mokesčio £ 18.10. 0
nuoma už inventorių £ 17. 2. 4
banko nuošimčiai £ 5.19.10

Viso £318. 5. 0

b) Išlaidos:
ligonių reikalams £ 51.15.9
siuntinių persiuntimas £ 26.16.0
pašalpos £ 20. 0.0
įvairios išlaidos (pašto ženk
lai, aukų vokelių išlaidos bei 
skelbimai į laikraščius) £ 34.19.9

Viso £133.11 6
c) Gryno pelno per šiuos me

tus gauta £184.13.6.
Iš praeitų metų kasoje buvo li

kę £463.1.7 plius šių metų pelnas

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

£184.13.6. Viso £647.15.1, kas ata- 
tinka banko statement’ui.

2. Patikrinus sekretorės Valdy
bos knygas rasta:

a) užregistruoti septyni posė
džių protokolai ir 2 susirinkimo 
protokolai su arbatėle ir pasitari
mais.

b) 1963 m. balandžio mėn. 20 
d. Chief Secretary’s Department, 
Quote No. CC18470, Draugijai 
pranešė, kad Draugijos įstatai mi- 
nisterio patvirtinti ii’ tuo pačiu 
D-ja priimta į Labdaros organi
zacijos šeimą.

c) Draugijos narių sąrašų kny
goje užregistruotos 64 narės, ku
rios apsimokėjusios narės mokestį.

d) Lėšų telkimui buvo suruošti 
2 parengimai ir išsiuntinėti voke
liai. Draugijos V-ba yra pasiun
tusi Punsko lietuviams 25 siunti
nius nuo 1962 m. liepos mė.n 12 d. 
iki gruodžio pabaigos.

3. Patikrinus ligonių reikalams 
knygas rasta:

a) Ligonių lankymų ir išėmimų 
nuo 1962 m. — 1963 m. V-bos ka
dencijoje užregistruota 58.

b) š.m. kadencijoje teko palai
doti penkis mūsų tautiečius: Že
maitį Adolfą 59 metų, Bobulį Au
gustiną 52 m., Stebulį Juozą 82 
m., Sliką Lauryną 52 m., ir Mei
liūną Kazimierą 83 m.

Kontrolės Komisija, patikrinus 
D-jos Valdybos veiklą, rado, kad 
visos D-jos Valdybos narės nuo
širdžiai dirbo padėdamos vargo ir 
nelaimės paliestiems tautiečiams 
už ką Kontrolės Komisija nuošir
džiai dėkoja.

Kontrolės Komisija taip pat 
nuoširdžiai dėkoja visoms ir vi
siems, prisidėjusiems prie Drau
gijos veiklos, o ypač p. Milašui, 
kuris sutiko būti neapmokamas 
atsakomingas buhalteris Draugi
jos reikalams.

KONTROLĖS KOMISIJA

ROBERT RAID

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

Antrasis nusižvengia: “Valdykis, valdykis! Juk 
ir estės moterys — turi kartas nuo karto pritūpti. 
Bet ne ilgam, Vanka. Jeigu jos dar kiek ilgiau pa
bus čia saulėje, visos padvės!”

“Taip jiems ir reikia, prakeiktiems estams!”
Plonytė moters ranka pasirodo pinučiuose. — 

Nematau veidų, tik moterų rankas pinučių tar
puose. “Vandens! Dėl Dievo, duokite vandens; 
Vandens — mano kūdikis miršta!”

“Užčiaupk snukį, prakeikta estų išpera! Prišla- 
pink jam į gerklę, jeigu ištroškęs!”

“Vandens! Vandens! Vandens!1” — girdisi iš 
kiekvieno vagono.

Keletas vyrų artinasi prie vagonų su kibirais, bet 
kareivių atstumiami. Vienas dar- pasipriešina, tuoj 
pribėgę kiti raudonarmiečiai nutveria jį, įvelka į. 
vagoną ir užrakina.

Pamažu šlubuodama artėja sena moteris prie va
gonų su kibiru vandens. Raudonarmietis ją sulai
ko: “Kur, drauge?”

“Noriu duoti vaikams vandens, drauge raudon
armieti.”

“Jiems vandens? Duok kibirą čia, aš pagirdysiu 
vaikučius. “Jis paima kibirą, prieina prie vagono, 
kur moterys ir vaikai, išlieja jį šaukdamas: “Sprin
kit, jei galit, estiškos kiaulės! “Ir paspiria kibirą 
po vagonu.

Negailestingai svilina saulė neaplenkdama vago
nų. Išbadėję, ištroškę, mirštą žmonės tuose vago
nuose, estai — vyrai ir moterys, vaikai ir seneliai.

Du vaikai skuba per bėgius — berniukas ir mer
gaitė. Jie velka kibirą su vandeniu. Raudonar
mietis pagrasina: “Atgal! Prakeikta veisle! 
Atgal!”

Berniukas tik papurto galvą ir eina pirmyn. Abu 
nesupranta rusiškai. Mergaitė atsilieka. Raudon? 
armietis žengia žingsnį arčiau, trenkia šautuvo 
buože vaikui per galvą. Vaikas krinta. Vanduo 
išsilieja. Minia perone suūžia.

Apsisukęs išeinu iš perono.
Narvos gatvės sankryžioje kažkas paliečia mano 

alkūnę. Atsisukęs susiduriu su Juliaus prakaituo
tu ir išvargusiu veidu. "Buvai stotyje, Robertai?”

Einame greta. “Buvau!1” “Daugiau kaip 12.000 
iš miesto surinkta, Robertai! Jeigu vokiečiai ne
pasiskubins...”

“...po metų neliks nė vieno esto Estijoje”.
Julius pritaria: “Paliks tik žydai ir rusai. Vien 

tik iš Tallinno 12.000! O kiek iš visos Estijos!”
Julius apsidairo — niekas neseka ir mes galime 

vėl kalbėtis.
“Žinai, kas iš mūsų klasės draugų išvežta, Ro

bertai?”
“Petras. Olevas nužudytas.”
Jis nulenkia galvą. “Tą patį man sakė Justas. 

Gal kas ir daugiau?
“Gal būt!”
Julius atsisega savo uniformos apikaklę. “Su 

manim baigta, Robertai. Ir kam tuos žmones rei
kia taip baisiai kankinti? Kiekviename vyrų va
gone tarp 40 ir 60 žmonių. Moterų, vagonuose tarp 
30 ir 40. Kuriems velniams toji kankynė?”

“Kodėl? Kodėl iš viso mūsų žmonės tremiami? 
Moterys, vaikai, seniai! Kodėl? Už tai, kad Jie 
estai! Supranti!1 šiandie dar sutikau buvusį fab
rikantą Max Besproswanny — jis šiandie savo te
gu ir nacionalizuotų įmonių direktorius. Lygiai 
kaip ir urmininkas Epšteinas tebėra savo buvusių 
prekybos namų vedėju ir tebesėdi savo kėdėje! 
Jie abu neišvežti! Neišvežti, nes jie nėra estai, 
o žydai! Vietoj jų gyvuliniuose vagonuose sėdi ju 
įmonių darbininkai! Nes jie estai! Mūsų tauta 
naikinama, kad liktų vietos rusams, kad nekliudo
mai plėstųsi Didžioji Rusijos imperija!1”

“Mums reikėjo priešintis, Robertai!”
“Reikėjo.”
“Dabar jau per vėlu!”
“O gal dar ne! Prasidėjus karui mes kovosime”, 
Julius sustoja: “Keista! šiandie mūsų vienin

telė viltis Hitleris ir vokiečiai. Be jų jokios pa
galbos negalima tikėtis!”

“Jokios. Anglai ir amerikiečiai bičiuliaujasi su 
Stalinu — mūsų likimas jų nejaudina. Vokiečiai 

tėra mūsų vienintelė ir paskutinė viltis”.
Paspaudę . rankas atsisveikiname. Jis nueina Į 

stotį. »
Helė pasitinka mane ant slenksčio: “Raidai, ta

vęs jieško Roogas!”
įeinu nepasibeldęs. Roogas pasitinka mane šal

tu žvilgsniu: “Kur buvai, Raidai?”
“Uoste, drauge Roogai”.
įtarus šypsnis blyksteli jo veide. “Uoste, sakai. 

Mano įstaigos vedėjas darbo metu vaikščioja po 
uostą! Puiku, ką, Raidai? Labai gudriai, ar ne?”

Ką gi jam turėjau atsakyti?
Roogas tuksena pieštuku į stalą. “Ko tau reikia 

tenai uoste? Norėjai apžiūrėta gyvulinius vagonus, 
ką?”

“Taip”-.
“Taip. Nebūk naivus, Raidai! Juk tai priešo 

šnipai! Po velnių, po mėnesio mes stojame į karą. 
Tas būtina! Kiti ir kitur tokius agentus, šnipus ir 
išdavikus statytų prie sienos — mes elgiamės daug 
žmoniškiau, Raidai. Perdaug, sakyčiau, humaniš
kai! Argi tau dar neaišku, Raidai?”

“Ne visai, drauge Roogai”.
“Sėskis, Raidai. Kas gi tau neaišku?'
“Pirmiausia — kodėl prigrūsti traukiniai jau 

trys dienos stovi tokioje kaitroje?
“Nebūk juokingas, Raidai. Juk suimta virš 

12.000 žmonių. Tai milžiniškas darbas! įsivaiz
duok — 12.000! Taip pat ir kitur aibės susemta 
priešo agentų ir kapitalistų. Visi keliai užkimšti. 
Visa organizacija nefunkcijonuoja, kaip reikia — 
bet pati akcija be priekaištų pravesta!1 Tiesą sa
kant, ne visus sučiupom, kurie numatyti sąra
šuose!”

“Antra — kam žmones marinti alkiu ir trošku
liu? Kodėl neleidžiama jiems net vandens 
paduoti?”

Roogas nusisuka. “Tai jau rusų reikalas. Mes 
estų komunistai nieko bendro su tuo neturime”.

“Trečia — kodėl žmonės gyvuliniuose vagonuo
se taip sausakimšai sugrūsti? Argi trūksta preki
nių vagonų?”

Roogas rūsčiai pakyla. “Kam tie kvaili klausi
mai? Žinoma, trūksta vagonų! Estijoj, Latvijoj 
ir Lietuvoj tuo pačiu metu tremiama dešimtimis 
tūkstančių. Be to, rusiški geležinkeliai skirtingo 
pločio!”

“Ketvirta — kam išardomos šeimos?”
“Trauk tave velniai, Raidai! Juk tai Maskvos 

įsakymu! Be to neįmanoma sutikti, kad šitie niek

šai ir toliau užsiiminėtų prieš valstybiniu darbu 
Rusijoje”.

“Penkta — kodėl suimami vaikai, seniai ir mote
rys? Argi kūdikiai taip pat šnipai, priešo agentai 
ir išdavikai?”

“Jau mane vedi iš kantrybės, Raidai! Sovietinė 
valdžia nenori draskyti šeimų. Dėl to šeimos iš- 
vežiamos drauge? Tu nesišaipyk — ii- tau išga
ruos visi juokai! Daugiau klausimų?”

“Taip. Girdėjau, kad šiandie 72 metų luoša mo
teriškė iš N. gatvės taip pat išplėšta iš vežimėlio 
ir įbrukta į gyvulinį vagoną. Aš netikiu, kad ji 
užsiiminėtų priešvalstybine veikla?”

Roogas truktelėjo pečiais. “Žinoma, per tokią 
daugumą gali pasitaikyti ir klaidų — ”

“šešta — Kalbėjote apie kapitalistus, šiandie 
sutikau Besproswanny ir Epstein. Net ir draugas 
Hoffas dar tebėra! Nuo kada laikomi kapitalistais 
vien tiktai estai?

Roogo veidas tiesiog pamėlynuoja. Jis nerėkia, 
jis iš tiesų kriokia: “Po velnių! Lauk tuoj pat! 
Džiauk po velnių, Raidai!”

Aš užtrenkiu duris. Kaip sužeistas žvėris Roo
gas mėtosi kabinete: nuo durų ligi lango ir atgal.

Sudedu bylas į stalčius ir užrakinu. Roogas pri
sėda priešais mane: “Visi jau išėję, Raidai?”

“Taip, drauge Roogai”.
“Ir tu rengiesi į namus?”
“Taip — jeigu Tamsta nieko prieš.”
Roogas tyli ir žiūri pro langą. “Tavo tėvas bu

vo karininkas, Raidai, ką?”
“Taip.”
“Kur jis — Vaerska vietovėje?”
“Kur gi kitur — kodėl klausi?”
Roogas tyli. Jam kažkaip tuščia galvoje. Tada 

jis atsistoja: “Tik šiaip sau paklausiau, Raidai. 
Grįžęs gerai išmiegok. Pasakyk savo motinai... — 
tu dar tebeturi savo motiną?”

“Taip.”
“Pasakyk savo motinai, kad akcija baigta. Šią 

naktį išvyksta traukiniai. O tu pats — stenkis ge
rai išmiegoti. Labanakt, Raidai!”

Sutemę. Palengva keliuosi laiptais augštyn. 
Aikštelėje pastebiu vienišą šešėlį, lygiai tą patį, 
kurį mačiau gatvėje. Priešais mane visas Tallin- 
nas kaip išmiręs. Tik nuo uosto pusės mane pasie
kia duslus ūžesys.

Prisiplojęs prie sienos žmogus sujuda — aš at-
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SKELBIAME VAJU!<
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MANO KELIONĖ EUROPON
MIN. V. SIDZIKAUSKAS PASAKOJA SAVO IŠVYKA I EUROPĄ

Australijos Lietuvių Bendruo
menė, nežiūrint gana gyvos vei
klos kultūriniuose bei politi
niuose (Lietuvos laisvinimo) ba
ruose, galėtų žymiai ir daugiau 
atsiekti. Dinamiškai veiklai iš
vystyti be geros valios ir pasi
šventusiai dirbančių mūsų ins
titucijų, organizacijų bei pavie
nių asmenų reikalingos dar ir 
lėšos.

Visi esame įsisąmoninę Tau
tos Fondo ir kitų tos paskirties 
centrinių institucijų renkamų lė
šų Lietuvos laisvinimui prasmę. 
Džiaugiamės, kad tautiečiai au
koja ir tos lėšos eina naudin
giems tikslams.

O kaip yra su Australijos Lie
tuvių Bendruomene? Bendruo
menės veiklos barai yra labai 
platūs. Lietuvos bylos kėlimui 
Australijoje bei laisvame pasau
lyje prie Krašto Valdybos vei
kia Informacijos Talka, kuri 
turi daug konkrečių projektų 
tiek sumanytam anglų kalba in
formaciniam leidiniui leisti, tiek 
siekiant glaudesnių ryšių su aus
tralų spauda, kultūrininkais, po
litikais, unijų vadovais, tačiau 
šiems ir eilei kitų uždavinių 
trūksta lėšų.

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Lietuvos diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis ir Lietuvos ministeris 
prie Šv. Sosto S. Girdvainis pa
siuntė telegramą Jo šventenybės 
valstybės sekretoriui Kardinolui 
A,G. Cicognani, prašydami pateik
ti jų sveikinimus naujai išrinkta
jam Popiežiui Povilui VI.

Lietuvos ministeris prie Šv. Sos
to S. Girdvainis kartu su kitais 
diplomatinių misijų šefais buvo 
priimtas Jo šventenybės Popie
žiaus Povilo VI, bendroje, iškil
mingoje, audiencijoje. Audiencijos 
metu priimdamas min. Girdvainio 
sveikinimus, Šventasis Tėvas tei
kėsi labai maloniai prisiminti sa
vo dažnus kontaktus su S. Gird
vainiu, kuriuos Jis praeityje, dau
gelio metų bėgyje, turėjo būdamas 
Valstybės Sekretoriato antros 
sejrcijos vedėju.
Roma, 1963. m.
birželio 26 d.

ESTAI...
pažįstu Šulo.
Prieinu prie jo. Jo veidas išblyškęs, klaikios akys 
ir kažkoks nesveikas šypsnys žymu jo lūpose. “Ką 
tu čia veiki, Robertai? Ar jau atsisveikini su gim
tuoju miestu? Siunti atsisveikinimus numylėtai 
jūrai? “Jis atsigręžia į jūrą.” Jūra begalinė, Ro
bertai. Plati, mėlyna ir laisva!1 Ko gi tu.jieškai, 
drauguži?”

“Jieškau traukinių, drauguži! Jieškau trauki
nių su mirštančiais estais, jieškau ramybės ir jieš
kau atsakymo. Gal būt tu — gal tik tu j Šulo, ga
lėtum man atsakyti?”

Šulo tyli, rankomis bandydamas įsitvirtinti į sie
ną

“Šulo! Tą vakarą, kada mes visi klasės draugai 
buvome susirinkę,* tu pasirinkai savo kelią ir nuo 
mūsų atsiskyrei. Tada tu tvirtinai: “šviesa at
eina iš rytų. Žemė sukasi į rytus. Saulė teka iš 
rytų. Visa žemė sukasi į rytus!” šiandie norė
čiau tau tik viena priminti — traukiniai su dešim
timis tūkstančių tremtinių irgi rieda į rytus! Kaip 
tau patinka tas, Šulo? Ar čia pasireiškia tavo 
laisvės principas? Ar tikrai šito tu siekei?”

Jis nuleidžia akis. “Ne, Robertai, to aš visai 
nenorėjau!”

“Tikrai? Tai kas gi to nori, Šulo, kas?”
Jis tyli.
“Šulo! Klausyk. Sukaupęs jėgas aš tau atsa

kysiu — rusai siekia išnaikinti mūsų tautą!1 Jie 
veržiasi prie jūros, prie pakraščio, bet kadangi 
mes stovime jiems skersai kelio — jie trypia mus! 
Man tas perdaug aišku! Tai yra imperialistinės 
galios politika. Didžioji rusiškoji imperija turi 
plėstis! Vardan to mažosios tautos turi išnykti! 
Bet sakyk kodėl tokie estai visai paprastai neiš- 
žudomi? Kuriems galams reikia dar juos kankin
ti, kol jie patys nusibaigs? Kam juos reikia dar 
troškuliu marinti?, kam, Šulo?”

“Liaukis, Robertai, nutilk — ”
“Liautis? O jūs ar liovėtės? Tu ir tavo ben

dradarbiai? Tu — tu nenori arba tu negali man 
atsakyti!”

Jis žvelgia man į akis ir sunkiai atsidūsta. “Juk 
W ne mes, Robertai — tai rusai! Mes — estai 
komunistai būtume kitaip elgęsi!1 Tu negali mūsų 
apkaltinti už tai, ką daro rusai! Ten — Kremliuje 
sprendžiama, o mes, mes nedaug ką išmanome,

Robertai, bet nežiūrint to aš — buvau ir paliksiu 
komunistas!” t

Aš tik nusispjaunu. “Komunistas? Ne! Tu 
joks komunistas! Ii- tu ir visi kiti — jūs jokie ko
munistai! Jūs esate tik rusų pakalikai, bailiai ir 
rusų padlaižiai!”

“Raidai!1”
“Pažvelk tik į uostą, Šulo! Ten viename iš gy

vulinių vagonų sėdi mūsiškis — mūsų klasės drau
gas Petras! Patinka tas Šulo, ką?”

Šulo pasižiūri uosto pusėn ir sumekena: “Ne 
vien tik Petras, Robertai. Aasi taip pat tenai.”

“Aasi? Iš kur tu žinai?”
Šulo šalinasi pasakydamas: “Aš pats Aasi ir jo 

šeimą ten nugabenau — mano brigada”. Ir jis 
dingsta sutemose.

Atrodo, Roogas nemelavo. Gatvėse nesimato 
sunkvežimių, ir traukiniai su tremtiniais pereitą 
naktį išvažiavo. Kiek žmonių per tas tris dienas 
pakliuvo į rusų rankas? Estijoje, Visame Pabal
tijy?

Centrinėj įstaigoj neįprastai tylu. Daug stalų 
riogso neapsėstų. Greit prie jų sėdės rusai.

Valentinas išeina iš Roogo kabineto. “Šefas 
kviečia tave, Robertai!”

Drauge su Valentinu įeinu į Roogo kambarį. 
Šefas nervingai sukinėja rankoje pieštuką. “Sės
kis, Raidai!”

Aš sėduosi. Valentinas palieka stovįs. Roogas 
atsidūsta ir pasižiūri į mane smailiomis akimis. 
“Margita dingusi, Raidai, a?”

“Žinau, drauge Roogai.”
“Taip? žinai? Iš kur, Raidai!”
Užsidegu cigaretę. “Jau vakar jos nebuvo”.
Roogas. šypteli. Ir klausia: “Kur ji dabar?” 
“Greičiausiai suimta arba atleista”.
Valentinas sėdasi priešais mane. “Netiesa, Ro

bertai!”
“Tikrai? Tai ir aš nežinau”.
“Kur Margita, Raidai!'?”
“Drauge Roogai, juk aš pasakiau!”
Roogas vėl nusikosi. “Sakyk, Raidai, ką tu ži

nai ir kiek?”
“Tik tiek, kad Margitos vyras prieš keletą dienų 

buvo suimtas”
“Taip? Dabar jau aišku. O kas gi buvo Mar

gitos vyras? Policininkas?”
“Aš manau”.

(Bus daugiau)

Kultūriniuose baruose daug 
gražių planų guli lentynose — 
knygų platinimo centras, meno 
parodos, teatrai, chorai, tauti
nių šokių grupės bei jaunimo 
organizacijos laukia iš bendruo
menės vadovybės ne tik mora
linės, bet ir materialinės para
mos. Mokyklos stokoja papras
čiausių mokymo priemonių — 
vadovėlių, filmų. Iš gaunamų iki 
šiol kult, reikalams fondui ir 
Australijos lietuvio solidarumo 
mokesčio įplaukų neužtenka nei 
minimaliniams uždaviniams at
likti.

Tokiai padėčiai esant skelbia
me metinį lėšų telkimo vajų. 
Apylinkių valdybos ir seniūnai 
organizuos rinkėjus, kurie lan
kysis į namus su aukų lapais. 
Tai nebus ubagavimas, bet kvie
timas visų geros valios lietuvių 
atlikti savo pareigą lietuvybės 
išlaikymui bei Lietuvos laisvi
nimui.

Šiais metais šiam vajui numa
tytas rugpjūčio — rugsėjo mė
nuo.

KIEK DALYVIŲ 
LAUKIAMA PLB SEIME?

Į š.m. rugpjūčio 29 d. Kana
doje, Toronto mieste, kviečiamą 
PLB Seimą, PLB Valdyba nusta
tė paskiriems kraštams tokį ats
tovų skaičių: Argentina 4 atsto
vai, Australija — 6, Austrija — 1, 
Belgija — 1, Brazilija — 5, Ka
nada — 15, Danija — 1, Anglija 
— 3, JAV — 41, Italija 1, Ko
lumbija — 1, Prancūzija — 1, 
Švedija — 1, Šveicarija — 1, Ve
nezuela — 3, Vak. Vokietija 6 ir 
Nauj. Zelandija — 1, iš viso 92 
atstovai. Seimo Informacinė Ko
misija praneša, kad jau pasiža
dėjo asmeniškai dalyvauti 10 ats
tovų iš tolimųjų kraštų — po vie
ną iš Australijos, Brazilijos, Ang
lijos ir [talijos, po tris iš Vene- 
zuelos ir Vak. Vokietijos. Pagal 
PLB konstituciją kraštų atstova
vimas per antrininkus nenuma
tytas. (E)

Iš surinktų aukų 30% palie
kama apylinkių ir seniūnijų kul
tūriniams reikalams, 70% per
siunčiama ALB Krašto Valdy
bai, kuri paskirstys Krašto Kul
tūros Tarybai, Informacijos Tal
kai ir jaunimo reikalams.

Surinktos aukos nebus naudo
jamos Krašto Valdybos admini
straciniams reikalams.

Lėšas skirstant bus griežtai 
žiūrima, kad nebūtų išskirta ku
ri nors--kultūrinė institucija ar 
organizacija dėl jų specifinių pa
saulėžiūrinių skirtumų. Už lėšų 
tinkamą bei tikslingą paskirsty
mą Krašto Valdyba atsakinga 
Krašto Tarybos Atstovų suva
žiavimui.

Aukų vajaus rezultatai ir pa
vieniai aukotojai, aukoję ne ma
žiau vieną svarą, pagal galimy
bes bus skelbiami Mūsų Pasto
gėje.

Tikimės, kad tautiečiai su
pras vajaus reikšmę ir prisidės 
savąja auka.

ALB. Krašto Valdyba

Lietuviai pasaulyje
TIME APIE

JURGI GLIAUDĄ

Amerikoje žinoma Manyland 
leidykla be jau anksčiau išleistų 
visos eilės lietuviškų knygų šiais 
metais išleido Jurgio Gliaudo* 
romaną “House upon the Sand”. 
Tai yra pirmasis Jurgio Gliaudo* 
romanas “Namai ant smėlio”, 
kuriam dienraštis Draugas savo 
romano, konkurse paskyrė pirmą
ją premiją. Apie šios knygos pa
sirodžiusį vertimą buvo gražių 
atsiliepimų amerikiečių spaudoje. 
Štai ir šių metų savaitinis žur
nalas Time birželio 28 dienos lai
doje pristato šią lietuvio knygą 
.savo 8 milijonų skaitytojams 
drauge įdėdamas ir autoriaus 
nuotrauką.

Pristatydamas ..veikalą Time 
knygų apžvalgininkas rašo, kad 
“nei Prancūzų Revoliucija, nei 
Napoleono bei Amerikos civil.

Neseniai iš Europos sugrįžęs 
Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lie
tuvos Delegacijos Pavergtųjų Sei
me Pirmininkas min. V. Sidzi
kauskas maloniai sutiko pasida
linti su mūsų skaitytojais minti
mis apie savo kelionę ir atsaky
ti jam redaktoriaus pateiktus 
klausinius.

Kuriais tikslais bei reikalais šį 
kartą vykote Europon?

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas, kurio būstinė yra New Yor
ke, kasmet stengiasi savo sesiją 
turėti ir Europoje. Šiemet tenki
nomės kuklesniu susirinkimu — 
PETS konferencija, nors tikslai 
buvo tie patys: (a) pabrėžti PETS 
europinį pobūdį ir domėjimąsi 
Europa, (b) panaujinti ir pagy
vinti ryšius su Europos bendro
mis politinėmis institucijomis — 
Europos Tarybos Ministerių Ka
binetu ir Patariamuoju Seimu 
Strasburge (Europos Tarybai pri
klauso 16 valstybių), (c) pagy
vinti Europoje sovietų pavergto
sios Europos dalies bylą ir (d) 
pasitarti su savų tautų politikais

karai neužimponavo tiek romanis
tų, kaip Vokietijoj Trečiasis Rei
chas. "Namai ant smėlio” lietuvio 
parašytas romanas kupinas kar
čios ironijos ir laikytinas vienu 
iš geriausių veikalų, liečiančių 
nacinę epochą.” Toliau apžvalgi
ninkas skaitytojams trumpai pa
duoda knygos turinį.

Tenka tik pasidžiaugti, kad lie
tuvis autorius, neišeidamas iš lie
tuvių tautos, gražiai rekomen
duojąs! su savo kūryba svetur.

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ 
B-NĖS KRAŠTO TARYBOS 

RINKIMAI
. Paryžiuje įvyko Prancūzijos 

Liet. B-nės Krašto Tarybos ir 
Garbės Teismo rinkimais Į Tary
bą išrinkti (alfabetine tvarka): 
R. Bačkis, P. Klimas, Pulk. J. 
Lanskoronskis, P. Liutkus jr., J. 
Mačiukaitė-Matorė, S. Jokubaus- 
kaitė-Pagnier, Kun. J. Petrošius, 
Min. E. Turauskas, E. Vaičiekaus- 
kas, B. šlepetytė-Vęnskuvienė, A. 
Venskus. Į Garbės Teismą: Prof. 
J. Baltrušaitis, A. Liutkus, E. 
Turauskienė.

Prancūzijos Liet. B-nės Kraš
to Tarybos pirmininku išrinktas 
A. Venskus. Krašto Valdybon iš
rinkti: Kun. J. Petrošius, B. Veiu- 
kuvienė ir P. Liutkus. Į Revizijos 
Komisiją įėjo: J. Matorė, S. Pag- 
niex- ir P. Klimas. (E)

LIETUVOS DVASININKŲ 
ATSTOVAI ROMOJE

Dalyvauti mirusio Popiežiaus 
Jono XXIII-jo pomirtinio pager
bimo iškilmėse iš pavergtos Lie
tuvos pro Maskvą į Romą birželio 
10 d. buvo atskridę trijų vysku
pijų valdytojai: Kauno vyskupi
jos administratorius kan. J. Stan
kevičius, Vilniaus arkiv. valdy
tojas kan. Č. Krivaitis ir Kaišia
dorių vysk. vald. kan. P. Bakšys, 
kun. dr. Pijus čižauskas. Jie bu
vo apgyvendinti viešbutyje neto
li sovietų ambasados. Iš Romos 
gautomis žiniomis, tie delegatai 
su vietos lietuviais vengė bet ko
kių ryšių. Jie vaikščiojo vis po
ros rusų ir lietuvių politrukų ly
dimi. Iš Romos į Lietuvą išvyko 
birželio 18 d. (E)

DIDŽ. BRITANIJOS LIETUVIAI 
IR BIRŽELIO MINĖJIMAI 
Ryšium su Baisiojo Birželio su

kaktimis Britų lietuvių Taryba 
britų spaudai parengė specialų 
leidinį — Press-Release. Jo at
spausta 1.500 egz. ir prieš Sekmi
nes šioji informacija, dėl parlą- 
mento atostogų, jau buvo išsiun
tinėta visiems Britų Parlamento 
nariams. Leidinys pačiai britu 
spaudai bei paskiroms organiza
cijoms išsiuntinėtas pirmoje bir
želio mėn. pusėje. “Press Re
lease” išleistas birželio 13-18 did. 
įvykiams priminti ■ ir jo turiny 
skyriai (su išsamiomis informa- 

ir visuomenininkais, gyvenančiais 
Europoje.
Kokie buvo konferencijos daly
viai?

Konferencijos dalyviai buvo 
dvejopi: Pavergtųjų Seimo atsto
vai ir gausūs svečiai. Seimo at
stovais buvo iš JAV tautinių dele
gacijų Pavergtųjų Seime 9 pirmi
ninkai ir Seimo Gen. Sekretorius, 
o iš Europos demokratų, socialis
tų, liberalų, profesinių ir “žalio
jo Internacionalo”. Taip pat daly
vavo Pavergtųjų Seimo Paryžiaus 
ii' Londono biurų direktoriai. Lie
tuvai konferencijoje atstovavo V. 
Sidzikauskas iš New Yorko ir dr. 
P. Karvelis iš Vokietijos. Be jud
viejų, konferencijoje inž. Venskus 
iš Paryžiaus atstovavo vid. Euro
pos krikščionims demokratams.

Konferencijos posėdžius savo 
dalyvavimu ir žodžiu pagerbė dau
gelis Europos valstybių parlamen
tarų, dalyvavusių -Europos Tary
bos Patariamajame Seime.: anglų 
austrų, danų, italų, norvegų, šve
dų, vokiečių ir kt.. Buvo labai gy
vas bendravimas tarp laisvųjų ir 
pavergtųjų europiečių atstovų. Į 
konferencijos suruoštus pietus ap
silankė ir E.T. Patariamojo Sei
mo Pirmininkas Federspiel, buv. 
Prancūzijos premjeras Pflimlin, 
Italijos senatorius, Povilo VI-jo 
brolis, Ludovico Montini, Europos 
Taryboj Neatstovaujamų Europos 
Tautų Komisijos Pirmininkas ir 
Vicepirmininkė ir eilė kitų įžy
mybių.

Kurios svarbiausios problemos 
konferencijai rūpėjo? .

Konferencijos darbotvarkėje bu
vo 3 klausimai: (1) katras kelias 
eina į sovietų pavergtosios Euro
pos laisvę, ar Vakarų bendradar
biavimo su Kremliaus mūsų kraš
tams užkartais kvislinginiais re
žimais, ar Vakarų paramos pa
vergtosioms tautoms, kad tais ne
lemtais režimais nusikratytų? (2) 
kuri yra sovietų pavergtosios Eu
ropos reikšmė Europos ir apskri
tai Vakarų saugumui? ir (3) ku
ri yra Europos ateitis — konti 
nentinė bendruomenė ar atlanti- 
nė, ar abiejų sintezė? Pirmąjį 
klausimą referavo V. Sidzikaus
kas, antrąjį Seimo gen. Sekreto
rius, trečiąjį — Rumunijos dele
gacijos pirmininkas. Po praneši
mų buvo gyvos diskusijos, o pri
imtos išvados atitinka pačius 
klausimus.

Ar konferencijos darbai baigėsi 
tik Strasburge?

Ne. Strasburge jie tik prasidė
jo. Apsvarsčiusi aukščiau minė
tus 3 klausimus, konferencija pa
sidalino į 3 grupes ir pasileido į 
Europos sostines. Viena grupė ap
lankė Vokietiją ir Italiją, antra 
— Olandiją, Daniją, Švediją, o

LIETUVOJE
ŠVENTŲJŲ PAVEIKSLAI

IR VAKARIETIŠKI FILMAI
Net šeši “Tiesos” koresponden

tai lankė naujuosius pastatus 
Vilniaus Daugpilio gatvėje (plg. 
“Tiesa”, 130 nr. birž. 5) ir pri- 

cijomis apie įvykius Lietuvoje): 
apie okupaciją, kolektyvinius 
ūkius, gyvenimo lygį, rusifikaciją 
ir pasipriešinimą. Leidinys baig
tas žodžiais; “Estų, latvių ir lie
tuvių siekimai reikalingi atgar
sio Jungt. Tautose ir paskirose 
valstybėse”. Britų spauda į šią 
lietuvių išleistą informaciją jau 
atkreipė dėmesį. Įvyko minėjimai 
ir lietuvių telkiniuose. (E)

LIETUVĖ PASAUL.
MAITINIMOSI KONGRESE

Birželio 4-18 d.d. Vašingtone 
įvykusiame Pasauliniame Maitini
mosi Kongrese dalyvavo vyriau
sybinės ir šiaip organizacijos, tu
rinčios patariamųjų organizacijų 
statutą Jungt. Tautose. Viena to
kių organizacijų yra Pasaulinis 
Motinų Sąjūdis, kuriame atsto
vaujamos ir lietuvės. To sąjūdžio 
delegacijos sąstate kongrese da
lyvavo ir Ona Bačkienė, Sąjūdžio 
Tarėja ir Pasaulio Liet. Bendruo
menės įgaliotinė. (E) 

trečia, kurioj su Rumunijos ir 
Lenkijos delegacijų pirmininkais 
teko ir man dalyvauti, aplankė 
Paryžių, Briuselį ir Londoną.

Kaip atrodo pavergtosios Europos 
reikalai lankytose sostinėse?
• Apskritai atrodo gerai. Konfe
rencijos delegacijos buvo priimtos 
arba pačių premjerų ar kitų vy
riausybių narių, ar parlamentų 
pirmininkų, ar užsienių reikalų 
ministerijų aukštų pareigūnų. 
Pvz. mano dalyvauta delegacija 
buvo priimta Prancūzijos parla
mento pirmininko, parlamento už
sienių reikalų komisijos pirminin
ko, užsienių reikalų ministerijos 
Europos Departamento direkto
riaus, de Gaulle partijos gen. sek
retoriaus. Visur ir visi pasisakė 
už mūsų kraštų nepriklausomybės 
reikalą. Ta proga Britanijos Už
sienių Reikalų Ministerijoj aukš
tas pareigūnas dar kartą priminė, 
kad “Jos Karališkos Didenybės 
nepripažino ir neprižįsta Baltijos 
valstybių inkorporacijos į Sov. 
Sąjungą”.

Kaip vertiname konferencijos re
zultatus Lietuvos laisvės kovai?

Konferencijos reikšmė laisvės 
kovai nesiribojo tik darbotvarkės 
diskusijomis ir konferencijos de
legacijų vizitais Europos sostinė
se. Konferencijos proga pavergto
sios Europos byla labai plačiai 
buvo išgarsinta radio bangomis ir 
spaudos skiltyse. Man pačiam te
ko prancūziškai kalbėti per Radio 
Diffusion Francaise, taip pat aiš
kintis spaudos konferencijose su 
prancūzų, belgų, anglų ir tarptau
tinės spaudos atstovais. O išneši
mas pavergtųjų bylos Europos 
viešumon yra labai svarbus, nes 
aplamai Europos veidas per pra
ėjusį dešimtmetį yra smarkiai pa
kitęs. Europa visko turi, ir jau
noji karta pamažu apsipranta su 
esama padėtimi. Pavergtųjų Sei
mo konferencija tam tikra prasme 
Europai buvo tikra injekcija, sti
muliuojanti jos susidomėjimą pa
vergtųjų kraštų byla.

Su kuriais lietuvių veiksniais teko 
susitikti?

Prancūzijoje labai uoliai talki
no ir gelbėjo Lietuvos atstovas 
prof. J. Baltrušaitis ii’ min. E. 
Turauskas, Briuselyje — pik. J. 
Lanskoronskis, Londone — min. B. 
K. Balutis ir inž. J. Vilčinskas 
Min. Balutis suorganizavo ir ben
drą visų baltiečių pasitarimą. 
Vokietijoje teko dalyvauti Baltijos 
Tarybos ir Vliko Vykdomosios Ta
rybos pasitarimuose, taip pat kal
bėtis su Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės vadovaujančiais žmo
nėmis ir Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Pirmininku aktualiais klau
simais. Pei- Madrido radiją teko 
tarti žodis pavergtiesiems bro
liams Tėvynėje.

pažino, kad ten esama daug sau
lės ir jaunų želmenų, viskas kve
pia jaunyste, bet... trūksta agita
torių. Korespondelntams nepati
ko, kad kai kuriuose naujakurių 
butuose ant sienos kabą šventų
jų paveikslai, rožančius, žmonės 
lanko kiną, bet daugiau niekuo 
nesidomi, neskaito knygų. Pas 
kai kuriuos gyventojus spaudos 
atstovai pamatę atverstus albu
mus su kino artistų atvaizdais. 
Buvo paaiškinta: juk nieko blo
go, jei jaunimas žavisi ir užsieni
niais filmais su kaubojišku at
spalviu. Taip — partinio dienraš
čio atstovai paaiškino — tai blo
gi, nes sovietiniai piliečiai pri
valą domėtis sovietiniais filmais, 
nes juk užsieniniai skiepiją prie
vartą ir žemus instinktus...

Sunku pasakyti, ar atsilankę 
korespondentai sugebėjo įtikinti 
naujųjų namų blokų gyventojus. 
Aišku tik, kad šaukiamasi drau
gų agitatorių pagalbos, nes juk 
tie gyventojai Daugpilio gatvėje 
atstovaują daugelį visuomenės 
sluogsnių: čia gyvena gretimos 
grąžtų gamyklos darbininkai ir 
aerouosto, universiteto darbuoto
jai, šoferiai ir šaltkalviai, mete
orologai ir bibliotekininkai, gy
dytojai ir partiniai darbuotojai.
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45-ri METAI LIET. SKAUTIJAI
“Su skautybe mes siejame 

dainas.
su skautybe žygiuojam pir

myn
Mūs jaunatvė, mūs skautiškas 

veidas
vis pakeltas į saulę augštyn!”

A. Dundzila

Prieš 45 metus, Tautos atgimi
mo pranašą puoselėtoji ilgus me
tus Lietuvos nepriklausomybė pa
skelbta sostinėje Vilniuje. Guves
nieji Tautos nariai stojo i laisvės 
kovotoju eiles, nes priešai supo 
besikeliančią Tėvynę iš visą pu
sią. Ypač jaunuomenė buvo jaut
ri Lietuvos nepriklausomybės ry
tą. Taip pat Vilniuje, s. Petro 
Jurgėlos vadovaujamas, dar mū
są kariuomenei neįsikūrus. įsistei
gė pirmasis lietuvią skautą vie
netas 1918 m. lapkričio mėn. 1 d. 
Šis lietuvią skautą sąjūdis atgim
stančioje Tėvynėje prigijo ir at
liko reikšmingą vaidmenį, nes jis 
yra visuomeninis lietuvią susivie
nijimas, turįs tikslą pagal Rober
to Baiden Powellio skaistybės sis
temą auklėti lietuvią jaunimą re
ligingais savo konfesijos nariais, 
dorais, kilnios dvasios, tvirto bū
do, sveikais žmonėmis, sąmonin
gais lietuviais ir naudingais pi
liečiais

Lietuvią skautija jau 45 metai 
neša baltos lelijos ir mitelės vė
liavą su šūkiu "Dievui. Tėvynei 
ir Artimui", per Nepriklausomy
bės laikotarpį išaugusi iki 30.000 
aktyvią skautą šeimos ir per 
C0.000 perleidusi per skautiškas 
eiles lietuviško jaunimo. Okupan
tams užplūdus mūsą kraštą, iš
nešta jos vėliava per pogrindį ir 
karo audras į tremtį ir čia vėl 
suplevėsavo Vakaruose, suburda
ma per 5000 skautą ir skaučią 
vargingose DP stovyklose. Iš po 
karo griūvėsią lietuviškoji skauti
ja atsistojusi sustiprėjo ir išaugo 
susiorganizuodama po savos vado
vybės globa.

Priverstinai emigracijos iškylai 
į visas pasaulio šalis atėjus, lie
tuvią skautai nepakrito .bet or
ganizuotai įsikūrė Anglijoje, Ame
rikoje. Australijoje, Argentinoje, 
Kanadoje, Vokietijoje, Venczue- 
loje ir kituose kraštuose, apjung
ti pasaulinės Lietuvią Skautą Są
jungos vadovybės su savomis uni
formomis, laikraščiais, žurnalais, 
savomis lietuviškomis tradicijo

IŠKYLA I GEMBROOK
t

Kunigaikščio “Margio” draugo
vė š. m. gegužės mėn. 25 d. suruo
šė iškylą į Gembrooką p. p. Kačia- 
rauskų žemėje. Iškyloje dalyvavo 
16 skautų. Jai vadovavo v. si. K. 
Antanaitis (draugininkas), talki
nant ps. V. Adomavičiui (draugo
vės adjutantas).

Iš Melbourne išvykom 8.45 vai. 
rytą ir sėkmingai atvykome j pa
sirinktą vietą 11 vai. Traukiny 
dainavome lietuviškas dainas. Iš 
stoties taip pat su daina pasiekė
me stovyklavietę. Iškylos daly
viai buvo suskirstyti į Vilkų, Liūtų 
ir Žalčių ir Vyčių Kandidatų būre
lius. Kiek užkandę bei įsikūrę, 
pradėjome programą. Stovyklavi
mas buvo pagrįstas konkursais, t. 
y. už viską buvo duodami taškai 
skiltims: už lietuviškumą, darbų 
atlikimų, mazgus, kelionės ženklus, 
rikiuotę, dainas, drausmingumą ir 
medžių kirtimą. Svetima kalba 
kalbantieji buvo baudžiami atskai- 
tant už tai taškus.

Miške buvo pravestas žaidimas 
“kelionė ženklais”, kurį laimėjo 
Vilkų skiltis ir vyčiai kandidatai. 
Buvo atlikti du nakties žaidimai. 
Tradiciniai vyčiai naktį aplankė 
stovyklą ir sėkmingai įvykdė sto

mis, gimtąją kalba, dainomis ir 
giesmėmis, stovyklomis, kryžiais 
ir Rūpintojėliais.

Lietuvią Skautą Sąjunga L9£4 
m-, priimama į Pasaulio Skautą 
šeimą ir nuo šiol atstovaujama vi
suose tarptautiniuose sąskrydžiuo
se — džiamborėse, eidama efek
tyvaus Lietuvos ambasadoriaus 
pareigas savo įspūdingomis paro
dėlėmis, pasirodymais ir lietuviš
kos skautybės gilumu. Netekus, 
Nepriklausomybės, LSS-ga įsten
gė, nugalėdama didžiausias kliū
tis, prasiveržti į pokarinius pa
saulio skautą susibūrimus ir kon
ferencijas, įvykusias Prancūzijo
je, Austrijoje, Kanadoje, Angli
joje, Filipinuose ir Indijoje, kur 
suskrisdavo keliasdešimt tieksian
čią skautą ir vadovą iš viso pa
saulio, kad iškeltą savoje sody
boje mūsą trispalvę prie lietuviš
ko kryžiaus ir Rūpintojėlio.

Nepriklausomybės metais skau
tiškasis sąjūdis davė pirmuosius 
entuziastus, karo lakūnus, įvairią 
šaką karius, pirmuosius karo ir 
prekybos laivyno jūrininkus bei 
visą eilę Tautos šviesuomenės: 
mokytoją, gydytoją, inžinierių, 
■profesorią, dvasininką, rašytoją, 
dailininką ir kitą profesiją šviesią 
asmenybią. N e paskutinio ji sotin
tai buvo ir Nėpriklausomybės ka
inose, partizanuose, miško brolią 
eilėse, sunkiausiose Tautos valan

Nesikarščiuok! Būk šaltakraujis!

vyklos užpuolimą, nors naktį ir bu
vo nešama sargyba.

Vakare įvyko laužas, po kurio 
vyčiams kandidatams ps. V. Ado
mavičius skaitė paskaitą: Lietu
vos Konstitucija.

Sekmadienį skautai dalyvavo 
mišiose. Po jų miške buvo praves
ti dar du žaidimai ir dviejų dienų 
iškyla baigta laužu.

įdomesni iškylos įvykiai:
1. kas sudorojo brolio Arvydo 

megstinį?
2. broliai Jonas ir Andrius pri

sirinko tiek dėlią, kad galėtą įkur
ti ją ūkį;

3. atrodo, kad broliai Ramanaus
kai tradiciniai perleidžia vienas 
kitam šią dainą "norėčiau nuke
liauti ten toli, toli...";

4. kandidatai, atrodo, yra linkę į 
prozą, nes jausmingai deklamavo 
masiniai eilėraštį apie "Idealus’’;

5. per nakties žaidimą brolis Ka
zys taip gerai užsimaskavo, kad 
kiti’ prabėgdami jį sumindžiojo;

6. broliui Kęstui taip ;>atiko bro
lis Viktoras, kad per "vėliavos vo
gimą" įbėgo į išskėstas br. Vikto
ro rankas;

7. brolis Šarūnas ir brolis Ly- 
nikas po iškylos laikomi "vėliavos

RAŠO
ANTANAS

KRAUSAS

dose. Nemaža skautą paaukojo gy
vybę gindami Tautos laisvę arba 
liko nukankinti svetimąją, mūsą 
krašto užgrobėją.

Ir Australijon patekę lietuviai 
skautai sudaro LSS-gos rajoną, 
apjungiantį per 400 nartą su savo 
tuntais, vietininkijomis, Adelaidė
je, Brisbanėje, Geelonge, Melbour
ne, Sydnėjuje ir Perthe. Kasme
tinės stovyklos, iškylos .pasirody
mai, šventės bei minėjimui talki
na lietuvią bendruomenei išlaiky
ti lietuviškumą priaugančioje kar
toje. Rajono skautai gražiai at
stovavo savo sąjungą ir Lietuvą 
Ramiojo Vandenyno tarptauti
niuose sąskrydžiuose, džiamborė
se: Yarra Brae 1948 m. Vikto
rijoje, Greystanes 1952 m. New 
South Wales ir Clifford Parke 
Viktorijoje 1955 m. Šiose džiam
borėse susilaukė didelio svetim- 
taučią dėmesio ir įvertinimo savo 
geru susitvarkymu, pasipuošimais, 
skautiškomis įrangomis, parodėlė
mis ir pasirodymais. Buvo filmuo
jami ir klausinėjami apie 'ken
čiančią Tėvynę Lietuvą. Mūsą bro
liai skautai buvo tikrieji paverg

AUŠROS
“AUŠROS” TUNTAS 

SYDNĖJUJE
Lankėsi Rajono Vadas. LSS 

Australijos Rajono Vadas v. s. V. 
Neverauskas gegužės 25 —26 d. d. 
lankėsi Sydnėjuje. Gegužės 26 d. 
čia turėtas Rajono Vadijos posė
dis, kurio metu padaryta visa eilė 
rajono veiklai svarbių nutarimų. 
Ta pačia proga R. V. susitiko su 
A LB Krašto V-bos pirmininku ps. 
J. Jonaičiu, bei visa eile skautų 
vadovų, apsilankyta Sydnėjaus 
“Aušros” Tunto skautų surengta
me Kaukių Baliuje.

vogimo’’ specialistai;
8. brolis Jonas M. išrado naują 

medžiagą kelio ženklams atžymėti;
9. brolis Antanas apsilankiu

siems vyčiams sudarė daug sun
kumą ją planams įvykdyti...

ši dviejų dienų stovykla praėjo 
lietuviškoj ir skautiškoj nuotaikoj. 
Į Melbourną grįžome 6 vai. vakaro.

Savaitgalio konkursą laimėjo 
Vilkų skiltis ir vyčiai kandidatai 
surinkdami po 117 taškų.

Beržas.

MŪSŲ PASTOGĖ

Ps. J. Makulis, 
naujasis “Džiugo tuntininkas

tosios tautos liudininkai keliasde- 
šimts tūkstančią tarptautines 
skautą šeimos susibūrimuose, kur 
lietuviškoje pastovyklėje plevėsa
vo mūsoji trispalvė ir skelbė pa
saulio skautijai mūsą pavergto
sios tautos skundą.

1959 m. LSS Australijos Rajo
nas net įstengė nusiąsti lietuvią 
skautą reprezentacinį vienetą į 
Aziją, į pasaulinę skautą džiam- 
borę, įvykusią Filipinuose, suor
ganizuoti ten parodėlę ir iškelti 
mūsą garbingą trispalvę tarp ki
tą nepriklausomu gyvenimu besi
džiaugiančią tautą vėliavą. Rajo
no atstovas dalyvavo tais pačiais 
metais pasaulio skautą vadovą 
konferencijoje Indijoje stebėtojo 
teisėmis ir susilaukė nemaža res- 
pekto iš konferencijos dalyvią, o 
ypatingai iš šeimininką indą pu
sės, kurie jį pasodindavo prie gar
bingiausią svečią.

Savo 40 metą jubilieją LSS 
Ajlstralijos Rajonas atšventė Mt. 
Marthoje prie Melbourne, Viktori
joje, suburdamas apie 200 lietu
vią skautą ir skaučią IV-ton Tau- 
tinėn Stovyklon iš įvairią skau-

, TUNTE
Gegužės 26 d. R. V. dalyvavo 

“Aušros” Tunto sueigoje, kurios 
metu jis pravedė ps. A. Alčiausko 
įžodį ir įteikė LSS pasižymėjimo 
ženklus visai eilei Sydnėjuje gyve
nančių skautų vadovų: Už Nuo
pelnus ordiną — s. kun. P. Butkui, 
ps. A. Dudaičiui, ps. A. Alčiauskui, 
s. M. Osinaitei — Cox; Tėvynės 
Sūnaus žymenį — s. v. v. si. A. 
Migevičiui; Pažangumo žymenį — 
psl. R. Zinkutei. Pačiam R. V. 
neseniai apdovanotam Lelijos Or
dinu jį prisegė LSB Rajono Vadei
va.

Gegužės mėn. 26 d. vakare R. V. 
išvyko atgal į Adelaidę.

“AMBASADORIAI”.
Teko girdėti, kad “Šarūno” vy

čių būrelio kandidatai, sudarę tre
jetą, save pasiskyrė “ambasado
riais” ir išvyko į Melbourną. Kal
bama, kad jie buvo nuvažiavę pa
sitarti dėl ateinančios sporto šven
tės ir rajoninės stovyklos, nors ji 
dar labai toli. Gražu, kad jie anks
čiau gavę . “duobkasių” titulą, 
stengiasi vis daugiau “specialy
bių” įsigyti. Laimingo, bet ne 
tokio staigaus “ambasadoriavimo” 
linki Jums Reguliarus.

DŽIUGO
NAUJOJI “DŽIUGO” TUNTO 

VADIJA
Naujasis “Džiugo” tunto tunti- 

riinkas ps. J. Makulis neseniai su
šaukė tunto štabo posėdį Lietuvių 
Namuose Thornbury ir sudarė šios 
sudėties vadiją: tuntininko pava
duotojas ir australų skautų reika
lams ryšininkas — ps. A. Talačka, 
skautų vadovas — ir tuntininko 
pavaduotojas — j. ps. V. Vaitkus, 
tunto adjutantas — s. v. si. Ed. 
Nagulevičius, skaučių skyriaus ve
dėja — s. D. Čižauskienė, vyr. 
skaučių “Audros” būrelio vadovė
— v. s. si. Jūratė Paragytė, skau
čių “Živilės” draugovės drauginin
ke — v. s. v. si. J. Normantaitė, 
skaučių “Živilės” draugovės adju
tante — v. s. v. si. I. Didžytė, jau
nesnių skaučių “Vaidilučių” drau
govės draugininke — v.s. v. si. 
Audronė Paragytė, skautų vyčių 
“Dariaus Girėno” būrelio vadas
— s.v. Remigijus Bakaitis, jūros 
skautų — budžių vadovas — psl. 
R. Slavickas, skautų “Margio” 
draugovės draugininkas — v. si. K. 
Antanaitis, jaunesniųjų skautų 
vadovė — v. s. v. si. B. Adomavi
čienė, jos pavaduotojomis — Rasa 
žižytė, Nijolė Adomavičiūtė., ūkio 
skyriaus vadovas — J. Čirvinskas, 
tunto laužavedis — j. ps. A. Gabas. 
Papildomai dar paskirti vilkiukų 
draugovės adjutantu si. Šarūnas 
Žiedas, skautų dr-vės adjutantu — 
ps. V .Adomavičius, koresponden
tai: skaučių — v. si. Ieva Didžytė 
i) skautų •— s. v. v. si. R. Kazlaus
kas.

Be to posėdy nutarta dalyvauti 
organizuotai birželio 14 d. minėji-' 
me šv. Jono bažnyčioje. Tunto iž
dui papildyti numatyta suruošti 
loteriją ir koncertą.

tieką vienetą Australijoje.
Šiais metais sausio mėn. 2-11 

d.d. ra jonas suruošė M t. Craw
ford, Pietą Australijoje, “Vil
niaus” Jubiliejinę Stovyklą, ku
rion suskrido per 200 skautą ir 
skaučią iš įvairią vietovią. Tai 
žymus įvykis lietuviškai skautijai. 
Plačiau apie ją nekalbėsime, nes 
anksčiau buvo rašyta.

LSS Tarybos Pirmija paskelbė 
šiuos metus iki lapkričio mėn. 1 
d. jubiliejinais metais. Todėl de
damos visos pastangos sustiprin
ti skautą vienetus, pakelti skau
tišką dvasią, kad būtume geresni 
savo tautos nariai, ištikimi šio 
krašto piliečiai. Lietuvią bendruo
menė ir jos organizacijos įvertino 
ir rėmė lietuvią skautiškąjį są
jūdį. Tikimės, kad ji ir toliau 
rems šį reikšmingą jaunuomenės 
sambūrį, susibūrusį į Brolijos ir 
Seserijos eiles Dievo, Tėvynės ir 
A rtimo tarnybai.

JUROS BUDZIAI
' “DŽIUGO” TUNTAS 

MELBOURNE
Jūros Budžiui. Žiemos metu, kol 

burlaiviai remonto stadijoje, Mel
bourne jūros budžiai vis dėlto ne
snaudžia ir laisvą laiką paskiria 
irklavimui. Melbourne budžiams 
vadovauja Martynas Didžys, (3- 
čio kurso chemikas), o jiems talki
ninkauja jūr. ps. V. Vaitkus (jūrų 
skautų skyriaus vedėjas) ir jūr. 
ps. A. Gabas.

Birželio mėn. atliktos dvi kelio
nės baidare. Bandomoji kelionė iš 
Altonos priemiesčio pajūriu ir Ya- 
rros upe 10 mylių aukštyn. Plau
kė M. Didžys ir Bernardas Jara
šius (5-to kurso medikas). Antroje 
kelionėje birželio mėn. 8 — 10 die
nomis abu budžiai nuplaukė 50 
mylių Yarros upe žemyn, persi
keldami per kelioliką akmenuotų 
krioklių ir daugelį medžiais už
griuvusių vietų. Kartu gabenosi 
palapinę, miegamus maišus ir 
maistą.
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TUNTE
Tikimąsi, kad tuntininkas ps. J. 

Makulis savo didžiu patyrimu sus
tiprins tunto veiklą ir sėkmingai 
išspręs daug atsirandančių proble
mų.

SKAUTININKU RAMOVĖS 
SUEIGA

“Džiugo” Tunto tuntininkas ps. 
J. Makulis sušaukė birželio 21 d. 
skautininkų sueigą ir tuo atgaivi
no ramovės veiklą. Sueigos pra
džioje kun. P. Dauknys, MIC. ir 
Vytautas šalkūnas davė paskauti- 
ninko įžodį. Jį pravedė s. A. Ba
kaitis. Naujuosius ramovės na- 
rius pasveikino ilgesniu ar trum
pesniu žodžiu ps. J. Makulis, s. A. 
Bakaitis ir v. s. A. Krausas. Džiu
gu, kad skautininkų šeima Mel
bourne padidėjo dviem naujais 
nariais. Linkėtina, kad jie įneš
tų į skautišką veiklą savo dalį ir 
būtų gyvais skautininkais atlik
dami savo pareigas lietuviškai 
skautijai.

Po įžodžio sekė kavutė ir pasi
tarimas aktualiais skautavimo 
klausimais. Tuntininkas ps. J. 
Makulis kvietė visus skautininkus 
aktingai prisidėti prie tunto veik
los ir įvairiais būdais remti skau
tiškąjį sąjūdį. Tunto pareigūnai 
ir sueigos dalyviai aptarė šių die
nų skautavimo problemas. Sueigos 
pabaigoje į naują Melbourne 
Skautininkų Ramovės vadovybę 
išrinkti: pirmininku ps. A. Pocius, 
sekretorium ps. V. šalkūnas. Nu
tarta rinktis kas trys mėnesiai.

(K.)

“VILNIAUS TUNTAS” 
ADELAIDĖJE

Tunto sueiga. Birželio 9 d. Lie
tuvių Namuose įvyko “Vilniaus" 
Tunto šueiga. Jos metu įvyko 
įžodis bei pakėlimai į vyresnišku
mo laipsnius. Susibūrę ratan 
paskautininkai ir skautininkai j- 
jungė į savo tarpą v. s. v. si. J. 
Maželienę ir v. s. v. si. M. Never- 
auskienę, kurios davė skautininkių 
įžodį. Linkiu naujoms paskauti- 
ninkėms ir toliau taip gražiai 
dirbti su sesėm skautėm.

“Vilniaus” Tunto tuntininkas 
Vytautas Opulskis pakeltas į skau
tininko laipsnį. Broliui tuntinin- 
kui linkim dar daug metų būti ši
tose pareigose, kurias jis sėkmin
gai eina.

Po to įvyko jaunųjų skaučių įžo
dis. Egzaminus išlaikė ir įžodį 
davė dvi sesutės Bielskytės ir Dai
na Neverauskienė. Dėl ilgokos 
oficialios dalies lauželio ir dainų šį 
kartą ir nebuvo. Bet buvo gauso
kas būrelis tėvelių salėn susirin
kusių, kurie atydžiai sekė visas ce
remonijas ir linksmi grįžo namo.

Adelaidės Meška

Be reguliarių savo sueigų kas 
mėnesį, budžiai dalyvauja iškylose 
bei minėjimuose.

Birželio mėn. 16 d. aplankė vie
ną iš didžiųjų keleivinių laivų 
“Canberra”, kuris tuo metu stovė
jo Melbourne uoste.

Orui atšilus tikimasi kuo grei
čiau leisti į vandenį atremontuo
tus burlaivius ir priimti daugiau 
jaunesnių brolių bei sesių į jūrų 
skautų eiles.

Gero vėjo! A. G.

ATIDĖTA IŠKYLA

. Iškyla į Naracoorto grotas laiki
nai atidėta dėl menko susidomėji
mo ir mažo užsirašiusių skaičiaus. 
Yra vilties, kad ji įvyks vėliau, 
nes reiktų pamatyti tas nuostabias 
uolas ir požeminius urvus. X.
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VYTAUTAS PATAŠIUS

1863 JIKIl SUKILIMAS LIETUVOJE
(PASKAITA, SKAITYTA ŠVIESOS PARENGIME SYDNĖJUJE, BIRŽELIO 1 D., MININT SUKILIMO 100 METŲ SUKAKTI) 

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

SUKILIMAS UŽVERDA
Rusų planui paaiškėjus, Varšu

va sukilo 1863 metų sausio mėnesį, 
gi vasario mėn. sukilimas prasi
veržė ir Lietuvoje. Sukilimo ko
mitetai Lietuvoje žadėjo valstie-

pektyvos.
Sukilimas išsiplėtęs Lietuvoje, 

Gudijoje ir Lenkijoje, nors šiuo 
metu daugiau partizaninio pobū
džio. Sukilimo pradžioje, Lietu
voje stovėjo apie 6000 rusų ka-

ginklus, samdant laivus.
Zigmantas Sierakauskas, sukiT 

limo komiteto paskirtas vyriausiu 
ginkluotų pajėgų vadu Lietuvos 
srityje, pasitaręs su svarbiausiais 
Ignu Laskausku ir gydytoju Bo

čiams duoti jų dirbamų žemę nuo
savybėn, todėl Lietuvoje masiniai 
sukilo valstiečiai. Lenkijoje suki
limas daugiau rėmėsi miestiečiais 
ir bajorais.

Sukilimas Lietuvoje prasidėjęs 
per anksti, spontaniškai, neturėjo 
nei vieno karinio vado, nei paruoš
to veikimo plano. Sukilimo orga
nizacinis komitetas tiko paruošia
mam konspiraciniam darbui, bet
nebuvo kariniai žinovai. Tinkamas

riuomenės. Buvo dedamos dide
lės viltys, kad rusų kariuomenė 
nenorės aktyviai sukilimo malšin
ti. Revoliucinis judėjimas buvo 
gana plačiai paplitęs karininkų 
tarpe, tai parodė jau 1839 metu 
dekabristų sukilimas įvairiose įgu
lose, 1839 metais keli rusų kari
ninkai Vilniaus įguloje bandė iš
vaduoti suimtų sukilėlį Simonų 
Konarskį, dėl ko patys sugauti tu-
rėjo smarkiai nukentėti.

leslovu Dluskiu, išdirbo karo veik
smų planų. Jis nenorėjo tenkintis 
vien partizaniniu veikimu, bet pla
navo užvaldyti Baltijos krantus, 
kad galima būtų lengvai gauti 
ginklų iš užsienio. Jūros keliu 
turėjo atplaukti ir formuojamas 
savanorių legijonaš. Savo veiks
mais taip pat norėjo nukirsti visų 
susisiekimų tarp Petrapilio ir Var
šuvos (jungiamų keliais ir kų tik

vadas atsirado tik kovo mėnesį — 
vykstųs į užsienį per Vilnių spe
cialia komandiruote 37 metų am
žiaus lietuviškos kilmės rusų gene
ralinio štabo karininkas Zigman
tas Sierakauskas. Šis gabus ka
riškis jau 1845 metais studijuoda
mas Petrapilyje, buvo įsitraukęs į 
lietuviškų veiklų su tenykščiais 
lietuviais studentais J. Geistaru, 
Oskierka, Baltazaru Kalinausku, 
suorganizavęs Lietuvių Jaunuome
nės Sųjungų su skyriais kituose 
universitetuose. 1848 metais įtar
tas revoliucine veikla ir be įrody
mų nubaustas atiduodant į kariuo-
menę eiliniu.

Jis ne tik išsitarnavo karininko

nas iš užsienio ragino rusų kariuo
menę nekelti ginklo prieš sukilė
lius. Pats Sierakauskas, kaip gen. 
štabo karininkas, žinojo nuotaikas 
karininkų tarpe Petrapilyje.

Tikėtasi aktyvios pagalbos iš už
sienio. Buvo žinoma, kad anglų 
min. pirm. Palemroton, praktiškai 
vadovavęs anglų politikai dar 
Krymo karo metu, labai palankiai 
nusiteikęs Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių atstatymui. Prancūzijos 
Imp. Napoleonas III ne kartų buvo 
drųsinęs revoliucinius veikėjus, 
1854 m’etais kariavęs prieš Rusiją 
ir 1859 metais prieš kitų Lenkijos

Bakuni- pravestu geležinkeliu) ir tuo pa
lengvinti lenkų sukilėliams.

Rytiniame fronte Zvierzdovskis 
su Gudijos sukilėliais turėjo ati
traukti dalį rusų karinių pajėgų 
nuo pagrindinio fronto, tuo tarpu, 
Lietuvos sukilėliai turėjo būti su
telkti į koncentruotų vienetų ir 
žygiuoti į Kuršą. Ten buvo tikė
tasi sukelti valstiečius, paskelbiant 
jiems visiškų laisvę ir žemės nuo
savybę, ir su kariuomene įsitvir
tinti pajūryje, lengvame ryšyje su 
užsieniu, tuo tarpu, kai maži pa
likti daliniai Lietuvoje ir Gudi
joje, turėjo plėsti sukilimų ir pul-

laipsnį, bet 1859 m. baigė su pa
gyrimu Petrapilio gen. štabo aka
demijų. Dažnai komandiruojamas 
į užsienį, kaip baudžiamosios tei
sės ekspertas, turėjo progos sueiti 
į asmeninį kontaktų su rusu Her- 
zenu, italu Garibaldi, lenkų gene
rolu Mieroslavskiu ir kitais revo
liuciniais veikėjais. Būdamas ar
timuose santykiuose su valdan
čiais sluogsniais Petrapilyje, Sie
rakauskas bandė palenkti karo 
minister) Miliutinų ir kitus įtakin- 
gesnius asmenis (gen. Suvorovų) 
sušvelninti režimų Lietuvoje ir 
Lenkijoje ir suteikti autonomijų.

1863 m. kovo mėn. siunčiamas į 
užsienį, pasilieka Lietuvoje. Su
tikdamas vadovauti sukilimui, ži
nojo, kad sau pasirašo mirties 
sprendimų. Jis, kaip ir kiti suki
lėlių vadai, buvo žinomas slapy- 
varde. Jo slapyvardis — Dolenga.

Sierakauskui atvykus, susikris
talizavo sukilimo planas bei pers-

priespaudėjų — Austrijų. Prūsija 
ir Austrija taip pat iš vienos pusės
kurstė sukilimų, norėdami nu
silpninti Rusijų, bet iš kitos pusės 
leido rusams persekioti sukilėlius 
savo teritorijoje, nes ir jie patys 
turėjo užėmę 4 lenkiškų žemių ir 
baiminosi sukilimo prieš save.

Nemaža pažadų buvo davęs len
kų ir lietuvių veikėjams Giuseppe 
Mazzini bei garsusis Garibaldi, 
Italijos vieny toj as. Lenkai buvo su 
italais susitarę, kad jie padės Ita
lijai susivienyti, o italai, atsidė
kodami, padės Lenkijai atgauti 
laisvę. Lenkų legijonai kovėsi ita- 
lų pusėje prieš austrus 1859 m.. 
1860 m. Italija susijungė, išskyrus 
popiežiaus valdomų teritorijų. 
Atėjo laikas Garibaldžiui išpirkti 
duotus pasižadėjimus, 
saujele žmonių prie 
valstybės prijungusio 
Neapolį, buvo tikimasi

Aktyviai užsienyje veikė 
grantai. Organizuojami 
transportai į Palangą, užperkant

Iš jo, su 
Pretmonto 
Sicilijų ir 
stebuklų.

emi- 
ginklų

NAUJA SISTEMA SIUNTINIAMS
Toronto dienraštis “The Tele

gram” paskelbė eilę straipsnių, 
parašytų L. Kossar ir J. Jursa 
apie siuntinius ir pinigus į ana
pus gelež. uždangos. Vienas jų 
straipsnių pavadintas “Dollars, 
Da — Roubles, nyet!” Juose ap
rašomas sovietų užsimojimas iš
naudoti išeivius ir tai sovietams 
pelningiausiu būdu. Straipsnio 
autorių apskaičiavimu, iš Kana
dos sovietai kasmet gauna apie 
20 milijonų dol. Anksčiau para 
ma giminėms buvusi superkama 
Kanadoj. Nuo 1958 metų įvesta 
ir kita sistema, pavadinta TU- 
ZEX. Ja naudojasi Čekoslovakija. 
Kanadoj ir JAV gyveną giminės 
perka doleriais atitinkamus ku
ponus specialiose agentūrose; jie 
persiunčiami Čekoslovakijon, kur 
gavėjas gali nusipirkti norimų 
daiktų už atitinkamų sumą pini
gų, bet tie daiktai esą vietinės 
gamybos. Ši sistema buvo greitai 
pritaikyta Vengrijai, Lenkijai ir 
R. Vokietijai IKKO, PE'KAO ir 
GENEX vardais. Dabar esą nu
spręsta šią sistemą pritaikyti ir 
Sov. Sąjungai. Ji esanti jau įves
ta Britanijoj, Prancūzijoj ir Ka
nadoj (ir kituose kraštuose. Red.) 
Dabartinė sovietų tendencija — 
mažinti siuntinių siuntimą ir plės
ti kuponų sistemą, kuri sovietams 
daug naudingesnė. Mokesčiai siun
tiniams esą tokie dideli, kad ne
beapsimoka juos siųsti. Taip pat 
pinigų persiuntimas per bankus 
esąs toks brangus, kad 
įmanoma naudotis jų 
mis.

Kanados čekoslovakų
rijos bendru raštu kreipėsi į Ka
nados vyriausybę, kuriame, be 
kitko pabrėžė, kad komunistų 
tikslas esąs kontroliuoti tautinių 
grupių ekonominį gyvenimą, da-

ryti įtakos jų spaudai ii- orga- 
zuoti penktąją kolonų. Daugelis 
kitų tautybių organizacijų esą 
reiškę savo .protestus dėl sovietų 
plėšikavimo ir pabrėžę, kad tie 
doleriai naudojami sovietinei pro
pagandai užsieniuose. Vien “Uk- 
rainska Knyha” Toronte, vienin
telė Inturisto patvirtinta agentū
ra Kanadoj, surenkani 1.600 dol. 
iki 2.400 dol. per dienų muito ir 
kitokių mokesčių 
mento atstovas P. 
tinis gynybos min., 
sarį buvo iškėlęs šį
lamente. Tada “Ukrainska Kny 
ha” pasiteisinusi, kad siunčianti 
anapus gelež. uždangos tik Ka
nadoj supirktus daiktus. Dabar ji 
to nebegali sakyti, nes įvedė ku
ponų sistemą: čia mokėk dole
riais, ten gaus vietinės gamybos 
prekes. Esą ženklų, rodančių, kad 
ta sistema išstums senąją siunti
nių sistemą.

forma. Parla- 
Heller, dabar- 
1962 m. pava- 
klausimą par-
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dinėti iš visų pusių rusų dalinius, 
žygiuojančius pajūrio link.

Planas gal buvo optimistiškas, 
bet tuo metu atrodė įvykdomas. 
Sukilimo komitetas, pasitikėdamas 
Sierakausko autoritetu, planą pa
tvirtino. Sierakauskas įsakė su- 
■kilėlius telktis Šėtos miškuose 
(pusiaukelėje tarp Kėdainių ir 
Ukmergės). Ten pamažėle slinko 
sukilėlių daliniai, pakeliui kauda- 
miesi su rusais. Pirmasis randez- 
vous pasiekė gydytojas Boleslovas 
Dluskis, ties Megienais sumušęs 
rusus. Nuo Paberžės atžygiavo 
su 300 dalgininkų kun. A. Macke
vičius, Paberžės folialistas Vienas 
iš pirmųjų puolęs rusus, sukilimui 
prasidėjus.

Prieš kelias savaites iš Italijos 
grįžęs 25 metų amž. teisių studen
tas Boleslovas Kolyska per porą 
dienų surinkęs virš 400 žmonių, 
pradėjo operacijas prieš rusus. 
Prie jo prisijungė kunigo Antano 
Navainos būrys. Balandžio vidu
ryje, didelis sukilėlių dalinys susi
telkė stovykloje Šėtos miškuose. 
Čia atvykęs pats Sierakauskas 
perėmė iš Dluskio vadovavimą ir 
didele sparta pravedė karinį ap
mokymą. Vienas iš instruktorių 
— menininkas Vivulskis. Kitas 
garsus dailininkas E. Andrioli, 
buvo dalinio vadas Liudviko Nar
buto sukilėlių būryje, veikusiame 
tarp Lydos ir Varėnos. Narbutas 
su 1000 vyrų būriu sumušė rusus 
ties Rudnia ir Lakštutėnais. Gu
bernatorius paskyrė didelius pini
gus už Narbuto galvų.

Gauta žinia, kad iš Anglijos iš
plaukė išnuomotas garlaivis “Ward 
Jackson” su ginklais sukilėliams 
ir arti 900 savanorių. Sierakaus
ko daliniai pajudėjo į šiaurę, ties 
Raguva (Panevėžio apskr.) susi
kaudami su rusais (bal. 18 d.). 
Rusai išsklaidyti. Čia pasižymėjo 
kun. Mackevičiaus vadovaujami 
dalgininkai. Po laimėjimo, suki
lėliai susitelkę Andrioniškio miš-

M.P. KALENDORIUS 1964 METAMS
Ateinantiems metams Mūsų Pastogė numato išleisti kalen

dorių, kuris bus lietuviškas ir ribosis vien tik lietuviais, gyvenan
čiais Australijoje. Šalia kalendoriumo ir su tuo susijusių kalendo
rinių papildymų numatoma tame kalendoriuje talpinti visų lietu
viškų firmų, biznių dirbtuvių, profesionalų adresus, telefonus ir, 
jeigu būtų pageidavimų, nete trumpą jų apibūdinimą. Toks lietu
vių profesionalų, jmonininkų ir prekybininkų suregistravimas ir 
paskelbimas būtų ne vien tik gera jiems reklama, bet drauge ir 
didelis lietuvių bendruomenės nariams patarnavimas, nes kiekvie
nas, po ranka turėdamas tokį kalendorių ir reikalui esant šauksis 
reikiamos pagalbos arba patarnavimo pas lietuvį.

Tokiu būdu kviečiame visus lietuvius verslininkus ir profe
sionalus Australijoje prisiųsti Mūsų Pastogės Redakcijai (13 Percy 
Str., Bankstown, N.S.W.) šiuos davinius: verslo pavadinimas ir sa
vininko vardas ir pavardė, trumpa verslo arba profesijos charakte
ristika, adresas ir telefono numeris. Be abejo, priimami ir skelbi
mai. Kviečiame skelbtis kaip tik kalendoriuje, kur jūs gausite me
tinį skelbimą pigiausia kaina. Paduodant tik aukščiau prašomą 
verslo arba profesijos pranešimą su adresu ir telefonu imama iš 
skelbėjo po £1 už pasiskelbimą.

Kalendorius numatomas kišeninio formato 4.5” x 6.5” apie 
36 arba 48 psl. Žinias paduoti vėliausiai ligi rugsėjo 15 dienos. 
Pats kalendorius pasirodys apie lapkričio pabaigą.

Maloniai prašome visus kuo anksčiau atsiliepti ir prisidėti. 
Tai vienintelė proga, kur į vieną vietą sueis visi lietuviai versli
ninkai bei profesionalai. Tad laukiame atsiliepimų — juo anks
čiau, juo geriau. Atsiminkite: jūsų paduotos žinios kalendoriuje 
bus gyvas liudininkas, kiek lietuviai čia yra veržlūs ir pagaliau iš 
to neįkainuojamas patarnavimas lietuvių visuomenei,

MŪSŲ PASTOGES REDAKCIJA

kuose į šiaurę nuo Anykščių ir 
tęsė karinį apmokymą. Prisijun
gus Koliskai, sudaryta 9 batalio
nai, 2.700 vyrų. Pagal planų, žy
giuota • toliau į šiaurę, Biržų link, 
trimis kolonomis. Sierakauskas 
žygiavo centre, Kolyska kairėje, 
kun. Mackevičius kiek atsilikęs 
dešinėje. Sukilėliams pastojo ke
lių žymiai stipresni rusų daliniai, 
vadovaujami generolo Ganeckio. 
Jie puolė pirmas dvi sukilėlių kolo
nas, bet buvo Sierakausko ir Kol- 
yskos atmušti. Sekančią dienų, 
gavę pastiprinimų iš Kuršo, rusai 
vėl puolė. Nežinia, kaip kautynes 
būtų pasibaigusios, bet kulkos 
sunkiai sužeistas į nugarkaulį 
Sierakauskas. Sukilėliai pakriko. 
Atskubėjęs kun. Mackevičius ne
begalėjo padėties atitaisyti. Suki
lėlių jėgos išblaškytos, sužeistas 
Sierakauskas ir jo pavaduotojas 
Kolyska pateko į rusų nelaisvę ir 
sukaustyti nuvežti Vilniun.

SOVIETAI IR VATIKANAS
SOVIETŲ PROPAGANDA POPIEŽIAUS RINKIMŲ

* IŠVAKARĖSE

Dar niekada ligšiol — daugiau 
kaip 40 metų besitęsiančioj komu
nistų kovoj prieš Bažnyčią — so
vietų vyriausybė nebuvo mėginusi 
nukreipti savo propagandos į Kar
dinolų Konkliavų, sušauktų Popie
žiui rinkti. Dabar toks mėginimas 
yra Maskvos padarytas. Popie
žiui Jonui XXIII mirus, į Romą 
buvo atvažiavę iš Lietuvos daly
vauti jo laidotuvėse 4 kunigų ir 2 
pasauliečių grupė, kuri pasiskelbė 
esanti “Sovietų Sąjungos katalikų 
dvasiškijos ir tikinčiųjų delegaci
ja”. Šitoks “delegacijos” pasiro
dymas Romoj yra vertas dėmesio 
todėl, kad sovietų vyriausybė, ku
rios pavedimu tie asmenys važia
vo, pirmą kartą pastatė savo poli
tikos šachmatų lentoj “Sovietų 
Sąjungos katalikų atstovus”. Aiš
kus dalykas, nei tie kunigai, nei 
pasauliečiai neturėjo teisės atsto
vauti Sovietų Sąjungos ar sovietų 
okupuotosios Lietuvos dvasiškijai 
ir katalikams.

Vienas sovietų okupacinės val
džios uždavinių Lietuvoje buvo or
ganizuoto katalikų gyvenimo su
naikinimas. Deja, jis buvo įvyk
dytas. Jau nuo daugelio metų Lie
tuvoje uždraustos katalikiškos or
ganizacijos, katalikiškoji spauda ir 
iš viso bet kurie tikybinio turinio 
leidiniai. Ne tik nespausdinami 
brevijoriai, mišiolai, maldaknygės 
ir šventųjų paveikslai, bet jų įve
žimas iš užsienio uždraustas ir 
siuntiniai su tokiais spausdiniais 
yra sovietų pašto konfiskuojami. 
Net Vatikano laikraščio “L’Osser- 
vatore Romano” numeriai paskirti 
atminčiai a. a. Jono XXIII, kurį 
sovietų propaganda “pripažino” 
kaip kovotoją už taiką (tylėdama, 
tačiau, apie jo kaip Bažnyčios Gal
vos savybes), nėra pasiekę Lietu
vos. Iš viso to aiškiai seka, jog 
Lietuvos katalikai , neturėjo ma
žiausio galimumo parinkti ar šiaip 
nurodyti savo delegatus, kurie

juos atstovautų, kaip jie, be abejo
jimo to pageidautų, Popiežiaus 
laidotuvėse.

Kaip tie delegatai atsirado? Tam 
nustatyti nereikia ypatingo gud
rumo: iš sovietų okupuotojo kraš
to, kuriame, kaip kad yra Lietu
voje, sudužęs bažnyčioje langas 
negali būti įstatytas be komisaro 
kulto reikalams raštiško leidimo, 
vadinamieji katalikų delegatai te
galėjo būti pasiųsti sovietų vyriau
sybės.

Lygiai taip pat neatstovavo Lie
tuvos dvasiškijos dalyvavę “dele
gacijoje” kunigai. Vienintelė in
stancija, kuri būtų kompetentinga 
juos tam įgalioti, yra Lietuvos 
episkopatas. Tačiau, kaip žinoma, 
jis jau daug metų yra sovietų su
trukdytas veikti kaip vyriausias 
krašto bažnytinis veiksnys, laikyti 
konferencijas ir iš viso normaliai 
vykdyti savo funkcijas. 6 diecezi
jose, sudarančiose Lietuvos bažny
tinę provincijų, nebėra nei vieno 
diecezijos vyskupo. Iš trijų titu- 
liarinių vyskupų, kurie, kitiems 
ganytojams mirus bolševikų kalė
jimuose ar esant ištremtiems, pa
liko Lietuvoje ir laikinai valdė ke
lias diecezijas, du yra sovietų pa
šalinti jėga iš savo vietų ir inter
nuoti. Nuo Lietuvos okupacijos 
pradžios nei vienas vyskupas ne
gali atlikti kanonų nustatytos 
prievolės kas penkeri metai atsi
lankyti Romoje pranešimui pada
ryti. Kai paskutinis dar einųs 
pareigas Vyskupas Maželis ruošėsi 
pernai važiuoti į Koncilijų, tuoj 
speciali iš Maskvos atsiųsta gydy
tojų komisija “patikrino" jo svei
katą ir, žinoma, nustatė, kad vys
kupas per silpnas, kad galėtų ke
liauti į Romų.

Tokia yra bendrais bruožais 
tragiška Bažnyčios, katalikybės, 
krikščionybės padėtis Lietuvoje. 
Ir iš šito krašto, kuriame sovie
tai yra visiškai sugriovę organi-

Didysis Sierakausko planas be 
jo paties nebeįmanomas įvykdyti. 
Sukilimo komitetas nusprendžia 
grįžti prie partizaninio veikimo. 
Kauno srities karo vadovybė pa
vesta Ignui Laskauskui, Sierakaus
ko štabo viršininkui. Šis su 800 
vyrų būriu pasitraukė iš Biržų 
apylinkių Panevėžio link, nuolat 
persekiojamas rusų gen. majoro 
Čerthovo. Gegužės viduryje rusų 
apsuptas žuvo ir Liudvikas Nar
butas. _

Didelė nesėkmė lydėjo sukilėlių 
veiksmus ir Lenkijoje, kur nuolat 
keitėsi karo vadai.

Napoleonas III tenkinosi tuš
čiais posakiais ir protesto notomis 
rusams; anglams nepasisekė pran
cūzų prikalbėti griežtesniems žy
giams. Be to, anglų dėmesį greit’ 
nukreipė bręstanti krizė Šlezvigo- 
-Holšteino srityje, kurių naujasis 
Prancūzijos min. pirmininkas Bis
markas stengėsi atskirti nuo Da
nijos. Garibaldi, nesenai išleistas 
iš kalėjimo po nepasisekusio žygio 
į Romų, nedaug tegalėjo pagelbėti. 
Hercenas, ragindamas rusų visuo
menę remti sukilimą, nustojo daug 
simpatijų Rusijoje. Atrodo, kad ir 
liberališkiausiai nusiteikę rusai, 
pritarę Lietuvos — Lenkijos lais
vės siekimams teorijoje, pasirodė 
šovinistiniais patriotais praktikoje 
prasidėjus lietis kraujui.

(Pabaiga sek. M.P. Nr.)

zuotą katalikų gyvenimų ir kurį 
jie siekia paversti tikėjimo kapu, 
Maskvos vyriausybė drįso koman
diruoti tariamų dvasiškijos bei ka
talikų delegacijų prie to paties 
tikėjimo vyriausiojo saugotojo — 
Popiežiaus kapo! Nežiūrint viso, 
aiškaus cinizmo, kurį sovietai yra 
tuo parodę, būtų klaidinga ne
teikti šiam įvykiui svarbos. “So
vietinių katalikų delegacijos” ko
mandiruotė į Romą yra svarbiau
sias ėjimas, kurį sovietų propa
ganda yra Bažnyčios atžvilgiu 
padariusi nuo daugelio metų. Iš 
jo matyti, kad Maskvos vyriausy
bė tebesiekia propagandos šeš
tais ir tuščiais žodžiais sudaryti 
įspūdį, kad ji esanti gerame kely 
susitarti su Vatikanu, nors kiek
vienam vidutinės išminties žmo
gui yra aišku, kad ji neatsisako 
nuo savo pagrindinio, nepakeičia
mo tikslo — sunaikinti Bažnyčių. 
Be to, ir tai yra svarbiausia, “de
legatų" pasiuntimas buvo stor
žieviškas pasikėsinimas paveikti 
į sušauktų Popiežiui rinkti Kon
kliavų, masinant jį susitarimo 
chimera.

Tačiau apie tikrųjų padėtį liu
dija lietuvių tautos tylėjimas, 
primestas jai sovietų okupacijos. 
Ir tik šitos tylos balso Roma te
gali klausyti.

S. Lozoraiti*

645.000 ANALFABETŲ

LENKIJOJE

Pagal oficialius duomenis šiuo 
metu Lenkijoje yra 645.000 be
raščių — analfabetų. 270.000 gy
ventojų sugeba tik skaityti.
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MUSŲ PASTOGE
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

PLUNKSNOS KLUBO
POSĖDIS

Liepos 13 d. 5 vai. p.p.
Dantų namuose 66 Cross 
Guildford, šaukiamas Plunksnos 
klubo narių susirinkimas. Susi
rinkimo metu V. Kazoko prane
šimas ir pasitarimas klubo reika
lais.

p.p.
Str.,

gydytoju ir dantų gydytojų su
sirinkimas.

Šiame steigiamajame susirinki
me dalyvavo 8 gydytojai.

GARSINA LIETUVOS VARDĄ BANKSTOWN
Labai retas dalykas Geelonge, 

kad vietos lietuvių meninės jė
gos pasirodytų australams, bet 
choro valdybos p-ko Dr. S. Ska- 
pinsko pastangomis jau antrą 
kartą geelongiškiai lietuviai kon
certuoja australams.

Birželio 29 d. įvyko gražus kon
certas garsioje mergaičių “Mo- 
rongo College” modernioje salė
je. Koncertas buvo skirtas tik 
moksleivėms, gyvenančioms ben
drabutyje ir personalui.

Lietuviai išpildė visą progra
mą, trukusią apie pusantros va
landos. Geelongo lietuvių choras, 
vadovaujamas p. M: Kymanto, 
sudainavo 14 dainelių. Tautinių 
šokių grupė, vadovaujama p. M. 
Davalgos, pašoko šustą, Kalvelį, 
Rugučius, Kubilą, o p. L. Bungar- 
dos grupė Oželį. Reikia pastebė
ti, kad šokėjai šoko labai harmo
ningai ir aiškiai matosi pažanga.

Programos paįvairinimui moks
leivė M. Manikauskaitė akordeo
nu pagrojo solo lietuviškų dainų 
pynę. Ji taip pat grojo ir tauti
niams šokiams.

Pats programos sustatymas bu
vo įvairus ir skoningai suderin
tas. Pranešėja p. St. Lipšienė dai
liai anglų kalba supažindino klau
sytojus su liet, dainomis, tauti
niais šokiais, įterpdama faktų iš 
Lietuvos istorijos.

Po koncerto “Morongo Colle
ge” vadovybė išreiškė gilią padė
ką mūsų, menininkams ir jų va
dovams ir visus pakvietė kavute’. 
Turėta gražios progos susipažinti 
su mokyklos vadovybe ir auklėti
nėmis, kurios jrra daugiausia Vik
torijos pasiturinčių ūkininkų duk
ros, mokančios už mokslą ir ben
drabutį £500 metams.

Pabaigai mūsiškiai prašomi su
dainavo dar keletą dainelių, Dr. 
S. Skapinskas padėkojo už malo
nų priėmimą ir skirstėmės žadė
dami pasimatyti sekantį kartą.

J. G.

PAVYKĘS VAKARAS
Pereitą šeštadienį Švyturio taut, 

šokių ansamblis Dainavoje suruo-' 
šė tikrai jaukų ir gyvą vakarą. 
Šalia įprastinių svečių pasivaiši- 
nimų ir šokių vakaro dalyvius 
labai maloniai nuteikė gyvai iš
pildyta programa. Čia pasirodė 
mūsiškiai sušokdami keletą tauti
nių šokių ir kviestoji latvių taut, 
šokių grupė, pašokdama keletą 
jiems būdingų šokių. Programa 
buvo išpildoma salės vidury nu
šviečiant šokėjus specialiais pro
žektoriais. Programa užbaigta 
lietuvišku suktiniu, kurį mišriai 
šoko lietuviai ir latviai ir/ prie 
jų prisidėjo ir vakaro dalyviai. 
Lyginant lietuvių ir latvių tauti
nius šokius į akis krito mūsų šo
kių dinamika, judrumas ir gyvu
mas, žinoma, neišleidžiant iš akių 
ir pačių šokėjų grakščių ir dar
nių judesių.

Malonu čia pastebėti, kad į mū
sų pasilinksminimų vakarus įveda
ma ir programa, kuri labai pake
lia dalyvių nuotaiką ir džiaugia
masi, kad šalia pasilinksminimo

dar gaunama šio to ir daugiau. 
Reikia tikėtis, kad Švyturio 
sambliu paseks ir kiti šokių 
karų rengėjai.

an- 
va-

MELBOURNE
LANKĖSI PAS 

MR. MACKINNON
Pavergtų Europos Tautų Seimo 

(PETS) Australijos Delegatūros 
atstovai birželio 25 d. lankėsi pas 
p. E. D. Mackinnon, Australijos 
Federalinio Parlamento Užsienio 
Komisijos pirmininką. Pasimaty
mo metu diskutuota PETS pažiū
ros į dabartinę Vakarų politiką 
pavergtųjų tautų atžvilgiu.

MELBOURNO LIETUVIAI 
REMIA SAVĄJĄ SPAUDĄ! 
Birželio 23 d. p. p. Savickienės 

ir Butlerienės suruoštaųie pobūvy
je iškilo graži mintis — paremti 
lietuvišką bendruomeninę spaudą. 
Mintis įgyvendinta faktais: šeimi
ninkės ir svečiai paaukojo £10.15.6 
Mūsų Pastogei paremti.

Tikrai gražu, kad draugai savo 
tarpe besilinksmindami neužmirš
ta ir savosios spaudos! Dalyvis

FILISTERIŲ ŽINIAI
Pranešame, kad Sydney Filiste

rių Būrelio susirinkimas šaukia
mas liepos 13 d., šeštadienį 7 vai. 
vak. kol. A. 'Kabailos namuose 
10 Vista Str., Greenwich (šalia 
North Sydney). Maloniai kviečia
me visus atvykti.

S.F.B. Valdyba

PRANEŠIMAS
Švyturio ansamblio vadovybė 

praneša, kad ateinantį sekmadie
ni, liepos 14 d. 3 vai. p.p. Daina
voje įvyksta veikalo “Žydintis 
lankų vėjas” repeticija pilname 
veikėju sąstate.

PRANEŠIMAS
L.V.S-gos “Ramovė” Melbourno 

Skyriaus Valdyba užpirko Mišias 
už mirusįjį savo sąjungos narį 
a.a. Norbertą Gasėną šių metų 
liepos mėn. 14 dieną, sekmadienį 
šv. Jono Katalikų bažnyčioje.

Tuoj po pamaldų Šv. Jono para
pijos mažesnėje salėje įvyks pono 
Pociaus paskaita tema: “Žalgirio 
Mūšis”.

Po paskaitos toje pat patalpose 
L.V.S-gos “Ramovė” Melbourno 
Skyriaus Valdybos nariai pasilie
ka valdybos posėdyje.

Melburni.škiai maloniai kviečia
mi gausiai dalyvauti pamaldose 
už a.a. Kap. Norbertą Gasėną ir 
po to ramovėnų ruošiamoje pas
kaitoje apie Žalgirio Mūšį.

L.V. S-gos “Ramovė” 
Melbourno Sk. Valdyba

pirmininkas drauge atstovauja 
valdybą ir prie Bankstown Liet. 
Namų.

Naujojo pirmininko adresas: 
Albinas Lelešius, 36 Hoskins Ave, 
Bankstown, Tel. 70 3573.

KVIETIMAS
Sydney Lietuvių Klubo “Lietu

vių Namai” visuotinis narių susi
rinkimas įvyksta 1963 m. liepos 
14 d. 2 vai. p.p. Redfern Liet Na
muose (20 Botany Rd., Alexan
dria).

Susirinkimo dienotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3i Mandatų komisijos patvirti

nimas ir Jos pranešimas.
4. Vykdomųjų organų praneši

mai :

i

MUSU

GYDYTOJŲ 
SYDNEJUJE 
p.p. Venclovų na-

ĮSTEIGTA 
DRAUGIJA

Birželio 30 d. . , 
muose įvyko Sydney lietuvių gy
dytojų pasitarimas, kuriame nu
tarta įsteigti Lietuvių Gydytojų 
Draugiją kviečiant j ją įsijungti 
ir lietuvius dantų gydytojus. Ta 
proga nutarta pasveikinti įvyks
tantį rugpjūčio mėn. pasaulio lie
tuvių gydytojų suvažiavimą Ame
rikoje. Paruošus draugijos įstatus 
bus sušauktas bendras lietuvių

Bankstowno apylin- 
iš naujo pasiskirstė 
Dabartinė valdyba: 

Albinas Lelešius, vi-

PERSITVARKĖ BANKSTOWNO 
APYLINKĖS VALDYBA

Sekmadienį, birželio 30 d.«sa
vo posėdyje 
kės valdyba 
pareigomis, 
pirmininkas
cepirmininkas Joną* Mikutavičius, 
sekretorius Rima* Ramanauskas, 
narys kultūros ir švietimo reika
lams Joną* Abrotna* ir iždinin
kas Vinca* Dambrauskas. Vice-

SPAUDOS BALIUS
ŠIAIS METAIS ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 31 D., ŠEŠTADIENI,

FATHER J. O’REILLY MEMORIAL AUDITORIUM SALĖJE, PARK RD., AUBURN, (prie Mary Str., sankryžos).
Šio baliaus tautiečiams atskirai nereikia pristatyti: tai pats didžiausias ir įspūdingiausias metinis parengimas, kuris 

kasmet vis daugiau ir daugiau tautiečių lankomas. Vienintelė vieta padalyvauti ir pasimatyti su savo bičiuliais ir pažįsta
mais.

Baliaus metu įdomi ir nematyta programa. Salę deko ruo* šioje srityje nepamainomasis ALGIS PLŪKAS.
BALIAUS PRADŽIA 7 VAL. VAK., PABAIGA 1 VAL. RYTO. ĮĖJIMAS TIK 22 ŠILINGAI.
JAU ŠIANDIE LAIKAS PASIRŪPINTI PAKVIETIMAIS, KAD NETEKTŲ GAIŠTI LAIKO PRIE DURŲ.

Į BALIŲ PAKVIETIMUS PLATINA:
I. Jonaiti* — 70 Leyland Pde., Belmore, tel. 75 6453.
B. Stašionis — Berala Str., Berala, tel. 649 9062.
J. P. Kedy* — Baltia Pty. Ltd., 93a Argyle Str., Parramatta,

tel. 635 9787.
S. Zablockienė — Spaudos kioskas, Camperdown bažn.
M. Petronis — 152 Liverpool Rd., Enfield., tel. 74 5727.
P. Protą* — 71 Morgan Str., Beverly Hills, tel. 50 4462.

Stalus ir vietas skirsto V. Kazokas. Užsakytos bet neapmokėtos vietos bus laikomos rezerve ligi rugpjūčio 15 d. 
Vėliau, jei neišpirktos, bus laikomos laisvomis ir skirstomos bendra tvarka.

Salė erdvi ir vietų nepritruks, bet vietas skirstant bus laikomasi pirmumo principo.

P. Nagys — 417 Burwood Rd., Belmore, tel. 75 7094.
D. Labutytė — 15 Beaconsfield Pde., Lindfield, tel. 46 5680.
J. Maksvyti* — Fleming Str., Carlingford, tel. 86 6269.
H. Kuraiti* — 4 Condon Str., Panania, tel. 77 4823.
M. Zakaras — 10 Onslow Str., Canterburry, 78 5072.
V. Kazokas — 13 Percy Str., Bankstown, tel. 70 8395.
M. Gailiūna* 5 Fowler Str., Bulli.
A. Andriuška — 10 Scott Str., Narrabundah, A.C.T.

LITHUANIAN CLUB LTD
Pereitais metais nepaprastas 

Klubo narių susirinkimas, susipa
žinęs su australų teisininkų pa
ruoštu nauju klubo statutu, su 
keliomis pastabomis tą statutą 
aprobavo ir nuftirė persiorgani
zuoti į licencijuotą klubą. Tuo 
pačiu metu išrinko septynių as
menų laikinąją valdybą, kuriai 
pavedė statutą įregistruoti vieti
nės valdžios įstaigose ir dėti žy
gių gauti licenciją. Taip pat įga
liojo laikinąją valdybą po to, ka
da bus įregistruotas statutas, per
imti visą klubo “Lietuvių Namai” 
turtą už išleistus naujo klubo 
paskolos lakštus narių įnašų ver
tei, t.y. kiekvienas “Lietuvių Na
mai” klubo narys gaus tiek vertės 
naujo klubo paskolos lakštų, kiek 
jis yra įnešęs į klubą pinigų.

Naujas klubas “Lithuanian 
Clūb Ltd.” yra užregistruotas 
1962 m. lapkričio 22 d. ir nuo tos 
dienos skaitosi legali juridinė or
ganizacija. Belieka- tik suorgani
zuoti narius. Narių verbavimas 
nebuvo pradėtas dėl šių priežas
čių: kadangi pagal naują statutą 
į klubą gali būti priimami nariais 
tik susimokėję įstojamąjį nario 
mokestį (nario ■ mokestis praėju
siame narių susirinkime nustaty
tas £5.0.0, todėl neapsilenkiant 
su statutu ir neprašant iš narių 
įsojamojo mokesčio pinigais, bus 
galima tą reikalą sutvarkyti pa
prasčiau. Kiekvienas klubo narys, 
gavęs paskolos lakštus, įstodamas 
į naują organizaciją užpildo pa-

reiškimą ir įstojamąjį mokestį 
sumoka gautais paskolos lakštais. 
Turėdamas klubas 200 narių ga
lės prašyti licencijos.

Dabartinės patalpos Redferne 
nėra tinkamos licencijuoto klu
bo .reikalams ir šioms patalpoms 
leidimas niekad nebus duodamas. 
Tad laikinoji valdyba, perėmusi 
turtą, esamas klubo patalpas už- 
pardavė. Pats pardavimas nėra 
galutinai baigtas. Tas priklauso 
nuo miesto savivaldybės: jei pir
kėjas gaus leidimą tą pastatą nu
griauti, tada pardavimas bus įvy
kęs.

Jieškodama naujų įsikūrimo ga
limybių laikinoji valdyba apžiūrė
jus daug vietovių ir pastatų ga
lutinai apsistojo ties Croydon ki
no sale, kuri yra gana patogioj 
vietoj ir finansiniai mums priei
nama. Gautas iš Rural banko pa
žadas, kad jis sutinka finansuo
ti pastato pirkimą ir dalį remon
to darbų. Pastatas yra gana di
delis ir užplanuoa daryti dviejų 
augštų. Pirmame augšte klubo ir 
organizacijų patalpos, antrame 
augšte salė, talpinanti apie 500 
asmenų baliaus metu ir antroji 
salė maždaug 150-180-čiai asme
nų.

Gavusi banko pažadą paskolai 
valdyba ėmėsi žygių pastato už
pirkimui ii- dabar yra aiškinimosi 
stadijoj su miesto valdyba, su 
vietine ir judėjimo policija, ir jei 
visi leidimai iš minėtų institucijų 
ateis teigiami, tada bus galima

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išaimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

rašytis pirkimo sutartį. Plačiau 
tuo reikalu bus aiškinama susi
rinkime. Tad šis susirinkimas 
yra ypatingai svarbus visiems na
riams, nes viena valdyba be na
rių moralinio pritarimo negali 
imtis tokios didelės atsakomy
bės.

Tad kiekvieno nario pareiga 
dalyvauti susirinkime ir stoti į 
naują organizaciją nariais.

V. Simniskis

KIEK AS SUŽINOJAU!
Sydnėjiškis sporto klubo “Ko

vo” pir-kas p. S. Pačėsa paskuti
niu laiku labai užimtas posėd
žiais. Draugų įspėtas turėjo vie
ną posėdį nutraukti Sydnėjuje ir 
skubėti į Willongoong, o iš čia 
vėl buvo skubinamas atgal, kad 
suspėtų į naują posėdį.

Liepos 27 d. sporto Klubas “Ko
vas” Dainavoje rengia vakarą. 
Klubo pir-ko žodžiais, “tai bus 
perkūniškas vakaras, kokio dar 
Sydnėjaus lietuviai nematė ir ne
turėjo!”

BOHEMA IR STUDENTAI
SVEČIUOSE PAS LATVIUS
Penktadienio vakare, liepos 5 

d. Sydnėjaus lietuviai studentai 
svečiavosi latvių suruoštame pa- 
baltiečiu boheminio stiliaus vaka
re “Balt Side Story”. Latvių salė 
buvo kupina jaunojo atžalyno. 
Efektyvios dekoracijos su satyri
niais plakatais bei šūkiais Sov. 
Rusijos imperialistams pajuokti 
liudija jaunosios kartos dinamiš
kumą ir tautiškumą. Programoje 
buvo tikrai vykusi parodija trak- 
toristės meilės pritaikant mums 
žinomas melodijas ir šokius iš 
“West Side Story”. Dainos buvo 
juokingos ir stebėtinai gražiai iš
pildytos. Kad panašiai kada nors 
mūsiškiai išdrįstų! šokėjų buvo 
arti 16 ir sėkmingai atliko mo
dernaus bale parodiją.

Svečius linksmino labai triukš
mingi ir tikrai savotiški du or
kestrai. Suprasti meliodijas at
skirti šokį ir net ritmą galėjo tik 
labai jaunos širdys; kiti jutosi 
pasimetę. Mūsiškių salėje buvo 
apsčiai ir buvo lengva juos rasti 
— užteko tik pasiklausyti, kur 
daugiausia triukšmo ir dainų ar
da pasekti, iš kurios pusės atity- 
vuliuoja grindimis kilnaus gėrimė
lio klanelis.

malėja ir pamatai, kad čia daug 
pažįstamų veidų, o šis vakaras yra 
tradicinis boheminis pasilinksmi
nimas, surengtas Šviesos ir Syd- 
nejaus lietuvių studentų. Progra
ma buvo gausi ir pasinešusi į abs
trakciją. Svečių tarpe jau buvo 
gerai įsisiūbavusių ar nusistačiu
sių prieš abstraktųjį meną, tad 
ju neprislopintos kalbos ir šūks
niai trukdė pilnai suprasti vaidi
nimų turinį. Matėme draugų pasi
kalbėjimą aktualiomis Sydnėjaus 
visuomenės temomis, iš kur paaiš
kėjo, kad, rodos, filisteriai numa
tę pardavinėti visuomenei po ply
tą vieno iš mūsų Sydnėjaus ben
druomenės monumentalinių pas
tatu. Buvo labai vaizdžiai ir tin
kamai sulyginta dviejų pasaulė
žiūrų interpretacija viename vi
suomeninio svarbumo susirinkime. 
Labai lyriškai ir būdingai iškel
ta mūsų sydnejiškių priprasti kul
tūriniai užsiėmimai. Vėliau buvo 
žvelgta į vyrų širdies paslaptis, 
pasaulines naujienas, negrų ir bal
tųjų problemas, užkliudytas mo
ters kosmonautės skridimas, gar
susis filmas “Kleopatra” ir 1.1. 
Vakaras nusitęsė ilgai, bet, atro
do, svečiai buvo labai patenkinti 
ir paryčiais nenoroms skirstėsi 

V. V. S.

Anksčiau Algis Plūkas timpte
lėjus jam už barzdos imdavo iš 
agresoriaus po du šilingus, kurie 
eidavo skautų kason. Dabar jie 
eina Mūsų Pastogės sąskaiton. 
Pereitą šeštadienį buvau liudi
ninku, kai J. šopys už pačiupinė- 
jimą Algio barzdos paklojo Mū
sų Pastogei 10 šilingų, čia kaip 
toj pasakoj: Algiui papurto barz
dą ir byra sidabrinukai!

ILGAPLAUKIŲ VAKARAS
Igaplaukių trumpabarzdžių min- 

tytojų vakaras, įvykęs birželio 
29 d. praėjo linksmoje in triukš
mingoje nuotaikoje. Vėliau atėju
siam vaizdas galėjo priminti sce
na iš Dantės Inferno. Kelių žva
kučių šviesoje tiršta žmonių ma
sė vikriai judėjo plakama garsios 
ritmingos muzikos. Akiai pripra
tus prie tamsos padėtis sunor-

PATIKSLINIMAS
Pereitame M.P. n-ry Cosmos 

Trading Co. skelbimo paskutinia
me sakiny įsivėlė klaida. Turi 
būti: "Prašome atsiliepti suinte- 
resuotus/as mūsą agentūra Ban
kstowno rajone ir Canberroj.” 
Už šį netikslumą maloniai atsi
prašome. M.P. Red.

Tarybos pirmininko, 
Tarybos iždininko, 
Kontrolės komisijos.

5. Sydney Lietuvių Klubo “Lie
tuvių Namai” organizacijos užbai- 
girnas ir nariams už jų turimus 
įnašus paskolos lakštu išdavimas.

6. Naujojo Lietuvių Klubo in
formacinis pranešimas.

7. Susirinkimo uždarymas.
Remiantis įstatų 33 paragrafu, 

šauktu laiku reikalingam kvoru
mui nesusirinkus, valandą vėliau 
susirinkimas bus pradėtas ir lai
komas teisėtu neatsižvelgiant į 
narių skaičių.

Turint galvoje susirinkime 
svarstomų dalykų svarbą, kiek
vieno nario dalyvavimas būtinas.

Narys, negalėdamas dalyvauti 
susirinkime, pasiremiant įstatų 14 
paragrafu gali raštu įgalioti kitą 
narį dalyvauti susirinkime su jam 
priklausoma balso teise.

Sydney Lietuvių Klubo 
“Lietuvių Namai” Taryba

b)

i

ATSIPRAŠYMAS
Aprašant birželio trėmimų mi

nėjimą Bankstowne (žiūr. M. P. 
Nr. 25) netyčia korespondento ne
buvo paminėtas programos dalyvis 
poetas J. A. Jūragis, kuris skaitė 
ta proga savo originalios kūrybos. 
Gerb. p. J. A. Jūragį ir minėjimo 
rengėjus atsiprašome.

M. P. Red.

Liepos 20 d. Geelonge regiamas 
šaunus spaudos balius Australi
jos lietuvių spaudai paremti (Mti- 
sų Pastogei ir Tėviškės Aidams). 
Rengėjai ragina visus gausiai da
lyvauti iš arti ir toli, nes tai pir
mas toks vienijantis abiejų laik
raščių skaitytojų bailus.

Mūsų skaitytojas A.S. iš Mel
bourno prisiuntė Mūsų Pastogei 
du svarus pastebėdamas: “Vakar 
Emilijos vardinių proga surinko
me Tau, Mrs. “M.P.” aukų £2.

Šiais metais liepos 17 d. suei
na lygiai 30 metų, kai perskridę 
Atlantą Vokietijoje prie Soldino 
žuvo lietuviai lakūnai S. Darius 
ir S. Girėnas, Sydnejuje šią su
kaktį ruošiasi paminėti L.K.V. 
“Ramovė” Sydney skyrius liepos 
21 d. Dainavoje. Platesnė šio mi
nėjimo programa bus paskelbta 
sek. M.P. n-ry.

Prisimenant žuvusius lakūnus 
pamaldos ta intencija bus laiko
mos liepos 14 d. 12 vai. Camper
down bažnyčioje.

Wollongingiškiai Aldona (buv. 
Černiauskaitė) ir Antanas Simo
naičiai susilaukė pirmutinio sa
vo įpėdinio — sūnaus Petruko. 
Tėvams ir naujagimiui linkime 
geriausios sėkmės. Ku-ka.

Melb. Liet. Dainos Sambūrio Rėmėjui — Mecenatui, 

Kun. P. VASERIUI,

liūdinčiam dėl mylimos mamytės mirties, nuoširdžią užuo

jautą reiškiame ir kartu liūdime.

Melbourno Liet. Dainos Sambūris

PADĖKA

žf I

Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems prie POVILO 
JURKAUS laidotuvių: didžiai gerb. kun. S. Gaideliui, p. N. 
Zygienei, p. J. Matjošaičiui ir Cabra Vale Laidotuvių Direk
toriui, velionies draugams ir visiems kitiems, palydėjusiems 
velionį į amžinybės vietą. 4-.

O. Žukauskienė ir A. Šliogeris
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