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VISI KAIP 
VIENAS!

Turime bendruomenės vado
vybę, reikalaujam iš jos, kad 
ji atliktų jai patikėtas funkcijas, 
bet nedaug yra toje pačioje ben
druomenėje narių, kurie pagal
votų, jog kiekvienas socialinis 
darbas, užsimojimas arba veiks
mas reikalingas ir atitinkamų 
energijos išteklių. Bendruome
nės prieky patikėti ir stovį įmo
nės nekėlė ir nekelia klausimo, 
kas mums atlygins ui sugaištų 
laikų, ui padarytas išlaidas, ku
rių ilgiau dirbant susidaro, jau 
nekalbant kad bendruomenės 
tarnyboje įsikinkę įmonės labai 
daug ko atsisako tos pačios lie
tuviškos bendruomenės sųskai- 
ton. Tačiau mes patys, aišku, 
didžiuojamės, kad vis tik ben
dromis sutelktinėmis jėgomis at
liekama visa eilė darbų, kurie 
niekad nebūtų įvykdyti ir už ku
rių realizavimų tegalime būti dė
kingi tik patys sau. kad rėmė- 
me, ir tiems, kurių iniciatyva ir 
pastangomis buvo įvykdyta.

Kol mes tikime, kad bendro
mis ir suderintomis jėgomis ga
lime atlikti tokius svarbius ir 
gyvybinius mūsų bendruomenei 
ir tuo pačiu lietuvių tautai svar
bius ir reikšmingus darbus, mes 
drauge turime įsisųmoninti, kad 
visa tai įmanoma atlikti vien tik 
suderintomis visų mūsų pastan
gomis. Yra įmonių, kurie sutin
ka ir apsiima jiems patikėta uį- 
davinį atlikti, o mūsų visų rei
kalas yra juos visokeriopai rem
ti ir prisidėti, kad mūsų visų 
aspiracijos ir siekimai įgytų ati
tinkamų formų ir rezultatus. Štai 
dėl ko užsimoti uįdaviniai nėra 
vien tik bendruomenės organų 
rūpestis, bet mūsų visų gyvybi
nis reikalas.

Kaip žinome, kiekviename 
organizme gyvybę palaiko krau
jas. Socialiniame gyvenime tas 
kraujo funkcijas atlieka pinigas, 
kuris yra toji gyvybinė arįęrija 
mūsų lietuviškame gyvenime, be 
kurio visas lietuviškos bendruo
menės funkcionalinis pasireiški
mas sustotų ir mūsų visi planai 
bei bendruomenės organams pa
tikėti uįdaviniai liktų be atgar
sio. Bendruomenės vadovybė 
remiasi visų pirma vien tik tuo, 
kų palaiko visa bendruomenė ir 
ko ji tikisi iš jai patikėtos Vado
vybės.

Iš kitos pusės, vadovybė, vie
na pati negali ir neįstengia įvyk
dyti tų uždavinių ir tikslų, ku
rie jai bendruomenės patikėti be 
efektyvaus bendruomenės ben
dradarbiavimo. Juk bendruome
nė tai nėra palaidas dalykas, kur 
bendruomenė sau, ir jos vado
vybė sau. Bendruomenė yra 
vienas ir nedalomas objektas, 
kur bendruomenė remia savo 
vadovybę, o vadovybė pasitiki 
savo užnugariu — bendruome
ne. TiĄ tokiu būdu bendruome
nės vadovybė gali vykdyti jai 
patikėtus uždavinius, jeigu pati 
bendruomenė savo organams 
įgaliotų bendruomeninį darbų 
palaiko ir jį efektyviai remia. 
Tik iš tokio glaudaus bendra
darbiavimo galima tikėtis gražių 
ir puikių rezultatų.

A ustralijos lietuvių bendruo
menė ligi šiolei parodė, kad ji 
pasitiki savo rinkta vadovybe ir 
jos užsimojimus visokeriopai re
mia. Tačiau gyvenimas kasdien 
stato vis naujus reikalavimus, 
ir todėl bendruomenės parama 
ne visados suspėja koja kojon

Tiltas tarp Rytu ir Vakarų
SPAUDOS PARODA MUENCHENE

Birželio 26 d. Muenchene ati
daryta, Laisvųjų Žurnalistų S-gcs 
suorganizuota spaudos paroda tu
ri didelę sėkmę ir plačiai pami
nėta vokiečių spaudos. Laisvosios 
spaudos parodą globoja Bavarijos 
darbo ministras Paul Strenkerc. 
Parodos kataloge nurodyta lais
vosios spaudos reikšmė ir atpasa
koti Laisv. Spaudos Sąjungos ti
kslai. Pateiktas ir pavergtųjų tau
tų laisvame pasaulyje leidžiamų 
laikraščių, žurnalų ir įv. biulete
nių sąrašas. Iš jo seka, kad dau
giausia Vakarų pasauly pasirodo

BREŽNEVAS — CHRUŠČIOVO 
ĮPĖDINIS

Ryšium su dviejų ukrainiečių, 
Chruščiovo patikėtinių — Brežne
vo ir Podgornyj išrinkimu į kom. 
partijos CK sekretorius, teigia
ma, kad tai turėjo ryšio su anks
čiau numatyto Chruščiovo įpėdi
nio — Frol Kozlovo liga. Vakarų 
spaudos nuomone, galimas daly
kas, kad Brežnevui būsią paves
ta atlikti svarbiuosius partijos 
uždavinius, tuo būdu jį rengiant 
“įpėdiniu“. Chruščiovui pageidau
jant, 1960 m. Brežnevas, buvęs 
Kremliaus vadovo bendradarbis 
karo metais, geros sveikatos ir 
sveikų nervų vyras, buvo paskir
tas, vietoje marš. Vorošilovo “pre
zidentu”, atseit vad. Aukšč. So
vieto pirmininku. (E)

žengti su vadovybės užsimotais 
uždaviniais. Juo labiau, kad pati 
bendruomenės vadovybė neturi 
atsarginių resursų, kuriais ji ga
lėtų operuoti, kol iš bendruo
menės ateis reikalingi papildy
mai.

Ta prasme ir skelbiamas rug
pjūčio mėnesį vajus Australijos 
lietuvių bendruomenės reika
lams. Būkime visi solidarūs ir 
budrūs, suprasdami, jog visos 
mūsų pastangos ir sudėtos aukos 
eina vienam ir bendram reika
lui — mūsų pačių lietuviškai ge
rovei ir visos tautos propagan
dos ir laisvinimo tikslams. Mūsų 
auka ir mūsų įnašas šiam reika
lui toli gražu yra labai mažas 
gretinant su aukomis tų mūsų 
brolių ir seserų, kurie gyvybė
mis rizikavo kovodami uį lietu
vių tautos reikalus. Tiesa, per 
ta ilgesnį laikų Australijoje mes 
esame daug sudėję aukų ir pa
lyginamai daug jau padarėme, 
bet visa, kas padaryta toli gražu 
neliudija, kad jau daugiau nie
ko nereikia.. Kiekviena diena 
kelia naujus reikalavimus. Nor 
rint neatsilikti ir viskų padaryti 
laiku reikia ne tik darbo, bet 
ir išteklių. A LB Krašto Valdyba 
siekdama, kad tasai socialinis 
kraujas — pinigai tinkamai mū
sų bendruomenės organizme 
pulsuotų ir drauge atliktų visus 
jai statomus uždavinius, skelbia 
rugpjūčio mėnesį vajų bendruo
menės reikalams. Prisidėkime 
kiek kas išgalėdami, nes kiek
vienu atveju tie pinigai reikalin
gi tiek mūsų vidaus reikalams, 
tiek ir uį bendruomenės ribų 
— tautinei propagandai, infor
macijai ir t.t. Nesukraukime vis
ko vien tik bendruomeninį dar
bų dirbantiems: prisidėkime ir 
mes visi, kad jaustųsi, jog visa 
lietuvių bendruomenė sielojasi 
tais pačiais ir tautai gyvybiniais 
reikalais. 

lenkų ir ukrainiečių spaudos (106 
ir 100), Pabaltijo tautų tarpe vy
rauja lietuvių laisvoji spauda 
(70 leidinių), latviai leidžia 34 ir 
estai 27. Gudų k. leidinių pasir-. - 
do 10.

Straipsnyje “Tiltas tarp Rytų ir 
Vakarų“, žinomas Muencheno 
dienraštis “Muenchener Merkur” 
(154 nr.) pažymėjo, kad parodo
je eksponuota apie 1.000 laikraš
čių ir žurnalų, atstovauta 21 tau

Prieš 30 metų — 1933 m. liepos mėn. Kaune įvy
ko tragiškai žuvusiųjų transatlantinių lakūnų Dariaus 
ir Girėno laidotuvės. Paveiksle matome kilometrais 
nusitęsusių gedulo procesijų Laisvės Alėjoje.

Nuotrauka Eug. Dryžos

Įvykiai pasaulyje
PASIDAVĖ RUSŲ ŠNIPAS
Šiuo metu Anglijoje yra pasi

davęs vienas i-usų šnipas 
Anatolijus Dolnycin, kuris lai
komas raktine figūra rusų 
špionažo tinkle vakaruose ir 
dabar laikomas Anglijos saugumo 
tarnybos priežiūroje. Laikraščiai 
skelbia, kad jis pirmiausiai pasi
davęs amerikiečių ambasadai ir 
buvo nuvežtas Amerikon apklau
sinėjimui, bet jam pageidavus 
gyventi Anglijoje, jis pervežtas į 
Angliją. Esą, jo žinios tokios 
svarbios, kad rusai, jo netekę, tu
rės pagrindinai perrikiuoti visą 
šnipinėjimo tinklą.

NUSODINTAS EKVADORO 
PREZIDENTAS

Ekvadoro kariuomenės viršūnės 
nuvertė krašto prezidentą Carlos 
Arosemena, kuris pabėgo j Pana
mą. Dabar Ekvadore sudaryta ka
rinė valdžia. Apie perversmo mo
tyvus tuo tarpu dar nepaskelb
ta.

SUSISIEKIMO REFORMOS
Netrukus numatoma ir N.S.W. 

valstybėje įvesti 35 myilių per va

tybė. Daugumos spaudos vyrau
janti tema — politika, ideologine 
kova su komunizmu, kova dėl lai
svės ir laisvo apsisprendimo tei
sės. Ministerio Strenkerto, paro
dos globėjo žodžiais, egzilų spau
da sudaranti tiltą tarp Rytų ir 
Vakarų. Vokiečių spauda teigia
mai įvertino parodos atidarymo 
metu prof. dr. J. Ereto (iš Baze
lio) ir V. Stankevičiaus (iš Pary
žiaus) paskaitytus referatus. (E) 

landą greitį auto mašinoms, kaip 
kad yra jau dabar kitose Austra
lijos valstybėse.

NUTEISTI VIENUOLIAI
Sicilijoje teismas nubaudė tris 

pranciškonus vienuolius po 13 
metų kalėjimo kaip Mafia gaujos 
bendrininkus. Teismas įvyko Me
sinoje liepos 6 d.

SINGAPŪRE ATRASTI 
MASINIAI KAPAI

Atrasti masiniai kapai Singapū
ro apylinkėje (Malajuose), kur 
spėjama, buvo palaidoti japonų 
okupacijos metu nužudytieji karo 
belaisviai paskutinio karo metu. 
Buvo spėjama, kad tai australų 
karių lavonai. Iškasta apie 50 la
vonų, bet jų neįmanoma identi
fikuoti. Tyrinėjimai dar tebevyk
domi.

ŠEŠIOS CHUščIOVO
DIENOS RYTŲ BERLYNE
Birželio 28 — liepos 3 d.d. Ry

tų Berlyne viešėjęs N. Chruščio
vas, Vakarų stebėtojų nuomone, 
siekęs atsverti JAV prez. Kenne- 
džio triumfalinį priėmimą Vak.

ANAPUS UŽDANGOS
AUKŠT. MOKYKLŲ 

ABSOLVENTAI LIETUVOJE 
Birželio 27 d. Kauno Politechni

kos institute 691 absolventui buvo 
įteikti diplomai — tai buvo trylik
toji laida. Birželio 29 d. Vilniaus 
universitete buvo įteikti diplomai 
būsimiems mokytojams, gydyto
jams ir kitiems ūkio bei kultūros 
darbuotojams. Vilniaus pedagogi
niame institute tą dieną diplomus 
gavo 219 mokytojų. Birželio 30 d. 
Kauno Medicinos institute įteikti 
diplomai 255 gydytojams, stomato
logams ir provizoriams (12 laida). 
Birželio 29 d. Veterinarijos akade
mijoje diplomus gavo 67 specialis
tai, iš jų keturios merginos. Tai 
buvusi 22-ji akademijos laida.

(£’)
Birželio 29 — 30 d. d. Vilniuje, 
Vingio parke įvyko pirmasis vyrų 
choro respublikinis sąskrydis. Muz. 
J. švedas per Vilniaus radiją pa
žymėjo, kad iki šiol Lietuvoje vy
rų chorai nebuvo populiarūs. Sąs
krydyje dalyvavo 3.000 vyrų dai
nininkų. Juos pasveikinusi pa
vergtos Lietuvos Min. tarybos 
pirm, pavaduot. L. Diržinskaitė 
pasakė grynai agitacinę kalbą apie 
partijos plenumą, ateizmą, ragino 
ugdyti internacionalizmą ir “visiš-

ERDVĖJE BŪDAMAS PRAŠĖSI 
PRIIMAMAS I PARTIJĄ

Kai kosmonautai Bikovskis ir 
Tereškova skraidė erdvėje, buvo 
suprantamas sovietinių vadų 
džiaugsmas ir nepaprastai platūs 
skridimo aprašymai spaudoje ar 
per radiją. Tuos skridimus reikia
mai įvertino ir Vakarai. Kreipė 
dėmesį Bikovskio, jam būnant 
erdvėje, pasiųstas prašymas jį 
priimti į partiją. Partijos CK, aiš
ku, kosmonautą priėmė. Dabar tei
giama: juk Bikovskis buvo išsitar
navęs papulkininko laipsnį. Jis 
jau seniai galėjo įstoti į partija. 
Tačiau kadangi bolševikams rei
kalinga propaganda, tai, matyt, 
Bikovskiui buvo pasakyta: pasi
prašyk iš erdvės priimamas j par
tiją. Jis tai atliko. Tai atrodo he
rojiška, žiūrint bolševikinių vadų 
akimis, tačiau vaikiška ir juokin
ga eilinio piliečio akimis.

Berlyne. Kremliaus valdovui ber
lyniečiai buvo surengę blankų pri
ėmimą. Kitas tikslas buvo pasi
tarti su satelitinių kraštų vadais. 
Spėjama, kad Chruščiovas Lenki
jos, Čekoslovakijos, Bulgarijos ir 
Vengrijos partiniams ir valdžios 
vadovams paaiškino taktiką, kurią 
tenka panaudoti Maskvoje liepos 
5 d. prasidėjusiuose pasitarimuose 
su kinais. Būdinga, kad Rytų 
Berlyno raudonųjų vadų susitiki
me nebuvo Rumunijos atstovo. Ru
munija buvo vienintelis satelitų 
kraštas, paskelbęs ištraukas kinu 
vad. 25 tezių, smerkiančių Mas
kvos vedamą politiką. Rumunija 
kratosi ir glaudžių ūkinių saitų su 
Maskva. Paskutinėmis žiniomis, 
šiuo metu Rumunija vedanti poli
tiką, kurios kryptis — nei prieš 
Maskvą, nei prieš Pekiną. (E)

DERYBOS VĖL ATNAUJINTOS
Šio mėnesio pradžioje prasidė

jusi komunistų kiniečių ir sovie
tų konferencija ideologinių skir
tybių klausimais buvo kurį laiką 
nutrūkusi, bet paskutiniu mecu 
ji vėl atnaujinta. Konferencija 
vyksta labai slaptai ir jokių ko

kai įveikti buržuazinių pažiūrų ir 
papročių atgyvenas”. Toje šven
tėje Vilniuje dalyvavo ir Baltaru
sijos choristai ir sovietinių karių 
choras, tad per radiją džiūgauta, 
kad greta lietuviškos dainos, pla
čiai skambėjusi ir rusų bei kitų 
“broliškų tautų“ muzika bei dai
nos. (E)

— Lietuvoje išleista nauja po
etės Janinos Degutytės poezijos 
knyga “Ant žemės delno”. Tai 
trečiasis jaunos poetės eilėraščių 
rinkinys. Dar pasirodė literatūros 
kritiko Kazio Ambraso knyga 
"Mintys kelyje”.

MINĖTAS KRETINGOS M.
ĮKŪRIMAS

Birželio 23 d. Kretingoje buvo 
surengta šventė — minėta šio 
miesto 700 m. įkūrimo sukaktis. 
Buvo dainų koncertas.

MOTERYS STATYBOS 
DARBUOSE

Lietuvoje kasmet auga moterų
— statybininkių skaičius. Pagal 
statistinius duomenis daugiau kaip 
pusė dirbančių statyboje moteriį
— tai pagalbinės darbininkės. Tai
gi, joms tenka sunkus, nekvalifi
kuotas darbas — transportuoti 
medžiagas, dirbti krovikais ir pan. 
Dabar išaiškinta, kad moterys tiek 
patenkintos savo sunkiais darbais, 
kad jų neatkalbinsi tų darbų kra
tytis — jos svajojančios tapti tik
romis statybininkėmis. Daugelyje 
statybos valdybų nerodoma pas
tangų, kad moterims tektų mažiau 
fiziniai sunkūs darbai.

Blogi reikalai ir su specialiais 
rūbais statybininkėms. Tie dra
bužiai atrodo praktiškai ir gražūs 
tik Vilniaus modelių namuose, o 
statybose jų niekas ir nematęs. 
Moterys aprengiamos nepraktiš
kais, nepatogiais, per dideliais 
rūbais.

KAUNO ĄŽUOLYNAS
Per Vilniaus radiją kaunietis 

skundėsi Kauno Ąžuolyne šiuo me
tu pastebimomis negerovėmis. 
Taip, esama asfaltuotų takų, bet 
dalis pasodintų maumedžių nu
džiūvę ir niekas nesirūpina jų vie
toje pasodinti naujų. O kurie ža
li, tai stovi su aplaužytomis šako
mis ir galūnėmis. Eglaitėmis tiek 
pat rūpinamasi kaip ir maume
džiais. Esama ir gėlių, bet... per 
piktžoles jų nematyti. Jei kur ir* 
nušienaujamos Ąžuolyno vejos, 
tai nemokšiškai. Kaunietis teigia
— klaikus vaizdas ir klausia — 
ar negalėtų padėti visuomenė, ar 
negalėtų busimieji miškininkai, 
besimoką Žemės Ūkio akademijoje 
prižiūrėti ir puošti Ąžuolyną?

(E)
LIETUVOJE VIRŠ 400 PILIEČIŲ

SULAUKUSIŲ 100 M. AMŽ.
Vilniaus radijo žiniomis (geg. 

19) per paskutinį gyventojų su
rašymą (1959) Lietuvoje buvo 
užregistruota 451 pilietis, turė
jęs daugiau kaip 100 m. amž. 
Daugiausia tokio gilaus amžiaus 
žmonių esama Kelmės rajone — 
kai kurie jų turėję 119, 120 ar 122 
metus amž. Antavilių senelių 
prieglaudoje, prie Vilniaus — 
Nemenčinės plento, gyvenanti 
125 m. amž. Ona Miniotienė pa
reiškė: krutu neblogai, visados 
buvau sveika, nesirgau, . negulė
jau niekada. (E) 

munikatų tuo reikalu neišleidžia
ma. Spėjama, pasitarimai buvę 
nutraukti vien dėl to, kad kiniečių 
delegacija norėjusi gauti naujų 
instrukcijų iš Pekino.
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VYTAUTAS PATAŠIUS

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

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

ATVYKSTA MURAVJOVAS
Gen. Gubernatoriui Nazimovui 

pasirodžius “perminkštu” sukili
mą malšinant, į Lietuvą atsiųstas 
generolas Muravjovas, jau pake
liui i Vilnių šaudęs suimtus sukilė
lių vadus. Tuoj Vilniuje sušau
dyti keli kunigai, iš sakyklų skaitę 
sukilimo atsišaukimus, vyskupai 
priversti reikalauti, kad jų vysku
pijose sukilėliai padėtų ginklus. 
Vilniaus vyskupas Krasinskis, 
bandęs išvykti į užsienį gydytis, 
pakeliui į Petrapilį suimtas ir iš
vežtas į Viatka; Vilniuje ir Kaune 
statomos kartuvės. Birželio mėn. 
pakarti Koliška ir Sierakauskas, 
pastarasis dar išsiuntęs iš kalėji
mo ligoninės pagalbos prašymą 
Garibaldžiui. Petrapilyje įtakingi 
Sierakausko draugai bandę pa
veikti MuraVjėvą, kad tas nešau
dytų Sierakausko. Muravjovas 
prižadėjęs jiems nešaudysiąs, nes 
jau įsakęs pakarti. Sierakausko 
šeima ištremta į Samarą. Žmona, 
laukianti kūdikio, traukinyje lai
kyta sukaustyta grandinėmis. Mu
ravjovas įsakęs, jei gims berniu
kas — užmušti, o jei mergaitė — 
atiduoti į prieglaudą Smolenske.

SUKILIMO EIGA IR PABAIGA
Sukilimas dar buvo plačiai iš

plitęs. Birželio mėnesį Dluskis 
smarkiai sumušė rusus Žemaiti
joje, ties Papile, bet vėliau, pra
laimėjus išvyko į užsienį organi
zuoti paramos. Kun. Mackevičius 
įgavo legendarinio garso savo žy
giais. Jo 300 vyrų rusai gaudė su 
10.000 kariuomenės. Suvalkijoje 
garsėjo Povilas Suzinas, žemai
čiuose — Bagdonavičius.

Vis dar veikė Vilniuje vyriausia 
sukilimo vadovybė, nors vienas po 
kito areštuojami, tremiami, ka
riami. Gestaras, Oskierka suimti. 
Ilgiausiai išsilaikė Kostas Kali
nauskas, paskutinius 1863 metų 
mėnesius veikęs pats vienas, leidęs 
atsišaukimus, nurodymus žmo
nėms, persirengęs dalyvavęs kiek
vienoje egzekucijoje. Jis pateko 
į rusų nagus tik 1864 metų sausio 
mėnesį. Po dviejų mėnesių tar
dymo, nieko neišdavęs, drąsiai lai
kydamasis jis, tikroji 1863 metų 
sukilimo siela, buvo pakartas Vil
niuje kovo mėnesį, vos 26 mėtų 
amžiaus. Jis savo veikloje buvo 
pagrindinai lietuviškas, savo ant
spaude nevartojo erelio, visuomet 
pabrėžęs, kad lietuviai kovoja ša
lia lenkų, bet visiškai savarankiš
kai.

Sukilėlių būklė darėsi vis sun
kesnė pritrūkstant amunicijos, už
ėjus šalčiams. Sužeisti vengė eiti 
slėptis į kaimus, nes sukilimą mal
šinanti rusų kariuomenė žiauriai 
baudė visą apylinkę, kur užtikti 
slepianti sukilėliai. Sužeistieji

N. ZELANDIJOJE
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS AUCKLANDE, N.Z.
Atvykus 1949 m. didesniam 

skaičiui D.P. baltiečių į Auck- 
liindą, jau antrais metais buvo 
Suorganizuotas Baltų klubas, ku
ris be visos eilės kitų darbų, kiek
vienais metais organizuoja — su
ruošia Liūdnųjų birželio dienų 
minėjimą.

Šiais metais į minėjimą atsi
lankė skaitlingai žmonių: didelė 
YWCA salė buvo pilnutėlė klau
sytojų. Scenoj iškabintos estų, 
latvių ir lietuvių vėliavos, per
rištos juodais kaspinais, o ant jų 
pakabinti tautos ženklai (vytis), 
pati scena papuošta gėlėmis.

Baltų Komiteto pirmininkas J. 
Pečiulaitis savo atidarymo kal
boj pasveikino atsilankiusius, pa
aiškino minėjimo prasmę ir turi
nį.

Pirmiausiai estų mišrus choras 
padainavo specialią šiam minėji
mui giesmę.

Pagrindinę minėjimo kalbą pa
sakė N.Z. Parlamento narys N.V. 
Douglas (darbiečių partijos ats
tovas). Jis patiekė daug svarbių 
faktų, apie Thailand ir Vietnam 
kraštus, kur komunistinės gaujos 
siaučia, terorizuoja, užpuldinėja 
gyventojus, kartais sunaikindami 
ištisus kaimus ir išžudydami žmo
nes. Iš jo paskaitos gavosi šiur
pus vaizdas, ir ne vienas giliai at

pasilikdavo lauke mirčiai.
Gruodžio mėn. jo būrį rusams 

išblaškius, sužeista koja bandyda
mas persikelti per Nemuną į rusų 
rankas pateko kun. Antanas Mac
kevičius. Viena iš tauriausių su
kilimo asmenybių, kun. Mackevi
čius kilęs iš Tytuvėnų, neturtin
go ūkininko sūnus, draugų pade
damas, porą metų studijavo Kije
ve u-te, vėliau baigė Varnių kun. 
Seminariją. Nemėgiamas bajorų 
dėl lietuviškumo ir baudžiauninkų 
užtarimo, buvo dievinamas savo 
valstiečių. Ilgai ir sumaniai va
dovavęs sukilėlių būriams, suimtas 
sužeista koja, pėsčias varytas į 
Kauną ir rodytas pakeliui gyven
tojams. Gruodžio 28 d., viešai pa
kartas Ožeškienės gatvės aikštėje.

Sausio mėnesį į Prūsus pasi
traukė sumuštas Ignas Laskaus- 
kas, kurio vadovybėje ilgesnį lai
ką kovėsi kun. Mackevičius.

Sukilimas dar tesėsi iki 1864 me
tų vidurio. Vienas iš paskutinių
jų į užsienį pasitraukė Adomas 
Bitė, kovęsis iki 64 metų gegužės 
mėn. Po to — šūviai nutilo, liko 
tik persekiojimai, tardymai, su- 
iminėjimai, mirties bausmės. Su
kilėlių šeimos tremiamos į Sibirą 
ir kitas Rusijos provincijas, nu
teistųjų egzekucijos, neleidžiant 
lavonų laidoti kapinėse.

Daug įtakingesnių asmenų ir 
šeimų ištremti be jokių tardymų 
ar teismų. Tremiamųjų turtas 
konfiskuojamas. Dvarams nusta
tyta 10 proc. turto kontribucija, 
neužmokant — turtas pardavinė
jamas iš varžytinių.

Oficialiais rusų valdžios davi

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 dekoruos 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.

I BALIŲ PAKVIETIMUS PLATINA:
I. Jonaitis — 70 Leyland Pde., Belmore, tel. 75 6453.
B. Stašionis — Berala Str., Berala, tel. 649 9062.
J. P. Kedys — 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. Protas — 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. Keraitis — 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.

siduso. Pranešimas buvo parem
tas datomis, faktais, vietovių pa
vadinimais, nes prelegentas pats 
su kitais N.Z. 6 parlamento na
riais šiais metais lankė tuos kraš
tus ir visu tai savo akimis matė 
ir girdėjo žmonių pasakojimus 
vietoje.

Baigdamas pasakė: “patyręs ir 
pamatęs komunistų niekšiškus 
darbus, dar labiau suprantu Jus, 
pasitraukusius iš komunistiško 
“rojaus”.

Po paskaitos latvė dainininkė 
padainavo tris latviškas dainas, o 
estų choras padainavo keletą dai
nų. Mūsų jaunas lietuvis — pia
nistas V. Petraška buvo tuo laiku 
labai susižeidęs koją ir negalėjo 
savo programos atlikti.

Po programos sekė sveikinimai 
žodžiu. Pirmas sveikino N. Z. 
parlamento narys (nacionalistų 
partijos) R. D. Muldoon, mūsų ge
ras prietelius, jau ne kartą kalbė
jęs Baltų klubo susirinkimuose, 
mus užtaria ir užjaučia.

Po jo kalbėjo profesinių s-gų, 
atstovas Freeman. Jis nuoširdus 
antikomunistinis kovotojas. Savo 
kalboj paminėjo "... turime ir mes 
čia gyvendami būti akylus ir akty-' 
vūs, kad neįvyktų tas pats pas 
mus, kas įvyko pas jus....”

Antikomunistinės lygos, (dabar 
pasivadinusios N. Z. patriotine 
sąjunga), pirmininkas V. Peers 

niais, žuvo ar sužeisti 1.300 suki
lėlių — šie duomenys nepilni. Mir
ties bausme nubausti 128 asmenys, 
apie tūkstantis nuteisti sunkiems 
darbams, virš 7000 ištremta į Ru
sijos gilumą ir Sibirą. Konfiskuo
ta 1794 dvarai. Daug žmonių prie
varta atiduota į rusų kariuomenę.

1864 m. Muravjovas išleido įsa
kymą uždraudžiant lietuviškas 
knygas lotyniškomis raidėmis. Lie
tuvoje, gi sekančiais metais vidaus 
reikalų ministro Valujevo įsaky
mu šis draudimas praplėstas kny
goms, spausdintoms visoje Rusijo
je, taip pat uždraustas jų platini
mas ir pardavinėjimas. Dar ati
džiau pradėta sekti dvasiškijos 
veikla. Vilnius neturėjo savo vys
kupo, areštavus vysk. Krasinskį. 
Žemaičių vyskupas Valančius at
keltas į Kauną, kur jo kiekvieną 
žingsnį galėtų sekti valdžia. Kle
bonijos, vienuolynai, mokyklos 
kratomos, jieškant inkriminuojan
čių dokumentų. Daug kunigų iš
tremta.

Po sukilimo sekė nederliaus 
metai. Jų paveikti, taip pat slap
stydamiesi nuo ėmimo į rekrūtus, 
lietuviai pradėjo nuklysti į toli
mą Ameriką. Ilgainiui, šių pavie
nių asmenų emigracija virto nuo
latine srove, sudariusia J.A. Val
stybėse stiprų lietuvybės paspir
ties tašką.

IŠVADOS
Ar vertos buvo šios tautos kan

čios? Ar apsimokėjo sukilti? į 
šį klausimą sunku atsakyti vie
nu žodžiu — taip ar ne. Žmo
gaus kančios neįmanoma išmatuo

MUSU

SPAUDOS BALIUS

daugiau lietė šio krašto komunis
tus ir jų žalą visam pasauliui, 
baigdamas pridūrė, "... mes esame 
su jumis ir būsime tol, kol visiška 
pergalė bus mūsų pusėje”.
Sveikino ir užjautė Valstybinės 
įstaigos valdininkas Kilgour, Ka
talikų jaunuomenės judėjimo pir
mininkas, vietos lenkų, ukrainie
čių atstovai.

Po sveikinimų žodžių buvo per
skaitytos telegramos ir raštai pri
siųsti šio minėjimo proga. N. Z. 
Misterio pirmininko Holyoake, 
Pramonės ii' Komercijos Shelton, 
Namų statybų J. Rae, Darbo 
Shand — ministerių, Vyriausybės 
generalinio sekretoriaus, Christ
church miesto burmistro, Viktori
jos u-to Wellingtone prof. Hol
mes ir kitų.

Pasibaigus sveikinimams buvo 
sugiedoti estų, latvių ir lietuvių 
himnai.

Užsibaigus minėjimui buvo ro
domi du filmai, Taikos sutartis 
Pietų Viet — Name ir “Siena”, 
— pirmųjų metų siena Berlyne.

Liūdnųjų birželio dienų minėji
mo proga buvo išsiuntinėta ir mi
nėjimo metu paskleista antikomu
nistinės literatūros, lapelių, atsi
šaukimų. — S. —

NUOLAT MAŽĖJA LIETUVIU 
SKAIČIUS N. ZELANDIJOJ 
Birželio 29 d. laivu “Oriana” 

Aucklandą Apleido Mitkevičių ir 
Paplauskių šeimos. Liūdniausia, 
kad tuo nustojama visuomeniškai 

ti. Kol žmogus gyvas, jo gyvy
bei negalima nustatyti kainos. 
Tačiau žmogui mirus, jo gyveni
mą vertinamas pagal tai, ką jis 
nuveikė, ko jis siekė gyvas būda
mas, kokias pastangas jis padėjo 
tiems tikslams atsiekti.

Lietuviai negalėjo nesukilti. Jų 
savigarba jiems nebūtų leidusi 
stovėti sudėjus rankas ir žiūrėti, 
kaip lenkai kovoja dė laisvės. Jie 
turėjo padėti lenkams ne todėl, 
kad praeityje juos rišo nelaimin
gos unijos, bet todėl, kad esamu 
momentu juos jungė bendras prie
šas, bendras laisvės troškimas, 
bendros viltys.

Tauta, jei gyva, negali ramiai 
kęsti priespaudos. Ji kovoja, jeigu 
ne ginklu rankoje, tai kultūri
niuose baruose, jei ne atvirai, tai 
nepalaužiamu nusistatymu savo 
širdyje.

90.000 rusų karių sutriuškino 
menkai ginkluotus 15.000 sukilė
lių.

Jie nepalaužė tautos dvasios. 
Lietuviai tęsė kovą kultūriniais 
ginklais.

Sukilimo šūkiai buvo kelrodžiu 
jaunajai kartai. Vietoje sukilimo 
metu iš gyvųjų tarpo pasitrauku
sių senelių Teodoro Narbuto, Si- 
mano Daukanto, kilo jaunieji: 
septyniolikametis Jurgis Bielinis, 
keturiolikos metų Kazys Jaunius, 
trylikamečiai — Petras Kriaučiū
nas, Vincas Pietaris. Sukilimo 
metu trylika metų suėjo Jonui 
Basanavičiui, dešimt — Petrui 
Arminui, penkeri — Vincui Ku
dirkai, Martynui Jankui, treji — 
Jonui Jablonskiui, vieneri — Jo-

nusiteikusių šeimų ar asmenų. 
Abi suminėtos išvykusios šeimos 
buvo nuolatiniai lietuviškų paren
gimų, minėjimų bei paskaitų daly
viai. Ponios Mitkevičienė ir Pa
plauskienė dirbo apylinkės valdy
boje ir buvo pareigingos bei rū
pestingos valdybos narės. Pa- 
plauskis ir Mitkevičius daugiau 
negu šešerius metus išdirbo N. Z. 
L. B. Krašto Valdyboje. Mitke
vičių dukra Elvyra uoliai lankė 
lietuviškas pamokas ir išvyko gra
žiai kalbėdama lietuviškai. Pa
plauskių Stasys buvo vienas iš iš
kiliųjų tenisininkų, net laimėjęs 
keletą taurių. Abu mokėsi skam
binti pianinu ir lietuviškuose pa
rengimuose nuolat pasirodydavo 
programose. ___ _

SOV. MANIEVRAI
“Daily Telegraph and Morning 

Post” birželio 4 d. paskelbė apie 
sovietų vykdomus laivyno manev
rus Baltijos jūroje, ties Karaliau
čiaus (dabar Kaliningrado) sri
ties krantais. Būdinga tai, kad 
sovietai savo jūrinius “manev
rus” tikrumoje vykdo tarptauti
niuose vandenyse ir apie tai jie 
neinformavo nei švedų, nei danų 
įstaigų. Dienraštis teigia, kad so 
vietai ne tik laužo tarptautinius 
susitarimus, . bet savo tikslams 
naudodami Karaliaučiaus sritį, 
jie dar labiau sustiprina savo 
viešpatavimą Lietuvoje ir Latvi
joje. Dienraštis dar nurodė, kad

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

dorių, kuris bus lietuviškas ir ribosis vien tik lietuviais, gyvenan
čiais Australijoje. Salia 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 trumpų jų apibūdinimų. Toks lietu
vių profesionalų, įmonininkų 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 skelbimų pigiausia kaina. Paduodant tik aukščiau prašomą 
verslo arba profesijos pranešimų su adresu ir telefonu imama iš 
skelbėjo po £1 už pasiskelbimų.

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 pabaigų.

Maloniai prašome visus kuo anksčiau atsiliepti ir prisidėti. 
Tai vienintelė proga, kur į vienų vieta 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 PASTOGĖS REDAKCIJA...

nuo Maqfiuliui-Maironiui. Kultū
rinę kovą organizavo Žemaičių 
vyskupas Valančius. Netikėjęs su
kilimo pasisekimu ir prie jo nesi- 
dėjęs, jis stengėsi mažinti įvyku
sios katastrofos pasekmes. Tam
siausiais momentais Lietuvos is
torijoje 1864-5 metais, tuoj po su
kilimo, jis padėjo pamatus tau
tos atgijimui.

ANO METO IR DABARTIES 
SUGRETINIMAS

Nejučiomis brėžiasi paralelė 
tarp anų dienų įvykių ir mūsų

Aucklando apylinkės valdyba 
suruošė išvykstantiems gražias iš
leistuves: buvo įteikta dovanų, 
pasakytos kalbos ir išreikšti nuo
širdūs linkėjimai. Kalbėjo č. Liu
tikas, P. Raudon (vienas iš pir
mųjų atvykusių lietuvių), J. Pe
čiulaitis ir kt. Malonu konstatuo
ti, kad prieš išvykdamos abi šei
mos apsimokėjo tautinio solidaru
mo mokestį. Ypač daug aukojo 
per visą buvimo laiką N. Zelandi
joje lietuviškiems reikalams Mit
kevičių šeima. Net ir išvykdama 
apylinkės valdybai įteikė 5 sva
rų auką lietuviškiems reikalams.

Išleidžiant prie laivo susirinko 
dauguma kolonijos narių atsis
veikinti ir palinkėti gero vėjo ir 
sėkmės naujame pasaulyje. (G) 

švedų ir danų žvejybos laivai apie 
sovietų manevrus pranešė savo 
viršininkams, o šie informavo šve
dų ir danų užsienio reik, minis
terijas. šiuo metu Karaliaučiaus 
sritis esanti pati svarbiausia so 
vietų laivyno operacijų bazė. Pu
sė vadinamo “kovos” laivyno toje 
srity turi savo bazę, o likusieji 
laivai bazes turi Leningrade, Lie- 
pojuje ir Taline. Karo atveju tas 
kovos laivynas užblokuotų są
siaurių vandenis į Baltijos jūrą. 
Britų laikraščio spėjimu, dėl bu v. 
Penkovskio bylos sovietai siekią 
sustiprinti Karaliaučiaus (Kali
ningrado) saugumą. (E) 

gyvenimo momento. Lietuvis par
tizanas, ginklu rankoje, kovoda
mas nuo 1944 iki 1953 metų, buvo 
brolis 1863-4 metų sikilėlio. Prieš 
šimtą metų lordas Russell Pal- 
merstonas, Napoleonas III, giliai 
simpatizuodami sukilėliams, nesi
jautė galį pradėti karą, kol ne-, 
pažeisti jų pačių gyvybiniai inte
resai, mūsų laikais nusivilta 
Churchilio, Trumano, Eisenhowe- 
rio vedama linija. Jie nepadėjo 
pavergtai Lietuvai, Latvijai. Es
tijai, Lenkijai ne dėl to, kad ne
būtų turėję gražių norų, tačiau 
rezultatas tas pats.

Saujelė lietuvių buvo fiziniai 
nepajėgūs tęsti ginkluotos kovos 
su slibinu, kurio karinės galios 
pabūgo Amerika ir Britanija.

Liko tas kovos būdas, kuriuo ko
vojo mūsų proseniai prieš šimtą 
metų — kultūrinė kova, su tikslu 
išlaikyti tautą gyvą, budrią, pasi
ruošusią tinkamu momentu tarti 
savo žodį. Nuo tos dienos, kada dvi 
rusų kareivių kuopos apsupo 
kvartalą, kuriame slapstėsi suki
limo vadas Kalinauskas iki vasa
rio 16 dienos, praėjo vienas mė
nuo ir penkiasdešimt keturi me
tai — ilgi, sunkūs laukimo ir 
kultūrinės kovos metai. Jie ištesė
jo — ar ištesėsime mes, nežiū
rint, kiek ilgai laukimas užtruks? 
Turėtume! Esame nepalyginamai 
geresnėje padėtyje, negu anais 
1864 metais, kada ' neturėta emi
gracinio užnugario užsienyje, ne
turėta nei vieno laikraščio. Kraš
tas beraštis, tik menka saujelė 
inteligentijos, bet ši tvirta savo 
nusistatyme, atsiekė neįmanomo. 
Lietuva nekovoja ginklu, ji budi 
ir laukia. Ji laukia kantriai lais
vės valandos. Įsiklausykite į Ūd- 
rio dainą iš operos “Pilėnai.” Kol 
ši dvasia lietuviuose liks gyva, 
veltui Muravjovo ir Serovo tero
ras. Vėl atsiras naujj kun. Mac- 
kevičiai, nauji Juozai Lukšos.

(Pabaiga)

Pastaba: Bespausdinant šį ilges
nį straipsnį, pasitaikė keletas 
Stambesnių klaidų. M.P. 25 nr. šio 
straipsnio 1 skilty, 12 eilutėj iš 
apačios vietoj “lenkų”, turi būti 
“turkų”. Nr. 26, trečioj skilty 
visur, kur yra žodis “vokiečių'’ 
ar “vokiečiai”, turi būti “valstie
čių” ar “valstiečiai”. Nr. 27 -2-roj 
skilty vietoje žodžių Palemroton 
ir Pretmonto turi būti Palmer
ston ir Piedmonto. O šeštoj skil
ty vietoje Prancūzijos min. pirm, 
turi būti Prūsijos min. pirm.

CASTRO NUOMONĖ — 
CHRUŠČIOVAS ESĄS DIDYSIS 

VADAS
Grįžęs į Havaną Castro tele

vizijoje pasakojo savo patirtus 
Sovietijoje įspūdžius ir dabar 
juos, per kelius numerius džiau
gsmingai persispausdino “Pravda" 
su “Izvestijomis”. Savo liaupsi
nimuose Kubos diktatorius išgyrė 
Sovietijoje pastebėtą organizuo
tumą, gynybos padėtį (jis teigė: 
rytai kariniai esą pranašesni už 
Vakarus), o Chruščiovą ypatin
gai iškėlė: tai esąs didysis vadas 
ir galingas imperializmo , priešas. 
Esą, su Chruščiovu galima kalbė
ti, šis įdėmiai klauso, tačiau, pa
gal Castro, viešoji polemika ne
santi tikslinga, nes ji naudinga 
tik... imperialistams.

2
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JAUNAJAI LIETUVAI
DARIAUS IR GIRĖNO 30 M. MIRTIES SUKAKČIAI

$$hLic.TUUi&r
Prieš 30 metų, 1933.7.17 pa

kilę iš New Yorko skristi be 
sustojimo j Kauną beveik prie 
gimtų namų slenksčio nukrito 
ir užsimušė abu lietuviai lakū
nai kapitonas Steponas Darius 
ir Stasys Girėnas. Jų užsimotas 
tikslas išgarsinti savo tuo žygiu 
savo tėvynę Lietuvą buvo pilnai 
įvykdytas, nors už tai jie ir ap
mokėjo savo gyvybėmis.

“Mūsų pasisekimas tegu stiprina Tavo dvasią ir pasitikė
jimą savomis jėgomis ir gabumais. Bet jei Neptūnas ar galin
gasis audrų Perkūnas ir mums bus rūstus — pastos kelią į 
Jaunąją Lietuvą ir pašauks Lituaniką pas save, — tad Tu, Jau
noji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti nau
jam žygiui, kad audringųjų vandenynų dievai būtų patenkinti 
Tavo pastangomis ir pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į Didįjį 
Teismą." Dariaus-Girėno testamento

LIETUVIŲ KULTŪROS
DIENOS DUESSELJDORFE
Birželio 15 — 1 6d. d. Duessel- 

dorfe susirinkusių apie 170 Reino 
— Vestfalijos krašto lietuvių tu
rėjo Kultūros Dienas — joms va
dovavo O. Krutulytė — Boehm. Ta 
proga minėti birželio liūdnieji įvy
kiai ir 1863 m. sukilimas. Apie 
Lietuvos laisvinimo veiklų kalbė
jo URT vald. dr. P. Karvelis. Jis 
dar padarė atskirų pranešimų su
sirinkusiems Reino Vestfalijos kr. 
PLB Apylinkių pirmininkams ir 
įgaliotiniams, pabrėždamas, kad 
Fed. Vokietijos vyriausybė yra 
pasiryžusi išlaikyti lietuvių tauti
nį savitumų. Apylinkių atstovams 
apie padėtį Lietuvoje pranešimų 
padarė V. Natkus.

Būdamas Duesseldorfe, URT 
vald. dr. P. Karvelis kaip garbės 
svečias dalyvavo Rytprūsių buv. 
gyventojų sųskrydyje. Įvykusioje 
spaudos konferencijoje, dalyvau
jant ii' užsienio svečiams, jis turė
jo progos nušviesti sovietų agre
sijų prieš Pabaltijo valstybes, pa
brėždamas, kad laisvasis pasaulis 
turįs jausti moralių pareigų aiš
kiai ir nedviprasmiškai reikalauti, 
kad Sovietų Sųjunga atitaisytų pa
darytų Pabaltijo tautoms skriau
dų. (E)

Atsimenant, kad prieš 30 me
tų aviacija dar tebebuvo savo 
pirminėje stadijoje, jų ryžtas 
perskristi nepastovųjį ir audrin
gą Atlantą buvo susijęs su di
dele rizika. Tačiau tai nebuvo 
jų pramuštagalviška avantiūra, 
norėjusi sukelti pasaulio spau
doje sensacijų. Jų tikslas buvo 
daug kilnesnis ir prasmingesnis 
— jie tuo savo žygiu norėjo pa

Juozas Paukitelis

GARBINGAI ŽUVUSIEMS

LAKŪNAMS

Ar ne jūs per platųjį Atlantą 
Ereliais, broliai, skridote pas mus, 
Ir erdvėmis, kur vienos audros tesilanko, 
Tėvynei nešėt laurų vainikus?!

Kaip nuostabios žvaigždės aukštybių ploty, 
Su nerimu, su, šauksmu sieloj jūsų laukėm. — 
Juk mes — visa tauta ereliais pasiryžom suplasnoti, 
Nes supančių vulkanų dūmai mūsų šalį niaukia...

Bet žiauriojo likimo mostas kruvinasis
Prie slenksčio tėviškės mirties kilpa, drąsuoliai, jus sugavo, 
Ir vakaruos ant palšojo dangaus išrašė: 
“Lietuvi, — žūti ar laimėti — kelias tavo!”

Nūn galvas apsitraukę gedulingu šydu 
Mes lenkiame prieš jus — didvyriai kritę, 
Už vandenynų atneštą mums garbę, drąsą didžią, 
Už meilę Lietuvai, kuri iš Jūs padangių kelio švyti.

sitarnauti Lietuvai, ją išpopulia
rinti. Sitai jie užakcentavo ir sa
vo testamente, kuris kaip šven
ta relikvija nuolat ir nuolat liu
dys Lietuvos vaikams, kaip au
kojosi ir kaip karštai savo tėvy
nę mylėjo šiedu jauni lietuviai.

Minint šią sukaktį tenka at
kreipti dėmesį į vieną labai rei
kšmingą bruožą — abiejų lakū
nų didžiulį idealizmą ir jų mei
lę savam kraštui ir savo tautai. 
Juo labiau mums suprantamas 
tasai jų idealizmas, kad jie abu 
išvyko į Ameriką nepilname
čiais jaunuoliais ir tddėl naujoje 
aplinkoje Lietuvos atmintis ne 
tik kad neišdilo, meilė savam 
kraštui iš tolo dar labiau sulieps
nojo ir jie ryžosi žygiui, kurio 
retas kas būtų drįsęs imtis, juo 

labiau, kad jie užnugary neturė
jo nei valstybinės paramos, nei 
patys didelių išteklių, kas jiems 
oūtų leidę apsirūpinti skridimui 
reikalingais prietaisais. Savo lė
šomis ir pastangomis, remiami 
tokių pat Kaip ir jie Amerikos 
lietuvių idealistų įsigijo lėktuvą 
ir pasirengė tolimam žygiui. Ši
tą laktą turėtų ypač įsidėmėti 
mūsų jaunimas svetur, kad mei
lė gimtajam kraštui negęsta at
sidūrus toli nuo jo krantų. Tie
sa, šiandie niekas nekelia reika
lavimų, susijusių su gyvybės ri
zika, tačiau didelio idealizmo ne
mažiau reikia ir kasdieniniuose 
reikaluose. Rodos, kalbėti lietu
viškai su savais būtų toks natū
ralus dalykas, kad jo net ne
reikėtų laikyti dorybe arba rišti 
su idealizmu, vienok kaskart vis 
dažniau ir dažniau užgirsi mūsų 
jaunuosius, savo tarpe burban
čius ne savo liežuviu.

Darius ir Girėnas taip pigiai 
nežiūrėjo į lietuviškus reikalus. 
Jie siekė būti ne vien tik dorais 
lietuviais, bet drauge laužė gal
vas, kaip geriau ir prasmingiau 
Lietuvai ir lietuvių tautai pasi
tarnauti. Nebūdami kokie geni
jai ar mokslininkai, o duoną pel
nėsi skraidydami, jie savo pro
fesinius palinkimus gebėjo pa
naudoti šiam svarbiam reikalui.

Nors perskridę Atlantą gim
tosios Lietuvos ir nepasiekė, vis 
tik jie. savo žygį pilnai įvykdė 
patys pastatydami paminklą sau 
ir Lietuvai, kuris ir iki šiai die
nai neišdilo ir amžiams jie sto
vės kaip šviesūs kelrodžiai ko
voje už Lietuvą ir lietuvių tau
tą. Jų žygį per Atlantą porą me
tų vėliau atbaigė kitas Ameri
kos lietuvis Feliksas Vaitkus, ta
čiau šio skridimo reikšmė nebuvo

SUŠAUDYTI UŽ 
IŠEIKVOJIMUS

Rusijoje paskutiniu metu su
šaudyti 9 asmenys, apkaltinti 
valstybės lėšų išeikvojimu: penki 
Leningrade ir keturi Kryme.

LIETUVOS EUROPINIO
SĄJŪDŽIO TARYBOS 

SUSIRINKIMAS

Lietuvių suvažiavimo Huetten- 
felde metu, birželio 22 d. įvyko 
Lietuvos Europinio Sąjūdžio Ta
rybos (LESTA) susirinkimas. Jo 
metu išrinkta nauja LESTA val
dyba: dr. P. Karvelis, J. Norkaitis 
ir dr. P. Rėklaitis. LESTOS tiks
las — talkininkauti Europai apsi
jungti, siekiant, kad j Europos 
Unijų sueitų visos nepriklausomos 

ta, kokia ji buvo Dariaus ir Girė
no. nes kelionė lėktuvu per At
lantą pasidarė kasdienišku da
lyku ir pats lakūnas buvo Ame
rikos lietuvių samdytas. Nežiū
rint, kad F. Vaitkus ir labai iš
kilmingai Lietuvoje buvo sutik
tas, bet jo žygis nepaliko tokių 
gilių pėdsakų, kokius įmynė Lie
tuvos kelyje Darius ir Girėnas. 
Teišlieka jų dvasia ir idealiz
mas kiekvieno jauno lietuvio 
širdyje, o tada neteks abejoti 
mūsų tautos ateitimi.

N.N.

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS 
SYDNĖJUJE

Liepos mėn. 21 d., 6 vai. Ban- 
kstown lietuvių namuose įvyks 
DARIAUS — GIRĖNO tragiškos 
mirties iškilmingas minėjimas. 
Iškilmingo minėjimo programoje: 
Dr. A. Mauragio paskaita, Roiro 
Cibulskio ir Dalios Grosaitės 
skaitymai ir deklamacijos, ponios 
M. Slavėnienės parengtas Moks
leivių Ateitininkų 2 dalių scenos 
vaizdelis “Palūžo Sparnai Sakalų 
— režisūra K. Into. Tautiniams 
šokiams vadovaus A. Laukaitienė, 
akordeonu gros V. Pužas. Be to, 
tam tikrais momentais bus atitin
kama muzika.

Po iškilmių lietuviškos muzikos 
plokštelių koncertas. L.V. S-gos 

Europos valstybės, jų tarpe ir Lie
tuva. Savo tikslo siekdama, LES
TA bendradarbiauja su panašių 
tikslų tarptautinėmis ir tautinėmis 
institucijomis, pirmoje eilėje su 
Pabaltijo tautų veiksniais. LESTA 
veikia prie Vyr. Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Vykdomosios Tary
bos.

Europinio Sąjūdžio (Mouvement 
Europeen) centras yra Belgijoje,, 
Briuselyje. Vidurio ir rytų Euro
pos Komisijoje Lietuvą atstovauja 
prof. J. Baltrušaitis. (E)

★
Birželio mėn. įvairiuose rajo

nuose vyko dainų šventės. Birže
lio 9 d. tokia šventė buvo Jur
barke su 2.000 dainininkų. Sve
čių tarpe buvo ir Vilniaus parei
gūnų su J. Paleckiu priešaky. 
Raseiniuose įvyko pirmoji moks
leivių rajono dainų ir šokių šven
tė, su beveik 4.000 saviveiklinin
kų. Prieš šventę buvo nešami pla
katai, transparentai ir jų tarpe 
vienas bylojo: “Mokslas, darbas, 
skambioji daina tau, Lenino že
me!” (E)

“Ramovė”, Sydney skyriaus Val
dyba maloniai prašo kuo skait
lingiausiai dalyvauti minėjimo iš
kilmėse, tiek senimą, tiek ir mie
lą jaunimą, nes Dariaus-Girėno 
skridimas buvo atliktas gilios Tė
vynės meilės ir patriotizmo mo
tyvais. Jie savo žygį skyrė jau
najai Lietuvai.

Savo gausiu dalyvavimu mes 
parodysime tinkamą meilę ir pa
garbą savo Tautos herojams, at- 
likusiems garbingus žygius ir jų 
gražiu pavyzdžiu kelsime pasiti
kėjimą ir ryžtą jaunojoje kartoje 
naujiems patriotiniams žygiam.?.

L.V. S-gos “Ramovė" 
Sydney skyriaus Valdyba

ROBERT RAID

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

"Pažinai tu jį?”
“Ne”.
Roogas kreipiasi' į Valentiną. “Atrodo, reika

las aiškus. Aš tik nežinojau, kad tasai žmogėnas 
buvo anksčiau suimtas”. Ar šitas faktas tau buvo 
žinomas, Valentinai?”

“Taip. Tą aš žinojau. Bet man dar ne visai 
aišku, kad iš mūsų įstaigos dingo visa eilė žmo
nių, ir būtent, kaip tik Raido draugai”.

“Sakyk, Valentinai!”
“Visai paprastai, Raidai. Pirmiausia Juras, 

paskui Silvija, dabar Margita”.
“Juk jie visi suimti!”

, “Ne — kaip tik ne! Mums tik viena neaišku, 
kiek tu prisidėjai ir pagelbėja!, kad jie dingtų”.

Roogas atsistoja. “Čia jau ne mūsų reikalas, 
Valentinai. Tam mes turime specialias instituci
jas. Be to, Raidas tau gali atsakyti, kodėl Her
bertas ir Linda dar tebėra įstaigoje — juk jie irgi 
Raido draugai! Baikim, Valentinai”.

“Bet juk draugas Hoffas nori —”
Roogo veidas apsiniaukia. “Tuo tarpu aš esu 

įstaigos viršininkas, Valentinai — tekstilės įmo
nių vedėjas, bet ne NKVD tarnautojas! Tegu kiek
vienas atlieka visų pirma savo pareigas! Neuž
miršk — aš pats nuo savo jaunystės priklausau 
Komunistų Partijai ir kovojau Ispanijoje, kai tuo 
tarpu Hoffas — buvo fabrikantas!” Atsisukdamas 
į mane: “Gali eiti namo, Raidai. Aš dar turiu pa
sitarti su Valentinu!”

★
Elfi pakyla eiti namo, bet ją dar sulaikiau. 

Ji negalinti eiti viena nakčia, o aš perdaug pavar
gęs, kad palydėčiau.

Beveik be garso prasiveria vartai ir netrukus 
po to beldimasis į duris. Priešais mane skurdžiai 
apsitaisiusi moteris, pusiau veidą pridengusi ska
ra. “Ar tamsta Robertas Raidas?”

“Taip. Kas tamsta būsi?”
“Aš — ak, juk visai nesvarbu! Aš atradau 

laišką, adresuotą Jums, štai jis”. Ji paduoda man 
aptrintą voką ir pati išbėga.

Įėjęs į kambarį atplėšiu laišką ir skaitau:
Gyvuliniame vagone, Tallinn, 16.6.41. 

Mielas Robertai!
Kai tave pasieks šis laiškas, aš jau būsiu ne 

gyvas. Vos keletas valandų skiria mane nuo didžio

se 

sios nežinios. Ir dėl to aš tau rašau. Užvakar nak
tį mes buvome išrauti iš lovų — mano tėvai ir aš. 
Aš nesakau pažadinti iš miego, nes mes jau bu
vome anksčiau pabudinti, nors pavėluotai. Mums 
buvo duota 15 minučių laiko apsirengti ir susidėti, 
vėliau buvome pakrauti į sunkvežimį ir nuvežti į 
uosto stotį. Motiną nuo mūsų atskyrė. Vakar tė
vas mirė gavęs širdies smūgį. Jo lavonas vis dar 
tebėra vagone — suimtųjų skaičius turi būti iš
laikytas! Mūsų vagone yra 51 asmuo: 3 mokyklų 
vedėjai, 4 mokytojai, 5 pirkliai, 1 knygrišys, 1 
pensininkas, 3 tarnautojai, 3 pardavėjai, 1 firmos 
atstovas, 2 policininkai, 1 fabrikantas, 1 batsiu
vys, 2 siuvėjai, 1 mėsininkas, 1 vaistininkas, 2 in
žinieriai, 4 valdininkai, 1 šoferis, 1 futbolistas, 1 
kelneris, 1 namų sargas, 1 muzikantas, 9 darbi
ninkai, aš pats ir mano miręs tėvas. Visi estai. Va
gone kvapai nepakeliami, nes visi savo reikalus 
atlieka pro vieną skylę vagono grindyse. Mes iš
badėję, o troškulys tiesiog varo iš proto. Kaitra 
nepakeliama.

Ką tau'dar pasakyti? Pasakyti tau turiu la
bai daug, bet viskam jau per vėlu. Tik turiu pa
stebėti — tu buvai teisus, ne aš. Ir ne tiek tu, o 
greičiau Willu ir Justas. Mes norėjome gerai gy
venti, puikiai uždirbti prekiaudami su rusais (Lai
ško autorius buvo žymaus Tallinne prekybininko 
sūnus. Vert.). Bet mes pamiršome tautą ir tėvynę 
— mes tegalvojome tik apie save ir savo pelną. 
Taip, mes tenorėjome tik gerai uždirbti, kai kiti 
troško kovoti! Čia glūdi mūsų kaltė ir mirtina nuo
dėmė!

Šiandie tave mačiau stoty. Tu manęs nepaste
bėjai. Iš to žinau, kad tu dar gyvas. Kalbama, kad 
šiandie traukiniai pagaliau' išeis. Šį laišką išme
čiau pro langą — jeigu suras jį koks estas, laišką 
tau tikrai perduos. Tokia žmonių minia susirinku
si stoty!1 Mes vyrai paženklinti kaip “suimtieji”, 
ir mūsų vagonas pažymėtas “A” raide. Moterys 
laikomos tik tremiamomis ir jų vagonai paženk
linti “B” raide. Gal šis laiškas gali tau ir pakenk
ti, jeigu jis pateks į ne tas rankas, bet aš visai 
netikiu, kad tau kas nors iš viso gali pakenkti.

Aš mirsiu. Nenoriu vykti į Sibirą kaip vergas 
ir būti rusų nukamuotas. Tik ne aš! Vos tik paju
dėjus traukiniui skustuvu persipjausiu sau arteri
jas. Aš nieko nebijau. Alfas, Viliu, Arno, Kalle ir 

Woldi jau manęs laukia anapus. Gal ir daugiau 
draugų. Jeigu dar ne jūs visi anksčiau ar vėliau 
paseksite mūsų pėdomis.

Sudie. Tegu Dievas saugoja mūsų tautą ir tė
vynę!

Petras
I

Prieš išeinant iš tarnybos man paskambina 
Elfi: “Robertai, Erika norėtų su tavim pasimaty
ti. Ji bus pas Feišnerius”,

“Gerai”. Ir pakabinau ragelį.
Gerai, kad jie neina tiesiog pas mane. Bet — 

perdaug akių seka mus kavinėje. O aš — juk esu 
paženklintas! Įeinu į kavinę ir pamatau Etiką sė
dint kertėje. Iš lėto pereinu per kavinę apsidairy
damas ir nuduodamas, kad tik paskutiniu momen
tu ją pastebiu ir iriuosi prie jos stalo: “Labas 
vakaras, Erika! Kokia staigmena! Ar galiu pri
sėsti prie tavo stalo?”

Ji nusišypso ir ištiesia ranką: “Žinoma, Ro
bertai. Sėskis!”

“Turiu tau kaiką pranešti, Robertai”.
“Tik ne dabar, Erika, ne čia”.
Kažkas prisėda prie gretimo stalo. Erika ner

vingai užsirūko ir pasilenkia prie manęs: “Pa
žįsti aną gražuolę žydę, Robertai? Ji taip į mus 
žiūri”.

Atsargiai pasuku galvą — susiduriu su jo 
Esteros pašaipiu žvilgsniu ir pasisveikinu.

Estera pasilenkia į mūsų pusę: “Aš taip se
niai tave mačiau, brangusai!’ Ar negalėtumei ry
toj pas mane užsukti. Lauksiu!”

“Mielai, Estera”.
Ji linkteli galva ir pasineria į laikraštį.
Po kelių minučių Erika apmoka, atsisveikina 

ir išeina. Aš dar surūkau dvi cigaretes ir apleidžiu 
kavinę. Esteros pašaipus žvilgsnis palydi mane.

Elfi kambaryje Erika atrodo visai kitaip. Gra
žioji, besišypsanti kaukė nukritus — jos veide už
guito žvėries išraiška.

“Raimas ir Juras saugūs, Robertai. Taip pa
ir kiti, kuriuos į ten pasiuntei.

Kur dabar Raimas ir Juras?
“Raimas dabar pas Tarmo. Jie miškuose. Jų 

dalinys ginkluotas tik lengvaisiais ginklais. Juras 
pas mane — jis stengiasi talkininkauti vietoje.”

“Kas dar, Erika?”
“Tarmo įstengė išgauti iš NKVD tokių infor

macijų : šių metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais nu
matoma išvežti dar 70.000 žmonių. Ligi rudens Es
tijoje paliks vos 358.000 estų tėvynėje — specia
listai ir treniruoti darbininkai. Taip pat ir jie vė
liau numatomi “perkelti” į tolimųjų rytų sritis.

Estų tauta numatoma galutinai išnaikinti”.
“Prie tolimesnių trėmimų nesuspės prieiti.

Kiekvieną dieną karas gali prasidėti! Ilgai netruks.
Vyrai turi būti pasiruošę ir atėjus momentui stoti 
į kovą. Pirmiausia sunaikinti visus šnipus ir agen
tus!”

“Toks įsakymas?!
“Taip!”
“Ar tu duosi ženklą sukilimui?”
“Ne. Kiekvieno miško brolių vieneto vadas 

sprendžia savo nuožiūra. Aš — aš įsakymų dau
giau nesiuntinėsiu”.

Erika užmerkia akis. “Ar jau taip blogai su 
tavim?”

Pasižiūriu į Elfi. ‘ “Taip, Erika”.
“Bėk į miškus drauge su Elfi”.
“Aš — aš negaliu. Aš palieku ten, kur priva

lau būti”.
“O Elfi?”
“Paimk Elfi drauge”.
Elfi atsistoja ir uždeda ranką man ant peties.

“Aš palieku su Robertu iki pat pabaigos”.
“Suprantu tave, Elfi”. Erika pakelia akis.

“Bet... kas bus tavo vietoje, Robertai, kai tave...?
“Imas. Bet Imas yra Vaerska mieste.”
Erika pasižiūri į mane su nuostaba. “Negi tu 

nieko nežinai, kas dėjosi Vaerskoje?”
Širdis nustoja plakus. Juk tėvas Vaerskoje!
“Ne. Tik gandus. Sakyk, ką žinai!1”
“Estų karininkų masiniai suėmimai ir masi

niai naikinimai”.
Elfi mane apkabina. “Roberto tėvas tenai”.
Erika pasuka akis į šalį. “Atleisk. Bet kas gi 

bus tavo vietoje?”
“Pietinėje Estijoje Tarmo, jeigu Imas nega

lėtų. Čia, Tallinne gal būt Herbertas. Vienok aš 
dar ne viską žinau”.

★
Herbertas man pasiūlo cigaretę. “Skaitei šios 

dienos laikraščius, Robertai?”
“Ne.”
“Paskelbta, kad išlaisvinimo iš kapitalistinio ■ 

jungo iškilmės nukeltos iš 21 birželio iki kito sek
madienio.”

“Dėl ko?”
“Nepasakyta. Gal tu ką numanai?”

“Kažkokia rusiška velniava. Vis tik kažkas yra, 
kad jie tokias iškilmes atideda”.

Herbertas gniaužo nervingai rankas. “Jeigu tai 
būtų kalba apie civilizuotus žmones, bet ne apie 
rusus, tai prileistumei, kad vien tik taktiniais su
metimais tos iškilmės atidedamos”.

“Iš rusų nesitikėk jokių taktinių atsižvelgimų”.
,‘Žinoma, ne. Bet galimas daiktas jie tikisi, kad

(Žiūr. psl. 4)
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DAR
Su pasigėrėjimu skaitėme J. 

Vėteikio ilgesnį pranešimą “Tau
tinis izoliacionizmas ir lietuvybė 
kur jis tikrai patiekia neginčija
mą receptą, kaip išlikti lietuviais 
ir kaip galint ilgiau išlaikyti pa
čią lietuvybę. Tai, gal būt, ir yra 
vienintelis į šią problemą atsaky
mas laikytis ■ p. J. Vėteikio siū
lomo išeiviams už savo krašto ri
bų uždarumo arba, kaip jis pava
dino, izoliaciohizmo politikos: 
bendrauti su savaisiais ir savųjų 
tarpe, sudaryti lietuviškas šei
mas, vaikus auklėti lietuviškoje 
dvasioje ir kuo daugiau vystyti 
tautinę kultūrinę veiklą. Man at
rodo, kito kelio ir nėra.

Praktiškai mes šios uždarumo 
politikos ir laikomės arba bent 
stengiamės jos laikytis. Tą liudi
ja mūsų pastangos išlaikyti savo 
grynai lietuviškas organizacijas, 
nors gal nesąmoningam jaunimui 
ir būtų patogiau .stoti į vietos 
tolygias organizacijas (sporto, 
skautų ir pan.), sudaryti ir išlai
kyti vienalytę bendruomenę, tu
rėti savo atskirus bendruomeni
nius namus, savas lietuviškas pa
maldas, savus klubus, uždarus 
savus pobūvius ir t.t. Kitaip sa
kant, p. J. Vėteikis savo prane
šime daug naujo neatskleidė, ko 
mes patys nebūtume žinoję ir ne- 
vykdę. Jam garbė už tai, kad jis 
šitą tautinės bendruomenės už
darumo kelią tik specialiai pabrė
žė, jį .susumavo, pailiustruodamas 
taikliais pavyzdžiais ir akivaiz
džiai atskleidė, kad tik uždaros 
bendruomenės kelias laiduoja iš
eivių tarpe tautinį sąmoningumą 
ir ateitį.

Atrodo, šis klausimas yra tiek 
aiškus ir neginčytinas, kad ne
nuostabu, jog niekas, išskyrus p. 
J.P. K ėdį, į jį visai ,ir nereplika
vo. Mūsų Pastogės Nr. 25 atsi
liepė p. J.P. Kedys, pavadinda
mas J. Vėteikio iškeltą uždaru
mo — izoliacionizmo politiką mu
ziejiniu eksponatu. Savo teigimą 
jis grindžia tuo, kad mes pasi
traukėme iš Lietuvos ne kad išlai
kytume lietuvybę už Lietuvos ri
bų, bet kad tęstume kova su Lie
tuvos okupantu ir ypač su komu
nizmu. Be abejonės teisus p. J. 
Kedys, keldamas ir šį mūsų, kaip 
sąmoningų lietuvių, tiesioginį ti
kslą — visomis jėgomis prisidėti 
prie kovos už tautinę nepriklau

ESTAI...
(Atkelta iš psl. 3)

prasidės karas?”
“Taip! Bet tiktai rusai gali pradėti puolimą vė

lyvą rudenį arba žiemos pradžioje. Vokiečiai turi 
pradėti dabar”.

“Vadinasi, rusai nujaučia pradžią?”
Aš nusijuokiu. “Kodėl ne. Juk Vokietijoje visą 

laiką buvo nemažai komunistų”.
“Mums belieka tik laukti, Robertai!”
“Suprantama. Bet po dviejų mėnesių mūsų vi

sai tautai jau gali būti per vėlu”.
*

Niekaip negaliu užmigti. Kaip tėvas? Ar jis dar 
gyvas? Ar jis suimtas, ištremtas ar sušaudytas? 
O gal jis kokiu nors būdu viso to išvengė? Mama 
irgi mieste prisiklausė gandų apie masinius suėmi
mus Vaerskoje. Bet kiek visa tai tikra? Motina 
baisiai kankinasi, bet aš nieko tikro negaliu jai pa
sakyti. Visi ryšiai nutrūkę. Ne, ne prieš mūsų 
laisvės kovotojus rusiškas kumštis nukreiptas, nors 
ir daug mūsiškių suimta ir išvežta. Visą tinklą 
reikia vėl iš naujo užmesti. Bet — kas tą padarys? 
Aš? Man nedaug beliko laiko. Juk esu sekamas.

Kaip tėvas? Vaerskoje taip pat buvo Imas ir 
Etsas. Kaip su jais? Ar dar tebėra gyvas pulki
ninkas Feliksas? Prisimenu ir pulkininką Leetą. 
Laimingu sutapimu jis buvo iš tarnybos atleistas 
ir per stebuklą paliko neišvežtas. Dabar jis su žmo
na miškuose.

Nepakenčiamai tvanku. Esu toks pavargęs ir 
tetrokštu tik poilsio. Ir niekaip negaliu užmigti. 
Pagaliau ir mano nervai, pasiduoda 1 Jeigu ne Elfi! 
Iš mūsų klasės draugų įkliuvo 8. Dabar beliko vos 
penkiolika, gal dar mažiau. Prieš keletą mėnesių 
mūsų buvo dvidešimt trys. Kiek jų išliks gyvų, kol 
laisvai suplevėsuos estų vėliava?

Laiptuose žingsniai. Graibausi po pagalve ir 
ištraukiu ginklą. Skambina. Pašokęs atplėšiu du
ris — prieš mane vyras NKVD uniformoje. Aš pa
keliu ginklą. j

Jis sušnabžda: “Nešauk! Juk aš — Enno. At
vykstu nuo Immo”.

Skubiai uždarau duris įsivesdamas jį vidun. 
“Sėskis. Rūkyk”.

Dar vis tebelaikau ginklą rankoje. Aš vos atpa
žįstu Enno. Kadais jo apvalus veidas dabar sukri- 
tęs, be akinių, nešvari, sudriskus uniforma. Bet — 
juk jis Enno, tas pats, kuris metais vėliau už mane

baigė gimnaziją ir dvejus metus tarnavo kaip kari
ninkas mano tėvo pulke. Daug laiko aš jo nebuvau 
matęs.

Enno pakelia savo pavargusias akis. “Ar čia sau
gu kalbėtis, Robertai?”

“Taip — tik kalbėk tyliai! Dėl mano mamos. 
Dabai- — iš kur atvyksti ir ką reiškia ši uniforma?”

Enno pasižiūri į ginklą mano rankoje. “Pasidėk 
jį, Raidai”.

“Kalbėk!”
“Atvykstu iš Vaerskos. Turiu žinių nuo Imo li

tavo tėvo”. Jis užmerkia akis. “Tu girdėjai, kad 
tenai buvo surinkti visi estų kariniai daliniai. Ir 
aš tenai buvau ir ... pabėgau iš masinių žudynių”.

“Pasakok, pasakok, Enno”.
“Mums tik atvykus atsirado komisarai ir politru- 

kai iš Rusijos. Kiekvienas mūsų žingsnis buvo se
kamas. Tada atsiųstieji rusų daliniai buvo paskirs
tyti tarp estų: kiekviename daliny greit pasidarė 
daugiau rusų, negu estų”.

“Tu užsiminei apie žudynes”.
“Palauk, Raidai. Taigi, nuo birželio 7 iki 14 visi 

estai karininkai buvo atleisti ir išsiųsti į Rusiją — 
į karo akademiją, kaip aiškino. Birželiol3 d. atvyko 
rusai telefonistai, o birželio 14 d. išėjo įsakymas 
perduoti telefono centrinę rusams. Joks estas nebu
vo paliktas centrinėje. Be paliovos lakstė politrukai 
su kažkokiais popieriais šen ir ten. Tas baisiai 
Krito į akį. Tą pačią dieną po pietų visi estų kari
ninkai buvo pašaukti į komendantūrą, kur buvo 
mums pranešta, kad gynybos Rygos sektoriaus va
das numato karininkams trijų dienų manievrus, 
kuriuose turį dalyvauti ir dalis estų karininkų. Pats 
komendantas paaiškino šių manevrų tikslą ir pras
mę. Čia dalyvavo ir rangu vyriausias komisaras, 
net pats klausinėjo. Komendanto pranešimas už
truko apie valandą, po to gavome įsakymą susipa
kuoti. Be kita ko reikėjo pasiimti žemėlapius pišta- 
lietus ir šaudmenų. Pabaigoje komendantas primi
nė, kad tik vėliau bus nuspręsta, kurie karininkai 
dalyvaus manievruose.

Mes nieko neįtarėm, nors mums tie manievrai bu
vo visai nesuprantami. Kokie gali būti manievrai 
be kareivių — vien tik karininkams? Netrukus 
buvo paskelbtos dalyvaujančių manievruose karinin
kų pavardės. Šie tuojau buvo pašaukti į štabą, ir 
jiems buvo išduoti manievrų žemėlapiai, iš viso 
buvo pašaukta į manievrus 110 karininkų. Toliau 
sekė viršilų ir puskarininkių pavardės. Pabaigoje 
pridėta dar keli batsiuviai ir siuvėjai.

(Bus daugiau)

IZOLIACIONIZMO KLAUSIMU
somybę. Mano supratimu, p. Ked- 
žio klaida yra ta, kad jis nei- 
g i a viena esminį dalyką vardan 
kito. Aš sakyčiau, tiesa yra daug 
platesnė ir ji ryškėja ne vieno 
teiginio paneigimu kito teiginio 
sąskaiton, bet abiejų teiginių su
derinimu. Suprantu ir įvertinu, 
kad šalia savo buvimo žmogui 
reikalingi ir specifiniai. tikslai, 
kurie pateisina jo buvimą ir jį 
paverčia egzistencija. Ir šiuo at
veju pirmiau mes turime būti lie
tuviais, kad galėtume kovoti už 
pačią Lietuvą, nes kas gi sieks 
jos išvaduoti, kas kels jos pro
blemą, jeigu nebus tų pačių lie
tuvių, kurie tuo reikalu tiesiog 
suinteresuoti? Reiškia, mes visų 
pirma turime būti lietuviais, ir 
būtent tokiais lietuviais, kuriems 
visai nėra tas pats, ar Lietuva 
laisva, ar okupacijoje. Paprasčiau 
sakant, žmogus visų pirma turi 
būti gyvas, kad galėtų turėti ir 
vykdyti atitinkamus tikslus ir už
davinius, nes juk idėjos, tikslai 
ar uždaviniai remiami ne abstrak
cija, bet tik gyvais ir sąmonin
gais žmonėmis.

PUSVALANDIS SU P. RŪTENIU
Gastroliuodamas su australų 

teatro trupe, mūsų žinomas dai
nininkas Paulius Rūtenis jau spė
jo apvažinėti visus didesnius Aus
tralijos miestus, įskaitant ir Nau
jąją Zelandiją. Kiekvienu atveja 
jis pats nevengia ir net jieško 
kontaktų su vietos lietuviais pats 
pasisiūlydamas prisidėti prie pa
rengimų, padalyvauti su jais, pa
gyventi savųjų tarpe.

Keletą savaičių išbuvęs Sydnė- 
juje, kur vaidino ir dainavo ope
retėje “Orfėjus požemio karalys
tėje”, jis pereitą sekmadienį iš
vyko į Brisbanę. Sydney būda
mas jis apėjo visą eilę savo pa
žįstamų, dalyvavo viešuose paren
gimuose ir prieš išvykdamas už
suko į Mūsų Pastogės Redakciją.

Begurkšnojant kavutę teko kiek 
arčiau su mūsų dainininku susi
pažinti ir išsikalbėti. Pokalbyje 
išbraidžiojom visas lietuvių kolo
nijas, vienur sustodami kiek il
giau, pro kitur tik ristele prabėg
dami.

— Sunku su mūsų kultūriniais 
pasireiškimais Australijoje, — 
atsiduso Paulius (iš kalbos atro
do, kad šioji tema jam atima po
ilsį ir miegą). — Jeigu čia taip 
visi būtume susimetę vienoje ko
lonijoje, kokia būtų dėkinga dir
va lietuviškai veiklai!

Teisybė, niekas, pasitraukda
mas iš Lietuvos negalvojo, kad jo 
tikslas vienoje ar kitoje šalyje 
išlaikyti lietuvybę, kaip kad tei
singai pastebi p. J.P. Kedys, ta
čiau tuo metu jau aiškiai matėsi 
karo pabaiga, ir niekas netikėjo 
ilgamete emigracija. Pasirodo, 
kad pats laikas iškelia tokias pro
blemas, su kuriomis pradžioje ir 
nesiskaitėme. Jos iškilo tik pama
čius, kad susidariusi pokarinė 
padėtis gali užtrukti ilgesnį lai
ką, ir kaip tik pradėta rūpintis 
tokiais gyvybiniais rekialais, kaip 
lietuvybės išlaikymas, nuo ko tie
siog priklauso ir mūsų pastangos 
atkovoti Lietuvos laisvę. Todėl ir 
visai pritariu p. J. Vėteikiui, kad 
jis kaip tik kėlė vieną iš pačių 
svarbiausių šiandie klausimų — 
kaip ir kokiu keliu geriausia iš
laikyti lietuvybę, tačiau jis savo 
pranešime nieko nepaneigė — ne
paneigė nei kovos už Lietuvos lai
svę, nei pasipriešinimo komuniz
mui. Jis ribojosi vienu klausimu 
ir, skaitau, į jį pilnai ir pagrįstai 
atsakė. Gerbiu p. J.P. Kedį, kad 
jis kelia kovos prieš komunizmą

Užsimezgė kalba apie teatri
nius pastatymus. Priminiau, kad 
gal ir būtų vienur ar kitur dau
giau'teatro spektaklių, bet visur 
nusiskundžiama veikalų stoka. 
Paulius tik numojo ranka.

— Netiesa! Veikalų turime tiek 
ir tiek, tik reikia daugiau padir
bėti pritaikant juos mūsų sąly
goms ir scenai. Juk nebūtinai 
statyti visą veikalą, jeigu žinai, 
kad tam trūksta jėgų. Tokių gra
žių ir dėkingų scenų galima rasti 
pas Krėvę, Sruogą ir kitus, tik 
reikia atrinkti, pritaikinti mūsų 
reikalavimams ir sąlygoms.

— 0 kaip Jūs žiūrit į svetimus 
veikalus? Sydnėjuje buvo vienas 
kitas pastatytas verstinis veika- 
liukas, bet nors jie savo turiniu 
gilūs ir dėkingi vaidybai, bet lie
tuviška publika labai jais nesiža
vėjo.

— Statyti svetimus veikalus aš 
visai nepatariu, — nuoširdžiai 
pabrėžė p. Rūtenis. — Dabar ne 
toks laikas, kad mūsų mėgėjų 
teatrai įtiktų lietuviškai publikai 
su svetimais veikalais. Reikia žiū
rėti, ko mūsų žmonės pasiilgę ir 
nori pamatyti. Aš nežinau, kaip 
tai paaiškinti, ar tai tautiniu sen
timentu, ar savo krašto nostalgi
ja, bet mūsų lietuviškai publikai 
priimtini ir mėgiami tik savi kū- 

ir Lietuvoje laisvinimo klausimą, 
bet nepateisinu, kad lietuvybės 
išlaikymas kaip problema yra vi
sai neaktuali ir nesvarstytina. 
Pritariu, kad šioje kovoje patys 
vieni lietuviai nedaug ką gali pa
daryti — jiems reikalingi sąjun
gininkai, vis dėl to niekas, dėda
masis į sąjungą dėl ko nors ar 
prieš ką, neatsisako savo elemen
tariausių ir pagrindinių teisių ar 
ypatybių. Kiek žinau, ir p. J. Vė
teikis šito visai nepaneigė nes jis 
skyrė du dalykus — bendravimą 
ir bendradarbiavimą. Mes galime 
bendrauti tik su lietuviais ir lie
tuvių tarpe, tuo tarpu bendradar
biavimui nepastoja kelio ir mūsų 
pasirinktoji uždarumo politika. 
Priešingai, tik tokiu keliu ir įma
nias bendradarbiavimas, nes kaip 
galima bendradarbiauti neturint 
skirtybių, o susiliejus į vieną ma
sę? Visi sąjungininkai bendra
darbiauja, bet niekas bendradar
biavimo vardan nereikalauja at
sisakyti savo tautybės arba nesi
laikyti savo tautos interesų ribo
se.

Aš nenoriu kalbėti apie p. J. 
Kedžio paduotus pavyzdžius, ku
riais jis grindžia uždaros politi
kos pragaištingumą. Visų pirma, 
jie yra visai kitokio pobūdžio ir 
kitoje plotmėje, negu mūsų išei
vių lietuviškasis klausimas, todėl 
jie niekad negali būti imami pa
lyginimo pagrindu. Mūsų klausi
mas yra visai atskiras dalykas ir 
tik jo plotmėje yra svarstytinas, 
įsivaizduokime, kad mes atsisa
kome savo uždarumo politikos ir 
laikomės p. J.P. Kedžio nurodytų 
gairių. Tada mums nereikalingi 
nei lietuviški namai, nei lietuviš
kos pamaldos, nei lietuviškos or
ganizacijos. Mes turėtume mes
tis visu plotu į gyvenamojo kraš
to bendruomenę, joje įsilieti tu
rint minty tik vieną klausimą — 
kovą su komunizmu. Tačiau tą 
kovą su komunizmu lygiai taip 
sėkmingai galime vesti ir būdami 
uždara bendruomenė. Klausimas 
yra — ne atsisakyti savo tauti
nės individualybės, bet jieskoti

riniai, nors jie gali būti ir silpni 
arba paviršutiniški. Žinoma, sun
ku su mūsų dramos veikalais* - - 
juose daugiau epo, lyrikos, negu 
dramos, bet čia reikalingas to
kiems veikalams režisorius, kuris 
vietoje žavėjęsis saldžiais gaba
liukais, juos aplenktų ir išrinktų 
tik dramatinius momentus. O to
kių yra.

— Jūs važinėdamas po įvairias 
vietoves, kiek girdėti, visur sten
giatės duoti vieną kitą lietuviškų 
dainų vakarą. Kuo daugiausia už- 
pildot savo rečitalius?

— Vien lietuviškom dainom. 
Ne dėl to, kad ir aš pats jomis 
esu susižavėjęs. Aišku, aš galiu 
padainuoti ir kitų kompozitorių 
kūrinių, arijų iš operų, kurios kai 
kuriais atvejais net lengviau dai
nuoti, negu lietuviškos dainos, 
bet žmonių arijom nepatrauksi. 
Jie pasiilgę savų dainų, kurias re
čiau girdi ir kurios klausytojo dū
šią suvirpina.

Va, mes ir vėl grįžtam prie to 
paties — žmonės nori ilgisi tik 
savų dalykų, ar tai būtų dainos, 
ar vaidinimai, ar šokiai.

— Labai populiari Adelaidėje 
buvo Vaiva. Ar daugiau ką nors 
panašaus rengiate scenai? *

— Vaiva kaip legenda arba tik
riau sakant Krėvės legendarinis 
vaizdelis man ir pačiam labai pa
tiko. Sofijos Čiurlionienės šios le
gendos inscenizavimas reikalavo 
gerokai darbo, kol jį pritaikiauALYVA LINK BALTIJOS

“African Roads & Transport” 
žurnalo Sausio-Vasario mėnesio 
nr. tilpo gana įdomus straipsnis: 
“The Pipeline to the Baltic”. 
Štai to straipsnio vertimas: “Iš 
U.S.S.R. šaltinių pranešama, kad 
prasidėjo statybos darbai prie 
alyvos vamzdžių šalutinės šakos 
pravedimo į Pabaltį; ši šaka esan
ti pagrindinio 4500 kilometrų 
Comecon alyvos vamzdžio tasa. 
Comecon linijos svarbiausias 
tikslas yra tiekti alyvą iš turtin
gos Uralo-Volgos srities į Vakarų 
Rusijos, Lenkijos, Rytų Vokieti
jos, Čekoslovakijos ir Vengrijos 
ref merijas. Numatytoji tos linijos 
tąsa į Pabaltį tarnaus alyvos eks
portui į nekomunistinius kraštus. 
Iki šiol alyva eksportuojama iš
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sąjungininkų šiam tikslui įgyven
dinti. Nesilaikant savo tautinio 
uždarumo paleiskime mūsų jauni
mą į gyvenamojo kratšo skautų 
organizacijas, sportininkus į vie
tos sporto klubus, studentus j 
vietines studentų organizacijas ir 
panašiai, tada nereikia būti pra
našu dėl būsimų rezultatų. Jeigu 
mūsų vyresnieji, dalis jų prisiekę 
aukotis besąlyginiai už Lietuvos 
reikalus, šiandie neištvėrę atsiri
bojo nuo lietuvių, lyg niekad jie 
su Lietuva ar lietuvių tauta ne
būtų turėję kokio nors ryšio, tai 
ką kalbėti apie jaunimą, ypač jau 
gimusį ir brendusį už Lietuvos 
ribų, kurie turi labai menką ar 
net visai neturi tautinio sąmonin
gumo. Teisingai Dr. J. Girnius 
sako, kad nutausti, tai reiškia 
prarasti tai, kas turėta. “Gi vai
kų atveju rūpestis yra ne išlai
kyti tautinę gyvybę, bet ją įžieb
ti”. Šie Dr. įJ. Girniaus žodžiai 
išreiškia patį giliausią rūpestį 
mūsų jaunąja karta. Tą įžiebimą, 
tas tautinio sąmoningumo nuo
trupas jaunieji gauna ne vietinė
se mokyklose, bet tik tėvų na
muose, lietuviškose organizacijo
se, kur daugiau vedama tautinio 
uždarumo politika. Ir todėl mūsų 
politinės pastangos visų pirma 
remiasi tuo, kiek mes patys esa
me sąmoningi lietuviai ir kiek ko
kiais ateityje išliksime. Dvide
šimties metų tarpas gyvenant už 
Lietuvos ribų paliko mumyse la
bai gilius ir aiškius pėdsakus ir 
drauge išbrėžė naujus uždavinius, 
todėl operuoti vien tik tais tiks
lais ir uždaviniais, kurie gal ir 
buvo pirminiai apleidžiant Lietu
vą, ir nesiskaityti su naujaisiais, 
paties laiko ir gyvenimo iškel
taisiais, būtų tas pats, kaip kirti
mas tos šakos, ant kurios sėdi
ma.

V. Kazokas

išeivijos scenai nežalodamas pa
ties veikalo. Dabar jau parengiau 
tos pačios autorės “Dvylika bro
lių”, kurį ruošiamasi statyti Ade
laidėje. Bastydamasis iš vietos į 
vietą, kaip čigonas, užpildau sa
vo laiką paruošdamas vieną kitą 
veikalą mūsų scenai, tegu dau
giau perdirbdamas, negu pats 
kurdamas. Ir šiuo metu užsimo
jęs paruošti scenai Paparčio žie
dą. Vis tai daugiau jaunimui — 
truputis istorijos, truputis lietu
viškos mitologijos, dainos, šokiai. 
Tai sava, artima ir patrauklu. 
Bet drauge su teatru vyksta ir 
lietuvių sąmoninimas, ypač jau
nimo. Su svetimu veikalu šito 
niekada nelaimėsi.

Paulius pasižiūrėjo į laikrodį. 
— Jau man laikas skubėti. Sa
kyk, mielas, ar neturi kokių lie
tuvių adresų Brisbanėje? Ten 
nuvažiavęs bandysiu su jais susi
rišti — gal kartais norės, kad ku
rį vakarą jiems padainuočiau. Ži
nai, nesijaučiu Dievas žino koks 
dainininkas, bet stengiuosi prisi
dėti prie lietuviško gyvenimo kiek 
galėdamas. Gaila, kad Mūsų Pas
togės pastoviai negaunu, tai taip 
kartais ir jaučiuosi pasimetęs ir 
nežinodamas, kur kas vyksta.

Aprūpinau Paulių prašomais ad
resais ir nuoširdžiai atsisveikinom 
tikėdamiesi pasimatyti artimiau
sia proga, o laiškais dažniau pa
sikalbėti.

L.D.

Juodosios Jūros uostų į Vakarų 
Europą, bet kadangi Skandinavi
jos valstybės ir Vakarų Vokietija 
yra patys svarbiausi pirkėjai, 
naujoji vamzdžio šaka patogumo 
ir ekonominiu atžvilgiais žymiai 
palengyjns rinkos surišimą su ne
paprastai alyva turtingais Rusi
jos regionais.

Patys rusai tikėjosi, kad ši li
nija bus baigta 1960 metais, ta
čiau plieno vamzdžių trūkumas 
privertė juos šį planą atidėti vė
lesniam laikui (daugumą plieno 
vamzdžių rusai importuoja iš Va
karų). Tačiau dabar darbas vėl 
yra pradėtas, ir pirmoji faze 
jungs Unecha su Polocku 400 kilo
metrų atstumu; Polocke yra sta
toma refinerija. Nuo Polocko li-

“TALKA” INFORMUOJA

Lietuvių Ko-operatinė Kredito 
Draugija Talka birželio mėnesį 
baigė savo apyskaitinius metus. 
Apie rugpjūčio pabaigą numato
ma šaukti metinis šios draugijos 
narių susirinkimas. Susirinkimo 
vieta ir laikas kiekvienam nariui 
bus pranešta; drauge bus pasiųs
ta metinė Talkos apyskaita. Tuos 
narius, kurie būtų pakeitę savo 
adresus, nedelsiant prašoma pa
informuoti Talkos Valdybą, kad 
pranešimus galima būtų pasiųsti 
tiksliu adresu.

Džiugu painformuoti, kad šie 
apyskaitiniai metai, lyginant su 
turimu apyvartoje kapitalu, už
baigta gavus gražų pelną.

L.K.K. D-ja Talka
Valdyba

MUMS NETROKŠTA IDEALŲ

J sveikatą geriam alų, 
Pilam čierką ant ligų, — 
Mums netrūksta idealų, 
Mums tik trūksta pinigų. 
Idealiai mylim kitą 
Prie idealios vienos.
Idealų apetitą
Jaučiam vidury dienos. 
Keliam tautišką idėją, 
O idėja kelia mus, 
Keldama pati didėja 
Ir pavirsta į namus.
O namuos vėl — reikia stalo, 
Prie to stalo ir draugų, 
Vėl netrūksta idealo, 
Vėl tik trūksta pinigų.

A. Gustaiti!

ATIDEDAMAS CHRUŠČIOVO 

APSILANKYMAS PAS TITO

N. Chruščiovo anksčiau numa
tytas lankymasis Jugoslavijoje, 
turėjęs įvykti birželio mėn. pa
baigoje, atidėtas vėlesniam laikui. 
Tai siejama su liepos 5 d. Mask
voje prasidedančiais sovietų — 
kinų pasitarimais. Raudonieji ki
nai Jugoslavijos revizionizmą ir 
toliau laiko didžiuoju priešu ir 
marksizmo-leninizmo išdaviku. 
Tuo tarpu pačioje Kinijoje pas
taruoju metu Chruščiovas spau
doje labai puolamas, vadinamas 
niekšu, kolonialistu ir pan.

nija bus tęsiama į Baltijos pa
krantę.

Tik dar visai neseniai buvo nu
matyta, kad Varyklinė alyva ii 
Polocko tekės į Klaipėdą, o sun
kioji alyva iš Polocko į Venspils 
(Latvijoj). Klaipėdos uosto lai
kymo ir pakrovimo instaliacijos 
per paskutiniuosius dvejus metus 
tapo žymiai pagerintos ir jau ne 
maža alyvos, atvežtos geležinke
liais, eksportuota į Vakarus. Ta
čiau paskutiniuoju laiku planavi
mas pakrypo į Karaliaučiaus (Ka
liningrado) pusę, kur galima tikė
tis alyvos linijos pabaigos. Kara
liaučius, būdamas šiek tiek į pie
tus nuo Klaipėdos, yra vieninte
lis U.S.S.R. neužšaląs uostas 
Pabaltyje. Nuo Polocko į Klaipė
dą ir į Venspils tiesia linija yra 
po 470 kilometrų, kai tuo tarpu 
į Karaliaučių 50 km. daugiau.

Nežiūrint ar linija eis į Kara
liaučių ar į Klaipėdą, vamzdis 
bus dviejų pėdų skersmens ir pa
jėgs teikti 11 milijonų tonų aly
vos per metus. Įjungus daugiau 
pompų Jinijos pajėgumas gali bū
ti žymiai padidintas. Numatytoji 
sunkiosios alyvos linija būsianti 
20 colių skersmens, šių dienų ex- 
porto dydis į Skandinaviją ir į 
Vakarų Vokietiją yra 8 milijonai 
tonų į metus, tačiau per šią lini
ją bus galima exportuoti ir į ki
tas Vakarų Valstybes. Taip pat 
šios linijos didesnis pajėgumas 
bus reikalingas Sovietų Pabaltijo 
valstybių aprūpinimui, tačiau šis 
argumentas gali nebegalioti, re
miantis paskutiniais pranešimais, 
kad Vakarinėj Lietuvoj yra at
rasti dideli alyvos klodai tinkami 
komercinei explotacijai”.
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FUTBOLO PASAULYJE
★ Brazilijos futbolo čempio- 

pionatas.kaip žinoma, vyksta kiek 
kitaip, negu kitose pasaulio ša
lyse. Pagrindinės futbolo varžybos 
čia sukoncentruotos valstijų (sta
tų) pirmenybėse. O jau valstijų 
čempionai finaliniame vieno mi
nuso turnyre kovoja dėl Brazili
jos čempiono vardo. Per eilę pas
tarųjų metų finaliniuose Brazili
jos čempionato turnyruose “pir
muoju smuiku grodavo” San Pau
lo ir Rio de Žaneiro valstijų atsto
vai — plačiai pasaulyje žinomos 
vienuolikės “Santos”, “Botafogo”, 
“Vasko de Gama”. Atrodo, jog ir 
naująjį Brazilijos čempioną nu
spręs “Santoso” ir “Botafogo” 
komandų susitikimas.

★ Didis — Brazilijos “juoda
sis deimantas” — vėl grįžta į Bra
ziliją. Antrą kartą! Prisiminkim, 
prieš septintąjį pasaulio futbolo 
čempionatą jis buvo išvykęs į Is
paniją, į žinomąjį Madrido“ Re
alo” klubą. Deja, ten jam neteko 
blykstelti savo menu: dėl įvairių 
intrigų Didis beveik visą laiką 
Madride prasėdėjo... ant atsargi
nių suolelio. Likus pusmečiui iki 
kovų Čilėje, Didis grįžo į Brazi
liją ir buvo pakviestas į rinkti
nę, kuriai kaip žinoma, antrą 
kartą iš eilės padėjo iškovoti pa
saulio čempiono vardą. Po Či
lės turnyro Didis susipykęs su 
“Botafogo” klubo vadovais, ant
rą kartą išvyko iš Brazilijos. Ta
čiau šį kartą ne kaip žaidėjas, bet 
jau kaip treneris. Jį pakvietė va
dovauti Peru čempiono — Limos 
“Kristalo” — vienuolikei. Bet ir 
ši išvyka Didžiui buvo nesėkmin
ga. Po keleto komandos pralai
mėjimų, klubo vadovai, tikėję iš 
Didžio “stebuklų”, ėmė reikšti ne
pasitenkinimą. Po to sekė prie
kaištai, užgauliojimai, ir Didis,

PRIEŠ 30 m. Lietuvos šach. ko
manda (Mikėnas, Vaitonis, Vis- 
-taneckis, Abramavičius, Luckis) 
puikiai pasirodė 1933 m. pasau
lio p-bėse Folkestone, Anglijoj. 
1 v. laimėjo JAV (Fine, Kash- 
dan, Marshall, Dake Simonson;, 
Lietuva VII vietoj. Lietuva lai
mėjo prieš Vengriją, Angliją, 
Prancūziją, Latviją, Daniją, Bel
giją ir Škotiją. Lygiomis su Len
kija, Švedija, Italija ir Islandija. 
Pralaimėta tik JAV, Čekoslovaki
jai ir Austrijai. Vladas Mikėnas 
1 lentoje įveikė didmeistrius Flo- 
hrą, Maroczy, Sultan Kaną ir kt. 
Iš pavienių geriausiai pasirodė 
pasaulio meisteris Aliochinas, 2 
amerikietis Kashdan, 3. Flohr, 4. 
Tartakover, 5. Vladas Mikėnas 
priešaky Stahlbergo, Gruenfeldo, 
Maroczy ir kt.

Vistaneckis ’ trečioj lentoj pri
rinko 7 iš 13 tš.

Kazys Merkis

Įvairenybės
JUO DAUGIAU MYLIŲ, JUO 
DIDESNIS VĖŽIO PAVOJUS
Automobilio vairuotojas, suva

žinėjęs per metus 12.000 mylių, 
turi dvigubai didesnį pavojų su
sirgti plaučių vėžiu, negu tas, 
kuris automobilį naudoja tik sek
madieniais. Tokios išvados buvo 
prieita JAV senato pakomisėje, 
kuri tyrė oro švarumą miestuo
se. Iš automobilių išmetamos du
jos esančios tikri nuodai. Pavo
jus esąs dar didesnis, kai visą 
laiką važiuojama uždarytais lan
gais.

SPALVOTI NERŪDINTIEJI 
PL1ENAI

Pastaruoju metu pradėta ga-

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

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

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

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

antrą kartą nusivylęs, nutarė 
grįžti į tėvynę.

* Brazilija — futbolo talentų 
šalis. Tai patvirtina kad ir pas
tarųjų metų įvykiai. Paskutinis 
toks pavyzdys — Amarildo. Ta
čiau nesuspėjo ši “žvaigždė” sus
pindėti visu ryškumu, o štai Bra
zilijos futbolo padangėje iškilo 
nauja “žvaigždė”. Tai — jaunas 
San Paulo “Korintiens” klubo vi
durio puolėjas Nėjus. Futbolo spe
cialistų nuomone, šis žaidėjas yra 
greitesnis už Pelę ir, kas svar
biausia, pasižymi stipriais ir 
tiksliais tolimais šūviais. 1958 m. 
Brazilijos rinktinės vidurio gynė
jo Belinio nuomone, Nėjus jau ar
timiausiu laiku bus pakviestas į 
šalies rinktinę. Jau dabar galima 
1966 metams pasiūlyti nepapras
tai puikų puolimo ansamblį: Ga- 
rinča — Bene — Nėjus — Pelė 
— Kutinjo. Atsargos — Amaril
do ir Mengalvio.

* Brazilija — dukart pasaulio 
čempionas — viena stipriausių pa
saulyje futbolo šalių. Savo puikias 
pergales Brazilijos rinktinė pa
siekė ne tik dėka aukštos tech
nikos ir taktikos, bet ir didelės 
turnyrinės patirties. Daugumas 
Brazilijos rinktinės žaidėjų yra 
daug žaidę rungtynių nacionali
nėje rinktinės sudėtyje. Čia rekor
dininkas yra Džalma Santosas. 
Rinktinės spalvas jis iki šiol gy
nė 72 kartus. O štai kitų rinkti
nė narių sąskaitoje tokie skaičiai: 
Niltonas Santosas — 70 kartų, 
Žilmaras — 65, Didis — 54, Ga- 
rinča — 36, Zito — 33, Pelė — 
31, Zosimo — 30, Zagalo — 23, 
Mauro — 19, Vava — 16 ir Ama
rildo — 4.

Neseniai Chruščiovas savo 
draugų būreliui papasakbjo, kaip 
Stalinas mirė. Chruščiovo pasa
kojimas išėjo į viešumą ne tik 
Maskvoje, bet ir Vakaruose 
Chruščiovo pasakymu, Stalinas 
jau seniai sirgo persekiojimo ma
nija, kurios pirmieji simptomai 
pasirodė po Kirovo nužudymo. 
Juo Stalinas ėjo senyn, juo per
sekiojimo manija, begalinis jo 
bailumas darėsi ryškesnis. Pas
kutiniais savo gyvenimo metais 
Stalinas bemaž nebegyveno Krem
liuje: jis nakvojo čia vienoj, čia 
kitoj viloje Maskvos užmiestyje. 
Vėlai vakare 1953 m. kovo mėn. 
Stalino asmeninės sargybos vir
šininkas paskambino Chruščiovui 
ir pasiūlė jam tučtuojau atvažiuo
ti į vieną iš tų vilų. Chruščiovas 
iššaukė automobilį iš Kremliaus 
garažo ir nuvažiavo, nors buvo 
tamsi naktis ir slidu. Jis važia
vęs susijaudinęs, sumišęs ir su 
baimės jausmu, nes niekas, Sta
lino šaukiamas .nebuvo tikras, 

minti įvairiausių spalvų nerūdi
jančius plienus: juodos, rudos, 
raudonos, žalios, mėlynos ir pil
kos spalvos. Prieš nudažant plie
no paviršius rūpestingai nuvalo
mas, po to jis apipurškiamas 
chromo dažais r pašildomas iki 
175 C. Tokiu būdu gaunamas 
spalvotas paviršius, kuris yra at
sparus korozijai bei erozijai, pa
tvarus ir labai gražios išvaizdos. 
Tokie spalvoti nerūdjantieji pilė
nai yra plačiai taikomi įvairiose 
technikos srityse. Iš jų gamina
mos automobilių detalės, korozi
jai atsparios fasadų apdailos 
plokštės, baldai, dekoratyviniai 
gaminiai ir daugybė kitų daiktų.

ŽENKIME PIRMYN!
M.P. Nr. 24 sporto skyriuje 

tilpo nusipelniusio sporto darbuo
toji B. Nemeikos pareiškimas, 
skaitytas Adelaidės L.S.K. “Vy
ties” metiniame susirinkime 1963 
m. gegužės 26 d. Pareiškime daug 
gražių teoretinių minčių, bet da
bartinis klubo gyvenimas pavaiz
duotas labai tamsiomis spalvo
mis. Kadangi jame ne viskas ati
tinka faktams, tai ir nebuvo 
griebtasi teigimų pagrįsti. Jaus
damas, kad toks pareiškimas gali 
kartais slegiančiai nuteikti spor
tininkus ir jų tėvus, bandysiu 
kiek B. Nemeikos pareiškimą pa
pildyti įterpdamas giedresnių 
spalvų.

Kalbėdamas apie mūsų organi
zacijos smukimą, B. Nemeika ma
žiausiai pavėlavo 8 metus. Tada 
klubas buvo likvidavęsis ir be jo
kios priežiūros gyvavo tik viena 
krepšinio komanda. Kelių inicia
torių dėka buvo įsteigta krepšinio 
sekcija, kuri energingai išjudino 
sportininkus. Vėliau buvo su
šauktas sportininkų ir sportui pri
jaučiančių tautiečių susirinkimas 
su tikslu atgaivinti klubą. Susi
rinkime išrinktoji valdyba ėmėsi 
organizuoti naujas sekcijas, šach
matų sekcijai ilgus metus vado
vavo M. Pocius, o stalo teniso 
— R. Sidabras.

Pažiūrėkime, kaip apie šias 
sekcijas dabar atsiliepia šių spor
to šakų sąjungų sekretoriai, ku
rių rengiamose pirmenybėse vy- 
tieęiai sportuoja. Mr. L. Cohen, 
Pietų Australijos šachmatų są
jungos sekretorius, paklaustas, ar 
jis pastebėjęs “Vyties” šachma
tų sekcijoje kokį nesportišką žai
dėjų. elgesį ar organizacijos sto
ką, jis atsakė: “Pirmiausia mane 
nustebino toks klausimas. Prie
šingai, galiu pasakyti, kad dabar 
“Vyties” šachmatų klubas (aus
tralai nesiskirsto sekcijomis, II.

STALINO MIRTIS
kad grįš namo. Kaširo plente 
Chruščiovas pastebėjo, kad į Sta
lino vilą jis nevienas iššauktas, 
bet ir kiti partijos centro komi
teto prezidiumo nariai — Moloto
vas, Berija, Malenkovas, Bulga
ninas, Kaganovičius, Vorošilovas. 
Prisiartinę prie Stalino vilos, au
tomobilis pasuko iš plento į siau
rą kelią Vilos apylinkė buvo už
minuota. Vila aptverta aukšta tvo
ra ir spygliuotų vielų užtvaro
mis. Prie vartų stovėjo sargybi
nis ir gausi sargyba kieme. Kai 
visi iššauktieji išlipo iš automaši
nų ir kai sargybiniai pamatė Be
riją, atidarė vartus. Kieme C.K. 
prezidiumo nariai buvo iškratyti, 
prožektoriams šviečiant; Stalinas 
bijojo pasikėsinimo ir įsakė sar
gybiniams daryti kratas net arti- 
miausiams jo bendradarbiams, ar 
jie neturi ginklų. Po to sargybos 
viršininkas, gruzinas, kaip ir vi
si sargybiniai, pasakė atvyku
sioms C. K. nariams, kam jis juos 
iššaukė. Iš sargybos viršininko 
aukštieji komunistai sužinojo, kad 
grafų Orlovų rūmai yra paversti 
Stalino vila, kad toji vila savotiš
kai pertaisyta. Stalinas priiminė
jo tik tuos, kuriuos iššaukė. Už 
tų rūmų buvo priestatas, kurio 
pianas paties Stalino sudarytas. 
Priestatą sudarė laukiamasis, ku
riame dieną ir naktį stovėjo iki 
dantų ginkluoti 5 gruzinai, kori
dorius ir 3 kambariai. Laukiama
sis buvo nuo koridoriaus atskirtas 
plieninėmis' durimis. Durys atsi
darydavo tik tada, kai Stalinas iš 
savo kambario paspausdavo elek
trinį mygtuką. Kiekvienose tų 
trijų kambarių plieninėse duryse 
buvo langelis iš koridoriaus pu
sės. Tie langeliai buvo tokie, kad 
pro juos galima būtų padėt pa
dėklą su maistu. Keturis kartus 
paroje Stalinas iš savo kambarių 
telefonu skambino sargybos virši
ninkui ir gruziniškai užsakydavo 
valgio. Gavęs užsakymą, sargybos 
viršininkas iš virtuvės, kurioje 
tedirbo gruzinai, telefonuodavo 
Stalinui, kai valgis buvo gatavas; 
tuokart Stalinas paspausdavo 
elektros mygtuką, sargybos virši
ninkas įeidavo ir dėjo padėklą į 
vieną langelį. Tik kai sargybos 
viršininkas išeidavo iš koridoriaus 
ir durys užsidarydavo, Stalinas 
prieidavo prie padėklo su maistu 
ir jį pasiimdavo. Taip buvo, sakė 
Chruščiovas, ir 1953 m. kovo mėn. 
7 vai. v. Stalinas užsakė vakarie
nę, bet 10 vai. vakare, kai Sta
linas paprastai užsakydavo abra- 
tos, iškart nepaskambino. Sarg. 
viršininkas palaukė iki 12 vai ir 
surizikavo pats Stalinui paskam
binti, bet atsakymo nebuvo; tuo
kart sarg. viršininkas iššaukė C. 
K. prezidiumo narius.

Toliau Chruščiovas pasakojo, 
kaip buvo nutarta išlaužti plie- 

S.) yra veikliausiai bujojantis 
Pietų Australijoje ir apie nespor
tišką žaidėjų elgesį jokių nusi
skundimų man neteko girdėti”, 
šachmatų sekcijai dabar vado
vauja P. Lukošiūnas. Panašiai at
siliepė ir Pietų Australijos stalo 
teniso sąjungos sekretorius M. E. 
Amos pabrėždamas, kad “Vytis”, 
nors ir neturėdama komandos 
augščiausioje (District) klasėje, 
bet stalo teniso sportui pasitarna
vo daugiau negu kaikurie klubai, 
kurių reprezentacinės komandos 
tenai startuoja. Sekcijai dabar va
dovauja Aldona Mikužytė.

Nesusmuko ir krepšinio sekci
ja, nes pirmenybėse šiemet daly
vauja net 6 komandos. Tiesa, ši 
skaitlinga sekcija visuomet buvo 
problema, nes neturėjo pastovios 
ir sumanios vadovybės. Naujoji 
klubo valdyba rūpinasi pastatyti 
krepšinio sekciją ant tvirtų pa
matų. Jau išspręstas trenerių 
klausimas ir galima tikėtis, kad 
netrukus ši pagrindinė sekcija ir 
vėl bus klubo pasididžiavimas. 
Pietų Australijos krepšinio są
jungos sekretorius Air. Frank An- 
goye išgyrė “Vyties” krepšinio 
sekcijos veiklą ir pabrėžė, kad 
žaidėjai yra geri sportininkai. 
Tiesa, vadovybė giliai pergyveno 
laikinąją pirmos komandos krizę, 
nes lietuviai davė didžiausią įna
šą į Pietų Australijos krepšinio 
sportą. Džiaugiasi kartu su mu
mis, kad į komandą vėl sugrįžo 
Algis Ignatavičius ir Jonas Gum- 

^EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

; Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
• akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

■ ■ šeštad. 9-13 vai.
• • 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St.,
’ Į Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall) 
'• Tel. 62-2231

nines duris. Kai prasidėjo šarvuo
tų durų laužymas, visi dalyviai 
drebėjo iš baimės, kad štai visa
galis tironas suriksiąs, bet to ne
atsitiko. Kai pasisekė išlaužti du
ris į koridorių ir antrąsias, ve
dančias į vieną iš Stalino 3 kam
barių, įėjusieji pamatė Staliną, 
gulintį ant grindų, apsirengusį 
maršalo uniforma. Berija išsiver
žė į priešakį ir suriko: “Tironas 
mirė, mirė, mirė!” Bet Chruščio
vas, kaip jis pats sako, instinkty
viai atsiklaupė ir pasilenkė prie 
Stalino veido. Stalino akys buvo 
atviros ir Chruščiovas pajutęs, 
kad Stalinas dar gyvas. Drebėda
mi iš baimės, visi atsitraukė at
gal ir išėjo iš kambario; tik Beri
ja pasiliko. Malenkovas telefonu
C»««o**oo**e*oo*oe**o**e*oe*oo*oo**e*oo*oe*eo*oo*oo*oo*o***o*oe*oe*oe*oo*oe*oo*o«*eo*o«*oe*oo**o*oo**e**o*oo*oo*oe**o*oe*oo*oo*oo*oo*ee*o.*ee*oo*o
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KOVA SU
ŽIOVULYS PAŠALINA 

NUOVARGĮ
Pas mus įprasta žiovulį laikyti 

nemandagumo pažymiu. Nusižio
vavus reikia atsiprašyti. Bet... 
nevisur tų taisyklių laikomasi. 
Japonijoje įmonės samdo net pro
fesorius — žiovulio ekspertus.

Kadangi daugumas darbų yra 
monotoniški ir nuobodūs, viena 
Tokijo firma atrado, kad žiovu
liu darbininkai nugali monotoniš
kumą. Mitsumi elektroninių maši
nų įmonėje dirbančioms 2000 
moterų kas pusvalandis per gar
siakalbius yra pranešama sustoti 
dirbus.

“Dabar, — švelnus balsas skel
bia, — yra žiovulio laikas. Atsi- 
loškit, ištieskit rankas ir nusižio- 
vaukit. Vienas, du, trys, vienas, 
du...” Moterys visos kartu vyk
do instrukcijas, trunkančias 90 
sekundžių ir vėl pradeda darbą, 
dėliodamos smulkias elektroninių 
mašinų dalis.

Nuostabu, bet firma 97% vi
sos gamybos našumo, darbo uolu
mo ir darbdavių-darbininkų san- 

bys ir linki geriausios sėkmės 
ateityje. Sekcijai dabar vadovau
ja J. Milaknis — pirmininkas, 
E. Taparauskas — sekretorius ir 
P. Andrijaitis — reikalų vedėjas.

Lauko teniso sekcija atgyja tik 
prieš sporto šventes.

Tinklinio sekcija, kurią tikriau
siai B. Nemeika turėjo minty, 
kalbėdamas apie nuosmukius. Iš 
čia “nubyrėjo” abi vyrų koman
dos pereitų metų pirmenybėse. 
Nekaltinant šios sekcijos vadovo 
nei žaidėjų, o vien tik turint ome
ny, kad daugelis šios sekcijos 
sportininkų žaidžia ir krepšinį, 
kuris, matomai, jiems labiau prie 
širdies ir dar pridėjus, kad čia 
daugumoje moksleiviai ir tautinių 
šokių šokėjai, nesistebėkime, j ji 
jiems pritrūko laisvo laiko tink
linio sportui. Sekcijai dabar va
dovauja B. Nemeika.

Kalbant apie pataikavimus 
sportininkams ir jų pačių stato
mus reikalavimus vadovams, būtų 
visai netikslu kaltinti sportinin
kus. Mes juos auklėjame, mes 
su jais bendraujame ir tik nuo 
tinkamų vadovų elgesio priklau
sys darnus santykiavimas su spor
tininkais. Glaudus santykiavimas 
bus neįmanomas, jei vadovas no
rės būti valdovu. Priešingai, rei
kia duoti suprasti jauniesiems 
sportininkams, tik įstojus į klu
bą, kad jų teisės ir pareigos yra 
tokios pačios kaip vadovų — iš
laikyti garbingą lietuvio sporti
ninko vardą išeivijoje. Gi vadovų 

iššaukė Kremliaus gydytojus, ku
rie tegalėjo konstatuoti, kad Sta
linas jau miręs. Į Berijos klau
simą, nuo ko Stalinas miręs, gy
dytojai atsakė, kad jis miręs nuo 
kraujo išsiliejimo smegenyse, nuo 
paralyžiaus ir uždusimo. Mirusį 
Staliną slaptai nuvežė į Kremlių. 
Apie jo mirtį Sovietų Sąjunga 
tesužinojo po kelių dienų. Kodėl 
taip ilgai laikė jo mirtį paslapty, 
Chruščiovas nepasakė, tad yra 
pagrindo manyti, kad artimiausie
ji Stalino bendradarbiai sukilo 
prieš jį ir tuo padarė jam galą. 
Chruščiovas sako, kad visi dre
bėjo prieš Staliną, o drebėjimas 
iš baimės pagaliau išveda iš 
kantrybės ir bailiai imasi griežtų, 
desperatiškų priemonių nusikraty
ti tironų, sergančiu persekioji
mo manija ir todėl pavojingu jo 
artimiesiems bendradarbiams.

(Drp.) J. Gs. 

NUOVARGIU
tykių korektiškumo priskiria žio
vulio sesijom. Prieš dvejus metus 
tom sesijom įsivesti buvo pasam
dytas profesorius iš.Tokijo tech
nologijos instituto. Prof. Muneo 
Shiotani sako: “Kiekvienas dar
bininkas, turįs vienoje pozicijoje 
išsėdėti ilgesnį laiką, atsigauna 
nusižiovavimu”. Rankų ištiesimu 
ir pasirangymu pagreitinama 
kraujo cirkuliacija ir pašalina
mas nuovargis”.

Darbininkai taip pat mėgsta tas 
žiovulio sesijas. Pradžioje daug 
kam atrodė komiška, bet dabar 
visi įprato. V.K. (T.Ž.)

i MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JOSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!
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$: sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- :§ 
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pareiga stengtis, kad komandos 
išsirinktų tinkamus kapitonus, 
nes Jie yra tiesiog atsakingi už 
žaidėjų elgesį ir drausmę. Jau
nimas tų pareigų nevengia ir to
kia linkme turėtų eiti vadovų ir 
sportininkų * santykiavimas. Pa
vyzdžiui, stalo teniso sekcijai 
vadovauja tik prieš keletą metų 
pradėjusi sportuoti Aldona Miku
žytė. Antrai mergaičių koman
dai sumaniai vadovauja 16 metų 
amžiaus Rasa Pacevičiūtė, ir vy
rų komandoms Petras Snarskis ir 
Antanas Stepanas. šioje sekcijoje 
pataikavimų sportininkams ir dik
tavimo vadovybei nėra, bet pas
tebimas glaudus visapusiškas 
bendradarbiavimas. Paminėjau 
stalo teniso sekciją, kadangi ją 
artimiausiai pažįstu, bet panašiai 
yra ir kitose sekcijose.

Toliau B. Nemeika sako, kad 
“niekas nenori iš sporto klubo 
padaryti drausmės stovyklos,” o 
vėliau siūlo sipnavalius ar silp
nabūdžius šalinti iš klubo ir tęs
ti klubo veiklą atrinkus tik pa
čius pavyzdingiausius.

Tiesa, taip būtų lengviau dirb
ti, jei visi sportininkai būtų 
augščiausio pavyzdingumo ir 
drausmės. Yra ir silpnesnio cha
rakterio sportininkų, bet kol jie 
nėra nusikaltę lietuviškai sporto 
veiklai, nėra pagrindo jų šalin
ti iš klubo. Priešingai, klubo įsta
tų antrasis paragrafas taip skam
ba: “Vyties” sporto klubo tiks
las sujungti Adelaidėje ir Pietų 
Australijoje gyvenančius lietu
vius, suteikti jiems galimybių 
bendrauti tarpusavyje, darniai 
ugdyti ir lavinti fizines bei dva
sines jėgas, išlaikyti lietuviškus 
papročius bei kovingumą ir kul
tūringai atstovauti lietuvių tau
tą.

Aišku, silpnesnio charakterio 
sportininkai yra problema, kuri 
reikalauja daug dėmesio ir laiko, 
bet sportininkų auklėjimas yra 
pagrindinis mūsų tikslas ir pa
reiga, nuo kurios nereikėtų bėg
ti. čia daug • gali pagelbėti tin
kamas vadovų elgesys, nes jie 
pamatę sportininko silpnybes tu
rėtų jas taisyti. Draugiškas pa
tarimas bei perspėjimas duos ge
rus vaisius.

Žinoma, vadovams būtų daug 
maloniau dirbti su pavyzdingais 
sportininkais, bet nebūkime ego
istai ir nepradėkime “šluoti” 
spotininkų iš klubo. Tai būtų prie
šinga mūsų klubo įstatams, prie
šinga išeivijos lietuvių bendruo
menės tikslams ir būtų didelis 
žingsnis atgal Australijos lietu
vių sporto gyvenime. Geriausiai 
tuo klausimu išsireiškė sporto 
skyriaus redaktorius A. Laukai
tis pareiškime J. Bačiūnui, til- 
pusiame M.P. Nr. 9, kur sakoma: 
“Austrlaijos lietuvių sporto klu
bų pagrindinis tikslas dabar yra 
ne sportiniai laimėjimai, bet lie
tuvybės ir lietuviškos sportinės 
dvasios išlaikymas jaunime”.

R. Sidabras

Patikrinkite !
• Galite skaičius 21978 ne

dauginti iš 4-rių, nes pakanka jį 
parašyti atvirkščiai: 87912.

• Momentas — tai senoviš
kas anglų laiko matas, lygus 
pusantros’ minutės.

• Jei į stiklinę vandens įpil
site geroką žiupsnį druskos, tai 
vanduo ne pakils, o nusileis.

• Pietų Amerikos Grand 
Chaco žvejai žuvis gaudo ne meš
kerėmis ar tinklais, bet kastuvė
liais ir kauptukais, nes vasaros 
metu žuvys jsiknisa į dumblą.

• Atlanto ir Ramiojo vande
nynų vandens lygis esti vienodas 
tiktai vasario mėnesį, o kitu lai
ku Ramiojo vanduo augščiau sto
vi už Atlanto vandenį.

5
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MELBOURNO LIET. KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMAI

I
SPECIALUS SUSIRINKIMAS

M.L.K. Taryba, remdamasi M.L. 
Klubo Įstatų 62 str., 1963 m. lie
pos 27 d., 15 vai., Lietuvių Na
muose, 12 Francis Grove, Thorn- 
bury, šaukia specialų visuotinį 
Klubo narių susirinkimų Klubo įs
tatų papildymui priimti.

II
METINIS SUSIRINKIMAS
M.L.K. Taryba, remdamasi M. 

L. Klubo įstatų 22 str., 1963 m. 
liepos 27 d., 15.15 vai. Lietuvių 
Namuose, 12 Francis Grove, 
Thornbury, šaukia metinį visuoti
ni Klubo narių susirinkimą.

Dienotvarkė :
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Išrinktos 1963-64 metams 

Klubo Tarybos paskelbimas.
3. Valdomųjų organų praneši

mai:
a. Veiklos.
b. Finansinis.

4. Kontrolės Komisjos praneši
mas.

5. Paklausimai dėl pranešimų ir 
diskusijos.

6. Finansinės apyskaitos tvirti
nimas.

7. 1963-64 m. sąmatos priėmi
mas.

8. Kontrolės Komisijos rinkimai.
9. Patogesnių ir geresnių Lietu

vių Namų įsigijimo klausimas.
10. Einamieji reikalai.

11. Susirinkimo uždarymas.
M.L.K. Taryba

Dariaus — Girėno minėjimo 
Sydnėjuje pilna programa pa
skelbta šio Nr. psl. 3.

★
Sydnejiškė p. Griškaitienė išvy

ko keliom savaitėm paviešnagėti 
j N. Zelandiją pas dukrą ir žentą 
Gaigalus, kurie iš ten dairosi 
sprukti į Ameriką. Atrodo, kad 
N. Zelandijos lietuviai nujaučia 
krašte žemės drebėjimą: vienas 
po kito tik skuba apleisti tą ste
buklų šalį. *

Į ruošiamą 1964 metų Mūsų Pas
togės kalendorių, kur kviečiama 
specialiai prisidėti visi lietuviai 
verslininkai, profesionalai ir pre
kybininkai, pirmoji atsiliepė mel- 
bourniškė kooperatinė kredito 
draugija “Talka”, prisiųsdama 
prašomus duomenis ir tam reika
lui vieną svarą. Džiaugiamės 
“Talkos” uolumu ir tikimės, kad 
ir kitos lietuviškos firmos arba at
skiri asmenys šio reikalo neatidė
lios paskutinei dienai. Daug ge
riau ir leidėjams bei redaktoriui 
visą medžiagą turėti anksčiau ir 
ją laiku sukomplektuoti, negu vis
ką gavus paskutinę dieną skubo- 
mis sudėti.

★
Ką tik pasiekė Australiją Ni

dos Knygų Klubo Londone lei
džiama Rinktinė Nr. 13. šiame 
numery šalia kitų straipsnių pas
kelbti ir du straipsniai iš Mūsų 
Pastogės: P. Andriušio “Kaip 
gyvensime be Biržiškos?” (M.P.
1962.9.26) ir A.L.—G. “Mano pro
fesorius — M. Biržiška” (M.P.
1962.9.26) . Kaip jau buvo minėta 
Rinktinė išeina kas trys mėnesiai 
ir yra savotiškas lietuviškas Rea
ders Digest ,kur surenkami įdo
mesni straipsniai iš laisvosios lie
tuvių spaudos.

Pajieškojimas
Pajieškorna Juzė Šalaviejūtė 

(ištekėjusios pavardė nežinoma). 
Ieško jaunystės draugė — Kazė 
Grigonytė — Dienienė iš Jiesios 
— rašyti šio laikraščio redakci
jai arba skambinti Melbourne, 
88-3209.

PADĖKA
I

Mirus Lietuvoje, Kaune mano brangiai mamytei, reiš
kiu gilią padėką Kun. P. Butkui atlaikiusiam šv. Mišias už 
mamytės vėlę, Brisbanės Apyl. Pirmininkui p. K. Gudaičiui 
už nuoširdžią užuojautą Bendruomenės vardu ir visiems ki
tiems, užjautusiems mane žodžiu.

V. Kariūnas

NAUJA INŽ. DRAUGIJOS
VALDYBA

Liepos 17 d. visuotiniame narių 
susirinkime Sydney Liet. Inž. ir 
Arch. Draugija išširinko savo 
naują valdybą, kurią sudaro: 
pirm. p. B. Daukus, sekr. p. V- 
Bukevičius ir ižd. p. VI. Dauda- 
ras.

LIEPOS 20 D. GEELONGO LIETUVIAI ;;

RENGIA ŠAUNŲ LIETUVIŲ NAMUOSE ■■

SPAUDOS BALIU
•- PROGRAMOJE "

“ GERA KAPELA, BUFETAS, LOTERIJA. “
«► - ►
★ ► < ►

“ Baliaus proga pasirodys specialus laikraštėlis. " 
M ► < -

“ Gautas pelnas bus paskirstytas lygiomis: “Mūsų Pastogei”, ;; 
;; “Tėviškės Aidams” ir Geelongo Lietuvių Biuleteniui”. -► 

<- Pradžia 7 vai. vak. “►

:: ATVYKITE VISI IŠ ARTI IR TOLI. "
- ► «►

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Rugpjūčio 19-25 d.d. Vytautas 

Doniela lankysis Melbourne. Tuo 
metu ten įvyksta filosofijos dės
tytojų kongresas kuriame jis skai
tys paskaitą “Marksistinės dialek
tikos kritika”. Šalia kitų darbų 
jis dar rašo studiją apie mark
sizmo ir demokratijos santykį.

■ \ *Kiek teko patirti, dabartinis 
Bankstowno apyl. v-bos iždinin
kas V. Dambrauskas baigia suda
ryti atitinkamus dokumentus ir su 
šeima rengiasi persikelti į Ameri
ką.

★

Bankstowno savaitgalio mokyk
la ruošiasi mokyklos dienai, kur 
mokinių tėvams ir visuomenei da
lyvaujant bus pravestos pamokos, 
surengta mokinių darbų parodėlė. 
Pašaliečiai turės gražios progos 
pamatyti, kaip vyksta mokykloje 
darbas. Mokyklos dienos data dar 
nenustatyta.

Šiais metais N.S.W. Liet. Dai
nų Šventė numatoma surengti 
šių metų pabaigoje Newcastle. 
Tiek Sydney Dainos choras, tiek 
ir Newcastle liet, choras šiai 
šventei stipriai ruošiasi.

★
Pereitą šeštadienį inž .Mikailos 

namuose Sydnejuje susimetė fi
listerių būrelis. Ką jie ten svars
tė ir nutarė taip ir neteko patirti, 
nes spaudos atstovai buvo laikomi 
gana atokiai. Šis filisterių posė
dis, kiek teko patirti, užtruko il
gokai — Dr. V. Doniela grįžo iš 
jo tik sekmadienio rytą.

★
Mūsų bičiulis F. V.alys, prieš 

metus išvykęs į Floridą (U.S.A.), 
pasiilgęs Australijos, rašo: “Pa
lyginus Australijoje gyvenimo są
lygos yra žymiai lengvesnės ir 
pigesnis pragyvenimas. Floridą 
užplūdo pabėgėliai iš Kubos taip, 
kad kraštas daugiau panašus j 
Kubą ar Meksiką, negu į Ameri
ką. Komunistai veisiasi kaip gry
bai ir po kiek laiko nebereikės 
nė kariauti. Su darbais labai sun
ku. Aš čia varau propagandą už 
jūsų miestą (Sydney) ir kraštą 
lietuvių tarpe, ir daug kas kilnoja 
sparnus skristi per Pacifiką Sid
nėjaus link.”

ATSIŠAUKIMAS Į
WOLLONGONGO LIETUVIUS 
Šiuomi kviečiame jus dalyvauti 

Wollongong apylinkės visuotinia
me narių ssuirinkime, kuris įvyks 
liepos 21 d. (sekmadienį) 3 vai. 
p.p. Iron Workers Klubo patalpo
se Crown Str., Wollongong. Dar
botvarkėje: susirinkimo pirminin
ko bei sekretoriaus rinkimai, val
dybos pranešimas, kontr. komisi
jos pranešimas, apyskaitų tvirti
nimas. naujos valdybos bei kon
trolės komisijos rinkimai, eina
mieji reikalai, kurių tarpe aptar
sime Naujų Metų sutikimą, Ka
lėdų eglutės ruošimą ir kt. Susi
rinkimo uždarymas.

Wollonyony Apylinkės Valdyba

Dar iš Lietuvos žinomas foto
grafas Eugenijus Dryža savo fo
to albume turi apsčiai originalių 
istorinių nuotraukų iš nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo. Retas 
kuris iš mūsų išeivijoje tokį tur
tą turi.

★
Šiemet sukanką dvidešimt metų 

kaip Amerikoje mirė pirmas ir 
paskutinis Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona. Šiai sukakčiai 
atžymėti Amerikoje ruošiama 
spaudai plati prezidento monogra
fija. Ir sydnejiškis p. Vacį. Šlio
geris, buvęs prezidento A. Sme
tonos artimas bendradarbis, turi 
parašęs didoką pluoštą atsiminimų 
apie prez. Smetoną. Greičiausiai 
su p. J. Bačiūno pagalba šie at
siminimai pasirodys atskiru leidi
niu. Būtu gražu, jei kas ir Aus
tralijoje imtusį iniciatyvos kiek 
plačiau- paminėti prieš 20 metų 
mirusį mūsų prezidentą.

PAS SKAUTUS
Vieną sekmadienio popietę, be

vaikštant po Bankstown’o miestą, 
nutariau užeiti į lietuvių namus. 
Jau iš tolo salėje išgirdau nemažą 
triukšmą. Manau, reikia pasižiū
rėti, kas gi ten darosi. Nedrąsiai 
pradariusi duris, žiūriu ir klau
sausi ir nežinau kur papuoliau: į 
salę, ar į žvėryną. Bet, pamačius 
geltonais, raudonais, mėlynais bei 
žaliais šlipsais Dievo sutvėrimus, 
supratau, kad tai mūsų skautai. 
Pasiteiravus iš kitų, nes “Pasto
gės” dar nebuvau spėjusi perskai
tyti, sužinojau, kad tai “Aušros” 
Tunto skautų popietė.

Nedrąsiai atsisėdau kamputy, 
lyg bijodama, kad nebūčiau išmes
ta.

Salėje ir lauke gyvenimas virė. 
Skautės, besišvaistydamos su nau 
jai išgaląstais peiliais, patariant 
apysenėms mėlynais ir žaliais šlip
sais skautėms, darė sumuštinius ir 
vaikė iš salės triukšmadarius ber
niukus skautus, kurie vis sukinė
josi su nerimasčių apie sausainius 
bei akį viliojančius sumuštinius. 
Kieme, kažkoks ilgas, plonas, mė- 
lynšlipsis, rodos draugininku vadi
namas, žaidė su berniukais krep
šinį. Keli seniai žaliašlipsiai tvar
kė salėje gramofonus su lietuviš
komis plokštelėmis ir smakrus už
rietę tarp savęs vis tarėsi, žo
džiu, gyvenimas virė, ir jaunimo 
klegesys skriodė mūrines sienas. 
Kai viskas buvo sutvarkyta, skau
tai susirinko salėn žaidimams ir 
savo išdaigoms. Po to sekė skau
tiškos filmos, kurių susirinko pa
sižiūrėti skautų tėveliai bei kiti. 
Ju tarpe teko pastebėti ir mūsų 
mielą redaktorių. Tik gaila, aš 
manau, kad jis negalėjo gerai ma
tyti filmos, nes ners ir būdamas 
aukšto ūgio, bet stovėdamas pakal
nėje, neturėjo gero stebėjimo 
punkto. Negalėjo net ir budrių 
lapių pastebėti...

Pagaliau, visiems skautams ge
rokai pavargus, prasidėjo alkio 
marinimas: sumuštiniai, pyragai-

FZN/fTAMCį 
KONTINCNTC

GEELONG
PAVYZDINGU KELIU

Liepos 7 d. Geelong Liet, cho
ras su šeimoiųis ir tautinių šokių 
grupe susirinko į liet, namus ben
dram popiečiui — kavutei. Cho
ristės atsinešė sumuštinių ir py
ragaičių, o choro valdyba pasi
rūpino “kavute”.

Besivaišinant choristai turėjo 
progos pasiklausyti dainų iš Mel
bourne dainų šventės, kurias 
transliavo iš juostelės kun. Dr. 
P. Bašinskas. Ta proga choro val
dybos pirm. Dr. S. Skapinskas, 
kalbėdamas choro einamaisiais 
rekalais, išreiškė didelę padėką ir 
choristų antrosioms pusėms, ku
rios sudaro sąlygas, kad choristai 
dalyvauja chore. Drauge prisi
minta ir Vasario 16-sios gimnazi
ja ir Lituanus žurnalas ir pasiū
lyta tam tikslui sumesti nors po 
mažą auką .Šiame gražiame su
buvime dar žodį tarė apylinkės 
v-bos p-kas p. V. Ivaškevičius, 
kun. Dr. P. Bačinskas ir chorve- 
dis p. M. Kymantas. Pabaigoje 
p. J .Gailius apkeliavo aplink sta
lą rinkdamas aukas Vasario 
16-sios gimnazijai ir Lituanus 
žurnalui. Aukojo: po £1 p.p. M. 
Kymantas, S.L. Skapinskas, S.J. 
Lipšiai, K. šimkevičus, P. Bond- 
za; po 12 šil. p.p. Jančiauskai; 
po 10 šil. p.p. I.J. Gailiai, V. Ivaš- 
kevi čiai.P. Saldukas, P. Varan- 
kai, V. Braželiai, O. Schrederis, 
A. Kisielius; po 5 šil. kun. Dr. 
P. Bačinskas, A. Žvirbliai, J. Ma- 
nikauskas, A. Steponavičius; po 
4 šil. p.p. S.L. Bungarai; po 2 
šil. p.p. V. Jankai. Iš viso surink
ta £10.8.0. Aukojusiems Dr. S. 
Skapinskas nuoširdžiai padėkojo.

Tai gražus pavyzdys, kad. mū
sų organizacijos besilinksminda- 
mos prisimena ir kultūrinius rei
kalus. Sektinas pavyzdys ir ki
toms organizacijoms.

Choristas.

Dr. A. Gerutis Šveicarijoje šau
kiasi Australijoje leistų liet, kny
gų Bibliografiniam Lietuvių Ar
chyvui Šveicarijoje. Tarp kitų jis 
pasigenda N. Kvietkelio “Išsilais
vinusios Lietuvos ūkio atstaty
mas” ir kun. Pr. Vaserio “Pa
dangių keliai”. Leidėjai prašomi 
Dr. A. Geručiui šiame reikale pa
gelbėti.

Dr. A. Geručio adresas: Berne, 
Kari Spittelerstr. 22, Switzer
land. ( Ku-ka

ZOOLOGIJOS SODE
Trejų metelių mergytė žiūri į 

dramblį zoologijos sode ir klau
sia motiną: — Mamyte, ar ir 
dramblį gandras atnešė?

čiai, vaisvandeniai. Gėrybės ny
ko nuo stalų žaibo smarkumu.

Atrodė, kad visi buvo gerokai iš
alkę, nes lėkštės greitai ištuštėjo, 
beliko tik stalai, marmeladu nu
tepti ir vieniši trupinėliai ant lėkš
čių, bei pora gabalėlių apelsino, 
kuriais alkį marino pavargęs 
draugininkas.

Po visų žaidimų ir konkursų sa
lėje atsirado gražus tortas. Jis 
kaip magikas užbūrė visus skau
tus. Ir štai, atėjo dvi pagyvenu
sios skautęs pjaustyti torto. Ne
buvo lengvas darbas: reikėjo pa
dalinti lygiai, bent į 43 dalis, o be 
to, juk kremas nemėgsta piausty- 
mo. Man rodos, jį pjaustė skau
čių vadovės, nes pjaustydamos 
valginėjo trupinėlius ir laižė nuo 
pirštų kremą, kas eilinėms skau
tėms būtų draudžiama. Tortas 
buvo išdalintas, salės durys atida
rytos ir-žvėreliai pasipylė saulėtai! 
kieman. Kas kieme vyko, nema
čiau. Atrodo, kad virė torto ka
ras. Po kelių minučių, vienas 
skautas atėjo salėn su kruvinai 
praskelta kakta ir torto gabalu 
ant pakaušio. Popietė praėjo gra
žiai ir buvo gan linksma tenai.

Buvo linksma ne tik skautams, 
bet ir žiūrovams. Ši popietė buvo 
suruošta skautams ir skautėms. 
Vadovams malonumo daug nebuvo, 
nes turėjo stalus valyti, salę šluoti 
bei visa kita tvarkyti. Nesutinku 
su p. Ku-Kos pareiškimu, kad va
dovai daugiau malonumo turėjo 
negu skautai. Matyti, mūsų mie
las ponas Ku-Ka, daug laiko pra
leidęs mažam svečių kambary už 
scenos, ir nepastebėjęs visų smulk
menų.

Tikiu, kad ir jis kitą kartą pa
dės vadovams...

Malonu ir gera praleisti sekma
dienio popietę linksmam ir mar
gam skautų žvėryne nors retkar
čiais.

Laukiu tokių daugiau ir kviečiu 
poną Ku-Ką dalyvauti jame akty
viai. Stebėtoja

SYDNEY
PLUNKSNOS KLUBO 

POSĖDIS
Liepos 13 d. p.p. Dantų namuo

se įvyko ‘Sydney Liet. Plunksnos 
Klubo posėdis .kuriame šalia pa
sitarimų klubo einamaisiais rei
kalais išklausyta klubo nario V. 
Kazoko pranešimas, kuriame pre
legentas palietė išeivio lietuvio 
inteligento vaidmenį liet, bendruo
menėje. Po pranešimo kalbamuo
ju klausimu vyko kaip paprastai 
gyvos diskusijos, kurios tebesite- 
sė ir prie p. Dantienės kruopš
čiai paruošto vaišių stalo. Šiame 
posėdyje Klubas nutarė savo de
šimtmečio minėjimą rengti rug
pjūčio 10 d. Vieta dar tiksliai ne
numatyta.

ADELAIDE
MIRĖ INŽ. E. KIRŠAS

Adelaidėj^ mirė inžinierius E. 
Kiršas, 72 m. amžiaus. Inž. E. 
Kiršas buvo estas, bet nuolat gy
veno Lietuvoje ir, galima sakyti, 
buvo sulietuvėjęs. Jis Lietuvoje 
įrengė eilę spirito varyklų. Ak
menėje jis buvo pastatęs didelę 
kalkių degyklą. Adelaidėje inž. 
Kiršas drauge su .S Liaksu buvo 
Ernstan Bottling degtinės gamy
klos savininkas. Jo duktė M. Kir- 
šaitė yra Adelaidėje advokatė, o 
sūnus V. Kiršas žaidžia “Vyties” 
krepšinio komandoje.

<“ Liepos 20 d. (šeštadienį) Bankstown Liet. Namuose ”
“ įvyksta didelis “

ŠOKIU VAKARAS
“ Ruošia V UNIVERSAL Pradžia 8 vai. vak. ”

MANEKENAS
Kai 1820 m. jaunas anglas 

Charles Frederik Worth atidarė 
savo madų salioną ir medžiagų 
krautuvę Paryžiuje, jis nė nesva
jojo, kad taptų žymus ir turtin
gas dėl vienos minties, kuri vė
liau nukariavo visą pasaulį.

Worth pastebėjo, kad viena jo 
pardavėja visuomet parduodavo 
žymiai daugiau medžiagos, negu 
kitos. Jis paklausė ją, kaip ji tą 
padaro. “Labai paprastai” — at
sakė ji. -r- “Aš imu medžiagą ir 
vynioju ją ant savęs taip ir ki
taip, atsižvelgdama į tai, kokią 
suknelę pirkėja norės pasisiūti.”

Toji pardavėja buvo jauna ir 
grakšti, todėl nenuostabu, kad 
medžiaga ant jos atrodydavo 
gražiai ir tuo sužadindavo pir
kėjoms norą pirkti. Tada buvo 
priimta siųsti į namus (žįnoma, 
tiktai turtingų ir gerai mokančių 
pirkėjų), be madų žurnalų ir pie
šinių, dar ir mažas, moderniai 
aprengtas lėles, kad pirkėja ga
lėtų išsirinkti, kas jai geriausiai 
patinka. Worth pradėjo rodyti 
savo parduodamųjų rūbų pavyz
džius, užvilktus ant tos protin
gos gerą figūrą turinčios parda
vėjos. 1825 m. jis suruošė pirmą
ją didelę parodą, jai panaudoda
mas gražiąją pardavėją. Paroda 
labai pasisekė ir Worth iš karto 

i tapo garsus, o pardavėja tapo jo 
žmona.

Worth turėjo būti dėkingas sa
vo gabiajai žmonai už jos idėją, 
nors ji ir nebuvo vsai nauja. Kaip 
sakiau drabužiams rodyti jau se
niau buvo naudojamos “negyvos

Inž. E. KIRŠU! mirus, 
žmonai L. Kiršienei, dukrai M. Kiršaitei ir sūnui V. Kiršui 
nuoširdžią užuojautą reiškia

J. ir A. Pyragiai

A. a. ONAI BALTRUŠAITIENEI 

staigiai mirus, jos dukterį Pr. Ūsienę ir artimuosius gi

liai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

, B. Baikauskas
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NAUJA APYLINKĖS VALDYBA 
CABRAMATTOJE

Birželio mėn. 30 d. p. K. But
kaus prekybos patalpose įvyko 
A.L.B. Cabramattos Apylinkės 
metinis — visuotinis susirinki
mas. Dalyvavo apie trisdešimts 
asnunų, kurių tarpe: Krašto Vai-, 
dybos pirmininkas inž. 1. Jonaitis 
ir p. P. Mališauskas iš Brisbane! 
— svečiai.

Po senosios valdybos pranešimų 
ir užsitęsusių diskusijų buvo iš
rinkta nauja Apylinkės valdyba ir 
Revizijos Komisija. Išrinktieji 
valdybon, pareigomis pasiskirstė: 
Pirmininkas — A. Statkus, vice- 
pirmin. — A.J. Skirka ir sekreto
rius — Al. Migevičius. Revizijos 
Komisija: V. Bitinas, I. Dūdaitie- 
nė ir V. Deikus.

Visais apylinkės reikalais kreip
tis valdybos pirmininko antrašu: 
Ant. Statkus, 42a Huges Str., 
Cabramatta, N.S.W.

Po susirinkimo, mielų šeimi
ninkų" p. K. Butkaus ir p. Žygie- 
nės susirinkusieji pavaišinti ki- 
vute, alučiu, sumuštiniais ir šu
tintais' žirniais. Besivaišinant ir 
bediskutuojant įvairiais veiklos 
pagyvinimo reikalais bei rūpimo
mis temomis, buvo praleista ke
letas malonių valandėlių.

PERTH
RENKASI RAMOVĖNAI

Sekmadienį, liepos 28 d. 3 vai. 
p.p. 78 Kimberley St., W. Leeder- 
ville, L.V.S. “Ramovė” W.A. sky
riaus valdyba šaukia visuotinį in
formacinį susirinkimą. Nariams 
dalyvavimas būtinas. Į šį susirin
kimą kviečiami prijaučiantieji, or
ganizacijų atstovai ir jaunimas 
tikslu aptarti sporto plėtimo rei
kalus. Vedusieji prašomi atvykti 
su poniomis, nes po visų praneši
mų bei reikalų aptarimo bus ga
lima ir pasilinksminti.

Ram o venai

lėlės”, o minėta pardavėja tam 
tikslui pirmoji panaudojo “gy
vas lėles”.

Tų “negyvų lėlių” išradėjas 
buvo domininkonų vienuolis Bar
tolomeo. Jis buvo ir žinomas ta
pytojas. Vienuolyno taisyklės bu
vo griežtos, todėl jis negalėjo 
savo tapybai naudotis gyvų mo
terų modeliais. Jis iš molio, me
džio ir vielos pasidarydavo “lė
lių”, kurias galėjo atitinkamai 
palenkti ir įvairiose padėtyse 
naudoti savo darbui kaip mode
lius.

Vienuolio Bartolomeo gyveno 
1472-1517 m. Florencijoje, Itali
joje. Jo pavyzdžiu pasinaudojo 
vėliau ir kti menininkai, kurie 
būtų galėję rasti gyvų modelių, 
bet daug brangesnių negu negy
vi. Be to tos “lėlės” galėjo “kan
triai” išbūti vienoj pozoj ištisas 
valandas ar net dienas.

Italai tokas “lėles” pavadino 
“manichiano”, olandai: “maen- 
neken”, prancūzai: “mannequin", 
o anglai “dummy”.

V.č.

DUOK JŲ

— Draugai, kol įvykdysime 
dvidešimtmečio planą, teks dir
žus suveržti, — aiškino kalbėto
jas, sov. Sąjungoje.

Vienas klausytojų neiškentęs 
pertraukė kalbėtoją:

— Klausyk, mielasis, neplepėk, 
bet greičiau sakyk, kur parduo
dami tie diržai?

l
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