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JAUNIMO 
EGZAMINAS

Beliko vos vieneri metai iki 
Pasaulio Liet. B-nės dar pernai 
iškelto ir jau ruošiamo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso, ku
ris įvyks ateinančių metų liepos 
pradžioje Čikagoje drauge su 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
Dainų Švente. Jeigu mes gyven
tume Čikagoje, tai sakytume, 
kad dar yra marios laiko, bet 
esant tokiame atstume jau dabar 
pats laikas pradėti konkrečius 
Žygius, kad tame jaunimo kon
grese dalyvautų kuo daugiau 
jaunimo iš Australijos. Kiek te
ko patirti, ir pats mūsų jauni
mas tuo kongresu gerokai suin
teresuotas, gal būt net daugiau, 
negu kad pradžioje buvo galima 
tikėtis. Kaip tas jaunimas pa
klius į tą kongresą, kaip jis rep- 
rezentuosis, priklauso vien tik 
nuo jaunimo ir jo parodytos ini
ciatyvos.

Sis kongresas laikytinas ne 
vien tik Australijos jaunimo, bet 
ir viso pasaulio lietuviško jauni
mo egzaminu. Čia jaunimas pa
rodys savo aspiracijas, savo 
dvasią ir savo tautinį nusiteiki
mą. Dar daugiau: jis turės at
skleisti ir savo angažavimąsi lie
tuvių tautos atžvilgiu. Siems vi
siems uždaviniams neužteks vien 
tik vyresniųjų pastūmėjimo, o 
turės ir, svarbiausia, reikės ini
ciatyvos iš paties jaunimo. Šios 
iniciatyvos ypač ir ypač pasige
dome Australijoje lietuvių jau
nimo tarpe. Tiesa, girdėjome ir 
tebegirdime nusiskundimų iš 
abiejų pusių — jaunimas pa
priekaištauja vyresniesiems, kad 
vyresnieji jo nesupranta ir net 
pastoja kelią jaunimo veiklai, 
gi vyresnieji karčiai nusiskun
džia, kad jaunimas niekuo ne
sidomi ir tik vaikosi "good ti
me". Iš tikrųjų, veikla remiasi 
ne priekaištavimu vieni kitiems, 
bet konkrečiais darbais. Kas lie
čia vyresniuosius, tai gal net 
perdaug prisiimama sau kaltės 
dėl jaunimo neveiklumo arba 
nesidomėjimo lietuviškais reika
lais. Juk iš tikro dažnu atveju 
tai, kas vyresniems brangu ir 
šventa, jaunimas tik numoja ran
ka ir nesidomi. Nežiūrint to, vy
resnieji vis tiek vilčių nepame- 

, ta: jeigu kas padaryta ir paties 
jaunimo pripažinta, tai vis išėjo 
iš vyresniųjų iniciatyvos: spor
tininkų išvykos vyresniųjų orga
nizuotos ir finansuotos, net gi ir 
šis ateinančiais metais ruošiamas 
jaunimo kongresas yra ne kieno 
kito, o tik vyresniųjų iškeltas ir 
stumiamas. Kaip matome, vyres
nieji duoda ne tik paramą, bet 
ir idėjas — jaunimui belieka tik 
toliau jas rutulioti ir pagal savo 
dvasią pravesti.

Taip, jaunimo kongresas įvyks 
bet kaip jis praeis ir kiek tame 
kongrese bus jaunimo, priklau
sys tik nuo pačių jaunųjų. Aus
tralijos lietuvių jaunimas stovi 
prieš dvi problemas: kas iš jau
nimo turėtų kongrese dalyvauti 
ir atstovauti (juk viso jaunimo 
į Čikagą neišvešime!) ir kaip į 
jį patekti (finansiniai galvos 
skausmai). Ir vienu ir kitu atve
ju neturėtų jaunimas dairytis į 
vyresniuosius laukdamas ir pas
kyrimo (kas turėtų vykti) ir iš
pirkto bilieto nuo namų slenks
čio iki kongreso. Šioje vietoje 
jau pats jaunimas turėtų parody
ti ir iniciatyvos ir darbo: inicia
tyvos, kad tik pats jaunimas ga
li geriausia tarp savęs susikalbė
ti ir pasirinkti asmenis ir būdą,

TREČIOJI GALYBE
Mažiau kreipdama dėmesio į 

įvykius Azijoje, šiandieninė Eu
ropa, kukliai paminėjusi Trečio
jo Reicho kapituliacijos sukak
tuves, ima iniciatyvą į rankas 
savoms problemoms gvildenti. 
Nežiūrint visos eilės susikryžiuo
jančių prieštaravimų, paskuti
niu laiku vis labiau įsigali nuo
monė, kad tik stipri ir vieninga 
Europa gali patikrinti savo atei
tį ir turėti lemiančios įtakos vi
sam pasauliui.

Vieningos Europos akciją, 
kaip žinoma, pradėjo Prancūzi
jos prezidentas Charles de Gaul
le. Jo siekimuose, Prancūzijos 
vadovaujama Europa turi iškilti, 
kaip trečioji pasaulio galybė, pa
ti apsprendžianti savo likimą. 
Atrodo, kad tos trečios galybės 
planuotojas dabar pamažu tols
ta nuo minties įjungti Sovietų 
Rusiją į suvienytą Europą. Tai 
yra tam tikra jo nuolaida kai-

LIETUVOS KLAUSIMU
Gegužės 6 Pavergtųjų Seimas 

savo padėkoje Jungtinių Valsty
bių Ambasadoriui Jungtinėse 
Tautose Adlai E. Stevenson ui 
už jo dėmesio vertus pareiški
mus balandžio 26 Jungtinių Tau
tų nusiginklavimo komisijoje ir 
gegužės 3 Saugumo Taryboje 
tarp kita ko rašo: “Teesie man 
leista pareikšti savo vilti, kad 
netrukus ateis diena, kai Jūs, Po
ne Ambasadoriau, panaudosite 
savo nepralenkiamus gabumus 

JAUNI IR SENI,
PERSKAITYKITE ŠIAME NUMERY SPECIA
LIĄ “STUDENTŲ ŽODŽIO” LAIDĄ JAUNIMO 
KONGRESO REIKALAIS!

kas ir kaip turės kongrese Aus
tralijos jaunimą reprezentuoti, 'ir 
darbo, kaip' sukaupti lėšas, kad 
reprezentantai į kongresą patek
tų. Kalbant apie lėšas, jaunimas 
neturėtų remtis pačiu pigiausiu 
būdu — aukų rinkimu. Be abe
jo, visos lėšos daugumoje yra 
vyresniųjų kišenėse: kai šie pa
matys, kad jaunimas turi ir už
sidegimo, ir pats rodo iniciaty
vos ar tai savo specialiais paren
gimais, ar loterijomis bei kito
kiais būdais, tada ir vyresniųjų 
atsileis pirštai ne tik aukai, bet 
ir paramai. Šitie paruošiamieji 
darbai tėra tik pirmoji mūsų jau
nimo egzamino pusė: antroji pu
sė bus laikoma pačiame kongre
se. Egzaminų rezultatai paaiškės 
po paties kongreso, bet tegu ne
laukia jaunimas, kad vyresnieji 
turės už jaunuosius ir egzaminus 
laikyti!

Kalbant apie reprezentantus 
kongrese yra dar ir kita pridėti
nė galimybė: kasmet vis daugiau 
ir daugiau mūsų jaunimo, ypač 
akademinio išvyksta į užjūrius 
ar tai studijiniais, ar kitokiais 
sumetimais. Turint prieš akis 
kongresą, ar nereikėtų priminti 
tokiems jaunuoliams ar jaunuo
lėms, kad jie savo pramatytas 
išvykas derintų su jaunimo kon
gresu stengiantis į jį patekti. Tai 
būtų irgi ne vien tik konkreso 
praturtinimas, bet ir Australijos 
delegacijos pastiprinimas.

(v.k.)

VI. Radzevičius

EUROPOS VIENIJIMAS
(BANDYMAI IR PLANAI) 

mynams, dabar linkstantiems 
dirbti bendra linkme. Naujau
sioj koncepcijoj suvienyta ir ga
linga Europa turi atsistoti gre
ta kitų dviejų pasaulinių galy
bių: JAV ir SSSR.

Tam tikra prasme Charles de 
Gaulle primena Napoleoną ir... 
Hitlerį. Kaip vieno Prancūzija, 
taip kito Trečiasis Reichas turė
jo vadovauti suvienytai Europai. 
Napoleonas ir Hitleris siekė he
gemonijos ginklu. De Gaulle ne
galvoja nepriklausomas valsty
bes pavergti, bet nori jas naudo
ti kaip figūros politinėje . šach
matų lentoje.

Išnaudodamas ekonominį Eu
ropos stabilumą ir jos nuostabią 
pažangą per paskutinius dvide
šimts metų, De Gaulle pradžio
je savo puolimą nukreipė prieš 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
kad sumažintų jų įtaką politinia
me Europos gyvenime. Ameri
kos bejėgiškumas suvienyti Vo-

Jungtinėms Tautoms pateikti ap
sisprendimo teisės paneigimą 
Centro ir Rytų Europos tautoms. 
Šiokią akciją geriausiai pradėti 
teisiškai aiškia ir paprasta Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos byla.”

(E)
— ★ —

Lietuvos Diplomatijos šefas yra 
pakėlęs Lietuvos Charge d’Affai- 
res a.i. Urugvajuje pasiuntinybės 
sekretorių Anatolijų Grišoną pa
siuntinybės patarėju.

AMERIKIEČIŲ PAJĖGOS 
VIETNAME

Amerikos Jungtinės Valstybės 
Pietų Vietnamo kare su raudonai
siais įstatė 45.000 savo karių. Ma
tyt, Amerika rimtai pasiryžusi 
Vietname jei ne laimėti, tai nors 
išlaikyti užimtas pozicijas. Aus
tralija amerikiečių politiką palai
ko ir ryžtasi siųsti pagalbon sa
vo karinių pajėgų, gi Naujoji Ze
landija laikosi rezervuotai.

INDIJOS PREMJERAS
1 Pereitą savaitę Indijos premje
ras Mr. šastri nuvyko oficialaus 
8 dienų vizito į Maskvą. Vizito 
metu bus paliesti pietryčių Azi
jos klausimai, įskaitant ir Viet
namo karą bei Indijos ir Pakis
tano kinfliktus. Vakarų diploma
tai aiškina, kad Indijos premje
ro iškvietimas į Maskvą yra so
vietų bandymas užmegsti šiltes
nius santykius su Indija. Pasku
tiniu metu pastebėta, kad Indi
jos santykiai su Amerika yra 
kiek atvėsę.

REIKALIVIMAI 
DIKTATORIUI

Nežiūrint, kaip aiškiai pasirodė 
Indonezijos premjeras Dr. Sukar
no kaip prokomunistas, vistiek 
pereitą savaitę Indonezijos ko

kietją (to suvienijimo mažiau 
nori Prancūzija, negu JAV), 
padėjo prezidentui De Gaulle 
užkrėsti vokiečius mintimi, kad 
tik stipri suvienyta Europa, kaip 
galybė, priartins pačios Vokieti
jos suvienijimą. Atvejų atvejais 
jis įrodinėjo Vokietijos poli
tikams, kad negalima laukti, jog 
JAV bus pasirengusios ir pa
jėgs amžinai ginti Vakarų Euro
pą. Del to Europa pati savyje 
ir iš savęs turi suformuoti Tre
čiąją Galybę.

Flirtas su Sovietų Rusija (rei
kalavimas pasitraukti iš Vietna 
mo, rėmimas Rusijos UNO pasi
tarimuose, unisoninė giesmė del 
Congo ir pan. pavertė Prancūzi
ja savotišku Sovietų Sąjungos 
partneriu. Tą susibičiuliavimą 
Charles de Gaulle laiko labai 
palankiu tolimesniems žings • 
niams Europai vienyti.

DRANG N ACH OSTEN
Draugiška Sovietų Rusijai 

Prancūzija ir ne taip kol kas 
draugiška Vokietija šiuo metu 
vykdo savotišką žygį į Rytus, 
kad pralaužtų geležinę uždangą, 
kuri laiko perskyrusi Europą. 
Tas žygis vykdomas ekonomi
niais ginklais. Prancūzijos ir Vo
kietijos pramonės milžinai ban
do organizuoti savo filiales Ju
goslavijoj, Čekoslovakijoj, Ven
grijoj, Rumunijoj, Lenkijoj ir ki
tuose Sovietų Sąjungos satelituo
se. Su jais žygiuoja importinin- 
kai ir eksportininkai.

Pirmosios kliūtys Vakarų ver- 
žimuisi į Rytus buvo pašalintos 
nuvertus Nikitą Chruščiovą. 
Naujieji Maskvos diktatoriai 
šiuo laiku pro pirštus žiūri į Va
karų Europos bandymus sudary
ti glaudesnius ekonominius ry
šius su komunistiniais Europos 
kraštais. Jau pereitais metais bu- 
........... ...... . .... y—...... .. . ---  

įvykiai pasaulyje
munistų partija; turinti apie tris 
milijonus narių (visa Indonezija 
turi apie 80 mil. gyventojų) pa
reikalavo iš dabartinės vyriausy
bės naujų rinkimų. Matyt, Su
kamo nepilnai patenkina komu
nistų norus.

★
Praėjus 20-čiai metų po karo 

Vakarų alijantai dar kartą ryž
tasi suvienyti Vokietiją ir kreip
tis malonės į Sov. Sąjungą Nusis
tatymas — Vokietijos suvieniji
mo klausimo negalima nukelti iki 
begalybės.

— * —
Pietų Korėjoje pereitą savaitę 

buvo susektas sąmokslas nuversti 
vyriausybę ir dabartinį preziden
tą Chung Hee Park. Ryšium su 
sąmokslu suimti septyni asmenys.

— ★ —
Jaunas amerikietis mokslinin

kas pietų poliuje pasiklydo ir lai
komas žuvusiu. Kitų ekspedicijos 
narių pastangos dingusį surasti 
buvo veltui.

— ★ —
Anglijoje nuteisti du krašto 

išdavikai, pardavinėję karines 
paslaptis Rusijai ir arabų kraštų 
valstybėms: Frank Bissard, šnipi- 
nėjęs Rusijai, gavo 21-rius metus 
ir Percy Allen dirbęs arabams — 
10 metų.

Tu, berželi, Lietuvos laukuose. . .

vo plačiau atidarytos durys Va
karų turistams. Šeši turistų mi
lijonai satelitiniuose Rytų Eu
ropos kraštuose pernai paliko 
apie 300 milijonų dolerių. Tai 
labai vertinga užsienio valiuta 
komunistinei sistemai kvėpuoti. 
Del jos, matyt, apsimoka ir ge
ležinėj uždangoj skylių palikti.

Dabar Rytų Europos komu
nistiniai kraštai, norėdami page
rinti savo ekonominį gyvenimą, 
ištiestomis rankomis priima tiek 
Vokietijos plieno magnata, tiek 
Prancūzijos automobilių pramo
nės atstovą.

Tolimesniuose planuose yra 
Ekonominės Europos Sąjungos 
išplėtimas, įjungiant į ją ir ko

PAVERGTŲJŲ SEIMAS 
PAMINĖJO ANTROJO 

PASAULINIO KARO 
PABAIGĄ

Gegužės 7 savo specialiame 
posėdyje Pavergtųjų Seimas pa
minėjo antrojo pasaulinio karo 
pabaigos 20 metų sukaktį. Ta pro
ga priimtame savo atsišaukime į 
laisvąjį pasaulį Seimas prašo: Pa
dėti komunizmo jungą užkartoms 
Europos tautoms atgauti savo 
valstybinę nepriklausomybę, sa
vo žmogiškąsias teises ir pagrin
dines laisves.”

Posėdis taip pat priėmė sveiki
nimo telegramą Prezidentui John
son dėl jo politikos ginant lais
vę ir užkardant komunistų kėslus 
Azijoje ir Pietų Amerikoje. “Po
ne Prezidente, jeigu Jūs šiomis 
dienomis galėtumėt skaityti pa
vergtųjų tautų mintis ir širdis, 
Jūs rastumėte jas kupinas tikė
jimo į Ameriką ir vilties į savo 
pačių prisikėlimą laisvų žmonių 
ir laisvų tautų bendruomenės na
riais.” (EJ)

— ★ —
Londone neseniai buvo prancūzų 
gastronomų surengti pietūs, ku
riuose vienas stikliukas 158 metų 
senumo brandy kainavo 25 sva
rai. 

munistinius Rytų Europos kraš
tus iki Lenkijos imtinai. O ši 
Ekonominė Europos Sąjunga 
yra labai glaudžiai surišusi jos 
narius ir politiškai.

Apjungus Rytų Europą eko- 
nomniais saitais, Vakarai, atro
do, tiki, kad iš tos Rytų Euro
pos su laiku bus išstumta ir po
litinė Sovietų Rusijos įtaka, ku
ri dabar labiausiai kliudo Euro
pą suvienyti.

(Nukelta i psl. 2)

PAS MUS
SKAITYTOJU ŽINIAI

Aktyvus darbuotojas jaunuo
menės eilėse, buvęs “Studentų 
žodžio” redaktorius, “Mūsų Pas
togės bendradarbis Romas Cibas, 
ilgesnį laiką pasitraukęs iš ben
dradarbių eilių dėl iškilusių nesu
sipratimų, dabar, viską sklan
džiai išsiaiškinus, vėl stojo į spau
dos darbuotojų tarpą.

Atsiprašydami už buvusius ne
susipratimus sveikiname ir džiau
giamės turėdami Romą savo ben
dradarbių eilėse.

“M.P.” Redakcija '

KAM PRIKLAUSO VILNIUS

Aprašydamas lenkų generolo 
Kopanski atvykimą, Sidney “Dai
ly Telegraph” pamini, kad jis bu
vęs sužeistas lenkų mieste Vil
niuje. Atitaisydamas klaidą, p. B.* 
Daukus parašė dienraščio redak
cijai laišką, bet nebuvo paskelb
tas. Raštu “D.T.” redaktorius į 
pakartotiną p. Daukaus laišką at
sakė kad nenorint kelti senų kon- 
traversijų nesileidžiama {.aiškini
mus ar Vilnius lietuvių, ar lenkų.

★

Min S. Lozoraitis, Pavergtųjų 
Europos Tautų Asamblėjos kvie
čiamas, dalyvauja tos organizaci
jos delegacijoje, kuri seka Euro
pos Tarybos Strasburge eigą. Iš 
Strasburgo Lozoraitis nuvažiuos į 
Paryžių tenykštės pasiuntinybės 
reikalais.

1
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Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas atsidėjęs stebi ir 
studijuoja okupuotos Lietuvos 
gyvenimą. Vienas ir pats opiau
sias okupacinėse sąlygose klausi
mas yra mechaninis ir natūrali
nis gyventojų judėjimas.

VLIKo turimoji šiuo klausimu 
medžiaga ir paskirų asmenų pa
skelbtos studijos rodyte rodo ga
na didelius Lietuvos gyventojų 
sudėties pasikeitimus ir ypač ne
paprastai didelį krašto gyventojų 
sumažėjimą.

Sis klausimas labai jaudina 
laisvąją lietuvių visuomenę, juo 
domisi ir ne lietuvių laisvasis pa
saulis. Besiruošdami šiemet pra
dėti sustiprintą kovą prieš Lie
tuvos okupantą — Sovietų Sąjun
gą kaip didžiausią nusikaltėlį 
prie lietuvių xtautą ir Lietuvos 
valstybę, pirmon eilėn turime pa
sauliui parodyti okupuotoje Lie
tuvoje vykdoma genocidą.

Kai 1939 m. Hitlerio Reichas 
susitarė su Sovietų Sąjunga ir 
netrukus po to pradėjo Antrąjį 
Pasaulinį Karą, Lietuva su Len

Vokietijos lietuviai pasisako
Brangūs broliai ir sesės lietu

viai,
PLB Vok. Kr. Taryba, posė

džiavusi 1965 m. balandžio 30. — 
gegužės 2. dienomis Huettenfel- 
de, Vasario 16 Gimnazijos patal
pose, nuoširdžiai sveikina visų 
pirma Lietuvoje pavergtuosius 
brolius ir giliai atjaučia jų neda
lią. Mums labai skaudu, kad mū
sų broliai jau 25 metus neša ver
guvės naštą, ir mes neturime ga
limybės efektyviai jiems pagelbė
ti. Mes tvirtai tikime Lietuvos 
laisvės, atgavimą ..ir mūsų tautos 
gyvestingumą.

Sveikiname ir viso laisvojo pa
saulio lietuvius ir linkime, kad 
mes visi, apjungti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės, būtumėm vie
ninga, kilni ir gyva lietuvių šei
ma.

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menė yra maža ir neturtinga, ta
čiau deda visas pastangas puo
selėti 'lietuviškumą ir mūsų jau
nimą auklėti krikščioniškoje — 
lietuviškoje dvasioje. Mes sten
giamės išlaikyti Vasario 16 Gim
naziją, tą gyvą Lietuvos laisvės 
simbolį, ir ją tobulinti. Ji yra ta
pusi visų pasaulio lietuvių vilties 
švyturiu, kuris rodo kelią į Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Su džiaugsmu pranešame vi
siems lietuviams, kad jau Vasa
rio 16. Gimnazijos nauji namai

IR ŠUNYS BĖGA.
Rytų Berlynas geresnei sienos 

apsaugai laiko šunis, kuriems ės-
ti duoda tik kas .48 vai. šunys, 
būdami alkani, labiau puola bėg
lius į Vakarų Berlyną.

Paskutiniu laiku rytiečiams su
kėlė rūpesčių ir šunys. Mat jie, 
anoj pusėj pajutę geresnį kaulą, 
pradėjo irgi perbėginėti ar net 
perplaukti į vakarinį Berlyną. 
Taip, pavyzdžiui, pereitais me
tais mažiausiai trys šunes perbė
go pas vakariečius iekodami so
tesnio gyvenimo.

Pereitą savaitę šuo, mėginąs 
perplaukti Spandau kanalą, ko
munistų sargybinių tapo nušau
tas. Jis .buvo 58-ta auka iš viso* 
ir pirmas šuo, kada tapo pastaty
ta siena pastojant kelią bėg
liams iš Rytų Vokietijos “demo
kratiško darbininkų rojaus”.

Samani*

Brangiai motinai ir uošvienei
TATJANAI ZUBOVIENEI .. ..

Lietuvoje mirus,'mieluosius Eleną’ir Cesį Liutikus
- y . giliai užjaučiame ** ’

. Anelė ir Antanas Krausai

A. A.
Mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 

gerb. kun. KEMEŠĮ 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

V. Dailydė

TAUTOS NUOSTOLIAI
JUOZAS AUDĖNAS

kija buvo pirmosios to karo au
kos: Vokietija užpuolė Lenkiją, 
o ją pasekdama, Sovietų Sąjunga 
užgrobė Rytinės Lietuvos žemes, 
tada dar Lenkijos okupuotas. Lie
tuvos gyventojų skaičių paveikė: 
okupantų (nacių ir bolševikų) są
moningai ir iš anksto paruoštas 
genocidas, nuo kurio krašto gy
ventojai turėjo bėgti į visas pa
saulio šalis.

1. Genocidai.
1. 1940-1941 m. sovietų okupa

cinė valdžia Lietuvoje areštais, 
žudymais ir trėmimais į Sibirą 
išnaikino 40.000 gyventojų;

2. 1941 — 1944 m. okupacinė na
cių valdžia išnaikino 300.000 gy
ventojų ;

3. 1944-1952 m. okupacinė so
vietų valdžia kovoje su Lietuvos 
partizanais, o taip pat ir nuola
tiniais žmonių trėmimais į Sovie
tų Sąjungos koncentracijos sto
vyklas išnaikino 400.000 Lietuvos 
gyventojų. Bendrai gi abu oku
pantai fizinio naikinimo priemo
nėmis, pažeisdami įvairias tarp
tautines teises ir paprasčiausią 

pastatyti, pašventinti ir perduoti 
naudojimui. Nuoširdžiai dėkoja
me Statybos Komisijai, vadovau
jant p. A. Mariūnui, ir aukų va
jaus vedėjui, gimnazijos direkto
riui kun. Br. Liubinui už jų ne
paprastą pasišventimą. Labiausiai 
gi dėkojame Dievui už jo palaimą 
ir kiekvienam geros valios lietu
viui, kuris savo auka prisidėjo 
prie šios statybos. Tačiau mus 
slegia dar nesumokėtų statybos 
sąskaitų skola ca. 90.000 DM. ar
ba 23.000 dol. Šią skolą turime 
lig š.m. liepos 1. dienos būtinai 
sumokėti.

Mes pasitikime lietuvių nuošir
dumu ir gerumu, kurie taip daug 
mums jau padėjo, kad ir dabar 
atskubės duosnia ranka Vasario 
16. Gimnazijai pagelbėti.

Vieningi Lietuvos prisikėlimo 
tikėjime su dėkingumu ir pagar
ba.

PLB Vokietijos Kr. Tarybos 
Prezidiumas

REZOLIUCIJA 
GIMNAZIJOS REIKALU 
Lietuvių Bendruomenės Vokie 

tijoj Taryba( susirinkusi į savo 
metinę sesiją 1965 m. gegužės 1 
— 2 dienomis' ir išklausiusi Vasa
rio 16. Gimnazijos direktoriaus 
kun. Br. Liubino pranešimo apie 
gimnazijos stovį, su liūdesiu ap
gailestauta, kad laisvųjų lietuvių 
kaikurie laikraščiai pastaraisiais 
mėnesiais spausdino anoniminių 
(tik pseudonimais pasirašytų) 
strapsnių, kuriuose Vasario 16.

Europos...
’ ’ • (atkelta iš- psl 1 j

V.OK1ET1JOS VAIDMUO
Po dviejų dešimtmečių (1945. 

5.8. kapituliavo Trečiasis Rei
chas) 'Vokietija ne tik prisikėlė 
iš .griuvėsių, bet vėl tapo ekono
minė ir militąrinė galybė. Jos ka
rinė jėga, susidedanti iš pusės 
milijono gerai paruoštų ir pui
kiai apginkluotų vyrų, šiandien 
laikoma Europoje pati stipriau
sia kaip pėstininkais, taip ir avi
acija. Kol kas jai trūksta stip
raus karo laivyno ir atominių 
ginklų. Tačiau juos jai parūpin
tų jos draugai, kurių nė vieno 
ji neori nustoti, nors kai kuriąis 

žmoniškumą, išnaikino 740.000 
nekaltų Lietuvos gyventojų.

II. Nuo Sovietų Sąjungos 
vykdyto teroro gyventojai iš Lie
tuvos traukėsi į kitus kraštus to
kiomis bangomis:

1. Pagal Vokietijos Reicho ir 
Sovietų Sąjungos 1941.1.10. pasi
rašytą sutartį, 1941 m. iš Lietu
vos į Vokietiją persikėlė 52.000 
gyventojų;

2. 1944 m. nuo pakartotinos 
Sovietų Sąjungos okupacijos iš 
Lietuvos į Vakarų ir į šiaurės 
valstybes pasitraukė 165.000 gyv. 
(Tarp jų vien iš Klaipėdos kraš
to — 105.000).

3. Pagal Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos sutartį, 1945-1958 m. iš 
Lietuvos į Lenkiją persikėlė 
200.000 gyventojų. O iš viso, sau
godami savo gyvybę ir ieškodami 
gyvenimo laisvės svetur iš Lietu
vos persikėlė arba pabėgo 417.000 
gyventojų.

III. Bendras gyventojų nuos
tolis.

1940 m. sausio 1 d. dabartinia
me okupanto aprėžtame Lietuvos 
teritorijos plote (65.200 kv. km) 
buvo 3.215.000 gyventojų. (Kad 
savo nusikaltimus daugiau pas
lėptų, sovietiniai šaltiniai, tą 
skaičių mažindami, visur rodo tik 
2.880.000 gyventojų buvus.) Ge
nocidas gyventojų skaičių suma
žino 23 procentais, o pabėgėliai 
— 12,8 procentais. Bendrai, abe
jais atvejais Lietuva neteko 35,8 
procento savo gyventojų, o tai 
sudaro 1.157.000 asmenų) Dėl na
cių okupacijos — neteko 300.000, 
o dėl bolševikų — 857.000 asme
nų.

Gimnazija buvo piešiama tik juo
dai, o jos vadovybė ir už ją atsa
kingi asmens bei įstaigos buvo 
vertinami tik 'neigiamai, tartum 
jie būtų neatsakingi, neišmanėliai 
ar piktos valios kenkėjai. Šito
kia, nors gerais norais prisiden
gusi, bet perdėm neigiama kriti
ka, apsunkino nelengvą Vasario 
16. Gimnazijos gyvenimą ir dar
bą, šalinant trūkumus, kurie turi 
įvairių priežaščių, bet daug parei
na nuo svetimo krašto aplinkybių 
ir nuo materialinių trūkumų, var
ginančių Gimnaziją daugiau kaip 
dešimt metų. Tarybai ypač skau
du, kad minėti vienašališkos kri
tikos straipsniai davė medžiagos 
priešų neigiamai propagandai 
prieš lietuvius ir jų gimnaziją Vo
kietijoj. Todėl, dėkodama lietuvių 
spaudai ,kuri su meile ir rūpesčiu 
sielojasi Vasario 16. Gimnazijos 
vargais ir darbais, Taryba prašo 
laikraščius susilaikyti nuo anoni
minių Gimnazijos puolimų.

PLB Vokietijos Kr. Tarybos 
Prezidiumas ir Rezoliucijų

Komisija

ir yra nusivylusi. ’ ‘
Vokiečiai ir‘šiandien ryžtingi, 

del Vokietijos suvienijimo? Bet-, 
kuris vokiečių politikas, siūląs 
palikti status quo, užsisakytų sau 
grabą. Tačiau būdami praktiški, 
vokiečiai keičia savo veiklos me
todus. Žinomas vokiečių politi
kas', Vakarų Berlyno burmistras. 
Willy Brandt, kuris, galimas 
daiktas, netrukus pateks ir į Vo
kietijos kanclerio kėdę, šiomis 
dienomis pareiškė, kad Vokieti
jos suvienijimo tikslas nėra po
litinis, bet humaninis. Holsteino 
doktrina, draudžianti bendravi • 
mą su kraštu, kuris pripažįsta 
Rytų Vokietiją, laikoma mirusia 
raide. Girdi, neatsisakydami 
pastangų suvienyti Vokietiją, 
vokiečiai negali neigti fakto, kad' 
Rytų Vokietija egzistuoja.

Tiek Charles dę Gaulle, tiek 
ir visa eilė realių Prancūzijos 
politinio gyvenimo vairuotojų 
puikiai-anb, kad net ir suvieny
ta Europa, riebūs galinga, jei-tos 
Europos savo ekonomine ir mi- 
litarine jėga nerąms Vakarų -Vo- 
kietija. Daug nuo Vokietijos 
kentėję prancūzai ir šiandien bi
jo Vokietija pasitikėti. Nors da
bar bent 20% parncūzų (pasku
tinių tyrinėjimų rezultatai) lai
ko vokiečius geriausiais savo 
draugais, bet vistiek likusių 
prancūzų pažiūras j stiprią ir su
vienytą Vokietiją būdingai cha
rakterizavo Andrė Maurois: 
“Kol buvo kelios Vokietijos, 
mes galėjome džiaugtis. Kai gi
mė viena Vokietija, džiaugsmo

1923-1§39 m. vidutiniškas Lie
tuvos gyventojų prieauglis buvo 
1,15 procentų. Jei ne ano meto 
didžiųjų diktatorių (Hitlerio-Sta
lino) pradėtasis karas su visomis 
ligi šiolei besitęsiančiomis pasek
mėmis, nuo 1940.1.1. iki 1964.1.1. 
natūraliai Lietuvoje būtų priaugę 
885.000 gyventojų, o jų bendras 
skaičius būtų pasiekęs 4.100.000 
asmenų, vietoje dabar esančių 
2.908.000 (1964.1.1.), įskaitant į 
Lietuvą iš Sovietų Sąjungos atga
bentų 164.000 naujų kolonistų. 
Juos atmetus, kaip visai svetimą 
elementą Lietuvai, tikrųjų kraš
to gyventojų belieka tiek 2,744,000 
asmenų. Nuostolis: 4.100.00 — 
2.744.00 lygus 1.356.00 gyventojų.

(E)

Iš visur sugrįžau neišėjęs 
Naktimis ieškau gimtųjų , namų. 
Jeigu rasčiau gimtuosius namus, 
niekas manęs iš jų neišneš 
ne karste, ne mirty.

Algimantas Mackus

Didelis nuostolis ištiko mūsų 
tautą: vasario 26 d. Paryžiuje po 
sunkios ir ilgos vėžio ligos mirtis 
išplėšė iš mūsų tarpo iškilią moks
lininkę, visuomenininkę ir žurna
listę dr. Jonę Deveikę — Navakie- 
nę. Ji su dideliu užsidegimu pas
kutiniuoju metu ruošė 13-kos to
mų monumentalaus didumo ir 
reikšmės veikalų seriją, susijusią 
su mūsų valstybės trimis statutais 
(1529 1530, 1566 ir 1588).

Velionė labai troško pabaigti ir 
įvykdyti savo užsibrėžtą tikslą.

LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ 
JAV-se SUKAKTYS

Bostone, JAV leidžiamas sa
vaitraštis “Keleivis” šiais metais 
mini 60 m. sukaktį. Balandžio 25 
d. Bostone įvyko banketas — be 
sveikinimų,, kalbų, buvo plati me
ninė programa — ją išpildė 
komp. J. Gaidelio vadovaujamas 
Bostono lietuvių mišrus choras, 
solistai. Šių metų antroje pusė
je 50 metų leidimo sukaktį mini 
Brooklyne du kartus per savaitę 
leidžiamas “Darbininkas” ir Cle- 
velande tris kartus per savaitę 
einanti “Dirva”. 15 m. sukaktį 
mini žurn. “Laiškai Lietuviams”.

. (E)

neliko. Šiandien, kai yra dvi 
(Vokietijos), mes galime miego
ti su viena užmerkta akimi, bet 
kai Vokietija bus suvienyta, mes 
turėsime miegoti kaip zuikiai, 
neužmerkdami nė vienos akies”.

Kaip Prancūzijos vyriausybė 
stengiasi laikyti Vokietiją savo 
pusėje, charakterizuoja ir šitoks 
incidentas: šiomis dienomis vie
šėdamas Paryžiuje, SSSR užsie
nių reikalų ministeris Andrei 
Gromyko spaudai atsargiai pas
tebėjo, kad Prancūziją galvojan
ti pripažinti Rytų Vokietiją. 
Prancūzų užsienių reikalų minis
terija tuojau į, tai, energingai re
agavo, pareikšdama, kad Gro
myko .“naudojo. žodžius, kurie 
gali vesti prie nesusipratimo. 
Prancūzijos vyriausybė priima 
faktą, kad Vokietija ligšiol te
bėra suskaldyta, bet iš to nega
lima išvesti,, jog Prancūzija no
rėtų pripažinti Rytų Vokietijos 
respubliką”.

Prezidentas L. B. Johnsonas, 
minėdamas kapituliacijos sukak
tį, akcentavo Amerikos norą, 
kad Vokietija būtų suvienyta ir 
kad abiejų dalių vokiečiai galė
tų laisvai apspręsti savo likimą' 
Laisvo apsisprendimo reikalinga 
ne tik Vokietijai, bet ir visai pa
vergtai Rytų 'Europai, kurioje 
atitinkama vieta priklauso ir lie
tuvių tautai, dūstančiai nuo ko
munistinio-"teroro. Deja, ‘Mask
vos diktatorius Kosyginas ta pa
čia gegužės aštuntosios proga 
pareikė visai priešingas mintis: 
Sovietų Sąjunga gins Rytų Vo
kietijos sienas, tarsi jos būtų jos 
pačios sienos.

Nelabai klysta tie, kurie gal
voja, kad šiandieninis vokietis 
savo širdies gilumoje jaučia, jog 
vien ekonominės ekspancijos ne
pakaks Vokietijai suvienyti ir 
kad tam suvienijimui kitokių 
ginklų. Tačiau kol kas įmanoma 
judėti pirmyn ekonominiu verž
lumu ir Vokietija tai daro. ■

Brolį v.s
ANTANĄ KRAUSĄ, 

švenčiantį 60 m. amžiaus sukaktį, sveikiname linkėdami 
dar ilgus metus budėti su mumis lietuviškos skautybės 

gretose.
V. s. V. Neverauskas 

LSS Australijos Rajono Vadas

Vyr. Skt. ANTANĄ KRAUSĄ,

sulaukusį 60-ties metų, sveikina ir geros sveikatos linki

Dariaus ir Girėno Vyčių Būrelis

SKAUDUS NUOSTOLIS
DR. JONĖS DEVEIKĖS — NAVAKIENĖS NETEKUS

1965.2.26)(1907.2.13 —
Savo laiške man 1964.3.17 d. rašė: 
"Noriu lab\ii skubėti, nes su mano 
sveikata niekas... Jau senokai už
gavau kelią, neatkreipiau dėmesio 
pradžioje, vėliau paaiškėjo, kad 
yra su visomis komplikacijomis 
vanduo, davė cortizono, išdegino 
man visus vidurius iki žaizdą, vis 
dar turiu gydytis. Momentais la
bai neramu, ne dėl manęs, bet dėl 
darbo, jeigu su manim kas atsi
tiks, juk specialistą neturime, dir
bau viena daug ant popieriaus, bet 
dar daugiau galvoje, kas būtą, kas 
būtą jeigu su manim kas atsitiktą. 
Baisu pagalvoti.” Mirtį priartino 
ir pagreitino eismo nelaimė. Ją 
Vokietijoje perbloškė neatsargus 
motociklistas ir pablogino jos ir 
taip jau ligos suvargintą sveikatą. 
Ir velionės nuogastauta valanda 
atėjo, jos svajonė išleisti tą milži
nišką veikalą ir atskleisti mūsų 
istorijos naujus akiračius neišsi
pildė.

Velionė gimė turtingų ir įtakin
gų prekybininkų šeimoje 1907 Ra
guvoje. Tėvai įsikūrė vėliau Uk
mergėje, kur ji 1924 m. baigė gim
naziją ir tais pat metais įstojo į 
Lietuvos Universitetą, studijavo 
Humanitariniame fakultete, isto
rijos skyriuje. Nuo pat jaunumės 
mėgo daug skaityti ir gilintis į 
studijuojamų dalykų esmę, buvo 
nepaprastai energinga ir uoli stu
dentė. Todėl ji nepasitenkino vien 
humanitariniais mokslais, bet 
drauge dar studijavo ir teisių fa
kultete. Glaudžiai bendravo su 
profesoriais ir dažnai buvo galima 
ją matyti tai su vienu, tai su kitu. 
(Voldemaras, Jonynas, Karsavi
nas, Vaižgantas) vaikščiojančią ir 
su jais konferuojančią. Todėl ją 
kolegos vadindavo vaikščiojančia 
enciklopedija.

1932 m. velionė gavo baigimo 
diplomus humanitarinių mokslų ir 
teisių fakultetų. 1932 — 33 me
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tais lankė Ecole dės Chartes Pran
cūzijoje. Dr. Jonė Deveikė 
vis troško įsigyti daugiau 
mokslo. 1935 — 1939 m. ji su 
dideliu užsidegimu rinko medžia
gą, liečiančią mūsų tautos senovę 
Lietuvos, Paryžiaus, Romos, Len
kijos, Muencheno, Heidelbergo ir 
Londono archyvuose ir stengėsi 
atverti naujus akiračius Lietuvos 
istorijai ir mūsų teisės istorijai. 
Savo prof. Lappo paveikta ji 
karštligiškai susidomėjo Lietuvos 
statuto visom trim laidom ir jų 
tyrinėjimui pašventė žymų skaičių 
savo gyvenimo metų.

1941 — 44 m. svetimiesiems už
plūdus Lietuvą, ji mokytojavo 
Kauno Mokytojų Seminarijoje. 
Tremtin atsidūrusi 1948 m. Pary
žiaus Universitete, teisių fakultete 
įsigijo teisių daktaro laipsnį, čia, 
Prancūzijoje, ji žinoma kaip tarp
tautinė istorikė, mokslininkė.

1958 — 60 m. ji mokytojavo Va
sario 16 gimnazijoje be algos ir 
važinėjo į pamokas iš Paryžiaus 
Vokietijon gaudama tik faktines 
kelionės išlaidas, čia ji dėstė Lie
tuvos istoriją, įjungdama į pamo
kas naujų savo surinktų žinių pa
sinaudodama savo parašytu, dar 
rankrašty esančiu veikalu: “Lie
tuvos Istorija iki Mykolo Višnio
veckio laikų” (200 pslp.)

Dt. Jonė Deveikė ne vien mokslo 
srity reiškėsi. Ji buvo ir visuome
nininke, visur dalyvavo, kur tik 
galėjo lietuvių bendruomenei pa
dėti. Jai dar studente esant, iš
ryškėjo jos aktyvumas; Velionė 
buvo viena iš Filiae Lithuaniae 
steigėjų, o 1928 ir 1929 metais tos 
korporacijos vicepirmininkė. Bai
gusi universitetą reiškėsi “Aukš
tąjį mokslą baigusių moterų są
jungos” veikloje. 1934 m. Klaipė
doje įsteigė Moterų s-gą. 1940 m. 
ji suorganizavo Vilniuje Filiae Li- 

(Nukelta į psl. 4)
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EKSTRA LAIDA JAUNIMO KONGRESO REIKALAIS

JAUNIMO KONGRESAS
ŽIŪRINT JAUNIMO AKIMIS I§ AUSTRALIJOS

Pastebėjom jau ne vieną 
straipsnį apie Amerikoje orgam 
zuojamą ateinančiais metais pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
są- .

Iš pradžių atrodė, kad tas mū
sų neliečia; mums pasiųsti rep
rezentacinį vienetą iš Australi
jos būtų tik svajonė. Tačiau, įsi
gilinus į šią idėją ir Jaunimo 
Kongreso rengėjų atsišaukimą į 
pasaulio lietuvių jaunimą, visas 
vaizdas žymiai pasikeičia.

Jaunimo Kongreso rengėjai 
kviečia laisvojo pasaulio lietuviu, 
jaunimą glaudžiau ir plačiau 
bendradarbiauti, ugdyti lietuvių 
tautinę gyvybę išeivijoj ir kovo
ti dėl Lietuvos laisvės. Jie taip 
pat kreipiasi į išeivijoje orga
nizacijas daugiau jaunimui skirti 
dėmesio, labiau suprasti jo sie
kimus ir visokeriopai jį parem
ti.

Jei mes iš tikrųjų dar tikime 
į lietuvybę, šį J. Kongreso ren
gėjų deklaracija turėtų būti 
mums labai aktuali. Mes turėtu
me. dėti visas pastangas, kad įgy
vendinus kas galima iš mūsų pu
sės J. Kongreso rengėjų kvieti
mo reikalu.

Minimas jaunimo kongresas 
įvyks U.S.A. Tai reiškia, kad jis 

' bus pravestas Amerikai įprastu 
plačiu mastu, dalyvaujant tūks 
tančiams jaunų lietuvių, stebint 
milijonams kitataučių žiūrovų. 
Be abejo, šiaurės Amerikoje tu
rime mūsų stipriausias organi
zacines pajėgas, kurioms tokio 
grandiozinio masto išeivijoje gy
vosios Lietuvos vardo išgarsini
mas būtų įmanomas. Tokia ma
sinė jaunų lietuvių demonstra
cija šiaurės Amerikoje daug at
siektų Lietuvos laisvinimo kovo
je. Ji primintų pasauliui, kad 
nei okupavimas, nei laikas (25 
metai) nenuslopino Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo pas
tangų. Kongresui susibūrę jauni 
lietuviai įrodytų pasauliui, kad 
jie tebedidžiuojasi savo garbin
ga kilme ir tebe.trokšta laisvės 
tėvynei. Australijos ir kitų toli
mesnių kraštų atstovavimas dar 
daugiau išryškintų jaunų lietu
vių vieningumą bendrame tiksle.

Lietuvybės išlaikymo uždavi

NUOMONĖS
JAUNIMO DIENOS, SALDAINIAI 

IR KONGRESAS
Jau kelinti metai Adelaidėje, 

Sydnejuje ir Melbourne ruošia
mos taip vadinamos Jaunimo 
Dienos. Adelaidėje jos praeina 
geriau, bet kitur...

— Ir tave, vaikeli,
siųsim į kongresą!

ny niekas daugiau nepasitarnau
ja, kaip pačio jaunimo glaudes
nis bendradarbiavimas. Puikiai 
žinome, kokie, kartūs yra tie nei
giami prievartavimo vaisiai; jau
nimą jie tik atbaido nuo lietuvy
bės. Kai jaunimas pamatys, kuo 
jis gali lietuvybe didžiuotis, lie
tuvybė tik tada pasidarys jam 
reikšminga. Dar šviežiai tebėra 
atminty Šiaurės Amerikos lietu
vių krepšininkų triumfai Aus
tralijoje. Kiek jie. pasitarnavo 
lietuvybei, ypač Australijoj gi
musiam jaunimui, jokie matai to 
neišmatuotų. Jie lyg uždegė lie
tuvybės liepsnelę Lietuvos ne 
mačiusių širdyse.

Mes jau subrendome įvairiais 
jaunimo parengimais Australijo
je. Mokame suorganizuoti ir 
sporto šventes, ir studentų su 
važiavimus, ir rajonines stovyk
las ir t.t. Niekas neužginčija jų 
prasmingumo bei reikalingumo. 
Dabar atėjo metas lietuviškojo 
jaunimo bendradarbiavimą pra
vesti pasauliniu mastu. Jei šiau
rės Amerikos jaunimas tą apsi
ima suorganizuoti, mūsų jauni
mui lieka tik prisidėti. Bet tas 
prisidėjimas bus neįmanomas, 
jei vyresnieji neskirs daugiau 
jaunimui dėmesio, nesistengs la
biau suprasti jo siekimų ar ne
sutiks visokeriopai jo paremti.

Jaunimas neprašo, kad viską 
paruoštą ant stalo jam patiektų; 
jaunimui trūksta tik paspirties, 
paramos ir patarimų.

Pirmas užsibrėžimas būtų su
organizuoti jaunimo organizaci
jų jaunų atstovų komitetą Jau
nimo Kongreso reikalams. Visai 
prasižengtume su tikslu, jei su
siburtų jaunimo organizacijų pir
mininkai ar vadai, nes beveik vi
si atstovai tada būtų “seniai” 
(vyr. kartos). Iniciatyvą reikėti] 
perduoti jaunimui iki maždaug 
25 metų amžiaus, šiam jauni
mui jau pribrendęs laikas pasi
tikėti ir palaipsniui perduoti va
džias, kitaip neužilgo neteksime 
lietuvybės darbo tęstinumo išei
vijoje.

Ta vyresniųjų paspirtis, para
ma ir patarimai gali išplaukti iš 
Krašto Valdybos (pirmininko ar

§tai imkime kad ir Sydnejaus 
suruoštas jaunimo dienas. Didelėj 
salėj susirinko apie 150 žmonių — 
daugiausia programos dalyvių 
tėvai, tetos, senelės, na, vienas 
kitas brolis, sesuo...

Programą išpildė pianistai, 
akordeonistai, balerinos, chorelis, 
betariąs lietuviškus žodžius pu
siau angliškai, ir t.t. Visų progra
mos dalyvių amžiaus vidurkis bu
vo mažiau negu 12 metų. Ar gi 
tai jaunimas? Kai aš tiek metų 
buvau, mane ne tik mama su tė
te, bet ir šešiolikametė sesuo 
vaiku vadino.

Po programos dalyviai buvo ap
dovanoti po tris ar penkis sva
rus, tarsi būtų sakoma — še, vai
keli, nusipirk saldainiukų, kad už
augęs prisimintum esąs lietuvis...

Pasibaigus programai tėtės ir 
tetos vaišinosi alučiu, o "jauni
mas” salėje daugiausiai žaidė 
gaudynes.

Mano išmanymu, tokias dienas 
reikėtų vadinti vaikų šventė ir 
jas turėtų ruošti, pavyzdžiui, 

atstovo). Komitetas turėtų ne
mažiau vieno, nedaugiau dviejų 
vyresnių atstovų, o balsų persva
ra būtų jaunų jaunimo organi
zacijų atstovų rankose.

Šiam komitetui tinkamiausia 
būstinė būtų Sydnejuje, kur yra 
Krašto Valdyba, Centrinė Stu
dentų Valdyba ir ateitininkų, fi
listerių, skautų, sportininkų bei 
tautinių šokių grupių atstovybės. 
Komitetas prisistatytų Jaunimo 
Kongreso ruošos reikalais. Tu
rint tikslius duomenis, kaip lai
ką, vietą, programą ir pan., ko
mitetas galėtų spręsti tinka
miausia atstovavimo būdą, kiek 
susidarytų išlaidų ir kaip surink
ti lėšas toms išlaidoms padengti.

Aras

Daugumas tautiečių spaudoj 
yra skaitęs apie Jaunimo Kongre
są. Nemanau, kad yra tautiečių 
kurie paneigtų šio kongreso svar
bą. Iš kitos pusės, ne vienas at
sakys ■— kas iš to, mums jame 
dalyvauti visvien neįmanoma.

Bet pagalvokime, kad kasmet 
daugiau mūsiškių, ypač jaunimas, 
palieka plačias Australijos pak
rantes pamatyti pasaulio. Reiškia, 
mes jau esame materialiai pajė
gūs pajudėti ir į užjūrius.

Jau kažkas iškėlė mintį, kad 
gal pabandžius tokias išvykas ko
ordinuoti; gal pasiuntus kokia 
grupę? Australija ir be jokio pa
siuntimo sudarys jaunų individų 
būrelį jau iš dabar esančių jau
nuolių užjūriuose, o iki kongre
so dar ir daugiau tokių atsiras. 
Bet to neužtektų; paskirų indivi
dų saujelė niekad neatstos rep
rezentacinio vieneto tokiame 
kongrese.

Nežinau kongreso programos, 
nežinau kokioj srity ar kokiam 
parengime mums būtų įmanoma 
tinkamai reprezentuotis. Bet ma
čius pereitų metų svečius lietu
vius krepšininkus iš Amerikos, 
mūsų krepšininkų komandos pa
siuntimas atpuola. Kitose sporto 
šakose mes esame dar silpnesni. 
Grynai sportinė reprezentacija 
atkrenta. Kuo mes savo jaunime 
iš tikrųjų galime didžiuotis, tai 
tautinių šokių lygiu. Adelaidišikai 
pranašiausi iš visų, o dar daugiau 
parepetavę gėdos, net ir Ameri
koj nepadarytų. Bet pasiuntus 
vien, adelaidiškius, nusiųstumėm 
tik Adelaidę o ne Australiją at
stovaujanti vienetą. Be to, vien 
iš adelaidiškių neatsirastų pakan
kamai galinčių išvykti ilgesniam 
lakui į užjūrį. Iš visos Australi
jos jaunimo tos problemos nebū
tų. Adelaidė galėtų sudaryti vie
neto branduolį, prie kurio būtų

Sydnejuje Bankstowno savaitga
lio mokykla.

Jaunimo Dienos turėtų būti 
pirmoj eilėj paties jaunimo ir 
jaunimo organizuojamos. Vyres
nieji turėtų tik padėti.

Aš siūlau šiais metais jaunimo 
dienas organizuoti Sydnejuje per 
Kalėdų atostogas kviečiant visos 
Australijos jaunimą jose dalyvau
ti. Tai būtų lyg pirmosios Aus
tralijos lietuvių jaunimo dienos. 
Tokios dienos mums ypač svar
bios turint prieš akis būsimą pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą.

Programoje turėtų dalyvauti 
pirmoj eilėj organizuoti jaunimo 
meniniai vienetai: Adelaidės jau
nino choras, tautinių šokių gru
pės. Be to reikėtų pagalvoti apie 
jaunimo satyros teatrą. Tam su
gebančių turime — Sydney stu
dentų “Initium Semestri” buvo 
labai gera pradžia.

Adomas Mickevičius

ODĖ JAUNYSTEI

(ištraukos)

Be dvasios, be širdies — tai griaučių minios!
Paduok, jaunyste, man sparnus!
Virš žemės negyvos lig pat žydrynės
Pakilsim rojun, į kraštus,
Kur įkvėpimas kuria stebuklus, 
Kur puošia jis žiedais naujovę — 
Tenai viltis — jo palydovė

Kas būdamas vaiku kapos hidras, 
Tas jaunas smaugs centaurus, 
Iš pragaro išplėš aukas 
Ir iš dangaus pamež sau laurus! 
Žvelk ten, kur nepasieks akis, 
Laužk tai, ko nepajėgia protas! 
Jaunyte, aras tu sparnuotas, 
O tavo rankose — žaibų ugnis!

Petys petin! Mes žemės rutulį apjuosim 
Gyvąja rankų grandine!
Vienais troškimais, mintimis liepsnosim — 
Vieningo židinio ugniai..
Pasistūmėk pirmyn, planeta!
Naujus parinkom tau kelius.
Vėl prisimink metus žalius
Nusviedus kiautą nudėvėtą.

Eug. Matulevičiaus vertimas
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galima pridėti po keletą geriausių 
šokėjų iš kitų vietovių. Vien šo
kių neužtektų; reprezentacijai 
tinkamumas turėtų tiek pat reikš
mės.

Neseniai turėjau progos pla
čiau pasikalbėti su Adelaidės 
jaunimu. Sužinojau, kad adelai- 
diškiai turi ir jaunimo chorą. 
Kaip būtų gražu, jei galėtumėm 
pasiųsti tautinių šokių grupę, ku
rios nariai sudarytų ir jaunimo 
chorą! Visai būtų idealu, jei visi 
šokėjai-choristai būtų žemiau 25 
m., o grupės vadovas nedaugiau 
30 m. Tokia grupė atstovautų ne 
vien tautinių šokių šokėjus bei 
choristus, bet ir visas jaunimo 
organizacijas.

Išlaidos, aišku, būtų milžiniš
kos. Sakykim, siųstumėm viso 20 
asmenų. Lėktuvo kelionė į Chica
go ir atgal susidarytų netoli 
£7.700 (su nuolaida). Pridėjus 
dar kitas išlaidas, visas projektas 
kainuotų £10.000. Iš kur mes tiek 
paimsim?

Atsakymas nėra paprastas, bet 
prie gerų norų ir darbo, įmano
mas. Turime dar metus laiko. 
Pirmoj eilėj reikėtų sudaryti cen
trinį komitetą, kuris rūpintųsi 
tais reikalais, į kurį plauktų vi
sos pajamos, iš kurio plauktų in
formacijos, talka , direktyvos.

Pajamų šaltiniai būtų trys:
a) tiesioginės aukos,
b) specialūs parengimai, ir
c) paskolos.
Tiesioginiu būdu būtų galima 

kreiptis į mūsų stambiuosius pre
kybininkus (kurių, ačių Dievui, 
jau turime), į visas veikiančias 
organizacijas ir į kiekvieną lietu
vį. Paramos reikėtų kreiptis ne 
vien j Australijos lietuvius bet ir 
į kaimynystėje esančius nauja- 
zelandiškius, bei artimose salose 
gyvenančius lietuvius, pav., -Nau
joj Gvinėjoj.

ESTAI PAMINĖJO 100-SIAS
E. VILDĖS GIMIMO METINES

Estai tėvynėje ir laisvuose Va
karuose paminėjo didžiojo estų 
rašytojo Eduardo Vilde 100-sias 
gimimo metines. Estų klasikas ra
šęs ne tik estų, bet ir vokiečių kal
ba. Savo istoriniais romanais ir 
teatro veikalais Vilde yra tvirtai 
įaugęs į estų literatūrą. (E)

Tokią jaunimo šventę beruo
šiant išryškėtų mūsų stipriausios 
jaunosios organizacinės pajėgos; 
jų mums labiausiai trūksta ir at
eity jų ir labiausiai reikės.

Prieš važiuojant į Ameriką ir 
pasirodant viso pasaulio lietuvių 
jaunimui ir lietuviams, pasirody- 
kime patys sau, ką galim, ir ką 
sugebam!

Rimantas

Specialūs parengiriiai galėtų 
būti įvairiausių būdų. Tiek jau
nimas, tiek senimas galėtų pa
ruošti viešus ar privačius pobū
vius, barbekiu, loterijas ir Lt

Kiek trūktų pinigų, būtų gali
ma pasiskolinti. Paskolos stam
besnės ar smulkesnės, susilaūktu- 
mėm iš stipriau stovinčių lietu
vių centrų ir iš biznierių.

Tuos dešmt tūkstančių būtų 
galima surinkti, net prieš išsiun
čiant grupę į U.S.A. Svarbiausia, 
tektų patiems tikėti ir tautiečius 
įsąmoninti Jaunimo Kongreso 
svarba. Jaunime glūdi visos mūsų 
tautos išeivijoje išlikimo viltys.

Jei apsisprestumėm pasiųsti 
reprezentacinį vienetą į Jaunimo 
Kongresą, darbą laikas pradėti 
dabar.

Sv. SvoĮjūnaiti*

Kanados jaunimo kongresas
Spalio 8-10 d.d. Toronte šau

kiamas pirmasis Kanados lietuvių 
jaunimo kongresas. Kongreso 
ruošimo komitetą sudaro beveik 
išimtinai tik jaunimo atstovai. 
Darbas vyksta pilnu tempu. Pro
gramoje numatoma: talentų pa
sirodymai — dainavimas, instru- 
mentalinė muzika, vaidnimai, 
deklamacijos, šokiai, komiški pa
sirodymai ir Lt Rengiama ta 
proga meno paroda su tapybos, 
skulptūros ir tautodailės skyriais. 
Taip pat numatyta ir jaunimo 
akademija, kur bus nagrinėjamos 
ir jaunimui aktualios problemos. 
Žinoma, neužmiršta ir linksmoji 
dalis — numatomi net trys po
būviai. Paskelbtas kongreso pla
kato konkursas.

Šiame kongrese programos da
lyviais tegali būti tik Kanados 
lietuvių jaunimas. Kitų kraštų 
jaunimas kviečiamas tik svečiais.

Šis kanadiečių kongresas jau 
yra didelio masto pasiruošimas 
busimajam pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui kitais metais Či
kagoje. čia išryškės turimos pa
jėgos: tiek organizacinės, tiek ir 
meninės.

PIRMASIS CHIRURGAS
Kai anglų chirurgas James 

Simpson pirmasis panaudojo chlo
roformą anestezijai (skausmams 
malšinti), jis daugelio buvo puo
lamas, kad tai einama prieš Die
vo nustatytą tvarką. Esą, nerei
kią žmonėms malšinti kančių, nes 
jas pats Dievas siunčiąs.

— Bet juk pats Kūrėjas pir
mas įvykdė beskausmę operaciją: 
jis prieš išimdamas Adomui šon
kaulį pirmiausia jį užmigdė — j 
priekaištus atsikirsdavo Simpson.

MES LAUKIAM!
Pasaulio lietuvių jaunimo kon

gresas jau pasidarė dienos tema. 
Siame "Studentų žodžio" pusla
pyje jau patiekiami konkretesni 
planai, iš kurių matosi, kadi jau
nimas nori ne tik važiuoti, bet 
nusiteikęs ir padirbėti, kad tie 
norai realizuotųsi.

Šiam dideliam jaunimo užsimo
jimui įgyvendinti būtina vyres
niųjų parama. Iki šiol be atsitik-
tinių išsitarimų jokių konkrečių 
pasisakymų negirdėti. Mūsų nuo
mone, pirmiausia viešai ir konkre
čiai turėtų pasisakyti "Mūsų Pas
togėje” Krašto Valdyba, ne* kon
gresas organizuojamas pasaulio 
lietuvių bendruomenės. Kongre
se dalyvaujantis mūsų jaunimas 
pirmiausia bus mūsų bendruome
nės reprezentantai. Taigi, čia 
Krašto Valdybos, kaip vyriausio 
mūsų bendruomenės organo žo
dis yra labai svarbu*.

Jaunimo kongresas nėra vien 
specifini* studentų reikalas. Ja
me dalyvaujantiems nėra nusta
tytos akademinės ar kokios nors 
organizacinė* kvalifikacijos. Tad 
šiuo klausimu mes kviečiame pasi
sakyti visu*. Mes kvočiame lietu
viškai* reikalai* besidominti jau
nimą, kviečiame pasisakyti ir dėl 
jaunimo lietuviškumo dažnai 
griaudžiai dejuojančius vyres
niuosius.

Laiko belikę labai nedaug ■— 
vos metai, o nuotoli* dideli*. Tad 
ir pasiruošima* mum* yra daug 
didesni* ir ilgesnis, negu .Kana
dos ar Jungt. Amerikos Valsty
bių lietuvių jaunimui. Jeigu ma
nome kongrese dalyvauti, ruošti* 
reikia jau neatidėliojant.

Ši* "Studentų Žodžio” puslapi* 
specialiai išleidžiama* pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso klausi
mu. Mes tikimės susilaukti ne tik 
teigiamų atsiliepimų ir pagyrimų, 
kad klausimą keliam, bet ir kon
krečių pasisakymų iš vyresniųjų, 
ar mes būsime remiami, ar mūsų 
jaunimui bus stengiamasi sudary
ti sąlygos pasisakyti ir pademons
truoti kitų kraštų liet. jau
nimui, kad nors ir tolimoj kengū
rų ir eukaliptų žemėj me* užau
gome, bet vistiek esam e tvirto* 
šakos lietuviško ąžuolo.

Gr.

Mes Australijos lietuvių jau
nimas turime tik sveikinti kana
diečius ir palinkėti jiems sėkmės. 
Kartu ir mums reikėtų pasekti jų 
pavyzdžiu ir suruošti panašų 
kongresą ir čia, Australijoje.

Apie šį kongresą Čikagos dien
raštis “Draugas” rašo:

Šis įvykis yra labai svarbus. 
Ateičiai jis gali būti gal net svar
bios reikšmės. Todėl į šitokį ban
dymą turėtume žiūrėti blaiviomis 
akimis, su didele rimtimi bei' pa
siruošimu, negailėdami šiam kon
gresui nei išlaidų, nei darbo.

Visi privalome suprasti ir žino
ti, kad nuo šio kongreso pasise
kimo didžia dalimi priklausys lie
tuvybės šiame kontinente išsilai
kymas. Pasisekęs šitoks jaunimo 
kongresas gali mums žymiai pa
didinti veikėjų eiles iš jaunimo 
tarpo. Tas pasisekimas gali duoti 
jiems impulso tolimesnei veiklai 
arba, priešingu atveju, gali juos 
nuo to darbo atbaidyti.

Visi kongreso programiniai pa
sirodymai turėtų būti stebimi ne 
tik jaunimo, bet ir senimo, nes 
programos punktų išpildytojai 
bus tų pačių lietuvių vaikai.

Žiūrovų auditorijos gausumas 
svarbus visur, nes nieko negali 
būti blogesnio kaip nesidomėji- 
mas kieno nors darbais ir pastan
gomis. šiam gi reiškiniui ypa
tingai yra jautrus jaunatviškas 
entuziazmas. Juk žinome, kad 
jaunieji atžalos su tėvų ir visuo
menės pagalba bei parama, atro
do, kalnus nuverstų, bet, nepa
rodžius jų darbui tinkamo dėme
sio, jų entuziazmas sumažės.

šiuo atveju pagirtinas Kanados 
lietuviškasis jaunimas, sumanęs 
tokį kongresą ruošti. Taip pat 
pagirtini ir vyresniosios kartos 
veikėjai to darbo mintį iškėlę ir 
ją inspiravę.
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KALBU TAU, MAMA ! 
t

Motinos pagerbimo dieną 
dažniausiai kalbama apie kar
žygių motinas, apie motinas 
partizanų, kovojančių už mūsų 
krašto laisvę, apie motinas prie 
ratelio, išmokinusias spaudos 
draudimo laikais vaikus lietuviš
kai skaityti, ar apie pasaulio di
džiųjų vyrų motinas.

Aš šiandie noriu kalbėti Tau, 
mama, ir apie Tave, kas Tu bu
vai, kuri mane išmokei tarti 
pirmuosius žodžius. Aš prisime
nu, kaip nuo pat kūdikystės Tu 
išklausei kiekvieną mano tartą 
žodį, taisei jo tarimą. Tu pykai 
ir bareisi kai aš bandžiau gudri 
pasirodyti savo mokykloje su 
daugiau išmokta anglų kalba be
sikalbant su broliu ir sesute. Ne
supratau tada Tavęs ir pykau, 
bet šiandien jei ne Tu, aš nega
lėčiau čia stovėti ir Tau ačiū pa
sakyti!

Prisimenu, kaip Tu iŠ darbo 
grįžusi, radai laiko ir jėgų su 
mumis ne tik pakalbėti, bet ir 
padainuoti, net ir pašokti! Tada 
man buvo žaidimas ir džiaugs
mas, bet tai buvo pradžia tau-

LABDAROS DRAUGIJŲ
REGISTRACIJA N.S.W.

New South Wales valstybėje, 
registravimas pagal Charitable 
Collections Act, 1934-1941 yra 
kiekvienai labdaringai draugijai 
labai svarbus ir naudingas, o 
daugumai draugijų — būtinas.

Labdaringos draugijos, nere
gistruotos pagal aukščiau minėtą 
statutą, neturi teisės prašyti vi
suomenės materialinės paramos 
bet kokiu būdu. Neregistruo
toms draugijoms yra uždrausta 
daryti piniginės ir daiktinės 
rinkliavos, pravesti draugijos 
naudai loterijas, platinti ir par
davinėti tokių loterijų bilietus, 
kviesti visuomenę į koncertus, 
šokius, sporto paruošimus ir į 
kitus panašius parengimus, skel
biant apie juos laikraštyje, kvie
čiant žodžiu arba pakvietimais, 
jeigu skelbime arba pakvietime 
duodama suprasti kad pajamos 
arba dalis pajamų iš parengimo 
yra numatomos ar atiduodamos 
draugijai arba naudojamos drau
gijos reikalams.

Toliau, pagal Aged Persons 
Homes Act, 1954-1957 labda

Mūsų Pastogės leidžiamo 
“Studentų Žodžio” redaktorės 
Gražinos Reisgytės žodis Moti
nos Dienos proga, skaitytas Mo
tinos Dienos minėjime Sydneju- 
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tinių šokių ir dainų meilės, ku
rią Tu mums įkvėpei.

Davei Tu man lietuvišką ele
mentorių liepdama skaityti. Ne
norėjau, labai nenorėjau! Nega
lėjau suprasti, kam, nes angliš
kos knygutės buvo gražesnės ir 
turėjo dailesnius paveikslus. Ir 
mokyklos draugėms negalėjau 
pasigirti, nei lietuviška knyga, 
nei lietuvišku skaitymu. Tada aš 
klausiau Tavęs, kam gi man rei
kia mokėti lietuviškai, jei čia 
ne Lietuva ir kad man lietuvių 
kalbos nereikės. Aš prisimenu, 
kaip Tavo veidas kažkaip pasi
keisdavo; Tu patylėdavai ir ta
da pasakydavai: išmok, išmok 
dėl manęs. Nesupratau. Tu sa
kei, kad aš išmokčiau dėl Ta

ringos draugijos gali gauti val
stybinę paramą senelių namų 
statybai. Pagal N.S.W. Social 
Services departamento nuosta
tus, šią paramą gauna tiktai tos 
labdaringos draugijos, kurios 
yra registruotos New South Wa
les.

Parama skiriama draugijoms, 
kurios jau turi surinkusios treč
dalio reikalingų pinigų. Paramos 
dydį valstybė nustato pagal savo 
nuožiūrą, bet parama nėra di
desnė negu mažesnė sekančių 
dviejų sumų:—

(I) dvigubos sumos, surinktos 
pačios draugijos senelių namų 
statybai, neįskaitant į šią sumą 
skolintų pinigų arba pinigų, 
gautų iš valstybės ar iš vietinių 
valdžios organų,

(II) dviejų trečdalių būsimų 
namų pagrindinės kainos (“ca
pital cost”).

Draugijoms bei organizaci
joms gana dažnai paliekama pa
gal testamentą arba dovanojama 
didesnės sumos pinigų ar kito
kio turto. Tuo atveju, jeigu 

vęs, o galvojai tik apie mane. 
Tik dabar suprantu, kiek daug 
dvasinių vertybių aš būčiau nus
tojusi, jei Tu manęs nebūtum 
lietuviškai išmokiusi. Ne vieno 
sau reikalingo daikto Tu atsi
sakei, pirkdama lietuvišką kny
gą. Aš dažnai pagalvodavau, 
kad geriau Tu man ar sau ba
tus ar suknelę nupirktum, bet 
dabar matau, kad tie batai ar 
suknelės būtų seniai sunešioti, ir 
užmiršti, o tas knygas aš dabar 
skaitau, ir dar daug kartų skai
tysiu, nes jos padeda man su
rasti mano gyvenimo prasmę ir 
tikslą.

Literatūros vakaro metu per 
Velykas V. Kazokas pasakė: 
pirmąjį žodį ištaręs poetas. Gal 
jo tiesa. Bet mane suprasti poe
to ištartą žodį išmokino ne kas 
kitas, bet Tu, mama!

Prisimenu, kaip Tu skaityda
vai vakarais Maironio, Brazdžio
nio ir kitų poeziją, aiškindavai 
atskirus žodžius, eilutes, posme
lius. Tu skaitei mums “Daina
vos šalies senų žmonių padavi
mus”. Krėvės žodingumu pasi
naudodama Tu aiškindavai lie
tuvių kalbos turtingumą ir gro
žį; tiek žodžių formų, tiek iš
sireiškimų niuansų! Tu klausda- 
vai mus, kaip ta ar kita mažy
binė žodžio forma bus angliš
kai, ir kai mes tokio žodžio ang
lų kalboj nesurasdavom, Tu ne
va netyčia pastebėdavai, kad lie
tuviškai jausmą galima išreikš
ti daug geriau ir vaizdingiau. Ir 
šiandien aš pati matau, kad ang
liškai man lengviau išreikšti 
techniškuosius dalykus, bet jei
gu reikia jautresnių žodžių — 
reikia sakyti lietuviškai!

Žvelgdama atgal į savo pra

draugija yra labdaringa, ji ne
moka taksos (“gift duty”).

Iškilus klausimui dėl draugi - 
jos labdaringumo, jeigu draugi
ja registruota pagal Charitable 
Collections statutą, šis klausi
mas savaime išsisprendžia, ne
gaišinant laiko ir nedarant be
reikalingų išlaidų.

Tad, yra aišku kad draugijai, 
kurios efektyvi veikla yra neį
manoma be. finansinės paramos, 
jos registravimas pagal Charita
ble Collections statutą yra neiš
vengiamas.

Teisininkė Graiina Biveinytė

eitą gyvenimą — kiekvienas 
mano žingsnis buvo tavo mama, 
palydėtas, mano gyvenimo prin
cipai (aš juos vadinu savo) iš 
tikrųjų yra Tavo, mama, įdiegti!

Ir dabar, kai aš ieškau kelių 
ir būdų, kaip perduoti tautinę 
kultūrą ateičiai, kai aš galvoju 
apie būdus, kaip įskiepyti parei
gas tautai, man aišku, kad vie
nintelis ir geriausias kelias, ei
nąs per motiną! Kova su sve
timo krašto ir aplinkos įtakomis, 
ypač neigiamomis, yra ilga ir 
sunki, reikalinga patvarumo, 
kantrybės, pasiaukojimo. O kas 
daugiau turi kantrybės su savo 
vaikais, negu motina, kas yra 
ištvermingesnis ir patvaresnis už 
motiną, ir kas gali daugiau dėl 
vaikų ateities aukotis, negu mo
tina! Ir motinai šitos milžiniškos 
pareigos atlikti atrodo, nėra sun- 

Skaudus...
(Atkelta iš psl. 2)

thuaniae Filisterių S-gą. Ir trem- 
tin patekusi, Vokietijoje ir Pran
cūzijoje aktyviai dalyvavo ben
druomeninėj veikloj. 1959 m. ji 
buvo išrinkta Vokietijos LB Tary
bos nariu bei Garbės Teismo pir
mininke.

Velionė priklausė nuo 1947 m. 
Tarptautinei Žurnalistų s-gai ir 
rašė prancūzų, anglų ir kitų tautų 
spaudai. Bendradarbiavo Lietu
vos Aide, Vaire, Teisėje, Trimite, 
Laisvojoj Lietuvoj, Dirvoje bei ki
tuose laikraščiuose.

Pokario metais bendradarbiavo 
“Slavonic and East European Re
view”. Šiame Londone leidžiama
me žurnale tilpo dvi platesnės Lie
tuvos istorijos klausimais studi
jos: 1950 . m. "The Lithuanian 
Diarchies”, o 1953 m., 32-me tome 
nr. 78 ’’The Legal Aspect of the 
Last Religiuous Conversion in Eu
rope”.

Daug jos mokslo darbų liko 
rankraščiuose. Iš jų suminėtini 
prancūzų kalba:

1. Rankraščių, esančių Paryžiu
je ir liečiančių Lietuvą, katalogas 
100 psl.

2. Pirmoji Jogailos privilegija 
(1387.2.20) — falsifikatas — tezė 
doktoratui 200 psl.

3. Apie moterį lietuvę XVI a. 
100 psl.

4. Statutų teksto egzegezei virš 
300 psl.

5. Uloženije egzegezei ca. 300 
psl. 

kios, nes ji viską grindžia savo 
meile. Meilė padeda nuovargio 
nejusti, jėgų surasti, naktų ne
miegoti, atleisti ir suprasti.

šiandien aš norėjau tik pasa
kyti, kad niekas gyvenime Tavęs 
begali pakeisti! Niekas! Tu da
vei mūsų gyvenimui rėmus, ir 
tik Tu viena galėjai parinkti ir 
įdėti į mūsų rankas dažus ir 
teptukus, kuriais tapome savo 
gyvenimo paveikslą. Tu pasinau- 
doji daugeliu priemonių: Tau 
padeda knygos, spauda, organi 
zacijos, kitų motinų pavyzdžiai, 
laimėjimai ir klaidos. Bet tai tėra 
tik pagelbininkai, kurie neatėjo, 
o turėjai pati surasti, laimėti ar 
net susikurti.

Ačiū Tau, Mama, už viską, 
ką turiu ir ką Tavo rūpesčiu ga
lėsiu pati perduoti ateinančiai 
kartai.

6. Krėvos aktas pusiau paruoš
tas.

7. XV — XVI a. konstitucija, 
pusiau paruošta.

8. Sutartys su Lenkija, pusiau 
paruošta.

9. Keli pranešimai kongresuose, 
paruošti, kiti pusiau.

Lietuvių kalboje:
10. Lietuvos istorija iki Mykolo 

Vyšnioveckio laikų, 200.psl.
11. Lietuviškų tipų beieškant, 

istorinė dalis. 120 psl. ir
12. Mūsų valdovai.
Be šių veikalų velionė buvo su

planavusi ir nemaža jau paruošusi 
monumentalų veikalą, kuris turė
jo būti trylikos tomų, apie Lietu
vos statutus ištisą darbų seriją. 
Iš jų numatyti 3 tomai lietuvių 
kalboj, 4 prancūzų, o likusiuose 
tomuose originalūs tekstai. Pir
mąjį šio veikalo lietuviškai tomą 
praėjusiais metais gegužės mėn., 
pagal velionės laišką man iš 1964. 
3.17 d., ji norėjo atiduoti spaudai 
ir jį galutinai paruošti. To tomo 
įžangoje autorė tvirtina, kad mū
sų stabmeldiškoji religija buvo 
Mitros religija. Ji nurodė • kelius 
ir būdus kaip pas mus atsirado 
romėnų teisės recepcija kada Len
kijoje jos visai nebuvo. Lietuvoje 
ji buvusi labiau šakota ir įdomes
nė, gal net pilnesnė, negu kurioje 
kitoje valstybėje. Be to ji įrodo, 
kad 1529 — 1530 m. statuto teksto 

originalas buvo surašytas lotyną 
kalba ir tik po to verstas slavą 
kalbon ir tokion, kuri nieko bendro 
neturi su baltgudžių kalba, o jei 
ir turi, tai tik ačiū įtakai, kurią 
pastarajai padarė. 1529 m. tas lo
tynų kalba surašytas originalas 
buvo valdovo pasirašytas. Po to 
didelės kovos pasėkoje buvo sku
biai su neleistinomis logikos ir 
gramatikos klaidomis išverstas 
slavų kalbon, kurioje visi techniš
ki žodžiai yra išaiškinami tik su 
čekų žodynais, be to neregėtai 
daug germanizmų. Pagal velionės 
numatytą planą šis trylikos tomą 
darbų rinkinys apie Lietuvos sta
tutus turėjęs būti 4830 psl. apim
ties, nors kiek vėliau rašytame 
laiške ji net planavo dar plačiau 
tą rinkinį praplėsti, net iki 17-kos 
tomų. Kiti jos rankraštyje para- 
šyti veikalai prancūzų ir lietuvių 
kalba yra apie 2000 psl. apimties, 
viso numatyta apie 6730 psl. Au
torė skendėjo rankraščių krūvose 
ir degė įvairių planų sriaute.

Velionės svajonei neišsipildžius 
ir jos daugelio mokslinio darbo 
metų triūsas kad nesunyktų, reik
tų kad vienas iš mūsų istoriką 
mokslininkų pasiimtų ir susipa
žintų su velionės moksliniu paliki
mu ir patiektų lietuvių tautai jos 
atsiektus tyrinėjimo davinius, įne- 
šančius naujos šviesos mūsų isto
rijos mokslui.

Dr. J. Deveikė tarptautiniuose 
mokslininkų kongresuose skaitė 
pranešimus apie 1447 m. Kazimie
ro privilegijų svarbą, apie XVI a. 
bajorų sunykimą, Krėvos aktą.

Paskutiniaisiais metais velionė 
rašė “Dirvai” ir kitiems laikraš
čiams straipsnių, raginančių susi
rūpinti lietuvių knygos patekimu 
į pasaulio bibliotekas. Ji pati su 
dideliu entuziazmu ir ryžtumu 
ėmėsi to svarbaus darbo ir jos dė
ka šiandien keletas šimtų lietuviš
kų leidinių, pokario metais išleis
tų, pateko į Paryžiaus Biblioteque 
Nationale. Savo viename iš pas
kutinių straipsnių (“Argentinos 
Liet. Balse” nr. 1248) velionė ra
šė: “Metas, kad laisvojo pasaulio 
lietuviai vėl įrašytų į mūsų tautos 
istoriją naujus žodžius: kelias lie
tuviškai knygai j pasaulio bibliote
kas”.

Pačiame darbų sūkury mirtis 
išplėšė mūsų brangią tautos se
novės tyrinėtoją, šakotą, savai
mingą ir didelę asmenybę — Dr. 
Jonę Deveikę iš mūsų tarpo. 
Brangi mokslo kolege, ilsėkis ra
miai Paryžiaus kapinėse, kol galu
tinai rasi poilsį Nemuno krašte. 
Tu įrašei testamento žodžius Lie
tuvos istorijos ir teisės puslapiuo
se. A. Krausas

Palik ašara* Maskvoje
PASAKOJA B. ARMONIENft

(Tęsinys)

Nors kaimynai jiems padėjo, tačiau jie ėmė 
sirguliuoti ir silpnėti, žiemai atėjus abu jaunes
nieji vos galėjo pavaikščioti. Vėliau trylikametis 
gavo darbą — garaže traktorius plauti, bet buvo 
tam darbui per silpnas ir po dviejų persišaldymų 
einant į darbą, šešias dienas pasikamavęs, mirė. 
Kuprelė nusilpo, ištino ir po kelių savaičių pasekė 
brolį.

Mūsų pirmoji žiema atskubėjo labai greit. 
Oras buvo giedras, bet žiauriai šaltas. Barakuose 
niekas neturėjo laikrodžio. Kas turėjo atsivežęs, 
senai buvo išsikeitęs į maistą. Mano darbas prasi
dėdavo labai anksti, todėl netrukus išmokau laiką 
nustatyti pagal žvaigždes, bet dangui apsiniaukus 
būdavo sunku atspėti, kuris metas, ir keletą kartų 
iš nenujautimo pradėjau dirbti net vidurnaktyje.

Artėjo pirmosios Kalėdos. Mūsų žmonės rin
kosi mažais būreliais ir pusbalsiu giedojo kalėdines 
giesmes, nes rinktis didesnėmis grupėmis buvo 
draudžiama.

Mes žinojome, jog esame baisiai nužmoginti, bet 
vis dėlto džiaugėmės vienu dalyku — tai laisve be 
baimės pasikeisti nuomonėmis tarp savęs. Prisime
nu, susėsdavome su draugais, kurie buvo daug 
daugiau išsimokslinę negu aš, ir svarstydavome 
savo likimą. Mes buvome nešvarūs, gyvenome sus
pausti, pusalkaniai ir neišpasakytai pavargę. Ste
bėjomės savo vidiniu noru gyventi, stipriai įsišak- 
nyjusiu mumyse. Buvo nuostabu, kad niekas ne
nustojo protinės pusiausvyros, niekas nebandė nu
sižudyti, išskyrus Bajorūnienę. Neatsirado nė kri
minalinių nusikaltimų mūsų tarpe. Buvome grąžin
ti tūkstanti metų atgal nuo civilizacijos ir jos lai
mėjimu. Vienas iš vyrų prasitarė netikįs, kad bet 
kur pasaulyje žmonės gyventų žiauresnėse sąlygose, 
negu mes buvome atsidūrę.

Niekada valstybei nebuvo suteikta tiek darbo 
jėgos ir tokia pigia kaina. Mes dargi patys finan
savome valstybinę įmonę savo menku kapitalu, pasi
imtu su savim. Keitėme savo sukneles, auskarus, 

paveikslų rėmus ir sidabrinius šaukštus į maistą, 
kad pajėgtume dirbti ir parodyti to darbo išdavas. 
Valstybės vyriausioji siurbėlė kažkur centriniame 
Sibire ar Maskvoje domėjosi, kad tik būtų daugiau 
padaryta ir tai tik pigiausia kaina. Jiems nebuvo 
svarbu, kas atsitiks su dirbančiuoju; mes buvome 
vergai tikra to žodžio prasme: buvome priversti 
dirbti, nežiūrint kiek už tai atlyginama; buvome 
verčiami dirbti darbą be mūsų sutikimo; neturėjo
me teisės keltis iš vieno barako į kitą; turėjome 
gauti leidimą net nueiti į paštą, esantį už šešiolikos 
mylių.

Novostroikoje buvo tik keli rusai su aukštesniu 
išsilavinimu. Turėjome tris mokytojus mokykloje, 
du inžinierius ir kelis traktorių stoties mechanikus, 
tačiau atrodė, kad ir šie žmonės neturėjo supratimo, 
kas tai yra žmogaus savigarba. Atsimenu, tiek 
Amerikoje, tiek Lietuvoje vis šelpdavome nelaimių 
ištiktus žmones, ar tai po potvynių, gaisrų ar žemės 
drebėjimų. Mes gi buvome žymiai blogesnėje būk
lėje už tuos, kuriems patys eidavome į pagalbą, 
gi dabar mumis niekas nebesirūpino ir nieko nebe
žinojo apie mus.

Priešingai, mes susėdę verkdavome, pagalvoję 
apie draugus ir artimuosius, esančius už aštuonių 
tūkstančių mylių nuo mūsų: tuos, kurie buvo kanki
nami kalėjimuose arba žuvo beviltiškoje kovoje dėl 
krašto laisvės. Kiekvienas prisimindavome laimin
gus nepriklausomo gyvenimo laikus ir kalbėdavome, 
kaip švęsdavome Kalėdas, pulkais eidami bažnyčion, 
puošdami eglutes, pasikeisdami dovanomis.

Mano darbas buvo vis tas pats — ketvirtą va
landą ryto skubėdavau į vaikų namus, nešdavau 
kibirais vandenį iš upės, kapodavau malkas ir Įnir
davau krosnis. Dabar atrodo juokinga, kai prisi
menu, jog neturėdavome pakankamai kuro vaikų 
namams apšildyti, nors gyvenome didžiulių girių 
apsupti. Namų prižiūrėtoja versdavo mane vogti 
pagalius, laužant tvoras, kuriomis apylinkės žmo
nės buvo apsitvėrę savo daržus. Darydavau tai 

nakties metu, nes bijojau, kad savininkai pagavę 
mane galėjo primušti, bet nebuvo kitos išeities — 
turėjau vaikų namus apšildyti. Visą dieną aptar
naudavau vaikus, išdalydama jiems maistą, prižiū
rėdama tvarką ir išvalydama kambarius, kada jie 
išeidavo.

Kiekvieną vakarą virdavau bulvienę kitai die
nai. Prieš eidamas į mokyklą, Jonukas pasišildy- 
davo ją ir valgydavo su trečdaliu savo duonos davi
nio. Tuo metu jis buvo jau devynerių metų. Pap
rastai, aš grįždavau sutemus, o jis jau būdavo 
baigęs savo duonos davinį. Pasišildydavau bulvienę 
ir kartais pasmaguriaudavau įsimesdama gabaliuką 
lašinių, kurių mano sesuo buvo atsiuntus mažame 
siuntinėlyje ir kuriuos labai branginome. Su mais
tu buvau labai atsargi. Taukus ir sviestą, atsivež
tus iš namų, taupydami valgėme ištisus šešis mė
nesius.

Be Vaitaičių vaikų, mano artimesnis kaimynas

ĮDOMŪS faktai

Pagal apskaičiavimus ant žemės 
užkrinta kasmet apie milijonas to
nų erdvių dulkių. Tos dulkės to
kios smulkios, kad sunku jas at
sekti. Mokslininkai tai patyrė ty
rinėdami šiaurės poliuje ledynų 
sluogsnius su nukritusiomis erd
vių dulkėmis. 

Sausio mėn. žemė yra trimis mi
lijonais mylių arčiau saulės, negu 
liepos mėnesį, bet vistiek šiaurės 
pusrutuly tebėra žiema. Liepos 
mėn. saulės spinduliai kliudo žemę 
statesniu kampu ir tuo gauna dau
giau šilumos. Įstrižai krisdami 
spinduliai apšildo didesnį plotą, 
bet ne taip koncentruotai.

barake buvo 65 metų amžiaus Indriūnas, kuris daug 
metų išgyveno Bostone, susitaupė pinigų ir, grįžęs 
Lietuvon, buvo nusipirkęs ūkį mūsų kaimynystėje. 
Dabar jis buvo arklidžių sargas ir prižiūrėjo ar
klius. Jo žmona gi dirbo ant ledinio kelio. Įdomus 
buvo tas malkų pervežimas iš miško į upę. Vasaros 
metu buvo paruošiami keliai, rudenį ant jų pilamas 
vanduo, kol atšalus apsitraukdavo tvirtu ledo sluok
sniu. Tame ledo sluoksnyje reikėdavo iškirsti dvi 
lygiagretes provėžas, ir malkų prikrautos roges 
buvo traktorių traukiamos tuo keliu, jų pavažoms 
slenkant provėžomis. Svarbu, kad tos provėžos 
būtų švarios, todėl kas mylia buvo paskirta mote
ris sniego ir ledo gabalų valyti nuo jų. Pats darbas 
nebuvo sunkus, daug sunkiau buvo visą dieną pa
kęsti didelį šaltį. Indriūnienė kaip tik dėl to šalčio 
ir kentėjo.

(Bus daugiau)

SURINKO B. WILSON

Kalifornijos universitete pra
vesti tyrimai parodė, kad auto 
vairuotojams atstumą lemia spal
va. Mėlyni ir geltoni automobiliai 
atrodo esą arčiau, negu ištikrųją 
Pilkas automobilis visada atrodo 
didesniame atstume. Bandymais 
patikrinta, kad mėlyni _ar geltoni 
daiktai 200 pėdų atstume atrodo 
šešiom pėdom arčiau, negu tie pa
tys pilkos spalvos.
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NE VELTUI DISKUTUOTA!
vadovas

M.P. Nr. 16 (833) sporto sky
riaus bendradarbis B.N., aprašy
damas Adelaidės L.S.K. Vyties 
metinj susirinkimą, išreiškė prie
kaištų susirinkimo adresu.

"Tarp kitų dienotvarkės punk
tų buvo perskaitytas Australijos 
lietuvių sporto klubų atstovų 1964 
m. suvažiavimo protokolas. Po to 
ilgai diskutuota klubų atstovų 
nutarimai. Aišku, tos diskusijos 
klubų atstovų nutarimų nepakei
ti, tik buvo'sugaišta daug laiko, 
o vietoj to reikėjo panagrinėti 
savo klubo veiklą ir ateities pla
nus. Problemų turime labai 
daug, pavyzdžiui, kad ir trenerių, 
stoka. Valdyba viena be visų pa
galbos trenerių klausimo nepajė
gia išspręsti: čia reikia visiems 
duoti savo patarimų, pasiūlymų, 
bei pageidavimų. Gal kartais tas 
būtų davę kokią nors naudą. /Sai
ls, bet tokiems svarbiems klausi
mams nepaliko laiko besvarstant 
ne klubo narių dispozicijoje esan
čius reikalus.”

Minėto susirinkimo metu B.N., 
Adelaidės atstovas 1964 m. klubų 
atstovų suvažiavime, karštai pro
testavo prieš klubų atstovų suva
žiavimo protokolo skaitymą susi
rinkime. Tačiau dauguma klubo 
narių pareiškė noro sužinoti, ko
kie klausimai buvo svarstomi ta
me klubų atstovų suvažiavime, j 
kurj nebuvo įsileistas M.P. Spor
to skyriaus bendradarbis. Balsa
vimu pasisakyta už to protokolo 
susirinkime skaitymą. Jj perskai
čius susirinkimas atkreipė dėmesį 
į kaikuriuos klubų atstovų nuta

rimus bei į kaikurių atstovų lai
kyseną interpretuojant sporto 
švenčių įstatus. Po darbingų dis
kusijų susirinkimas balsavimo ke
liu padarė nutarimus ir perdavė 
klubo valdybai daryti žygių, kąd 
pastebėti netikslumai 1964 m. klu
bų atstovų suvažiavime būtų ati
taisyti arba bent išreikšti vytie- 
čių visuotinio susirinkimo nepa
sitenkinimą.

B.N. priekaištas, kad susirinki
mas be tikslo svarstė ne susirin
kimo dispozicijoje esamus reika
lus, neišlaiko kritikos. B.N., mato
mai pamiršo 1963 metų klubų at
stovų nutarimą, pagal kurį bu
vo leidžiama žaidžiant krepšinį 
pradėti keturiems, o tinklinį pen
kiems žaidėjams, ir tai pereitų 
metų pradžioje spaudoje buvo pa
vadinęs nesąmone, čia paminėtas 
klubų atstovų nutarimas, Vyties 
klubo valdybos pastangomis 1964 
m. suvažiavime buvo atitaisytas. 
To paties tikslo vedamas Ade
laidės L.S.K. Vytis 1965 m. vi
suotiniame susirinkime padarė 
nutarimų, kuriems iš tiesų pa
švęsta nemažai laiko juos bedis- 
kutuojant.

Taip pat B.N. matomai nepri
simena, kad 1963 m. Vyties meti
nio susirinkomo proga susirinki
mas kantriai išklausė ilgoką B.N. 
referatą, kuriame irgi nebuvo 
nagrinėjama klubo veikla. Už tai 
niekas jam nematė reikalo prie
kaištauti.

Be pagrindo B.N. kaltina susi
rinkimą, kad perdaug laiko buvo 
sugaišta besvarstant klubų atsto-

vadovau- 
gimnazi- 
yra vy-

ČEKAUSKAS — GERIAUSIAS
Ir vėl mūsų garsusis Praniokas 

pakliuvo į spaudos puslapius, štai 
Detroito spauda rašo, kad če- 
kauskas buvo išrinktas savo divi
zijoje, Detroite* katalikiškųjų 
gimnazijų krepšinio lygoje, Jfaip 
geriausias krepšinio 
(Coach of the Year).

šiui metu čekauskas 
ja Detroito St. Hedwig 
jos krepšiniui, kur jis
riausias fizinio lavinimo mokyto
jas. Jo vadovaujama gimnazijos 
krepšinio komanda šį sezoną už
baigė su 14 laimėjimų ir vienu 
pralaimėjimu. Visų, nustebimui 
§t. Hedwig gimnazija laimėjo sa
vo divizijoje meisterio vardą ant
rą kartą iš eilės. Anot spaudos 
teigimų, tai grynai čekausko 
nuopelnas, nes tos gimnazijos nė 
vieno žaidėjo virš 6 pėdų!1 Tačiau

mažieji čekausko gimnazistai yra 
laikomi geriausiais sviedinio val
dytojais visoje katalikų lygoje. 
St. Hedwig gimnazijos krepšinin
kai taip pat pasižymi, — toliau 
Detroit‘Free’ ftess rašo, — ypa
tingu pasiryzbumu ir nepaprasta 
kovos dvasia, žinoma, mums yra 
labai aišku, kodėl tos gimnazijos 
komanda yra tokia kovinga. Tai 
jos vadovo čekausko nuopelnas. 
Smagu girdėti apie tokius nepap
rastus Čekausko laimėjimus. Lin
kime jam ir toliau daug sėkmės 
jo sportinėje veikloje. J. Š.

vų nutarimus, dėl ko nebuvo pa
liesti kiti klubo rūpesčiai. .Pir
miausia norėčiau pabrėžti, kad 
net ir pats B.N. susirinkimo me
tu nebandė iškelti trenerių ar ki
tų klubui rūpimų klausimų. Kal
tinti susirinkimą dėl laiko sto
kos negalime, nes susirinkimo 
laiką nustatė klubo valdyba, pas
kelbdama vėlyvą valandą. Būtų 
visai tikslu, jei B.N. vietoj prie
kaištų darytų žygių, kad netoli
moje ateityje vėl būtų sušauktas 
susirinkimas kuriame būtų galima 
apsvarstyti klubo reikalus, kurie ‘

pasaulio

LUISO MARTINO PAGUODA
Japonų laikraštis kreipėsi į ei

lę žymių sportininkų olimpiečių 
su klausimu: “Ką jūs veikėte 
olimpiniame kaimelyje po to, kai 
baigėsi jūsų sporto šakos varžy
bos?” Labiausiai nelauktas buvo 
išgarsėjusio anglų sunkumų kil
notojo, daugkartinio
čempiono Louis Martin atsaky
mas. “Aš treniravausi ir skaičiau 
lyrinius eilėraščius”, — pasakė 
Martin. “Kodėl būtent lyriką?” 
— stebėjosi korespondentas. Lou
is atsakė: “Lyrika teikia man dvi 
paguodas. Pirma, besitreniruoda- 
mas aš kasdien pakeliu apie pen
kiolika tonų, tai yra, per savai
tę maždaug 90 tonų, — po šito
kių sunkumų norisi paskaityti ką 
nors lengva. Antra, lyrika kaip 
žinoma, padeda užsimiršti visiems 
įsimylėjėliams ir nevykėliams.

apsvarstyti kiudo reiKaius, Kurie 0 manj dievaži> labai norisi pa. 
dėl laiko stokos nebuvo paliesti miršti> kad iškovojau tik sidab.
visuotiniame susirinkime.

Baigdamas norėčiau pabrėžti, 
kad kiekviena sporto klubo val
dyba turėtų jausti pareigą infor
muoti savo klubo narius apie klu
bų atstovų suvažiavime padarytus 
nutarimus. Man atrodo, kad pas
lapčių organizacijos vadovybės 
nutarimuose 
organizaciją 
dovybė, bet 
riai.

ro olimpinį medalį.

Tai buvo nepaprastai

neturėtų būti, 
sudaro ne viena 
ir organizacijos

nes
va-
na-

R. Sidabras

IS PASKUTINIO KABO

LEMIAMA KLAIDA (4)
Joks generolas, joks karininkas, 

joks karys rytų fronte negalėjo 
ąbejoti, kad po Smolensko kritimo 
gali būti kitas tikslas, negu Mask
va, kuri buvo natūrali sovietų im
perijos širdis. Vien tik pasižiūrė
jus J žemėlapį matyti, kad visi ke
liai veda į Maskvą. Jei pavyktų 
šią širdį perverti, Sovietų Rusija, 
be abejonės, greitai žlugtų.

- Taip galvojo vokiečių armijos 
vyriausias vadas maršalas von 
Brauchitsch. Taip skaičiavo ir 
Hitleris. Tos pačios nuomonės bu
vo Guderianas, Hoth, Bock ir visi

£

rytų fronto vadai. Visi galvojo, 
kaip ir moderniosios strategijos 
tėvas Clausewitz, kad Napoleonas, 
nežiūrint pralaimėjimo Rusijoje, 
buvo teisus. ..norėdamas paimti 
Maskvą.

“Bet, rašė Clausewitz, milži
niška rusų imperija nėra kraštas, 
kurį galima užkariauti įprastu 
būdu, okupuojant. Bonapartas tik 
užimdamas Maskvą galėjo to 
tikėtis...”

Tikėtis sugriauti sovietų impe
riją galima tik sukeliant vidaus 
neramumus, sukilimą, nuver
čiant režimą. Jei tas nepasiseks, 
tai galima 
ono likimo.

Vokiečių 
išstudijavę 
buvo kitaip, 
atitraukti savo jėgų į milžiniško 
krašto užnugarį. Jie sutiko kovo
ti. Vokiečių jėgos buvo didesnės. 
Rusų tauta atrodė neapkenčianti 
bolševizmo. 'Daugelyje vietų vo
kiečiai buvo sutikti kaip išlais
vintojai su gėlėmis. Viskas rodė, 
kad pergalė užtikrinta. Tad pir- 
myn į Maskvą. Tačiau Hitleris 
neketino Maskvą padaryti svar
biausiuoju tikslu. Ar jis išsigan
do, atsidūręs J>rie Stalino sosti
nės? Ar jis bijojo susilaukti Na-, 
įpleono likimo? Ar jis'nebepąsi- 
tikėjo strategijos pagrindais? Ar 
jis nesuprato, ,ką Maskva w reiškia 
Sovietų Rusijai?

(Kiekvienu atveju jis atsisakėt 
nuo žygio į Maskvą, 
lenske visos strėlės 
vą, kai pergalė atrodė artima, kai 
visi laukė įsakymo: “šarvuočiai 
pirmyn! Objektyvas: Kremlius!”, 
vienu mostu Hitleris sunaikino 
visas spekuliacijas.

Po penkių savaičių tylos ir lau
kimo generolai susirinko centrinio 
fronto vyriausiame štabe išklau
syti Hitlerio įsakymo: “Svarbiau
sias tikslas prieš ateinant žiemai 
yra ne Maskvos užėmimas, bet 
Krimo užkariavimas...”

Rugpjūčio 22 vidurnaktį 2-os 
šarvuo.ių grupės štabe Prudki 
suskambėjo telefonas. Iš Boriso
vo kaž kas norėjo kalbėti su gru
pės vadu Guderianu. Pats marša
las von Bock prie telefono.

bus susilaukti- Napole-

generolai buvo gerai 
Clausewitz. • Šį kartą

Sovietams nepavyko

Ir kai Smo- 
rodė į Mask-

—. Atvykite rytoj pas mane. 
Mes laukiame štabe svečio.

Svečias? Tai turėjo būti svar
bus asmuo. Reiškia ’ kauliukai 
mesti ir pagaliau bus galima pulti 
Maskvą. Bet Guderianas greit 
suprato, kad von Bock blogame 
ūpe, tad tik trumpai paklausė:

— Kelintą valandą man reikia 
prisistatyti, maršale?

— Dešimtą valandą ryto.
Už dviejų minučių. Guderianas 

su savo štabo karininkais Lieben- 
steinu ir Bayerleinu išvyko vežda- 
miesi žemėlapius, kuriuose pasku
tinėm savaitėm buvo suplanuoti 
puolimai, nužymėti strėlėmis, vė
liavėlėmis, skaičiais. •

Jau keturios savaitės, kai Gu- 
deriahas su savo štabu, "įsitaisęs 
Prudki, laukia. Apie liepos vidu
rį vokiečių motorizuotos -divizijos

KIEK YRA 27x89?
1920 m. Berlyne buvo daug kal

bama apie stebuklingą vaiką iš 
Lenkijos.
mažo ūgio aštuonerių metų ber
niukas.

Mažasis Samuelis žaidė šach
matų simultanus su visais norin
čiais ir retai pralaimėdavo kad 
ir vieną partiją. Juo susidomėjo 
vienas žinomas gydytojas — psi
chologas. štai ką jis nustatė.

Satnuelis žinojo tik vieną kitą 
abėcėlės raidę. Jis nemokėjo pieš
ti ir niekad nebuvo matęs knygos 
su paveikslais. Jis pareiškė, kad 
pasaulyje yra tik keturios spal
vos, bet pavadinti sugebėjo tik 
tris iš jų. Jam buvo žinomi tik 
tokie žvėrys: arklys, šuo ir ka
tė. Peteliškes jis pavadino “va
saros paukščiais”.

BETARPIAI GREIČIAU IR TIKRIAU

VISŲ RŪSIŲ SIUNTINIUS LIETUVON GERIAUSIAI 
PERSIUNČIA DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ BENDROVE

PROTINGA” TORPEDA

20 metų patyrimas, sąžiningas patarnavimas, ypatingai 
aukštos kokybės prekės, kiekvieną siuntinio gavėją paten
kina Lietuvoje, jei pasiunčiama per TAZAB firmą.

Todėl, jei siunčiate artimiesiems dovanų siuntinius, 
pirmoje eilėje pavartykite TAZAB firmos lietuvių kalboje 
naujai išleistus siuntinių katalogus, kurie pasiunčiami be
tarpiai kiekvienam, parašiusiam.

TAZAB & CO LTD
22, Roland Gardens,

LONDON, S.W. 7 
England.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
karo laivynas savo laivus naikin
tuvus pradėjo ginkluoti nauju 
ginklu — torpeda Mark-46, kuri 
yra varoma pastoviu kuru ir yra 
greitesnė už atominį povandeninį 
laivą ir kuri pati suranda savo 
taikinį ir tiksliai į jį pataiko.

Mark-46 yra didžiausias laimė
jimas elektrinių komputerių sri
tyje ir veikia bemaž kaip gyva

po

Profesorius paklausė:
— Kiek yra 27x89?
Samuelis atsakė teisingai 

akimirkos... Tuomet profesorius
išrikiavo ištisą skaičių mišką: su
rašė visus skaičius nuo 1, iki 28 
ir pakėlė juos kvadratu. Po tri
jų minučių Samuelis juos buvo iš
mokęs atmintinai... O po dar 10 
minučių jis juos pakartojo be 
klaidų! Jis pareiškė:

— Kai užsimerkiu, matau tuos 
skaičius ant sienos!

Šis berniukas buvo dabartinis 
didmeistris S. Reševski.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stoti*. •” '
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen, St.,'St.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.*-
* ***Prekė* duodamo* ir u*imokė]imui. Me* kalbame ▼nJrššlrai, *

būtybė. Tą torpedą galima iššau
ti iš antvandeninių ir povande
ninių laivų. Ji pasineria į jai iš 
anksto numatytą gylį ir lekia 
fantastišku greičiu, darydama di
delius posūkius ir ieškodama prie
šo elektroninių “smegenų” pagal
ba. Jei nieko neranda, tada auto
matiškai pasiduoda “veiklios au- . 
sies garsui”, paliauja darius di
delius posūkius ir zigzagais ne
rasi į jūros gelmes. Tuo momen
tu, kai jos aparatai pajunta prie
šą, torpeda Mark-46 įsijungia sa
vo “sonarą” ir mauna į jį tiesia 
linija.

Ši fenomenališka torpeda yra 
išbandyta prie San Diego, žino
ma, tikrą sprogstančią galvutę 
pakeičiant maketais. Torpeda su
rasdavo kiekvieną povandeninį 
laivą, neišskiriant nė atominių. 
Jokie vengiamieji manevrai ne
gelbsti.

Bandymų metu viena tų torpe
dų buvo ypač’atkakli ir nesu- 
pliuško susitikus su atakuojamu 
laivu, o 'daužė jį su tokia jėga, 
jog povandeninio laivo kapitonas 
turėjo įsakyti laivui tuojau išner
ti į paviršių, nes bijojo paskan
dinimo, nors žinojo, kad torpeda 
neturi sprogstamosios galvutės.

Ekpertai sako, kad instrukci
jos, įmontuotos į torpedos Mark- 
46 “smegenis” griežtai * “drau
džia” jai grįžti į tą laivą, iš ku
rio ji yja iššauta, ir jį sunaikinti.'^ 
Tokio pavojaus nėra, bet Mark- 
46 negali atskilti “savo” nuo prie
šo povandenirįlų, laivų, .todėl'tor
peda Mark-46» tegalf būtį naudo
jama ten,* kur tuo laiku savų lifi- 

*vų nėra.
šios galėtų judėti pirmyn. Nuo
Jelnios iki Maskvos buvo tik 298

pasiėkė Disną ir užėmė Jelnią. kilometrai.
Iš čia tik mažas šuolis iki- Mask- Rusai* irgi žinojo, kad vokiečiai 
vos. Jo šarvuotos divizijos paruoš- ruošiasi lemiamam smūgiui ir 
tos nuo rugpjūčio 15 iki 20 pulti, Timošenko sumobilizavo visus ci- 
Maskvą. Rugpjūčio 4 d. Guderia- vilius įsitvirtinimo darbams. Ere- 

Besi- 
karo 

lauko teismui arba sušaudomi vie
toje. Apie liepos vidurį Stalinas 

naują 
. Bet jis nebuvo masiniai 

arba gaminamas, tai negalėjo turėti di-

nas pareiškė Hitleriui:
— Mano Fuehreri, mes užimsi-' traukią buvo 

me Maskvą.
Bet Hitleris laikėsi rezervuota:

Jokios abejonės, jis brandino kitą nutarė fronte išbandyti 
projektą. GaLbūt jis norėjo pra-1 ginklą, 
džioj paimti Leningradą, r“v~' 
okupuoti Ukrainą. Nustebę gene-' dėlės reikšmės. Tai buvo raketos, 
rolai jo- klausėsi. Pamatęs veiduo- kurios buvo laikomos paslaptyje 
se a’bejopes' jo projektams, Hitle- ir nęt pats Eremenko apie, jų ga
ris išvyko nieko aiškaus nepasa- J mybą nieko nežinojo. Raketos bu- 
kęs. Generolai galvojo, kad jis vo išbandytosjirie- Rudnios. Jos 
apsispręs ir puls Maskvą. ..Lauk-' pakilo su dideliu švilpimu, kaip 
darni® įsakymo jie tęsė pasipuoši- kometos, palikdamos ilgą raudoną 
mus šiam lemiamam puolimui, uodegą ir sprogo priešo pusėje di- 
Rugpiūčio pradžioje gen. Geyerio dėlių triukšmu. 320 sprogimų per 
9-to korpo 137 ir 263 pėst. divizi- 26 sekundes buvo tikras rekordas 
jos užėmė fronte poziciją, pakeis-1 ir vokiečiai, panikos pagauti, pra
daruos šarvuočių divizijas, kad dėjo bėgti. Rusų kareiviai irgi

menko beviltiškai gynėsi, 
atiduodami

d. mes 
planą, 
toks.

Šitas

- 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 S*.,

* Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)
Tel. 63-2231

išsigandę išsibėgiojo,, rašo Ere
menko, neš jie nieko nežinojo apie 
šias raketas. Vokiečiai naująjį 
rusų ginklą pavadino “Stalino 
vargonais”, o rusai • “Katiuša”.

Laimei. Eremenko tų raketų ga
vo labai nedaug, tad jų panaudo
jimas neturėjo lemiamos reikšmės.

Rugpjūčio 23 d. Guderianas su 
savo “Fieseler Storch” nusileido 
prie Borisovo ir von Bock štabą 
pasiekė automobiliu, čia jau buvo 
susirinkę IV, IX ir II armijų va
dai, maršalas von Kluge, gen. 
Strauss ir gen. von Weichs. Buvo 
laukiama svečio iš .Rytprūsių gen. 
Halderio, vyriausiojo štabo virši
ninko. Jis atvyko lį. vah ir atro
dė labai nusiminęs. Tuoj perskai
tė Hitlerio įsakymą, kad nutarta 
nebevykdyti puolimo Leningrado 
nei Maskvos kryptimi. Pirmoj 
eilėj turi būti užimta Ukrainą ir 
Krimas.

Ši žinia visus pritrenkė lyg 
kuolu per galvą.
vus, Guderianas 
žvakė:

— Tai neįmanoma!
Halder tik beviltiškai patraukė 

pečiais:
— Toks jau nutarimas... Mes 

penkias savaites įtikinėjome, kad 
reikia pulti Maskvą. Rugpjūčio 18 

patiekėme pilną puolimo
Bet jo nutarimas buvo ki-

Hitlerio- .nutarimas

Visad impulsy- 
išsitiesė kaip

TRYS PENKTADALIAI 
ESTIJOS GYVENTOJŲ

- MIESTUOSE
Estijoje vis didėja miestų gy

ventojų skaičius, šiuo metu trys 
penktadaliai visų gyventojų (apie 
1,2 mil.) gyvena miestuose ar 
miesto tipo gyvenvietėse. Palygi
nus su 1939 m., gyventojų skai
čius yra padvigubėjęs. Daugiau 
kaip ketvirtadalis viso krašto gy
ventojų yra Taline . (šiuo metu 
apie 330.000 gyv.). 19&4 ■‘’mėtai? 
Talino gyventojų skaičius padidė
jo -8.000 asmenų, tuo.-tarpu kai 
visos Estijos gyventojų skaičius 
taTS metais "pakilo 15.000. Estijos 
kom. partijos organas “Festi 
Kommunist** (praėj. metų 12 nr.) 
pripažino, kad gyventojų skai
čius miestuose .pakilęs ,dėl kaimo 
gyventojų kėlimosi į Kniestus ir 
dėl atvykusių iš “broliškųjų res
publikų”. Didžiausias gyventoj’./’ 
kėlimasis j miestus pastebėtas 
1945-1950 m. Komunistų organas 
teigia, kad dėl gyventojų kėli
mosi į miestus esančios kaltos 
menkos sąlygos kaimuose. (E)

rolų nuomone laikomas didžiau
sia 1941 m. kautynių klaida. Bet 
geriau išstudijavus, jis pasirodo 
visai, kitoj šviesoj. Vasaros ^kau
tynės ’ parodė, kad -šarvudČių ir ’

“(Nukelta j psl. 6)
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SYDNEY

MOTINOS DIENA SYDNEJUJE
Gegužės 9 d. Dainavos salėje 

Bankstowne Sydney lietuviai atei
tininkai ir* skautai surengė įspū
dingą Motinos Dienos minėjimą. 
Tą dieną bažnyčioje įvyko Motinos 
Dienos iškilmėms pritaikintos pa
maldos su kun. P. Martuzo turi
ningu pamokslu, o popietėj, minė
jimas pravestas Dainavoje.

Minėjimą pradėjo trumpu žo
džiu kun. P. Martuzas pasveikin
damas motinas.

Tuoj po kapeliono kalbos nuotai
kingą ir originalų žodį motinai 
paskaitė “Studentų Žodžio” redak
torė p-lė Gražina Reisgytė. Jos 
paskaitėle gausūs minėjimo daly
viai tikrai buvo sužavėti.

Jaunųjų ateitininkų programoje 
eilėraščiai ir dainos: deklamavo 
A. Intaitė, Mikalauskaitė; jaunų
jų ateitininkų chorelis, vadovauja
mas kun. P. Martuzo, padainavo 
šešias daineles. Ateitininkų pa
ruoštą programėlę pranešinėjo 
dailiai p-lė V. Pužaitė.

Toliau sekė skautai. Programa 
pradedama jaunųjų skaučių bale
tu Čaikovskio gėlių valsu, kurį pa
rengė Australijos baleto balerina 
p-lė Ramona Rataitė savo gastro
lių metu Sydnejuje. Pats šokis bu
vo pasigėrėtinai gražiai sušoktas, 
ir žiūrovai iš pasitenkinimo nepa
sigailėjo jaunoms šokėjoms katu
čių.
—Seka Vyt. Tamulaičio apysakai
tė “Smuikininkas”, kurią tikrai 
dailiai ir jautriai paskaitė Liuda 
Apinytė. Edas Šiurka pagroja 
akordeonu ir štai išeina jaunųjų 
skautų chorelis, vad. Ramunės 
Zinkutės. Choras sudainuoja tre
jetą dainelių ir scenoje pasirodo 
“suktinėlis”, šokamas trijų kartų. 
Grojo akordeonu R. Kataržis. Se
ka “mįslė”: jaunųjų skaučių kiek
viena išbėga su atitinkama raide 
ir pasako pritaikintus žodžius. Kai 
visos sustoja nusigręžiusios — įs- 
pėkit mįslę. Visi tylėjo (matyt, 
neįspėjo) ir tik kai visos atsigrę
žė, galėjome perskaityti — “Ma
mytė”. Dar pagrojo piano Z. Bel- 
kutė, skautai, vadovaujami p. A. 
Alčiausko, pašoko “Kalvelį”, E. 
Šiurkai grojant, ir tuo programa 
baigiama. Aušros Tunto tuntinin- 
kas, p. J. Zinkus tarė užbaigos žo
dį; pasveikindamas mamytes ir 
palinkėdamas šviesių dienų iki ki
to Motinos Dienos minėjimo ir tuo 
Motinos Dienos iškilmės buvo už
baigtos.

MOTINOS DIENA
Gegužės 9 d. pamaldose už Moti

nas tuntas dalyvavo organizuotai. 
Vakare, Bankstowno lietuvių na
muose, įvyko minėjimas, kurį ruo
šė skautai ir ateitininkai.

SKAUČIŲ UŽSIĖMIMAI
Mokyklų atostogų metu “Živi

lės” draugovės skautėms numatyti 
užsiėmimai, kurie vyks Bankstow
no lietuvių namuose, gegužės 18, 
20 ir 24 dienomis. 11 vai. bus tau
tinių juostų audimo pamokos, ku
rias praves p. E. Šliogerienė.

S m pat, 12 vai..- skautės bus 
labuos‘ patyrimų laipsnių pro
gramos.

A. A. S. E. SUSIRINKIMAS
Australian Association of 

Scouts in Exile metinis susirinki
mas įvyko estų skautų globoje, es
tų namuose gegužės 8 d.

Savo veiklos ataskaitinius pra
nešimus darė prezidentas, apdo
vanojimų tarybos pirm., iždinin
kas ir sporto komiteto pirminin
kas.

Metų bėgyje buvo suruošta: 
tarptautinė džiamboretė, sporto 
olimpiada, plaukimo karnavalas ir 
tarptautinis balius. Diskusijose 
buvo pasiūlimų pagyvinti ir iš
plėsti AASE veiklą, bet nutarta 
pasilikti prie esamos linijos.

Susirinkimo pabaigoje slaptu 
balsavimu išrinktas naujas (ma
žai pakeistas pernykštis) Vykdo
masis komitetas (Executive co
mmittee). Prezidentu ir toliau 
bus H. Sarev — estas, vice.prez. 
T. J. Rotcas — “Aušros” t, sek
retoriumi E. Hahn — vengras, 
iždininku V. Trankels — latvis, 
ir nariais A. Davidoff— rusas ir 
M. Sywak — ukrainietis.

Be jau nuolatinio “Aušros” tun
to atstovo prie AASE, s. v. v. si. 
T. Rotco, susirinkime dar dalyva-

................................................
$ MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 

JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

Li. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 - 
•ąžšningiauaiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
šiuo minėjimu tikrai reikia pa

sidžiaugti, nes jis ypač iš skautų 
pusės buvo labai originalus, nuo
taikingas ir patrauklus.* Susirin
kusieji, kurių buvo apie trys šim
tai, skirstėsi girdami mūsų jau
nuosius, kurie pasistengę gali ir 
turi ko parodyti. Belieka tik pas
veikinti mūsų jaunimą su tokia 
gražia iniciatyva ir palinkėti to 
paties, ko jie linkėjo savo mamy
tėms.

NEWCASTLE
MOTINOS MINĖJIMAS

Motinos Dienos minėjimą New
castle apylinkėje suruošė bažny
tinis komitetas gegužės 9 d. K. 
Jazbučio sodyboje. Atsilankusių 
buvo apie 50. Tai vis tie patys 
lietuviai, kurie nuolat dalyvauja 
apylinkės kultūriniuose parengi
muose.

Bažnytinio k-to pirm. p. K. Jaz
butis pasveikino lietuves Motinos 
Dienos proga ir pakvietė dalyvau
jančius tylos minute pagerbti mi
rusias motinas. Po to kalbėjo Dr. 
M. šeškus apie motinas ir žmo
nas, mūsų vaikų motinas. New
castle lietuvių choras, vadovauja
mas S. Žuko, sudainavo tris dai
nas, kurios nuskambėjo tikrai įs
pūdingai.

Užbaigtus minėjimą prasidėjo 
piknikas. Visos motinos buvo ne
mokamai pavaišintos gausiais ir 
skaniais tortais, pyragaičiais. 
Juos dalino O. Jazbutienė ir jos 
duktė J. Nekrošienė. Atvirame ore 
mėsos kepsnius kepė V. Jazbutis, 
o juos į lėkštes krovė, svogūnus 

i
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Gegužės 28 d. (penktadienį) 8 vai. vak. ruošiamas tradicinisSTUDENTŲ STIPENDIJOS BALIUS
kuris įvyksta Brunswick Town Hall, Sydney Rd., Bruswick.

Baliui gros “Kaimo muzikantai”. Puikūs valgiai ir gėrimai atgaivins ir palinksmins svečius.:

Bilietai gaunami pas J. Meiliūną JU2216, A. Kęsminą 463955 ir H. Kaladę 686572. ;

ALSS Melbourno Skyriaus Valdyba S

AUŠROS TUNTE KIEK AS SUŽINOJAU!
vo tuntininkas ps. J. Zinkus, ps. 
A. Alčiauskas, s. Dr. A. Mauragis, 
s. v. K. Narbutas, v. s. v. si. R. 
Zinkutė ir s. v. v. si. V. Čižauskas.

Po susirinkimo estų skautai vi
sus pakvietė užkandžiams.

KAIP APSIRENGSIME 
KAUKIŲ BALIUI 

Skautai ruošdami kaukių balių, 
savo svečiams nestato jokių reika
lavimų apsirengimui, todėl dau
giausia ir atvyksta su šventadieni
niais rūbais ir nuosava “kauke”. 
Moterys dažnai stengiasi pasisiū
dinti naują suknelę ar kostiumėlį 
1f, žinoma, tai sudaro didesnių iš
laidų. *

. Pagal baliaus temą (Kaukių) 
galime apsirengti žymiai įdomiau 
ir pigiau, persitvarkant iš j'au ne
šiotų rūbų, arba labai pigiomis 
kainomis išsinuomuojant kostiu
mus ir kaukes iš tuo besiverčian
čių firmų. Tokių firmų yra daug 
pasiskelbusių telef. knygoje, o 
taip pat suinteresuotus sutiko pa
informuoti p. Apinienė, telef. 
637 5081, kuri su firmomis tarėsi 
dėl kainų.

Praėjusiais metais Kaukių ba
liuje buvo gan gražiai apsirengu
sių. Trims geriausioms kaukėms 
bus skyriamos dovanos.

•
KOKS PUIKUS IŠEITŲ...

Žymus aštuoniolikto amžiaus 
vokiečių fizikas Lichtenbergas tu
rėjo labai dideles ausis. Kartą 
vienas jo pažįstamas netaktiškai 
pastebėjo:

— Kokios baisiai didelės jūsų 
ausys, pone profesoriau!'

— Taip, — visiškai ramiai at
sakė Lichtenbergas, — įsivaiz
duokite: jei prie jūsų galvos pri
dėjus mano ausis, koks puikus 
išeitų asilas!

I
I

ir salotas pjaustė D. Skuodaitė. 
K. Jazbutis pardavinėjo alų ir li
monadus, gi apylinkės pirminin
kas S. Žukas visus filmavo.

★
Newcastle apylihkės lietuviškų 

knygų knygynas patalpintas A.* ir 
D. Bajalių namuose — 36 Kings 
Rd., New Lambton. Valdybos pra
šoma p. Bajalienė sutiko skaity
tojams knygas išduoti ir perskai
tytas priimti kiekvieną dieną iš
skyrus atvejus, kada jos nebus 
namuose. Knygyne yra apie 500 
knygų, daugiausia grožinės lite
ratūros. Newcastle lietuviai kvie
čiami dažniau šiuo knygynu nau
dotis ir daugiau skaityti lietuviš
kų knygų.

SU STUDENTAIS BALIUJE
Į STUDENTŲ BALIŲ EINAM
Tai tradicija, kad Melbourne 

studentai atidaro balių sezoną. Ge
gužės 28 d., penktadienį, į Bruns
wick Town Hall pasuks lietuvių 
mašinos iš visų keturių šonų — iš 
rytų ir vakarų, iš pietų ir šiaurės, 
net iš kaimyninio Geelongo. Be 
skyriojimosi pagal jūsų — mūsų, 
nes studentai tik mūsų, o šiaip jau 
tai sau žmonės.

Studentai ir jų pastangos su
prantama visiems. Tik per mokslą 
atsidaro plačiau akys, tik per 
mokslą platėja ir žmogiškojo pasi
reiškimo horizontai. Universite
tai bei kitos profesinio paruošimo 
institucijos ruošia kadrus valsty
bei, tautai, bendruomenei. Čia su
eina, kas turi galvą ir norą bei

Visi kviečiami atsilankyti!

Televizijoj, “Homicide” serijo
se mums visiems pažįstamas Pau
lius Rūtenis pakviestas vaidinti 
patrauklų vaidmenį: vaidinsiąs 
vokietį gangsterį. Epizodas vadin
sis “Pamiršta žmogžudystė” (For
gotten Murder). Kada šis vaidi
nimas bus rodomas televizijoje, 
skaitytojams bus^ pranešta.

Užklaustas buvęs Krašto Val
dybos pirmininkas p. B. Daukus, 
ką jis galvojąs apie šios Kr. V-bos 
užsimojimus, paskelbtus neseniai 
M. Pastogėje, atsakė: “Užsimoji
mai ir žodžiai gražūs. Lauksime 
darbų. Gaila tik, kad toje progra
moje nieko neužsiminta Lietuvos 
laisvinimo klausimu: matyt, gal
voj turėta, bet nedeklaruota.”

Gegužės 29 d. Sydnejaus skau
tai rengia tradicinį Kaukių ba
lių — karnavalą Auburn salėje. 
Reikia pripažinti, kad šis paren
gimas laikomas vienu iš gražiau
sių Sydnejuje. Nėra abejonės, kad 
Melbourno studentai savo balių 

LEMIAMA . . .
(Atkelta iš pel. 5)

pėstininkų daliniai, dėl skirtingo 
greičio, negalėjo visur kartu ko
voti. Tai buvo silpna vieta. Prie
šas greit suprato ir pasistengė 
tai išnaudoti. Kai kurie Stalino 
nutarimai liepos pradžioje rodo, 
kad jis gerai orientavosi situaci
joj. Dėl lėtų karo veiksmų šiau
rėje ir pietuose, centrinis frontas 
buvo pavojingai išstatytas ir 
penktoji sovietų armija sudarė 
rimtą pavojų Bocko armijos spar
nui. Reikėjo jį ginti. Pagaliau 
nebuvo pramatyta sovietinių tan
kų jėga ir neišsemiamas žmonių 
rezervas. Visa tai leidžia suprasti 
Hitlerio atsargumą.

Bet atsargumas neigiamai vei
kė į karo veiksmus. Centrinis 
frontas buvo toli įsiterpęs į prie
šo teritoriją. Atsisakyti nuo žaibo 
karo, reiškė duoti priešui susior
ganizuoti ir net pereiti į 
puolimą, kas galėjo lemti 
kautynių rezultatus, ir gal būt, 
pralaimėti karą. Tokiu būdu Bar- 
barossos operacija nuhtoja savo 
reikšmės.

PRANEŠIMAS Iš LATROBE 
VALLEY

Latrobe Valley Liet. Moterų 
Soc. Globos D raugija, savo įsis- 
teigimo metinių proga gegūžės 
28 d., penktadienį, 8 vai. vak., 
Morwell’io Town Hall mažojoje 
salėje ruošia šokių ir pasivaišini- 
mo vakarą.

Tikimasi gausaus tautiečių da
lyvavimo.

Užkandžiais ir geriamais prašo
mi apsirūpinti patys dalyviai.

Rengėjos

ištvermę ją pamankštinti, kas ne
patenkintas sakė — pasakė, bet 
įieško tiesos, kas nepatenkintas 
mediniu arklu, bet sumechanina ir 
plūgą.

Mūsų studentai — mūsų lietu
vių bendruomenės pasididžiavi
mas, mūsų gyvasis kūrinys, mūsų 
viltys. Pabaltiečių studentų pro
centas augštesnis negu kitų šio 
krašto imigrantų, negu viso kraš
to vidurkis, net žymiai augštesnis. 
Tai ženklas, kad pabaltiečiai 
mokslo vertę supranta, kad tai gy
vastingas etninis elementas.

Australijos lietuviai studentai 
yra susiorganizavę į ALSS, kuri 
tvarkosi pagal savo statutą — įs
tatus. Praeitų Kalėdų metu pra
vedė žymius pakeitimus, padiktuo- 

rengia vien tik dėl to viena diena 
anksčiau, kad ir melbourniškiai 
galėtų kaukių baliuje dalyvauti. 
Respektas, sakyčiau, visai pagir
tinas! '

★
Gegužės 2 d. Sydney Liet. Mot.

S. GI. D-jos Valdyba turėjo savo 
paskutinį posėdį p. p. Baužių na
muose. Ponioms beposėdžiaujant 
mūsų veteranas p. Baužė paruošė 
tokius puikius užkandžius, kad 
valdybos narės tikrai galėjo atsi
gauti po įtemptos dvejų metų 
veiklos.

★

Pereitą trečiadienį (gegužės 12 
d-) visa eilė Sydnejaus dantų gy
dytojau išvyko į pasaulio dantų gy
dytojų kongresą, kuris atskiromis 
sesijomis bus pravedamas Que- 
bec’e (Canada), Londone (Angli
ja), Kopenhagoje (Danija) ir Vie
noje (Austrija). Su jais drauge 
išvyko ir dvi dantų gydytojos lie
tuvės: p. p. K. Gumeniukienė ir G. 
Kazokienė.

— Kas dabar mums lieka da
ryti, — paklausė Bock.

— Sprendimas nepamainomas, 
— atsakė Halderis; - —

Pagaliau buvo sutarta, kad Gu- 
derianas palydės Halderį į vy
riausiąjį štabą Rytprūsiuose ir 
išdėstys Hitleriui visų generolų 
nuomonę. Apie pietus jie išskrido 
į Rastenburgą. Išskrendant Bock 
jam pasakė žodis žodin ką 1521 m. 
balandžio 17 d. Martinui Liuteriui 
sakė Vyskupo sargybos karinin
kas: “Mažas vienuoli, tu pradedi 
sunkų kelią...”

Visą kelionės laiką Guderianas 
darė užrašus tikrindamas žemėla
pius. Auštant lėktuvas nusileido 
Rytprūsiuose ir automobiliu jie 
pasiekė ,‘Vilko lizdą”, kur miške 
barakuose buvo įsikūręs Hitleris 
su vyriausiuoju štabu. Ten norint 
patekti reikėjo parodyti specialų 
geltonos spalvos leidžiamąjį. Ne
delsiant jis buvo nuvestas pas Hit
lerį ir prie žemėlapių pradėjo aiš
kinti fronto situaciją.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS
Sydney L.S.K. “Kovo” stalo te

niso sekcija pradės aktyviai tre
niruotis antradienių vakarais nuo 
7 vai. Bankstowno- Liet. Namuo
se. Sekcijai sutiko vadovauti p. 
Antanas Šimaitis. Jaunuoliai-lės, 
besidomį šia sporto šaka, prašomi 
į nurodytu laiku ruošiamas treni
ruotes atvykti ir žaisti.

KLAUSYKITĖS RADIJO

Teosofikos paskaitos per ra
dio būna kiekvieną sekmadienį 

3 XY 18 vai. 45 min.
ir ,

2 GB 21 vai. 45 min.

tus gyvenimo patirties. Vienu pa
ragrafu deklaravo savo priklauso
mybę lietuvių bendruomenės orga
nizacijai, savo ginčus bei tarpusa
vio nesusipratimus pavesdama iš
imtinai mūsų bendruomenės gar
bės teismui. įsirašė į įstatus ir 
studentų šalpą, kurios kartkartė
mis kaikam prireikia. O prireikia, 
kai nutrūksta stipendija, kai jos 
negaunama, o ypač kai reikia susi
mokėti mokslapinigius. Dažnai 
nutrūksta kaip tik tada, kai veik
liau atsideaama visuomeninei 
veiklai, lietuviškiems reikalams.

ALSS Melbourno skyrius yra 
padaręs užuomazgą lietuviškai 
akademinei stipendijai. Iš praeitų 
metų kasos, nežiūrint suvažiavimo 
išlaidų, £100 likutį įnešė stipendi
jos kason. Kasą ir stipendiją 
tvarkyti pavedama filisteriams. 
Šių metų balius pavadintas Sti
pendijos Baliumi. Tenka tat tikė
tis, kad vyresnioji karta visom iš
galėm parems šias studentų pas
tangas, o artimiausiu laiku tai 
atsilankydami į stipendijos balių.

Studentų baliai visad įdomūs. 
Šiemet renkama bus ir baliaus ka
raliūnė. Kandidatės visos lietuvės 
moterys — be amžiaus skirtumo. 
Kiekvienas amžius, taip galvoja 
studentai, turi savo graciją, iškil
mingumą bei paprastumą, vidinės 
harmonijos pasireiškimą, taigi ir 
grožį. Programa pačių studentų.

Iki pasimatymo studentų baliu
je, Brunswick miesto savivaldybės 
salėje. Rėmėjas

REMONTAI 
NAMUOSE

Atlieku visus generalinius na
muose pertvarkymus, pataisymus, 
įskaitant staliaus, instaliacijos 
darbus, dažymą.

Kreiptis: Mr. J. E. Taylor, 3 
Abeckett Ave., Ashfield.

Tel. 79 1279 arba 71 9048.

Per Velykas įvyko jaunos moky
tojos Ramunės Šidlauskaitės suža
dėtuvės su Carl Ripphausen. Ves
tuvės numatomos birželio 5 d. Ma- 
rickville bažnyčioje, o vestuvinė 
puota Dainavos salėje Bankstow- 
ne.

★
Birželio 23 d. sydnejiškis dail. 

Leonas Urbonas ruošia savo indi
vidualią dailės parodą Macquarie 
galerijoje Sydnejuje. Galerijos 
direktorės, atvykusios susipažinti 
su dailininko darbais, tiesiog išsi
gando pamėčiusios jo pradėtą ta
pyti per visą sieną milžinišką pa
veikslą. Norint tokio dydžio pa
veikslus sukabinti jos turėsiančios 
visą galeriją perstatyti!

★

Iš Melbourno pasiekė žinios, kad 
p. Krausas, nuolat būdamas labai 
užsiėmęs ir per darbus išsiblaškęs,

“GIEDROS”
Korporacija “Giedra” ir vyres

niosios giedrininkės skelbia ro
mano konkursą šiais nuostatais:

1. Premijuojamas tikrai litera
tūriškai vertingas kūrinys.

2. Premijos dydis — $1,000.00 
(tūkstantis dol.). Premija neda
loma.

3. Romano pagrindinė veikėja 
turi būti stipraus charakterio lie
tuvė moteris.

4. Kūrinys turi būti parašytas 
mašinėle, ne mažesnis kaip 200 
romaninio formato pulapių.

5. Kūrinys pasirašomas slapy
vardžiu. Atskirame, uždarame vo
ke turi būti pažymėta: a) tikroji 
pavardė ir vardas, b) adresas ir 
telefonas, c) kūrinio antraštė, d) 
autoriaus slapyvardis.
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PAS KAIMYNUS
Balandžio 23 d. Melbourno Liet 

Dainos Sambūris koncertavo Ade
laidėje. Rodos, kas čia tokio, kad 
užsuki pas kaimyną padainuoti, 
pabuvoti. Bet pas tokį kaimyną, 
kaip Adelaidė, užsukus nesinori 
nei eit namo, nei nustoto daina
vus!’ Kokie tie mieli ir nuoširdžiai 
vaišingi tie adelaidiškiai! Ypač 
pirmą kartą buvojusieji parsive
žė neišdildomą atminimą. 0 tų 
įspūdžių, įspūdžių!

Vienas skundėsi, kad jam kaž
kas nudžiovė pusę valandos ir 
vieną naktį. Adelaidėj, žinoma, 
nes kitur nebuvęs. Pagal Vikto
rijos kalendorių gali įrodyti, kad 
tie du laikotarpiai dingo be ži
nios.

Vėl moteriškė nuvažiavo šluba, 
kaip antelė krypuodama — dar ir 
Adelaidėj kiek šlubavo, o po kon
certo ir vakarienės jau ir tango 
šoko, gi grįžus į Mįelbourną iš 
traukinio išlipo sveikutėlė. Ir jei
gu kas abejotų Adelaidės stebuk
lingumu, tai geriau tylėti...

Važiuodami į Adelaidę pirma- 
karčiai vis klausinėjo buvusiųjų, 
kaip, kas, kokie ten žmonės. Gi 
tie gąsdino, girdi, tris kart muš 
ir nežinia ar valgyt duos. Grįž
dami paklausti pirmakarčiai po
rina: et, neteisybę sakėt: ir 
mušt nemušė, o valgyt, tiesa, tai 
davė vieną kart per dieną — išti
są dieną be sustojimo!

Va, vėl soc. globos d-jos pirmi
ninkė grįžo susirūpinus: priprato 
Meno Dienų metu Melbourno mo
terys prie komplimentų, o čia jau 
stipri konkurencija. Šumniau pri
imti svečių mes jau neįstengsim, 
negu adelaidiškės, sako, kad bent 
tuo pačiu...

Kitas grįžo į Melbourną tik 
skrynios pakuoti — širdis taip ir 
paliko Adelaidėje... Kas ir kaip, 
geriau neklausinėti.

O kiek dar naujų pažinčių, nau
jų romansų užmegsta, to jau nė 
žynys nesužinos. O gal tai tėra 
tik to adelaidinio raganiaus bur
tai, gal viso to ir nebuvo? Bet 
grįžome sužavėti, apsvaiginti adė- 
laidės vaišingumu ir pačiais adė- 
laidiškiais.

Sambūrietis

Retenybių mėgėjai siūlo už šau
tuvą, kuriuo buvo nušautas prez. 
Kenedy, apie 10.000 dolerių, nors 
pats šautuvas vertas tik 12 dole
rių. '' 1 

tik iš Mūsų Pastogės sužinojęs 
apie savo kapos metų sukaktį.

★

Atsitinka ir tokių dalykų: nese
niai vienas tautietis nusipirko 
naują mašiną ir tik po keturių 
savaičių pastebėjo, kad jo mašinos 
registracijos numeris prieky buvo 
vienoks, o užpakaly kitoks!

★

Beskaitydamas laikraščius su
pratau, kad savu laiku hitlerinė 
Vokietija Argentinoje ir bendrai 
Pietų Amerikoje buvo užpirkusi 
ištisas teritorijas žemių vadovau
jantis nacių aviacijos šefo Goe
ring, o teigimu “neįmanoma žino
ti, kuo viskas baigsis...” Šiandie 
tos teritorijos yra apgyventos ir 
niekas neklausia, kokiu būdu da
barties gyventojai tas žemes už
valdė. Jeigu tokia politika būtų 
buvus nepriklausomos Lietuvos 
laikais, šiandien mes turėtume ne
priklausomą Lietuvą nors ir mi- 
niatūroje. Ku-ka.,

KONKURSAS
6. Kūrinius siųsti “Giedros” te

mano konkurso komisijai, 6621 
So. Troy Ave., Chicago, Hl. 
60629.

7. Kūriniai turi būti prisiųsti 
ne vėliau kaip 1966 m. liepos, 30 
d. (pašto antspaudo data).

8. Konkurso komisiją sudaro: 
Kazys Bradūnas. Česlovas Grin- 
cevičius, Dalia Kucėnienė, Izabė- 
lė Motekaitienė, Juzė Vaičiūnie
nė.

9. Autorius laimėjęs šio kon
kurso premiją, be papildomo ho
noraro pirmosios laidos teises 
perleidžia vyresniosioms giedri- 
ninkėms ir korporacijai “Giedra”.

10. Rankraščiai, nelaimėję kon
kurso, grąžinami autoriams.
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