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VI. Radzevičius

Neskaitant vidinės jungties 
kiekviena organizacija turi įsive
dusi tam tikrus išorinius ženklus, 
kurias ji išsiskiria iš kitų indivi
dų arba organizuotų vienetų. 
Yra ženkliukai, uniformos, juos- 
telis ir kitokie išskirtini ženklai.

Lietuvių bendruomenė irgi yra 
savotiška organizacija. Savotiš
ka, nes ji nesilaiko konvencio- 
nalių organizacijų bruožų: kitos 
organizacijos turi savas insigni
jas, ideologiją, specifinius tiks
lus ir t.t. Bendruomenė viso to 
atsisako: ji skaito savo nariais 
visus lietuvius neatsižvelgiant 
kokie atskirų narių nusiteikimai 
lietuvybės atžvilgiu. Ir Kudirka 
vienu metu savęs nelaikė lietu
viu, o su laiku jis pasirodė pats 
efektingiausias kovotojas už lie
tuvybę. Sis principas kaip tik ir 
sukliko bendruomenę kaip orga
nizaciją daryti lietuvių tarpe at
ranką: jeigu kas šiandie yra abe
jingas, net priešiškas lietuvybei 
ir tuo pačiu bendruomenei, ben
druomenė jį vistiek kaip lietu
vį laiko savo nariu, jo nei pas-

Kinija ir jos atominė
"FIRECRACKER Nr.2” atominių bombų tiek netarpinį 

Kaip žinoma, raudonoji Kini- efektą, tiek ir nuo jo neatski- 
šiomis dienomis susprogdino riamą naikinantį tęstinumą.
_ . Australijos, Philipinų ir kitų

ja i _
antrą savo gamybos atominę .
bombą. Tai padaryta tepraslin- tautų protestai, pareikšti Jungti- 
kus tik septyniems mėnesiams nių Tautų atominio nusiginkla- 
nuo pirmos bombos išbandymo, vimo Komisijai, galime būti tik-

Nors visiems buvo aišku, jog ri, neturės mažiausios įtakos pa- 
Kinija anksčiau ar vėliau taps čioj Kinijoj. Ji neturi nieko ben- 
penktąja valstybe, turinčia ato- dro su ta Komisija ir visai ne- 
minius ginklus, tačiau mažai kas priklauso Jungtinių Tautų Orga- 
laukė, kad ji taip greitai pasi- 
rodys su antrąja bimba. Paly
ginus su kitomis atominėmis ga- pažengusios 
lybėmis, Kinija yra tik naujagi- Amerika ir Sovietų Rusija, į Ki
mis. Amerika ligšiol jau įvykdė nijos pastangas žiūri su tam tik- 
341 atominį sprogdinimą, So- ra ironija. Dabartinis SSSR dik- 
vietų Rusija — 127, Anglija — tatorius Kosyginas viešai pareiš- 
24 ir Prancūzija — 5. Kinija su kė, kad jis nematąs jokio pavo- 
savo dviem sprogdinimais yra jaus kilti atominiam karui. Gir- 
naujausias “Atominio Klubo” 
narys.

Visi Kinijos kaimynai nesle
pia susirūpinimo Kinijos komu
nistų užsimojimais tapti atomine

______ ______ .... r~_ galybe. Ypatingai didelis susi
merkia, nei išmeta iš pačios' or- jaudinimas jaučiamas Japonijoj.
ganizacijos. Tokius būdu visi 
lietuviai moraliai priklauso Lie
tuvių Bendruomenei, bet jeigu 
atsiranda tokių, kurie savęs to
kiais nelaiko, tai pati bendruo
menė jų neprievartauja, o spren
dimą palieka jų pačių tautinei 
sąžinei.

Per kelioliką svetur įsikūrimo 
metų mes beveik visi jau įsiti
kinome, kad mūsų padėtis yra 
savotiška: būdami skirtingos kul
tūros mes net ir labai norėdami 
nepritampame prie gyvenamo
sios aplinkos. Bet tai nėra tra
giška — šis nepritapimas arba 
neįsibrovimas į naują bendruo
menę mus verčia kaip tik suda
ryti savos kilmės ir savos tau
tos bendruomenę, kuriai kiekvie
nas iš mūsų organiškai priklau
some ir su kuria nutraukimas 
paskutinių saitų reiškia ne ką 
kitą, o mūsų pačių savižudybę. 
Šiandien socialinis žmonių gyve
nimas yra stipriai organizuotas. 
Nėra palaidnų žmonių, kurie 
niekam nepriklausytų: arba esi 
tuo, kuo esi, arba pritapęs prie 
kitų laikomas šašu, kuris turės 
netrukus nukristi. Bet kas gi nori 
angažuotis tokiu šašu? Kiekvie
nas galvoja būti kuo nors reikš
mingu ir socialiai organišku. 
Štai čia ir duoda atsakymą Liet. 
Bendruomenė tiems, kurie nu
moja ranka į savuosius ir įieš
ko svetimos pastogės.

Betgi Bendruomenė vistiek 
yra organizacija. Jeigu ji neturi 
išorinių ženklų, tai bent visiems 
nariams moralinių pareigų. Vie
na iš jų yra labai paprasta ir 
lengva — tautinio solidarumo 
mokestis. Jis nėra didelis — tik 
dešimt šilingų dirbančiam asme
niui. Bet kas užsimoka šį mokes
tį, jis tuo pačiu deklaruoja savo 
tautinį sąmoningumą, savo so
lidarumą visiems kitiems lietu
viams ir priklausomumą lietuvių 
bendruomenei. Ne. tai nėra 
lenkias, kaip kas iš pašalies gun
do, kad už 10 šil. nusiperki lie
tuvybę. Lietuvybės niekas nepar
davinėja. Lietuvybę mes išlaiko
me visi savo darbais, savo nusi
teikimais, savo įsipareigojimais. 
Dešimt šilingų tėra tik 
cinis ženkliukas, kad mes tam 
pritariame ir jeigu ne mes patys 
aktyviai, tai bent tuo dešimt ši
lingų pastipriname kitų ta kryp
timi vykdomus darbus. O tie, 
kurie dirba tautinį darbą, savo

mzacijai.
Toli atominiuose ginkluose 

i valstybės, kaip

Pirmąją atominę bombą ki
niečiai susprogdino žemėj, o ant
rąją — ore. Japonijos laikraš
čiai buvo paskelbę, kad kiniečiai 
šią bombą iškėlė į atmosferą ra
ketos pagelba. Tačiau netrukus 
buvo nurodyta, jog Kinija jokių 
raketų neturi ir kad žinia patys 
kiniečiai paleido tyčia, norėdami 
padaryti didesnį įspūdį savo kai
mynams. Pagal antrąją teoriją, 
kiniečiai bombą iškėlė į erdves 
senu iš Rusijos gautu bombone
šiu, kurio papilvėje buvo prika
bintas sklandytuvas su pačia 
bomba. Atitinkamoj aukštumoj 
sklandytuvas buvęs atkabintas. 
Staiga pakeitęs skridimo krypti, 
bombonešis atsitolino nuo sklan
dytuvo ir atsidūrė saugioj zonoj

ankščiau, negu bomba susprogo.
Atrodo, kad amerikiečių ir 

rusų ironiška laikysena skirta ra
minimui. Tačiau specialistai nu
rodo, kad jau 1970 metais Rau
donoji Kinija turės visai efekty
vius atominius ginklus, o trijų 
metų laikotarpyje bus pasigami
nusi vidutinio atstumo atominių 
raketų, kurias galės lengvai per
mesti ir į artimesnių ir tolimes
nių priešų teritorijas, šie nuro
dymai susikerta su oficialiais 
JAV apskaičiavimais.

KARINE KINIJOS 
GALYBE

Ginkluotosios kiniečių pajė
gos susideda iš 115 divizijų su 
2.600.000 vyrų, šiems regulia
rios kariuomenės daliniams gali 
trumpu laiku talkon ateiti 12 
milijonų taip vadinamos milici
jos. Kai kas nurodo, kad kinie
čių milicija apjungia 200 mili
jonų vyrų ir moterų, nes jos

JUNGTINĖS TAUTOS IR 
SOVIETŲ KOLONIALIZMAS 

LIETUVOJE

Tarptautinė žmogaus Teisių 
Lyga kuri yra savo laiku įteikusi 
Jungtinių Tautų Specialiai 24-ių 
(Decolonization) Komisijai (Me
morandumą su prašymu tirti so
vietų kolonializmą Baltijos val
stybėse, š.m. gegužės 19 d. suruo
šė pagerbimą tos Komisijos pir
mininkui Ambasadoirui Sori Cou
libaly. Tame pagerbimo priėmime 
dalyvavo ir VLIKo Pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas, kuris 
rėjo progos plačiau išsikalbėti 
Ambasadorium Coulibaly apie 
vietų kolonializmą Lietuvoje
reikalą tą klausimą įrašydimą į 
Komisijos darbotvarkę.

(E)

su 
So- 

ir

di, joks protingas valstybės vy
ras nedrįs atominio ginklo pa
naudoti. Amerikiečiai antrąjį ki
nų atominį sprogdinimą pavadi
no “Firecracker Nr.2”. Jie nu
rodo, kad kinų atominės bom
bos esančios dar labai primity- 

Japonai yra vienintėlė pasaulio vios. Kinija esanti atsilikusi dau- 
tauta, kuri išgyveno net dviejų giau kaip dviem dešimtmečiais, 
atominių bombų sukeltus naiki
nimus. Amerikiečių atominės, 
numestos ant Hiroshimos ir Na
gasaki antrojo pasaulinio karo 
metu dar ir šiandie nepašalina 
siaubo, sužlugdžiusio visą daug 
pakeliančią tautą. Japonai ge
riau, negu kas kitas žino tokių

Be to, vien tik atominio ginklo 
šiuo atveju atominės bombos, 
esą, dar nepakanka. Reikalingos 
atitinkamos priemonės tas bom
bas greitai ir sausiai permesti i 
priešo teritoriją. Kitaip, jos ga
linčios būti susprogdintos virš 
siuntėjo galvų.

VARDAN LIETUVOS!
šiais metais sukanka 25-ri metai, kai mūsų tauta antrojo pa- 

sauliino karo pasėkoje grobuonie kaimyno ruso buvo pavergta, ir 
toji lietuvių tautos vergija trunka iki šiandie. Dvidešimt penke- 
ri metai yra ilgas ir reikšmingas tautos gyvenime laikas: mes per 
dvidešimt nepriklausomo gyvenimo metų padarėme stebuklus su
kurdami gerbūvį krašto gyventojams ir būdami atsilikę kultūriš
kai prisivijome kultūringas Vakarų tautas ir žengėme lygiose gre
tose. šie 25-ri vergovės metai stabilizavo mūsų tautos ir krašto 
pažangą.

Tautos Fondo vajus
LIETUVIAI

giliuKiekvienais metais su 
skausmu minime tragiškuosius 
birželio įvykius, kurie lietuvių 
tautai reiškia genocido pradžią. 
Birželio išvežimais Sovietų Są
junga pradėjo beatdairinj mūsų 
tautos naikinimą. Vieni prievarta 
ištiemti į Sibirą ir i kitas negy
venamas vietas, kiti, gelbėdamasi 
nuo teroro, paliko tėvynę ir išsis
klaidę po pasaulį o dauguma te- 
bekenčia moralinį ir fizinį tero
rą pačioje tėvynėje. Birželio įvy
kių kančios tebesitęsia iki dabar.

Tikrieji lietuvių tautos vaikai, 
kur jie bebūtų ir kokiose sąlygo
se begyventų, jaučia tą skausmą 
ir pažeminimą, ir todėl ryžtasi 
tolimesnei kovai iki garbingos 
pergalės. Mes, Australijos lietu
viai, kuo gi galėtume prisidėti 
prie mūsų tautos pastangų išsi
laisvinti? Atminkime kad gyve
nimas nestovi vietoje ir todėl vil
tis neprarandama,. o laikas pats

atneša reikalavimus, ką turime 
daryti. Šiandien ginklais negali
me tėvynės atvaduoti, bet gali
me ir privalome būti gyvi savo 
tautinėje dvasioje, turime palai
kyti lietuviškumą ir tą tautos va
davimo akciją, kuri reikalinga bu
dinti ir žadinti tautų sąžinę, kel
ti tautų laisvės troškulį.

Mūsų tautos laisvinimo akcija 
vieningai vedama VLIKo, ji tu
ri būti ir vieningai mūsų palaiko-

Tegul kiekvienas lietuvis pa
savo išgalę atiduoda auką ir 
atliksime savo pareigą, ku- 
iš mūsų reikalauja laikas.

Birželio mėnesį skelbiame va
jaus mėnesiu ir prašome visų 
tautiečių prisidėti savo aukomis. 
Aukos bus renkamos Tautos Fon
do atstovų ir ALB Apylinkių. 
Kas norėtų savo auką pasiųsti 
tiesiog 
siųsti 
Victor

ma. 
gal 
mes 
rios

TF Atstovybei, prašome 
adresu: K. Stašionis, 82 
Ave., Picnic Point, NSW.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje

įsipareigojimu sumoka daugiau 
ir net atidirba už tuos, kurie tau
tiniam darbui paprastai "neturi 
laiko”. Įmokėtas simbolinis žen
klas — 10 šil. tik paliudija, kad 
mes nėsame galutinai atitrūkę 
nuo lietuvybės, kad mes prita
riame vykdomai kitų tautinei 
akcijai ir solidarizuojame visai 
lietuviškai veiklai.

Neseniai ALB Krašto Valdy
ba išleido atsišaukimą į kiekvie
ną lietuvį asmeniškai. Tegu ne- 

tėra tik organiza- palieka tas lietuviškas šauksmas 
tuščiai nuaidįs — atlikime savo 
kaip lietuvio pareigą ir parody
kime. kad mes nesame abejingi 
lietuvių tautai, lietuvybei ir ben
druomenei.

(v.k.

JAV KONGRESAS TIRIA 
PADĖTĮ BALTIJOS 

VALSTYBĖSE

Didelio skaičiaus rezoliucijų, 
liečiančių Baltijos valstybes, pa
akintas, Atstovų Rūmų Užsienių 
Reikalų Komisijos Europos Reika
lams Pakomisis gegužės 17 d. 
pravedė apklausinėjimą apie da
bartinę padėtį Sovietų pavergto
se Baltijos valstybėse. Pakomi
sių! pirmininkauja Edna Kelly, 
atstovė iš New Yorko. Ji ir vado
vavo apklausinėjimams.

Pakomisis tyrinėjo Baltijos val
stybių rusifikaciją, gyventojų 
perkeldinimą ir kolonizaciją ir 
religijų persekiojimą.

Pranešimą visais tais klausi-

steigėjai buvo numatę į miliciją 
įjungti kiekvieną trečią kinietį.

Reguliarioji kariuomenė yra 
gerai paruošta tiek plataus mas
to karo veiksmams, tiek parti
zaninėms kautynėms, ypatingu 
dėmesį kreipiant į gynimąsi. Ji 
apginkluota lengvais automati
niais ginklais, raketų svaidyto- 
jais, gaubicom, o taip pat ir 
lengvom ir vidutinėm patran
kom, kurios savo efektyvumu 
prilyginamos geriausiai pasaulio 
artilerijai. Kariuomenei labai 
trūksta motorizuotų dalinių. Del 
to jos permetimas iš vienos vie
tos į kitą yra labai sunkus, šiuo 
metu beveik pusė šios kariuome
nės yra sutelkta išilgai SSSR-Ki- 
nijos sienos, o kita dalis paskir
styta tarp Indokiniios pasienio 
ir vietovių, artimų Formozos sa-

Dvidešimt penkerius metus visa tauta šiai vergijai priešinosi lai, kuriose laikosi nacionalisti- 
nuo pat pirmos dienos ir tebesipriešina iki šiandie. Tą liudija su- nės Kinijos maršalas Changkai- 
kilimas prieš bolševikus rusus prasidėjus vokiečių rusų karui 
1941.6.22, tą patvirtina tautos rezistencija vokiečių okupacijos 
metais, tą kraujų patvirtino Lietuvos partizanų virš dešimties me
tų trukusi rezistencinė kova.

Drauge ir mūsų visų, čia esančių laisvajame pasaulyje, pas
tangos talkininkauti toje kovoje už tautą, nebuvo bergždžios: Lie
tuvos išlaisvinimo klausimas nuolat ir nuolat keliamas tarptauti
niuose politiniuose susitikimuose, kuris gal būtų jau seniai supe
lijęs diplomatų archyvų stalčiuose, jeigu mes nebūtume jo nuo
latos judinę.

Sukaktis yra sukaktis, ar ji būtų džiugesy, ar gedulo ženkle. 
Ši sukaktis tepakelia mūsų dvasią, tesustiprina mūsų ryžtą dar la
biau angažuotis mūsų tautos ir krašto laisvinimo akcijoj.

Mes kviečiame šia proga visus Australijos Lietuvių Bendruo
menės padalinius surengti efektyvius dvidešimt penkerių metų 
Lietuvos okupacijos minėjimus, kurie persiristų kaip audra per 
visą kraštą, kad ir visi kiti išgirstų, jog vieniems mėgaujantis lais
ve kiti kraštai ir kitos tautos surakintos vergijoje. Savo minėji
mais ir iniciatyva pasirodykime, kad ne vien atvykome į ča jieš- 
koti sotaus duonos kąsnio, bet tęsti kovą už savo tautos laisvę ir 
drauge žadinti pasaulio sąžinę iš abuojumo pavergtiesiems. Tegu 
žino pasaulis, ad dar yra laisvų lietuvių ir kad jie nenuleis ran
kų tol, kol nebus išvaduota Lietuva.

mais visų trijų Baltijos valstybių 
vardu padarė VLIKo ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas. Lietuvių 
liudytojas buvo Alfonsas Milukas, 
baigęs Kauno Universitetą, visai 
neseniai atvykęs į šį kraštą iš 
okupuotos Lietuvos. Milukas yra 
Amerikos pilietis. Estų liudyto
jas buvo Arnesi Taalman, baigęs 
Talino Politechnikumą ir 1963 m. 
gruodžio m. pasprukęs iš okupuo
tos Estijos. V. Sidzikauskas ir 
abu liudytojai, po pranešimo, at
sakinėjo į klausimus.

(E

Ateinančią savaitę amerikiečiai 
numato išleisti du astronautus i 
erdves, iš kurių vienas, spėjama, 
išeis iš erdvėlaivio pats vienas 
pasivaikščioti.

sliekas.
4000 iš Rusijos gautų T-34 

tankų buvo pirmos klasės gink
lai Korėjos karo metu, tačiau da
bar laikomi pasenusiais.

(Nukelta, į psl.2)

Prancūzija su Sov. Sąjunga pa
sirašė paktą, pagal kuri abu kraš
tai kooperuos atominės energijos 
tyrinėjimuose taikingiems reika
lams.

Prieš dešimt dienų Sirijoje su
gautas Izraėlio šnipas pereitą sa
vaitę buvęs pasmerktas ir pakar
tas. Jis prisipažinęs šnipinėjęs 
Izraėlio naudai.

Sklinda žinios, kad ateinančiais 
metais švenčiant Lenkijos 1000 
metų sukakti pakviestas popie
žius krašte rengiamose iškilmėse 
dalyvauti. Tuo ir kitais reikalais 
i Vatikaną atvykęs Lenkijos Kat. 
Bažnyčios primas kardinolas Wys- 
zinski.

A LB Krašto Valdyba

Pirmyn už brolybe ir taiką!
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S MŪSŲ PASTOGĖ 1965 m. gegužės 31 d.

JIAMIISTAS
Sovietų Sąjunga, pasirašiusi 

su Hitlerio Vokietija klastingą 
agresijos sutartį, prieš 25 metus 
užpuolė Pabaltijo valstybes. 
Apie 300.000 raudonosios ar
mijos karių užplūdo Lietuvą 
1940 m. birželio 15 d.-, o Latvi
ją ir Estiją — birželio 17 d. 
Kremliaus emisarai — Dekano
zovas, Višinskis ir Ždanovas — Deklaracija, Jungtinių Ameri- 
sovietų okupacinės kariuomenės kos Valstybių ir kitų Didžiųjų 
padedami, nušalino teisėtąsias vy Vakarų Demokratijų kartotiniai 

pareiškimai nepripažinti Pabal
tijo valstybių neteisėto įjungimo 
į Sovietų Sąjungą; JAV ir dau
gelio Europos bei Pietų Ameri
kos valstybių pripažinimas lais
vųjų Pabaltijo valstybių diplo
matinių atstovų; pagaliau, Jung
tinių Tautų tikslai ir principai. 
Dar daugiau. Pabaltijo tautų vil
tis stiprina kolonializmo visuo
tinio likvidavimo eiga ir tautų 
apsisprendimo teisės visuotinis 
pripažinimas. Azijos ir Afrikos 
kolonijinių tautų išlaisvinimo są
jūdis padėjo išryškinti sovietini 
kolonializmą ir sustiprinti pa
vergtųjų lietuvių, latvių ir estų

riausybes. Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybė buvo sutrypta. 
Jos paverstos sovietinėmis ko
lonijomis.

Užpuldama savo baltiškuosius 
kaimynus, Sovietų Sąjunga pra
dėjo jėgos žygį į Vakarus. Tai 
buvo dabartinės tarptautinės 
įtampos ir naujo karo grėsmės 
pradžia.

Savo agresiniais veiksmais 
prieš Estiją, Latviją ir Lietuvą 
Sovietų Sąjunga sulaužė savo 
su šiomis valstybėmis pasirašy
tas taikos ir nepuolimo sutartis, 
taip pat ir kitus savo tarptauti
nius įsipareigojimus.

Nusavinimai, išnaudojimai, 
nuskurdinimas, prievartos dar
bai, žmogaus pagrindinių teisių 
ir laisvių išniekinimas,, rusini
mas, terorizavimas, masinės de
portacijos ir žudynės — tai so
vietinės dkupacijos ženklai Pa
baltijo valstybėse, šiais savo nu
sikaltimais, kuriuos ji tebesęsia, 
Sovietų Sąjunga sulaužė Atlanto 
Chartos įkvėptą Jungtinių Tau
tų Deklaraciją, Jungtinių Tautų 
Chartą, Genocido Kovenciją ir 
Visuotinę Žmogaus Teisių Dek
laraciją — savo pačios pasirašy
tus tarptautinio sugyvenimo do
kumentus.

Estų, latvių ir lietuvių tautos, 
savo istoriją ir tradicijomis bū-

(ELTOS KOMUNIKATAS)
damos vakarietiškų pažiūrų bei viltis. Lietuva, Latvija, Estija 
kultūros, visad tikėjosi Vakarų tiki, kad kolonializmo viešpata- 
pasaulio paramos. Jų pasitikėji
mą Vakarais sustiprino Jungti
nių Amerikos Valstybių 1940 
m. liepos 23 d. deklaracija, 
JAV Prezidento 1940 m. spalio 
15 pareiškimas, Atlanto Charta, 
Jaltos Europos Išalisvinimo

MES KALTINAME Sovietų 
Sąjungą įvykdžius ir tęsiant tarp
tautinį nusikaltimą Pabaltijo 
valstybėms;

MES REIKALAUJAME, 
kad Sovietų Sąjunga atitrauktų 
savo kariuomenę, policiją ir ad-

vimo likvidavimas nesustos prie 
Pabaltijo valstybių sienų.

Pasipriešindami savo prispau
dėjams, pabaltiečiai aiškiai įro
dė savo kietą nusistatymą at
gauti laisvę ir didžiai prisideda minisjtraciją iš Pabaltijo kraštų 
prie visų Sovietų Sąjungos pa- ' ‘ “
vergtų tautų vedamos kovos dėl 
laisvės ir teisingumo. Nepaisy
damos didelių nusivylimų ir sun
kių bandymų, Pabaltijo tautos tijo ir kituose Rytų-Centro Eu- 
tiki į savo laisvės ir nepriklau
somybės atstatymą.

Šią vasarą sovietinis okupan
tas Pabaltijo valstybėse rengia 
klaikų spektaklį — 25 metų pa- lizinui Likviduoti tuojau vykdy- 
vergimo sukakties iškilmes, ku- ti savo nudelstą prievolę, tuo- 
rių metu prievartaus pavergtą- jau pradėti svarstyti sovietų ko- 
sias Pabaltijo tautas rodyti dė- lonializmą Pabaltijo valstybėse; 
kingumą savo pavergėjams. MES ŠAUKIAMĖS į viso

Mes — laisvieji estai, latviai žmonijos sąžinę suprasti Pabalti- 
ir lietuviai — suprasdami mums jo valstybėms neatitaisytas pa
tekusią atsakomybę savo tautų 
ir istorijos atžvilgiu, 25 metų so
vietinės agresijos sukakties pro
ga jaučiamės įpareigoti iš naujo 
pareikšti mūsų tautų siekimus:

MES PRAŠOME laisvojo pa
saulio valstybių, ypač Didžiųjų 
Galybių, vyriausybes panaudoti 
visus būdus ir priemones Pabal-

ropos kraštuose tautų apsispren
dimo teisei vykdyti;

MES TAIP PAT PRAŠOME 
Jungt. Tautų Komisijai Kolonia-

MES ŠAUKIAMĖS į visos

SPAUDOJE

Ar kalta Lietuva?
“Tėviškės žiburiuose” Kanado
je atkarpoje tilpo neseniai iš
leistos pracūzų kalba knygos 
apie Vilniaus žydų gethų vo
kiečių okupacijos metu Lietu
voje (Dr. M. Dvorjewski, “La 
Victoir du getho”) atpasakoji
mas, kurioje autorius pasakoja 
to meto žydų sųlygas ir nepa- 
šykšti skaudžių priekaištų lietu
viams. Straipsnio autorius Pr. 
G., atpasakojęs tos knygos tu-

rinį, pabaigoje pastebi (T.Ž.
1965.IV.1.):

SAVANORIO NETEKUS
A.A. Antano Butavičiaus, gy

venusio Canberroje gyvenimas ne
sibaigia eiliniu nekrologu. Velionis 
buvo didžios dvasios lietuvis, gy
venęs aiškiais ir kietais nuos
prendžiais. Greičiausia velionis 
Antanas savo gyvenimo kelyje 
išsiugdė tokius ryškius lietuviškus 
principus tik todėl, kad tas jo ke
lias nebuvo veltui žengtas, o 
kruopštus ir tikslingas.

Velionis nepriklausomybėj ko
vose kovėsi pirmajame raitelių 
pulke eiliniu. Išėjęs atsargon pra
dėjo dirbti eiliniu raštininku, bet 
savo kietumu ir nuolatiniu žinių 
gilinimu Lietuvoje išsitarnavo ga
na aukštų pozicijų — buvo pas
kirtas plentų ir vandens kelių val
dybos vyriausiojo direktoriaus 
kanceliarijos viršininku. šalia 
kanceliarinio darbo jis ėjo j jau
nimų organizuodamas sportinin
kus, juos treniruodamas ir jiems 
vadovaudamas.

Ypatingai Antanas pasireiškė 
išeivijoje, Australijoje. Canberros 
lietuvių istorijoj jis paliko neiš
trinamus pėdsakus kaip bendruo
menės vadovas (pakartotinai bu
vęs apylinkės valdybos ir “švie
sos” Sambūrio pirmininku), jaut
rus ir detalus paskaitininkas ir 
t.t Ypač jis sielojosi dėl pačios 
lietuvybės ateities. Jo giliausiu 
įsitikinimu “lietuvybę galima iš
laikyti tik fizine ir moraline au
ka”. Jis giliai pergyveno mūsų

“Baigus skaityti Vilniaus gyd- 
M. Dvorjetskio knygų “La victoi- 
re du gettho”, tebeaidi sųmonėje 
kaltinimai vokiečiams, lenkams, 
latviams ,estams ir lietuviams. 
Susidaro įspūdis, kad visi jie bu
vo žydų budeliai, bet ypač lietu
viai, nes visa tai vyko Lietuvoje. 
Savo tvirtinimui paremti autorius 
suminėjo visų eilę lietuvių pa
vardžių, nors jo pasakojami fak
tai nevisi atrodo įtikinami, ypač 
tie, kuriuos jis pasakoja girdėjęs 
iš kitų. Galimas dalykas, kaikurie 
lietuviai, pakliuvę nacionalsocia
listų tarnybon, buvo įsukti į ne
lemtųjų žydų bylų. Bet tai labai 
negausūs paskiri asmenys, kurie 
jokiu būdu neatstovauja nei lie-

senimo progresuojantį abuojumą 
lietuviškiesiems reikalams, o dar 
labiau krimtosi dėl nutaustančio 
jaunimo, nors niekada nepametė
vilties, kad Lietuva prisikels lais- tuvių tautai nei Lietuvai kaip 
va. Prisimenu viename pokalbyje 
ta tema velionis Butavičius šitaip 
būdingai išsireiškė. “Telūžta 
linkstantieji beržai, teauga kad 
ir reti, bet tvirti ąžuolai”.

Velionis Antanas ir buvo vienas 
iš tų tvirtų ąžuolų.

J.V.

A. A.
Antanas Butavičius

ANTANUI BUTAVICIUI

mirus, žmoną ir sūnų giliai užjaučiame.

S. ir B. Jarembauskai

Antanui BUTAVICIUI

minis, Jo žmoną Ireną ir sūnų Algį giliai užjaučia

Sipavičiai

valstybei. Tad kaltinti visus lie
tuvius ir Lietuvų, kaip tai daro 
kaikuriose vietose autorius, yra 
daugiau negu neteisinga. Tai įžū
lu. Kuo gi dėti tie milijonai lietu
vių, kurie prie žydų bylos nėra 
nė rankos pridėję? Kuo gi kalti 
tūkstančiai lietuvių, kurie patys 
buvo vokiečių okupacinės valdžios 
persekiojami? Juk nuo vokiečių 
ginklo yra nukentėjęs nevienas 
lietuvis. Be to, autorius labai 
šykščiai sumini tuos lietuvius, 
kurie dalyvavo žydų gelbėjime. 
O buvo susidaręs ištisas sųjūdis 
Lietuvoje žydams padėti bei gel
bėti. Galbūt, autoriui tai nėra 
žinoma, bet tuo atveju tektų ar
ba pasiteirauti, arba tylėti. Kad 
žydų rašytojai labai menkai iške
lia savo gelbėtojus Lietuvoje, kal
ti ir patys lietuviai: jie kažkodėl 
nedrįsta iškelti viešumon tų fak
tų, kurie dar yra žinomi mūsų 
kartai. Jeigu žydų autoriai šau
kia lietuvius į pasaulio teismų, 
tai lietuviai, turi nemažesni pag
rindų šaukti ir žydus į tų patį 
teismų. Jeigu sovietinė* okupaci- 
jo« metu buvo sunaikinta, depor
tuota, kalinta, kankinta šimtai 
tūkstančių lietuvių, tai visoj toj 
byloj žydai vaidino didelį vaidme- 
nj. Dar ir dabar atvyksta liudi
ninkų iš pavergtos Lietuvos į Š. 
Amerikų, kurie pasakoja, kad jų 
kankintojai ir tardytojai daugely 
atvejų buvo žydai. Argi Lietuvos 
žydams, rašantiems knygas, ne
ateina į galvų mintis paklausti, 
kodėl kaikurie lietuviai dalyvavo 
nelemtoje byloje ir kodėl dauge
lis lietuvių buvo abejingi jų kan
čioms? Ar kartais ta lietuvių lai
kysena nebuvo išprovokuota pa
čių žydų? Jeigu po ilgų bendro ir 
darnaus gyvenimo metų Lietuvos 
žydai pajuto abejingų, kartais 
rūsčių dalies lietuvių laikysenų, 
turėjo būti priežastis. Ta priežas
timi tikirausiai nebuvo lietuviai, 
ne* jie pirmieji buvo atsidūrę žūt
būtinėje kovoje už *avo būvį prie* 
naikinantį priešų — sovietinį ko
munizmų. Tuo tarpu daugybė Lie
tuvos žydų buvo rusų talkininkai.

vergimo skriaudas ir stiprinti 
pastangas joms išlaisvinti;

MES DIDŽIUOJAMĖS Esti
jos, Latvijos, Lietuvos žmonių 
nepalaužiama rezistencija paver
gėjo užmačioms, siekiančioms 
jų tautinę ir žmogiškąją indivi
dualybę sunaikinti;

MES MANOME kartu su sa
vo tautomis, kad dabartiniai so
vietų ūkiniai, politiniai bei ideo
loginiai sunkumai, būdingi to- 
talistinei sovietų santvarkai, žy
miai nusilpnino Sovietų Sąjun
gą ir sustiprino pavergtųjų išsi
laisvinimo viltis;

MES PAŽADAME stiprinti 
savo jungtinę organizuotą veik
lą laisvajame pasaulyje Pabalti
jo valstybių laisvės bylai pagrei
tinti;

MES, PAGALIAU, PAREIŠ
KIAME ir laisvajam ir komunis
tų viešpataujamam pasauliui, ne
išskiriant nė Sovietų Sąjungos, 
kad išsilaisvinusios Pabaltijo 
tautos darys viską, kad užtikrin
tų savo kaimynams kuo geriau
sius, valstybinio suverenumo ir 
teritorinio neliečiamumo abiša
liu gerbimu pagrįstus, santykius.

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
LAISVĖS TARYBA: 
Vaclovas Sidzikauskas 

Pirmininkas 
Vyriausiojo Lietuvos

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais pre

kybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame per mus pasiųsti gi
minėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir tikrai reika
linga.

Siūlome šiuos vertingus, labai augštos kokybės dovanų 
siuntinius, ypatingai žemomis kainomis, į kurias jau įskaity
tas sov. muitas ir pasiuntimas (Anglų valiuta).

P — 3 : 6 jardai šiltos angliškos vilnonės Ulster medžia
gos dviems paltams ir 3i jardų ekstra geros viln. angį, medžia
gos vyr. kostiumui tik už £25.0.0.

V — 3 : 10J jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angt me
džiagų trims eilutėms tik už £16.15.0.

N — 4 : 16 jardų nepermatomo sunkaus, labai gražių 
raštų nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.

Jungiant N — 4 su P — 3 susitaupo trys svarai pasiunti
mo išlaidų, nes, pav., N — 4 ir P — 3 junginys tekainuoja 

£37.0.0 ir V — 3 ir N — 4 junginys £ 28.15.0.
M — 13 : 22 Ibs taukų, sviesto, šokolado, kakavos, ka

vos, arbatos ir t.t. tik už £10.0.0.

GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS PRISTATYMAS 
PER 3 — 4 SAVAITES.

Užsakymus siųskite:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD.. LONDON. E. 2., 
ENGLAND.

Atstovai Australijoje: K. Stankūnas, 5 Markwell St., 
Bowen Hills, Brisbane, Qnsld. ir St. Rečiuga, 58 Web) 
Street Nth., Mount Gambier, S.A.

Mūsų siuntinius galima užsakyti per COSMOS 
TRADING CO. 2, Schofield Str., Vic. Tel. 379-2325 
ir per visus skyrius visose valstijose.

KINIJA IR
(Atkelta iŠ psl.l)

patys gamintis sumodernintus kariuomenėj trejus metus, bet 
MIG-19 ir MIG-21 sprausmi- dabar, atrodo, tarnyba prailgi
mus (jets) naikintuvus. Atsime
name, kad dar neseniai keli Ki
nijos “MIG’ai”, kuriuos ameri- 
kiečia laiko atgyvenusiais, neti
kėtam užpuolime virš Vietnamo 
padarė nuostolių moderniems 
amerikiečių sprausminiams lėk
tuvams. Būdami vikresni ir leng
vesni, jie sukėlė paniką ir sky
nė laimėjimus. Nežiūrint tos pa
mokos, amerikiečiai tvirtina, kad 
Kinijos lėktuvai būtų nušluoti 
nuo erdvės per kelias dienas. 
Pavyzdžiui imamas tas faktas, 
kad dar 1958 metais Naciona
listinės Kinijos lėti F-86 Sabre 
sprausminiai naikintuvai, gink- 

_______  luoti raketomis, numušė 32 Rau- 
Komiteto ir Lietuvos Laisvės donosios Kinijos lėktuvus. Nuo 

to laiko kinai su savo aviacija 
niekur nepasirodę net jėgai pa
demonstruoti.

Bombonešių branduolį suda
ro 300 Rusijoj gamintų IL-28 
dvigubų sprausminių (twin jets) 
lėktuvų, kurie negali išvystyti di
desnio greičio ir esą nejudrūs.

Laivyne yra kelios flotilės ma
žu minosvaidžių ir kuterinio ti
no laivų, skirtų pakrančių sargy
bai. 28 povandeniniai laivai, su
maniai naudojant, kaip patys 
amerikiečiai pripažįsta, gali pa
daryti atitinkamos žalos priešo 
laivynui.

Kinietis pėstininkas yra verti
namas labai aukštai. Kasmet Ki
niia šaukia karo tarnybon 
700.000 vyrų iš 125 milijonu, 
tinkančiu vartoti sinkią. Pašauk- 

S-gos tieji ligšiol turėdavo tarnauti

narna iki 6 metų.

Išlaisv.

Komiteto Pirmininkas 
Aleksander Kuett 
Vice Pirmininkas 

Estijos Laisvės Komiteto 
Pirmininkas

V Uis Hazners
Vice Pirmininkas 

Latvijos Laisvės Komiteto 
Pirmininkas
NARIAI:

Juozas Bachuhas 
Pasaulio Liet. Bendruomenės 

Pirmininkas
Algis Zaparauskas 

Lietuvių Studentų S-gos 
Pirmininkas

Peter LejinS, jr.
Pasaulio Laisvųjų 
Latvių Federacijos 

Pirmininkas
Gundega Michel 

Pasaulio Latvių Studentų 
Pirmininkė 

Olev M. Piirsalu 
Pas. Estų Tarybos 

Pirmininkas 
Peer Rebassoo

Estų Studentų JAV Sąjungos 
Pirmininkas

LIGSIOL ĮVYKDYTI 
UŽPUOLIMAI

Dar ir dabar vyrauja nuo
monė, kad Kinija įsiveltų į ka
rą tik tada, kai būtų pati užpul
ta. Visa jos karinė struktūra ir 
ginkluotų pajėgų nejudrumas 
verčiąs ją koncentruotis gyny
boj. Galimas daiktas, kad ši teo
rija tinka didelio masto karui, 
tačiau smulkiuose konfliktuose 
Kinija pasirodė pakankamai ag
resyvi ir visai nevengė užpulti 
ginklu.

Jos dantis Korėjoje gerai pa
juto tiek amerikiečiai, tiek kitų 
tautų kareiviai, atvykę čia Jung
tinių Tautų vardu. Pasaulis tu
rėjo nuryti ir Kinijos žygius prieš 
nykštuką Tibetą. Kaip Sovietų 
Rusija Lietuvą, taip Kinija Tibe
tą (apie 1.5 milijono gyventojų) 
prarijo palaipsniui. Pradžioje 
prisidengė nepuolimo sutartimi, 
paskui kariuomenės dalinių įve
dimu, o vėliau visišku nepriklau
somybės panaikinimu. Gindami 
savo laisvę, tibetiečiai vedė at
kaklias partizanines kautynes, 
kurioms nuslopinti reikėjo ket
virčio milijono kiniečių karių. 
Jie ir šiandien ten tebėra. Teri
torinį ginčą su Indiia Kinija ir
gi bandė spręsti ginklų pagelba, 
bet čia buvo priversti savo agre
siją sustabdyti, šiuo metu tos 
pačios Kiniios rankomis kursto
mi karo veiksmai Vietname.

AUKOS
M. PASTOGEI

Nuo pereitų metų gruodžio 1 d. 
iki šių metų gegužės 20 d. Mūsų 
Pastogei aukojo:

A. Talandis £1, J.A. Reed £1, 
B. Kasparas £1, P. Antanaitis 10 
šil., L. Butkus £5, N. Zaborskis 
10 šil., B. Vanagas 10 šil., P. Pla-

Tai aišku ir iš M. Dvorjetskio 
knygos. Todėl žydų rašytojams 
derėtų kaltinti pirmiausia savuo
sius ir matyti abi medalio puses. 
Dabargi sudaromas Įspūdis, kad 
žydai buvo nekalti, o lietuviai — 
didžiausi niekadėjai. Tuo nepa
tarnauja nei pilnai istorinei tie
sai, nei geriems santykiams su 
lietuviais bei kitom tautom.”

takis £1, J. Povilavičius £4, A. 
Matukas £1, J. Adomavičius £1, 
K. Stančikas 15 šil., J. Sakalas £1,
J. čižauskas £1, P. Dirkis £3, H. 
.Tanulevičius £1, J. Adamsas £1, 
M. Vilkelis £1, J. Makarovas 10 
šil., J. Kiveris 10 šil., A. Eskirtas 
10 šil.. S. Paulauskas £1, A. Ta
mulevičius £2, V. Pumputis £1.3.0, 
per A. Misevičiaus vestuves su
aukota £5.14.0, V. Kauneckas £2, 
A. Žemaitis 10 šil.. J. Voveris £1, 
Z. Sipavičius £1, Povilaitis £1, V. 
Simniškis £1.10.0, P. Dranginis 
£1.7.0, A. Juodgalvis 10 šil., Sa
le’s seniūnija £5, E. Klimaitis £1,
K. Makūnas £1. Geelongo apyl. 
Valdyba £57.16.0, J.M. Birietų 
Birietu pobūvyje surinkta £7.10.0, 
T. Kašauskas £1, L. Chmieliaus- 
kas £1, P. Šatkus £1, Č. Liutikas 
£1.4.6, J. Sarokas £1, A. Šimai
tis £1, P. Mališauskas £1.

Mieliems aukotojams ir rėmė
jams už aukas ir parodyta pavyz
dinga mūsų spaudos reikalų su
pratimą, tariame nuoširdžią pa
dėką.

ALB Krašto Valdyba

ISTORINĖ MISIJA...
Nuo senų laikų Kinijoj puo

selėjamas mitas, kad Kinija yra 
pasaulio centras ir kad visos ki
tos aplink tą centra išsimėčiu
sios tautos yra menkavertės ir 
turi būti Kiniios išminčių va
dovaujamos. Tas mitas stiprėja 
su Kinijos galybės aušimu. Isto
rinė Kiniios misija buvusi pra
dėta 18-tam šimtmetyje, Man- 
chu dinastijos laikais, kada Ki
nija valdė dabar Rusijai priklau
sančius didžiulius plotus, sie
kiančius toli į vakarus ir i šiau
rę nuo Amūro upės. Jos žinioje 
tada buvo Mongolija, Korėja, 
Formoza. Jos klausė visa Indo- 
Kiniia. Kiniios žodis tada buvo 
istatvmas visai Arijai. Kad tą 
misija būtu salima toliau tęsti, 
iš Azijos pirmiausia turi būti pa
šalinta vakariečiu salvbė ir įta
ka. Ir Kiniia. neskubėdama, ruo
šiasi. Dabartinis Kiniios diktato
rius Mao Tse-tung yra įsitikinės 
kad tam reikės nuo 30 iki 50 
me.tu. Per ta laika Kinija išau
gsianti j dominuojančią galybę 
(superpower).
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BIRŽELIO TRĖMIMAI IR MES Kun. P. Vaserio sukaktis
Jei ne patys išgyvenę tai dau

gumoj iš gyvų liudininkų girdė
ję, kas vyko 1941 metų birže- 
14-15 dienomis Lietuvoje ir vi
same Pabaltijy. Šito net ir ne.; 
vertėtų kiekvienu metu kartoti. 
Dauguma mačiusių anuos bai
siuosius birželio trėmimus artė
jant antrai bolševikų okupacijai 
pasitraukė į Vakarus.

Įdomu, kiek mažiau iš mūsų 
būtų atsidūrę užsienyje, jeigu ne 
anos baisiosios birželio naktys?

Vokiečiams karą pralaimėjus 
Sovietų Sąjunga Lietuvą okupa
vo iš naujo Vakarų sąjunginin
kams tam pritariant ir nesiprie
šinant. Artėjant Sov. Sąjungos 
armijai mes, turėdami prieš akis 
anas baisiąsias birželio naktis, 
apleidom kraštą. Tačiau daugu
ma pasiliko; tūkstančiai mūsų 
partizanų dar virš dešimties me
tų po karo pabaigos ginklu ko
vojo už laisvę, kol žuvo. Grįžę 
rusai dar daug mūsų tautiečių 
deportavo į Sibirą jų vietoje ko
lonizuodami rusus.

Turbūt, daug neapsiriksiu taip 
nusakydamas mūsų bėgimo prie
žastį: išlikti gyviems, kad teik
tume tautai pagalbą iš Vakarų.

Sov. Sąjunga pagelbstint Va
karams ne tik buvo išgelbėta nuo 
katastrofos, bet po karo jai dar 
buvo leista užvaldyti virš 100 
milijonų europiečių. Po karo 
atėjo taika, taika daugelio pa
verstų milijonų sąskaiton! Karo 
laimėtojai susipyko ir pradėjo 
ruoštis baisiam tarpusavio ka
rui. kurio visi bijo, nes jam pa
sibaigus, atrodo, neliktų laimė

tojų.
Narni© pasilikę mūsų tautie

čiai šaukia ir laukia pagalbos 
pimiausia iš mūsų, laisvuose 
kraštuose gyvenančių. Mes patys 
vieni nedaug tegalime tiesiogi
niai paveikti mūsų tautos politi
nę būklę. Gi mūsų klausimas 
Vakarams nėra malonus dalykas 
ir kaip toks dažnai vengiamas. 
Niekas nesiryžta mūsų laisvės 
klausimo kelti pasauliniame, fo
rume, nes tada reiktų angažuo
tis ir prisipažinti prie praeities 
klaidų.

Tačiau mes privalome viską 
daryti, kad mūsų reikalas būtų 
nuolatos visokiomis progomis 
keliamas pasaulinėj viešumoj 
tam panaudojant visas galimas 
priemones ir apeliuojant į už 
laisvę stojančių tautų sąžinę, kad 
mūsų laisvės reikalas neliktų už
mirštas. šiame fronte nesame 
vieni — su mumis yra vien tik 
europiečių virš 100 milijonų! 
Mes nenorime nieko negalimo ir 
nežmoniško, bet reikalas teisin
gumo, teisės ir žmoniškumo, kas 
iš esmės atitinka ir pačių Vakarų 
siekimus. Su Vakarų pasaulio 
vieša opinija skaitosi ir Sov. Są

junga. Vakarų pasaulio opinijai 
esant mūsų pusėj, ir Sov. Sąjun
gai nebus patogu neatsižvelgti į 
mūsų tautos reikalus ar juos ig
noruoti.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- / 
nimo Komitetas, kuriu įeina vi
sų Lietuvoj buvusių politinių par
tijų atstovai kontakte su Pasau
lio Liet. Bendruomene, Ameri
kos Lietuvių Taryba ir kitomis 
tautinėmis institucijomis veda 
plačią akciją už mūsų tautos iš- ' 
laisvininmą. Prie VLIK’o veikia 
Tautos Fondas, telkiąs minėtai 
akcijai lėšas. \

Australijoj Tautos Fondas tu
ri savo Atstovybę su būstine. 
Sydnejuje; jos skyrių ir įgalioti
nių yra visose didesnėse vieto
vėse. Birželio mėnesio deporta
cijų minėjimų proga Tautos Fon
do Atstovybė Australijoj pade
dant ALB-nei vykdys aukų va
jų-

Nėra jokios abejonės, kad 
mums privalu pagal galimumą 
Tautos Fondą paremti; jo iždą pa
pildydami mes atliksime, savo 
kaip garbingo žmogaus ir lietu
vio pareigą tėvynei.

S. Baltrantijūnas
Kun. P. Vaseris

Melbourno lietuvių katalikų ka
pelionas kun. Pranas Vaseris ne
seniai atšventė savo dvidešimt 
penkerių metų kunigystės jubilie
jų. šia proga melbourniečiai lie
tuviai jam surengė iškilmingų 
minėjimų, kur jubilijatas buvo 
pasveikintas ir apdovanotas.

Kun. P. Vaseris, prieš 15 metų 
atvykęs į Australiją pradėjo sa
vo pastoracines pareigas Mel
bourno lietuvių tarpe, kur ir da
bar darbuojasi. Per tų laikotarpį 
vietos lietuvių gyvenime savo 
veikla stipriai pasireiškė. Jo pas
tangomis įsteigti Melbourno lietu
vių parapijos namai, pradėtas 
leisti katalikiškos dvasios savai
tinis laikraštis “Tėviškės Aidai”, 
kurį jis dabar ir pats redaguoja.

Jo veikla nesiriboja vien tik pas
toracija: jis yra aktyvus visuome
nininkas, žurnalistas. Be to jis 
domisi ir mokslo laimėjimais. 
Prieš keletu metų jis paruošė ir 
išleido populiarų veikaliukų “Pa
dangių keliais”, kur jis skaity
tojų supažindina su visatos dės
niais ir konstrukcija.

Malonu šia proga jubilijatų pa
sveikinti ir palinkėti dar ilgai 
darbuotis su neišsenkama energi
ja savo pašaukime ir lietuvių tau
tos tarnyboje.

Kultūrine kronika
Solistas Virgilijus Noreika vie- DR. GIRNIUI — 50 m. estų ir latvių literatūrai. Įvadinį 

Sėjo keturius mėnesius Italijoje, 50-sias gimimo metines gegužės straipsnį moderniųjų Pabaltijo 
Milane, La Scaloje. Jis pareiškė, 25 d. mini pasižymėjęs lietuvis tautų literatūrų parašė rašytojai 
kad nedaug matęs, nes dėmesį filosofas ir visuomenininkas dr. A. Landsbergis ir amerikietis 
telkęs dainavimui, jo tobulinimui. Juozas Girnius. Jis gimęs 1915 m. Clark Mills. Lietuvių literatūrai 
Italų kalba paruošė dvi partijas: Sudeikiuose, Utenos apskr. Studi- atstovauja J. Aistis, P. Andriušis,

"hercogo "Rigoletto” ir Rudolfo jas gilino užsienyje. Vytauto D. K. Bradūnas, B. Brazdžionis, J.

Kolegą “Tėviškės Aidų” Redaktorių,
KUN. PRANĄ VASERĮ,

25rių metų kunigystės jubiliejaus proga nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime ilgų ir kūrybingų metų.

"Mūsų Pastogės” Redakcija

ŽYDAI BĖGA Iš LENKIJOS

šiuo metu gomulkinėje Lenki
joje gyvena 30.000 žydų. Jų skai
čius nuolat mažėja, nes kiekvie
nais metais tūkstantis žydų išsi
kelia j Vak. Europą, JAV-bes ir 
Izraelį. Lenkijos gyventojus — 
lenkus ir žydus — ypatingai jau
dina tai, kad priešžydiškos nuo
taikos paplitusios daugiau jauni
mo, kaip kitų gyventojų tarpe. 
Nors Lenkijos vyriausybės laiky
sena žydų atžvilgiu nėra bloga, 
tačiau lenkų komunistų grupė iš
naudoja antisemitizmų savo ga
lios interesams. Toji grupė, tai 
nacionalistinių nuotaikų "Parti
zanų grupė”, kuriai daugiausia 
priklauso jaunieji partijos parei
gūnai ir “kietosios linkmės” at
stovai. "Partizanų” nuomone, tar
nautojas turį būti tikri lenkai.

(E)

“Bohemoje”. Milane Noreika ga
lėjęs pamatyti beveik visus La 
Scalos spektaklius. Jo didžiau
sias įspūdis buvęs, kai viešnagės 
pabaigoje surengtame koncerte 
lietuviškai italams padainavęs 
dainas: “Tris dienas, tris naktis” 
ir “Aš išdainavau”. Buvę malo
nu, kad italų publika šiltai suti
kusi lietuvių dainas.

*
Vilniaus akad. dramos teatras 

gegužės 15 d. pastatė Goethės 
“Faustų”. Būdinga, kad, “Faus
to” — sudėtingo, filosofinio kla
sikos veikalo ligšiol nepasiryžo 
pastatyti joks Sovietų Sųjungos 
teatras. Veikalų Vilniuje pastatė 
Jonas Rudzinskas, scenovaizdžius 
sukūrė J. Jankus, kostiumus — 
J. Surkevičius. Fausto vaidmenį 
įkūnijo H. Kurauskas, Mefisto — 
J. Rygertas.

Universitete dėstė filosofijų. 1951 
m. įsigijo dr. laispnį Montrealio 
universiteae, Kanadoje. Girnius 
ypatingai domisi egzistencine fi
losofija. Šalia visos eilės straips
nių, išeivijoje išleistų svarbių 
knygų, Girnius daugiau kaip 10 
metų redagavo L. Enciklopedijos 
tomus. Aktyviai reiškiasi visuo
menės veikloje, ypač ateitininkuo
se. Nuo šių metų pradžios yra 
“Aidų” žurnalo redaktorium.

(E)

“THE LITERARY REVIEW” 
PABALTIEČIAMS

Fairleigh Dickinson Universi
teto (New Jersey) leidžiamas 
Charles Angiff (romanistas ir li
teratūros kritikas) ir Clarence 
Decker (literatūros kritikas) re
daguojamas trimėnesinis The Li
terary Review savo šių metų pa
vasario numerį paskyrė lietuvių, 

Kaupas, A. Markevičius, V. My
kolaitis-Putinas, H. Nagys, A. Ni- 
liūnas, H. Radauskas, A, Škėma 
ir J. Vaičiūnaitė. Estų literatūros 
pavyzdžiams skirta 30 psl., latvių 
— 37 psl., lietuvių — 48 psl. Apie 
kiekvienų autorių įdėti glausti 
biografiniai duomenys. Savo ve- 
damųjį redakcija baigia taip:

“Lietuva, Estija ir Latvija yra 
Sovietų Rusijos pavergtos jau 
daugiau kaip vienos kartos am
žius, tačiau šių kraštų rašytojai 
yra radę kelius apdainuoti savo 
tautų praeitį, jų herojus, savo 
kraštų dangaus šiltų skaidrumą, 
nepaisydami jau taip ilgai kūjo 
ir piautuvo darkomų jų gatvių ir 
jų kraštovaizdžio... Šios trys ma
žos tautos yra davusios moder
niajai Europos istorijai nuosta
biausios poezijos ir dailiosios 
prozos gabalų...” Tai tikrai gra
žus žurnalo gestas Lietuvos lais- 

kovos 25 metų sukakties proga.
(E)

* X
Šveicarijoje gyvenus didis lie

tuvių veikėjas, pats šveicarietis, 
Dr. Juozas Eretas kruopščiai ren
gia savo bičiulio prof. Kazio 
Pakšto, mirusio prieš porų metų 
Amerikoje, monografijų. Pats bū
damas šveicaras, prof. Dr. J. Ere
tas buvo Lietuvos nepriklausomy
bės kovų savanoris, ir Lietuvoje 
išgyvenęs per visų nepriklauso
mybės laikotarpį, pasižymėjęs ne
paprastu dinamizmu visuomeninė
je ir mokslinėje veikloje.

★
Gegužės 3 d. iš Vilniaus j Bul

gariją gastrolėms išvyko Vilniaus 
universiteto dainų ir šokių liau
dies ansamblis (iš viso 110 stu
dentų). Jie laivu iš Odesos nuvy
ko į Varnų ir iš jos auto mašino
mis apsilankys Sofijoje, Plevene 

ir kituose miestuose . Anksčiau 
ansamblis yra keliavęs po čekos- 
lovakijų, Lenkijų ir Vengriją.

(E)

G. GALVAI — 60 m.

Kovo 3 d. 60 m. amžiaus su
kako Gediminui Galvanauskui — 
Galvai. Jis gimęs Zizonių km., 
Vabalninkd valšč., Biržų apskr. 
Ekonomistas, tarptautinio ūkio 
studijas gilinęs įvairiuose užsie
nio miestuose. Lietuvoje dirbo — 
ūkio, statistikos srityse — įvai
riose ministerijose, buvo preky
bos instituto docentu, 1941 m. 
Biržų miesto burmistru. Visos ei
lės laikraščių, žurnalų nepr, Lie
tuvoje ir išeivijoje bendradarbis, 
1953 — 1955 m. vadovavo VLIKo 
Informacijos Tarybos radijo sky
riui. Šiuo metu gyvena Čikagoje, 
JAV. (E)

VKRTGJAS
Pastarasis Newcastle Lietuvių Diskusijų Klu

bo posėdis buvo skirtas Mažajai Lietuvai. Bene
diktas Uoginis skaitė rūpestingai paruoštą paskai
tų apie “Mažosios Lietuvos lietuvius amžių eigo
je". Besiklausydami patyrėme, kaip aistiškai — 
lietuviškas kraštas krikščionybės ir vokiečių poli
tikos pastangomis ilgainiui buvo germanizuotas. 
Paskaitų papildė diskusijose dar klaipėdietis Mar
tynas Aušrota patiekęs negirdėtų faktų iš lietu
vių kovų su vokiečiais jau šio amžiaus pradžioje.

Pagal prigijusių tradicijų po diskusinio posėdžio 
vienas klubo narys papasakoja savo gyvenimo 
lemtingiausių arba keisčiausių įvykį. Šį kartų iš 
eilės turėjo pasakoti Martynas Aušrota. Tačiau jau 
buvo gana vėlus laikas ir aš turėjau atsiklausti, 
ar verta toliau posėdį tęsti. Už visus atsakė Vladas:

— Lauke lietus, o barai vistiek jau uždaryti 
— kur gi dėsies? Tegu Martynas pasakoja, o tu, 
Motiejau, papildyk, jei turi, kad širdis neapsnūtų.

Vaišinau bičiulius dar pernai žmonos gamin
tu naminiu vynu, kurį visi gyrė, o Martynas už
sikūręs pypkutę pradėjo pasakoti:

“1936 metais baigiau Vytauto Didžiojo gimna
zijų Klaipėdoje ir tų pačių metų rudenį stojau 
studijuoti ekonomikos Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune. Studijų metu buvo privalomi egzami
nai iš dviejų svetimų kalbų. Vokiškai mokėjau iš 
mažens, tad teko daugiau prisėsti prie rusų kal
bos, kurių po poros metų tiek išmokau, kad ga
lėjau laisvai ir kalbėti, ir rašyti.

1939 m. Klaipėdos kraštas perėjo Vokietijos ži
nion. Aš pasilikau Kaune, nors motina ir brolis 
man patarė grįžti namo. Jie bijojo, kad vokie
čiai manęs nepalaikytų lietuviu šovinistu. Betgi 
aš juk buvau lietuvis! Ir be to, labai rūpėjo baig
ti universitete studijas, kurias ir baigiau 1940 m.

Užėję rusai komunistai Lietuvoje siautėjo žiau
riai: terorizavo, žudė ir trėmė. Jie ir mane buvo iš 
tarnybos atleidę ir net į kalėjimų uždarę ketu
riems mėnesiams, bet Vokietijos pasiuntinybei įsi
kišus vėl buvau išleistas ir grįžau gimtojon Klai
pėdos

M ŠEŠKUS

Išbuvęs namie pas motinų ir brolį vienų mė
nesį buvau pašauktas vokiečių kariuomenėn. Ap
mokymo metu norėjau patekti į karininkus, bet 
buvau kaip lietuvninkas nepatikimas. Vis tik pa
tekau į vertėjų kursus, kuriuos po šešių mėnesių 
baigęs Berlyne patekau į kalnų šaulių korpo šta
bą vertėju. Jo būstinė buvo Parkinna miestelyje 
Petsamo srityje Suomijoje.

Vertėjo darbas man gana patiko, ir aš jį at
likdavau gana sėkmingai. Gyvenome gana patogiai 
įsitaisę. Tačiau klimatinės sąlygos tundroje buvo 
gana sunkios. Vasara tetrukdavo tik nuo. birželio 
vidurio iki rugpjūčio pabaigos. Ir saulė šias as
tuonias savaites nenusileisdavo. Visa tundra at
rodė kaip banguojančių žiedų jūra. Visos laukinės 
gėlės skubėjo žydėti, kol šviečia saulė dieną ir 
naktį. Saulę temdantys spiečiai uodų kankino ka
reivius ir be specialių tinklelių prieš uodus nega
lėjai atvirame ore pabuvoti.

O žiemos buvo žiauriai šaltos! Sniego pūgos 
ištisomis dienomis ir naktimis maišydavo dangų su 
žeme. Joms siaučiant nei vokiečiai, nei rusai ne
kišdavo nosies iš savo bunkerių. Gruodžio — sau
sio mėnesiais saulė visai nepatekėdavo. Aštuonių 
savaičių prieblanda — naktis drauge veikė ir į 
kareivių psichikų. Be to, karo metu tundra buvo 
vyrų kraštas. Tūkstančiai kareivių ištisus metus 
nebuvo matę moters. Dėl to ir eilės kitų priežas
čių daugybė kareivių susirgdavo taip vadinama 
“tundros liga (Tundrafieber). Gal dėl to vokie
čių karo vadovybė, nežiūrint milžiniškų nuotolių, 
kasmet siųsdavo kareivius atostogų, kad jie ten 
dvasiniai atsigaivintų ir nuo tundros ligos pasi
gydytų.

Visa vokiečių kariuomenė tundroje kariavo ant 
pašliūžų, nes tai ištisus mėnesius tebuvo vienintėlė 
susisiekimo priemonė. Žinoma, buvo ir kalnų šau
lių mulų, arktikos šunų rogių ir panašių į geldas 
priemonių, traukiamų šiaurės elnių. Pašliūžomis 
naudodavomės aštuonis mėnesius į metus. Tai bu
vo kariškas sportas, kurį aš mėgau, nors ilgų žy
gių ir žvalgybos metu sunki kuprinė ar radijo 

siųstuvas šėtoniškai nuspausdavo pečius.
Parkinna — miestelis, kur buvo korpo šta

bas, išsistatęs Namajaki upės kairiajame krante 
prie pat upės žiočių. Vokiečių — rusų fronto li
nija tiesėsi apie 40 km į rytus nuo Parkinna ir 
ji ėjo nuo Ledinuotojo vandenyno per Laplandi
jos tundrų. Kur tundra baigėsi ir prasidėjo ne
aprėpiami Laplandijos iršiaurės Karelijos miškai, 
ten nebuvo jokios fronto linijos, nes tie miškai 
tiesiog buvo neįžengiami, įsiterpdami giliai į Ka
relijos ir šiaurės Suomijos teritorija. Juose tik 
“medžiojo” vokiečių ir rusų žvalgybos būriai.

Dvejus metus kariavau — vertėjavau saugia
me fronto užnugaryje — Parkinna miestelyje. Bet 
1944 m., fronte žuvus keliolikai vertėjų ir jų 
trūkstant, aš būdavau retkarčiais komandiruoja
mas į tuos žvalgybos būrius, kurie medžiodavo 
rusus Laplandijos ir Karelijos miškuose.

Vokiečių žvalgybos būrys būdavo iš apie 25 
gerai ginkluotų karių, vieno vertėjo ir vieno vir
šilos. Būriui vadovaudavo leitenantas. Žvalgybos 
būrys tose medžioklėse normaliai išbūdavo apie 
7-8 dienas. Ilsėdavomės išsikasę duobes (bunke
rius) sniege.

Turiu priminti, kad visi žvalgybininkai žie
mos metu vykdavo pašliūžomis be kurių gyvas pra
pultum. Tris kartus laimingai grįžau iš tų žval
gybinių išvykų. Kai išvykom ketvirtų kartų mane 
buvo apėmęs nerimas, lyg kokia nuojauta prieš 
nelaimę...

Penkias dienas šliaužėme vis gilyn ir gilyn į 
šiaurės Karelijos miškus. Pasiekę numatytą tikslų 
ir nepastebėję priešo pėdsakų pasukome atgal. 
Pavakary susidūrėm su rusų žvalgybos stipriu bū
riu (apie 100 karių). Prasidėjo kautynės. Skaičium 
skaitlingesni rusai pradėjo stipriai mus spausti. 
Mes, būdami geresni pašliūžininkai, būrio vadui 
įsakius, traukėme į šiaurę, kad atsipalaiduotume 
nuo priešo ugnies. Ilga miškinga pašlaitė dengė 
mūsų traukimąsi. Staiga mirtinai peršautas krito 
mano draugas radistas Egonas. Prišliaužęs nuka
binau nuo jo radijo siųstuvą ir užsimetęs sau ant 
pečių priešo apšaudomas galvotrūkčiais leidausi 
pakalnėn. Jau buvo gerokai pritemę ir aš, smar
kiai lėkdamas atsitrenkiau galva į beržų ir pasi
nėriau sniege... Atsipeikėjęs pamačiau prieš save 
rūsčius rusų kareivių veidus. Mano perskelta kak
ta smarkiai kraujavo. Mane ir du mano sužeistus 

draugus rusai nusigabeno į Kandalakšą. čia mus 
tris savaites tardė marindami badu. Vienas iš su
žeistų mano draugų netrukus mirė. Mudu liku
sieji patekom j belaisvių stovyklą Sirjenų žemėje 
ant Pečioros upės kranto, keletą šimtų kilomet
rų j rytus nuo Sytyvkaro miesto. Čia jau buvo 
apie 8.000 vokiečių karių belaisvių, paimtų prie 
Stalingrado.

Ligos, badas, šaltis ir geležinė belaisvių sto
vyklos drausmė kankino ir žudė belaisvius. Per 
vienerius metus (iki 1945 m. gegužio) mirė virš 
2000 belaisvių. Pasibaigus karui, nors maistas 
buvo kiek ir pagerintas, bet vistiek badavome.

1944 m. liepos mėn. pradėjau darbų stovyklos 
raštinėje kaip vertėjas. Be manęs buvo dar penki 
vertėjai prie įvairių darbo grupių. Vertėjo darbas 
išgelbėjo mano gyvybę, nes persirgęs eilę ligų 
sunkesnių darbų nebūčiau ilgiau ištvėręs.

Stovyklos viršininku buvo vienakojis majoras 
Ivanas Survilo. Tai buvo griežtas ir niūrus žmo
gus. Belaisviai jį vadino “vokiečių ėdiku”. Suži
nojęs kad aš lietuvis, majoras išklausinėjo, kaip 
aš patekau vokiečių kariuomenėn. Jam paaiškinau, 
kad Klaipėdos lietuviai, prijungus Klaipėdą prie 
Vokietijos, iš karto buvo laikomi Vokietijos pilie
čiai ir šaukiami kariuomenėn. Nuo to laiko jis 
pradėjo su manimi elgtis kiek žmoniškiau ir net 
kartais, pereidamas per raštinę numesdavo man 
pakelį papirosų ir leisdavo suvalgyti savo pietų 
likučius. Pamažu ir nejučiomis tarp majoro ir ma
nęs susidarė draugiška nuotaika. Visus svarbes
nius vertimus jis vis pavesdavo man atlikti. Bet 
kada raštinėje būdavo kitų rusų tarnautojų, jis 
manęs lyg ir nematydavo. Aiškiai nenorėjo, kad 
slaptosios policijos agentai užuostų mudviejų 
draugiškumą.

1946 m. gruodžio pradžioje visiems vertėjams 
buvo pranešta, kad to mėnesio 21 d. įvyks lagerio 
vertėjų egzaminai. Mes visi šeši vertėjai mokė
mės naktimis kad egzaminus išlaikytume, nes ti
kėjome, kad išlaikius egzaminus, mūsų sąlygos 
pagerės.

Paskirtą dieną mus raštiškai egzaminavo iš 
kažkur atsiųsta vokiečių kalbos mokytoja (kaip 
vėliau patyriau — majoro giminaitė) ir pats ma
joras, kuris vokiškai kalbėjo pusėtinai gerai. Eg
zaminų metu turėjom išversti vieną straipsnį iš 

(Pabaiga 'psl. 4)

3



MŪSŲ PASTOGĖ 1965 m. gegužės 31 d.

UKRAINIEČIAI VAKARUOSE 25 trimėnesinai žurnalai — tai iš 
viso 116 pavadinimų periodiniai 
lediniai.

KRATA NAMUOSE
Vak. Vokietijoje leidžiamame 

mėnesiniame “Osteuropa” žurna 
le paskelbta apie ukrainiečių spau
dų laisvajame pasauly. Tenka pri
minti, kad ukrainiečių emigraciją 
nėra pastarojo pasaulinio karo 
padarinys. Dar prieš pirmąjį pas. 
karą ukrainiečiai, išsisklaidę gru
pėmis, gyveno Vak. Vokietijoje, 
JAV-se ir kituose kontinentuose. 
Jei anuomet į Ameriką vyko dau
giau eilinių emigrantų, tai Eu
ropoje kiek daugiau susitelkė uk
rainiečių inteligentų — politikų, 
mokslininkų, rašytojų, karininkų. 
Netenka stebėtis, kad ukrainiečių 
emigracija negalėjo apsieiti be' 
savos spaudos — dienraščių, sa
vaitraščių, rečiau leidžiamų perio
dinių leidinių.

Po antrojo pas. karo didžioji 
naujosios emigracijos dalis susi
telkė Vak. Vokietijoje ir iš čia 
emigravo į kitus kraštus. Bendras 
ukrainiečių emigrantų Vakaruose 
skaičius siekia iki 2 milijonų. Po
kario sąlygomis Vokietijoje atsi
rado visa eilė leidinių. Pagal uk
rainiečių encklopedijos duomenis, 
iki 1950 m. tik Vak. Vokietijoje 
bei Australijoje buvo suregistruo
ti 275 įvairaus pobūdžio ukrai
niečių periodiniai leidiniai. Prasi
dėjus emigracijos Į užjūrius ban

gai, eilė leidinių sustojo. Kai ku
rie laikraščiai paversti į žurna
lus ar atvirkščai.

Įvairių pakeitimų nepaisant, 
ukrainiečių stebime gyvą spaudos 
judėjimą. Daugiau iškilo politinė 
publicistika — žinoma, spauda, 
be retų išimčių, yra prieškomu- 
nistinė. Spaudoje atsiranda ir kri
tiškos medžiagos, ryšium su Va
karų kraštuose pastebimomis 
nuolaidų ar pataikavimo Maskvai 
tendencijomis.

Ukrainiečių spaudoje svarbų 
vaidmenį vaidina ir konfesinio, 
bažnytinio turinio periodiniai lei
diniai. Tokio pobūdžio spauda 
itin paplitusi JAV-se. Šalia tų 
leidinių, žinoma, tos spaudos tar
pe rasime ir kultūros, meno žur
nalu?, jaunimui skiriamą spaudą, 
įvairių profesijų leidinius.

Finansiniai ukrainiečių spaudą 
remia politinės partijos, paskiros 
įstaigos. Tiražo atžvilgiu, daugu
ma ukrainiečių laikraščių spaus
dinama tarp 3.00 ir 10.000 egz.

Ukrainiečių spaudos 1963 m. iš 
viso buvo 471 pavadinimas. Į ben
drą leidinių skaičių įeina 2 dien
raščiai (abu JAV), 28 savaitraš
čiai, 4 laikraščiai išeiną 2 kar
tus per savaitę, 47 mėnesiniai žur
nalai, 10 dvisavaitinių žurnalų ir

Šalia ukrainiečių spaudos ten
ka paminėti ir kiekviename dides-
niame JAV mieste veikiančias uk
rainiečių radijo valandėles ir te
levizijos transliacijas (jos orga
nizuojamos kai kuriomis progo
mis). Didelį politinį, propagandi
nį poveikį turi ukrainiečių kalba 
transliuojamos programos per 
“Amerikos Balsą”, “Liberty” 
(Swoboda) radijo siųstuvą Miun
chene, per siųstuvus Vatikane, 
Romoje ir Madride. Tos progra
mos daugiausia skiriamos Ukrai
nos gyventojams krašte. (E1)

NELAIKYKIME PASENUSIŲ VAISTŲ

Laikas gyvenime vaidina esmi
nę rolę: viskas sensta — net ak
menys, nekalbant apie gyvus orga
nizmus. Bet ypač greitai sensta 
maistas, kuriuo mes palaikome 
savo gyvybę. Niekad nepatartina 
ilgai laikyti maisto, nesvarbu, ar 
jis būtų šviežias, ar konservuotas. 
Rinkoje dažnai būna senų konser
vų išpardavimai labai pigia kaina. 
Pagunda didelė nusipirkti tuos pa
čius konservuotus maisto produk-

PARAMA GIMMAZIJAI

MOTERYS ATSILIEPKIT!
ATSIŠAUKIMAS I SYDNEY MOTERIS

Sydney Liet. Moterų Soc. Glo
bos Draugijos dabartinė valdyba 
baigia savo 2-metų kadenciją ir 
birželio 20-tą dieną, Lidcombe 
Parapijos salėje, tuoj po pamal
dų, įvyks visuotinis D-jos susirin
kimas, kuriame rinksime naują 
valdybą.

Mūsų draugija, berods vienin
telė registruota lietuviška labda
ros organizacija Australijoje su 
savo registruotais įstatais. Nese
niai teisininkė Gražina Biveiny- 
tė aprašė lietuvių spaudoje, ko
kią naudą labdaros organizacijai 
būti registruotai. Iš to mes ma
tome, kaip tai svarbu bet kokiai 
veiklai pravesti.

Draugija šelpia kur tik reikia, 
lanko ligonius esančius draugijos 
žinioje, pagalba teikiama nežiū
rint kas jis bebūtų. Draugijos už

simojimas gauti veltui valdiškos 
žemės (Crown Land) Senelių ir 
Poilsio Namų statymui, nėra pa
dėta ant “lentynos”, bet visą lai
ką yra judinamas atitinkamose 
įstaigose. Niekas neina greitai, 
ypatingai valdiškose įstaigose, bet 
yra vilties kad sulauksime ir sta
tysime Senelių ir Poilsio Na
mus.

Atsižvelgiant į visa tai, reikėtų 
visoms moterims rimtai atkreipti 
dėmesį, ir tinkamai įvertinti mū
sų draugiją. Reikėtų visoms di
džiuotis ir norėti kartu dirbti ir 
gražiai bendrauti. Čia nėra drau
gija mažam būreliui moterų, ku
rios neilstamai dirbtų, bet vi
soms reikia jungtis ir dirbti ben
drą darbą. Mūsų draugijai nuolat 
reikiant išteklių labdaros dar
bams, galim pravesti įvairių kul
tūrinių parengimų, kur būtų vien

Per Melbourne Liets. Moterų 
Soc. Globos Draugiją Vasario 16- 
sios Gimnazijai Vokietijoje pa
remti aukojo šie asmenys ir or- 
ganizacsijos:

Melbourne Apylinkės Valdyba 
£25, Latrobe Valley Seniūnija 
£5;

Po £2: A. Lastas. Po £1: Aniu- 
lis, Arlauskas, L. Baltrūnas, Dr. 
Didžys, neišsk., A. Pridotkas, V. 
Pumputis, P. Šalkauskas, V. 
Šnirienė , ,B. Vanagas, B. Ving- 
rys. Po 10 šil.: A. Baleišis, O. 
Baltrušaitis, neišsk., neišsk., Bi- 
kulčius, A. Bladzevičius, A. Bū
ga, S. Grincevičius, neišsk., ne
išsk., J. Kairiūkštienė, Dr. I. 
Kaunas, A. Krausas, Kvietelaitis, 
Kliukas, V. Jakutis, O. Liubinie- 
nė, E. Mackevičienė, B. Makulis, 
A. Matukevičienė, J. Petraitis, 
V. Petrus, J. Plečkauskas, Z. Rau
dys, A. Ročius, J. Rūkas, F. Ro
čius, šalkūnas, A. Savickas, A.P. 
S., VI. Savickas, Šiurkienė, E. 
šeikienė, J. Suras, J. ūsas, .S

Zajančauskas, G. Žvinakis.
Po 7 šil.: I. Vaitkus. Po 6 šil.: 

M. Augustauskas, Š. Eimutis, A. 
Šakys, šėkas, B. Zabiela. Po 5 
šil.: Bukauskas, K. Čėsna, A. 
Grikšelis, A. Jankevičius, Kaspe- 
raitis, J. Macejūnas, R. Ragaus
kas, L. Vacbergas, Petysj V. Zda
navičius. Po 4 šil.: A. Budris, ne- 
isk., A. Matulis, A. Mikailas, B. 
Paškevičius, i?, Kuzmickienė, V. 
Kalvaitis, R. Špokas, B. Stepona
vičius. Po 3 šil.: A. Kemešys. Po 
2 šil.:' Anonimas, A. Bužinskas, 
L. Geštautas, J. Dudėnas, Kati
lius, A. Liubinas, K. Mature, V. 
Papeliučkienė, J. Petrašiūnas, A. 
Šeikis, P. Vadagas, P. Vilutis. Po 
1 šil.: Stanaitis.

Visiems aukotojams sudėtomis 
aukomis parėmusiems Vasario 16 
gimnaziją tariame didelę padėką. 
Pinigai persiųsti minėtai gimna
zijai į Vokietiją.

Melb. Liet. Mot. Soc. Globos
D-jos Valdyba

tus už pusiau žemesnę kainą, negu 
tuos pačius už pilną. Iš tiesų, jie 
leidžiami į rinką abejotino sveika
tingumo ir todėl daugeliu atvejų 
pavojingi. Sveikatos ministerija 
šioje vietoje negali nieko priekaiš
tauti, nes patikrinus dažniausiai 
jie būna vartotini. Tuo tarpu jų 
kokybė labai abejotina ir kartais 
galima pigiai nusipirkti sunkius 
apsinuodijimus arba net mirtį.

Sensta taip pat ir vaistai. Kiti 
pagal receptus gautus vaistus, jei
gu jų nesuvartojo turėtos ligos at
veju, taupo tikėdamiesi ateityje 
juos panaudoti sau arba panašiu 
susirgimu kitiems. Ir taip tokie 
vaistai gali išbūti nepaliesti jūsų 
namų vaistinėlėje ilgesnį laiką. 
Tai yra labai rizikinga. Ir vaistai 
su laiku sensta, kaip ir kiekviena 
kita substancija: per ilgesnį laiką 
jų sudėtis jeigu ir chemiškai ne
pasikeičia, bet išsisklaido arba 
įgyja naujų, žalingų savybių, ku
rios vietoj padėjus gali labai daž
nai pakenkti. Tad visados patar
tina kartas nuo karto peržiūrėti 
savo namų vaistinėlę ir netinka
mus vaistus be jokių abejonių iš
mesti, kad nekiltų pagundos abejo
tinais vaistais pasinaudoti.

Gydytojas! ir sveikatos institu
cijos pataria:

1) Išmesti pirmiausia senus re
ceptus.

2) Išmesti visokius vaistus, ku
rie bestovėdami pakeitė savo spal
vą arba atsirado buteliuko dugne

nuosėdų.
3) Netinkamos vartojimui tos 

tabletės, kurios jau ima trupėti, 
irti.

4) Pipetės arba švirkšteliai, ku
rie buvo naudojami vartojant 
vaistus prieš turėtas užkrečiamas 
ligas, gali turėti prilipusių ligos 
bakterijų. Juos prieš vartojant 
reikia arba gerai išvirinti, arba 
visai pašalinti.

5) Įvairūs tepalai (mostys), 
jeigu jose matoma atsiradusių iš
skirtinų dėmių arba ilgokai pasto
vėję pas jus, pašalinkite.

6) Įvairūs dezinfektantai, jei
gu juose atsiranda drumzlių, at
rodo nešvarūs, vartojimui visai 
netinkami.

7) Išmestinos aspirino ar dispri- 
no tabletės, jeigu jose jaučiamas 
ar užuodžiamas acto skonis.

8) Visi skystieji vaistai, jeigu 
pastebimos bet kokios bonkutėje 
nuosėdos, kurių anksčiau nebuvo 
ar neturėjo būti, skubiai šalintini.

9) Vandenilio peroksidas (hyd
rogen peroxide), jeigu jis neiš
duoda stipresnių burbulų, vartoji
mui netinkamas.

10) Nevartotinas ir taip vadina
mas "Milk of Magsnesia”, jei jis 
susimeta į didesnius grumstus.

Ilgai stovėdami vaistai su laiku 
neišvengiamai pasiduoda cheminei 
ar molekuliarinei permainai ir ne 
tik susenę nustoja savo gydomųjų 
savybių, bet dažnu atveju pasida
ro nuodingi.

malonumas ir kartu išlaikytume 
lietuvikumą. Šitam įvykdinti rei
kalinga naujų jėgų, naujų idėjų.

Tad kviečiu visas moteris kiek
vienai imtis iniciatyvos, ir kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti _ visuo
tiniame susirinkime, kur ir susi
pažinsite su Draugijos veikla. 
Mums brangi kiekviena dalyvau
janti narė. Kadangi mes einame 
labdaros keliu, būtų mums džiau
gsmas jei visos Sydney moterys 
būtų mūsų narės.

O. Baužienė 
S.L.M.S.G.D-jos V-bos Pirmininkė

S.L.M. SOC. GLOBOS 
DRAUGIJOS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS
S.L.M. Soc. Globos D-jos vi

suotinis susirinkimas šaukiamas 
birželio 20 dieną, 1 vai. Lidcombe 
Parapijos salėje, tuoj po pamal
dų. Laiku nesusirinkus reikalin
gam narių skaičiui, susirinkimas 
įvyks po pusės valandos, ir bus 
skaitomas teisėtu nežiūrint daly
vių skaičiaus.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo prezidiumo suda-

ANAPUS UŽDANGOS
ANYKŠČIŲ VYNAS dalyvautų kuo didesnis nekomu- 

MASKVON nistinių organizacijų ir vad. pa-
Ryšium su gegužės 1-sios šven- žangiųjų skaičius. Numatoma, kad 

te, “Anykščių vyno” gamykla kongrese dalyvaus iki 2.000 daly- 
švenčių išvakarėse buvo išsiuntu- vių. Tikimasi, kad dalyvių būsią 
si į Maskvą 210.000 litrų 15-kos iš 100 kraštų. Kongresui lėšų nė
rusių natūralaus anykštietiško trūksta — ligšiol išlaidoms pa- 
vyno. Buvo pasiųsta vaisių ir uo- dengti jau turima 850.000 JAV 
gų vynas “Birutė” ir “Punktu- dol. suma. Didesnioji išlaidų da- 
kas”, lietuviškas midus “Anykš- lis skiriama kongreso dalyvių ke- 
čių šilelis”, spanguolių vynas lionės išlaidoms padengti. Kon- 
“Svajonė” ir kt Sovietinės sant- greso pagrindinė tema: “Taika 
varkos sukakties proga numatyta per bendradarbiavimą — gerovė 
gaminti dar dvi vyno rūšis: "Bal- per nusiginklavimą”.

Vertėjas
(Atkelta iŠ psl. 3)

rusiško laikraščio į vokiečių kalbą ir vieną rašinį 
iš vokiško žurnalo į rusų kalbą. Vertimai nebuvo 
sunkūs ir aš net buvau tikras egzaminus išlaikęs 
gerai.

Ir koks man buvo smūgis, kai po dviejų die
nų buvo paskelbti egzaminų rezultatai: visi kiti 
penki mano draugai vertėjai egzaminus išlaikė, 
tik aš vienas neišlaikiau! Gėda ir nusiminimas 
spaudė ir slėgė mane. Juk visa stovykla laikė mane 
geriausiu vertėju, o čia, mat, neišlaikiau papras
čiausių egzaminų!

Per dieną dirbau lyg apsvaigęs ir net abejo
jau, ar beverta toliau begyventi. Nors mano drau
gai vertėjai žodžiais ir guodė mane, bet jų akys 
atrodė, tyčiojos iš manęs.

Atėjo ir gruodžio 24-ji — Kūčios. Apmaudo 
slegiainas nelaukiau nei Kūčių vakaro, nei pačių 
Kalėdų, nors visi kiti belaisviai, kiek stovyklos są
lygos leido, šventėms ruošėsi. Visų akyse ir šir
dyse su švenčių nuotaika atgimė tėvynės ir arti
mųjų ilgesys. Tik mano širdis buvo apkartus ir 
išsiskyriau iš bendros nuotaikos.

Kūčių vakarą apie penktą valandą gavau įsa
kymą prisistatyti stovyklos viršininkui majorui 
Survilo.

Nuėjau. Radau majorą vieną sėdintį savo ka
binete ir gurkšnojantį vodką. Pripylęs stiklą ir 
žodžio netardamas pastūmė jį man. Ir aš tylėda
mas išgėriau. Pagaliau jis atsisuko į mane ir žvelg
damas man į akis paklausė:

— Sergi?
— Ne, atsakiau. — Tik neišlaikyti egzaminai 

kankina mane.
Nors ir įgėręs jis atsikėlė nuo kėdės ir nu- 

šlubavo prie geležinės spintos ir čia kiek pasi
rausęs ištraukė vieną mašinėle rašytą lapą ir 
man jį paduodamas puse lūpos ištarė:

— Skaityk.
Tai buvo slaptas raštas iš Maskvos. Dabar 

nebeatsimenu viso to rašto turinio, bet jame buvo 
pasakyta, kad turį būti pravesti vertėjų egzami
nai, ir juos išlaikiusius pasiųsti į vieną rytų Si
biro stovyklą, skirtą prie švino kasyklų. Neišlai
kiusius 1947 m. pradžioje paleisti iš nelaisvės ir 
grąžinti Vokietijon. Kitaip sakant, neišlaikyti eg
zaminai reiškė greitą laisvę ir grįžimą Vokietijon, 
o išlaikiusiųjų laukė tolimesnė nelaisvė ir gal 
net mirtis.

Majoras su neslepiamu pasitenkinimu stebė
jo, kaip aš staiga supratęs apsidžiaugiau. Majo
rui dėkojau su džiaugsmo ašaromis. Jis irgi pa

veiktas mano džiaugsmo paaiškino:
— Šiandie Kūčios, rytoj Kalėdos — didelė 

šventė. Aš vaikystėje Kalėdas švęsdavau drau
ge su motina ir tėvu. Jie mirę. Tu už kokių keturių 
savaičių būsi Vokietijoje. Pasveikink nuo manęs 
savo motiną!

— Bet, majore, išdrįsau paklausti — kas at
sitiko su mano egzaminų darbais?

— Aš juos sudeginau! Tu, kvaily, viską atli
kai perdaug gerai. Parašiau tavo vardu kitus ver
timus, pridarydamas daugybę žiopliausių klaidų. 
Net mano giminaitė mokytoja Zina erzinosi be
taisydama. — Ir majoras pats nusijuokė .

— Bet., kodėl, majore? Kodėl mane išgelbė
jai iš nelaisvės1?

— Kodėl? — pakartojo mano klausimą majo
ras. Jo niūrūs veido bruožai staiga pragiedrėjo, 
ir jis kiek susimąstęs man draugiškai atsakė:

— Matai — aš lietuvis! Mano senelis Zig
mantas Survila dalyvavo 1863 metų sukilime ir už 
tai jis ir .jo žmona buvo ištremti iš gimtinės Si
biran, ir apgyvendinti prie Jenisėjaus upės. Ten 
gimė ir augo mano tėvas Antanas Survila ir mo
tina Agota Šakalytė — Survilienė. 1940 m. aš 
aplankiau savo senelio gimtinę Lietuvoje. Gražu 
ten, labai gražu. Kai išeisiu į pensiją, apsigyven
siu Lietuvoje. Ne, nelieskim čia politikos, pali
kim... Aš myliu Lietuvą, myliu lietuvius ir neken
čiu... — Nutilo nebaigęs sakinio Kiek patylėjęs 
jau kitokiu tonu pratarė:

— Jei nori greit sugrįžti Vokietijon ir pa
matyti savo motiną, tai nė žodžio apie tai, ką esi 
čia girdėjęs. Tylėk, kaip žemė, supranti?

Aš ir tylėjau. Mano penki draugai jau gruo
džio 31 d. buvo pasiųsti į rytų Sibirą, į švino ka
syklas, kur mirtis greita. Negirdėjau, kad nors 
vienas būtų sugrįžęs namo.

Aš vis tylėjau net iki šiol. Jūs, mieli klubo 
nariai, esate pirmieji, kuriems pasipasakojau, ti
kėdamas, kad dabar šioji paslaptis vargu ar kam 
pakenks.” — Pasakojimą baigė Martynas Aušrota.

Kiti dar suabejojo, ar taip galėjo būti, bet 
Martynas griežtu balsu nutraukė abejones. Visą 
pasakojimą atidžiai išklausęs Petras pastebėjo:

— Neabejoju, ką Martynas papasakjojo, ir 
mane džiugina faktas, kad lietuvis lietuviui net ir 
neįsivaizduojamose sąlygose padeda. Ir šitas fak
tas mane labiausiai jaudina ir žavi!

Šios Petro minties pasigavo kiti. Jauniausias 
amžiumi klubo narys Stasys įsiterpė:

— Martyno pasakojimo niekad neužmiršiu. 
Meilė ir tarpusavio pagalba turėtų visur ir visada 
būti mūsų santykių pagrinde.

— Teisingai, Stasy! — atsistodamas pasakiau 
tuo užbaigdamas šį klubo posėdį. Tą patį momen
tą visi sustoję užtraukė “Lietuva, tėvynė mūsų...”

rymas.
3. Pereito susirinkimo protokolo 
skaitymas.
4. Pirmininkės pranešimas.
5. Iždininkės pranešimas.
6. Kontrolės komisijos praneši
mas.
7. Diskusijos del pranešimų.
8. Naujos valdybos rinkimai.
9. Klausimai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas.

Maloniai kviečiama kuo skait
lingiausiai dalyvauti. Moterys, 
kurios dar neįstojusios į d-ją ir 
norinčios susirinkime dalyvauti ir 
balsuoti, galės prieš susirinkimą 
įstoti ir užsiregistruoti pas sek
retorę, p. V. Petniūnienę.

S.L.M. Soc. Globos 
D-jos Valdyba

tiją”, sumaišytą iš obuolių, juo
dųjų serbentų ir šermukšnių, ir 
“Pavasarį”. Visi nauji gėrimai 
būsią pilstomi į originalios formos 
0,75 litro talpos butelius ir pen
kių litrų talpos ąžuolines stati
naites. (E)

KOMUNISTAI SPARČIAI 
RUOŠIA “PASAULINĮ 
TAIKOS KONGRESĄ” 

Komunistų įtakoje esanti
saulinė Taikos Taryba liepos mėn. 
10 — 17 d. Helsinkyje ruošia 
7-jį Pasaulinį Taikos Kongresą. 
Komunistai siekia, kad kongrese

Įvairiuose pasaulio kraštuose 
kongresą garsina specialūs pla
katai. Juose iškeltos numatomą 
diskusijų temos: nuo atomo gin
klų laisvos zonos krizių srityse, 
reikalas sustabdyti daugiašalį ato
minį apsiginklavimą (MLF), IŠ
stumti JAV-bes iš Pietų Vietna
mo. šios trys temos ryškiai liudi
ja, kiek minėtas kongresas gimi
ningas oficialiajai komunistų po-

Pa- litikai. (E)

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akiniu?. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vaL
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston S*., 
Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231

PRAŠOME PASKUBĖTI
Ryšium su pakeliamais muitais 

siuntiniams Lietuvon, visus, no
rinčius pasiųsti siuntinius, prašo
me atsiųsti užsakymus iki š.m. 
birželio mėnesio 15 dienos. Vėliau 
jau reikės mokėti padidintus mui
tus, kurie ypatingai pasikeičia vi
sų rūšų skarelėms, megstukams, 
kojinėms, kilimams, užtiesalams 
ir kit.

Užsakymus siųsti: TAZAB A 
CO LTD. 22, Roland Gardens, 

f. London, S.W.7. England. (Sklb.)

ĮDOMŪS faktai

Amerikos padedama Belgijos 
gelbėjimo misija išvadavo iš Kon
ge sukilėlių kontroliuojamų vieto
vių apie 2000 žmonių, kurie su
kilėlių buvo laikomi įkaitais ir 
net bandoma masiškai išžudyti. 
Turimomis žiniomis Kongo suki
lėliai yra išžudę apie 4000 Kongo 
elitinių darbuotojų.

PARUOŠĖ B. WILSON

Mūsų laikų žmonės išauga 
stambesni ir aukštesni. Palygi
namai daugumas iš viduramžių 
išlikusių šarvų yra permąži šių 
dienų vidutiniškam žmogui. Savo 
ūgiu šiandien ypač išsiskiria ame
rikiečiai, kurie laikomi aukščiau
siais pasaulyje. Bet ir kitų rasių 
žmonės paūgėję. Šios dienos ja
ponas yra apytikriai 4 inčais aukš
tesnis už savo senelį.

Amerikos šiaurės elniai savo 
kudlota išvaizda gerokai skriasi 
nuo elegantiškų europietiškų el
nių. Jų yra didžiulės kaimenės vi
soje šiaurės Amerikoje nuo Di
džiųjų Lokių ežerų iki arktikos. 
Civilizacija juos stumia vis labiau 
j šiaurę.
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BLOGA PRADŽIA 
f

Šių metų žiemos krepšinio pir
menybes Adelaidės Vyties pirmoji 
vyrų komanda pradėjo dviem pra
laimėjimais. Pirmame susitikime 
su Norwood komanda, atrodė, ne
bus vargo. Užsimetę kelis taškus 
mūsų vyrai atleido vadžias ir 
tikėjosi lengvo laimėjimo. Prie
šininkas žaidė be jokių žvaigždžių 
bet visuomet turėjo aikštėje pen
kis kovojančius žaidėjus. Pirmą
jį puslaikį vytiečiai laimėjo 27- 
24., antrame puslaikyje dar už
dedami keli taškai, ir visi tikri 
laimėjimu. Likus kelioms minu
tėms mūsų vyrai veda 8 taškų 
skirtumu. Priešininkai deda vi
sas, atrodo, beviltiškas pastangas 
išlyginti rezultatų. Laikrodžiui ro
dant 35 sekundes dar vedame tri
mis taškais. Varžovai panaudoja 
aikštės spaudimų ir atėmę kamuo
lį meta. Esant 1 taško skirtumui 
ir likus 15 sekundžių mes turi
me kamuolį bet., priešas vėl nu
neša, meta, pelno du taškus ir 
laimi rungtynes! Mūsiškiai, at
rodo, tiesiog nenori tikėtis, kad 
taip galėjo įvykti. Rungtynės 
baigtos. 44-45. Taškai: D. Atkin
son 13, J. Gumbys 8, S. Lukoše
vičius 4, R. Daugalis 11, E. Po
cius ir E. Gudelis po 4.

Antras susitikimas prakišta 
South Adelaide komandai 34-38 
(16-16). Rungtynės buvo apyly
gės, bet paskutinis žodis priklau
sė aikštės spaudimų naudojančiai 
priešininko komandai. Taškai: D. 
Atkinson 16, J. Gumbys su S. Lu
koševičium po 6, R. Daugalis 5 ir 
E. Pocius 1.

Antroji komanda taip pat pir
mame susitikime pralaimėjo. 
Žaista buvo labai silpnai, nors ir 
priešininkas nelabai buvo geres
nis. Pralaimėta 14-20 prieš Co
lonial Gentlemen komandų. Taš
kai: V. Straukas 6, J. Mikužy s ir 
R. Jablonskis po 3 ir A. Palaitis 
2. Antrų susitikimų ši komanda 
laimėjo, nugalėdama St. Michael’s 
Dragoons 31-6 (8-0) Taškai: J. 
Mikužys 16, V. Straukas 8, R. Ja
blonskis 5 ir A. Palaitis 2.

Jaunių iki 18 metų komanda, 
turinti daugumoje . svetimšalius 
žaidėjus, dukart pralaimėjo Vytis
— Norwood 27-34 (7-12) ir Vytis
- South 11-56 (2-18). Taškai: 
pirmame susitikime G. Andrew 
13, J. Smit 12 ir T. Ford 2. Ant
rame susitikime G. Andrew ir T. 
Ford po 4 ir J. Smit 3.

Maenibh
Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje.

Sydriejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

Užtikrintu laimėjimu sezonų 
pradėjo jaunių iki 16 metų ko
manda. Lengvai nugalėta North 
Adelaide, surenkant 58-27 (23-13) 
taškų. Žaidė ir taškus pelnė: K. 
Jaunutis 28, P. Kanas 14, A. Pa
laitis 8, A. Reivytis 4, R. Jona- 
vičius su P. Arlausku po 2. Ant
rosios rungtynės laimėtos 20-0 bo 
žaidimo nesusirinkus priešininkų 
komandai.

Jaunių iki 14-kos ir iki 12-kos 
metų komandos turėjo po vienų 
pralaimėjimų ir vienų laimėjimų. 
Abidvi komandos galėtų pasiekti 
geresnių rezultatų, jeigu turėtų 
nuolatinį trenerį. ,

MERGINOS PRADEDA 
LAIMĖJIMAIS

Žiemos sezone žaidžia dvi Vy- 
tiečių merginų komandos. Iš ant
ros komandos į pirmų perkelta 
Virga Jucytė. Šiaip komandos to
se pačiose sudėtyse, tik iš pirmos 
pasitraukė I. Pečiulytė. Pirmoji 
komanda pirmas rungtynes turėjo 
su United Church komanda ir jų 
nugalėjo 28-21 (10-6). Taškus 
pelnė: N. Vyšniauskaitė 10, G. 
Krivikaitė 8, M. šiukšterytė 4 ir 
M. Lapienytė su A. Krivickaite po 
2.

Antrose rungtynėse lengvai lai
mėta prieš Postai komandų. Re
zultatai 40-12 (18-9). Taškai: N. 
Vyšniauskaitė 22, G. Krivickaitė 
13, M. šiukšterytė 3 ir M. Lapie
nytė 2.

Antroji mergaičių komanda lai
mėjo prieš K x— Jets 20-13 (8-6). 
Taškus pelnė: L. Kuncaitytė 10, 
K. Baškutė su M. Matiukaite po 
4 ir E. Lapienytė 2. Antrose 
rungtynėse laimėta prieš West 
Adelaide 22-12 (8-4). Taškai L. 
Kuncaitytė 13, K. Baškutė 4, M. 
Matiukaite 3 ir'R. Marcinkevičiū
tė 2.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokė j imui. Mes kalbame vokiškai.

ilp©^?©
V. KLIMAITIS, adelaidiškis, 

buvęs Vyties krepšininkas, kartu 
su savo žmona ir prieaugliu atos
togų metu lankėsi Sydnejuje, kur 
buvo prižiūrimas ir globojamas 
buv. krepšininko V. Bačiulio su 
žmona. Paviešėjęs Sydnejuje ve
teranas V.. Klimaitis su šeima pa
traukė į šiaurę atsigauti ir pa
buvoti garsiajame “Surfers Pa
radise”.

DIDŽIAUSIĄ STAIGMENĄ 
Europoje padarė Ispanijos “Red 
Madrid” krepšinio rinktinė, fina
le nugalėjusi Sov. Sųjungos rink
tinę TSKA 76:62 ir tuo laimėjo 
Europos krepšinio taurę. Šias 
rungtynes Madride stebėjo apie 
6.000 žiūrovų ir čia pirmų kartą 
po Ispanijos civilinio karo buvo 
orkestro sugrotas Rusijos himnas.

PRIETELIUS IŠ AMERIKOS 
rašo, jog įvykusios Š. Amerikos 
krepšinio pirmenybės (žiūr. J. 
Šoliūno aprašymų) buvusios tiesiog 
fantastinės ir jeigu iš šių varžy
bų būtų buvusi sudaryta rinktinė 
į Australijų, tai ji būtų kokiu 
trečdaliu stipresnė už pernykštę. 
Daug sunkumų turėtų pakliūti į 
rinktinę tokie žaidėjai, kaip Je- 
sevičius, Slomčinskas, ir Bazėnas, 
o Motięjūnas ir Jankauskas net 
neturėtų galimybės. Pasirodo, kad 
lietuviškas krepšinis Amerikoje 
auga. Mes tik tuo džiaugiamės 
ir sveikiname!

Detroito Kovas — krepšinio meisteris
Į 

RAŠO JONAS SOLIŪNAS, U.S.A.

(žiūr. pradžią pr. M.P. N r.)

Dramatiškiausiomis pirmenybių 
rungtynėmis tenka laikyti pusiau- 
baigminį Gintaro — Neo — Litu- 
ania susitikimų, čia laimėjimų 
nulėmė ištvermė. Gaila, kad Gin
taras turėjo pirmame rate žaisti
prieš Lituanicų. Tos rungtynės 
Gintarų išvargino, kai tuo tarpu 
neo-lituanai į aikštę išbėgo laimėję 
pirmame rate be žaidimo.

Jau pačioje rungtynių pradžioje 
neolituanų greiti prasiveržimai 
užklumpa pavargimo žymes rodan
čius gintariečius ir Neo-Lituania 
išlenda 15:12 .ir 25:19 primavi- 
man. Gintaras vis tik nepasimeta 
ir pirmasis kėlinys baigiamas 33: 
27 neolituanų persvara.

Antrojo kėlinio pradžioje pail
sėjęs Gintaras pasiūlo spartų. Ne- 
olituanai pasimeta ir Gintaras iš-

Per šių metų sporto Klubo Gra
žuolės rinkimo balių 1965 metų 
gražuole išrinkta ilgametė Vyties 
sportininkė Irena Pečiulytė. Ant
rų vietų užėmė jauna sportinin
kė Pietų Australijos jaunių rink
tinės žaidėja Gina Krivickaitė. 
Trečių vieta taip pat atiteko jau
nai krepšininkei Marytei Lapie- 
nytei.

★
Virga Jucytė švęsdama savo 

gimtadienį, buvo pasikvietusi vi
sas krepšininkes ir jų vadovus 
pas save vaišių. Susirinkus spor
tininkėms ten pat kieme pažaista 
krepšinis ir stalo tenisas.

★
Šių metų Pietų Australijos 

krepšinio pirmenybių programos 
viršelius puošia puiki Algio Igna
tavičiaus nuotrauka šuolyje me
tant.

★
Vyties Klubo Valdyba suorgani

zavo lėšoms sukelti visus metus 
truksiančių savaitinę loterija — 
ųuizų.

★
Sydnejiškis S. Lukoševičius iš 

Adelaidės išvyko atgal į Sydne- 
jų. Dabar dar neaišku ar jisai ten 
paliks, ar grįš į Adelaidę.

B.N.

NO©^W>©1>
ŠTAI, ANĄ DIENĄ visai neti

kėtai patekau į Pašto Valdybos 
japoniško sporto varžybas, kurio
se dalyvavo Japonijos vicekonsu
las, Japonijos ministerijos atsto
vas, eilė kitų aukštų svečių ir... 
gana didelis būrys lietuviški) dū
šių vyrų ir moterų. Gi to viso prie
žastimi buvo “Kovo” pirmininkas 
H. Meiliūnas, kuris priklauso 
“dži-džitsu” klubui ir su savo 
grupe turėjo viešų pasirodymų. 
Nors atrodo pirmininkas ir silp
nokas, bet kai jis per kelias se
kundes patiesė keturis užpuoli
kus, tai ir aš pagalvojau, kad to
kių vyrų “Kovui” kaip tik ir rei
kia!

POPIEŽIUS PAULIUS VI au
diencijoje priimdamas sportinin
kus pareiškė: “Sportas gali būti 
labai naudinga priemonė žmogaus 
asmenybės išsivystymui, kas su
daro pagrindinę sųlygą darniems 
žmonių santykiams bendruomenė
je.”

KAZYS MERKIS, žinomas lie
tuvių šachmatininkas buvo pak
viestas į Amerikos koresponden- 
cinę šachmatų rinktinę ir balan
džio 1 d. pradėjo rungtynes dėl 
pasaulio čempiono vardo, žaidynės 
užtruks apie 2-3 metus.

ADELAIDĖS SPORTININKĖS 
tikrai pajuto europietiškų gegu

lenda 38:35 priekin. Nuo čia pra
sideda žūtbūtinė kova dėl kiekvie
no taško. Neolituanai naudoja 
greitį, bet Gintaras kietu gynimu 
atlaiko staigius puolimus. Nė vie
na komanda nepajėgia atsiplėšti. 
Likus penketui minučių žaisti Gin
tare jaučiamas nuovargis, tačiau 
neolituanai nepajėgia jo išnaudoti. 
Vis dėl to neolituanai įsitempia 
pirmauti 60:56 ir 68:64. Dar dvi 
minutės žaisti. Gintaras kovoja 
kaip pašėlęs. Jo gynikų tolimi 
metimai suranda tikslų. Laikro
dis rodo 16 sekundžių. Pasekmė 
76:74 neolituanų naudai. Gintaro 
Ciriela veržiasi ir praeina, bet 
teisėjas rodo, kad jis besiveržda
mas padaro baudų. Neolituanų ka
muolys. Gintaras ir vėl spaudžia. 
Bazėnas pavagia kamuolį ir sufo- 
luojamas. Viena ar dvi baudos. 
Trumpas aiškinimasis prie teisėjų 
staliuko. Bazėnas turi teisę mesti 
vienų baudų. Strategija aiški: 
pramesti kamuolį taip, kad ilgasis 
gintarietis po lenta (Slomčinskas 
ar Adzima) galėtų pakartoti. Tik 
taip būtų galima išlyginti, nes 
laikrodis rodo tik tris sekundes 
iki pabaigos. Bazėnas meta, pra-

“VARPO” ŽINIOS
“Varpo” Valdyba naujai persis- 

kirstė pareigoms:
Pirmininkas O. Baltrušaitis, vi- 

ce-pirm. G. Žvinakis, sekr. N. Ma- 
lišauskaitė, kasin. A. Baltutis, 
ūkio. ved. P. Dranginis.

Pasiskirstymo posėdžio metu 
vėl iškilo klausimas apie sporti
ninkų švarkus. Praeitais metais 
švarkai buvo užsakyti, depozitas 
įmokėtas, bet laiku atsiimtas, nes 
dingo siuvėjas “Frankis”. Šitais 
metais tikimės, kad siuvėjas ne
pabėgs, ir kad XVI Sporto Šven
tėj Geelonge, “Varpas” turės nau
jus švarkus. Pusę kainos už švar
kus primoka Sp. Kl. valdyba, ir 
švarkai liks sportininko nuosavy
bėj.

★
Melbourne lankėsi Tėv. J. Bo- 

revičius, S.J., buvęs Org K-to na
rys, pirmutinei išvykai Š. Ameri
kos Liet Krepš. vizitui į Austra
liją. Viešo atsisveikinimo metu, 
Tėv. J. Borevičiui “Varpo” var
du O. Baltrušaitis, J. Bladzevičiū- 
tė ir A. Milvydas įteikė atsimi
nimui mažų dovanėlę, padarytų 
iš suklijuotų bumerangų, kuri su
darė įspūdį lietuviškos koplytėlės. 
Vėliau visa Sporto valdyba buvo 
pakviesta į oficialius atsisveikini
mo su Tėv. J. Borevičium pietus.

i- 

žį. Ilgametė Australijos lietuvių 
stalo teniso čempionė O. Mikalai- 
nytė gegužės 22 d. susižiedavo. 
Kita Adelaidės sportininkė I. Gu
daitytė liepos 3 d. jau ir žiedus 
sumainys. Sveikinam, sveikinam 
laimingąsias ir linkime daug lai
mės!

VIEŠINT AMERIKOS LIETU
VIŲ krepšinio rinktinei Newcas
tle mieste mūsų sportininkai pa
darė istorinę pradžią čia laimėda
mi prieš Newcastle rinktinę. Bet 
štai, gegužės 20 d. ir Devenporto 
(Tasmanijos) rinktinė pakartojo 
lietuvių pernai padarytą pradžią 
ir nugalėjo Newcastle 56:53. New
castle krepšininkų nenugalimu
mo mitas sutrupėjo.

DIDYSIS ADELAIDĖS artile
ristas, aprimus medalių kovai, 
šiuo metu atsuko savo vamzdžius 
tiesiai į savo prietelių Karambą, 
kuris tik juokiasi sakydamas, kad 
geriau tiesioginiai dirbti, negu 
pilstyti iš tuščio į tuščių.

S. LUKOŠEVIČIUS (Čikėnas) 
žinomas Sydnejaus “Kovo” krep
šininkas paskutiniuoju metu gy
venęs ir žaidęs už Adelaidės Vytį, 
grįžo į Sydnejų. Ar tik ne marčios 
mamai parodyti, nuo ko turbūt, 
priklausys, ar jis pasiliks Syd
nejuje, ar vėl pasuks į Adelaidę.

Rimas Gailiau 

meta, bet kamuolys Modestavi- 
čiaus rankose. Švilpukas ir rung
tynės baigtos 76:74 neolituanų 
naudai. Taip krito mūsų meisteris 
Gintaras.

Rungtynėse žaidė ir taškus pel
nė: Neo-Lituania — Šilingas 25, 
Modestavičius 21, Burkauskas 14, 
Miknaitis 14, Augius 2, Bražins
kas O. Gintaras — Slomčinskas 
18, Adzima 17, Ciriela 12, Jasins- 
kas 10, Bazėnas 10, Stepanskis 7, 
švelnys O.

KOVA TARP MEISTERIŲ

Antrųjų varžybų dienų — sek
madienį galėtum pavadinti meis
terių kovos diena. Susikibo visa 
virtinė buvusių ir būsimų nugalė
tojų.

Pirmose sekmadienio rungtynė
se susiėmė Neris — Lituanica dėl 
paguodos rato nugalėtojo vardo, 
žaidimas buvo neįdomus, nes ne
daug kas jaudinosi, kas taps šio 
rato meisteriu. Laimėjo Lituani
ca 86:71 (40:38). Šiose rungtynė
se buvo malonu stebėti Jesevičių, 
kuris labai puikiai pasirodė pelny
damas net 32 taškus. Neries eilėse 
darbavosi Varnas, įmesdamas 23 
taškus.

Toliau rungtynės dėl 3 — 4 vie
tos. Tai pereitų metų baigmės da
lyvių pakartojimas. Kova tarp 
Aušros — Gintaro buvo neįtemp
ta, tik įdomi, šįkart Aušrai pasi
sekė atsikeršyti už pernykštį pra
laimėjimų. Gintaras žaidė apsnū
dusiai ir todėl Aušros greitakojis 
Gudas bei taiklieji šauliai Staniu
lis ir Sedlickas neturėjo vargo nu
ginkluoti Gintaro aukštaūgį gyni
mų po lentomis. Slomčinskas ne
rodė noro perdaug kietai kovoti, o 
Adzimai trūko kvapo. Visų pir
mų jį puslaikį pirmavęs Gintaras 
antroje žaidimo pusėje pradėjo 
pėsčiomis vaikščioti ir Aušrai te
ko trečioji vieta 102:99 (56:46) 
pasekme. Taškai. Aušra — Sta
niulis 37, Sedlickas 19, Skienynas 
17, Zentinš 15, Gudas 14; Ginta
ras — Slomčinskas 24, Ciriela 22, 
Stepanskis 18, Bazėnas 13, Adzi-

SVEIKINIMAS
Iš ŠIAURĖS AMERIKOS 

PABALTIEČIŲ PIRMENYBIŲ

Gegužės 15-16 dienomis Čika
goje įvyko Š. Amerikos . Pabal- 
tiečių pirmenybės, iš kurių ge
riausius linkėjimus “Mūsų Pas
togės” Sporto Skyriaus skaityto
jams rinktinės vardu atsiuntė 
Australijoje viešėjęs žurnalistas 
P. Petrutis.

Vyrų krepšinio rezultatai: Lie
tuvių Vid. Vak. rinktinė — Lat
vių rinktinė 113:98. Lietuvių rink
tinė — Latvių rinktinė 138:82.

Sveikiname pasirašė: Valdas 
Adamkavičius, Jonas šoliūnas, 
Viktoras Memėnas, Pranas če
kauskas, Algis Varnas ir Lary 
Jesevičius.

GUANTANAMAS TURI SAVO 
VANDENĮ

Guantanamo Kuboje saloje 
pastatytas už 10 mil. fabrikas, 
kuris iš jūros vandens gamina ge
riamą vandenį. Dabar sala daros 
nepriklausoma nuo Kubos. Anks
čiau vandenį gaudavo iš Kubos 
vamzdžiais ir mėnesiui mokėjo po 
14.000 dol. Guantanamas virto 
dabar amerikiniu miestu su 8,300 
gyventojų. Dar 1964 pradžioje 
darbininkų iš Kubos atvykdavo 
2261, dabar jų liko tik 561 ir ap
sigyveno pačiame Guantaname. 
Reikalingus darbininkus atsiga
bena iš Jamaicos.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS | 
S JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

| L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — | 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklų mirusia- £: 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

ma 9, Jasinskas 9, R. Slomčinskas
4.

Baigminės rungtynės tarp Det
roito Kovo ir Čikagos Neo-Litu
ania buvo vienos geriausių mūsų 
krepšinio istorijoje. Prieš Kovo 
komandų, nusagstytų žvaigždėmis, 
neolituanai pastatė greitį, koman
dinį susižaidimų, kovos dvasių ir 
ryžtų kovoti ligi paskutinės sekun
dės.

Jau pačioje pradžioje neolitu
anai pasiūlo spartų. Kovas bando 
gintis čekausko tolimais metimais 
bei Skaisgirio pakartojimais, bet 
nė vienam nesiseka. Neolituanai, 
žaisdami be Šilingo, kuris nesuspė
jo grįžti iš namų, gali išvystyti 
spartų, nes visas vienetas yra tik
ra spraktukų kompanija. Be to, 
Miknaitis žaidžia žavėtinai, Mo
destavičius kovoja kaip liūtas, o 
Burkauskas bombarduoja iš toli. 
Vis dėl to Kovas neolituanų entu
ziastingų žaidimų atsveria savo 
didesne patirtimi ir ūgiu. Be to, 
Kovas turi ir čekauskų, kurio nie
kas nepajėgia sustabdyti. Ir taip 
pamažėl Kovas prisiveja neolitu- 
anus ir kėlinį užbaigia kuklia 47: 
46 persvara.

Antrame kėlinyje ir vėl vyksta 
pašėlusi kova dėl kiekvieno taško. 
Neolituanams padeda grįžęs Šilin
gas, tačiau Modestavičius, gavęs 
ketvirtų baudų žaidžia atsargiau, 
kas čekausko su Skaisgiriu pui
kiai išnaudojama. Neolituanams 
trūksta pakartojimų iš po lentos, 
ne sAugius neįkerta didžiųjų Dzi- 
ko ir Montrės, o gynime Burkaus
kas, turbūt sužinojęs, kad ir vėl 
nepateko rinktinėn, nerodo jokio 
entuziazmo. Vis dėlto galingasis 
kovas turi dirbti kaip pašėlęs, kol 
pagaliau parklupdo ryžtinguosius 
neolituanus. 106:97

Tai buvo atmintinos baigminės 
rungtynės. Pirmų kartų istorijoje 
pamatėme puikius komandinius 
derinius, abiejų vienetų ryžtas lai
mėti buvo neapsakomas. Kovas 
yra vertas meisterio vardo, bet ne
olituanai dėl savo puikaus pasiro
dymo buvo verti Kovo varžovai.

Baigminėse rungtynėse žaidė: 
Kovas — Čekauskas 29, Skaisgiris 
29, Butka 19, Dzikas 18, Montrė 
10, Alantas 1; Neo-Lituania — 
Modestavičius 28, Šilingas 22, 
Burkauskas 21, Miknaitis 20, Au
gius 6, Bražinskas O.

PASTABOS, PASTABĖLĖS
Geriausias šių pirmenybių pen

ketukas? štai: čekauskas, Skais
giris (Detroito Kovas), Staniulis, 
Sedlickas (Toronto Aušra) ir Mo
destavičius (Čikagos Neo-Litu
ania). Be to, gerai pasirodė ir 
Butka, Miknaitis, Burkauskas, 
Gudas, Varnas, J. Grigaitis, Slom
činskas, Ciriela bei Jankauskas, 
Šilingas ir Adzima.

Per varžybas šeštadienio vakare 
buvo susirinkę buvę “australie- 
čiai”. Prisiminėme anas gražias 
dienas, praleistas Australijoje, 
pasidalinome įspūdžiais pasiskun-
dėme dėl moteriškų širdžių neišti
kimybės.

Pobūvis buvo pradėtas, žinoma, 
“Waltzing Matilda” daina, toliau 
kėlėme tostus už Australijos lie
tuvius (ypač už ištikimas mote
ris!) bei dainavome Šilingo pa
mėgtų dainų “Eisim, broleliai, na
mo..." Buvo susirinkę daugumas 
žaidikų; trūko tik Jankausko, Mo
tiejūno. Be žaidikų pobūvyje da
lyvavo ir kiti “australiokai” — 
Memėnas, Grybauskas, Dr. Gaška 
ir Bulionis. Prie mūsų susibūrimo 
prisidėjo ir buvę Pietų Amerikos 
išvykos dalyviai: Skaisgiris (šių 
pirmenybių geriausias žaidikas), 
Šimkus, Žvinakis, švelnys. Mūsų 
populiariausiajam Pranukui įtei
kėme dovanų — pieno stiklinę, ku
rių jis turėjo išgerti. Ir aš ten 
buvau, alų midų gėriau...

Taip prabėgo dvi neužmirštamos 
Detroite dienos. Po keletas savai
čių daugumas dalyvių rinksis Či
kagon šio sporto sezono uždarymui 
— Pabaltijo sporto žaidynėms. 
Apie tai vėliau------ —
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai NEWCASTLE
METINIS ATEITININKŲ 

PARENGIMAS

MELBOURNE
MELBOURNO BALTŲ 

KOMITETAS
Šiais metais Melbourne Baltų 

Komitetui pirmininkauja Estų 
bendruomenės pirmininkas Mr. M. 
V. Ots. Lietuvius komitete atsto
vauja Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas A. E. Liubinas ir Apylin
kės Valdybos kviestas, jam malo
niai sutinkant, p. Vladas Jaku
tis.

TRAGIŠKŲJŲ ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

Birželio įvykių minėjimą Mel
bourne šiais metais rengia Baltų 
Komitetas. Minėjimas įvyks birže
lio 17 d. 8 vai. p.p. Assembly Hall, 
156 Collins St., City. Kalbės Mr. 
Wentworth MHR ir Senatorius 
McManus. Minėjimo meninėje da
lyje lietuvius atstovaus Melbour- 
n0 Dainos Sambūris vadovauja
mas p. A. čelnos. Smulkesnė die
nos programa bus pranešta vė
liau.

Melbourne Apylinkės Valdyba 
jau dabar kviečia visus tautiečius 
pajusti gyvą pareigą šiame mi
nėjime skaitlingai dalyvauti.

I. A.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMAI

Senieji namai parduoti — nau
ji dar neįgyti. Tačiau tai nereiš
kia, kad nieko nedaroma. Klubo 
Taryba apžiūrėjo daug pastatų ir 
žemės sklypų, bet ne dėl jos kal
tės, nei namai nei sklypas dar neį- 
gyti. Apsistota prie namų, esan
čių St. Kildoje, prie pat jūros 
kranto (skersai gatvę perėjęs ga
li išsimaudyti jūroje). Namai mū
riniai — dviejų aukštų: 8 kamba
riai, tame skaičiuje didelis Milk- 
Baras, o be to, talpus buv. gara
žas iš kurio įmanoma, kiek darbo 
ir lėšų įdėjus, padaryti ( mums 
pakankamo dydžio salę.

Klubo Taryba jau įmokėjo de
pozitą ir laukia atitinkamų val
džios įstaigų leidimo.

I. A.

MELBOURNO APYLINKĖS
15 METŲ SUKAKTIS

Šiais metai sueina 15 metų, ka
da Australijos Lietuvių Draugijos 
Melbourne Skyrius persiorganiza
vo į Australijos Lietuvių Bendruo
menės Apylinkę. Tai bene pirmo
ji suorganizuota apylinkė visame 
pasaulyje 'išskyrus Vokietiją, kur 
jau anksčiau buvo suorganizuotos 
apylinkės tremtinių stovyklose).

Šios sukakties minėjimą Apy
linkės Valdyba numato sujungti 
su rugsėjo 8 d. Tautos Švente. 
Tai būtų Tautos ir Bendruome
nės šventė. Taip pat numatoma 
išleisti specialų sukaktuvinį Mel
bourne Mūsų Pastogės numerį. 
Šios sukakties minėjimas yra visų 
melburniškių reikalas, todėl, jei

kas turėtu kokių sugestijų, pra
šoma pasiūlyti Apylinkės Pirmi
ninkui p. A. E. Liubinui ar 
tiems valdybos nariams.

I. A.

ADELAIDE

ki-

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Adelaidėje birželio išvežimų 
minėjimą rengia Baltų Taryba, 
vadovaujama p. J. Lapšio. Minė
jimas įvyks birželio 13 d. (sekma
dienį) šia tvarka: 11 vai. pamal
dos lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčioje. 3 vai. p.p. vainiko uždė-

jimas prie karių paminklo North 
T-ce. 3.30 vai. p.p. minėjimas 
Adelaidės Town Hall, kur pagrin
diniu kalbėtoju bus Sir. Baden 
Pattinson, KBE, LLB, 12 metų 
išbuvęs Pietų Australijos švieti
mo ministeriu. Iš lietuvių minė
jimo programoje dalyvauja solistė 
G. Vasiliauskienė ir V. Šimkaus 
diriguojamas Lituania choras.

Adelaidės valdinė radijo stotis 
(5CL) apie rengiamą minėjimą 
jau paskelbė apibūdinant kas mi
nima ir kokia tragedija ištikusi 
Pabaltijo tautas. Paskelbimas bus 
prieš minėjimą dar kartojamas.

PRANEŠIMAS 
SPORTININKAMS 

Pranešame Sydney lietuvių 
sportuojančio jaunimo žiniai, kad 
stalo teniso treniruotės, anksčiau 
numatytos antradieniais, dabar 
vyks trečiadienių vakarais nuo 
7.30 vai. Bankstowno “Dainavos” 
salėje. Prašome įsidėmėti, ne ant
radienių bet trečiadienių vakarais. 
Šios sporto šakos treneris yra 
Binkis.

įvyks
Sixth

Mar-

V.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Gegužės 20 d. vakare solistė p. 

Genovaitė Vasiliauskienė lietuvių 
liaudies dainų rečitalį davė per 
Adelaidės 5 CL valstybinę radijo 
stotį.

A
Anąsyk nugirdau pasikalbėjimą 

tarp Bankstowno savaitgalio mo
kyklos vedėjo p. B. Genio ir Mūsų 
Pastogės redaktoriaus. Jiedu kal
bėjosi apie šiuo metu keliaujan
čius po pasaulį Australijos lietu
vius. B. Genys, kuris jau antrą 
desėtką metų pradėjęs bevadovau- 
damas mokyklai, ir sako: “Žinai, 
redaktoriau, ir mudu gal kada pa- 
keliausim, kai tu praturtėsi iš 
Mūsų Pastogės, o aš iš mokyklos!”

Melbourne jau seniai nebėra 
Lietuvių Namų. Bet tegu Valdyba 
užmiršta visą reikalą ir tegu seka 
jaunimo pavyzdžiu ir naudojasi 
Geelongo Liet. Namais. Melbour
ne jaunimas ilgai išlaikė be namų, 
bet paskutiniu laiku nebuvo gali
ma rasti patalpų tautinių šokių 
repeticijoms. Taip “Klumpakojo” 
grupė ėmė ir pasuko į Geelongą...

Busimoji lietuvių žvaigždė — 
po pereitų metų suvažiavimo dau
geliui Australijos lietuvių pažįs
tamas (ypač melburniškiams!) ky
lantis dainininkas Gintaras Kal
pokas aną savaitę lankėsi su rei
kalais Canberroje ir prieš grįž
tant namo dar praleido keletą die
nų Sydnejuje.

ŠVIESA JAUNIMO 
KLAUSIMAIS

Birželio 5 d. mažojoje latvių sa
lėje (32 Parnell St., Strathfield) 
Sydney “Šviesa” rengia įdomias 
diskusijas pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso tema. Parengime 
ofiicaliai kalbės: D. Labutytė, J. 
Kolakauskaitė ir Vytenis Šlioge
ris. Toliau vyks parengimo daly
vių pasisakymai diskusine forma.

Visi Šviesos bičiuliai ir ypač 
Sydney lietuvių jaunimas, kvie
čiami šiame aktualiame parengi
me gausiai dalyvauti. Pradžia 
6.30 vai. vak.

PRANEŠIMAS
Sydnejaus studentų ateitininkų 

būrelio metinis susirinkimas 
birželio 6 d. 1.30 vai. p.p. 58 
Avė., Berala.

Darbotvarkė: 1) kun. P
tūzo pokalbis apie ateitininkų ide
ologiją, 2) valdybos pranešimas, 
3) naujos valdybos rinkimai, 4) 
klausimai ir sumanymai

Visi nariai ir 
įstojimu į būrelį 
čiami dalyvauti.

Newcastelio moksleivių at-kų 
Vytauto Mačernio kuopa šeštadie
ni, birželio 5 d. 7 vai. vakare, 
Transport salėje, Hamiltone, ren
gia šaunų vakarą su šokiais. 
Programoje įdomus ^vaidinimas. 
Šokiams gros geras orkestras.

Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami, ypač svečiai iš Sydnejaus.

Valdyba

Mūsų Pastogės ad- 
pastaruoju metu

Keista, kai 
ministratorius 
pastebėtas vaikštąs pėsčias arba 
judąs valdiškomis susisiekimo 
priemonėmis. Paklaustas, kas at
sitik o, jis tik numoja ranka: 
“Neklauskite manęs, klauskite sū
naus!”

Dažnai nusiskundžiame, kad 
mūsų kultūriniuose parengimuose 
dalyvauja nedidelis skaičius žmo
nių. Panašiai yra ir kitur. Antai 
Čikagoje, kur lietuvių procentas 
palyginus su Sydnejaus, yra ne- ■ 
palyginamai didesnis, į specialią 
profesoriaus paskaitą apie meilę 
šeimoje klausytojų tesusirinko 
apie 50. Nors mūsų čia yra apie 
3.000 iš dviejų milijonų miesto, bet 
parengimai visados yra gauseni, 
išskyrus aną šeštadienį Banks- 
tawn Liet. Namų Valdybos reng
tą jaunimo vakarą, kuriame da
lyvavo apie desėtkas “jaunuolių” ■ 
virš 50' metų amžiaus.

Aname Mūsų Pastogės numery 
paskaitęs jaunųjų pasisakymus 
jaunimo kongreso reikalais, ste
biuosi, kodėl mūsų jaunieji tvati
ja vyresniuosius, lyg šie neleistų 
jiems būti jauniems. Mano laikais 
jaunieji nėrėsi iš kailio ir seniams 
komandavo, o dabar jaunimas 
verkšlena: ar leisite mus į kongre
są, ar paremsite, ar kelionei su
muštinių įkrausite? Niekad ne
abejoju jaunimo polėkiais, bet da
barties mūsų jaunimas didelio 
veržlumo taip ir nerodo.

Teko pereitame M. P. numery 
skaityti, kad ateinantį sekmadie
nį (birželio 6 d.) 4 vai. p.p. Dai
navoje šaukiamas numizmatikų ir 
filatelistų susirinkimas. Jeigu tu
rėčiau nors vieną surūdijusių ka
peiką, gal ir aš galėčiau prie jų

susidomėjusieji 
asmenys kvie-

Būrelio Valdyba

JAUNIMORENGIASI
KONGRESIUI

Paskutiniame Krašto Valdybos 
posėdy buvo gyvai svarstyta pa
saulio liet. Jaunimo Kongreso rei
kalai ir sutarta birželio 14 d. 3 
vai. p.p. Bankstown Liet. Namuo
se šaukti jaunimo organizacijų 
atstovų ir pavienių jaunųjų pasi
tarimą siekiant sudaryti organi
zacinį komitetą, kuris rūpintųsi 
Australijos liet, jaunimo delega
cijos pasiuntimu į pasaulio liet, 
jaunimo kongresą.

MALDOS 
APAŠTALAVIMAS

Jo šventenybė popiežius Paulius 
VI Maldos Ap. mariams birželio 
mėnesiui skyrė sekančias intenci
jas:

Bendrąją — Kad Kristaus ti- 
kėjimo .pilnatvė verčiau padėtų 
siekti krikščionių susivienyjimo, 
negu jį trukdytų.

Misijų — Kad gerai paruošti 
auklėtojai pilnutiniai pasišvęstų 
jaunuomenės paruošimo darbams.

Paminėtomis intencijomis gali 
pasinaudoti ir Gyvojo Rožinio na
riai.

WOLLONGONG
Sekančios pamaldos Wollongon- 

go ir apylinkės tautiečiams bus 
laikomos birželio 6 d. — Sekminė
se — 5 vai. p.p.? šv. Pranciškaus 
Ksavero katedroje, Wollongonge. 
Išpažinčių bus klausoma nuo 4 
vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis SJ.

NAUJA BANKSTOWNO 
APYLINKĖS VALDYBA

Gegužės 16 visuotiniame apy
linkės susirinkime išrinktoji val
dyba taip pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas E. Slonskis, vicepirm. 
A. Makaras, iždininkas P. Saka
lauskas, sekertorius K. Stašionis 
ir narys kultūros reikalams Jo
nas Ramanauskas.

Pereitame numery p. B. Daukus 
pasigedo Kr. V-bos darbų plane, 
pasisakymo Lietuvos laisvinimo 
klausimu. Bet juk šis uždavinys 
įrašytas B-nės statute! Argi kiek
vieną kartą kalbant apie veiklą 
reikia kartoti ir statuto 
fus?

Buvusią “AUŠROS tunto skautę 
EDĄ KYMANTAITĘ ir 

p. LEOPOLD SUITZ 
sukūrusius šeimos židinį sveikina ir gražaus gvyenimo linki

AuSros” Tuntas

AUSROS TUNTE
REMKIME SKAUTUS

paragra-

Ameri-
Andrių

Atsimenate pernykštį 
kos lietuvį krepšininką 
Adzimą? Neseniai jo tėveliui mi
rus jis pats pasidarė laidotuvių 
direktorius ir turi daug darbo 
tėvo paliktame biznyje, tačiau 
vistiek tebelošia krepšinį, tik da
bar jam kiek sunkiau ištrūkti.

Ku-ka

Matyti uniformuotus lietuvius 
skautus sydnėjiškiams yra dažnas 
reiškinys. Juos stebime besigru- 
puojančius sueigoms kas antrą 
sekmadienį, o mūsų tautinėse ir 
kitose šventėse jie dalyvauja orga
nizuotai.

Kažin ar yra kas savęs klausęs: 
"Kaip atrodytų mūsų didžiosios 
šventės be skautų? Kas primintų

mums taip įspūdingas eisenas Lie
tuvoje?”

Kitos Lietuvoje veikusios orga
nizacijos išnyko, tik skautai, vii 
papildomi lietuvių vaikais, dar 
laidosi tvirtai. Kad jie ir toliau 
galėtų laikytis (vienintėlė mūsą 
uniformuota organizacija) jauslu
me pareigą juos paremti. Geriau
sia proga yra dabar, kada patys 

. skautai tos paramos prašo.
Sydnejiškis

Brisbaniėtis P. Mališauskas 
Sydnejuje vieši atvykęs tarnybi
niais reikalais. Netrukus jį pase
kė ir žinomas Brisbanės lietuvių 
veikėjas kultūrininkas K. Stankū
nas su žmona. Jiedu atostogauda
mi pasuko į pietus ir paskutinė 
stotis — Sydney. Sustoję pas p.p. 
Laukaičius Auburne jie ta proga 
dairosi po Sydney ir lanko savo 
senus pažįstamus. Buvo užsukę ir 
į Mūsų Pastogės redaktoriaus lūš
nelę, kuris kaip tik tuo metu lopė 
savo lūšnos stogą.

įvykiai pasaulyje
Kanadoje ateiviai greitai prisi

taiko prie vietos sąlygų ir pato
giai įsikuria, išskyrus anglus, ku
rie atvykę ir kiek laiko pabuvę 
greit grįžta namo.

Gegužės mėnesio mokyklų atos
togų metu sydnejiškių Reisgių vai
kai atostogas leido pas p.p. Di
džius Melbourne.

SKAUTŲ VYČIŲ SUEIGA
Gegužės 19 d. skautai vyčiai, 

vad. ps. A. AIČiausko, 'būrelio su
eigoje dalyvavo visu 100 proc.

Sueigoje aptarti einamieji rei
kalai, būrelio veikla tunte ir kt 
Sekanti sueiga numatyta birželio 
13 d.

Vakariečių politikai labai pasi- atrastas jūros dugne paskendęs 
piktino Prancūzijos žingsniu, pa- 17-jo amžiaus ispanų laivas su ei
gai kurį Prancūzija įsipareigojo dabro kroviniu.
Šiaurės (komunistų) Vietnamui 
teikti ekonominę pagalbą. Prancū
zijos prez. de Gaulle ėjimai kas
kart vakarų simpatikams darosi 
vis mįslingesni.

★
Kanadoje ekonomistai vis la

biau pasisako už glaudesnius eko
nominius ryšius su U.S.A. Siūlo
ma. kad U.S.A., Kanada ir Mek
sika sudarytų bendrą šiaurės 
Amerikos rinką, įvestų vieną 
liūtą ir panaikintų muitus

PRADĖTI SKILTININKŲ
KURSAI

Gegužės 15 d. Br. Žalys( kur
sų vedėjas) pradėjo tunto skilti- 
ninku kursus. Pradžioje duota te
orijos — buvo aiškinta skilčių 
sistema, toliau ps. A. Alčiauskas 
pravedė mazgų pakartojimą, o vė
liausiai patys kursantai iš vieto
je sudarytu skilčių turėjo sueigas. 
Skautų skilties sueigą pravedė A 
Sankauskas, skaučių — psl. L 
Apinytė.

Nors šiaurės Amerikoje Pran
cūzijos prezidentas C. de Gaulle 
ir labai nemėgstamas, bet niekas 
negali nuvertinti jo. kaip valsty
bės vyro ir politiko: jo valdymo 
metu Prancūzijos piniginis viene
tas frankas yra vienas iš tvirčiau
sių valiutų Europoje, krašto eks
portas padvigubėjo, vietos pramo
nė gerokai 
Prancūzijoje 
stabilumas.

va-Nuo pernai metų ir šiemet pa
saulinė paroda (World Fair) vyk
sta New Yorke. 1967 m. tokia pa
saulinė paroda ' organizuojama 
Montrealyje,* Kanadoje. Šioje pa
rodoje numatyta, kad Sov. Sąjun
gos pavilijonas bus vis-a -vis 
Amerikos Jungt. Valstybių pavili- 
jonui. Du politiniai rivalai galės 
konkuruoti savais gaminiais.

sa-Pakistaną nusiaubė pereitą 
vaitę ciklonas, padarydamas mil
žiniškų nuostolių. Žuvusių skaito
ma apie 5.500.

REDAKCIJA PRIMENA
Pakartotinai primename, kad 

Mūsų Pastogė spausdinama ket
virtadieniais ir baigiama penkta
dieniais. Visa medžiaga — kores
pondencijos, straipsniai, praneši
mai, skelbimai redakciją turi pa
siekti vėliausiai iki trečiadienio. 
Trumpi pranešimai priimami se- 

ketvirta- 
dienio vakaro. Vėliau gautoji ko
respondencija vien techniškai ne
įmanoma paskelbti artimiausiame 
numery ir turi būti atidėta vė
liau.

Kaįkurie skaitytojai ar bendra
darbiai laikraščiui skirtą medžia
gą siunčia Mūsų Pastogei pašto 
dėžutės adresu ir dažnai, kol to
ji medžiaga pereina per adminis
tracijos rankas, redakciją pasie
kia pavėluotai. Prašome mielus 
bendradarbius spausdinimui skir
tą medžiagą siųsti tiesiai redakci
jos adresu.

M.P. Redakcija

sugraudenamas 
tolimą tėvynę 

Kuo atremti 
man nauda iš

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Paskutiniame Krašto Tarybos 

suvažiavime Melbourne studentai 
iškėlė mintį, jog reiktų dėti pas
tangų, kad australų švietimo val
dybos užskaitytų lietuvių kalbą 
“matriculation” ar “leaving” eg
zaminuose. Kitos tautybės tai įs
tengė pravesti. Antai, olandų 
kalba Viktorijoje užskaitoma ly
giom teisėm su prancūzų ar vo
kiečių.

Iki šiol varčiau “Mūsų Pasto
gės” puslapius laukdama, kada gi 
mūsų apylinkės valdybos imsis 
šio žygio, bet veltui. Radau daug 
raudojimo dėl jaunimo ir lietu
vių kalbos, bet šito klausimo nie
kas net nepaminėjo. Kodėl? Argi kančiam numeriui iki 
gali būti geresnis akstinas jauni
mui, kuris gimęs ir augęs čia ir 

’kuris nesiduoda 
sentimentais apie 
ir jos nepažįsta? 
klausimą: “Kokia
tos lietuvių kalbos?” Atsakymas 
galėtų būti labai paprastas — tau 
ją užskaitys egzaminuose!

Be abejo, ne vienas sakys, kad 
mums lietuvių kalba tokia šven
ta, jog tokie materialiniai sume
timai jos besimokant net negali 
būti prileidžiami. Bet sakykite, 
kiek mums padėjo idealistiškas at 
sinešimas į šį reikalą? Mūsų 
spauda parodo labai aiškiai, kur 
šiandien stovim. Galų gale sako
ma, kad kai kurie tėvai nėra su
interesuoti mokyti savo, vaikų lie
tuviškai, girdi, perkraus juos 
darbu. Aukščiau minėtas argu
mentas galiotų ir tokiems tėvams.

žinant valdžios įstaigas ir jų 
vikrumą reikia manyti, kad daug 
vandens nutekės, iki Šiuo klausi
mu kas nors paaiškės, todėl jau 
dabar laikas apylinkių valdyboms 
daryti žygių šiuo reikalu.

D. Čibirienė, Renmark

PRIMENAME METRAŠTI
Prieš trejetą metų pasirodęs 

Australijos Lietuvių Metraštis 
baigiamas išplatinti ir tėra pali
kusių labai ribotas skaičius eg
zempliorių Nors daugumas Aus
tralijos lietuvių ir turi jį įsigiję, 
bet esame tikri, kad daug kas ne
suspėjo įsigyti. Tai yra Austra
lijos lietuvių kūrimosi ir veiklos 
istorinė knyga, kurią užjūrio lie
tuvių spauda labai aukštai įverti
no ir net laiko pavyzdiniu veika-

pašoko ir bendrai 
jaučiamas politinis

★
šiaurės Amerikoje gyvai svars

toma, ar teisinga atleisti į pensi
ją sulaukusius 65 m. amžiaus 
žmones iš darbo: daugumas iš jų 
yra pajėgūs pilnai dirbti, yra 
kvalifikuoti darbininkai ir jų at
leidimas iš darbo 
valstybei nuostolis, 
klausimas aktualus 
je?

Prancūzija 
mo skridimo 
vo gamybos 
mis. Dalis tų lėktuvų yra nuola
tiniame paruošties stovyje.

LIETUVIAI

esąs grynas 
Ar nėra tas 
ir Australijo-

Prancūzijoje neseniai įvyko pa
sikėsinimas prieš prez. de Gaulle. 
Numatytoji bomba laiku pašalin
ta. šeši pasikėsintojai suimti.

ir komunistinė Kinija 
sutartį, pagal kurį bus

Rusija 
pasirašė 
vykdomas kultūrinis abiejų kraš
tų bendradarbiavimas. Ar tik nei
nama prie ideologinio bei politino 
susitarimo?

lu. kaip turėtų būti leidžiamos to
kios apimties knygos.

Dar kartą primename bendruo
menės nariams, kad šio metraščio 
galima įsigyti ALB Krašto Val
dyboje (Box 4558, G.P.O. Sydney. 
N,S.W.) prisiunčiant £3 arba tie
siog kreipkitės į Mūsų Pastogės 
Redakciją. Paskubėkit, nes greit 
galime pritrūkti.

jau turinti 24 toli- 
bombonešius su sa- 
atominėmis bombo-

Kad komunistinėj Jugoslavijoj 
piliečiai neturį laisvo judėjimo 
teisės, kalba faktai. Neseniai vie
na jauna jugoslavų pora pabėgo 
iš Jugoslavijos pasislėpusi trauki
nyje po malkų važta.

Pernai Vak. Vokietija buvo im
portavusi 930.000 darbininkų iš 
užsienio, šiais metais numatoma 
jų įsileisti iki 1.200.000. .

Rusų mokslininkai tvirtina, kad 
mėnulio paviršus esąs rudas ir 
kietas, uolinis.

Floridos (U.S.A.) pakrantėje

REMONTAI
NAMUOSE

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

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

Tel. 79 1279 arba 71 9048.
WWVWWWWWMWWW

na-

T. 
mi- 
jis

eilė kitų organizacijų, kaip skau* 
tų būklas, ateitininkų ramovė ir 
kt. žodžiu, šis Jaunimo Centras 
yra Čikagos lietuvių kultūrinio 
gyvenimo širdis.

KAS YRA TAS JAUNIMO 
CENTRAS ČIKAGOJE?

Dažnai žinutėse užtinkame 
T. Jėzuitų Namuose Čikagoje 
nimą Jaunimo Centrą. Kas
toks? Čikagos lietuviai bendruo
meninių namų neturi. Dauguma 
kultūrinės lietuvių veiklos vyksta 
prie lietuviškų parapijų. Po pas
kutinio karo lietuviai jėzuitai pas
tatė savo namus ir juose, rodos, 
Tėvo Borevičiaus iniciatyva, įs
teigtas Jaunimo Centras, kuria
me yra trys salės, 8 klasės litu
anistikos mokyklai ir susirinki
mams, du klubai, dvi didesnės pa
talpos žaidimams ir šokiams, vir
tuvė, drabužinė ir skaitykla. Di
džioji salė turi 775 sėdimas vietas.
Čiurlionio galerija' — 500 vietų, žurnalus, bet ir knygas prieinama 
čia prisiglaudusi Čikagos aukš
tesnioji Lituanistikos mokykla
(250 mokinių), Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas. Lietuvių
Opera, Čiurlionio Galerija, Meni
ninkų klubas, Filatelistų Sąjunga, 
scenos darbuotojų sąjunga, Pa
saulio Lietuvių Archyvas ir visa

Belgijoje tebegyvena apie 800 
lietuvių įvairiose vietovėse. Jie 
didesnėmis šventėmis ar progo
mis susirenka į Liežą. Palyginus, 
visi šio krašto lietuviai yra pap
rasti darbininkai, neturį žymesnių 
intelektualų, tačiau gilūs ir jaut
rūs patriotai.

Kanadoje “Nepriklausomos Lie
tuvos” leidykla baigia įsitaisyti 
ofsetinę spausdinimo mašiną, so 
kuria galės spausdinti ne tik liet

kaina. Belieka leidyklai įsigyti 
lietuviškus rašmenis ir darbu 
prasidės.

Amerikos Jungtinėse Valstybė
se veikia 52 lituanistinės mokyk
los. Jose dėsto 180 mokytojų ir 
mokosi virš 3.000 mokinių.
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