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DIRBKIME 
PLANINGAI

VI. Radzevičius

Gyvenimas nestovi vietoje: 
kasdien iškyla vis nauji įvykiai, 
reikalavimai, kurie užklumpa 
mus visai nepasiruošusius. Tada 
puolamės šen ir ten, bandome 
eiti drauge su gyvenimu, bet kol 
susitvarkome, žiūrėk, jau pasi
rodo, esame atsilikę kituose dar
bo baruose.

O tai yra dėl to, kad gyvena
me tik šia diena ir negalvojame, 
jog rytojus gali patiekti kitokių 
reikalavimų ir staigmenų, apie 
kurias dabar nesame pagalvoję.

0 būtų gal labiau reikšminga 
ir svarbu, jeigu mes planuotume 
ir pradėtume dirbti taip, kad 
kiekvienu atveju ateities įvy
kiams užbėgtume už akių ir 
jiems būtume pasiruošę. Kad 
mes duodamės užklumpami stai
gių įvykių, liudija visa eilė j ak
tų- pernai nepasiruošusius už
klupo Amerikos lietuviai krepši
ninkai, Šiemet mėtomės be gal
vų, kaip mūsų jaunimas pateks 
į Kongresą ir t. t. Būtų galima 
išvardinti galybę atvejų, kada 
netikėtai užklupti nežinome už 
ko griebtis: paskubomis lipdyti 
komitetus, rinkti aukas ir t. t. 
Būtumėm tam pasiruošę, mūsų 
niekas neišmuštų iš vėžių: taip 
kaip geras ūkininkas negyvena 
tik šia diena, bet planuoja de
šimčiai ar daugiau metų į priekį. 
Tada tokiam ūkininkui negrės 
katastrofa, ar bus pakelti mokes
čiai, ar sausros išdegins pasėlius, 
ar liūtys nuplaus ir suželdins 
derlių — pas jį yra viskas pra
matyta ir jo sudarytoji geležinė 
kasa atsakinga už ateities sėk
mes ir nesekmes. vx

M??!!.-1-!} kaip Lygos vadovybės vienas na
rių, dalyvavo ir Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas 
zikauskas ir turėjo progą 
mo dalyvius supažindinti 
tuvos padėtimi. Įdomus 
kad jie pasirodė gana gerai su 
Lietuvos byla susipažinę.

Prieš keletą dienų LLK pirmi
ninkas Sidzikauskas buvo susiti
kęs su Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisijos pirmininku Chi- 
lės ambasadorium prie JT ir jam 
taip pat išdėstė Baltijos valstybių 
bylą. (E)

Beprotybė ar realybė?
DISKUSIJOS DEL AUSTRALIŠKOS ATOMINES

KINIJOS GRĖSME
Šiuo metu apie Kiniją kalba

ma tiek diplomatų kabinetuose, 
tiek generolų štabuose. Kiekvie
nas nori atspėti šio urzgiančio 
milžino siekimus.

Dabar jau neabejojama, kad 
Kinija diriguoja karo veiksmus 
Indokinijoj, kad ji organizuoja 
komunistines revoliucijas įvai
riuose kraštuose ir kad sistemin
gai siekia hegemonijos, pradžioj 
tik Azijoj, o vėliau ir tolimesnė
se periferijose.

Abiejuose pavojų židiniuose, 
Vietname, ir Indonezijoj, Kinija 
vaidina ypatingai svarbų vaidme
nį. Australija atsistojo greta 
Anglijos prieš Kiniją Vietname-

jau esanti pajėgi kasmet gamin- minių ginklų įsigijimo ar gami- 
tis po 50 plu'toninių bombų tos nimo klausimą. Australijos Dar- 
srities gamyklose, esančiose prie bo Partija stato tik vieną sąlygą, 
Pekino, Tientsino, Chunking©, kad Australija nebūtų pirmoji 
Shenyango ir Siano, neskaitant šioj pasaulio daly. DLP ir RLS 
milžiniško atominio centro prie stovi už savų atominių ginklų 
Lanchaw (Centrinėj Azijoj), kur gaminimą. Pagal Gallup davi- 
kinai ruošiasi 4-5 metų laikotar- nius, australų visuomenė dau

gumoje irgi yra už savus atomi
nius ginklus.

py pasigaminti ir hydrogininę 
bombą. Specialistų nuomone, re
alios atominės grė.smės pasau
lis sulauks iš Kinijos nevėliau 
kaip po 10-ties metų. O pras
linkus dar dešimtmečiui, Kinijos 
atominė galybė prilygsianti ir 
amerikiečių atominei galybei... .

Dėl to jau dabar klausiama, 
kokių apsaugos priemonių rei
kia Kinijos kaimynams ir ką 
turėtų daryti pavyzdžiui Japoni
ja, Indija, Australija. Kaip ži
noma, Kinijos grėsmės akivaiz-

KINIJOS ATOMINĖ IR KAS
TOLIA U

Po antrojo sėkmingo savų doje Indija neseniai nutarė pa- 
atominių ginklų išbandymo, Ki
nija, kaip nurodoma, šiuo metu

V. SIDKZIKAUSKAS 
TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS 
TEISIŲ LYGOS PRIĖMIME 
Tarptautinės Žmogaus Teisių PAGRINDAI 

Lyga yra Jungtinių Tautų pata
rėjas ir tuo titulu yra pasiūliusi 
Jungtinių Tautų kolonializmui 
likviduoti komisijai pradėti So
vietų Sąjungos kolonializmo bylą. 
Birželio 16 Lyga suruošė Jungti
nių Tautų pilnaties pirmininkui, 
Filipinų, Ganos, Indijos, Liberi
jos ambasadoriams prie JT ir 
JT pasekretoriui priėmimą. Jame,

ti gamintis atominius ginklus. 
Japonijos užsimojimai nežinomi, 
o Australijoj paskutiniu laiku 
pradėtos diskusijos dėl savų ato
minių ginklų gaminimo.

AUSTRALIJOS SAUGUMO

PABALTIJO KLAUSIMAIS

tuviai organizuotai ko nors pa
nagaus padaryti? Ar bendruo
menės vadovybė negalėtų imtis 
iniciatyvos suorganizuoti ką nors 
panašaus į geležinę kasą, arba 
kaip karo metu kareiviams bū
davo skiriama geležinė porcija, 
kun tik kraštutiniais atvejais ati
daroma. Žinoma, čia gal būtų 
neseniai prie Krašto Valdybos 
sudarytosios Ekonominės Komi
sijos uždavinys ir rūpestis, bet 
kiekvienu atveju ir šiuo klausi
mu kylą rūpesčiai ir siūlomos 
sugestijos galėtų būti priimtos 
kaip nuoširdus jai talkininkavi
mas.

Amerikos lietuviai turi savo 
Lietuvių Fondą, kuris greit gali

V. Sid- 
pri ėmi

au Lie- 
faktas.

ARGUMENTAI UŽ IR 
PRIEŠ

Australiškų atominių bombų 
gaminimo šalininkai nurodo, kad 
didžiausias pavojus Australijai 
bus tada, kai jos stipriausi są
jungininkai, JAV ir Anglija, ne
galės laiku ir tinkamai jos gin
ti. O tas atvejąs labai galimas 
šioms galybėms įsivėlus kur nors 
kitur, pav., kariniam konfliktui 
su SSSR. Tada Kinija arba In
donezija, o gal ir abi susitaru
sios kartu paklupdytų Australi
ją per kelias dienas. Tokiu at
veju tegalėtų gelbėti tik tie ato
miniai ginklai, kurie būtų vieto
je-

Jeigu Kinija susilygins su ki
tomis pasaulinėmis galybėmis 
atominių ginklų srityje, ji savo 
grasinimais gali priversti dabar
tinius sąjungininkus nurašyti 
Australiją, kuri gundo kiniečius 
ne tik savo pramone, žemės tur
tais ir žemės plotais, bet ir sa
vo strategine padėtimi. Kad 
sėkmingas spaudimas prieš Aus
tralijos sąjungininkus yra ap
čiuopiamo galimumo ribose^ nu
rodoma į naujausią Morton H. 
Halperin knygą “Kinija ir Bom
ba”, kurioj yra išryškinta, jog 
dabar JAV vyriausybė svarsto 
savo santykius su Kinija jos 
atominio pajėgumo perspektyvo
je. O savi marškiniai visuomet 
arčiau kūno.

“Bulletin” žurnale š.m. birže
lio 19 d. yra paskelbtas Penn- 
sylvanijos Universiteto politinių

|APIE PABALTIJO KRAŠTŲ 
TRAGEDIJĄ — A. GERUČIO 
STR. ŠVEICARŲ SPAUDOJE
Lietuviams ir pabaltiečiams ten

ka su pasitenkinimu atžymėti: vie
name rimčiausių, Vakarų pasauly
je plačiai skaitomų dienraščių, 
“Neue Zuercher Zeitung” birželio 
15 d. įdėtas dr. Alberto Geručio 
straipsnis “Pabaltijo valstybės so
vietų junge”. Straipsnis paskelb
tas ypatingai išskirtinoje vietoje, 
2 psl., šalia svarbiųjų tarptautinės 
politikos žinių. Dr. Gerutis įsidė
mėtinam straipsnyje plačiai atpa
sakoja įvykius, privedusius prie 
Rytų Europos padalinimo. Palie
tęs Lietuvos okupavimą, sovietinio 
režimo įvedimą, sekusią nacių oku
paciją, Gerutis toliau pabrėžia, 
kad Pabaltijo valstybės daugiau
siai nukentėjusios nacionalsocia
listų ir komunistų valdžioje. To
liau aprašyti sovietų įvykdyti iš
vežimai, genocidiniai veiksmai, gy
ventojų skaičiaus mažėjimas, pri
verstinis ūkio sukolektyvinimas in
tensyvus prąmoninimas, kuriuo 
siekiama tik politinių tikslų ir

Gerutis pabrėžia, kad 
valstybių padėtis yra 

kaip sovietų satelitinių

siekiama spartinti rusiškojo ele
mento kolonizaciją. Pabaltijo kraš
tai pradėti intensyviai rusinti ir 
rusifikacijos politika nuolat ple
čiama.

Dr. A. 
Pabaltijo 
blogesnė,
kraštų. Nurodyta ir į tai, kad so
vietinis režimas rengiasi paminėti 
“išvadavimo iš kapitalistinio jun
go” 25-ją sukaktį, tuo tarpu užsie
nyje gyveną pabaltiečiai tas die
nas minės su liūdesnio, bet drauge 
ir su vilties geresnei ateičiai jaus
mais. (E)

charakteriu jis būtų skirtingas 
nuo Lietuvių Fondo Amerikoje, 
nes ano pagrindinis kapitalas ne

pasiekti pusę milijono dolerių, liečiamas, o čia jis būtų išimti- 
Kanados lietuviai irgi įsteigė sa- nais atvejais panaudojamas. Jis 
vo panašų fondą su tuo tarpu galiotų kaip Australijos lietuvių 
dar mažesniu kapitalu. Tie f on- bendromis jėgomis sukauptas ai
dai yra idealūs tik ta prasme, sarginis kapitalas kaip tik tada, 
kad jie tiekia lėšų bendruomeni- kad, kaip minėta šio rašinio pra- 
niams reikalams iŠ savo procen
tų. Visa nelaimė, kad jie yra 
pagrinde neliečiami: kitaip sa
kant, pagrindinis kapitalas užra- 
kintas septyniomis spynomis ir 
net skaudžiausioj padėty jis ne
gali būti pajudintas. Jo nauda 
tik tokia, kad jis duoda procen
tus, kurie sunaudojami pagal 
reikalą.

Ir Australijos lietuvių tarpe 
atsiranda balsų, kad reikia dėtis 
prie Amerikos Lietuvių Fondo 
savo įnašais. Gal ir teisingai, 
bet iš kitos pusės tokie įnašai 
taip kietai užkonservuojami, kad 
ir mirtinu atveju jais nepasinau
dosi, o tik tai procentais, kurie 
vargu ar Australijos lietuvius pa- , ___ _
sieks. Ar nebūtų protingiau kam atrodys fantazija, bet davus 
Australijoje sudaryti Lietuvių pradžią jis gali būti lengvai įgy 
Fondą ir metai iš metų į jį kaup- vendintas. Įdomu, ką pasakys 
ti lėšas ir reikalui esant pasinau- Šiuo klausimu Mūsų Pastogės 
doti jo sumomis mūsų vietiniams skaitytojai. Lauksime! 
gyvybiniams reikalams. Savo v.k.

Teritorialinį savo krašto sau
gumą Australija remia atitinka
mom gynimosi sutartim, kurios 
ją riša su Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm, Didžiąja Britanija ir 
kaikuriom Azijos valstybėm. Ta
čiau paskutiniu laiku Australi
joj klausiama: kaip ilgai Aus
tralijos draugai Azijoj atsilaikys 
prieš komunistinę Kiniją? Juk 
jau dabar kaikurios jų reikia 
sunkiai ginti. Kaip ilgai pati Ang
lija pasiliks Pietų Azijoj ir ar 
ji neįsipins į konfliktus kitose 
pasaulio dalyse? Ar ilgai JAV 
norės ir galės priešintis augan
čiai Kinijos galybei? Ar ji rizi
kuos atominiu savo miestų naiki
nimu vien dėl to, kad apsaugo
tų Australijos 

Noras rasti 
klausimus ir 
galvoti apie 
ginklus. Dar 
metinis Australijos užsienių rei
kalų ministeris Sir Garfield Bar
wick. pranešė UNO generaliniam 
sekretoriui, kad Kinijos grėsmės minimas pareikalautų didelių in- 
akivaizdoje Australija rezervuo- vestavimų. (Nacionalinio Aus- 
ja sau teisę laisvai spręsti ato- tralijos Universiteto atominės fi-

krantus?
atsakymą į šiuos

verčia Australiją mokslų profesoriaus Henry S.
savus atominius

1962 metais tuo-
Albinski straipsnis, pilnas argu
mentų prieš tokių ginklų gami
nimą Australijoj. Jo nuomone, 
Australija negalėtų jų pasiga
minti reikiamu laiku ir tas ga-

LIETUVIAI BERLYNE
V. BERLYNE APIE EUROPOS 
APJUNGIMĄ IR R. EUROPĄ

Birželio 8 — 12 d. d. Vak. Ber
lyne įvykė konferencija tema “Eu
ropos apjungimas ir Rytų Euro-

Posėdžius suorganizavo V.

džioje bėgančių įvykių nebūtu
me netikėtai užklupti. Jis būtų 
mūsų visuomeninio subrendimo 
ir ūkinio planavimo garantija. 
Paskleidus tokio atsarginio 
bendruomenės kapitalo steigimą pa”. 
(vardas galėtų būti visoks), kuris Berlyne nuo 1964 m. veikią Euro- 
išimtinais atvejais tarnautų šios 
bendruomenės gerovei, jis galėtų 
metai iš metų pamažu išaugti. 
Juk nesunku būtų visai bendruo
menei į metus šio kapitalo sąs- 
kaiton įnešti 1000 svarų. Per 
kelis desėtkus metų jis išaugtų 
jau į šimtątūkstantinį kapitalą. 
Turint tiek pinigų mums nerei
kėtų sukti galvos vienu ar kitu 
netikėtu reikalu.

Šitoks samprotavimas gal kai- sen$ dėl europinio apjungimo. Tris 
paskaitas skaitė pabaltiečiai: V. 
Banaitis (iš Miuncheno) — “So
vietų S-gos ūkio politika Pabalti
jy”, dr. A. Gerutis (iš Berno) — 
“Politinės europinio apjungimo 
perspektyvos ir Pabaltijo kraštai”,

europinio 
Vak. Vo- 
Draugija.

astuoni

pos Rūmai (priklausą 
apjungimo sąjūdžiui) ir 
kietijoje veikianti Baltų 
Konferencijoje skaityti 
svarbūs ir rimtai parengti iefera- 
tai. Paliestos temos: apie Berlyno 
reikšmę Rytų — Vakarų konflikte, 
pakitimus Sovietų bloke, kontaktų 
su Rytais klausimus bei galimy
bes, apie ūkio veiklą Vakarų ir 
Rytų Europoje, komunistų laiky-

latvių veikėjas ir politikas, Socia
listų Sąjungos Vidurio ir Rytų 
Europoje pirm. dr. B. Kalninš (iš 
Stokholmo) kalbėjo apie šių dienų 
padėtį Pabaltijy ir apie kontaktų 
galimybes. Po paskaitų fyuvo gy
vos diskusijos. Konferencijoje, iš 
apie 40 dalyvių, buvo septyni lie
tuviai: be kalbėjusių V. Banaičio 
ir dr. A. Geručio — dr. P. Karve
lis, dr. J. Norkaitis, jr„ stud. O. ir 
V.Bartusevičiai ir Eltos Inf. Red. 
V. Alseika. Kiti dalyviai be Baltų 
D-jos narių, dar būrys iš įvairių V. 
Vokietijos miestų atskridusių eu
ropinio apjungimo idėjos šalininkų 
— vokiečių. Posėdžių dalyviams 
buvo parodytas miestas ir 1961 m. 
pastatyta “gėdos siena”. Birželio 
10 d. jie buvo priimti V. Berlyno 
savivaldybės rūmuose — juos, bur
mistro W. Brandto vardu, pasvei
kino senatorius Exner. Už malonų 
priėmimą V. Berlyne Baltų D-jos 
ir rengėjų vardu padėkojo D-jos

zikos profesorius E. W. Titter
ton apskaičiuoja, kad atominių 
ginklų gamybai Australija pra
džioje turėtų investuoti £400 mi
lijonų, o paskiau kasmet reikė
tų skirti po £30 milijonų ir su
telkti iki 1000 mokslinio perso
nalo. Ir visa tai sutelkus, pra
eitų 7-10 metų iki pirmųjų 
ginklų pasigaminimo.

Australija, girdi, daug grei
čiau gaus Amerikoj užsakytus 
TFX bombonešius, kurie kaip 
tik ir yra skirti atominiam ap
sigynimui. Beto dar 1960 me
tais Washingtone buvo nurody-

(Pabaiga psl. 2)

“LAISVIEJI PABALTIEČIAI
TURI PAREIGĄ KALBĖTI”

Ryšium su Hamburge birželio 13 
d. įvykusiu bendru pabaltiečių su
rengtu birželinių įvykių minėjimu 
(su prof. J. Ereto paskaita), “Pi- 
nneberger Tageblatt” birž. mėn. 14 
d. laidoje pacitavo prof. Ereto žo
džius: “Laisvėje gyveną pabaltie- 
čiai turi pareigą kalbėti, ypač kai 
prieš 25 metus tris Pabaltijo kraš
tus apgaubė tyla”. Prof. Eretas 
priminė, kad Vakaruose gyveną 
emigrantai turi pareigą pasireikš
ti ir kūryboje, nes jiems tenka 
laisvajam pasauliui įrodyti, kad 
teisė yra jų pusėje. (E)

VO KIETI J OS 
ATEITIS

ŽINIOS
Britų Commonwealth kraštų mi- 

nisterių pirmininkų konferencija 
nutarė pasiųsti delegaciją i Mas
kvą pasitarimams dėl Vietnamo 
karo.

Malazija nutarė nupirkti iš Če
koslovakijos ištisą stiklo fabriką 
ir metams samdyti čekus tarnauto
jus, kol fabriką galės aptarnauti 
savi specialistai.

Prancūzijos prez. de Gaulle ban
dys netrukus pasimatyti su Ame
rikos prezidentu.

Anglijoje telefonų įstaiga gavo 
iš vieno piliečio prašymą įjungti 
jam telefoną. Jis pasisakė jis esąs 
vagis. įstaiga pareikalavo iš jo 
100 svarų užstato, ir dar pasižadė
ti, kad nevogs įjungto telefono 
aparato.

Persijos šachas su žmona išvyko 
dešimčiai dienų j Sov. Rusiją drau
giškam vizitui.

Alžerijoj nuvertus prezidentą 
Ben Bella, dabartinė militarinė 
valdžia pradėjo masiškai areštuoti 
komunistus.

Centro Valdybos vicepirmininkas 
dr. A. Gerutis.

Birželio 13 d. Berlyno Konserva
torijoje įvyko Baltų D-jos sureng
tas minėjimas — Pabaltijo muzi
kos vakaras. Svečių tarpe buvo ir 
nuolatinių V. Berlyno gyventojų. 
Konferencija ir koncertas paminė
ti V. Berlyno dienraščiuose.

(E)

Vokietijos kanclerio Erhardo 
autoritetas sumažėjo ryšium su Iz
raelio ir arabų politika. Bet padi
dėjęs autoritetas buvusio min. 
Strausso, kuris anksčiau buvo ša
lininkas sutvarkyti santykius su 
Izraeliu ir laikytis griežtos lini
jos su Nasseriu.

Vokietijos jaunajai kartai da
ro įtakos nuolatiniai puolimai 
prieš vokiečius. “Die Welt rašo, 
kad jaunieji jau neatsimena Hit
lerio laikų. Kaltinimai dėl hit- 
lerizmo ir nacizmo, atsakomybė 
už nacių darbus kelia vidaus pa- 
sipriešininmą: ar dėl to mes tu
rim būti diskriminuojami, kad 
mes gimėm vokiečiais?

Laisvųjų demokratų partijos 
pirmininkas Mende siūlo, kad Vo
kietija pati turi imtis iniciatyvos 
Vokietijai sujungti, nes Vakarai 
tenkinasi tik deklaracijom.

Šitokia atmosfera daros palan
ki vokiečių nepasitenkinimui Va
karais ir gali gundyti juos ieško
ti kitokios išeities — patiems 
spręsti savo likimą, o tai reiškia 
ieškoti tiesioginio susitarimo su 
Sovietais. Tas pavojus gali pa
didėti, jei rinkimus šiemet laimės 
socialdemokratai, kurie tam yra 
palankesni.

Vienas vengras šaltkalvis pa
vogtu autobusu prasilaužė per sie
ną į Austriją ir laisvę.

Sovietų raketa, nors taikyta į 
mėnulį, pralėkė pro šalį apie 
100.000 mylių 
lio.

atstume nuo mėnu-

prez. Tito lankėsi 
rytų Vokietijoje ir

Jugoslavijos 
komunistinėje 
čia buvo visur su iškilmėmis sutik
tas.

★
Jungtinėse Tautose sovietų at

stovas apkaltino Australiją, kuri 
bandanti prisijungti Papua ir N. 
Gvinėją, kurios yra UNO žinioje 
ir patikėtos Australijos adminis
tracijai.

1
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DOMISI LIETUVOS KLAUSIMU
KONGRESO PAKOMISIS EUROPOS REIKALAMS TĘSIA APKLAUSINlĖJIMUS 

APIE PADĖTI LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE

Gegužės 17 Atstovų Rūmų Už
sienių Reikalų Komisijos Pakomi- 
sis Europos Reikalams pradėjo 
naujų eilę apklausinėjimų apie 
padėti sovietų okupuotose Baltijos 
valstybėse. Pirmuoju buvo klau
siamas Vliko ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas min. V. Si
dzikauskas. Jis pradžioj glaustai 
priminė Lietuvos — Rusijos san
tykius nuo 1795 (trečias Lietuvos
— Lenkijos padalinimas) iki mūsų 
dienų. Sugretinęs kompartijos pro
gramos reikalavimus su gyvenimo 
faktais ir reiškiniais okup. Balti
jos kraštuose, Sidzikauskas liudi
jo, kad pastaraisiais metais rusi
nimo pastangos ten yra sustiprin
tos, kad net pvz. tautinis folkloras
— liaudies dainos ir šokiai — yra 
tempiamas ant vadinamo “prole
tarinio internacionalizmo” kurpa- 
liaus, nekalbant apie Baltijos tau
tų istorijos grubų falsifikavimą. 
Rusų kalba pirmauja vadinamose 
“sąjunginėse” Baltijos kraštų įs
taigose, kaip paštas, geležinkelis, 
oro susisiekimas. Nuo Chruščiovo 
mokyklinės ir teisminės “refor
mos” rusų kalbos pozicijos sustip
rintos ir švietimo bei sovietinio 
teisingumo įstaigose. Daugelio fa
brikų pavadinimai grynai rusiški, 
taip pat daugelio kolchozų. Pvz. 
Lenino vardu yra 59 kolchozai, 
Černiakovskio — 32, Mičiurino — 
25, Ždanovo — 22, Kalinino — 17, 
Kirovo — 14, Čapajevo — 10, 
Dzeržinskio — 9 ir pan. Aukšto
siose ir specialinėse vidurinėse 
mokyklose yra studentų grupės, 
kurioms visi dalykai dėstomi tik 
rusų kalba. Partijos ir adminis
tracijos viršūnėse rusų keliskart 
daugiau, nei jų gyventojų procen
tas. Pvz. Lietuvos kompartijos 
centro komitete iš 123 narių — 40 
rusų, Lietuvos aukščiausiame so
viete iš 290 narių — rusų 64, vadi
namoj “Ministrų Taryboj” iš 29 
narių — rusų 9. Toliau Sidzikaus
kas priminė, kad vien 1941 m. so
vietų masinių deportacijų aukomis 
tapo daugiau kaip 100,000 Baltijos 
valstybių gyventojų. Nuo 1944, 
antrą kartą Sovietų Sąjungos ar
mijoms okupavus Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Baltijos tautos yra nete
kusios daugiau kaip 10 procentų 
savo gyventojų. Gyventojų iškėli
mas iš gimtinių tebevyksta, tik 
Chruščiovas vietoj prievartinių 
masinių deportacijų įvedė “sava

A.A. ROMUALDAS ŠTEINERTAS
1894.7.13

Birželio 4 d. apie 7 vai. vak. 
prie savo namų (753 Malvern Rd. 
Toorak) pereidamas skersiai gat
vę į krautuvę pravažiuojančios 
mašinos užmuštas Lietuvos ka
riuomenės savanoris kūrėjas Ro
mualdas šteinertas.

Laidotuvės įvyko birželio 8 d. 
Pamaldos buvo vokiečių liuteronų 
bažnyčioje Parliament Place East 
Melbourne. Palaidotas Fawkner 
kapinėse. Atsisveikinimo kalbą 
pasakė lietuvių buvusių karių 
Ramovės Melbourne skyriaus val
dybos narys p. L. Pikelis.

Laidotuvėse dalyvavo apie 100 
žmonių. Kitataučių, išskiriant ku
nigą Seylerį ir laidotuvių biuro 
tarnautojus, nemačiau. Tačiau 
bažnyčioje pamaldos ir ant kapų 
laidotuvių apeigos buvo vokiečių 
kalba. Melbourne ir arti Melbour
ne lietuviškai mokančio protes
tantų kunigo nėra, o iš Sydne- 
jaus kažkaip nepavyko prisišauk
ti.'

A.a. Romualdo tėvas Morkūno 
km, Varėnos valšč. Vilniaus apskr 
buvo plytinės savininkas. Ten gi
mė ir Romualdas. Baigęs vieti
nę pradžios mokyklą buvo leidžia
mas į Vilniaus amatų mokyklą.

Romualdas pramokęs amato iš
keliavo į Rusiją, savarankiškai 

Tėveliui žuvus, lūdesio valandoje reiškiame gilią užuo
jautą, ADOLFUI ir VYTAUTUI ŠTEINERTAMS, p. DAI- 
NUTIENEI, ponams JUNOKAMS ir šeimoms.

Gaideliai

noriškus kelialapius” į Kolos pu
siasalio statybas, į plėšinių žemes 
ir t. t. Tuo keliu kasmet pvz. iš 
Lietuvos pasiunčiama “komunizmo 
statyti” į Kazakstaną, Sibirą, Ko
lą apie 10,000 lietuvių, daugiausia 
jaunų specialistų. Savo ruožtu tuo 
pat metu į Baltijos kraštus gabe
nami rusų kolonistai. Pačių sovie
tų duomenimis Lietuvoje ir Estijo
je tik 3/5 metinio gyventojų prie
auglio yra gimimo rezultatas, o 
2/5 — yra kolonistų importo rezul
tatas. Faktais ir skaičiais Sidzi
kauskas pavaizdavo religijos ir 
bažnyčios padėtį, desakruotas ir 
suprofanuotas Vilniaus bažnyčias 
vardais suminėdamas. Jis paneigė 
tariamą Kremliaus politikos reli
gijos atžvilgiu sušvelnėjimą. At
virkščiai, pastarųjų metų reiški
niai ir faktai tvirtina, kad antire
liginė akcija tik labiau sistemina
ma ir stiprinama.

Tuoj po Sidzikausko buvo klau
sinėjamas tik vasario 28 Lietuvą 
palikęs A. Milukas, kuris nuo 1948 
iki 1956 buvo deportuotas Vorku- 
ton. Milukas nedvejodamas pa
tvirtino visą Sidzikausko parody
mą, nuo savęs pridurdamas, kad 
okup. Lietuvos jaunosios kartos 
tautinė sąmonė tebėra gyva ir pa
triotizmas labai didelis.

Kongresmanas Frelinghuysen 
teiravosi, kuo JAV galėtų padėti 
Baltijos tautoms atgauti savo vals
tybinę nepriklausomybę ir ar so
vietinis rusinimas nesunaikins tų 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju žemiau išvardintiems lietuvių organizacijų 

atstovams ir atskiriems asmenims, mane lankiusiems besigydan
čia Wollongong ligoninėje:

Wollongongo apylinkės valdybos atstovei p. Alkevičienei, Syd- 
nejaus Liet. Mot. Soc. Globos D-jos vicepirm-kei p. Dryžienei ir tos 
Draugijos valdybos narei p. Žygienei.

Atskiriems asmenims: p.p. V. ir Jonui Ramanauskams, Naru- 
šienei, E'. Dryžai, Inai ir Alfai Olšauskams, K. Kemešiui jun., ir 
visiems kitiems, kurių pavardžių negaliu atsiminti ir net nežinau 
iki dabar.

Ypatngai dėkoju Wollongongo lietuviams p.p. Ratalaičiams, 
Gailiūnams, Grebliūnams, mane lankiusiems kiekvieną dieną, ap
rūpinusiems mane vaisiais knygomis, sustiprindami mane dvasiniai 
ir fiziniai. Visiems labai ačiū.

Marija Zakarienė
Aš pats nuoširdžiai dėkoju čia paminėtiems organizacijų ats

tovams ir pavieniams asmenims už lankymą mano žmonos Wollon
gong ligoninėje, kurie savo atsilankymu tikrai ją dvasiniai ir fizi
niai sustiprino, sumažindami jos skausmus.

Mykolas Zakaras

— 1965.6.4
verstis. Kada prasidėjo pirmas 
pasaulinis karas jis dirbo Ukrai
noje anglių^jkasyklose ir todėl ne
buvo mobilizuotas.

Karui pasibaigus ir revoliuci
jai prasidėjus Rusijoje jis grįžo į 
tėviškę. Lenkai užgrobė dalį Lie
tuvos su jo tėviškė ir jį norė
jo įrikiuoti į lenkų legioną. Jis 
tam priešinosi ir todėl buvo lai
komas kalėjime. Laimingu būdu 
iš kalėjimo pabėgęs ir pasiekęs 
arčiausiai esantį Lietuvos pusėje 
baltgudžių pėstininkų batalijoną 
įstojo savanoriu. Tai buvo 1919 
m. birželio 12 d. Pasibaigus Lietu
vos karui su Rusija ir sudarius 
taikos sutartį Lietuvos valstybė 
Lietuvos teritorijoje esančius 
baltgudžių karinius dalinius buvo 
priversta išformuoti. Tų dalinių 
kariai vieni savanoriškai įsijungė 
į Lietuvos karinius dalinius, kiti 
arba apsigyveno Lietuvos terito
rijoje kaipo civiliniai gyventojai 
arba grįžo į Lenkijos ir Rusijos 
pavergtas savo tėviškes. Romual
das apsisprendė ir toliau kariauti 
su Lietuvos priešais.

1919-20 m. Romualdas už Lietu
vos laisvę kovėsi su lenkais ir už 
narsumą apdovanotas pasižymėji
mo ženklais.

1921 m. birželio 4 d. iš Lietuvos

tautų individualybės;? Jam buvo 
paaiškinta, kad Baltijos tautų pa
sipriešinimas rusinimui yra nepa
lūžęs, kad laisvųjų lietuvių ir lais
vojo pasaulio solidarumas jų pas
tangoms labai reikšmingas. Tarp 
JAV paramos buvo pabrėžtas 
Amerikos nepripažinimas sovietų 
prievartinės inkorporacijos aktų, 
Amerikos skelbiama Pavergtųjų 
Tautų Savaitė, Jungtinių Tautų 
speciali komisija dekolonizacijai.

Kongresmanas Selden labai įdo- 
mavosi Lietuvos jaunimo nuotai
komis, kurias jam reljefingai nu
švietė Milukas.

Kongresmanas Hamilton klausė 
Sidzikauską apie Rytų — Vakarų 
ūkinius mainus — ar jie sovietų 
pavergtoms tautoms* naudingi, ar 
kenksmingi. Kongresmanas Der- 
vinski teiravosi apie plaukiojan
čios radijo stoties galimybes, o 
pakomisio pirmininkė Mrs. Kelly 
— apie galimybę gauti iš Vakarų 
knygas ir žurnalus.

Sidzikauskas ir Milukas paaiš
kino, kad ūkiniai santykiai gali 
būti naudingi pavergtoms tau
toms, gali būti ir žalingi. Faktiš
kai ūkiniai santykiai su okup. Bal
tijos valstybėmis yra neįmanomi, 
nes tarptautiniai ūkio santykiai 
yra išimtinai Kremliaus žinioj. 
Vadinamos “respublikos” tik klus
niai vykdo Kremliaus nurodymus. 
Apskritai ūkiniai santykiai visada 
turėtų būti Vakarų siejami su tam 
tikrais politiniais reikalavimais 

kariuomenės atleistas apsigyveno 
Kaune ir tais pačiais metais ve- 
dė Antaniną Virbarskaitę, kuri 
prieš kelis metus čia mirė.

Šteinertai išaugino du sūnus
ir tris dukteris. (.Atkelta iš pel. 1)

Velionis šteinertas Vilniuje
pramoktą mūrininko ir statybos ta, kad karo atveju Australija povandeniniai JAV atominiai 
bei dailydės amatą patobuli- bus aprūpinta taktiniais JAV laivai, apginkluoti atominėmis 
nęs visa laika tuo ir vertėsi ir atominiais ginklais. Neabejoja- raketomis.
ypač atlikdamas smulkius pagra- ma, kad ir Anglija panašiai pa- JAV gynybos ministeris Mc 
žinimo darbus. Būdamas sveikas sielgtų. Tik taikos metu šias ga- Namara, kaip ir visa JAV vy- 
dar ir pensininko pajamoms pa- lybes nenori išdėstyti atominius riausybė, irgi yra priešingas 
didinti savo amato darbu kiek ginklus priešui lengviau pasie- atominių ginklų gamybai ma- 
vertėsi ir tai iš pamėgimo, nors kiamose vietose. O pirminį bu- žuose kraštuose. Jis nurodo, kad 
gyvenant su vaikais ir anūkais dėjimą aplink Australiją atlieka reliatyviai silpni atskirų mažų 
ir gražiai sugyvenant reikalo ir ________________________ _ valstybių atominiai ginklai leng-
nebuvo. vai pasiekiami žemėj ar ore; an-

Romualdas šteinertas yra gra- laidojant buvusius Lietuvos ka- tagonistinis priešas gali prieš 
žus pavyzdys, kad galima būti ge- rius ir ypač savanorius įnešus jų juos naudoti įvairiausias priemo- 
ru ir sąmoningu lietuviu visur vardais įnašus į Lietuvių Fondą, nes. Jeigu stiprus priešas galvos, 
gyvenant. Dar beveik vaikas iš- įnašai po 100 dolerių yra vardi- kad tie menki ginklai gali būti 
keliavęs į Rusiją ten savai tautai niai. Taigi, organizacijos galėtų prieš jį nukreipti, jis pasistengs 
nedingo, o grįžęs kartu su kitais tokiu būdu įamžinti mūsų karius juos iš anksto sunaikinti. Kad 
savanoriais — kūrėjais už laisvę šame fonde. ir menkų atominių ginklų nu-
kovojo. Raudonam tvanui užliejus Kadangi savanoris — kūrėjas kreipimas prieš priešo miestus, 
Lietuvą jis buvo laimingas, kad Romualdas šteinertas buvo ir re- McNamara nuomone, būtų sa- 
kaip liuteronas su šeima galėjo ligingas protestantas tai jnanome, vižudybė, o jų naudojimas priešo 
repatrijuoti. Neišsižadėjo lietu- jog galėtume vieną įnašą (100 kariuomenei sunaikinti, būtų ne- 
viškumo ir Vokietijoje. Auklėjo doleriu ) surinkti iš lietuvių pro- efektyvus del savo silpnumo. Jo 
vaikus ir toliau lietuviškoje dva- testantų ir iš lietuvių atsargos ka- nuomone, ribota atominė pajėga, 
šioje. Tėvų pastangos davė gerų rių Ramovės narių. kuri gali būti panaudota sava-
vaisių — emigracijoje visos trys Aukas prašome siųsti per Mū- rankiškai, yra pavojinga, per- 
dukros ištekėjo už lietuvių ir sū- sų Pastogę (ji skelbs) Sydnejaus brangi, greitai senstanti ir tam- 
nus vedė lietuvaite. Ypač daug lietuvių protestantų parapijos ta- panti neefkyvi net apsigynimui, 
lietuviškumui nusipelnęs jo dūk- rybai ir lietuvių atsargos karių Laikomas naiviu galvojimas, 
ros Elenos vyras Dainutis. Ramovės Australijos apygardos kad karas prieš Australiją neiš-

Daug vilčių išeivijoje lietuvis- valdybai. Melburniškiai aukas ga- šauktų visuotinio karo su JAV 
kumui palaikyti teikias Romual- Ii įteikti ir asmeniškai Jonui ir Didžiąja Britanija, nors tą 
do jauniausias sūnus Vytautas 31 Normantui, Justui Kuncaičiui ir mintį palaikantieji nurodo į II 
m. amžiaus, vegetaras ir giliai j Napaleonui Butkūnui. pasaulinį kara. Tada JAV susi
gyvenimą žvelgiąs, nusiskundė, Aukodami šios rūšies pamink- domėjo Australija tik po to, kai 
kad nesurandąs sau tinkamos lie- lams geriausiai pagerbsime ir į- japonai išstūmė amerikiečius iŠ 
tuvaitės. amžinsime į dvasinį pasaulį iške- visų bazių.

šių eilučių autorius, Klaipėdos liavusius savo šeimos, organiza- Kiekvienu atveju, priešas, ku- 
krašto atvadavimo savanoris, pa- cijos, parapijos ir lietuvių tau- ris kėsintųsi pulti Australiją, ri- 
sitaręs su savanoriu — kūrėju tos narius. Per auką tokiam pa- zikuotų visuotiniu atominiu ka- 
ats. pulkininku Justu Kuncaičiu, minklui bus pareikšta ir užuojan- ru, o atominiam karui sukelti, 
jam pritarus ir pirmajam £5 pa- ta giminėms. Australija esanti permažas ob-
aukavus, skelbia sumanymą, kad Jonac Normantu jektas.

Sovietams. Tada tikrai jie padėtų 
grąžinti laisvę. Dėl plaukiojančios 
radijo stoties liudytojai buvo san
tūrūs, kad tokia priemonė kartais 
nelaiku neišprovokuotų pavergtų
jų entuziazmo, kuris galėtų baig
tis katastrofiškai, kaip 1956 Ven
grijoje. Liudytojas Milukas pa
aiškino, kad iš Vakarų knygos 
Lietuvoje prieinamos tik “išrink
tiesiems”. Laisvai jų negalima 
gauti.

Apklausinėjimus pakomisiui bai
gus, pirmininkė E. Kelly Atstovų 
Rūmų pilnačiai tarp kita ko pa
reiškė:

“Antrasis pasaulinis karas viso
ms Europos tautoms atnešė daug 
nelaimių ir skurdo, tačiau trims 
Baltijos respublikoms jis buvo 
tragiška katastrofa. Pirmojo pa
saulinio karo pabaigoje atgavusios 
sau laisvę, šaunios estų, latvių ir 
lietuvių tautos paskutinio karo 
pradžioje vėl buvo savo valstybinę 
nepriklausomybę išplėštos. Gimto
ji šių tautų žemė paversta sovie
tinės imperijos dalimi, šimtai 
tūkstančių estų, latvių ir lietuvių 
deportuota į Sovietų Sąjungą. Tai 
toks karo palikimas šioms nelai
mingoms tautoms....

Antrojo Pasaulinio karo gale 
Baltijos tautos tikėjosi, kad, po 
visų sudėtų aukų ir iškentėtų kan
čių, joms bus leista gyventi taikoje 
ir rūpintis savo nusiaubtų kraštų 
atstatymu. Deja, jų lūkesčiai bu
vo žiauriai nuvilti. Užuot sulau
kusios laisvės, sulaukė Sovietų 
Sąjungos joms užkartų komunistų 
totalistinių režimų. Ir po šiai die
nai jos yra savo gimtojoj žemėj 
laikomos svetimųjų priespaudoje. 
Sovietinių tironų joms užkartos 
vergijos 25 metų sukakties proga 
mes viltingai apeliuojame už jų 
laisvę ir nepriklausomybę.

šiuo metu Pakomisis (Europos 
Reikalams) tęsia apklausinėjimus 
dėl Baltijos tautų persekiojimo. 
Jau apklausinėjimų pradžioje, ge
gužės 17, aš patyriau apie rusifi
kaciją ir kolonializmą Latvijoje, 
Lietuvoje ir Estijoje, apie paneig
tą kultūros laisvę, apie rusų kont
rolę. Aš laukiu, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir visas lais
vasis pasaulis atnaujintų savo 
ryžtą už šių kraštų laisvę. Aš ti
kiu, kad laisvasis pasaulis vienin
gai susitelks Jungtinėse Tautose 
nutarimui, reikalaujančiam, kad 
Rusija pasitrauktų tiek iš Baltijos 
valstybių, tiek ir iš Balkanų.”

JAV Kongreso Pakomisio ap
klausinėjimai ir Pakomisio pirmi
ninkės Mrs. E. Kelly pareiškimas 
yra naujas reikšmingas žingsnis 
laisvės kovų 25 metų sukakčiai 
atžymėti ir okupanto užmačioms 
nukaukoti. (demaskuoti).

(Vyt.) Eita
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MIELI TAUTIEČIAI!• ► o
” 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. .; g
-; Siūlome šiuos vertingus, labai augštos kokybės dovanų •
■ • siuntinius, ypatingai žemomis kainomis, į kurias jau įskaity- I ‘
;: tas sov. muitas ir pasiuntimas (Anglų valiuta). ‘
■ • P — 3:6 jardai šiltos angliškos vilnonės Ulster medžią- • > 

‘ gos dviems paltams ir 3į jardų ekstra geros viln. angį, medžią- : I
;; gos vyr. kostiumui tik už £25.0.0. ;;
■ ► V — 3 : lOį jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angį, me- • •

džiagų trims eilutėms tik už £16.15.0. ' I
" 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. V.
- ► M

• ■ Užsakymus siųskite: ”

j BALTIC STORES LTD.- «■ ►'
į; (Z. JURAS) -į

421, HACKNEY RD.. LONDON. E. 2.,
:: ENGLAND.
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VLIK’o
Vilkas savo darbuose pradėjo 

gyvai reikštis. Jau paskelbtas ma
nifestas (buvo spausdintas ir Mū
sų Pastogėje, Red.), kuriuo j Pa
baltijo valstybių okupacinę pa
dėtį kreipiamas viso laisvojo pa
saulio dėmesys. Jis paskelbtas lie
tuvių, latvių, estų, anglų, arabų, 
prancūzų, vokiečių, ispanų ir por
tugalų kalbomis.

Jau atspausdinta ir siuntinėja
ma brošiūrėlė, išleista anglų kal
ba “The Baltic Countries”. Lon
done atspausta ir siuntinėjama 
knygelė “Lithuania”, kurioje su
trauktos pagrindinės žinios apie 
Lietuvą. Ją paruošė ir išleido 
Lietuvos Laisvės Komitetas. Greit 
pasirodys specialūs “The Baltic 
Review” ir “Revista Baltika” žur
nalai, specialiai paskirti šių metų 
akėjai. Daromi žygiai, kad JAV 
vyrausybė paskelbtų specialią 
proklamaciją Pabaltijos valstybių 
klausimu.

veikloj
VLIK’as STEIGIA 

ATSTOVYBES
Plėsdamas savo veiklą Vyriau

sias Lietuvos Išsilaisvinimo Ko
mitetas ryžtasi visose pasaulio 
vietose, kur tik yra lietuvių, steig
ti savo atstovybes arba įgalioti
nius. šių atstovybių tikslas 
rūpintis Lietuvos lais
vinimo politine, informacine ir 
finansine veikla atskirose terito
rijose. Taip pat jų uždavinys or
ganizuoti Lietuvos laisvės bylos 
kėlimą ir paramos organizavimą 
atitinkamų kraštų vyriausybėse, 
parlamentuose, politinėse organi
zacijose, kultūrininkų slougsniuo- 
se, mokslo įstaigose, spaudoje ir 
t.t. Atstovybių steigimu ir jų ko
ordinavimu rūpinasi Vliko pirmi
ninko pavaduotojas p. St. Lūšys, 
kuris tikisi šiuo veiklos tinklu ap
juosti visą žemės rutulį ir bandy
ti išjudinti apsnūdusų pasaulį. 
Ryšium su atstovybių steigimu 
perorganizuojamas ir Tautos Fcn-
dąs įvedant visur savanorišką as
mens mokestį Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Mokesčio dydis nenus
tatomas, tai paliekama pačiam 
asmeniui pagal jo išgales. Šiuo 
metu tokios Vliko atstovybės jau 
sudarytos Pietų Amerikos valsty
bėse. Numatoma tuo reikalu pa
sirūpinti Europoje ir Australijo
je.

I šitą organizacinį tinklą Vli
ko vicepirm. p. Lūšys žiūri gana 
optimistiškai. Jis sako:

— Mes turime įtikinti laisvų 
valstybių vyriausybes, parlamen
tarus ir politikus, kad pasaulio 
taika yra nedaloma ir jos niekada 
negalės būti, kol tebėra pavergtų 
tautų. Nerimtos kalbos apie koeg
zistenciją ir nusiginklavimą, kol 
šimtas milijonų žmonių tebėra pa
vergti, persekiojami ir žudomi 
komunistiniai rusiškojo imperializ
mo Europos širdyje.

Reikia sukelti nerimo pasaulio 
sąžinėse patiekiant tikrus faktus 
apie Sovietų Rusijos pavergtų 
tautų visų pagrindinių teisių pa
neigimą. Pasaulio sąžinė turi bū
ti užversta faktais tos baisios 
priespaudos, kuri yra dabar Lie
tuvoje ir kitose pavergtose tau
tose, kad ji pasibiaurėtų ir visuo
tiniai sukiltų. Kai ji sukils, nau 
jasis rusų kolonializmas neišlai
kys, nes Sov. Rusijai nebeapsi
mokės nei politiškai, nei ekono
miškai laikyti pavergtus kraštus.

Ne vienos tai dienos darbas it 
ne vienų lietuvių. Bet mes turime 
pradėti tą ratą sukti su dideliu 
ryžtu ir neišsenkama jėga. Talki
ninkų atsiras ir kalnų griūtis pra
sidės. Tegu okupantas nedžiūgau
ja 25-rių metų pavergimo sukak
timi — tautos už laisvę šimtme
čius kovoja!
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Pavyzdingas minėjimas
ADELAIDJŠKIŲ DEMONSTRACIJA: DALYVAVO 1200 ŽMONIŲ

Ir šiemet baisiojo birželio de- nėjimo prasmę plačiau kalbėjo 
portacijų sukaktuvės buvo įspū- latvių atstovas A. Stipnieks.
dingai paminėtos. Minėjimų ruo- Pagrindinis minėjimo kalbėto- 
šė P. A. Baltų Taryba. Organi- jas Sir. Baden Pattinson (buvęs 
zacinį darbų šiais metais atliko 12 metų P.A. švietimo ministeriu, 
lietuvių atstovai prie Baltų Ta- pabaltiečių bičiulis) labai išsamiai 
rybos Jz. Lapšys ir V. Linkus, ir nuosekliai klausytojus supažin- 
kurie savo pareigas atliko kruopš- dino su komunizmo brutalumu, 
čiai ir rūpestingai. kurio pasekmėje trys, kūrybingos

Iš anksto buvo išsiuntinėta tam Pabaltijo tautos neteko laisvės, o 
tikslui paruošta informacija vi- taip pat ir didelio procento savo 
siems Adelaidės australų laik- gyventojų pasekmėje masinių de- 
raščiams ir radio stotims, pra- portacijų.
šant jų paskelbti. Taip pat išsiųs- Po paskaitos buvo perskaityta 
ta apie 200 kvietimų federalinio rezoliucija Federalinės Vyriausy- 
ir P. Australijos parląmento ir bės Ministeriui Pirmininkui Sir 
senato nariams, P. Australijos Robert Menzies. Rezoliucijoj už- 
konsuliarinio korpo nariams, vi- akcentuotas sovietinis kolonializ- 
siems vietiniams burmistrams, ge- mas, užgrobiant silpnesnes tautas 
rųjų kaimynų vykdomosios tary- ir prašoma daryti žygių diploma- 
boe nariams ir kaikuriem žymiem tiniu keliu ir per Jungtines Tau- 
asmenims. Jau pats pakvietimo tas, kad Baltijos kraštams būtų 
tekstas aiškiai nusakė minėjimo gražinta laisvė.
pobūdi ir tikslų. Meninėj programos daly latvių

Iškilmės pradėtos birželilo 13 jauna pianistė M. Biežaitis pas-
d. 3 vai. Baltų Tarybai padėjus 
vainikų prie žuvusių karių pa
minklo. Iš čia gausiai susirinku
si publika nuvyko į miesto rotu
šės salę, kur vyko pagrindinis 
minėjimas.

Minėjimų atidarė Baltų Tary
bos pirmininkas J. Lapšys. Jung
tinis lietuvių, latvių ir estų cho
ras sugiedojo Requiem. Apie mi- 

Memorandumas
AUSTRALIJOS M1N. PIRM. SIR. R. G. MENZIES

Adelaidės Baltų Tarybos suruoštame, birželio išvežimų mi
nėjime kuriame dalyvavo 1200 žmonių, buvo perskaityta ir pri
imta tokio turinio rezoliucija, skirta Australijos Fed. Vyriausy
bės galvai — min. pirm. Sir. R. G. Menzies:

PONE,
Pietų Australijos Baltų Taryba, reprezentuojanti estų, lat

vių ir lietuvių bendruomenes šioje valstybėje, savo posėdyje Ade
laidėje 24-jų metinių nuo pirmųjų Sovietų Sąjungos deportacijų 
įvykdytų Pabaltijo kraštuose, paminėjimo proga nutarė pilnai pa
laikyti Tamstos vyriausybės nutarimą aktyviai pasipriešinti au
gančiai komunistinei agresijai Pietryčių Azijoje.

Su apgailestavimu klausomės kritikos prieš Australijos vy
riausybę ir jos sąjungininkus, užėmusius tvirtas pozicijas prieš 
komunizmą Vietname.. Girdisi nusiskundimų, kad nukenčia civi
liai gyventojai Vietname Amerikai ir jos sąjungininkams pasto
jai kelią komunistinei agresijai, bet niekas neprimena tų vyrų 
moterų ir vaikų kančių komunistų okupuotuose Pabaltijo kraš
tuose, Rytinėje. Europoje ir Tibete. Atrodo, kad kartą komunis
tinio kolonializmo okupuotuose, kraštuose, užimtuose brutalia jėga, 
vykdomi komunistų žiaurumai ir nusikaltimai palieka pasaulio 
sąžinės nepastebėti.

Šiuo metu, kai komunistinės agresijos pavojus gresia prie 
šiaurinių Australijos krantų, mes, būdami šio krašto piliečiai, te
galime vien tik pakelti balsą primindami laisvajam pasauliui ir 
ypač australams apie likimą, ištikusį mūsų kilmės kraštus.

šiandie Sovietų Sąjunga ir komunistinė Kinija prisistato save 
naujų Afrikoje, Vid. Rytuose ir Azijoje valstybių globėjomis ir 
jų gynėjomis prieš vad. vakariečių imperializmą, bet tuo pačiu 
jos tebelaiko okupacijoje, ir priespaudoje Pabaltijo tautas, Vidu
rio ir Centrinę Europą ir Tibetą.

Su nerimu turime pažymėti, kad kaikurių Afrikos ir. Azijos 
kraštų vyriausybių šis netikras globėjų paveikslas atvirai pripažįs
tamas. i

Dėl to mes pagarbiai kreipiamės į -Jus ir Jūsų vyriausybę 
daryti viską, kas yra Jūsų galioje, diplomatiniu keliu ir per Jung
tines Tautas, kad paveiktumėte, naujai susikūrusias valstybes Af
rikoje, Vid. Rytuose ir Azijoje, jog Sovietų Sąjunga ir komunis
tinė Kinija siekia pasaulio užvaldymo ir to siekdamos jos nesus- 
vyruoja jėga okupuoti kraštus, kurie stovi joms kelyje.

Įsitikinusios Sovietų Sąjungos ir kom. Kinijos hipokrizija, 
naujosios valstybės, tikimės, jungsis prie Vakarų ir pareikalaus 
Jungtinėse. Tautose, kad Pabaltijos kraštai ir kitos tautos, šiandie 
nesančios komunistinį jungą, atgautų savo laisvę gyvuoti sava
rankiškai.

Pietų Australijon Baltų Tarybos pirmininkas

Musų Pastogės

SPAUDOS BALIUS

kambino latvių kompozitoriaus T. 
Kenins sonatų, G. Vasiliauskienė 
padainavo tris lietuviškas dainas. 
Estų tenoras L. Harm taip pat 
padainavo tris estiškas dainas. 
Pianistė ir abu dainininkai pub
likos buvo labai šiltai sutikti.

Didžausia įspūdį padarė jungti
nis choras (apie 200 asmenų) pa
dainavęs po vienų latviškų, estiš

kų ir lietuviškų dainų. Tai dar 
vienas akivaizdus įrodymas, kaip 
baltai sugeba bendradarbiauti. 
Nesunku įsivaizduoti, kiek lietu
viams dainininkams teko papra
kaituoti, kol išmoko estiškus dai
nos tekstus. Nelengviau davėsi ir 
mūsų kaimynams estams susido
roti su lietuviškuoju žodžiu. Ta
čiau kalbinės kliūtys buvo nuga
lėtos ir dainos nuskambėjo be 
priekaištų.

Minėjimas buvo baigtas visų 
trijų tautų himnais, kuriuos sugie
dojo taip put jungtinis choras. 
Chorui dirigavo V. Šimkus, K. 
Svenne ir E. Reebs (kiekvienas 
savo tautine dainų ir himnų). 
Scenų meniškai apipavidalino ar-

Menininkai užima išskirtinų vie
tų mūsų bendruomenėje. Išgyven
dami tremties nedalių, dienas be 
Tėvynės, dažnai patenkame j 
abuojumų, į neviltį. Mūsų dienos 
dažnai slenka pilkai, kasdieniš
kumas ima slėgti mus. Meninin
kas eiliuotu bei grožiniu žodžiu, 
garsų tonais, plastiniu menu at
skleidžia, atveria vidinį pasaulį, 
kuris yra tikroji realybė, pati tik
rovė. Į jį įsigyvenę, mes prare
gime, mes pradedame girdėti jo 
nuostabų žodį. Rašytojas, tapyto
jas, muzikas yra dvasiniai milži
nai, įstengiu atsiplėšti nuo že
mės ir iškilti į nuostabaus gro
žio ir gėrio pasaulį.

šiandien prisemename dailinin
kų, grafikų Adolfų Vaičaitį, ku
ris šiais metais birželio 16 d. at
šventė 50 metų amžiaus sukaktį. 
Jis gimė 1915 m. birželio 16 d. 
Plikiškių k, Joniškio vis., Šiaulių 
apsk. Lankė Joniškio, vėliau 
Šiaulių gimnazijų. 1939 m. baigė 
Kauno meno mokyklų. Mokytoja
vo Jurbarko gimnazijoj. 1941-44 
m. dirbo Valstybinėje knygų lei
dykloje Kaune, vėliau persikėlęs 
Pietų Vokietijon, kur taip pat 
Freiburge, Herderio knygų lei
dykloje, dirbo kaip grafikas.

Po karo audrų iš Vokietijos 
emigravo Australijon ir čia, Mel
bourne mieste, įsikūrė.

Lietuvoje dail. A. Vaičaitis da
lyvavo Dailininkų sųjungos ruo
šiamose parodose. Vilniaus ir 
Šiaulių muziejai įsigijo jo darbų.

Jis gyvai reiškėsi kaip knygų 
iliustratorius .Lietuvoje iliustra
vo" J. Balio Lietuviškas pasakas, 
Dovydėdno Lapino vestuves, o 
tremty Aisčio Pilnatį ir Kaupo 
Daktarų Kripštukų Pragare bei 
kitus leidinius.

Vokietijoj gyvendamas, 1948 m. 
išleido savo septynių litografijų 
liuksusinį leidinį vokiečių ir ang
lų kalbomis, šiuo metu dailinin
kas ruošia didesnio masto leidi
nį, kurį numato dar šių metų ga
le išleisti.

Dail. Adolfas Vaičaitis su savo 
kūriniais dalyvavo pokario me
tais dailės parodose: Freiburge, 
Naujorke, -Čikagoje, Melbourne, 
Sydnejuje ir Aucklande. šiais me
tais Čikagoje vykusioje grafikos 
darbų parodoje taip pat dalyvavo. 
V. Vizgirdos žodžiais, Vaičaitis 
grafikos darbuose surado orgini-

chitektė p. R. Urmonienė, SVe- MINĖJIMO PARAŠTĖJE .
čius pnėmė, juos programomis ir 
atsišaukimais aprūpino tautiniuo
se rūbuose lietuvaitės: K Pace- Adelaidėje jau seniai rengiami lai, kaip atrodo, kartą pradėję, to-
vičiūtė, E. Pociūtė, D. Brazaus- jungtiniai (lietuvių, latvių ir es- kių minėjimų jau neapleidžia,
kaitė, M. Matiukaitė ir D. Viliu- *¥) trėmimų minėjimai. Ir labai Mažiau pasisekimo turi Tarybos
naitė.’ Minėjime dalyvavo apie malonu konstatuoti, kad kasmet raginamas, kad lietuviai, latviai
1200 asmenų. tiems minėjimams atrandama kas ir estai patys atsivestų j minėji-

nors naujo. mų savo draugų australų. Kažkaip
Nežiūrint visų dėtų pastangų Trėmimų minėjimų rengėjas — tas prašymas praeinamas negir- 

šiais metais nepasisekė pramušti Pietų Australijos Baltų Taryba domis.
australų “tylos sienos”. Apie de- siekia tais pasirodymais atkreip- Miesto rotušės salė yra tikrai 
portacijų minėjimų vos keliom ti australų visuomenės dėmesį j talpi, šiemet ji jau buvo sausa- 
eilutėm pasisakė tik pora vieti- visas skriaudas, kurias Sovietų kimšai perpildyta. Minėjimas ne- 
nių laikraščių Tikrų ir nuošir- Rusija padarė Pabaltijo valsty- apvylė nei australų, nei pabaltie- 
dų mūsų reikalu supratimų pa- bėms. Ji kasmet suranda po vie- čių. Garbės kalbėtoju šį kartų 
rodė ABC radio ir televizijos tar- nų įtakingų australų veikėjų, ku- buvo ilgametis Pietų Australijos 
nybos, kurios ta proga per radi- ris minėjime pristatomas, kaip švietimo ministeris Sir Baden 
jo davė nors ir trumpa praneši- garbės kalbėtojas ir kuris iš aus- Pattinson. Jis savo kalbų dalino į 
mų, o TV dar tų patį vakarų net trališko taško apžvelgia bolševi- dvi dalis: pirmoj daly, atrodo, 
du kartu žinių laidoj parodė vai- kinius žiaurumus. Ji taip pat kvie- kalbėjo australams, o antroj pa
nike padėjimų prie paminklo ir čia į minėjimų ir' vietos veikėjus baltiečiams. Vietos spauda citavo 
davė vaizdų su komentarais iš australus. Kartais jų atsilanko Pattison kalbų savo skiltyse ir ta 
miesto rotušės salėj vykusio mi- daugiau, kartais mažiau. Tačiau proga bent trumpai stabtelėjo 
nėjimo. B.S. visada jų yra. Kai kurie austra- ties trėmimais. Plačiau įvykį pa

lietė TV ir radio stotys. Jos ne
praėjo negirdomis pro vainikų, 
padėtų prie Nežinomo Kareivio 
kapo. Valstybinė TV stotis filma
vę ir demonstravo per žinias tiek 
vainiko padėjimų, tiek patį minė-

DAIL. A. VAIČAIČIUI 50 m.

nalų braižę, nenutoldamas nuo 
tradicinio klasikinio grafikos sti
liaus. Jo grafiška linija yra sod
riai tekanti ir visiškai nevaržoma 
grafiško raižinio ar litografinės 
technikos. Laisvame linijiniame 
piešinyje ir šviesos — šešėlių žai
dime Vaičaitis išgauna daug gy
venimiškos tikrovės. Todėl dažnai 
jo žanrinėse kompozicijose figū
rų judesiai ir formos didesniam 
realizmo pabrėžimui yra šaržuo
jamos. Paskutiniųjų metų dail. A. 
Vaičaičio kūriniai yra abstraktūs.

Jubiliatas reiškiasi gyvai ir vi
suomeninėje veikloje. Jis skaito 
paskaitas meno klausimais, rašo 
straipsnių, nagrinėjančių įvairias 
meno problemas. Jis geras orga
nizatorius. Meno Dienų metu 
Melbourne suorganizavo trečiųjų 
Australijos Lietuvių Dailininkų 
parodų, susilaukusių saviškių ir 
australų reikiamo dėmesio. Didis 
ir originalus dail. A. Vaičaičio 
nuopelnas yra Vaiko Meno paro
dos suorganizavimas. Tokia paro
da pirmų kartų suorganizuota 
Australijos Lietuvių Bendruome
nėje. Ji, rodos, bus pirmoji ir vi
soje mūsų emigracijoje, įskaitant 
ir kitus užjūrio kraštus. Tai dide
lis jubiliato nuopelnas ugdant

JAUNIMO FESTIVALIS
Paskutinėmis žiniomis, jaunimo 

ir studentų festivalio “Tarptau
tiniame ruošos Komitete” jaučia
mos nervingumo nuotaikos. Pats 
festivalis vyks Alžyre nuo liepos 
28 iki rugpiūčio 7 d. Nerimauja
ma dėl R. Kinijos delegatų busi
mosios delegacijos sudėties ir dėl 
kinų laikysenos festivalyje. Kinų 
delegatų gali būti net iki tūkstan
čio ir jų tarpe daug gerai apmoky
tų propagandininkų. Rengėjai bi
jo, kad kinų — sovietų ideologiniai 
priešingumai bei galimi susidūri
mai gali pakenkti festivalio vie
ningumui.

Alžyre susiduriama su sunku

dailininkų prieauglį iš jaunosios 
kartos!1 '

1955-56 m. dail. A. Vaičaitis 
buvo Liet. Kultūros Fondo Aus
tralijos Valdybos pirmininkas ir 
daug naujų sumanymų įnešė bei 
įvykdė Australijos lietuvių kul
tūriniame gyvenime. Kai kiti dai
lininkai laikosi nuo bendruome
nės nuošaliai, Jubiliatas nuo jos 
nesišalina, savo straipsniais, vi
suomenine veikla stengiasi išju
dinti kultūrinį gyvenimų. 1962 m. 
liepos 15 d. Jubiliatas su A. Krau- 
su Melbourne įsteigė M.K. Čiur
lionio Diskusijų Klubų, kurio tiks
las per diskusijas gilinti bei plė
toti gilesnį meno ir mokslo prob
lemų supratimų, šiuo metu šis 
klubas švenčia trijų metų sukaktį.

Jubiliatas yra labai aukštos kul
tūros žmogus. Jis dažnai užtinka
mas Valstybinės Bibliotekos meno 
skyriuje knygomis apsivertęs ir 
studijose paskendęs. Su juo miela 
bendrauti. Turi gilų pastabumų ir 
grožio pajautimų. Jautrus ir atvi
ras tam, kas gražu, kilnu. Pasi
ėmęs kokį darbų atlikti, įdeda vi
sų širdį ir sielų. Linkime jubilia
tui sėkmės ir daug dar kūrybin
gų metų!

A. Krausas

mais surasti pastogę 25.000 — 
26.000 numatytų dalyvių. Dėl to 
jų skaičius gali būti smarkiai ap
karpytas. Pranešama, kad oficia
liosios festivalio ruošai paskirtos 
sumos — 815.600 dol. gali nepa
kakti. (1962 m. Helsinkyje įvykęs 
festivalis, atsargiai skaičiuojant, 
kaštavęs apie 2,5 mil. dol.) Tik 
festivalio dalyvių nugabenimo iš
laidos siekia oficialiai numatytų 
biudžetų. Transporto reikalams 
sovietai festivalio rengėjams leido 
pasinaudoti “Gruzijos” ir "Admi
rolo Nachimovo” laivais, paskyrė 
daugelį lėktuvų ir specialius trau
kinius.

jima miesto rotušėje.
Vainiko dėjimas, palyginti, dar 

yra naujas trėmimų minėjimo 
programoje. Jis uždedamas tik 
antrų kartų. Uždėjimo iškilmėse 
šiemet jau buvo žymiai daugiau 
žmonių, negu pernai. Būdinga, 
kad tiek pernai, tiek ir šiemet dau
giausia susirinko lietuvių. Gražiai 
atrodė tautiniais drabužiais pasi- 
puošusų lietuvių moterų eilės. Jos 
buvo fotografų susidomėjimo 
centre. Vainiko iškilmes vertėtų 
plėsti ir labiau organizuoti. Gal 
vertėtų pagalvoti apie eisenų nuo 
paminklo iki miesto rotušės.

Šiųmetinių minėjimų meninėje 
programoje šiemet buvo pateikta 
maloni ir daug žadanti staigmena 
— visi trys chorai kartu padai
navo po vienų lietuviškų, latviš
kų ir estiškų dainų. Tie patys su
jungti chorai pradžioje pagiedojo 
ir A. Topman Requiem. Šis jung
tinis pabaltiečių pasirodymas bu
vo labai maloniai sutiktas. Dabar 
jau realesnes formas įgauna pla
nai rodytis australų visuomenėje, 
per festivalius ir panašiai sujung
tomis pabaltiečių meninėmis pa
jėgomis. Tokių sujungtų pasiro
dymu reikšmė lengvai atpirktų ir 
tautinių interesų paaukojimų. Pa
baltiečių sųvoka Australijoje jau 
puikiai žinoma ir kai jie sako 
“balt”, jie turi galvoje tik tris 
tautas. Entuziastai nurodinėja, 
kad sii 150 dainininkų tikrai daug 
galima padaryti ir nustebinti aus
tralus. Galima būtų drąsiai išeiti 
su kūriniais, kurių pavieniai cho
rai nepajėgtų pastatyt. Toks jung
tinis vienetas jau galėtų galvoti 
ir apie Sasnausko Requiem išpil
dymų. Be to, masiniams chorams 
gerų dalykų turi latviai.

šiemet savo solistus patiekė 
lietuviai (sopranas G. Vasiliaus
kienė) ir estai (tenoras L. Harm). 
Latvius atstovavo jauna pianistė 
M. Biežaitis. Solistams akompo- 
navo N. Masiulytė ir L. Palm.

Minėjimo pradžiai labai tiko 
Baltų Tarybos pirmininko J. Lap- 
šio santūrus ir neperilgas įveda
masis žodis. J. Lapšys kartu su 
V. Linkum jau ilgesnis laikas sėk
mingai atstovauja lietuvius Bal
tų Taryboje.

V.M.

— Lietuvoje išleistame "Bičiu
lystės” leidinyje įdėtos M. K. Čiur
lionio aštuonių paveikslų repro
dukcijos su S. Nėries eilėraščių ci
klu “Iš M. K. Čiurlionio paveiks
lų”. Leidinio tekstai lietuvių, ru
sų, anglų, vokiečių ir prancūzų 
kalbomis.

Šiandien aišku, kad vienu pa
grindinių festivalio tikslų bus sus
tiprinti komunistų įtakų Afrikoje. 
Numatyta panaudoti įvairias prie
mones, pvz. “pasaulio teismas”, 
festivalyje nuteisiąs P. Afrikos 
vyriausybės galvų Verwoerdu. Bus 
suorganizuotas ir “savanorių kor- 
pas”.

Jau žinoma, kad fėstivalyje at
sisakė dalyvauti visa eilė Afrikos 
kraštų, daugiausia buvusių Pran
cūzijos kolonijų. Kadangi papras
tai iš festivalio dalyvių keliolika 
ar keliasdešimt pabėga į Vakarus, 
šiuo reikalu jau susirūpinusi Alžy
ro politinė policija. Ji jau turėjo 
pasitarimus su specialistais Mas
kvoje ir įvairiuose Rytų bloko 
kraštuose. Žinoma, teko prisiminti 
patyrimus buvusiuose Vienos ir 
Helsinkio festivaliuose. (E)
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25-ri METAI KOVOS FRONTE
koma žaloti vaiko sielą, nei 
mokslininkas, kuris yra suvaržy
tas komunizmo dogmų ir parti
jos instrukcijų, nei, pagaliau, 
menininkas, kuris neturi kūry
bos laisvės.

Nors Maskvos bolševikai bei 
jiems priversti dirbti savieji pro
pagandistai ir deda visas pastan-

Iš Lietuvos ateinančios žinios 
praneša, kad šią vasarą ten bus 
ruošiami paradai, dainų šventės, 
iškilmingi aktai salėse ir kitokios 
manifestacijos. Maskvos raudo
nieji valdovai įsakė iškilmingai 
paminėti 25 metų jubiliejų nuo 
tariamo prisijungimo prie rau
donosios sovietų imperijos. Oku
puotieji šia proga vėl bus verčia- gas sukelti džiaugsma, minint ta
rai džiaugtis dėl laisvės praradi- riamojo prisijungimo jubiliejų, 

tačiau paradų aikštės bei iškil
mių sales, kaip ir visą pavergtą 
Lietuvą, dengs skaudūs prisimi
nimai.

mo ir pavergimą vadinti išvada
vimu. Aikštėse ir salėse prievar
ta suvarytiems žmonėms vėl 
bus įžūliai kartojamas melas, 
kad Lietuvių Tauta pati laisva 
valia prisijungusi prie Sovie
tų Sąjungos. Tokį pat begėdiš
ką melą, tik dar didesniu uolu
mu, Maskvos agentai skleis ir 
užsieniuose.

Tačiau Lietuvos gyventojai, 
patys pergyvenę anuos įvykius, 
žino, kad tai buvo daugelio ru
siškų divizijų užplūdimas ir ka
rinė okupacija pilniausia to žo
džio prasme, davus klastingus 
pažadus apie Lietuvos Valstybės 
suverenumo respektavimą. Tai 
buvo Lietuvos Vyriausybės nu
šalinimas ir paskyrimas komi
sarų, kurie, turėjo klusniai vyk
dyti Kremliaus įgaliotinių įsa
kymus. Tai buvo pajungimo vai
dinimas, Maskvoje iš anksto su
planuotas ir per specialų emisa
rą pravestas su rinkimais, ku
riuose gyventojai buvo verčiami 
balsuoti tik už komunistų parti
jos kandidatus ir su taip vadi
namo liaudies seimo nutarimu, 
kurio tekstą, Maskvos patikėti
nių paruoštą, nelaimingieji “at
stovai’ ’turėjo priimti plojimais 
ir ovacijomis.

Jaunajai Lietuvos gyventojų 
kartai, užaugusiai okupacijos 
metu, melą apie laisvą atsisa
kymą nuo nepriklausomybės ir 
prisijungimą prie raudonosios 
imperijos atskleidžia dvasinė 
prievarta ir medžiaginis skurdas, 
tautinis persekiojimas ir gyven
tojų rusinimas, tikėjimo laisvės 
varžymas ir dialektinio materia
lizmo, kaip valstybinės pasaulė
žiūros, priverstinis brukimas. Jo
kia tauta laisva valia to neprisi
imtų, jokie žmonės sau tokios 
tironijos nenorėtų. Ir niekas: nei 
darbininkas, kuris tapo beteisiu 
valstybinės pramonės vergu, nei 
žemdirbys, kuriam kolchozų 
baudžiava nėra lengvesnė už aną, 
kurią ir caras jau prieš šimtą 
metų buvo panaikinęs, nei tar
nautojas, kuris labiausia pri
klauso nuo komunistų partijos 
ir valstybės valdžios sauvaliavi
mų, nei mokytojas, kuriam įsa-

se ir tūkstančiai ’ kapų laukuose 
ir miškuose, kurių nei motinos, 
nei artimieji negali lankyti. Tai 
— prisiminimai, kuriuos sukels 
25 metų bolševikų okupacijos 
sukaktis. Ir jų neišsklaidys nei 
orkestrų maršai, nei oratorių kal
bos apie tariamai laimingą tary
binį gyvenimą ir pasiektą prog
resą, nes retas kuris nenešioja 
neužgyjančių žaizdų.

Su giliu liūdesiu prisimename 
Lietuvos Nepriklausomybės ne
tekimą. Su skausmu lenkiame 
galvas, atsimindami tuos, kurie

Visiškas žmogiškųjų ir pilie- mirė bolševikų kalėjimuose, ma
tinių teisių paneigimas. Masiniai sinio žudymo vietose bei Sibiro 
areštai, teroras, barbariškas po- vergų stovyklose. Ir su tyliu su
ktinis žmonių sekimas, verčiant sikaupimu, žadinančiu tautinio 
kitus išdavinėti. Griovimas viso pasididžiavimo, kovos ir pasiau
to, kas per ilgus metus buvo su- kojimo dvasią, atiduodame pa
kurta. Nekaltų žmonių, jų tarpe garbą žuvusiems partizanams, 
kūdikių, senelių ir moterų, de- kurie taip didvyriškai gynė laisvę 
portacijos į Sibiro vergų stovyk- ir namus.
las nežmoniškam vargui ir mir- ................. _ .
čiai. Pravieniškių, Telšių, Pane- mečio bolševikų okupacijos te- 
vėžio, Červenės ir kitų vietų ma- gul sustiprina mūsų pasiryžimą 
sinės žudynės. Ūkininkų apiplė- dar daugiau dirbti ir kovoti už 
Šimas, atimant iš jų viską ir pri- Nepriklausomos Lietuvos atsta- 
verčiant juos eiti baudžiavą kol- tymą. Ateis laikas, kada Sovie- 
chozuose. Išniekinti laisvės ko- tų Raudonoji Imperija, tas didy- 
votojų kūnai turgaviečių aikštė- sis tautų kalėjimas, subyrės. At-

Prisiminimai apie ketvirtį šimt-

MELBOURNO PARAP. KIOSKE
NESENIAI IŠĖJUSIOS ŠIOS

Antroje pusėje, V. Šlaito poezija ............
Bėgiai, Kazio Almeno novelės, 197 psl........
Derliaus vainikas, J. Mikuckio poez. 281 p. 
Du mediniai, 3 gel. kryžiai, A. Šukys, atsm. 
Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys (sakramentai) 
Gyvenimas yra dailus , V. Volerto romanas 
Gulbė karaliaus pati, vaikų pas. iliustr...........
Karklupėnuose, prem. rom. A. Baranausko 
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės poez. 
Kelias į kairę, Alės Rūtos prem. romanas 
Labas rytas vovere, J. Minelga, iliustr. įr. . 
Mažieji didvyriai, K. Vaitkevičiaus ..............
Mokslas ir religija, J. Prunskis, 241 p...........
Mūsų Lietuva I t. Br. Kviklys, Encikll leid. 
Niekšybės paslaptis, Ant. Maceina ...............
Nepriklausomai lietuvai, LŠS-gOS leid. įr. 
Panevėžys, red. J. Masilionis, 430 p. ilius. . 
Pirmoji pradalgė, Liter, metraštis, 33 aut. .. 
Relikvijos, Nerimos Narutės lyrika ...............
Upė teka vingiais, V. Volertas, romanas ....
Upė į rytus, upė į šiaurę 2 t. K. Almeno ....
Viktutė, šatr. Raganos apysaka ...................
Vytautas the Great... dr. J. Končius ............
Tikiu Dievų, plati kun. Ylos maldaknygė 
Moderni mergaitė (jaun. inteligent) S. Yla 
Bažnyt. pamaldų vadovėlis (maldaknygė) 
Dievo vaikas (vaikų maldaknygė) ...............
Marija, gelbėk mus (Sibiro lt. maldakn.)

Su užsakymais kreiptis šiui adresu: N. Butkūnas, 9 Cowper St., 
St. Kilda, Vic. (pridedant kiek pašto išlaidoms).
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eis diena, kada toji bastilija, pa
dariusi didelei žmonijos daliai 
tiek daug nusikaltimų, grius. Ir 
tada prisikels Lietuva. Be sveti
mų ir savų tironų ir be praeities 
klaidų. Lietuva, kurioje nebus 
nei dvasinės prievartos, nei skur
do, kurioje visi pilnai naudosis 
žmogaus ir piliečio teisėmis. Lie
tuva, kurios mes siekiame nuo 
Dr. Vinco Kudirkos laikų.
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 

S-gos Centro Komitetas

Giliai sujaudinti dėl staigios ir netikėtos

KOSTO SARNECKIO

mirties, jo žmoną Jadvygą ir sūnų Kostą, jų didžio 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

Valli ir Jonas ViliuSiai

REZISTENCIJOS KLAUSIMAIS
Birželio 6 d. M.K. Čiurlionio 

Diskusijų Klubas turėjo savo po
pietę p. Cininų namuose, Presto- 
ne. šj kartų artinantis birželio 
išvežimų minėjimui buvo pasirink
ta paskaitai tema: “Rezistencija 
apskritai ir Lietuvoj.” Jų įdomiai 
ir plačiai paskaitė p. J. Janulai
tis, kuris nepoilgo žada persikel
ti į Canberrų gyventi, čia patie
kiame suglaustai tos paskaitos 
mintis.

Partizaninis karas yra labai se
nas. Jis siekia biblinius . laikus. 
Žinomas Romos Imperijos laikais. 
Bet kaip aktyvus nacionalinis pa- 
sipriešininmas, turėjęs lemiamos 
reikšmės, pirmų kartų pasirodė 
Napoleono karuose Ispanijoje ir 
Rusijoje. Pirmo pasaulinio karo 
metu partizaninis karas buvo ži
nomas plačiau. Labiausia pasireiš
kė Balkanuose, serbų tarpe. Ypa
tingai išgarsėjo T. E. Lawrenso, 
vadinamas mažasis karas prieš 
turkų imperijų. Lawrensas pakėlė 
partizanų karo veiklų nuo tak
tinės iki strateginės reikšmės. Jis 
suprato ne tik judrumo reikšmę, 
bet ir aprūpino sunaikinimų, ku
ris yra daug svarbesnis. Lavrren- 
sas sugebėjo išnaudoti tautines 
aspiracijas. Lamrenso partizaninis 
karas suprantamas kaip karinis 
atsakymas, atsilikusių kraštų 
prieš techniškų persvarų pažan
giųjų-

Sovietų karo akademijos šis ka
riavimo būdas buvo dėstomas kaip 
mažasis karas. Antram pasauli
niam kare SSR armija pasitrauk
dama stengėsi viskų sunaikinti. 
Vokiečiams blogai elgiantis su ru
sų belaisviais rusų partizanų skai
čius smarkiai padidėjo ir išaugo 
iki 200.000. Jie kėlė didžiausių 
nerimų vokiečių užnugaryje ir 
niekas nebuvo saugus.

Lenkų partizanai turėjo grynai 
tautini charakterį. Jie narsiai ko
vėsi Varšuvos sukilime, bet ne
gavę pagalbos susilaukia sunaiki
nimo.

Ukrainiečių ir gudų partizanai 
buvo tautinio pobūdžio, bet nepas-

 V

tovūs. Kartais jie su komunistais 
puolė vokiečius, o kartais su vo
kiečiais komunistus.

Jugoslavijoj veikė generolo Mi- 
chailovič partizanai, kurie siekė 
atstatyti senų monarchijos reži
mų.

Prancūzų partizanai turėjo di
delės reikšmės Normandijos išsi- 
kėlimui palengvinti.

Klasikinė ir tradicinė partiza
nų kova yra tokia. Kovojama ne- 
reguliariniais vienetais, vartoja
mi neįprasti metodai, išnaudoja
ma vietovė, kurių jie geriau pa
žįsta už priešų. Tikslas ginti savo 
krašte teritorijos dalį ar sutruk
dyti priešo veiksmus. Partizanams 
duodami šie uždaviniai:

1. užpulti vadovybės postus, 
ryšio organus, transporto voras, 
atskiras auto mašinas, geležinke
lius, traukinius, nakvynės namus 
ir sandėlius;

2. sugadinimas ar sunaikinimas 
karui svarbios industrijos, gele
žinkelių stočių, elektros stočių, 
gazo depo, telefonų centrinių;

3. organizavimas visokio teroro 
ir minų įrengimas.

Sovietai eksportavo partizani
nę veiklų į Azijų ir Afrikų ir jie 
ten sukūrė naujas partizanines 
formas.

Prelegentas plačiau sustojo ties 
revoliuciniu komponentu ir pla
čiai nušvietė revoliucinę parti
zaninę veikla Kinijoj. Antroj sa
vo paskaitos dalyj kalbėjo apie 
Lietuvos rezistencijų. Priešsovie- 
tinis pasipriešininmas Lietuvoj 
kilo nuo pat okupacijos pradžios. 
Aktyvaus pasipriešinimo labiau
siai ėmėsi jaunimas. Pats organi
zacijos vadovybės centras buvo 
padalintas tarp Kauno ir Vil
niaus. Geležinė uždanga atskyrė 
Lietuvų nuo Vakarų, šių uždan
gų pralaužti ryžosi ryšininkai, ka- 
pit. Albertas šverplaitis, Br. Mi- 
chelevičius ir Mykolas Kumpis.

Prelegentas, plačiai nušvietė su
kilimų Kaune, kaip lietuviai prieš 
vokiečių atėjimų jau susiorgani
zavo ir paskelbė nepriklausomų

valstybę, apie rezistencijų nacių 
laikais ir partizanų veiklų antrų 
kartų sovietams užplūdus Lietu
vų. Prelegentas nurodė lietuvių 
ginkluotos rezistencijos gesinto 
priežastis:

1. sustiprintas NKVD veikimas 
Lietuvoj;

2. labai nukraujavusi rezisten
cija ;

3. įsigalėjusi kolektyvizacija;
4. nebuvimas jokios pagalbos aš 

Vakarų;
5. infiltracija viršūnėse laiki

nai paraližavo ryšių sistemų ir 
kitus planus.

Ginkluota masinė rezistencija 
turėjo persiorganizuoti ir priimti 
kitas formas.

Lietuviai laisvės kovotojai bu
vo įsitikinę, kad Vakarų tautos, 
kurios sukūrė Atlanto chartų, pa
dės apsiginti nuo nacionalsocia- 
lizmo ir nuo bolševizmo. Tačiau 
lietuvių rezistencijos tragiškumas 
iškilo, kai tas moralinis pagrin
das, pasitikėjimas Atlanto charta 
buvo sugriautas, ir rezistencija 
pasijuto palikta viena. Daug jau
nų gyvybių paaukota kovoje už 
tautos laisvę. Laisvės idėja yra 
gyva mumyse ir šiandien. Viltis 
į laisvę šviečia mums ir dabar.

Po paskaitos tęsėti disikusijos 
ir papildymai. Albertas Zubras 
paaiškino, kad LAF ištikrųjų rū
pinosi politiniais klausimais, o 
lietuvių sikilimą Kaune ir apskri
tai karinius reikalus tvarkė Vie
tinės Apsaugos štabas Kaune, 
Jo manymu, visų sukilimo nuo
pelnų priskyrimas LAF-ui yra 
perdėtas ir nepagrįstas. Diskusi
jose dalyvavo ir visa eilė klu
bo narių paklausimais ar papil
dymais.

Tylos minute buvo pagerbti žu
vę laisvės kovotojai. Popietė už
baigta vaišėmis, kurių metu nuo
širdžiai išsikalbėta mažesnėse gru- 

. pelėse. Klubo narei Aldonai Ci- 
ninienei palinkėta geros kelionės 
į Amerikų, išvykstančiai savo mo
tinos ir kitų giminių atlankyti.

k.

ANTANAS GIEDRIUS

RACHELE
(Tęsinys)

Išlendu ir pamatau pro duris — raudonuoja. 
Tai jau degam! O kur Ignas? Kodėl jis mane pa
liko? Puolu pro praviras duris į kiemų... Ignas nu
tvėrė mane už pečių ir įstūmė atgal į klojimų. 
“Neik!” šnibžtelėjo man į ausį. “Prie trobos kai
mynas su motina kalba. O tu nebijok. Žiūrėk — 
anam kaime gaisras. Ten buvo rudųjų divizijos 
štabas...”

Jis vėl įkišo mane į slėptuvę ir pasakė: “Kai 
bus pavojus, aš tau pasakysiu”.

Sugrįžau \ ir atsisėdau ant lovelės. Ar man 
gultis dabar? Ar nusiraminti? Ar visiškai pasiti
kėti Ignu? Gerai, pasitikiu. Bet dar nenoriu gul
tis. Dar mano širdis nenurimus. Ir, rodos, per 
aukštai sėdžiu. Nusileidžiu į šiaudus ir sėdžiu su
sigūžusi, kaip skalikų pabaidyta kurapkėlė.

O, Dieve! Vėl girdžiu — ūžia... vėl ūžia! Taip 
sunkiai sunkiai ūžia, lyg visų pragarų nešdami... 
Kur dabar jie lekia? Kų dabar darys?...

Aš laukiu, laukiu, ir tas akimirkų laukimas 
į amžius ištįsta...

Ir vėl — bum, bum, bum! Susiūbuoja žemė, 
sudrebu ir aš visa, tik ne savo drebėjimu, o nuo 
baisaus sprogimo. Matau, kaip pro menkus sienos 
plyšelius žybtelėja šviesa.

D jeigu jie neatpažins nužiūrėto taikinio ir 
visur aplinkui pradės bombarduoti?...

O, mano tėvų Dieve! Kodėl tu mane taip skau
džiai bandai? Kodėl tu mane kankini, tokį mažų 
padarėlį? štai aš čia, svetimam kampelyje kuklių 
prieglobų radusi, trokštu išsislapstyti nuo pikto 
žudiko akių, o gal ir čia jaunų savo gyvybę pra
rasiu! Ar ne geriau man būtų buvę, tėvo namuose 
pasilikus, raina katele jo rūsiuose lindojus ar drau
ge su jais išėjus ir vienam kape paguldžius jaunų 
savo galvelę!...

Mano mielasis, aš matau skausmų ir gilių už
uojautų tavo veide. Tu kenti drauge su manim. 
Bet atleisk man: tu pats norėjai... ir aš noriu viskų 
tau apsakyti...

Nežinau, ar ilgai kentėjau ir meldžiaus. Išgir
dau žingsnius. Tai buvo Ignas. Prasikimšo urvų ir 
pasakė: “Labųnakt, Akele. Viskas nutilo. Rudieji 
nuleido vienų raudonųjų bombonešį. Liepsnodamas 
nukrito. Tas daugiau nebeskraidys ir tavęs nebe- 
gųsdins. O aš čia pat, kaip visada”.

Jis tuos žodžius pasakė taip paprastai, lyg būtų 
pasakojęs apie nubaidytų vilkų nuo avių bandos. O 
aš atsiguliau ir užmigau.

Praėjo vasara, atėjo rugsėjo mėnuo. Vienų 
popietę Ignas pasakė man, kad rudieji krato sody
bas. Ar kas skundžia, ar patys kų nors pamano... 
Išgirdusi tai, susigūžiau, lyg rodėsi, kad mažesnė 
pasidarysiu. Ir dabar juo labiau ėmiau saugotis, i 
kad manęs nė pelėdos akis nematytų.

Ir vienų kartų išgirdau raitelius kieme. Mano 
širdis sudrebėjo. Aš girdėjau vaikščiojant, kalbant 
ir bruzdant namuose. Ir prie klojimo išgirdau sve
timų vyrų balsus. Jie atsidarė duris ir įėjo į vidų. 
Vaikščiojo, trepsėjo. Paskui išgirdau šunis cy
piant ties mano gūšta. Kažin kas pradėjo pešti 
šiaudus. Man rodėsi, kad mano širdies gysleles 
tųso... Pagaliau ištraukė kamštį, kuriuo buvo už
kimšta mano slėptuvė. Suneš pradėjo loti, įkišę 
galvas į mano urvų. Man pasidarė karšta krūti

nėje, galvoje ėmė spengti, ir aš nustojau girdėjus...
Mano mielasis, tu išbalai. Atleisk man, kad aš 

taip smulkiai viskų pasakoju. Bet juk tu pats no
rėjai, kad apsakyčiau tau savo gyvenimo praeitį, 
o aš jau nebegaliu sustoti, kaip laivas audrotie vė
jo genamas...

Tur būt, Ignas išnešė mane iš urvo. Aš atsi
budau klojimo asloje ant šiaudų ir pamačiau tris 
rudais drabužiais ginkluotus vyrus. Prie jų lekavo 
du dideli šunes.

“Šaunus paukštelis!” tyčiojosi vienas rudis. 
Ir sakė Ignui: “Tai tu, vyruti, jai gūštelę padarei. 
Ar nežinojai, kad mes tos tautos žmones šalinam?”

Ignas tylėjo. Jo motina šalia verkė.
“Jau merga bus atsigavus”, pasakė vienas ru

dis. “Eime!”

Jie paėmė mane ir Ignų. Jo motina raudoda
ma apsikabino sūnų, bet vienas rudis sukirto jai 
rimbu per nugarų, ir moteris išvirto ant žemės, 
Ignas griebė jų kelti, bet ir jam kirto su rimbu.

“O, Dieve, Dieve, gelbėk mus!” šaukė mote
ris, mums nueinant. O aš jai sušukau: “Sudieu, 
motinėle! Dovanok man!” Į tų žodį rudis sukirto 
man per pečius. Ignas ėjo šalia manęs degančiais 
skruostais, ir išgirdau, kaip jis susivaldydamas ne
ramiai atsiduso.

Aš nepratus buvau toli eiti, o per ilgokų buvi
mų slėptuvėje juo labiau atpratau. Jie buvo raiti, 
o mudu pėsti. Reikėjo nueit į miestų. Gal pusę ke
lio nuėjau ir pradėjau svyruoti. Rudžiai ragino 
mane ir kelis kartus užkirto, bet tai nepadėjo, tik 
dar labiau silpau ir pagaliau visai išvirtau iš kojų. 
Tada rudžiai įsakė Ignui nešti mane. Ignas paėmė 
ir norėjo mane nešti, bet aš įsikibau jam į parankę 
ir šiaip taip vilkau savo kojas.

Ignas tylėjo kaip žemė. Aš laikiaus jo rankos 
ir jutau jo jėgų, kelte keliančių mane. Lyg protes
tuodamas prieš baisių prievartų, jis tvirtu žingsniu 
ėjo galvą iškėlęs, pasidairydamas į gimtuosius 
laukus ir puošnias sodybas. Aš žvilgčiojau į jį, ir 
mano jėgos augo.

Mieste mudu išskyrė rudžių sargybos, kieme. 
Aš spėjau pasakyti savo draugui: “Mielas Ignai, 
atleisk man!” Jis pažvelgė į mane giedriu žvilgs
niu ir atsakė: “Būk laiminga, Akele! Drųsinkis ir 
pasitikėk!” Rudis tvokstelėjo j am šautuvo kulbe per 
nugarą ir nusivarė. Man širdis suvirpėjo. Paskui 
pasidarė labai liūdna ir neramu.

Mane uždarė į daboklę, ir aš buvau visai viena, 
tik sargas — už dutų. Kaip ilgai čia mane laikys?...

Aš troškau pamatyti nors vieną savo draugę. 
Ir nežinau, ar kas mane matė, ar toks širdies nu
jautimas... Pavakariais išgirdau už durų moteriš
ką balsą ir tokį, rodos, pažįstamą! Mano širdis 
ėmė šokinėti krūtinėje.

Sargas atrakino duris, ir aš pamačiau savo 
draugės Dalelės mamą. Apsikabinau ją ir graudžiai 
pravirkau. “Kui- Daliutė, kur kitos mano drau
gės?” verkdama klausiau. “Jos visos susirūpinu
sios ir iš tolo lenkiasi miesto”, atsakė moteris. “O, 
miela ponia, aš nežinau, kas man bus!” skundžiausi 
jai virpėdama. “Raminkis, Akele”, tarė ji, vadin

dama mane visų įprastu vardu: “Turėk viltį. Die
vas galingesnis už žmones”.

Sargas paragino jų išeiti. O, Dieve, kokios 
greitos tos valandėlės!... “Miela ponia”, sakau jai, 
“pasveikink visas mano drauges. Aš jų neužmiršau. 
Aš jų niekad neužmiršiu. O mano štai koks liki
mas!...”

Ji išėjo su ašaromis akyse. Ir išėjo, rodos, lyg 
nevieha, o su ja drauge daug mylimų vardų...

Rytų anksti mane išvežė. Rudieji nuvežė į 
savo valstybę. Bet nebuvo čia jų žemė, o tik jų 
užgrobta ir valdoma. Tai buvo kraštas tos žemės, 
kur aš gimiau ir augau, kur geriausių savo jaunys
tę praleidau. Rudieji nuo amžių grobė, ir niekada 
jiems nebuvo soties. Taip jie ir dabar pakėlė karą, 
panūdę dar daugiau svetimų žemių ir turtų...

Mane uždarė į getą. Ten besą daug mano tau
tos vyrų ir moterų bei mažų vaikų.- Iš pradžios 
nudžiugau, juos pamačiusi, paskui pradėjau verkti. 
Tokia įskaudus jau buvo mano širdis. Moterys ra
mino mane ir guodė, o ir pačios dar nežinodamos 
savo rytojaus...

Mažumėlį nusiraminusi, pasipasakojau, kaip 
išlikau mieste, kaip slėpiausi kaime ir kaip rudžių 
šunes mane surado. “O!” dejavo moterys. “Jie mus 
žudo. Jie nenori, kad mes gyventume šiame pa
saulyje!”

Kitą dienų rudžiai visus, o drauge ir mane iš
varė į darbų. Mes turėjome valyti sugriautus na
mus ir gatves, nešioti plytas, kasti žemes ir rinkti 
geležis. Aš nepratus buvau tokių sunkių ir aštrių 
darbų dirbti: iš pirmos dienos mano rankos pasi
darė pūslėtos. O kitų dienų iš griūvančios sienos 
išslinkusi aštri geležis sužeidė man koją. Pradė
jau šlubuoti. Susižeidusių buvo ir daugiau, bet 
rudžiai to nežiūrėjo: vis tiek reikėjo dirbti. Tik 
mano laimė buvo kitokia.

Jau kelintų rytų kai ėjau gatve šlubuodama, 
iš vienų namų išėjo moteris, prisiartino prie manęs 
ir paklausė: “Mergaite, kodėl tu šlubuoji?” — “La
bai susižeidžiau”, atsakiau jai. “Man tavęs gaila", 
pasakė ji, galiukų eidama šalia manęs. “Kaip ta 
vadinies?” Pasisakiau. Ji pakartojo mano vardą 
pavardę, palinkėjo man sveikatos ir nuėjo sau.

(Bus daugiau)
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“VILKAI” SYDNEJUJE
Kaip tik šį mėnesį sueina ly

giai vieneri metai, kai Sydnejaus 
aerodrome išlipo Amerikos lietu
viai krepšininkai ir pradėjo savo 
istorinę kelionę po Australiją. 
Dar ir šiandie visi prisimename 
gyvai tuos šauniuosius vyrus, sky- 
nusius laurus Australijoje.

Sydnejaus “Kovo” Valdyba, pri
simindama šią krepšininkų vieš
nagę, metinių proga į Sydney pa
sikvietė savo artimiausius kaimy
nus — Canberros Vilkus jau tra
dicija virtusiam septintam paben
dravimui, kad drauge atšvęstų ir 
pernykščio krepšininkų vizito su
kaktį.

Svečiai iš sostinės į Sydney at
vyksta liepos 3 d., šeštadienį. Tos

DAUGIAU LAIMĖJIMŲ...

Pietų Australijos krepšinio pir
menybėms pirmajame rate einant 
prie galo, pradeda išryškėti Vyties 
komandų pajėgumas. Dabar jau 
išryškėjo, kas kur pajėgus, kur 
kam ko trūksta. Vyties pirmoji 
vyrų komanda, atrodo, nusistovėjo 
ir žada ateityje daugiau nepralai
mėti. Netgi, užsimenama apie ga
limybes sugrįžti į aukščiausią 
“District” klasę. Galimybių yra, 
bet kaip jos bus išnaudotos,', paro
dys ateitis. Susitikus su pirmau
jančia North Adelaide komanda, 
nepabūgta jos užimama pozicija 
varžybų lentelėje, o laimėta 56 — 
40 (25 — 19) rezultatu. Šis laimė
jimas suteikė komandai didesnio 
pasitikėjimo savomis jėgomis. Taš
kus pelnė: R. Daugalis su D. At
kinson po 17, J. Gumbys 14, E. 
Pocius 6 ir V. Levickas 2.

Rungtynės su Torrens komanda 
laimėtos 49 — 38 (26 — 16) Taš
kai: J. Gumbys 18, D. Atkinson 
13, R. Daugalis 12, E. Pocius 4, V. 
Levickas 2.

Antroji Vyties komanda, iško
pusi į pirmą vietą varžybų lentelė
je, turėjo vieną laimėjimą ir vieną 
gana didelį pralaimėjimą. Nuga
lėta N. T. H. Employers 29 — 14 
(14 — 4) Taškai: J. Mikužys 12, 
R. Jablonskis 7, V. Straukas 6, A. 
Bernaitis su G. Kaminsku po 2. 
Stiprokas pralaimėjimas prieš 
Bank of Adelaide komandą. Pra
laimėta 30 — 58 (8 — 26) Taškai: 
V. Straukas 14, E. Brazauskas 8, 
J. Mikužys 6 ir G. Kaminskas 2.

Trečioji Vyties komanda, suda
ryta beveik iš svetimtaučių, yra

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje.

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727 

dienos vakare Bankstowno Liet. 
Namų salėje įvyks pagerbimo va
karas, kurio metu programoje 
bus pademonstruota Pašto Valdy
bos Dziudo ir Džiu-džitsu klubo 
narių kovos menas.

Liepos 4 d., sekmadienį po pa
maldų Newtown Police Boys Club 
salėje, Erskinville Rd., Newtown, 
įvyks krepšinio rungtynės.

Kovo jaunučiai berniukai ir 
Kovo jaunės mergaitės.

Kovo merginos — Newtown 
merginos.

Canberros “Vilkas — “Kovas".
Visi sydnejiškiai sporto mėgė

jai nepamirškite per šias dienas 
savo atsilankymu paremti savus 
ir svečius sportininkus.

Sportas Adelaidėje
jau beveik įpratusi prie pralaimė
jimų. Taigi nieko nuostabaus, kad 
dar du pralaimėjimai jiems prira
šyti. Neesant vietų jų pajėgumo 
grupėje, komanda buvo užregis
truota aukštesnėje klasėje, ir dėlto 
tiek daug pralaimima. Be to, šiai 
komandai trūksta nuolatinio tre
nerio. Laike treniruočių komandą 
patreniruoja jaunių iki 16-kos me
tų treneris J. Gumbys,’ bet, rung
tynių metu pastovaus trenerio 
neturi.

Jaunių iki 14 metų komanda len
telėje stovi apie vidurkį. Koman
dai trūksta ūgio ir prityrimo. Na, 
bet tos kliūtys pašalinamos. Jie 
dar turi daug laiko užaugti ir da
bar, turėdami nuolatinį trenerį, R. 
Rudzenską, įsigys patyrimo. Ko
manda turėjo vieną laimėjimą ir 
vieną pralaimėjimą. Komandą su
daro: kapitonas — A. Jaunutis, L. 
Alekna, K. Pauliukevičius, P. Ma- 
tikulas, T. Halczuk, A. Pauliuke
vičius ir J. Vachine. Kaip mato
me, yra du svetimtaučiai. Tai du 
naujieji australai, mūsų žaidėjų 
draugai.

Jauniausių “vyrų” komanda iki 
12-kos metų patyrė du pralaimėji
mus. Tas visiškai entuziazmo ir 
ūpo žaisti jiems nesugadino. Iš
skyrus porą žaidėjų visi kiti yra 
tik pradėję. Jie žaidžia mažąjį 
krepšinį angliškai vadinamą “bi
ddy ball". Žaidime dar visko, iš
skyrus gerus norus, stokoja. Bet 
tai dar kaip ir krepšinio “darže
lis”. Po poros metų šie žaidėjai 
nustebins ne vieną kamuolio valdy
mu ir žaidimo orientacija. Koman
dai vadovauja ir ją treniruoja A. 
Reivytis. Komandos kapitonas — 
A. Skiparis, (Klubo pirmininko 
sūnus) antrą sezoną žaidžia R. 
Beinoravičius, o visi seką yra dar 
naujokai: A. Straukas, P. Alekna, 
A. Bladzevičius, D. Laszlo ir K. 
Kaminskas.

*
Merginų komanda užtikrintai 

eina be pralaimėjimų. žaidžiant 
prieš West Torrens laimėta 25 — 
12 (10 — 2). Taškai: N. Vyšniaus
kaitė II, M. šiukšterytė 8, A. Kri- 
vickaitė 4, V. Jucytė 2. Nors lai
mėta be didelio vargo, bet žaista 
blogai. Trūko ryžtingesnės gyny
bos nežiūrint, kad buvo daug su
rinkta bereikalingų baudų. Labai 
pasigesta staigių, gerai adresuotų 
kamuolio perdavimų.

West Adelaide komanda nugalė
ta 40 — 14 (18 — 6). Gerai žais
tas antras puslaikis. Pirmame 
puslaikyje geriausios metikės ne
pajėgė pelnyti taškų. Taškai: N.

JUOKAIS
TEPALAUKIA GYDYTOJAS
Kalbasi šeimos nariai apie kas

dieninius reikalus.
Vyras: Begalės išlaidų, begalės 

sąskaitų, ir nežinau kam pirma 
mokėti — gydytojui ar elektros 
kompanijai?

Žmona: Antanėli, kaip gi nesu
pranti? Aiškų aiškiausia, kad rei
kia mokėti elektros kompanijai. 
Gydytojas juk tikriausiai neateis 
išjungti mums kraujo apytakos...

PABALTIEČIŲ VARŽYBOS AMERIKOJE

PATIESTI LATVIAI
RAŠO JONAS šOLIŪNAS, U.S.A.

Atmintina diena
Antrosios pabaltiečių varžybų 

dienos greit neužmirš nei latviai, 
nei lietuviai. Latviai dėl skau
džios krepšinio pamokos, o lietu
viai dėl pasiektojo rekordo.

Antrąją pirmenybių dieną pra
dėjo mūsų moterų tinklinio rink
tinė. šį kartą turėjome pasidi
džiavimo verta vienetą. Mūsų mo
terų komanda pasirodė esanti vi
sa klase geresnė už latvių. Skam
ba neįtikinančiai, bet juk tiesa. 
Aukštos klasės žaidėjoms galime 
didžiuotis. Čia pasidarbavo Cle- 
velando Žaibo ir Čikagos Neries 
moterys, šių dviejų klubų pas
tangomis turėjome nepaprasto 
pajėgumo jaunų moterų tinklinio 
rinktinę.

Pirmame sete mūsų moterys ne
turėjo jokio vargo, ir laimėjo 
15:7. Antrasis setas taip pat pri
klausė mūsiškėms. Latvaitės ne
galėjo rasti jokių vaistų nei prieš

Vyšniauskaitė 14, G. Krivickaitė 
10, A. Krivickaitė 8, M. šiukštery
tė 6 ir V. Jucytė 2.

Antroji mergaičių jkomanda, 
nors anksčiau ir patyrė porą pra
laimėjimų, bet po eilės laimėjimų 
atsidūrė lentelės viršuje. Labai 
lengvai laimėta prieš West Tor
rens 36 — 9 (21 — 0). Taškai: L. 
Kuncaitytė 12, A. Rooke — Šukytė 
9, K. Baškutė 8, M. Matiukaitė 5 
ir E. Lapienytė 2.

Neatvykus Budapest komandai į 
rungtynes laimėta be kovos 20 — 
0. Jaunių iki 16 metų komanda 
laimėjo prieš South Adelaide 59 — 
19 (27 — 3). Pelnė taškus: K. Jau
nutis 23, A. Jonavičius 22, P. Ka
nas 10, R. Jonavičius su A. Patai
čių po 2.

Pirmą netikėtą pralaimėjimą ši 
komanda patyrė susitikusi su 
West Torrens; pralaimėta 25 — 
35. (5 — 12). Taškai: K. Jaunu
tis II, A. Jonavičius, A. Palaitis 
ir P. Kanas po 4, A. Reivytis 2. 
Pralaimėta dėl taktiškos klaidos, 
— zoninio dengimo. Šis dengimo 
būdas mūsų jaunių komandoms 
yra ne tik kad netinkamas, bet ir 
žalingas, trukdąs išvystyti žaidė
jo veržlumą, individualumą ir sa
vimi pasitikėjimą, šis pralaimėji
mas dar neatsilieps mūsiškių pir
maujančiai pozicijai.

B.N.

KJrtjJ
“KOVO” MERGINOS krepši

ninkės žiemos turnyro A klasėje 
artėja prie I-jo rato pabaigos. 
Kol kas joms sekasi gerai. Laimė
jo prieš Barbarians II 34:20 ir 
pralaimėjo prieš Barbarians I 
49:11. šioje “barbarių” koman
doje- žaidžia viena Australijos ir 
4-rios N.SLW. rinktinių žaidėjos, 
tad ir kova mūsų merginoms bu
vo persunki, nors ir kaip jos sten- 
g ėsi.

KODĖ KOVIETĖS taip smar
kiai pralaimėjo prieš “barbares”? 
Pasirodo, kad prieš rungtynes su
streikavo dvi geriausios mūsiškės 
žaidėjos — sesutės Motiejūnaitės: 
tą vakarą Snaigė lovoj karštais bu 
teliais gydydamas! sapnavo drau
gų žaidimą, o Laima nors ir buvo 
aikštėje bet per didžiulę slogą 
ir kvapo pritrūko, ir krepšio ne
įžiūrėjo.

SYDNEJUJE SU SAVO sužie- 

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phene LW 1220

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodame* ir iiaimoUjimui. Me* kalbam* vokiškai.
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nesulaikomi kovingus latviukus.

lietuvaičių puolimą, nei prieš ypa
tingo stiprumo servus ir todėl pa
sidavė 15:6. Trečiame sete latvai- 
tės pasispaudė, ir mūsiškės žaidė 
be jokio rūpesčio. Latvaitės ap
snūdimą išnaudojo ir setą nusine
šė neįtikėtinai lengva 15:4 pasek
me.

Ketvirtame sete mūsų rinktinė 
nekrėtė jokių juokų. Keletas ge
rų Blandytės — Jemeikienės ir 
Barzdukaitės kirčių,
Balonn servai, ir pasekmė 13:0. 
Mūsų rinktinės vadovas Z. žiups- 
nys įleido porą atsarginių, ir lat
vaitės pajėgė pasekmę sušvelnin
ti iki 13:7. Tačiau ir buvo viskas, 
nes mūsiškės, pelniusios du se
kančius tapo laimėtojomis.

Moterų tinklinio rungtynės bu
vo tikrai aukštos klasės. Mūsų 
rinktinė pasižymėjo ne tik savo 
stipriu puolimu bei gerais servais, 
bet taip pat ir komandiniu susi- 
žaidimu. Daugumas dalyvių gerai 
blokavo varžovių kirtimus, pui
kiai priėmė servus ir paduodavo 
kamuolį iš neįtikimų padėčių tie
siog kirtimui.

Lietuvių moterų tinklinio rink
tinę sudarė: D. Jurgaitytė, V. 
Mockutė, D. Čiurlionytė, A. Barz- 
dukaitė, N. Gelažiūtė (visos Cle
veland© Žaibo), O. Blandytė — 
Jameikienė, A. Balonn ir D. Mas- 
koliūnaitė (Čikagos Neris).

Mūsų vyrų tinklinio komanda 
sužaidė daug geriau, nei tikėtasi. 
Prie geresnio vadovavimo galėjo 
pralaimėti tik 3:2, nes pirmame 
sete vedė net 13:4, o trečiame 
13:8 ir pralaimėjo! Tai buvo ne
vykusio vadovavimo paseka.

Latviai skaitosi tinklinyje ne
nugalimi. Tačiau šįmet toji jų ga
lybė buvo vos vidutiniška. Mūsų 
rinktinė puikiai gynėsi, bet puo
lime geresnis tebuvo tik kapito
nas Br. Andriukaitis, kurio, de
ja, neužteko. Ir taip pralaimėta 
3:0.

Lietuvių rinktinėje žaidė: A. 
Penkauskas, G. Barzdukas, R. Zy
lė — visi iš žaibo; B. Andriu
kaitis, J. Kaunas, V. Martinai
tis, L. Pededinskas — Čikagos 
Lituanicos.

Pamoka jauniams

Šįmet mūsų jaunių krepšinio 
rinktinė — ant popieriaus — bu
vo tokia “stipri”, kad aikštėje 
susirinko tik patys silpniausi ir 
todėl nuo latvių gavo į skudurus. 
Iš tikrųjų, Jankauskas, Abroma
vičius, Vaišnoras, Meškauskas, 
Vinerskis, Petraitis — tai, jau
niai, kurie gali žaisti kiekvieno- 

duotiniu neseniai viešėjo adelai- 
diškė stalo teniso čempionė O. 
Mikalainytė, kuri čia ir žaidė 
“Public Service” pirmenybėse. Ji 
mišriame dvejete su H. Bone pu
siau finale pralaimėjo prieš N.S. 
W. žaidėjus F.F. Smiths.

TURBŪT DAUGIAUSIA svei
katos, nervų ir darbo aukoja “Ko
vo” moterų sekcijos vadov. p. Z. 
Motiejūnienė, kuri sutiktų ir šir
dį atiduoti, kad tik jos komanda 
laimėtų, ką dažnai žaidėjos jai 
atsidėkodamos ir parodo.

KREPŠINIS TAIP populiarėja 
Sydnejuje, kad žaidynėms ir sa
lių pritrūksta. Ot, kad taip grei
čiau pasistačius savąją salę, iš 
kurios ir sportininkai ir pasipel
nytų. O gal jau kas ir pradėta 
Bankstowne?

ADELAIDĖS DIENRAŠTIS 
“The Advertiser” birželio 15 d. 

je vyrų komandoje.
Mūsų jaunių rinktinės tvarky

tojai taip pasitikėjo rinktinės ga
lybe, kad mažai ir dėmesio krei
pė, kas pagaliau pasirodys aikš
tėje. Na, ir pasirodė. Nei du, nei 
vienas. Tik vienas Rath aukštes
nio ūgio, sugabąs šį tą padaryti 
puolime po krepšiu. Kiti puolikai 
— Molis, Sutter, Puodžius ir 
Norch negalėjo nieko pešti prieš 

Ir jaunių gy
nimas buvo skylėtas. Burkauskas 
perdaug driblingavo, Bašinskas su 
Bražinsku nedrįso nė kiek verž
liau žaisti, ir taip latviai nusine
šė pergalę.

Jeigu. pirmame kėliny mūsų 
jauniai dar ir pajėgė vilktis ly
giomis ir kėlinį išvedė 27:24 savo 
naudai, tai antroje žaidimo pusė
je latviai karaliavo. Jie kontro
liavo lentas, geriau mėtė ir ne
blogai sužaidė komandiniai. Lat
vių laimėjimas užtarnautas. Mū
sų vadovams gera pamoka. Taip 
jau yra. kai perdaug pasitikima 
savimi, tad niekas ir nesiseka. 
Jauniai pralaimėjo 68:57.

Mūsų jaunių krepšinio rinktinę 
atstovavo: Rath’as 24, Burkaus
kas 15, Naurich 7, Molis 5, Sut
ter 4, Puodžius 0, Bražinskas 0.

XVI
SPORTO ŠVENTĖ
1965 metų Lietuvių Sporto 

Šventė įvyks Geelonge. Tai bus 
jau 16 sąskrydis lietuviško spor
tuojančio jaunimo. Kiekviena 
Sporto Šventė yra vis didesnė ir 
apima vis daugiau šakų, sporti
ninkų suvažiuoja ‘vis daugiau.

A.L.S.K.S. v-ba kviečia visus 
Australijos lietuvių sporto klubus 
rimtai ruoštis 16 Sporto Šventei 
ir atkreipti ypatingą dėmesį jau
nių komandų paruošimui.

Šios šventės šeimininkai — Gee- 
longo sporto klubas “Vytis” nu
mato pravesti šias varžybas.

1. Krepšinis (vyrai, moterys, 
jauniai žemiau 18 metų, mergai
tės žemiau 18 metų.).

2. Tinklinis (vyrams ir mote
rims).

3. Stalo tenisas (vyrųir moterų 
komandinės ir individualinės var
žybos).

4. Lauko tenisas (vyrų ir mo
terų komandinės ir individualinės 
varžybos).

5. Šachmatai (komandinės ir 
individualinės varžybos).

V. Kuncaitis 
A.L.S.K.S. v-bos sekretorius

paskelbė straipsnelį apie buv. 
“Vyties” klubo futbolistą E. Vir
bicką, kurį dabar Austrijos “Ra- 
pide” nupirko iš “Reali Madrid” 
komandos už 30.000 svarų. Pra
dėjęs žaisti už Vytį jis vėliau 
perėjo į kitus klubus, kol 1959 
m. jis buvo visam gyvenimui dis
kvalifikuotas už teisėjo sumuši
mą. Vėliau toji diskvalifikacija 
buvo atšaukta, bet po kiek laiko 
neišvengė kitokių baudų. Pakei
tęs pavardę į Virbą jis žaidė Ka
nadoj, J.A.V., Meksikoj, Turkijoj, 
Ispanijoj, Portugalijoj ir Austri
joj. Dabar, būdamas 26 m.' am
žiaus, jis yra vienas iš geriausių 
pasauly futbolo žaidėjų. Žaidęs 
12 rungtynių už “Real Madrid” 
centro pozicijoj, iki jį “nupirko” 
“Rapide” komanda. Dėl Virbo pa
davė protestą Adelaidės “Beo
grad” klubas, už kurį jis vėliau
siai žaidė Australijoj ir kuris jį 
tebelaiko savo nariu. Jie tikisi iš 
Austrijos “Rapide” gauti nemažą 
sumą pinigų už Virbo oficialų at
leidimą iš savo klubo narių. Kaip 
viskas baigsis išspręs tarptauti
nė futbolo sąjunga, šis Virbo iš
kilimas bene bus pats žymiausias 
lietuvių futbolo istorijoje.

SYDNEJIŠKIAI, nepamirškite 
liepos 3 d. atsilankyti į ruošiamą 
sportininkų vakarą Bankstowne. 
Šio vakaro svečiai bus canberriš- 
kiai sportininkai, kurie kitą die
ną po vakaro išbandys savo jėgas 
su koviečiais.

Rima* Gailiu*

Istorinė diena

Tiesiog nesapnuota diena! Visų 
pirma buvo pasklidusių gandų, 
kad latviai turi savo istorijoje 
stipriausią krepšinio komandą. O 
mūsų rinktinės daugumą sudarė 
tik Čikagos ir kaimyninių klubų 
krepšininkai.

Po įvairių nesklandumų ir stip
raus latvių pasirodymo daugumas 
net nuogąstavo, ir kartais abejo
jo, ar iš vis mūsų vyrai pajėgs 
parklupdyti latvius finaliniame 
susitikime. Prie rinktinės sąstato, 
žaidžiusio šeštadienį, teprisidėjo 
tik Jesevičius. Į pirmenybes dėl 
finansinių sunkumų neatvyko Ad- 
zima, Slomčinskas, Bazėnas, Sed- 
lickas ir Šilingas. Tai matote, ne
atvyko, sakytume, pagrindiniai 
žaidėjai. Bet taip nebuvo. Kodėl 
mūsų rinktinė taip stebėtinai ge
rai pasirodė, daug kam dar ir 
šiandie neaišku. Kad latviai kaip 
ir visi kiti, bandė sustabdyti mū
sų nuostabųjų Pranioką, tai se
na istorija. Jį šeštadienio rungty
nėse varžovai gerokai aplamdė. 
Po rungtynių vakare jis vos ga
lėjo paeiti. Bet sekmadienį Če- 
kauskas ir vėl aikštėje! Jis ir vėl 
vadovauja puolimui. Gynime? Po
ne Dieve, latvių ilgasis Kačerevs- 
kis, buvęs Marquette universite
to žaidėjas, nė pajudėt negali. 
Kiti puolikai irgi nepraeina pro 
Jesevičių. Tiesiog baisu! Jesevi
čius ir Skaisgiris taip užgula len
tas, kad latviai pelno pirmą krep
šį tik po penkių minučių, Tuo 
tarpu puolime mūsų Modestavi- 
čius ir Miknaitis šaudo nė var
do neatsiklausdami. Pradžioje mū
siškiai veda net 18:1! Per visą kė
linį lietuviai spaudžia, o latviai 
negali rasti krepšio. Kėlinys bai
giasi neįtikėtinai 82:60 lietuvių 
naudai.

Nors pradžioje antrojo kėlinio 
latviai ir susigriebė, bet lietu
viams negali pastoti kelio. Antra
me kėlinyje Varnas “pameta gal
vą”: jis šaudo iš arti ir toli ir 
nuolatos ir vis pataiko! Neatsi
lieka nė čekauskas su Modestavi- 
čium. Pagaliau ir Skaisgiris — 
jo pilna aikštė. Jis graibsto nuo 
lentos gynime, pakartoja prames- 
tus metimus puolime.

Likus aštuonioms minutėms 
žaisti čekauskas pelno šimtąjį 
tašką. Lietuviai žiūrovai netelpa 
savy iš džiaugsmo. Dar ketvertas 
minučių ir, atrodo, visiems nusi
bosta latvių negailestingas naiki
nimas. Vadovas Gybauskas bando 
visokias komandos sudėtis ir vis
kas sekasi. Niekas negali prames- 
ti. Pagaliau rungtynės baigiamos. 
Lentoje neįtikima pasekmė — 
138:82! Rinktinei žiūrovų valiavi
mai nesibaigė. Latvis komandos 
vadovas sveikina Grybauską ir vis 
krato galvą — niekaip negali įti
kėti įvykusią tragedija. Grybaus
kas lyg teisindamasis sako, kad 
jis niekad neįsivaizdavęs, jog taip 
galėtų visi žaidėjai tuo pačiu me
tu sužaisti išskirtinai gerai. Jis 
negalįs išskirti nė vieno žaidėjo 
kaip geriausio: visi buvo geriausi. 
Visi sužaidė puikiai. Mūsų vado
vo teigimu, rinktinė žaidė ne 
kaip paskiri žaidėjai, bet kaip 
vienas, darnus vienetas, žiūrovus 
stebino ne tik mūsiškis geras gy
nimas, puikūs metimai bei atski
rų žaidėjų driblingai, bet taip pat 
ir tikslios pasuotės bei komandi
niai deriniai.

Šose rungtynėse mūsų rinktinę 
atstovavo: Skaisgiris 29, čekaus
kas 27, Varnas 28, Modestavičius 
16, Gudas 14, Miknaitis 13, Jese
vičius 9, Mileris 2.

Ir taip baigėsi šįmetinė Pabal
tijo sporto šventė. Dabar prasidės 
vasaros žaidynės .Jau dabar mūsų 
sportininkai ruošiasi lengvosios 
atletikos, futbolo ir teniso var
žyboms.

JAUNIMAS
Į ŠIAURĘ

Paaiškėjo, kad šiais metais į So
vietuos šiaurę išvyko jau keturios 
lietuviško jaunimo grupės — pas
kutiniųjų transportai buvo birže
lio 9 ir 16 dienomis. Dabar teigia
ma: tas jaunimas “nutaręs savo 
likimą sieti su rūsčiu, tačiau tur
tingu kraštu — Komi respublika”. 
Vėliau nuvykę už 18 km. nuo Syk
tyvkar© statysią miško chemijos 
įmonę. Žinoma, ir toliau bus kal
bama apie jaunimo “savanorišką” 
pasiryžimą skubėti į rūstaus kli
mato kraštą. (E)
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SALE 4-
MISIJŲ DIENOS

Misijonierius Tėvas J. Borevi
čius, lydimas kun. Dr. P. Bačins- 
ko, atvyko į Sale ir birželio 4 — 6 
d. d. čia pravedė misijas. Misijos 
vyko Sale katedroj. Kiekvieną va
karą misijose dalyvavo beveik visi 
vietos lietuviai. Lengva buvo su
prasti misijonieriaus pamokslus, 
kuriuose atsispindėjo meilė Dievui 
ir meilė tėvynei. Paskutinę misijų 
dieną atsilankė J. E. vysk. Dr. Ly
ons. Ta proga tėvas misijonierius 
trumpai supažindino svečių su 
lietuvių tautos tragedija. J. E. 
vyskupas pareiškė gilių užuojautų 
lietuvių tautai ir drauge džiaugė
si, kad lietuviai niekad nepamirš
ta savo tėvų žemės ir Dievo. Po 
apaštališko palaiminimo buvo su
giedota “Marija, Marija” ir Tau
tos Himnas.

Tuoj po misijų buvo bendri pie
tūs. Kun. Bašinskas parodė spal
votus filmus, o tėv. Borevičius pa
informavo apie Amerikos lietuvių 
gyvenimą. Sale seniūnas p. S. 
Drungilas padėkojo misijonieriui 
už misijas ir kun. Dr. P. Bašinskui 
už pastangas šias misijas organi
zuojant. Pabaigai po žodį tarė 
abu kunigai.

Sale's lietuviai ilgai prisimins 
šias misijas, kurių metu buvo atsi
gaivinta dvasiškai ir patriotiškai.

Sališkis

iš Melbourno — p. E. žižienė, kuri kuklioje bažnytėlėje. Albury apy- 
labai jautriai ir giliai perdavė sa- linkės b-nės nariai misijas lankė 
vo paskaitą, kad visi susirinkusieji j 
su nepaprastu susidomėjimu ir 
susikaupimu ją išklausė.

Trys pabaltietės (lietuvaitė, es- ' 
taitė ir latvaitė) skaitė šios dienos ' 
rimčiai skirtas ištraukas. Pianinu 1 
skambino p. Petronis ir estaitė. • 
“Aušros” choras padainavo keletą ' 
dainų ir vieną giesmę.

Prie įėjimo iškeltos lietuvių 
(perjuosta gedulu) ir australų vė
liavos atkreipė daugelio prava
žiuojančių dėmesį, ir kaikurie net 
teiravosi, ką tas reiškia. Salė de
koruota pabaltiečių vėliavomis, ku
rias gaubė įpintuose žalumynuose 
gedulo juosta. Programos prane
šėjas R. Sipavičius, jun. Salė bu-2 ; 
vo pilnutėlė žmonių. ;

Po programos susirinkusieji bu- j 
vo pavaišinti šiltais užkandžiais ' 
ir grupelėmis susėdę dalinosi pra
eities išgyvenimais bei įspūdžiais.

A.

gana skaitlingai.
Bendrų pietų metu apylinkės 

valdybos pirmininkas p. D. Vildo- 
vas nuoširdžiai padėkojo misijų 
vedėjui Tėv. Borevičiui. o susirin
kusieji sugiedojo “Laimingų me
tų”. Toliau kalbėjo p. S. Valys ir 
kun. Dr. P. Bačinskas.

Mes esame giliai dėkingi misijų 
vedėjui už apturėtas misijas, o 
taip pat kun. Dr. P. Bučinskui už 
jų suorganizavimų. b.l.

CANBERRA
PAMINĖTI TRĖMIMAI

Liūdnoji trėmimų sukaktis 
ganizuota apylinkės valdybos,

GEELONG
PAMINĖTI IŠVEŽTIEJI 

Birželio 14 d. birželio trėmimų 
minėjimas Geelonge pradėtas pa
maldomis šv. Jono bažnyčioje su 
pritaikintu tai dienai pamokslu. 
Pamaldas laikė kun. Dr. P. Ba
činskas ir giedojo moterų choras, 
solo p. Lipšienė.

Po pietų Baltų Komiteto su
ruoštame minėjime įžanginį žodį 
tarė p. Kampans, Paskaitininkas 
inž Mieldažys iš Melbourno nu
švietė bolševikinį teroro viešpata
vimą paremdamas statistiniais da
viniais.

Dr. S. Skapinskas komunizmų 
palygino su infekcinėm ligom. Vi
sas daktaro kalbos tekstas kitų 
dienų buvo paskelbtas vietos laik- 
rašyje “Geelong Advertiser”, šia
me minėjime dalyvavo įtakingi 
vietos australai su spaudos atsto
vais.

Meninėj daly pasirodė latvių 
Geelongo ir Balarat jungtinis cho
ras. Solistė p. Mieldažienė iš Mel
bourno padainavo lietuviškai ir 
angliškai. Mūsų tautinių šokių 
grupė, vad. p. Bungardos, pašoko, 
latvių solistas padainavo latviš- 

____  ................. kai ir itališkai, sesutės Manikaus- 
adongoje birželio kaitės akordeonu ir gitara išpil- 
.________ dė lietuviškų dainų pynę.

Pabaigai pasirodė mūsų choras, 77 6707 
vad. p. Kymanto, padainavo ke
letą dainų. Minėjimo porgramų 
pravedė ir pabuvo pranešėja p. 
Lipšienė. Po minėjimo dalvyiai pa
vaišinti kavute.

ALBURY
BIRŽELIO MINĖJIMAI

Birželio 13 d. Albury apylinkės 
valdybos pastangomis buvo suor
ganizuotos pamaldos birželio trė
mimams prisiminti. Sacred Heart 
gražioje Albury bažnyčioje drauge 
su australais dalyvaujant austra
las kunigas ta proga pasakė pri
taikintų pamokslų primindamas ne 
tik mums, bet ir gausiai susirin
kusiems australams, kad prieš 24 
metus tūkstančiai nekaltų lietuvių 
kaip gyvuliai buvo iš gimtojo kraš
to išvežti į Sibiru. Reikia primin
ti, kad šiose pamaldose lietuviai 
dalyvavo gana gausiai.

or- 
ku- 

rios pastangas parėmė ir organi
zuotai dalyvavo estai ir latviai. 
Pats minėjimas prasidėjo pamal
domis Bradono bažnyčioje, kurias 
atlaikė ir dienai skirtą pamokslą 
pasakė vietos kunigas. Pamaldų 
metu giedojo “Aušros” choras, va
dovaujamas P. Dariaus.

3 vai. p. p. oficialioji dalis pra
sidėjo Lietuvių Namuose. Pradžio
je estų atstovas suglaustai apibū
dino birželio tragiškų sukaktį. Bet 
visų dėmesį atkreipė mūsų viešnia

? 1 S

MISIJOS
Albury ir apylinkės lietuviams 

misijos įvyko Wadongoje birželio 
18 — 20 d. d. Misijonierius Tėv. 
J. Borevičius savo nuoširdžiais 
žodžiais ir giliomis mintimis sus
tiprino mus ne tik dvasiniai, bet 
stengėsi įkvėpti tėvynės meilės, 
kad ji kuo ilgiausiai rusentų mu
myse. Misijos baigtos Tautos 
Himnu, kuris galingai nuaidėjo Širiė
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Liepos 3d. Dainavos salėje Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas “Kovas” rengia

ŠOKIU VAKARA BALIU
I » . *

Programoj Judo ir Jui-Jitsu
Stalus galima užsisakyti per A. Simaitį tel. 72 9694 

I
Gros puiki kapela, veiks užkandžių ir gėrimų bufetas.

Pradžia 7 vai. vak.

Įėjimo kaina 15 šil., o moksleiviams 7 šil.

KIEK AS SUŽINOJAU!
čius” Geelonge atšventė savo pu
sės metų jubiliejų. Keletui daly
vių taip susisuko galvos besisu
kant suktiny, kad vos tebuvo gali
ma atsukti ir tai ne visai tiesiai!

Brisbanietis Algis Mališauskas 
(junr.) prieš kiek laiko įsteigė 
Brisbanėj sporto klubų kuriam dar 
vardo nespėjo išrinkti, bet treni
ruotės, ypač krepšinio ir tinklinio, 
vyksta kas sekmadienį pilnu tem
pu. Komandos savo pajėgumų jau 
žada bandyti sekančiais metais 
Sydnejuj numatytam mūsų sporti
ninkų sųskrydy.

ir studijas užbaigęs sakosi aprūk
siąs atgal į Australiją.

★

Sydnejiškė poetė Prižgintaitė 
šildosi Surfers’ Paradise paplūdi
muose, su vyru leisdama atosto
gas. Keliauja ekskursijų autobusu 
ir vienai dienai apsistos Brisbanėj. 
Tad laukite šviežios — karštos 
kūrybos!

Birželio 20 d. įvyko Geelongo 
karių veteranų pirmasis susirinki
mas, į kurį atvyko penki veteranai. 
Kiti, matyt, mobilizuoti ir pasiųsti 
į Vietnamą...

Kun. Pr. Vaseris iš Melburno ir 
kun. A. Valiuška iš Los Angeles 
jubiliejinių atostogų proga pasišil- 
dė saulėtam Kvinslande, grįždami 
lankėsi ir Brisbanėj. Kun. Vase
ris, vos porą dienų čia praleidęs 
pareigų spaudžiamas birželio 12 d. 
išskubėjo atgal j Melburną. Kun. 
Valiušką brisbaniečiams pasisekė 
dar kiek ilgiau čia sulaikyti ir tą
ją proga birželio 13 d. atlaikė lie
tuviškas pamaldas vietos lietuvių 
bendruomenei. Pirmadienį — bir
želio 14-tą svečias išskrido tolimes
nei aplink pasaulį kelionei pasuk
damas Filipinų link. Brisbanėje 
būdamas buvo apsistojęs pas p. p. 
Stankūnus.

★
Nenumatytų staigmenų choras 

padarė p. p. Manikauskams ir jų 
svečiams Geelonge užtraukdamas 
dainą prie jų namų. Paaugusiam 
sūnui tėvas galės papasakoti, kad 
per jo krikštynas Geelongo choras 
pasveikino jį su daina. Užaugęs 
jis galės atsikeršyti kitiems padai
nuodamas choristų eilėse! Krikšto 
tėvais jaunajam Manikauskiukui 
pabuvo V. ir M. Miliauskai iš 
Melbourno.

Teko nugirsti, kad už poros sa
vaičių įvyks šauni choro arbatėlė. 
Manyčiau, kad Geelongo choro val
dyba pasistengs visus atvykusius 
pavaišinti kuo stipresne arbata, 
kad būtų praplautos visos “dūdos”.

Brisbanietis Dalius Sagatys, ku
ris šių metų pradžioje išvyko į 
Chicagą studijų pagilinti, dabar 
po pasisekusių pirmųjų egzaminų 
važinėja po Ameriką, bet ameriko
nišku gyvenimu nesąs patenkintas

Visi rūpinamės, kaip jaunimo 
atstovus pasiųsti į Pasaulio liet, 
jaunimo kongresų, o p. Cininienė 
iš Melbourno jau prieš porų savai
čių, gavusi “šipkartę”, išvyko mū
sų “jaunimo” atstovauti. Kviečia
ma artimųjų giminių p. Cininienė 
išplaukė į Ameriką aplankyti 
vo artimųjų.

★
Neseniai buvo numatytos 

mios lenktynės: kas greičiau . 
sieks Brisbaną — ar p. p. Stankū
nai su savo “mažuoju japoniuku" 
(japoniška auto mašina), ar p. p. 
Skirkos su “Falkonu”. Ponai Stan
kūnai jau seniai išvirę kisielių 
laukia savo varžovų vis nesulau
kia. Galimas daiktas, kad sydne- 

Nenerseniai “Suktinis” ar “Suk jiškiai p. p. Skirkos davė p. p. Neperseniai buKtims ar buk- stankūnama perdaug “forų” ir 
■———yjg tebesėdi Cabramattoje!

Nežinia, ar 
rėjo išmėginti 
janto” stiprumą atsiremdamas į 
tvorą, ar ką, bet rezultate nuken
tėjo abu — ir “Valiantas” ir tvora. 
Šalia to ir pačiam daktarui pri
verstinis pasivaikščiojimas malo
nia ar nemalonia pėstute...

PADĖKA

sa-

Dr. Skapinskas ne
savo naujo “Vali-

įdo- 
pa-

Nuoširdžiai dėkoju didžiai gerbiamam kunigui P. Martuzui, Syd
ney Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-jos narėms, lankiusioms 
a.a. mano mylimą vyrą MATĄ DAUGINĄ, guodžiusioms jį ir ma
ne skausmo ir rūpesčio valandose; suorganizavusioms jam katali
kiškai — lietuviškoj dvasioj kelionę į amžiną poilsio vietą.

Taip pat dėkoju visiems, atsilankiusiems tautiečiams ir lietu
vių laidojimo biuro Funerals of Distinction direktoriams ir tarnau
tojams už nuoširdžiai ir iškilmingai pravestas laidotuves.

Liūdinti našlė S. Dauginienė

Kiek teko patirti, dail. V. Ratas 
Čikagos Čiurlionio galerijos paro
doje (apie tų parodą buvo rašyta 
anksčiau) išpardavė visus išstaty
tus savo kūrinius ir dar gavo eilę 
užsakymų. Panašių pasekmių su
silaukė ir kiti Australijos lietuviai 
grafikai.

Pasiekė 
savaitgalį 
rros “Vilkai' 
sintis, bet ką daro mūsų medžioto
jų Draugija?

gandai, kad ateinantį 
Sydnejų užgrius Canbe- 

' 'Kovas” žada prie-

IŠLEISTUVĖS TĖV.
J. BOREVIČIUI

Pranešam, kad misijonieriui 
Tėv. Borevičiui išleistuvės Sydne- 
juje ruošiamos liepos 17 d. (šeš
tadienį).

Norintieji dalyvauti išleistuvė
se iš anksto turi užsiregistruoti 
ir įmokėti 10 šil. vienai rezervuo
tai prie stalo vietai.

Programoje numatyta: sveikini
mai ir linkėjimai, dovanų įteiki
mas ir bendros vaišės prie jau iš 
anksto paruoštų stalų. Po to seks 
meninė programa.

Šiose išleistuvėse kviečiami da
lyvauti visi tautiečiai, gyvenų 
Sydnejuje ir apylinkėse, kaip 
Woolongong, Newcastle ir kitur.

Dovanos įteikimo ir meninės 
programos paruošimo reikalu ma
lonėkite kreiptis į Sydnėjaus Apy
linkės p-ką V. Miniotą Tel. 
73 0689.

Būtina iš anksto pranešti apie 
dalyvavimų ir sumokėti mokestį, 
nes reikia žinoti, kokiam skaičiui 
paruošti maisto, o svarbiausia pa
gal turimų dalyvių skaičių reikės 
tinkamos salės. Todėl kviečiame 
iki liepos 4 d. užsiregistruoti 
šiuos asmenis:

Sydnėjaus apyl. Valdybos 
riai:

V. Miniotas tel. 73 0689, K.
niškevičius 50 3126, V. Bitinas 
96 3394, A. Bačiulis 56 7234.

Bankstowno Apyl. Valdybos na
riai:

p. Makaras 70 5041. K. Stašionis 
p. Sakalauskas 75 4289

arba 70 8023.
Cabramattos Apylinkės P-kas p. 

Jaras Tel. 637 4613.
Kun. Martuzas tel. 81 3134.
p. Barkus. tel. 73 3984, taip pat 

ir pas kitus apylinkių valdybų na
rius, kurie arti gyvena jūsų namų, 
bet telefono neturi.

Rengėjai: Sydnėjaus, Banks
towno, Cabramattos Apylinkės ir

Parapijos Komitetas

NAUJAS LAIKRAŠTIS
Melbourne nuo pereitų metų 

eina 4-6 kartus per metus mažas, 
religinio turinio laikraštėlis “Iš
ganymo žinia”. Jame daugiausia 
rašoma apie tikėjimų į Dievų, at
sigręžimą ir šv. Dvasios dovanų.

Laikraštėlis išsilaiko tikinčiųjų 
aukomis. Jis yra siuntinėjamas 
veltui visiems, norintiems skaity
ti. Leidžia Evang. Sekm. Ben
druomenė. Adr: Išganyno Žinia, 
P.O. Box 95 Clatyon, Vic.

Redakcija

is-

SUBATVAKARIS
Liepos 10 d. įvykstančio Syd

nėjaus tautinių šokių grupės “Su- 
batvakario” paruošaimieji darbai 
artėja prie galo. Bus galima ti
kėtis tikrai pakilios nuotaikos. 
Jauni rengėjai, atrodo, viską pra- 
matę, net ir lašinių senimui. Sa
lės dekoracijų darbai jau įpusėję. 
Ir bilietų nemažai išplatinta. Kas 
dar neturi bilietus galima užsisa
kyti per kiekvieną šokėją arba 
skambinant Jūratei Reisgytei 
(70 3978) ar Romui Cibui (75- 
6578).

Tautinių Šokių

MISIJŲ TVARKA ŠV.
LAURYNO BAŽNYČIOJE, 

BROADMEADOW
Ketvirtadienį, liepos 8 d. 7 vai. 

vakare iškilmingas misijų atidary
mas, šv. Mišios ir misijų pamoks
lai.

Penktadienį, liepos 9 d. 6 vai. 
vakare — išpažintys; 7 vai. šv. 
Mišios; misijų pamosklai ir po jų 
išpažintys.

šeštadienį, liepos 10 d. 2 vai. 
po piet — išpažintys; 4 vai. šv. 
Mišios ir Komunija, misijų pa
mokslai ir išpažintys.

Sekmadienį, liepos 11 d. išpa
žintys nuo 9 vai, ryto; 11.30 vai. 
iškilmingos misijų užbaigimo pa
maldos su pamokslu ir bendra vi
sų Newcasteliečių šv. Komunija. 
Apaštališkas palaiminimas su vi
suotiniais atlaidais.

Misijas baigus, parapijos salėje 
bendri pietūs ir misijų Vadovo 
paskaita.

Tėvasmisijonierius J. Borevi
čius S.J. į Broadmeadow stotį at
vyksta trečiadienį, liepos 7 d. 7.13 
vai. vakare. Jis apsistos Broad
meadow parapijos klebonijoje.

Kun. S. Gaidelis S.J.

I

Grupė

pas

na-

Da-

PRANEšMAS
Pranešame tautiečių 

kad Sydney apylinkės 
vienas narys nuolat budi kiekvie
nų sekmadienį Lietuvių Klubo 
laikinose patalpose 39 Church St., 
Lidcombe nuo 10.30 vi. ryto iki 
2.30 vai p.p. su pertrauka pamal
dų metu. Apylinkės nariai gali 
jam sumokėti solidarumo mokestį 
arba užsiregistruoti dalyvaujant 
Tėvo Borevičiaus išleistuvėse.

Valdyba

AUS ROS 
TUNTE

dėmesiui, 
valdybos SUEIGOS

Živilės d-vės jaunesniųjų

RĄSTĄ IR PAMESTA
Po motinos Dienos minėjimo 

Bankstowne, pamesta programos 
išpildytojo tautinė juosta.

Po Kaukių Baliaus Auburne, sa
lėje rastas suknelės diržas (apri- 
koso spalvos baltais taškais) ir 
sidabrinės lapės prisegami “pirš
tai”. '1

Suiniteresuloti kreipiasi į Syd
nėjaus skautų tuntininkų.

Inf.

Pereitą trečiadienį dail. L. Ur
bono kūrybos parodoje atidarymo 
dieną buvo nupirkti keli paveiks
lai. Priminus, kaip sekėsi lietu
viams grafikams Čikagoje, jis tik 
atsakė: turėk kantrybės — dideli 
medžiai auga pamažu!

* <j i. ' .' I
žurnale “Australian Interna

tional News Review” birželio mė
nesio laidoje straipsnyje “The 
disappointed people” aprašoma 
ateivių iš už geležinės uždangos 
rūpesčiai ir jų pastangos kovoje 
prieš komunistinį imperializmą. 
Straipsnis iliustruotas antikomu- 
nistų kovotojų nuorąukomis, ku
rių tarpe matome ir mūsų Kraš
to Valdybos p-ko' p. S'. Narušio 
nuotrauką.

Teko nugirsti, kad Krašto Val
dyba išsiuntinėjo aplinkraštį ra
gindama savo padalinius šalia bir
želio minėjimų organizuoti ir 25- 
rių metų Lietuvos nepriklauso
mybės netekimo ir tiek pat metų 
tautos rezistencinių kovų sukak
ties paminėjimų. Be birželinių 
minėjimų čia paminėtų i ‘ 
mų iki šiolei neteko girdėti.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Živilės d-vės jaunesniųjų skau
čių sueigos vyksta reguliariai, kas 
antra savaitė — sekmadieniais. 
Birželio 6 ir 20 d.d., sueigose to
liau eita jaun. skaučių II-čio pat. 
laipsnio programa. Sueigos, ku
rias pravedė v.s.v.sl. R. Zinkutė 
ir pi. L. Apinytė, užbaigtos lau
želiu.

“Živilės” d-vės skautės kandida
tės buvo sušauktos 
ps. D. Skorulienės, 
19 d. BankstowUe. 
II-čio pat. laispnio 
ruošiasi įžodžiui.

Jaunesniųjų skautų “Žalgirio" 
d-vės sueiga buvo Wyatt Parke. 

. D-vė susideda iš dviejų- būrelių 
ir smarkiai ruošiasi įžodžiui. Va
dovauja draugininkas s.v.v.sl. H. 
Antanaitis, padedant sėsėms Vie
lotoms Bitinaitei ir Deikutei.

Skautų vyčių “Geležinio Vilko" 
būrelio sueiga įvyko birželio 12 
d. p. Rotcų namuose. Brolio R. 
Cibo paruoštas referatas: “Jauni
mas senimas ir lietuvybė” sukė
lė ilgai trukusias diskusijas. To
liau sueigos programoje ėjo eina
mieji reikalai, dainos, šūkiai ir kt

Sueigon atsilankęs L.S.B. Aus
tralijos Rajono vadeiva ps. A. 
Dudaitis pasveikino atsikūrusius 
Sydnėjaus vyčius ir davė kai ku
rių pranešimų iš L.S.S-gos nuta
rimų.

Vyčių būreliui vadovauja ps. A. 
AIčiauskas, padedant s.v.v.sl. T.

draugininkės 
birželio mėn.

Jos mokosi 
programos ir

Gerb. p. Redaktoriau,

Perskaičius Sv. Slvogūnaičio ir 
Alg. Žilinsko skirtingų nuomonių 
pasisakymus kelionės kainos klau
simu kongresan, buvo kreiptasi į 
Qantas Empire Airways Ltd, vy-

Gautas . .
papildo- Rotcui. Dalyvavimas sueigoje 100 

buvo su-

riaušių įstaigų, Sydney, 
asmeniškas intervju ir 
mai įvairios smulkmenos 
teiktos raštu.

Vadovaujantis Jantas

proc. ir punktualiai.

suteik
tomis informacijomis matosi visa 
eilės skirtumų, kaip Alg. Žilinsko 
pasisakyme. ,

.1. Grupės vadovas jokio nemo
kamo bilieto negauna. Jis turi 
taip pat užsimokėti, kaip ir visi 
kiti. Nemokami bilietai išduodami 
tiktai “tour conductors on con
ducted tours”.

2. Qantas kelionės kaina į Chi
cago ir agal yra £544.12.0 (Visos 
orlaivių bendrovės ima panašią

SKILTI NINKU KURSAI
Buvo Lidcombe, birželio y3 d. 

9 — 11.15 vai. ryto. Be kursų ve
dėjo s. B. žalio, užsiėmimus pri
žiūrėjo v.s.v.sl. R. Zinkutė, s.v.v. 
si. V. Čižauskas ir s.v. K. Narbu
tas.

minėj.i-< kainų).
3. Atmetus 30% nuolaidos as

meniui kainuoja £380.17.0 (ne 
apie £409).

4. Bendra suma dvidešimčiai 
žmonių yra £7,617.0.0 (Sv. Svo- 
gūnaitis: “netoli £7,700”; Alg Ži
linskas: “apie £8.100”).

. . _ 5. Grupės nariai neprivalo būti
riaus vardinės tik už mėnesio, bet iš tos pačios vietos — gali būti 

iš įvairių miestų.
6. Grupės nariai neprivalo pri

klausyti tai pačiai organizacijai 
ar klubui, kaip kad mes supran
tam. Grupė gali būti bent kokia 
“affinity” (giminystės) grupė, 
kurios tikslas nėra vien keliavi
mas.

Paaiškinus mūsų padėtį, buvau 
užtikrintas, kad mes šiai nuolai
dai būtume įskaityti.

Kaip bežiūrėtume, ir Alg. Ži
linsko ir Sv. Syogūnaičio skaitli
nės 
kad 
si. į

;Teko nugirsti, kad bekeliauda
mas po pasaulį Sydney liet, ka
pelionas kun. P. Butkus birželio 
vidury iš Ispanijos pasiuntė Mū
sų Pastogės redaktoriui sveikini
mų vardinių proga. Nors redakto-

vistiek redaktorius laimingas, kad 
iš anksto apie jį pagalvojama ir 
jis neužmirštamas.

Mūsų keliauninkus p.p. Nagius 
jiems beviešint Los Angeles, gra
šiai paminėjo žurnalas “Lietuvių 
Dienos”. Netrukus keliauninkai, 
apsukę aplink pasaulį, žada su
grįžti namo ir po ilgesnių atosto
gų stoti prie darbo.

Sovietiniai pareigūnai, keršyda
mi, kad Tokio olimpijadoje viena 
latvaitė atletė nepasiekė progra
minių rezultatų, jai nukirpo plau
kus ir nuskuto galvų. Ku-ka

stambios. Džiugina nors tas, 
darbas jau pradėtas. Tad, vi- 
talkų!

BIBLOTEKA

Savo metu garsus vokiečių ra
šytojas Heine grįžo iš užsienio į 
Vokietijų. Muitininkai pasiteiravo 
ar ; 
knygų.

— O taip, vežiuosi visų biblio
tekų, — atsakė Heine.

— Bet kur gi ji? — sisidomė- 
jo nustebę muitininkai.

— Čia, — Heine parodė sau 
pirštu į galvą...

R. Cibas Jr.
J. K. Org. K-to P-kas

REMONTAI 
NAMUOSE 

Atlieku visus generaliniusAtlieku visus generalinius na
muose pertvarkymus, pataisymus, 
įskaitant staliaus, instaliacijos 

jis kartais neveža uždraustų darbus, dažymą.
™u Kreiptis: Mr. J. E. Taylor, 3

Abeckett Ave., Ashfield.
Tel. 79 1279 arba 71 9048.

TUNTO ŠTABO POSĖDIS
Birželio 20 d. patvirtinta Kau

kių Baliaus apyskaita ir svarstyti 
einamieji reikalai. Sekanti tunto 
sueiga numatyta rugsėjo 4 d. Ap
tarta vasaros stovyklos programa 
ir užsiėmimai.

PAMINĖTOS J. JUŠKOS 
150-SIOS GIMIMO METINĖS
Lietuvoje paminėta kalbininko 

ir tautosakininko Jono Juškos 150 
m. gimimo sukaktis. A. Mockus 
“Tiesoje” (birž. 8, nr. 133) paste
bi, kad J. Juškos darbai žymia da
limi persipynę su brolio Antano 
Juškos veikla. Tai esąs retas kul
tūros istorijoje reiškinys. J. Juš
kai priklauso nuopelnai, leidžiant 
dainas ir lietuvių kalbos žodyną 
Būdinga, kad, J. Juškos sukaktį 
minint, dabar primygtinai nurody
ta į broliams Juškoms teiktą akty
vią rusų mokslininkų ir mokslo įs
taigų paramų. Lietuvoje išleistos 
visos brolių paskelbtos dainos ir 
kt. (E)

i 
i

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Mama: Veidų nusiprausei, bet 
kaip šitaip susipurvinai rankas!

Sūnus: Besiprausdamas veidą

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Syd* 
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