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DARBO
VAISIAI PRAKIRSTA TYLOS SIENA PALANKUS 

ATSAKYMAS
Dvidešimt penkeri Lietuvos 

okupacijos metai yra ilgas lai
kas, per kurį daug kas pasikei
ti. Per tą laiką keitėsi valstybių 
galvos, ministerial, diplomatai. 
Anksčiau, kol Lietuvos diploma
tai lygiomis teisėmis bendravo 
su kitų kraštų diplomatais, tu- _____________ ________
rita daug draugų ir įsigyta labai atkreiptas pasaulio viešosios nuo

monės dėmesys į padėtį Pabalti
jo valstybėse ir kurioje JAV 
prezidentas prašytas J. Tautose 
bei kituose forumuose atkreipti 
pasaulio opinijos dėmesį į apsi
sprendimo teisės paneigimą Es
tijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Ji 
priimta 298 balsais, niekam ne
balsavus prieš.

Rezoliucios tekstas (pagal 
“Congressional Record-House”, 
1965 m. birželio 21 d.): "Ka
dangi tautų pavergimas svetimų
jų junge ir tų tautų išnaudojimas 
yra pagrindinių žmogaus teisių 
paneigimas, yra priešingas Jung
tinių Tautų Chartai ir kliudo 
plėsti pasaulio taiką ir bendra
darbiavimą; ir

Kadangi visos tautos turi lais
vo apsisprendimo teisę; ja pasi
remdamos jos gali laisvai ap
spręsti savo politinį statusą ir 
laisvai tęsti ūkinę, socialinę, 
kultūrinę ir religinę plėtrą; ir

Kadangi Sovietų Sąjungos vy-

JAV KONGRESE PRIIMTA REZOLIUCIJA PABALTIJO REIKALAIS
Birželio 21-ji — svarbi ir at

mintina data Pabaltijo tautų ko
voje už savo kraštų laisvę ir ne
priklausomybę. Tą dieną JAV 
Kongreso Atstovų Rūmai priė
mė vienbalsiai rezoliuciją, kuria

daug palankumo Lietuvos at
žvilgiu. Bet per dvidešimt pen
kerius metus Lietuva tarptauti
niuose susibūrimuose, konvenci
jose nefigūruoja, o ir senieji ki
tų kraštų diplomatai, kuriems 
Lietuvos reikalai buvo arčiau 
širdies irgi pakeisti naujais, ku
riems buvusieji nepriklausomi 
kraštai tegalioja kaip praeitis be 
balso šios dienos politiniuose 
debatuose. Niekas neserga kitą 
rūpesčiais, nes kiekvienas turi 
apsčiai savųjų.

Bet ir po dvidešimt penkerių 
metų Lietuvos klausimas tarp
tautinėje arenoje tebėra gyvas ir 
neužmirštas. Jeigu jis iškyla ir 
jeigu jis iki šiolei nėra numarin
tas, tai tik išeivių lietuvių pas
tangomis. Tiesa, Lietuvos byla 
vartoma ne savomis, bet sveti
momis rankomis, bet vis tik ji 
nėra nukišta į archyvus, ji nuo
lat užkliūva besvarstant tarptau
tines problemas, ir jeigu tai įvy
ksta tai greičiau ne iš nuoširdu
mo pavergtam kraštui, o daugiau 
pritaikant tinkamas progas deri
nant pavergtos Lietuvos klausi
mą su savais interesais. Nežiū
rint kokiais tikslais ar jausmais 
vadovaujantis Lietuvos vardas 
paminimas, bet vistiek ženklas, 
kad jos byla tebėra paviršiuje, 
o tai yra didelis ir svarbus daly
kas.

Čia norima tik pabrėžti mūsų 
pačių pastangas, nes be jų šian
die niekas nekalbėtų apie Lietu
vą ir niekam nerūpėtų, kad ji te
bėra pavergta. Antai, skaitome, 
kad ir Amerikos Jungtinių Vals- 

• tybių kongrese pilnumoje buvo 
svarstyta Pabaltijo kraštų, jų 
tarpe ir Lietuvos pavergimo 
klausimas ir priimta be pasiprie
šinimo atitinkama rezoliucija 
(iiūr. atskirą pranešimą šiame 
psl). O tai yra neįsivaizduoja
mos svarbos dalykas. Už tai bu
vo Amerikos lietuvių kovota ne 
vieneri ir ne dveji metai. Rei
kėjo nepaprasto užsispyrimo ir 
pastangų bei išlaidų, kol šito bu
vo pasiekta. Buvo sudaryti rezo
liucijų komitetai, kurie atkakliai 
dirbo su daugybe kongresmanų, 
kad vis dėl to Lietuvos klausi
mas Amerikos kongrese būtų 
pilnumoje svarstomas. Daugelis 
net iš mūsiškių žiūrėdavo į šias 
pastangas skeptiškai galvodami, 
kad kongresmanai leidžiasi su 
lietuviais į kalbas vien dėl to, 
kad rinkimų atveju sau susem
tų lietuvių balsus. Nesvarbu, 
kaip minėta, kokiais jausmais ir 
tikslais jie leidosi su lietuviais į 
kalbas, bet rezultatas šiandie ne
ginčijamas — iškovota didelė 
pergalė. Tegul tuo dar nelaimėta t_„____ ___„ r____
Uetuvos nepriklausomybė, bet Be mūsų pastangų Lietuvos klau

simas, kaip minėta, būtų buvęs 
seniai archyvuose užkastas. Tie
sa, nesame visi nei diplomatai, 
nei ministeriai ,bet kiekvienas šį 
darbą dirbančiuosius galime 
efektyviai paremti, ar tai šios pa
galbos šauktųsi Tautos Fondas, 
ar kuri kita mūsų politinės veik
los institucija. Išvien dirbdami 
mes savomis pastangomis 
name tėvynės išlaisvinimo 
jų-

Lietuvos klausimas iškils visu 
svoriu ir tarptiniuose sluogsniuo- 
se, nes šį klausimą judins ir pa- 

ne kokia Zambija ar

uis Valstybės..
Šitas įvykis ir pergalė gal at

vers akis ir daugeliui mūsų "po
litikų", kurie dažnai viešai ar 
Privačiai pasišaipo išgirdę pasi
sakymus apie tėvynės laisvini- 3. Štai ,turime konkrečius rė

klius. Ir tai yra neginčijamas

riausybė Estijos, Latvijos ir Lie- nuomonės svarumą remti šių tei- rodė, kad Pabaltijo tautos jau 25 
tuvos tautoms tas teises prievar- šių sugrąžinimą Pabaltijo gyven
ta atėmė; ir

Kadangi Sovietų Sąjungos vy
riausybė, vykdydama deportaci
jų bei perkilnojimų programą 
toliau siekia pakeisti etninį Pa
baltijo valstybių gyventojų cha
rakterį; ir

Kadangi Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė laikosi aiš
kaus ir tvirto nusistatymo pa
remti Pabaltijo tautų siekimus 
laisvo apsisprendimo ir tautinės 
nepriklausomybės kryptimi; ir

Kadangi esama daugelio isto
rinių, kultūrinių bei šeimyninių 
tarp Pabaltijo valstybių ir ame
rikiečių tautos ryšių-- tad ryžtin
gai skelbiama, kad

JAV-bių Atstovų Rūmai (Se
natui pritariant) primygtinai ska
tina JAV-bių Prezidentą —

a) kad jis Jungtinėse Tautose 
ir kituose atitinkamuose tarptau
tiniuose forumuose atkreiptų, jo 
manymu tinkamomis priemonė
mis, pasaulio opiniją į apsispren
dimo teisės paneigimą Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos gyvento
jams, ir

b) kad jis pastūmėtų pasaulio

SAVAITES ŽINIOS
JAUNIMAS SIEKIA ŽODŽIO' 

IR SPAUDOS LAISVĖS
Laikraščių pranešimais, nese

niai įvyko Maskvoje jaunimo de
monstracija, kur buvo reikalauja
ma spaudos ir žodžio laisvės. De
monstracijoje dalyvavo virš tūks
tančio jaunimo. Vėliau demon
strantai su plakatais bandė žy
giuoti per Maskvą, bet valdžios 
pareigūnų buvo išsklaidyti ir apie 
20 demonstrantų suimta. Kaiku- 
rie spaudos žmonės vakaruose da
ro išvadas, kad tokios demonstra
cijos Rusijoje liudija diktatūri
nio partijos režimo irimą.

Anglijoje sudužo nukritęs kelei
vinis lėktuvas su 42 žmonėmis. 
Visi žuvo.

Graikijoje pereitų savaitę įvyko 
žemės drebėjimas, padaręs daug 
nuostolių pastatams. Vienas žmo
gus užmuštas ir keli sužeisti.

Prancūzija atšaukė savo amba
sadorių iš vyriausios Europos ben
drosios Rinkos įstaigos tuo {neš
dama didelio sąmyšio.

Šiaurės Italijoj audrų metu žu
vo apie 14 žmonių ir apie 150 su
žeistų.

įrodymas, kad mes išeiviai savo 
krašto laisvei ir gerovei galime 
ir įstengiame daug ką padaryti.

(v.k.)

arti- 
ryto-

-rius metus kenčia sovietinį jun
gą. Pabaltijo kraštai, toliau pa
brėžiama pranešime, yra netekę 
asmeninių ir civilinių teisių, jie 
yra beatodairinės rusifikacijos

tojams”.
Pagal birželio 22 d. paskelb

tą UPI agentūros žinią, prie Re
zoliucijos prijungtas pranešimas. 
Atst. Rūmų Užsienio Reikalų kampanijos aukomis. Toji kain- 
Komisija (House. Committee on panija siekia panaikinti jų etni- 
Foreign Affairs) pranešime nu- nius ir tautinius savumus. (E)

VI. Radzevičius

SMŪGIS EUROPOS 
SUVIENIJIMUI

versiteto profesorius Pieter Geyl 
savo viešuose, komentaruose pa
reiškė, kad De Gaulle nenoras 
priimti Angliją į bendruomenės 
tarpą “buvo jo pasiryžimas pri
versti kontinentą klausyti jo di
rektyvų ir įgalinti Prancūziją 
vykdyti jos nepriklausomą poli
tiką, kuri, reikale, būtų priešin-

RUSAI GIRIASI RAKETOMIS
Rusijos komunistų partijos še

fas Brežnevas mokslus baigusių 
kariūnų priėmime pasakė kalbą, 
kur pabrėžė, kad Rusija turinti 
daugiau raketų, negu vakarų ga
lybės galvoja. Neseniai amerikos 
šaltiniai paskelbė, kad Rusija tu
rinti apie 270 tarpkontinentinių 
raketų su atominiais sprogmeni
mis, o Amerika apie 800. Jis taip 
pat priminė, kad rusai padarę pa
tobulinimų 
ginkluose.

ir antiraketiniuose

prezidentas Šokamo 
ir matėsi su

Indonezijos 
lankėsi Paryžiuje 
prez. de Gaulle. Pasimatyme kal
bėtasi abiejų kraštų draugystės 
sustiprinimo reikalu.

Ryšium su besitempiančiais pa
saulio įvykiais ir besiplečiančiu 
Vietname karu Amerikos Jungt. 
Valstybės svarsto pašaukti dau
giau vyrų prie ginklo. Amerikos 
gynybos ministeris ir prezidentas 
Johnson perspėja, kad tikimasi 
aštresnių kovų Vietname ir Ame
rika jas turinti atremti. Amerika 
artimoje ateityje numato 
ir ryžtingų veiksmų.

staigių

pareiš- 
atnau-

Pranešama, kad Rusija 
kusi sutinkanti, jog būtų 
jintos nusiginklavimo derybos ir 
ji dalyvausianti.

MIRS
PLKN. P. SALADŽIUS

Liepos 12 d. gyvenęs Ročesterio 
mieste, U.S.A, mirė pulkininkas 
Pranas Saladžius, daug pasidarba
vęs Lietuvos kariuomenės organi
zavime, ilgus metus buvęs Kauno 
miesto ir apskrities komendantu 
ir nuo 1935 metų iki bolševikų oku
pacijos Lietuvos Šaulių Sąjungos 
vadu. Velionis mirė vėžiu sulau
kęs 72 metų amžiaus. Plačiau apie 
šį įžymų lietuvį bus sekančiame 
M. P. Nr.

Prancūzijos pasitraukimas
Liepos Imėinesio pradžioje 

prancūzų vyriausybė paskelbė, 
kad ji atšaukia visus savo atsto
vus iš Europos Ekonominės 
Bendruomenės (European Eco
nomic Community). Tai buvo 
padaryta po to, kai likusieji pen
ki tą bendruomenę sudarą kraš
tai (Vokietija, Italija, Belgija, ga ir anglo-saxams”. 
Olandija ir Luxemburgas) atsi
sakė patenkinti Prancūzijos rei
kalavimus nutęsti politinį Euro
pos suvienijimą.

Su tuo suvienijimo klausimu 
Europos Ekonominė Bendruo
menė susidūrė svarstydama visai 
banalius reikalus: kaip ateityje 
tvarkyti žemės ūkio produktus. 
Prancūzija norėjo, kad už visus 
žemės ūkio gaminius, ekspor
tuotus į Bendruomenei nepri
klausančius kraštus, būtų primo
kama iš atskirų valstybių iždo 
ir kad tie primokėjimai tęstųsi 
dar penkis metus. Visi kiti pen
ki kraštai galvojo, jog primokė
jimai turi būti daromi iš pajamų, 
gautų už eksportą ir kad tuos 
primokėjimus kontroliuotų ne 
atskiros valstybės, bet pačios 
bendruomenės federalinė vado
vybė.

Prancūzija suprato, jog sutei
kus daugiau galių, Bendruome
nės institucijoms, 
kelias federaciniam 
sujungimui, kuriame sumažėtų 
pačios Prancūzijos įtaka. Ligšiol 
Prancūzijai pavykdavo pažadais, 
grasinimais pasitraukti ir veto 
teise priversti kitus krašus dary
ti tai, ko Prancūzija nori.

Prancūzijos pasitraukimas pa- 
raližuoja tik Europos Ekonomi
nės Bendruomenės progresą, bet 
nesustabdo jos funkcijonavimo. 
Visa komplikuota ekonominė 
evoliucija vyksta savo keliu: te
belieka iki 70% sumažinti pre
kybiniai tarifai, tebegalioja ūki
nės apsaugos ir subsidijų formos, 
lygiai' ir visos tos sutartys, ku
rias Europos Ekonominė Ben
druomenė sudarė su kitais kraš
tais.

Kaip nebūtų keista, bet liku
sieji penki šios bendruomenės 
nariai reiškia pasitenkinimo, kad 
viešai susikirsta su Prancūzija. 
Dabar nurodoma, jog Prancūzi
ja visą laiką stabdė Europos 
Ekonominės Bendruomenės au
gimą. Ta Bendruomenė yra at
vira kiekvienam Europos kraš
tui, bet Prancūzija kaip tik truk
dė kitus kraštus įsileisti. Ypatin
gai nurodoma į Prancūzijos ve
to prieš Anglijos priėmimą, 
nors, kaip Belgijos užsienių rei
kalų ministeris Spaak pareiškė, 
jis mieliau matytų “silpnesnę 
bendruomenę su Anglija, negu 
stipresnę be jos”. Utrechto uni-

atidaromas 
valstybių

Nuomonės apie krizę.
Oficiali Vokietijos nuomonė 

yra šitokia: padėtis labai rimta, 
tačiau mes negalvojame, kad rei
kėtų ją dramatizuoti.

Italija: Prancūzija negali iš 
Bendruomenės pasitraukti, nes 
tai yra kraštas, kuris semiasi 
daugiausia naudos. Prancūzijos 
eksportas į Bendruomenei pri
klausančius kraštus ir į tuos 
kraštus, su kuriais pati Bendruo
menė sudarė sutartis, padidėjo 
trigubai. Prancūzijos ūkininkai 
gauna lygius primokėjimus už 
savo žemės ūkio produktus, nors 
pagaminimo kaštai yra pigesni, 
negu Vokietijoj, Belgijoj ir ki
tur. Tik šios Bendruomenės dė
ka Prancūzija sustiprino savo 
valiutą. Net ir De Gaulle nerizi
kuos sugriauti tai, ką remia 
Prancūzijos pramonininkai, pre
kybininkai ir ūkininkai.

Australijos “The Bulletin” 
galvoja, kad prezidentas De 
Gaulle apsikasė ilgam Europos 
Ekonominės Bendruomenės ap
gulimui, tačiau Europoje vyrau- 
rauja kita nuomonė. Ten nuro
doma, kad tai yra eilinis De 
Gaulle triukas priversti likusius 
penkis kraštus paklusti jo valiai 
ir atidėti federalinį apipavidali
nimą.

Prieš porą metų pradėtas glau
desnis bendradarbiavimas tarp 
latvių, estų ir lietuvių bendruo
menių vadovybių jau įgyja kon
kretesnes formas.

Minint liūdną Pabaltijo hral- 
stybių 25-rių metų pavergimo su
kaktį estų, latvių ir lietuvių ben
druomenių pirmininkai paruošė 
raštą, kuris buvo pasiųstas Aus
tralijos užsienio reik, minitseriui 
Mr. P.M.C. Hasluck, M.P, šia
me rašte buvo paminėta jau dvi
dešimt penkerius metus trunkanti 
Pabaltijo kraštų okupacija ir bu
vo prašoma, kad Australija šios 
Sov. Sąjungos okupacijos ir to
liau nepripažintų ir kad Jungti
nėse Tautose iškeltų estų, latvių 
ir lietuvių tautų laisvo apsispren
dimo reikalą.

Raštą pasirašė estų bendruome
nės vardu A. Tanimae, latvių — 
A .Dukats ir lietuvių — S. Na
rušis.

Į šį raštą atsakė Užsienio reik, 
ministerio pavaduotojas Mr. J. 
McEwen. Atsakyme dėkoja už pri
siųstą raštą ir pabrėžiama, kad 
Australijos vyriausybei yra labai 
gerai žinoma Pabaltijo kraštų 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pa
dėtis ir kad Australija 
žino ir nepripažįsta šių 
neteisėtos inkorporacijos 
Sąjungą.

Laisvo apsisprendimo
Australijos atstovai Jungtinėse 
Tautose išreiškė praeityje savo 
požiūrius dėl sovietinio kolonializ
mo keliais atvejais. Rašte užtik
rinama. kad Australijos atstovai 
išnaudos kiekvieną progą kelda
mi laisvo apsisprendimo teisę Pa
baltijo tautoms.

nepripa- 
kraštų 

į Sov.

reikalu

Ekonominės Europos 
Bendruomenės gimimas

Gilinantis į praeitį, Europos 
suvienijimo pradų galima rasti 
žiloj senovėj. Jau Romos Impe
rijos laikais buvo svajojamą apie 
Krikščioniškos Europos suvieni
jimą. Renesansas ir absoliutizmo 
įsigalėjimas suvienijimo idėjas 
apsunkino .tačiau jos vėl atsiga
vo XVI-XIX amžių eigoje.

Res Publica Christiana ypa
tingai išryškino Erasmus savo 
veikale “Querela Paeis” (Taikos 
Ginčai). Jis ragino rūpintis ne 
tik bendra gynyba, bet ir univer
saline taika. Henriko IV minis
teris Maximilien Bethune savo 
“Memoirs”, o taip pat Emeric

(Nukelta į psl. 2)

KONGRESO REIKALAIS
KONGRESO REIKALAIS

A.L.B. Jaunimo Kongreso Cen
trinis Komitetas teiks visus ofi
cialius pranešimus bei informa
cijas pastoviame Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso reikalų 
skyriuje Mūsų Pastogėje pirma
me puslapy. I

CENTRINIO KOMITETO 
PAŠTO ADRESAS

A.L.C. Youth Congress Central 
Committee, P.O. Box E 6, St. 
James, Sydney, Australia.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESAS

Centrinis Komitetas numato su
organizuoti Australijos Lietuvių 
jaunimo kongresą.

Šiuo reikalu išsiunčiami įvai
rioms jaunimo organizacijoms at- 
siklausimai.

Jaunimo organizacijoms prita
riant, šis kongresas įvyktų 1900 
m. sausio mėn. 3-8 d.d., Sydney.

Kongreso programa būtų deri
nama su šių metų pabaigoje 
įvyksiančio Kanados Lietuvių jau- 

(studentų ateiti- nimo kongreso ir sekančių

OFICIALUS A.L.B. JAUNIMO
KONGRESO CENTRINIO
KOMITETO SĄSTATAS

R. Cibas Jr., pirmininkas (skau
tų atstovas), A. Šimaitis, vicepir
mininkas (sportininkų atst), A. 
Garolis, sekretorius Australijai 
(studentų atst.); V. Karpytė, 
sekr. užjūriui 
ninku atst.) ir Vytenis Šliogeris, pasaulio Lietuvių jaunimo 
iždininkas (filisterių atst.). greso programomis.

metų

1
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MŪSŲ PASTOGĖ

KAIP PRIIMTA REZOLIUCIJA
(žiūr. psl. 1.)

J.S. Mortogan: Rezoliucija, ku
rių reikėjo priimti prieš daugelį 
metų — Rezoliucijos. priėmimai, 
tai išdava 70 įneštų kitų rezoliu
cijų bei apklausinėjimų apie Pa
baltijį — Laukiama JAV Prezi
dento žygio J. Tautose ir kituose 
forumuose — JAV parlamentarai 
laukia iš "Am. Balso” tiesos žo
džio pavergtiesiems.

. Atst. Rūmų Connecticut valst. 
atstovas, demokratas John S. Mo
nagan birželio 21 d. Atst. Rūmų 
posėdyje perskaitė jo įneštą rezo
liuciją nr. 416 Pabaltijo valstybių 
klausimu. Rūmų speakeriui (pir
mininkui) paklausus, ar niekas iš 
susirinkusių Rezoliucijai neprie- 
šingas, ir paaiškėjus, kad nariai 
neprieštarauja, toliau Atst. Rūmų 
narys Monagan kalbėjo: “Tenka 
apgailestauti, kad dėl šios, rezo- 
liučijoš priėmimo kalbama šian
dieną, bet ne daugelį metų anks
čiau. Vis dėlto tenka pasidžiaug
ti, kad galų gale veikiama. Šioji 
rezoliucija reiškia JAV Atst. Rū
mų pasisakymą Pabaltijo valsty
bių laisvės klausimu. Apie 70 
Atst. Rūmų narių jau yra įnešę 
rezoliucijas ir jos, daugiau ar 
mažiau, atitinka šiandien svarsto
mą Rezoliuciją”.

; Toliau Monagan priminė, kad 
Rezoliucija yra ne tik išdava 70 
narių įneštų panašių rezoliucijų. 
Ji. taip pat vertintina kaip rezul- 

. tatas apklausinėjimų, kuriuose, 
. vadovaujant Mrs. Kelly, buvo ty

rinėjama Pabaltijo kraštų padė- 
. tis. Tie šiais metais buvę apklau

sinėjimai išryškino faktą, kad Pa
baltijo kraštai kenčia daugiau 
negu anksčiau sovietinio imperia- 

-lizmo jungą. Atst. Rūmų narvs 
pabrėžė, kad sovietų politika ir 

..toliau priešinga gyventojų religi
jai, jų tautinėms tradicijoms ir jų 
savitai kultūrai. Priminęs sovietų 

u deportacijas, Monagan nurodė, 
kad JAV visuomet remdavo lais
vo apsisprendimo teisę ir apie Pa
baltijo gyventojus kalbėjo: “Tai 
šaunios ir talentingos tautos. Jos 
yra ryžtingos JAV-bių ir Vakarų 
šalininkės...”

Kai Pabaltijo tautos mini 25- 
rių okupacijos metų sukaktį, Mo- 
nagano žodžiais, amerikiečiams 
tenka palaikyti Pabaltijo tautų 
viltis, reikia iškelti tarptautinia
me forume jų siekimus. Paminė
jęs Rezoliucijos turinį, Monagan 
priminė, kad dažnai nurodoma į 
Europos kraštų vykdomą kolonia
lizmą Afrikoje ir Azijoje, ir kad 
esame liudininkais, kai keistai ty 
Įima ir nepareiškama kritikos dėl 
visiška aiškios ir nepateisinamos 
kolinizacijos, kurią sovietai nau
doja europiečių atžvilgiu. Rezo
liucija kaip tik teikia progą pa-

reikšti “mūsų nepasitenkinimą 
tuo svetimu viešpatavimu”. Mo
nagan savo žodžius baigė, pacita
vęs neseniai Vašingtone liudiju
sio esto Arseni Taalman žodžius: 
“Mes laikome pareiga nurodyti į 
savo padėtį, į Kremliaus imperia
listinę politiką, manydami, kad 
mūsų žodžiai sukels pasaulio re
akciją, ypač, kad Kremliaus, Vil
niaus, Rygos ir Talino valdovai 
jautrūs kiekvienai Vakaruose iš
kilusiai reakcijai. Nepaisant niū
rios padėties Pabaltijo kraštuose, 
mūsų tautos nėra linkusios pulti į 
neviltį”. Pagaliau, Atst. Rūmų 
narys pareiškė, kad Rezoliucija 
nr. 416 vienbalsiai buvo priimta 
Europos reikalams pakomisės, Ko
misijos Užsienio Reikalams ir kad 
jai pritarė Valst. Departamen
tas.

Prezidentas pasinaudos 
ryšių priemonėmis ir 
paskelbs pasauliui apie 
vykstančius reiškinius.

Atst. Rūmų nariai apie Pabal
tijo likimą. Pasisakydami už Atst. 
Rūmų Rezoliucijos priėmimą, kal
bėjo visa eilė Atst. Rūmų narių 
— jų ne vienas buvo jau ir kita 
proga pasireiškęs kaip Pabaltijo 
tautų bičiulis bei jo kovos už 
krašto išlaisvinimą rėmėjas. Mrs. 
Bolton (Ohio) pažymėjo, kad ne 
tik šia Rezoliucija, bet ir kitomis 
priemonėmis reikia priminti pa
sauliui, kad Pabaltijo kraštų oku
pacija reiškia tarptautinių sutar
čių pažeidimą ir kad tai negalima 
pateisinti. Atst. Rūmų narys 
Madden (Indana) priminė 1954 
m. vykusius Kersteno komisijos 
tyrinėjimus, perskaitė duomenis 
apie Pabaltijo sovietinimą ir rusi
nimą, dar pacitavo ir lietuvių mi
nėjimo Indianos valst. priimtą 
rezoliuciją. Kitas Indianos valst. 
atstovas — Adair pabrėžė, kad 
Rezoliucija atspindi visų Rūmų 
narių pažiūras. Tai nėra šališka 
ar kovinga rezoliucija — ja krei
piamasi į JAV Prezidentą imtis

atitinkamų priemonių. Adair ti
kisi, kad 
įvairiomis 
tuo būdu 
Pabaltijy

Fulton (Pennsylvania atjt.) pri
minė, kad Europos reikalams pa
komisė turėjo plačius apklausinė
jimus. Esą, “netenka abejoti, kad 
Pabaltijo tautų gyventojai vis dar 
tautiniai nusistatę, jie turi savo 
kultūrą bei palikimą”. Rezoliuci
ja paprastai ir aiškiai reikalauja, 
kad Prezidentas įneštų Pabaltijo 
klausimą į Jungt. Tautas. Neten
ka abejoti, kad J. Tautų visumos 
susirinkime tuo klausimu pasisa
kytų visa eilė tautų. Atstovo nuo
mone, ir Sovietų Sąjungos tautos 
supranta, kad JAV Kongresas el
giasi tinkmai, siūlydamas, kad 
Pabaltijo klausimas per Preziden
tą būtų apsvarstytas J. Tautose.

Toliau pritardami Rezoliucijai 
kalbėjo atstovai: Gallagher (N.

KR. V-BOS P-KAS 
ATOSTOGOSE

ALB Krašto Valdybos pirmi
ninkas p. S. Narušis pradėjo 
atostogas liepos 12 d. Jas išnau
dodamas jis ketina vizituoti di
desnes bendruomenės apylinkes 
siekdamas glaudesnio bendradar
biavimo su bendruomenės padali
niais ir liet, organizacijomis.

Liepos 23 d. išvyksta į Melbour- 
ną, liepos 26 aplankys Geelongą 
ir liepos 30 išvyksta į Adelaidę. 
Į Sydney numato grįžti 
čio pradžioje.

Pirmininko pareigas 
Valdyboje p. Narušiui
laikinai eis vicepirmininkas p. B. 
Barkus.

rugpjū-

Krašto 
išvykus

ROMANO KONKURSAS
Korporacija ’’Giedra” ir Vyres

niosios giedrininkės skelbia ro
mano konkursą šiais nuostatais:

1. Premijuojamas tikrai litera
tūriškai vertingas kūrinys.

2. Premijos dydis — $1,000 (tū
kstantis dol.). Premija nedaloma.

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

4. Kūrinys turi būti parašytas cevičius, Dalia Kucėnienė, Izabe- 
mašinėle, nemažesnis kaip 200 ro
maninio formato puslapių.

5. Kūrinys pasirašomas slapy
vardžiu. Atskirame, uždarame vo
ke turi būti pažymėta: a) tikroji 
pavardė ir vardas, b) adresas ir

telefonas, c) kūrinio antraštė, d) 
autoriaus slapyvardis.

6. Kūrinius siųsti “Giedra” ro
mano konkurso komisijai, 6621 So. 
Troy Ave., Chicago 60629, Ill., 
U.S.A.

7. Kūriniai turi būti prisiųsti 
nevėliau kaip 1966 m. birželio 30 
d. (pašto antspaudo data).

8. Konkurso komisiją sudaro: 
Kazys Bradūnas, Česlovas Grin-

NAUJI MUITAI — SENOS KAINOS!

savo tautiečiams patarnauti, iki 
Lietuvą vilnonius nertinius, ska- 
t.t. senomis kainomis.

proga ir paskubėkite, kol dar ga

Nepaisant to, kad eilei dovanų sovietiniai muitai pake- - > 
liami nuo liepos 1 d., 

visuomet stengdamiesi 
1-mos rugsėjo siunčiame į 
reles, medžiagas, avalinę ir

Naudokitės šia išimtina
Įima pasiųsti savo giminėms r pažįstamiems mūsų didelio pa
sisekimo turėjusius siuntnius:

V-3: 104 jardų tvirtos, gražios, vilnonės angliškos me
džiagos — trims eilutėms tik už £16.15.0 (anglų valiuta)

N-4: 16 jardų sunkaus nepermatomo labai gražaus gė 
lėto nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.

V-3 ir N-4 jungtinį tik už £28.15.0 (susitaupo pasiun
timo išlaidos).

S M: 3 labai gražius šiltus storus grynos škotiškos vilnos 
susegamus nertinius, 6 kašmirines vilnos skareles ir 6 itališ
ko šilko skareles tik už £21.10.0.

ir ypatingas: ZP-3: 9 jardai super velour šiltos švelnios 
vilnonės medžiagos trims paltams, žieminiams arba rudeni
niams, juodos, mėlynos arba rudos spalvos tik už £20.0.0.

Siųskite užsakymus nedelsdami, reikalaukiUs pavyzdžių, 
rašykite:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
GREAT BRITAIN

Seniausioji šioje srityje lietuvių bendrovė Anglijoje. Ga
rantuotas ir greitas pristatymas!1

lė Motekaitienė, Juzė Vaičiūnie
nė.

9. Autorius, laimėjęs šio kon
kurso premiją, be papildomo ho
noraro pirmosios laidos teises per
leidžia vyresniosioms giedrinin- 
kėms ir korporacijai "Giedra”.

10. Rankraščiai, nelaimėję kon
kurso, grąžinami autoriams.

Y.) — “Rezoliucija sustiprina 
laisvės liepsną, grėsmė laisvei ku
riame nors krašte drauge yra 
grėsmė visuotinei laisvei”. Der- 
winski (Ill.) priminė Valst. Sek
retoriaus Pavaduotojo 
MacArthur II pritarimą 
cijos tekstui: “Valst. 
mentas neprieštarauja 
Derwinski papildomai nurodė, kad 
JAV-ėms nebėra reikalo užsienio 
politikoje būti defenzyvoje. JAV 
turi nedvejodamos kreiptis į J. 
Tautas. Jis pažymėjo, kad vykdy
dama genocido priemones, išblaš
kydama tautas, Sovietų Sąjunga 
atlieka nusikaltimą prieš žmoniš
kumą. Derwinski pasisakė ir už 
reikalą stiprinti “Amerikos Bal
so” Pabaltijo kraštams skiriamas 
radijo programas — jos turėtų 
būti dažnesnės, turėtų skelbti tie
są apie komunistų : 
apie pagrindinių teisių 
mus. Jis priminė, kad išeivių 
kėjai talkininkauja radijo 
gramoms, kurios skiriamos 
Ventojams anapus geležinės 
dangos.

Senas pabaltiečių bičiulis Flood 
(Pennsylvania) iškėlė, kaip itin 
reikšmingą faktą, tai, kad JAV- 
bės atsisako pripažinti Pabaltijo 
valstybių okupaciją. Esą, “tos 
tautos apie tai žino ir jos tai ver
tina”. Toliau Flood ištisai per
skaitė birželio 16 d. Wilkes-Bar
re dienraščio “Times Leader” ve
damąjį apie ePabaltijo okupacijos 
25-metį. Straipsnis baigiamas 
žodžiais: “Sovietų S-ga apsijuoki
na kiekvieną kartą, kai tik pra
deda kalbėti apie agresiją ar ko
lonializmą. Kol ji nepaleies iš sa
vo nasrų Pabaltijo valstybių ir ki
tų pavergtų kraštų, ji negali su 
nešvariomis rankomis dalyvauti 
pasaulio opinijos teisme”. Roo
sevelt (N.Y.) taip pat pritarė 
rezoliucijai, tardamas, kad JAV 
Prezidentas privaląs JAV Delega
cijai pavesti Pabaltijo klausimą 
iškelti J. Tautose. Roosevelt pri
minė Pabaltijy vykdomą rusifika
ciją, istorijos klastojimą ir tai, 
kad nors masinės deportacijos 
dabar nevykdomos, vis dėlto ta
riamo “savanoriškumo” principu 
gyventojai vežami įvairiems dar
bams anapus Pabaltijo kraštų. 
Toji vežimo darbams programa 
daugiausia liečia jaunimą ir spe
cialistus. Tai vykdydama, Sovietų 
S-ga siekia dviejų tikslų: ji gau
na reikalingą darbo jėgą mažai 
apgyventose srityse ir, iš kitos 
pusės, ji sumažina lietuvių, lat
vių ir estų gyventojų skaičių jų 
kraštuose. ‘‘Jei Sovietai skelbiasi 
esą kovotojais už laisvo apsispren
dimo teisę Azijoje, Afrikoje ir ki
tose srityse, jie tai privalėtų 
vykdyti ir savo kaimynams”.

Kalbėtojas po kalbėtojo primi
nė Pabaltijo okupaciją, sovietų 
vykdomas priemones. Kiekvienas 
jų pritarė pasiūlytai rezoliucijai. 
Atst. Donohue, baigęs kalbą, per
skaitė Worcester, Mass, lietuvių 
minėjime priimtą rezoliuciją. Ats. 
Conable pareiškė viltį, ka<f JAV

LIETUVIAI PASAULYJE
Vokietijoje gyvenąs teisininkas 

Kazimieras Oleka sulaukė 85 me
tų amžiaus. Nepriklausomoj Lie
tuvoj jis buvo pirmas taikos tei
sėjas Kaune (1918), o vėliau net 
vidaus reikalų ministeris. 
1923 m. Kaune jis vertėsi 
kato praktika.

*
Dail, Romas Viesulą,s

kūrybos parodas pernai matėme 
Sydnejuje 
Romoje ir 
parodas.

Nuo 
advo-

kurio

ir Melbourne, gyvena 
ten ruošia savo dailės

Hamiltono (Kanadoje) dramos 
veikėjų teatras “Aukuras” suvai
dino J.B. Priestley veikalą “Pa
vojingas posūkis”. Šį veikalą prieš 
keletą metų sėkmingai pastatė ir 
“Atžalos” teatras Sydnejuje, vad. 
St. Skorulio.

Liepos 3-4 d.d. Toronto mieste 
Kanadoje įvyko ateitininkų fede
racijos VI-sis kongresas, kuris 
praėjo kūrybingai ir įspūdingai. 
Kongresi pagrindinė tema, sufor
muluota paties at-kų federacijos 
vado Dr. J. Girniaus — “Atviry
bė laikui, ištikimybė idealui”.

Kun. Dr. Paulius Jatulis, buvęs 
Adelaidės lietuvių kapelionas ir 
dabar gyvenąs Romoje, neseniai 
popiežiaus pakeltas i prelatus.

Douglas 
Rezoliu- 
Departa- 
tekstui”.

žiaurumus, 
i paneigi- 

vei- 
pro- 
gy- 
už-

Auto nelaimėje New Yorke su
žeisti rašytojas Stasys Santvaras 
ir Liet. Enciklopedijos leidėjas J. 
Kapočius. Kiek sutrenkti, bet ne
reikėję siųsti j ligoninę ir kiti 
tuo automobiliu važiavę vietos vi
suomenės veikėjai.

ALB Krašto Kultūros Taryba 
priėmė pakvietimą ir pasidarė Li
tuanistikos Instituto Čikagoje 
nariu. Institutas sutelkęs litua
nistus mokslininkus atlieka dide
lį kultūrinį mokslinį darbą litua
nistikoje ir kasmet išleidžia įvai
riais lituanistiniais klausimais po 
kellias knygas. ALB Kultūros Ta
ryba stodama to Instituto nariu, 
pasidaro jo rėmėju.

Minties spaustuvininkus ir Mūsų Pastogės bendradarbius 
p.p. Nagius, mirus jų dėdei Amerikoje

plkn. PRANUI SALAD2IUI, 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

'Mūsų Pastogės” Redakcija

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad liepos 12 d. 
po trumpos ligos mirė mūsų mylimas tėvas, uošvis, senelis 

a.a.
POVILAS KANAS 
87 metų amžiaus.

Nuliūdę dukterys ir sūnūs su šeimomis

SMŪGIS
(Atkelta iš psl. 1)

grąžinti

vyriausybė kreipsis į J. Tautas, 
siekdama, kad J. Tautos pareika
lautų sovietų dalinius pasitrauk
ti iš Pabaltijo valstybių, iš jų pa
šalinti sovietų konrolę, iš Sibiro 
koncentracijos stovyklų
Pabaltijo tremtinius ir pareika
lautų Pabaltijo valstybėse prave
sti laisvus rinkimus, J. Tautoms 
prižiūrint.

Už Rezoliuciją nr. 416 balsavo 
298 Atst Rūmų nariai, nebuvo 
nė vieno balso prieš, nebalsavo 
posėdyje nedalyvavę 136 Atst. 
Rūmų nariai. (E)

TALKA
INFORMUOJA

Birželio mėnesį Lietuvių Ko
operatinė Kredito Draugija “Tal
ka” baigė ketvirtuosius apyskai- 
tinius metus. Ruošdamąsi meti
niam susirinkimui, kuris įvyks 
rugpjūčio 29 d., valdyba prašo vi
sus narius, pakeitusius savo ad
resus, tuojau pranešti “Talkai”, 
kad jos siunčiami pranešimai ne
klaidžiodami pasiektų adresatus.

Metai po metų “Talka” stiprė
ja narių skaičiumi ir apyvartos 
kapitalu. Tas įgalina “Talkos” 
veiklą plėsti padedant ekonomi
niuose reikaluose didesniam sa
vos bendruomenės narių skaičiui. 
Turėdama laisvų lėšų išteklius ir 
šiuo metu “Talka” tuojaus gali 
patenkinti prašomas paskolas.

Atkreiptinas ypatingas dėme
sys, kad visos “Talkos” duodamos 
paskolos skolininkų mirties atve
ju yra pilnai apdraustos. Vienos 
paskolos maksimalinė suma £1000.

Be to, sudarytos sąlygos “Tal
kos” nariams, draudžiantiems į- 
vairų turtą nuo gaisro, apiplėši
mo ir už kitokius draudimus, iš
skyrus gyvybės, gauti 22J% drau
dimo mokesčio nuolaidos. Drau
džiantiems auto mašinas 10% 
nuolaidos.

Visi “Talkos” nariai kviečiami 
parašyti testamentus. Visais at
žvilgiais būtų gera, kad parašius 
testamentą bfltų pranešta "Tal
kai” kur parašytąsis testamentas 
laikomas.

“Talkos” būstinė, 295 Victoria 
St., Abbotssford, Vic., atdara 
kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki 3 
vai. po pietų.

Laiškus adresuoti: Talka, Box 
4051, G.P.O., Melbourne,-C.l, Vic.

Lietuvių Ko-operatinėi 
Kredito Draugijos “Talka”

Valdyba

VOKIETIJOS LIETUVIŲ

SUVAŽIAVIMAS
Vok. Krašto Valdyba pranešė, 
kad rugpiūčio 7 ir 8 dienomis 
Hiuttenfelde, Vasario 16 Gimna
zijos sodybojė, įvyks visų Vokie
tijos lietuvių suvažiavimas. Be 
įprastų posėdžių, kuriuose bus ap
tariami organizaciniai reikalai, 
įvyks koncertas su šokiais ir dai
nomis. (E)

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju čia išvardintiems asmenims, mane lankiu

siems ligoninėje ir namuose: “Dainos” choro dirigentui K. Kava
liauskui ir poniai, p.p. A E. Kapočiams, J.J. Kustoms, J.A. Mikuta
vičiams, Z.Z. Vičiuliams, J.M. Vaškevičams, J.O. JaTmalavičams, A.J. 
Šidlauskams, S.J. Bilotams, J.V. Jašiūnams, J.A. Augliams, p. p. žy- 
gienei, Petniflnienei, Makūnienei, V. Kazokui, A. Druskiniui.

Jūsų aplankymas ir nuoširdumas tikrai mane dvasiniai ir fiziniai 
pragiedrino- ir sustiprino.

Visiems lietuviškas ačiū.
Lydija Ona Lelešienė

Cruce (Le Nouveau Cynee) tei
kė praktiškų planų. Taip pat 
William Pen, Abbe de Saint Pie
rre., J.J. Rouseau, E. Kantas, 
Victor Hugo, Richard Cobden ir 
visa eilė kitų toliau puoselėjo 
Europos suvienijimo idėją.

Po I-jo pasaulinio karo išsi
skyrė Aristid Briand, o po II-jo 
— Winston Churchill. Nuo te
orijų pamažu pradėta eiti prie 
praktikos, kuriai kelią praskynė 
kaip tik antrasis pasaulinis ka
ras. Dabar buvo atsisayta nuo iš 
anksto suplanuoto ir paruošto su
jungimo, o pradėta eiti palaips
niui. Neskaitant grynai politinio 
apjungimo (Europos Kraštų Ta
ryba) ir įvairiausių apsigynimo 
sutarčių (NATO, Europos Gy
nybos Bendruomenė, Vakarų 
Europos Unija), atskiromis lo
kalinio pobūdžio sutartimis bu
vo einama prie didesnio kraštų 
apjungimo konkrečiam tikslui.

Iš šitos sutarčių grandinės 
ryškiausiai išsiskyrė Ekonominė 
Europos Bendruomenė (E.E.C.) 
Ji atsirado ne iš karto. Pradžią 
davė prancūzų užsienių reikalų 
ministerio Schumano planas su
daryti Europos anglies ir plieno 
bendruomenę. Vokietija, Italija, 
Prancūzija, Belgija, Olandija ir 
Luxemburgas perleido šiai ben
druomenei dalį savo suvereninės 
valdžios, kad ji tvarkytų bendros 
anglies ir plieno klausimus. Tos 
bendruomenės vadovas Jean 
Mannet 1955 m. parengė planą, 
pagal kurį tie patys šeši “Mažą
ją Europą” sudarantieji kraštai 
jungiasi į Ekonominę Europos 
Bendruomenę. Pagal tą planą 
1957 metais buvo Romoj pasi
rašyta sutartis. Ta sutartis reika
lauja, kad per 12-15 metų būtų 
panaikinti vidaus tarifai ir var
žymai, progresyviai prašalinant 
tautinius barjerus darbo, kapita
lo ir patarnavimų srityse. Pagal 
šią sutartį, susitariančios valsty
bės ateinantiems 50 metų turi 
nustatyti bendrą politiką žemės 
ūkyje, užsienio prekyboje, tran
sporte, socialinėj, fiskalinėj ir 
monetarinėj srityse. Bendras so
cialinis fondas lygins 
atskirose vietovėse., o 
investavimų bankas 
progresą atsilikusiuose 
se.

Europos Ekonominės Ben
druomenės reikalus pagal tą su
tartį tvarko nepriklausoma devy
nių narių komisija, ministerių 
taryba, consultatyvinis ekonomi
nis ir socialinis komitetas, ben
druomenės parlamentas ir teis
mas. Pastarieji du organai ap
jungia anksčiau suorganizuotą 
plieno ir anglies bendruomenę, o 
taip pat naują ta pačia sutartimi 
sudarytą Europos Atominės 
Energijos Bendruomenę.

Pasiliko tik laiko klausimas 
pamažu perleisti vis daugiau ir 
daugiau federalinių teisių atski
ras sritis tvarkančioms komisi
joms, o taip pat suteikti Ben
druomenės parlamentui įstatymų 

.leidimo galios.
Per septynerius metus įvai

riausiai laviruodama Prancūzija 
stabdė Bendruomenės augimą, 
lygiai kaip ir suvereninių teisių 
perleidimą Bendruomenės insti
tucijoms. Prancūzijos laikysena 
nepatenkintos likusios penkios 
valstybės galvoja, kad atėjo lai
kas nusikratyti trukdymais,

Ateitis parodys, kokį kelią, pa
sirinks Prancūzija.

skriaudas 
bendras 

finansuos 
rajonuo-
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B. REISONIEN*

Ar mes tie patys?
(PRANEŠIMAS, SKAITYTAS MOTERŲ SEKCIJOS SUSIRINKIME ADELAIDĖJE)

Nė vienam iš mūsų nestinga 
asmeninių sunkumų, pergyvenimų 
ir lengviau ar sunkiau sprendžia
mų problemų, nestinga jų tiek pa- 
vieniems asmenims, tiek ir organi
zacijoms.

Visi, kurie esame buvę Vokieti
jos stovyklose, o ypač “biedniokai” 
iš Anglų Zonos, prisimenam jas ta 
prasme, kad buvome ten visi vie
nodi, visi beveik pusalkaniai, blo
gai apsirengę, visi vienodai stovė
jome eilėse prie nepatrauklių pietų 
ir skurdžių davinių, bet keista, visi 
jautėm, kad lyg kaip vienas pri
klausom tai pačiai lietuviškai šei
mai. Nežinojom ir neskyrėm, kas 
dievotas, kas ne, kas ateitininkas, 
kas tautininkas, kas kairesnis, kas 
dešinesnis, išskyrus gal kelis ko- vojant, jei mes stengiamės apsau-
munistuojančius, nuo kurių visi 
šalinomės. Atrodo, tarsi biednat- 
vė jungė mus krūvon.

Praėjus apie 20 metų, pažvelkim 
į praeitį ir dabartį ir palyginkim, pažindami Lietuvių Bendruomenės didesnį ar mažesnį savo bičiulių ir nimui tą idealią aplinką, kurioje nos pramoko mūsų kalbos ir gyvai
ar mes vis dar jaučiamės kaip vie- ir jos reikšmės ir iškeldami siau- draugų būrelį; tarpusaviai jų ba- jo vidujinis gyvenimas ir asmeny- dalyvauja mūsų bendruomeninia-
na lietuviška šeima? Ar mes vis resnio masto organizacijas, kurios liukai sulaiko juos nuo bendrų pa- bės formavimasis galėjo rasti sau me gyvenime, tai tų vedybų nega-
taip draugiški vienas kitam?

Mes pasikeitėm ir gan smarkiai 
pasikeitėm. Pirmiausia, — mes su- 
materialėjom. Normalus suma- 
teralėjimas nėra peiktinas. Ištrūkę 
iš susigrūdimo, kai teko gyventi 
po 10 ir 20 vienam kambary, kiek
vienas panorom vėl pasijusti lais
vu žmogumi, pasiekti ir sukurti 
sau ir šeimai padorias, kultūrin-
gas gyvenimo sąlygas. Na ir sto
jom išsijuosę į dvigubą ir trigubą 
darbą tam tikslui atsiekti. Mūsų 
garbei tenka pasakyti, kad per 
trumpą palyginti laiką ir sukūrė
me sau tokias gyvenimo sąlygas, 
apie kokias vietinis gyventojas ne
svajoja susikurti per trigubai il
gesnį laiką. Dažnai buvome val
džios organų pagirti, bet dar daž
niau iššaukėme pavydą ir šnaira
vimą iš savo kaimynų australų, 
ši dalis mūsų vadinamo sumateria
lėjimo yra mūsų pliusas. Tačiau 
dalis mūsų brolių to turto įgijimą 
pavertė gyvenimo tikslu. Jie už
miršo praeitį, įsipareigojimus, kul
tūrinius reikalus, atsisakė remti 
visiems mums taip svarbius tauti
nės kultūros užsimojimus. Toks 
materializmas yra žalingas sau ir 
bendruomenei. '

Toliau, kai jau pasiekėme tam 
tikro gerbūvio laipsnio, pradėjome 
grupuotis į organizacijas ir grupes 
ir dabar jų Adelaidėje turime bene 
28. Niekas neginčija, kad visos 

jos siekia gerų tikslų ir neabejoti
nai prisideda prie "mūsų bendro 
tikslo — lietuvybės išlaikymo ir 
tautinės kultūros ugdymo, tačiau 
tokiame susiskirstyme karts nuo 
karto pasitaiko ir nesklandumų, 
kada veikla įgauna paralelizmo; 
pradedame vienas kitam ant kulnų 
lipti. Tačiau jei visi galėtume šal
tai pasvarstyti, kodėl ir kaip, tai 
nė vienas neužginčytume, kad vi
sų organizacijų lietuviams svar
biausia yra — Lietuvių Bendruo
menė, tai lyg mūsų valstybė emi
gracijoj. Ji apima visus lietuvius 
be tikybos ir pasaulėžiūros skirtu
mo ir yra pajėgi derinti Lietuvos 
laisvės reikalus per Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę. Logiškai gal- 

goti nuo nutautėjimo save ir jau
nąją kartą, stengiamės palaikyti 
tautinę kultūrą ir sielojamės dėl 
kiekvieno nutautėjusio, tai nepri- 

apima tik dalį lietuvių, mes tuo 
pačiu stumiame nuo savęs žymią 
dalį vertingų ir veiklių lietuvių.

Kaip tas mūsų susigrupavimas 
ir susiskirstymas atsiliepia į visų 
mūsų organizacijų veikimą? Pra
džioj, nors ir nebuvome dar įsikū
rę, nors gyvenome daug blogesnėse 
sąlygose, bet visi gausiai atsilan-

NALM/ LEIDINIAI
AKĖČIOS. Nr. 2-3, redaguoja 

Akėčių štabas New Yorke. Jumo
ro laikraštėlis, užpildomas aktua
lijom ir karikatūrom. Numatoma 
leisti “Akėčias’ ’keturis kartus 
per metus. Prenumerata 2 dol. 
Adresas: Akėčios, 84-20. Jamaica 
Ave., Woodhaven, N.Y. 11421. 

skiriasi nuo Europos mokyklų. Vy- zacijų, kaip kad ir šios dienos su- 
rauja profesinis paruošimas gyve- sirinkime Moterų Sekcijos, uždavi- 
nimui, bet ne humanistinis, kuris, nys tuos jaunimo sambūrius remti, 
be abejo nei padėdavo jaunai as- palaikyti ir vertinti, nes juose, aš 
menybei formuotis labiau ideolo- tikiu, tikrai išaugs ne vienas ver
gine, kultūrine kryptimi. Mūsų tingas ir kultūringas lietuvis.
vyresniųjų nesantaikos ir susiskal- Mes čia susirinkusios, daugumoj 
dymas į partijas daugelį jaunimo motinos, gerai žinome kokios įta- 
atitolina ne tik nuo mūsų, bet ir kos turi šeima ir darnus tarpusa- 
nuo bendro lietuviško darbo. Sek- vis šeimos sugyvenimas priaugan- 
dami spaudą, kurioj jaunimui čiam jaunimui; jis duoda ne tik 
tenka retkarčiais pasisakyti savais njeilę, bet ir tą dvasinį balansą, 
reikalais, galime pastebėti, kad pajautimą tos šilimos, kokios jis

vės paskelbtas dvi pirmąsias pre- jaunimas nori atsipalaiduoti nuo nesuras kitoj aplinkoj; šeima — 
AIDAI. Nr. 5. Mėnesinis kultū- mijas scenos veikalui, vaizduojan- mūsų nesantaikų ir eiti savo keliu, įskiepija jam taikos įvertinimą, 

ros žurnalas. Redaktorius Dr. J. šiam Lietuvos partizanus ir jų taikingu, draugišku. Tai turėtų sustiprina jį kovojant su žalinga 
Girnius. Leidžia tėvai pranciško- laisvės kovas, parašyti laimėjo mus džiuginti. Prisiminkime, savo aplinka.
nai- rašytojas Anatolijus Kairys. Jo jaunystę ir suprasime dabartinę Tėvų ir vaikų problemos, nors

Šiame numery Andrius Siety- trijų veiksmų tragedijai “Šviesa, kartą. Stūmimas jaunimo į siaurą dažnai ir sunkios, bet nebus neiš- 
nas rašo apie Dantę, italų vidur- kuri užsidegė” paskirta pirmoji vyresniems patinkamą kelią, ne- sprendžiamos, jei ras mumyse su- 
amžių poetą jo 700 metų gimimo 500 dolerių premija, o trijų veiks- duos teigiamų rezultatų nes jau- pratimą, atleidimą paklydimuose 
sukakties proga, F. Jucevičius mų vaidinimui "Eldorado” teko nuomenei būdingas yra savistovus ir tą gilų šeimos santykių svarbos 
apie medžiagos sampratą fizikos antroji 300 dolerių premija. Tre- veržimasis į ateitį. Neabejotina, įvertinimą. Atsiminkime, kad šei- 
ir metafizikos šviesoje, A. Sužie- čioji 200 dolerių paskirta M. Venc- kad tremtis ir aplinka prisilies ma yra ta maža, pirmutinė vaiko 
dėlis apie kaltę psichinio sutri- lauskui už trijų veiksmų misteri- prie to, kad nemažai nubyrės, nu- karalystė, kur jo siela pradeda 
kimo sampratoje. Vyt. Volertas ją "Gimtosios žemės ugnį”. tautės, nes tremtyje tas neišven- formuotis ir bręsti. Tad budė-
iškelia kaikuriuos beridruomeni- • (Ė) giama. Nubyrės ir dėl mišrių ve- kime!

kydavome j parengimus tiek dėlto, 
kad nebuvome dar susiskaldę, ir 
tiek dėl to, kad sunkios įsikūrimo 
ir darbo sąlygos lyg vertė mus ieš
koti tos moralinės paguodos savų
jų tarpe. Negalima pasakyti, kad 
lietuviai šykštūs. Mes čia Adelai
dėje turime dvejus namus; čia vei
kia tiek daug organizacijų. Ir vi
sas jas vietos lietuviai remia. Ta
čiau didelis susigrupavimas suma
žina atskiros organizacijos finan
sinį pajėgumą.

Baliai, kurie ruošiami lėšoms 
parinkti, dažnai nebeturi pasiseki
mo ir tenka pergalvoti jų rengimą 
ir keisti programas, kad sudomi
nus senimą ir pritraukus jaunesnę 
kartą, ypač mokslus baigusius ir 
tarnaujančius, kurie ligšiol mie-
liau lankosi įvairiose kavinėse ir 
restoranuose. Į mūsų parengimų 
praskydimą atsiliepia ir ta aplin
kybė, kad daugelis mūsų sudarė 

silinksminimų.
Sustosiu kiek ties antra mums 

jautria problema, tai priaugančio 
jaunimo santykiai su senimu ir 
mūsų uždaviniai.

Tėvų ir vaikų santykiavimo pro
blemos yra ne naujos; jos visada 
buvo ir bus, tačiau mums atrodo, 
kad jos dabar yra sudėtingesnės 

nius trūkumus. Plati kultūrinė ir 
knygų apžvalga. Numeris ilius
truotas dail. Ad. Galdiko kūrinių 
reprodukcijomis.

RAŠYTOJAS KAIRYS 
LAIMĖJO DVI PREMIJAS
Čikagos Skaukininkų-ių Ramo-

ir aštresnės. Norint ką nors gauti 
iš jaunimo, reikia jam ir duoti. Ar 
mes daugumoj pajėgėme savo 
veiksmais duoti priaugančiam jau- 

palankaus peno. Mūsų sumatria- 
lėjimas verčia ir jį statyti medžia
gines gėrybes aukščiau už kultūri
nes ir idealistines. Mūsų savitar
piai baliukai su gausiais įsigėri
mais stumia ir jaunimą ieškoti 
pasitenkinimo linksmam „draugų 
būrely.

Ką duoda mokykla jaunimui? 
Čia mokyklos savo programomis 

dybų, tačiau irgi tik dalis, nes čia 
pat Adelaidėje turime gražių pa
vyzdžių, kur mišrių vedybų vaikai 
lanko mūsų mokyklas ir net moti- 

lime aklai smerkti.
Mūsų bendruomeniniame gyve

nime jaunimas gali susiburti, sa- 
vitarpy susidraugauti ar tai spor
te, ar tai tautiniuose šokiuose, 
— skautuose, ateitininkuose, jau
nimo chore, jaunimo teatre ir pan. 
kur jie jaučiasi tarp savų, tarp 
lietuvių.

Mūsų vyresniųjų, ypač organi-

Meno 
pasauly

PAKARTOTINA LAUREATĖ
Pereitame numery buvo rašyta, 

kad Australijos tekstilės raštų 
projektų konkurse pirmas vietas 
laimėjo keturi lietuviai, jų tarpe 
su “Highly commended” ir sidabro 
medaliu pasirodė Ieva Kubbos. 
Dabar neseniai įvykusioje Rockda
le konkursinėje dailės parodoje 
pirmą premiją už akvarelinį kūrinį 
gavo taip pat Ieva Kubbos.

DAIL. L. URBONO PARODA
Neseniai su pasisekimu turėjęs 

Sydnejuje savo dailės darbų paro
dą ir šių metų “Australian Fa
shion Fabric Design Award” lau
reatas dail. Leonas Urbonas ren
gia savo parodą Wollongonge nuo 
rugpiūčio pirmos ligi 12 dienos. 
Crana galerijoje, 192 Brokers Rd., 
Mount Pleasant, via Fairy Mea
dow. Parodos atidarymas rugpiū
čio 1 d. 3 vai. p. p.

PASAULINIS JAUNŲJŲ 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

KONGRESAS
Birželio 10-18 d.d. V. Berlyne 

įvyko pasaulinis jaun. kriščionių 
demokratų kongresas šį kongre
są organizavo Tarptautinė Jau
nųjų Krikščionių 'Ųemokratų Uni
ja (UIJDC). Kongreso tema): 
“Jaunieji krikščionys demokratai 
už laisvę, taiką ir teisingumą”. 
Kongrese dalyvavo 18-kos Euro
pos ir visų Pietų Amerikos kraš
tų jaunųjų KD or-jų atstovai bei 
stebėtojai iš Skandinavijos val
stybių ir Afrikos. Lietuvius at
stovavo dr. J. Norkaitis, jr. 
(Stuttgart), M. Gailiušytė (Cle
veland, JAV. šiuo metu studijuo
janti Paryžiuje), V. Bičiūnaitė 
(Čikaga) ir A. Venskus (Pary
žius). Lietuvių vardu žodį tarė 
lietuvių delegacijos pirm, ir 
UIJDC Egzekutyvo narys A. 
Venskus, iškeldamas Pabaltijo 
kraštų 25 m. okupacijos sukaktį 
bei tragišką dabartinę padėtį Lie
tuvoje. Lietuvių delegacija labai 
aktyviai reiškėsi komisijų darbuo
se — ji turėjo progos iškelti dau
gelį pavergtos Lietuvos klausimų. 
Kongreso metu lietuviai išdalijo 
dokumentacijos apie Lietuvą pran
cūzų, anglų ir ispanų kalbomis.

(E)

VINCAS KRĖVĖ

PAGUNDA
Čia skelbiamas pasakojimas pa

imtas iš mūsų rašytojo klasiko 
V. Krėvės pokarinio kūrinio “Pa
gunda”, kur su didele įžvalga ap
rašo komunistinės valstybės — 
Sov. Rusijos vidaus ir užsienio po
litiką ir jos siekimus, šis veika
las išverstas į anglų kalbą ir ne
seniai išleistas atskira knyga 
Amerikoje Manyland leidyklos.

Autorius pagrindiniu pasakoji
mo herojum ima pokario metais 
pagarsėjusį prancūzų žurnalistą 
Viktorą Lemain, kuris gimęs ir 
mokslus išėjęs caristinėje Rusijo
je, bet po revoliucijos pabėgęs ir

Lygiai septyniomis Lemain peržengė Žada- 
novskio buto slenkstį. Duris atidarė ir jį sutiko 
pats šeimininkas.

— Tikslumas, sako, karalių ypatybė, — links
mai nusišypsojo Lemain pasisveikinęs. — Nors ne
su karalius ir, prisipažinsiu, karalių nemėgstu, bet 
šiuo atveju stengiuosi juos pamėgdžioti. Lygiai 
septynios, — pažvelgė į savo rankinį laikrodėlį.

Kai nusivilko apsiaustą ir pakabino jį, šeimi
ninkas pakvietė jį į kabinetą, atidarydamas duris 
ir praleisdamas svečią įeiti. Tai buvo didokas švie
sus kambarys, kurio visos sienos buvo apstatytos 
knygų lentynomis.

— Kiek turite knygų! — nusistebėjo Lemain 
apsižvalgydamas. — Matyti, kad tamstai rūpi ne 
vien tik politika, bet ir knygos... ...

■ Jis tikrai buvo nustebintas; Manė, kad visi ko
munistai mažo arba beveik be jokio išsilavinimo. 
Nesitikėjo pamatyti čia taip gausiai knygų.

— Visuomeninė ir valstybinė veikla.— tai dąr- 

įsitvirtinęs Prancūzijoje, kur jis 
tiek žurnalistikoje, tiek ir poli
tiniuose sulogsniuose laikomas ru
siškų reikalų ekspertu. Po antro 
pasaulinio karo Prancūzijos vy
riausybė pasiunčia delegaciją į 
Maskvą užmegsti prekybinių san
tykių su Sov. Rusija. Su delega
cija vyksta ir Viktoras Lemain. 
Čia jis turi progos susitikti su 
eile Sov Rusijos vyriausybės pa
reigūnų. net turi privatų pasikal
bėjimą su pačiu Stalino pavaduo
toju žadanovskiu, kuris jį net pa
sikviečia privačiai į savo butą.

bas žmonijos naudai, o čia, — plačiu rankos jude
siu parodė į knygas, — pavargusiai nuo darbo sie
lai atilsis.

— Tamsta pavargęs? — pažvelgė Lemain į 
šeimininką.

— Nepaisyk tamsta ,pone Lemain, mano nuo
vargio. Man malonu ir, pasakysiu, sveika atsigauti, 
su nauju pažįstamu pasikalbėti. Prašau prisėsti — 
pakvietė rodydamas į sofą.

— Tamsta vakar esi pasakęs, kad pažįsti ma
ne iš mano rašinių, — kalba Lemain atsisėsdamas. 
— Turiu pasakyti, kad ir tamsta nesi man maža 
tepažįstamas. Tiek daug esu apie jus ir jūsų veik
lą girdėjęs...

Žadanovskis neatsiliepė į jo žodžius. Jis priė
jęs paspaudė skambučio mygtuką ir grįžęs atsisė
do šalia svečio.

Į kambarį įėjo švariai apsitaisiusi, su balta 
prijuoste, tarnaitė, kaip manė Lemain. Ji atnešė 
ant padėklo elektrinį virtuvėli su kava, du puodu

kus su lėkštėmis, dvi didesnėse ir dvi mažesnes 
krištolines taureles ir du butelius: vieną su kon
jaku, kitą su šartrėzu ir dar dvejetą lėkštelių su 
užkandžiais. Visa tai sudėjo ant žemo staliuko 
priešais sofos, ant kurios sėdėjo svečias su šeimi
ninku.

— Matyti, ne proletariškai gyvena, — šypso
damasis pagalvojo Lemain, steebėdamas parengi
mą.

— Susipažinkite ,— prabilo Žadanovskis, kai 
moteris baigė tvarkyti stalą: — mani žmona Na
talija Vladimirovna...

Lemain pašoko kaip ant spyruoklių.
— Labai malonu, labai malonu... — kartoja, 

su kiekvienu žodžiu nusilenkdamas. Jam buvo ne
smagu, kad Žadanovskio žmoną palaikė tarnaite 
ir nusidėjo mandagumui neatsistojęs, kai šeimi
ninkė buvo įėjusi.

Natalija Vladimirovna nusišypsojo ir ištiesė 
ranką, kurią Lemain pagarbiai pabučiavo.

— Man daug apie tamstą pasakojo Nikolajus 
Vasiljevičius, — nesipriešindama rankos pabučiavi
mui, linktelėjo galva. — Labai malonu pamatyti 
žymų rašytoją.

— Perdidelė man garbė girdėti iš tamstos lūpų 
dar neužsitarnautą mano kūrybos apibūdinimą, — 
nulenkdamas galvą dėkoja Lemain.

— Atsiprašau, kad turiu apleisti jus, — lyg 
besikreipdama į abu vyriškius paaiškino. — Virtu
vėje manęs laukia darbas.

Ir linktelėjusi Lemainui galva išėjo.
— Tamsta, pone Lemain ,gal pasakysi, kad 

gyvenam ir svečius priimam kaip tikri buržujai. 
Nieko nepadarysi, — atsiduso; — jaunystės papra
timai nenugalimi, nors ir skaudu, kai apie tai pa
galvoji.

— Nesu komunistas, todėl negaliu jūsų atjaus
ti, — atsisėsdamas pareiškė Lemain.

— Nesi tamsta komunistas, bet gali juo būti. 
Aš irgi negimiau komunistu, — atsiliepia šeimi
ninkas su keista šypsena. — Prisipažink tamsta, 
kad komunizmas — vienintėlis šių dienų kelias, 
kuriuo žmonija turi žengti ir žengs iki galutinio 
laimėjimo.

— Prasideda tikras pasikalbėjimas, — nu
džiugo Lemain. — Iškvosiu dabar iš jo viską.

Bet ką galvojo, nuslėpė net nenusišypsojęs.

— Negaliu su tamsta kalbėti apie komuniz
mą, — garsiai atsiliepė į šeimininko žodžius. — 
Būtų bergždžias darbas.

— Kodėl? — nusistebėjo žadanovskis, pilda
mas kavos. — Juk abu esame inteligentiški žmo
nės ir galim vienas antrą suprasti. Tamsta gali 
su manimi kalbėti nesivaržydamas.

Ir pripylęs pastūmė jam kavos puoduką.
— Nesu pripratęs varžytis pareikšti savo nuo

monę, todėl atvirai pasakysiu tamstai, kodėl aš 
taip išsireiškiau, — kalba Lemain, maišydamas 
šaukštu kavą. — Komunizmas man yra socialinių 
problemų tam tikras kompleksas. Apie jo dėsnius 
galima laisvai kalbėti, dėl jų ginčytis, juos kriti
kuoti. Vienus galiu priimti, kitus griežtai atmesti...

— Na, tai kas mums kliudo apie jo dėsnius 
kalbėti? — pasižiūri į jį žadanovskis, varvinda
mas kavą į kitą puoduką.

— Tai kliudo, kad jums komunizmas yra tiky
ba su griežtai apibūdintomis normomis, galima 
pasakyti, dogmomis, kurių nė viena negalite abe
joti. Kitaip — būsite paskelbti heretikais su viso
mis pasekmėmis...

— Su kuo tamsta labiau mėgsti kavą, su kon
jaku ar benediktinu? — klausia svečią griebdama
sis butelio.

— Abu geriu, todėl man vistiek, —- nusijuokė 
Lemain.

— Na, tai pamėginsim ir iš vieno, ir iš kito bu
teliuko, — nusišypsojo šeimininkas. — Palygin
sim, kuriame skanesnis.

Žadanovskis pripylė dvi taureles ir pastūmėjo 
svečiui. Sau tiesiog iš butelio įpylė į kavą konja
ko. .. ■'

— Yra tiesos jūsų žodžiuose, pone Lemain, 
yra, yra, — pakartojo ir išgėrė gurkšnį. — Tikrai, 
turime ne tik komunizmo popų, bet netgi aklų fa
natikų įsiskaitėlių. Bet žinai tamsta, kalbėsiu atvi
rai: daugeliu atvejų jie mums ne tik naudingi, bet 
dargi reikalingi, labai reikalingi. Jų pakeisti proto 
žmonėmis, galvojančiais visai negalima. Jei leisi
te pasinaudoti jūsų išsireiškimu, jie tikrai atstoja 
mums viduramžių vienuolius. Bet argi tamsūs, fa
natiškai nusiteikę vienuoliai nebuvo stipriausia 
katalikybės atrama? Tik prisimink tamsta, — 
baigė jisai, išgerdamas iš karto pusę puoduko ka
vos. (Bus daugiau)

3
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16 PASKUTINIO KĄRO

ŠNIPU GALYBE
(Tęsinys)

IDOMŪS FAKTAI paruošė b. wilson

Buvęs caro generolas Skobli- 
nas buvo dvigubas agentas, tad 
Heydricho bendradarbis Jahnke su 
nepasitikėjimu pažiūrėjo j tas in
formacijas. Ar kartais nenorėjo 
Kremlius sukelti Hitlerio nepasi
tikėjimą savo generolais ir pri
versti Vokietiją imtis klaidingų 
sprendimų^?

Bet Heydrichas pradėjo vykdyti 
savo planą. Reikėjo Tuchačevskį 
atiduoti budeliui ir, kad planas ge
riau pasisektų, Heydrichas palei
do keletą klaidingų naujienų, kas 
parodo jo, kaip šnipų vado, nuos
tabų mokėjimą organizuoti intri
gas.

Jis šaltai pareiškė savo draugui 
SS Standartfuehreriui Hermanui 
Behrensui:

— Net jei Stalinas galvojo ap
gauti vokiečių vadovybę, pakišda
mas šią informaciją, aš esant rei
kalui, parodysiu šiam seniui jo 
melagysčių tiesą...

Heydricho “specialistai” įsi
brovė į O. K. W. (vokiečių armi
jos) slaptų archyvų spintą ir iš
vogė visus dokumentus, kurie lie
tė Tuchačevskį. Tai buvo “Spe
cialios grupės R” bylos. Po jos 
priedanga vokiečių armija užsa
kydavo Sovietų Rusijoje visus 
ginklus, kuriuos Versalio sutar
tis neleido Vokietijai gamintis. 
Byloje buvo karininkų raportai 
apie pasikalbėjimus su sovietų 
kariškiais, ypač su Tuchačevs- 
kiu, buvusiu raudonosios armijos 
štabo viršininku. Heydrichas sa
vo specialistų pagalba padarė pa
keitimus tuose dokumentuose, su
falsifikuodamas korespondencijas, 
taip kaip jam labiau tiko. Paga
liau, laiškai, dokumentai ir nuo
traukos buvo paruošti taip, kad 
bet kurio krašto generolas būtų 
tuojau atiduotas karo lauko teis
mui už išdavystę.

Su pasitenkinimu Heydrich per
žiūrėjo kūrybą. Dėl dokumentų 
tikrumo niekas negalėjo suabejoti, 
taip gerai jie buvo specialistų 
Prinz — Albert Strasse rūsiuose 
pagaminti. Dabar reikėjo sugal
voti, kas daryti toliau. Kas galė
tų juos perduoti į Stalino rankas.

Prezidentas Benešąs, bijodamas 
prarasti sovietų paramą prieš Vo
kietiją, smarkiai susijaudino. Su 
vokiečių mažumos keliamais nera
mumais, Čekoslovakija gyveno 
kaip ant dinamito statinės ir ji ti
kėjosi daugiau naudos iš nesugy- 
venimo tarp Vokietijos ir Sovietų 
Rusijos. Gi sąjunga tarp rusų ka
rinės diktatūros ir vokiečių nacių 
reikštų Čekoslovakijai didžiausį 
pavojų. Benešo valstybė buvo 
Versalio vaisius. Gi Hitlerio tiks
las buvo panaikinti Versalio nuta
rimus ir rusas sąjungininkas jam 
leistų tą lengvai padaryti.

Tad suprantama, jog Benešąs 
tuojau išsikvietė sovietų ambasa
dorių Prahoje Aleksandrovskį. kad 
jam atidengus Mastnio informaci
ją: sovietų generolų sąmokslą 
prieš Staliną, kad Hitleris tai žino 
ir vokiečių generolai dalyvauja 
žaidime.

Ambasadorius išklausė ir ne
gaišdamas išskrido į Maskvą. 
Heydricho paleista informacija 
per geras rankas buvo perduota 
Stalinui. Bet Heydrichas buvo 
gudrus. Neužteko paleisti gandą. 
Jis laikėsi vokiečių priežodžio, kad 
dviguba siūlė geriau laiko. Tad 
jis padarė naują siūlę per Paryžių.

Dviem dienom praslinkus po Be
nešo ir Aleksandrovskio pasikalbė
jimo, Paryžiuje vyko diplomatinis 
priėmimas. Eduardas Daladier, 
keletą kartų buvęs vyriausybės 
pirmininku, o tuo metu buvęs 
krašto apsaugos ministru, paėmė 
už rankos sovietų ambasadorių 
Vladimirą Potiomkiną ir nusivedė 
prie lango. Apsidairęs aplink, ar 
niekas negirdi, rimtai įspėjo rusą, 
kad Prancūzija nerimauja. Pary
žių pasiekusios informacijos, kad 
sovietų generolai, susitarę su na
cių generolais, ruošiasi pervers
mui Maskvoje. Ar ambasadorius 
galėtų dėl tų gandų jį nuraminti. 
Potiomkino veidas sustingo kaip 
marmuras. Už dešimties minučių 
jis apleido rūmus ir skubiai pa
siuntė į Maskvą šifruotą telegra
mą apie Daladier informaciją.

Nežinoma, kaip Daladier pakliu
vo į Heydricho spąstus. Gal būt

prancūzų žvalgyba jį painforma
vo.

Tai buvo tik pasiruošimas ant
ram aktui. Dabar galėjo pasikelti 
uždanga. Heydricho patikėtinis 
Hermann Behrens nuvykęs į Pra
hą, susisiekė su intimiu Benešo 
draugu ir supažindino jį su Tu- 
chačevskio byla. Vos tik Benešąs 
sužinojo, tuojau užaliarmavo Sta
liną. Netrukus Benešo draugas 
pasakė Behrensui, kad šis turėtų 
susisiekti su sovietų ambasados 
Berlyne nariu Israelovičiu, NKVD 
atstovu.

Behrens susitiko ir parodė du 
originalius laiškus tarp falsifikuo
tų dokumentų. Israelovič, kaip 
įprasta, nudavė nesidomįs. Jis 
pasiūlė susitikti už aštuonių dienų 
į savo vietą atsiųsdamas tokį žmo
gų, kuris bus įgaliotas derėtis.

Į pasimatymą atvyko sovietų 
žvalgybos viršininkas Ježovas. 
Behrens prašė 3 milijonus aukso 
rublių. Ježovas dėl sumos nesigin
čijo. Tur būt tai buvo špionažo 
istorijoje aukščiausia kaina. Per 
vieną dieną reikalas buvo sutvar
kytas ir rusas su Heydricho byla 
išvyko į Maskvą. Tai buvo 1937 
metų gegužės viduryje.

Po trijų savaičių 1937 m. birže
lio 11 d. pasaulį apibėgo sensacin
ga žinia. Tasso agentūra prane
šė, kad maršalas Tuchačevskis ir 
septyni svarbūs generolai Vyriau
siojo Teismo sprendimu sušaudyti.

“Kaltinamieji buvo apkaltinti 
nusikaltę kario pareigoms, sulau
žę priesaiką ir papildę išdavystę 
vienos svetimos valstybės naudai”, 
skelbė Tasso agentūra. Toliau sa
koma, kad jie organizavo priešta- 
rybinį sąjūdį, palaikė su svetimos 
valstybės kariškiais ryšius, kurių 
siekiai priešiški Sovietų Rusijai. 
Kaltinamieji norėjo atstatyti ka
pitalizmą.

“Galutinas išdavikų tikslas buvo 
sunaikinti sovietinę santvarką bet 
kokiomis priemonėmis. Jie norėjo 
nuversti darbo klasės vyriausybę 
ir ruošėsi nužudyti partijos ir 
vyriausybės vadus. Tai įgyvendin
ti jie tikėjosi su vienos užsienio 
valstybės fašistinės grupės pagal-

Epoxy — nauja jungiamoji Ši medžiaga pagaminta prieš Epoxy sėkmingai naudojama ir 
medžiaga, pagaminta iš plastikos kelerius metus kaip jungiamoji aviacijoje: ja suklijuojama alumi- 
ir kaikurių chemikalų, yra neįti- priemonė ieškant būdų, kad būtų nijaus lakštai ir kitos sudedada- 
kimai stipri. Ji nesusitrauka ir stipri, atspari temperatūrai bei mosios dalys ir ekspertų teigimu, 
sulipina arba limpa prie visko rūdims. Epoxy savo geromis savy- toks suklijavimas yra patvaresnis 
— medžio, stiklo, metalo. Epoxy bėms labai išpopuliarėjo kasdie- ir patikimesnis, negu iki šiol su- 
medžiaga nėra tikri klijai, bet niniame gyvenime, namų remon- jungimas specialiais vinimis (ri- 
klijuoja daug geriau ir patiki- tuose. Ja lengvai galima užtaisyti vets). Jau ir medicinoje epoxy 
miau. suaižėjusias sienas, sulūžusius naudojama suklijuoti lūžusioms

baldus arba sudužusius indus kaulams ir kitur.

ba. Svarbiausieji organizatoriai 
palaikė ryšius su fašistinio krašto 
vyriausiais štabais”, skelbė Ta- 
ssas.

Tuchačevskio ir kitų kariškių 
likvidavimas atidarė užtvanką sąs
kaitų suvedimui. Kiekvienas ne
patenkintas savo viršininku karys

(Nukelta į psl. 6)
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Pavergtųjų savaitė
Sufalsifikuoti dokumentus gali -—------------------- ------- -----------------------------------------------------------

kiekviena žvalgyba su savo specia
listais, bet įteikti juos adresatui, 
nesukeliant įtarimo, tai jau didelė 
problema. Ypač jei adresatas va
dinasi Stalinas. Bet Heydrichas Kaip kiekvienais metais, taip tinkamo įstatymo projekto Bun- 
ir šią problemą išsprendė. jr šiemet JAV-bėse minima Pa- destagui. Gyvam solidarumo jaus-

1936 metais vokiečių užsienių vergtųjų Tautų Savaitė nuo lie- mui su pavergtomis tautomis pa- 
reikalų tarnyba pasikalbėjime su pos 18 iki 24 d. Prezidentas John- laikyti ir jam pareikšti, federa- 
Čekoslovakijos ambasadoriumi at- sonas jau paskelbė raginimą vi- linės vyriausybės nuomone. Vo- 
sargiai palietė klausimą, kokią po- siems gyventojams dalyvauti mi- kietijai nereikalingas joks įsta- 
ziciją Čekoslovakija užims rusų — nėjimo parengimuose ir prisidėti tymas ir jokia įstatymu nustatyta 
vokiečių karo atveju. Heydrichas prie\jų pasisekimo. savaitė. Gi kas liečia pačią vyriau-
tuo pasinaudojo ir čia smogė. Apie Ta proga Vakarų Vokietijos sybę, tai ji pakankamai dažnai 
1937 m. pabaigą Čekoslovakijos Bundestago (parlamento) narys yra pareiškusi ir savo politika 
ambasadorius Berlyne Mastny te- prof. Oberlaender iškėlė parla- įrodžiusi, kad ne tik vokiečiams, 
legrafavo prezidentui Benešui, ne- mente vyriausybei klausimą, ar bet ir visoms pasaulio tautoms 
slėpdamas nustebimo, kad vokie- ji žino JAV-bių Kongreso 1959 reikalauja tautinės nepriklauso- 
čių užsienių reikalų ministerija m. įstatymą apie “Pavergtųjų mybės ir apsisprendimo teisės, 
nerodo didelio susidomėjimo šiuo Tautų Savaitę” ir ar nemano pa- (E)
klausimu, nesidomi Čekoslovakijos siūlyti Bundestagui priimti pana- *
pozicija. Iš pasikalbėjimo su mi- šų įstatymą, kad tuo būdu būtų
nisterijos pareigūnu jam susidarė išreikštas vokiečių tautos solida- Prancūzų šaltiniai praneša, kad 
įspūdis, kad vokiečiai palaiko ry- rūmas su bolševikų pavergtų tau- Prancūzijoje gaminama visai nau- 
šius su raudonosios armijos kari- tų išsilaisvinimo kova ir apsis- jo tipo atominė bomba su naujoviš- 
ninkų grupe, Stalino priešais, ku- prendimo teisės reikalavimu. Į kais sprogimo užtaisais. Prancū- 
rie tikisi nuversti režimą ir Ber- klausimą atsakė užsienio reikalų zai tvirtina, kad jų gamybos ato- 
lynas galvoja, kad tai pakeis Eu- ministeris dr. Schroeder. Jis nu- minė esanti daug galingesnė ir 
ropos lygsvarą nacionalsocialisti- rodė, kad Federalinės Vokietijos praktiškesnė už ligi šiol betkur ga
nės Vokietijos naudai. vyriausybė nenumato pateikti ati- mintas bombas.
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SPAUDOS BALIUS

Šv. Jono
“Ak, kur dingot jūs linksmos 
praeities gadynės,
Kada lietuvis ir dirbti, ir links

mintis netingėjo.
Kada viskam laiko užteko ir vi
sur pėsti mes nueiti galėjom...” 
Gal taip šiandie dainuotų Done

laitis, pamatęs mus prie televizi
jų suskūprinusius bežodžiais vei
dais... *

Ak, kur dingo tie laikai, kada 
jaunimas, šv. Jono sulaukęs, ba
sas patraukdavo prie upių, kur 
sukūrę laužus ant žalių pievelių 
per naktį suktinius trepsėdami 
dainavo:

“Reik žinot, reik mokėt, 
kaip mergelę pamylėt..
Su saldainių popieriukais, 
su riešutų kevaliukais...

Jau nebe tie laikai, šiandie nei 
mergelių, nei bernelių tokiomis 
dainomis nei priviliosi, nei pa
linksminsi...

Todėl mes jau samdome sales 
ir moderniškus orkestrus, ap
krauname stalus ir virtomis, ir 
keptomis gėrybėmis ir labai nuo
lankiai, labai nuoširdžiai taria
me:

— Viskas gatava Ateikite, pra
šome, į mūsų balių, į mūsų pa
rengimą. Susirinkime kartu at
švęsti valstybinių ir tautinių šven
čių. Kad toji šventa tėviškės ug
nis ir meilė neišblėstų, sueikime, 
suneškime viską kartu — pasida
linkime, pabūkime kartu ir jauni 
ir seni!”

Tokie ir panašūs žodžiai kar
tojami prieš kiekvieną parengi
mą jau daug daug kartų.

Bet žiūrėk — iš tolimų ir arti
mų kampų, kaip šv. Jono va
balėliai, kyla visų parengimų nuo
latiniai rengėjai, lankytojai, ku
rie ir nušviečia mūsų tamsias pa
keles.

Tie vabalėliai nebijo nei šalčių, 
nei atstumų: tai visi pažįstami

vabalėliai
veidai, nuolat sutinkami paren
gimuose. Kas būtų be jų? Ar ne- 
užmigtumėm savose gūžtose kaip 
sraigės šimtmečio miegu ir joks 
princas nebeprikeltų...

šalta Melbourno padangė. To
kiomis ir panašiomis mintimis da
lijomės mudu su Rozaliute šv. Jo
no vakarą nuvykę į Melbourną 
atšvęsti Joninių drauge su Soc. 
Globos Moterų Draugija Northcote 
miesto rotušėje. Salė nedidelė, 
bet jauki. Stalai papuošti papar
čiais, scenos dekoracija primena 
lietuvišką lapuočių mišką. Taip ir 
norėtųs, rodos, sušukt — ū-ū-ū — 
kur jūs? — Taip šūkaudavom pa
siklydę miškely begrybaudami.

— Tu tik raminkis, — sako man 
Rozaliute: — žiūrėk — bene 150 
žmonių! Visi rimti, pasipuošę, po
nios su ilgom sukniom, o tu dar 
grybaut užsimanysi! Grybai štai 
panosėje. Geriau jau eik šokti. 
Matai, muzikantai iš kailio neria
si, nes šokančių ne tiek jau daug.

— Tegu šoka jauni, — mėginu 
dar atsikalbėti, — aš savo senus 
kaulus geriau prie radijatoriaus 
pasišildysiu... — Matyt, mielos 
ponios šeimininkės nujautė, kad 
susirinks visi tie šilumos mėgėjai 
tad ir salės apšildymai švytėjo 
ant sienų ir skleidė malonią ši
lumą virš mūsų galvų

Bet kai pradėjau dairytis tų 
jaunų veidų, kurie galėtų pra
džiuginti mūsų senas akis savo 
vikrumu, o širdis savo linskmumu 
— ant pirštų visus suskaičiavau. 
Prie stalų pro butelių kaklus ir 
pro pyragų lėkštes matėsi “senų
jų veteranų” gvardijos veidai — 
tokie pat, kaip ir mūsų, kaip ma
no ir mano Rozaliutės. Seni, per
augę. kaip grybai. Tad kaip gi 
iškentėti nesušukus:

— Ū-ū-ū — kur jūs, mieli bro
liai? Kodėl jaunimas nebeateina 
švęsti jaunimo šventės —Joninių?

Tad ir trypėme ir sukomės pa
tys vieni — kiekvienas pagal sa-

♦
— Aš sakau — Bankstowne turi 

būti lietuvių namai ir tik ten aš 
eisiu į minėjimus. Daugiau nie
kur!

— O aš sakau — bet kur, bet tik 
ne Bankstowne. Ir daugiau niekur!

★

— Kas reikia daryti, kad mūsų 
tėčiai susitartų dėl vietos ir lanky
tų minėjimus)?

—: • Reikia Bankstowno vardą 
pakeisti.

vo sugebėjimus ir sveikatą: vieni 
smarkiau, kiti lėtai, svajingai... 
Anot poetų žodžių kad “sušilt ru
senusia kadais ugnia...”

Beje, mielas mūsų poetas J. 
Mikštas net specialų eilėraštį at
sivežęs perskaitė apie laimę ir 
paparčus..., kas mus dar labiau 
nukėlė į praeitį, į tėviškę.

O po to loterijoje savo laimę 
mėginom. Bet lygiai kaip ir su tuo 
paparčio žiedu — ne kiekvienam 
laimė žadėta. Tik trys išėjo su 
laimikiais. Mes juk tą žinojom, 
bet kiekvienas savo numeriukus 
išsirikiavę ant stalo įtemptai lau
kėm. Trumpą valandėlę tikėjom, 
kaip ir tas piemenėlis, kad jau 
paparčio žiedas užkris už nagi
nės...

O paskui vėl valgėm, juokavom 
ir šokom Net mano Rozalintę kaž
kas pašokino, kas labai retai pa
sitaiko Tad padėkoję vaišingoms 
ir mieloms šeimininkėms ir atsi
prašę už tuos, kurie žadėjo į ba
lių ateiti, bet neatėjo (o aš spe
cialiai norėjau padėkoti už gry
bus, tik nesuspėjau, nes taksi jau 
už durų laukė)).

Namo sugrįžę mudu dar ilgai 
kraipėm savo galvas:

— Buvo iš Norwell, buvo iš 
Geelong, buvo žmonių iš Mace
don. bet kur buvo didžioji mel- 
burniškių dalis!? Negi grybavo! 
Kas toliau? Kaip toliau? Dide
lis klaustukas. “Kas nušvies ke
lią, kai paskutiniai vabalėliai 
užgęs?

M. Miknelit

4
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/PORTAL// TAI BUVO TIK PEBWAI
lietuvių taip ir australų tarpe 
rinktinės vizitas paliko tik sau
lėtus prisiminimus. Australai kad 
ir skaudžiai pergyveno pralaimė
jimus, neslepia turėtos naudos iš 
šio vizito.
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Greitu, skubotu 
jo vieneri metai, 
vieniems atnešė

Sportas Adelaidėje
VYTEČIAI P. AUSTRALIJOS 

RINKTINĖJE
I Pietų Australijos jaunių iki 

16-kos metų krepšinio rinktinę iš 
Vyties sporto klubo pakviesti K. 
Jaunutis ir A. Jonavičius. Tai di- 
.delė garbė patiems žaidėjams, jų 
tėvams ir kartu jų atstovaujamam 
sporto klubui. K. Jaunutis šių 
rinktinę atstovaus jau antrus 
metus. Abudu žaidėjai, nežiūrint 
jų jauno amžaus, yra aukšto il
gio. K. Jaunutis 6 pėdų ir 1 in
to o A. Jonavičius 6 pėdų ir 2 
su puse inčo. šioje amžiaus gru
pėje yra labai didelė žaidėjų at
ranka ir didelė konkurencija. Be 
šių dvejų žaidėjų “steito” treni
ruotes lankė dar vienas Vyties 
žaidėjas P. Kanas. Tai taip 
aukšto ūgio pajėgus žaidėjas, 
sai taip pat turėjo dideles 
limybes patekti j rinktinę,
esant dideliam gynėjų pasirinki
mui šį sykį 
kėtina šiems 
pageidautina, 
tų pavyzdžiu 
niams.

IŠTEKĖJO BUVUSI 
■ČEMPIJONĖ

sta-

pat
Ji- 
ga- 
bet

aplenkė laimė, Lin- 
žaidėjams sėkmės ir 
kad jie ateityje bū- 
kitiems mūsų jau-

Buvusi Australijos lietuvių 
lo teniso čempijonė Irena Gudai
tytė sukūrė šeimos židinį su Ro
mualdu Milinradu taip pat iš' 
Adelaidės. Jungtuvės įvyko Ade
laidės lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčioje. Sutuokė parapijos klebo
nas A. Kazlauskas.

Vestuvių vaišės vyko Lietuvių 
Namuose. P-nai Gudaičiai 
jauniausiai dukrai iškėlė 
didelę puotų. Svečių buvo 
120, ir tai bus bene didžiausios 
vestuvės Adelaidėje lietuvių tar
pe. Jaunųjų porų sveikino gau
sios jų giminės telegramomis iš 
kitų Australijos vietovių.

Vyties sportininkai ir Valdyba 
džiaugiasi, kad padaugėjo viena 
lietuviška šeima ir buvusiai spor- 
tinnkei Irenai ir jos vyrui Romu
aldui linki visokeriopos sėkmės 
naujame gyvenime.

savo
labai
apie

B.N.

KOVA LĖKTUVE VIRŠ 
PABALTIJO

Birželio viduryje sovietų spau
da paskelbė pavėluotų žinių apie 
sovietų keleiviniame lėktuve vy
kusių "nusikaltėlio” kovą su lėk
tuvo įgula. Esą, keleivis su viena 
palydove bandęs įsakyti į Lenin
gradą skridusį lėktuvą nukreipti 
į užsienio kraštų, nušovęs lėktu
vo inžinierių. Kova lėktuve vyku
si tuo metu, kai lėktuvas skri
dęs virš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos teritorijų; Lėktuvas turėjo „ 
nutūpti Taline, keleivis, norėjęs 
skristi į užsienį, buvo suimtad. 

'Mirusiam lėktuvo įgulos nariui 
Romaškinui suteiktas pomirtinis 
“Sovietų Sąjungos didvyrio” var
das ir surinktos aukos pastaty
ti jam paminklų. (E)

ČEKOSLOVAKŲ BĖGLIAI
'• SKANDINAVIJOJE
Birželio mėnuo buvo čekoslova- 

kų turistų laisvės Vakaruose pa
sirinkimo mėnuo. Tik per šį mėne- 

grupių, 
lai- 
val- 

31 
(E)

»į iš įvairių turistinių 
daugiausia iš R. Vokietijos 
vų pasitraukė ir skandinavų 
džios pasiprašė azilio teisės 
Čekoslovakijos pilietis.

Gerai mintimis sugrįžti pasigė
rėti puikiai atliktais darbais, bet 
vien prisiminimų neužtenka. Kad 
jaunimo tarpe išlaikius susidomė
jimų lietuviška sportine veikla, pa
sididžiavimų savo tautybe ir sa
vais sportininkais, nereikia sus
toti vietoje.

Australijos lietuvių sporto klu
bų atstovų suvažiavimas 1964 me
tais priėmė nutarimą, kuris įga- 
liavo Australijos Lietuvių Spor
to Klubų Sąjungos Valdybų kreip
tis į Amerikos lietuvių sporto va
dovybę siūlant ir prašant atsiųsti 
rinktinę antram vizitui 1967 me
tais.

Iki šiol visuomenei nežinoma, 
kas padaryta, kiek pajudėta ta 
kryptimi. Galima tikėtis, kad jau 
užmegsti ryšiai, nubrėžti orienta
ciniai planai antram vizitui. Pra
ėjęs vizitas nuostolių neatnešė, 
bet dar paliko pelno. Organizuo
jant naujų vizitų jau būtų finan
sinė pradžia. Turėtų dar būti ne
mažai pajamų iš Amerikos ro
domos rinktinės — Pietų Austra
lijos rinktinės varžybų filmo. Be
to, šį sykį turbūt būtų daug leng
viau susilaukti paramos iš tau
tiečių. Pasimokinus iš praėjusio 
sykio galima tikėtis išsiderėti iš 
Australijos krepšinio Sąjungos 
geresnes sąlygas. Pradėjus jau 
dabar ruoštis vizitui, viską gali
mu atlikti daug geriau negu pra
ėjusį sykį. 1967 metais čia Aus
tralijoje bus daug geresnės žai
dimo sąlygos. Daug kur bus pas
tatyti patogesni, geresni, talpesni 
stadijonai. Krepšiniui čia žaibiš
kai plintant bus daug daugiau 
žiūrovų ir, suprantama, daug 
stipresnis pasipriešinimas

Nenugalimų kliūčių antrų sykį 
pakartoti vizitų nėra. Turima pa
tirtis iš pirmo žygio daug padės 
visame organizaciniame darbe.

Iš spaudos žinome, kad dabar
tiniu metu Amerikoje turima dar 
geresnių žaidėjų, tai nebūtų prob
lemos sudaryti stiprų vienetų. 
Žaidėjai, žinodami, kad bus .siun
čiama rinktinė į Australiją, dėtų 
visas pastangas tobulėti, kad pa
tekus į išrinktųjų eiles. Tas taip 
pat arčiau surištų juos su lietu
viškais sporto klubais ir verstų 
nepamiršti lietuvių kalbos.

Besidžiagdami metai atgal įvy
kusių įvykių prisiminimais, ųe- 
užsnūksime, nepasitenkinkime tuo

vais nors ir svetur augusiais lie
tuviais sportininkais. Pradedąs 
nutautėti jaunimas buvo smarkiai 
paveiktas, išbudintas. Daugelis 
iš jų, galbūt, pirmu sykių su

Tas viskas paliko neišbaigiamas 
temas jaunimo pasikalbėjimams.

Rinktinės žaidėjai savo užduo- pasididžiavimu gyrėsi australams 
tį atliko su kaupu. Jie visur ge- — esu lietuviai.
rai. tinkamai reprezentavo sporti
ninko — lietuvio vardų. Tai bu
vo drausmingas, pavyzdingas sa
vo elgesiu jaunų lietuvių, daugu
moje studentų sportiškas viene
tas. Jų — žaidimas, elgesys už 
sporto aikščių ribų kėlė pasigė
rėjimo vyresniesiems, o jaunimui 
buvo idealus pavyzdys, koks ture- pažinti klydę. Per Tokyo Olompia- 
tų būti sportininkais.

Sporto bei visuomenės darbuo
tojai, sudarę sąlygas šiam vizi
tui, nusipelnė visų mūsų pagarbos 
už kruopščiai ir gerai atliktų dar
bų. Buvusių svajonių pavertimas 
kūnu, milžiniško užsimojimo rea
lizavimas buvo didelis darbas, ku
rį atlikti reikėjo didelės talkos, 
daug darbo rankų. Į šių talkų 
mielai jungėsi visi tautiečiai. Be 
ginčų, be priekaištų dauguma ati
davė savo dalį — paramų — aukų 
— darbų. Šitoks mūsų vieningu
mas bendram 
svetimtaučius, 
mus pačius...

Tiems, kurie 
je lietuvių krepšininkų triumfo 
dienas, rinktinės žaidimas, laimė- 

Po svarbių lai- jimai tuos atsiminimus atnaujino,

žingsniu praė- išsiverždavo ir iš santūriausių tau- 
Praėję metai tiečių. Tikrai tai buvo lietuvių 

staigmenų, — triumfo ir pasididžiavimo dienos.
antriems jie niekuo nesiskyrė nuo
ankstyvesniųjų. Australijos ir 
Amerikos lietuvių sportuojančiam 
jaunimui ir iš dalies visai mūsų 
visuomenei praėję metai buvo ne 
eiliniai. Tais metais buvo įkūny
tas anksčiau tik svajotas sporto 
darbuotojų siekimas.

Prieš metus Australiją aplankė 
. Š. Amerikos lietuvių krepšinio 

rinktinė, šio įvykio svarba, pa
liktos pasėkos, mūsų lietuviškame 

. gyvenime dar ir dabar daug kam 
sunkiai apskaičiuojamos. Brolių 
lietuvių iš Amerikos vizito atlik
tas darbas lietuviškumo palaiky
mui jaunimo tarpe buvo milžiniš
kas. Nepaprastai daug pasitar
nauta geram lietuvių vardo išpo
puliarinimui australų tarpe. Į 
sportinį mūsų gyvenimų buvo 
įnešta — šviežiumo, paskatinimo 
ir pasiryžimo ateities darbams. 
Pačius vaisius klubai tik dabar 
tepradeda pramatyti, o skins juos 
ateityje.

Viskas šiandiena prisimena, sa
kytum, tai buvo tik vakar... Ne
kantrus laukimas, visokių žinių 
apie rinktinę gaudymas, sutikimai 
aerodromuose, įvairūs priėmimai 
ir taip toliau... Dar ir dabar ner
vus dilgina prisiminus kai ku
rias rungtynes.

- mėjimų džiaugsmas nesulaikomai uždegė juose pasididžiavimų sa-

tarptautinėje
Tie, kurie

Sportininkams rinktinės žaidi
mas buvo gyvu pavyzdžiu kų ga
li lietuvis atsitkti 
sportinėje plotmėje,
australų krepšinio lygį vertino 
žemai, dėlto nepridavė didesnės 
reikšmės rinktinės triuškinantiems 
laimėjimams, vėliau turėjo prisi-

reikalui nustebino
bet nemažiau ir

atsimena Europo-

Amerikos krepšininkai po paskutinės pergalės Sydnejuje

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

SU AMERIKOS LIET. JAUNIMU

Aplankyti savo senų pažįsta
mų nuvykau keletai dienų į Sault 
Ste Marie, Kanadoje. Miestukas 
tur apie 80.000 gyvenojų, iš ku
rių trys ketvirtadaliai Kanados 
pusėj. Kelias vngiuojasi Mičiga
no ežero pakrantėmis, šiaurinėj 
Mičigano valstijos pusėj augina
ma daug tulpių — jos kaip tik 
tuo laiku žydėjo. Net vienas mies
tukas pavadintas Holland vardu.

Arčiau Kanados žemė daugiau 
smėlėta, miškai nors gausūs, bet 
medžiai kiek smulkesni, ši dalis 
dar vadinama briedžių kraštu: 
juos medžioti galima tik tam tik
rais sezonais, ir pirmas medžiok
lės savaites itk strėlėmis.

Per sąsmaukų, jungiančių Miči
gano ir Hurono ežerus, neseniai 
nutiestas didžiulis penkių mylių

Raio Juozas Donela 

tiltas. Mokestis per jį važiuojan- 
čiom mašinom — 3.75 dolerio. 
Kam tas atrodo perbrangu, gali 
važiuoti aplinkiniu keliu darant 
vingį apie 600 mylių.

Sault Ste Marie garsus savo 
šliužais, jungiančiais Superior ir 
Hurono ežerus. Pirmojo vandens 
lygis yra apie 20 pėdų aukštes
nis. Modemiškai įrengti šliužai 
įgalina laivus praplaukti net iki 
28.000 tonų. Metinis praplaukian
čių laivų tonažas prašoka drau
gėn sudėjus Sueso ir Panamos 
laivus.

Miestelyje gyvena apie 150 lie
tuvių, kurie daugumoje dirba 
plieno liejyklose. Įsikūrę neblogai, 
bet toli nuo didesnių lietuvhj cen
trų.

čia pirmų kartų teko susitikti

su dar įmantresniais, negu ma
no Pietų Australijoje, svaigina
mų gėrimų pardavimo įstatymais. 
Barai uždaromi tarp 6.30 ir 8 vai. 
vak. Kaikuriuose parduodamas tik 
alus. Gėrimai, perkami išsinešti
nai tik specialiose krautuvėse: 
alus vienoj vietoj, degtinė kitoj. 
Perkant reikia užpildyti blankų 
paduodant savo adresų ir kitas 
smulkmenas. Ši tvarka liečia tik 
Ontario provincijų.

Važiuojant per sienų Amerikos 
piliečiai turi tik parodyti kokį 
savo asmens dokumentų, kitiems 
tenka pereiti per ten pat esančių 
imigracijos raštinę. Formalumai 
atliekami greitai ir mandagiai.

Sugrįžęs savaitgalį praleidau

Detroite gyvena ir kita iš vai
kystės pažįstama ponia Reklienė. 
šių dviejų šeimų globojamas ir 
dar prisidedant Viktorui Memė- 
nui, kuris lankėsi su krepšininkais
pernai Australijoje, pramatytų
vienos savaitės vizitų užtęsiau dvi
gubai.

Pirmą šeštadienį nuvežę p.p. 
Ratnikų vaikus į skautų stovyk
lų patys manėm pulti į netoliese 
telkšantį ežeriukų ir popietę pra
leisti besimaudant, tačiau visa 
ten pasimaišiusi vyrija tuntinin- 
kės Albinos buvo negailestingai 
suvaryta statyti mergaičių stovyk
lai palapines. Atlikom gerų dar
belį, nors ir bumbėdami prieš 
tokių neteisybę.

Vasaros sekmadieniais (kiti jau 
net penktadieniais) su palapinėm 
Detroito lietuviai vyksta į 60 my
lių už miesto esančių Dainavos 
stovyklavietę. Dainava priklauso 
Liet. Kat. Federacijai, užima virš 
400 akrų plotų; kalnuota, su daug 
medžių, o vidury nemažas prūdas

Čikagoj ir vėl išsileidau į auto- — ežerukas. Vienam stovyklavie-
mobilių gimtinę — Detroitą.

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

ROSE
.38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stotie.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St, St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokė j iasui. Mes kalkėms rokiškiu.

dą australai įrodė pasauliui savo 
padarytų pažangų krepšinyje lai
mėdami devintų vietų. Rinktinės 
laimėjimai atsiekti ne laimės ar 
susidėjusių aplinkybių keliu, bet 
puikiu, pranašesniu žaidimu.

Australijos lietuvių sporto klu
bų veikla šio vizito dėka vispusiš
kai pagyvėjo. Tie klubai, kurie 
neturėjo jaunių — šiandien su
kūrė jų komandas. Brisbanė, ne
turėjusi iki šiol sporto klubo, to
kį steigia. Perth taip pat purtosi 
iš miego, žada atgaivinti turėtų 
veiklų sportinį vienetų. Anksčiau 
turėta nuomonė, kad lietuviai 
niekam tikę, dabar jaunimo tarpe 
virto — lietuviai geriausi krep
šinio žaidėjai.

Pilnai suprantama, kad su krep
šinio rinktinės atvykimu nebuvo 
išspręstos visos Australijos lietu
vių sportinio organizacinio dar
bo problemos. Betgi, šis vizitas 
išjudino tas problemas pradėti 
spręsti, ieškoti kelių sportinės 
veiklos pagyvinimui. Ar bus pil
nai išnaudotas šis rinktinės sukel
tas entuziazmas mūsų jaunimo 
tarpe, priklausys nuo mūsų pačių 
sportinės veiklos darbuotojų.

Sportinis atsinaujinimas gavosi 
ir Amerikos lietuvių tarpe. Kamgi 
nemalonūs savo tautiečių lai
mėjimai tolimoje Australijoje! 
Greičiausia kiekvieno Amerikos 
lietuvio krepšininko svajonė, sie
kimas — patekti į š. Amerikos 
lietuvių rinktinę. Tas savaime tu
rėjo sukelti susidomėjimų lietuviš
ko jaunimo tarpe lietuvių sporto 
klubais. Sportininkai, svajoją pa
tekti į rinktinę, stengsis tobulinti 
progresuoti ir taip gausis sveika 
konkurencija. Taigi, buvęs ir at
eityje būsimi vizitai tikriausia da
vė ir duos naudos abiems pusėms. 
O, visu svarbiausių, kad didžiau- kas įvyko, renkimės tų didį žy
siu naudų apturės bendrai viso 
pasaulio lietuviai.

Tokį milžiniškų darbų atliekant, 
žinoma, nebuvo išvegta kad ir 
smulkių klaidų. Tie maži nesklan
dumai savo šešėliu nepajėgė už
stoti svarbiausio tikslo. Kaip visų

gj dar pakartoti.
Tereikia kuo greičiau pradėti 

darbų o parama visur bus užtik
rinta. Jaunimui prieš akis bus 
aiškus, apčiuopiamas ir jiems su
prantamas lietuviškas veikimas, 
lietuvių vardo propogavįmas.

• X’’ 
Sporto Klubo "Kovo” aktyvų narį ,

KĘSTUTĮ PROTĄ ir jo žmoną LAIMĄ,
j .iVl.l 

sūnaus gimimo proga nuoširdžiai sveikiname ir linkimė 
geriausios sėkmės.

Sporto Klubo "Kovo” Valdyba

Su savo šeimininkais ir jų pa
žįstamais Dainavoj praleidau du 
malonius sekmadienius. Tuo metu 
vyko ir tautinių rūbų paroda. 
Tarp daugelio pavyzdžių iš Dzū
kijos, Zanavykų, Aukštaitijos vos 
vos suradau vienų iš Žemaitijos. 
Matyt, valdžia ne žemaitiškose 
rankose.

Kitų sekmadienį vėl į skautų 
stovyklų Joninių laužui. Skautai 
stovyklavo apie 70 mylių nuo De
troito prie didelio ežero ukrainie
čių žemėj.. Stovyklavo apie 100 
skautų-čių.

Mano šeimininkų p.p. Rotnikų 
stovyklavo visi penki vaikai, ir 
mano bičiulių p.p. Rėklių stovyk
lavo taip pat visi trys vaikai.

Programoje skautiškos dainos ir 
kitokie parengimai. Vėliau prie

vietos ir pasaulinių įžymenybių.
Įdomiausia buvo lankytis Fordo 

plieno liejyklose ir mašinos Mus
tang sustatymo fabrike. Čia ga
lima beveik sakyti, kad vienam 
gale į didžiulį katilų supila gele
žies rūdų, koksų ir kitus priedus, 
o neužilgo kitame gale išeina 
blizgantis automobilis, pilnai pa
ruoštas rinkai.

Kelias ilgas ir sudėtingas. Vis
kas taip auskaičiuota, kad kiek
viena dalelytė į vietų atslenką se
kundės tikslumu. Ji įgudusių ran
kų griebiama, įstatoma kur reikia 
diržui nesustojant. Viskas atro
do pasakiškai. Jau atbaigtos maši
nos laukia šoferis, kuris jų išve- 
žia paskutiniam patikrinimui. 
Tuo metu vienas Mustangas buvo 
pagamintas kas 54 sekundės. Toks

tės kampe pristatyta keletas ba- ti visi Jonai.
laužo buvo iškviesti ir apvainikuo- pats pasakiškas vaizdas ir Gerte-

Tarp Čikagos ir Detroito augi- raku, salė — bažnyčia, valgykla 
narna gerokai vynuogių, ko aš čia ir kiti įrengimai stovyklaujan- 
visai nesitikėjau. Pasirodo, šios čiam jaunimui, kuris čia suvažiuo- 
apylinkės turi šiltų ir gana ilgų ja iš Detroito, Čikagos, Cleve- 
vasarą. lando ir iš kitur. Yra aikštės

Kraštiniai Detroito priemiesčiai krepšiniui, tinkliniui, lauko teni- 
kiek panašūs į australiškus. Ben- sui. Vasaros metu sekmadieniais 
drai, Detroitas švarus ir dailus čia laikomos pamaldos. Vaikų sto- 
miestas. Žmonės, ypač centre, at- vykias tvarko šešios lietuvės vie- 
rodo, lyg elegantiškiau rengiasi, nuolės. Čia vyko ir tautinių šokių 
negu kitur. vadovų kursai. Juos griebė smar-

Ap sis to jau pas p.p. Ratnikus. kokai: buvo net keletas išnarintų 
Ponia pažįstama dar nuo pradžios sąnarių, o su patinusiom kojom 
mokyklos suolo. ' vaikščiojo beveik visi kursantai.

ral Motors Cadilac fabrike. Jų
Savaitės dienomis apžiūrinėjau tuo metu išleisdavo per valandą 

Detroito įžymenybes. Lankiausi 42. Prašiau vadovo, kad kaip nors 
Fordo muziejuj, kur išstatyti įvai- ir aš pats gaučiau kaip pavyzdį 
rūs Henry Ford išradimai ir pa- parsivežti į Australiją, nors ir 
gerinimai automobilių gamyboje kiek “brokauną”, bet veltui, 
ir šiaip gausybė mašinų prade- Svečiuodamasis pas Vik. Me< 
dant siuvama ir baigiant didžiau- mėną vieną vakarą susitikau su 
siu pasauly garvežiu. Netoli esan- F. čekausku. Pasikalbėjom apie 
čiam Greenfield Village iš viso krepšininkų vizitą Australijoje, 
pasaulio suvežti ir rūpestingai at- Jis ypač sugrįžęs iš Australijos 
statyti namai ir laboratorijos, kur visur dalyvauja su lietuviais, nors 
gyveno ir dirbo T.A. Edison. Hen- lietuviškai mažai supranta. Abu 
ry Ford ir T.A. Edison buvo labai jie siunčia linkėjimų Australijos 
geri draugai, čia yra ir daugiau lietuviams, ypač sportininkams.

L
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Šnipu galybė
(Atkelta iš psl. 4)

greit griebėsi šių priemonių su
vesti sąskaitoms. Bylos nebuvo 
nagrinėjamos iš pagrindų ir kiek
vienas pasmerktasis ir jo šeima 
tuoj būdavo izoliuoti. Pradžioj 
šimtais, vėliau tūkstančiais kari
ninkų turėjo nusileisti į NKVD 
rūsius, kur dažnai be jokio teismo 
juos nudėdavo kulka į pakaušį, 
arba laimingesnius ištremdavo į 
Sibiro koncentracijos stovyklas. 
Metų laikotarpy karininkų kadras 
buvo per pusę sumažintas, o vy
riausioji vadovybė visai sunaikin
ta. Hitleriui pavyko sunaikinti 
sovietų armijos vadovybę, dėka ge- 
suorganizuotos Heydricho intri
gos.

Ar tikrai tie 40,000 karininkų 
žuvo dėl baisios žvalgybų machi
nacijos? Ne visai taip. Heydri- 
chas nebuvo pagrindinis veikėjas, 
bet tik figurantas. Jo paruošta by
la nebuvo pagrindine priežastimi 
Tuchačevskio ir jo draugų likvi
davimo, bet tik proga, kuria pasi
naudojo Stalinas. Priežastys, dėl- 
ko karininkai buvo sušaudyti, yra 
žymiai gilesnės. Tai buvo negai
lestinga kova tarp dviejų galingų 
varžovų. Tai buvo pergalė gruzi
niško despoto prieš rusišką bono- 
partizmą, kuris dar nebuvo ištie
sęs rankos į valdžių, bet buvo pasi
ruošęs su armijos pagalba pada
ryti galų Stalino beprotybėms.

Bendradarbiavimas tarp sovietų 
ir vokiečių vyriausių kariuomenės 
štabų jau buvo prasidėjęs tuoj po 
1 Pas. karo. Vokietija buvo pra
laimėjusi karą, gi Rusija irgi buvo 
izoliuota nuo pasaulio. Dėl savo 
revoliucijos ir įkūrimo komunisti
nės valstybės, prieš save ji sudarė 
kapitalistinių valstybių koaliciją, 
siekiančių nuversti jos bolševikinį 
režimų. Pradžioj buvo bandyta 
karinėm priemonėm, bet kadangi 
tai nepasisekė, bandyta ekonomi
niais būdąis daryti spaudimų ir 
norėta priversti komunistus pri
pažinti carinės Rusijos skolas.

Bet Leninas kietai laikėsi ir 
sisakė pripažinti caro skolas.

Vokietija irgi maištavo prieš
paracijas, uždėtas Versalio sutar
timi. Tai jungė vokiečius ir so
vietus vienan frontam 1922 me
tais tarp Vokietijos ir Rusijos bu
vo pasirašyta Rapallo sutartis. 
Joje nebuvo jokių slaptų karinių 
susitarimų. Bet ji neleido izoliuoti 
Vokietijos ir Sovietų Rusijos. Vo
kiečiai pradėjo galvoti, kodėl ne
bandyti apeiti Versalio sutarties 
suvaržymus vokiečių kariuomenei. 
Vokiečiams buvo uždrausta turėti 
tankus, lėktuvus, povandeninius

Seeckt, padėdamas iš- 
iš Versalio sutarties

vokiečių karininkų pa-

laivus ir organizuoti moderniškų 
armijų. Buvo draudžiama statyti 
viskų, kas karo metu galėtų būti 
panaudota kariniams reikalams.

Lenino bendradarbis Karl Ra
dek pirmasis užmezgė tuo reikalu 
kontaktų su vokiečių armijos ge
nerolu von 
silaisvinti 
pančių.

Sovietai
tirtį norėjo išnaudoti savo jauna
jai raudonajai armijai kurti ir 
karo pramonę atstatyti. Gi Vokie
tija buvo reikalinga ginklų, kurie 
jai buvo draudžiami gaminti. Ji 
buvo reikalinga ir manevro laukų 
jų išbandymui. Tad Vokietijos ir 
Sovietų Rusijos kariuomenių šta
bai tuo reikalu pasirašė sutartį. 
Prie vokiečių štabo buvo įsteigta 
“Speciali grupė R” (R reiškė Ru
sija), pats slapčiausias vyr. šta
bo biuras. Jis naudojosi prekybi
nės bendrovės GEFU priedanga, 
kurios centras buvo Berlyne, o 
skyrius Maskvoje. Ta bendrovė 
palaikė ryšius su rusais, tarėsi dėl 
ginklų gamybos. 1924 m. Maskvos 
priemiestyje Junkers firma pasi
gamino 100 lėktuvų, gi Leningra
do, Tūlos ir Slatusto fabrikuose, 
kurie vokiečių inžinierių buvo at
statyti ir sumoderninti, buvo kas
met gaminama 300,000 sviedinių.

Leningrado ir Nikolajevo laivų 
dirbtuvėse buvo statomi vokie
čiams povandeniniai laivai. Vien 
tik 1926 metais vokiečiai Rusijoje 
užsakė ginklų už 120 milijonų RM.

Gaminti uždraustus ginklus bu
vo nesunku, bet įgabenus juos į 
Vokietiją — nebepasiliktų paslap
timi. Reikėjo susitarti, kad rusai 
duotų bandymams vietų. Sovietų 
Rusija pasidarė vokiečių armijos 
manevrų lauku. Tarp 1922 ir 1930 
m. Vivupal — Lipecke, per 400 
km. į pietus nuo Maskvos, veikė 
vokiečių aviacijos bazė, Saratove 
— cheminiam karui vesti mokyk
la, Kazane — šarvuočių mokykla 
su dideliu manevrų lauku. Tose 
mokyklose buvo leista buvusiems 
caro armijos puskarininkiams, pa
sižymėjusiems revoliucijoje, drau
ge sėdėti su vokiečių karininkais, 
kurie buvo ruošiami štabų kadrui.

Lipecke buvo apie 300 vokiečių 
lakūnų, kurie bandė naujuosius 
naikintuvus ir mokėsi naujų puo
limo metodų. Lipecko lakūnai bu
vo vokiečių aviacijos užuomazga. 
Be Lipecko mokyklos, Hitleriui bū
tų reikėję mažiausiai dešimt metų, 
kad sukūrus moderniškų aviacijų.

Tuo metu, kai Vokietijoje sųjun- 
gininkų stebėtojai ir kairieji vo
kiečiai pacifistai ieškojo mažiau
sių ženklų armijos atgimimo, Li
pecke vokiečių lakūnai nardė pa
dangėmis, bombarduodavo taiki
nius, o Kazane kūrėsi užuomazga 
Guderiano, Hoepnerio ir Kleisto 
šarvuočių.

ai

re-

Teko patirti, kad Brazilijos lie
tuviai nori irg išleisti savo veik
los apžvalginį metraštį ir net krei
pėsi į Australijos bendruomenės 
organus prašydami prisiųsti Aus
traluos Liet. Metrašti, kaip pa
vyzdį.

Apie Australijos lietuvių dailės 
kūrybą ir bendrai meno klausimais 
pasikalbėjimų forma paskelbė 
"Dirva”. Pasikalbėjimai pravesti 
su dail. A. Šimkūnu (Sydney) ir 
dail. A. Vaičaičiu (Melbourne).

Anų sekmadienio vakarą ALB 
Krašto Valdybos iždininko p. A. 
Giliausko bute įvyko jaukus pobū
vis, kurio metu buvo pagerbti mū
sų dailininkai laureatai E. Kubbos, 
V. Ratas ir H. Šalkauskas (žiūr. 
jų laimėjimus pr. M.P, numery). 
Šio jaukaus ir kultūringo pobūvio 
dalyviais dar buvo p. p. Daudarai, 
Ratienė, Meiliūnai, V. Skrinska, 
A. Grinienė, J. Bistrickas ir kiti 
nemažiau svarbūs asmenys. Ofi
cialias iškilmes šeimininkui A. 
Giliauskui pavedus pravedė ALB 
Krašto Valdybos narys V. Skrins
ka.

★
Būna ir tokių atsitikimų. Anų- 

syk vienas mūsų tautietis, jam 
grįžtant namo iš kino Sydnejuje, 
buvo šešių jaunuolių (bodgies) už
pultas, apiplėštas ir skaudžiai su
muštas. Policijoj pasiskundus gau
tas atsakymas, kad policija bejė
gė su tokiu jaunimu kovoti ir nie
ko negalinti padaryti, nebent nu
kentėjęs pristatytų nors vieną už
puoliką. Bet tuo atveju už vėles
nes pasekmes policija nesiimanti 
atsakomybės.

NAUJIENA! NAUJIENA!

Pirmų kartų Australijoje bus 
istorijos

rodomas filmas iš Lietuvos

ŽALGIRIO MUSIS
įkalbėtas lenkiškai su ang-Spalvotas cinemascop filmas, 

liškais parašais. Filmas gamintas pokarinėje Lenkijoje ir vaiz
duoja Lietuvos ir Lenkijos gyvenimą Vytauto Didžiojo laikais.

Šį FILMĄ TURĖTŲ PAMATYTI KIEKVIENAS LIETUVIS!

Filmas bus rodomas Capitol Hall Bankstowne
liepos 23 d. ir rugpjūčio 13 d. (penktadieniais) 7 vai. vak.;
Polish House Cabramatta
rugpjūčio 8 ir 15 d.d. (sekmadieniais) 4 vai. p.p.
Filmas trunka keturias valandas ir jokiame kitame kino 

teatre nebus rodomas.
į.jimas: 19/6 suaugusiems ir 10/- vaikams.
Kviečiame visus bilietais pasirūpinti iš anksto. Bilietai 

gaunami
Poltur Travel Agency 5 Rawson Place, Sydney, 
Mūsų Pastogės Redakcijoje 13 Percy Str., Bankstown 
ir prie įėjimo.

Nepraleiskite -progos susipažinti su Lietuvos praeitimi ekrane!'

KIEK AS SUŽINOJAU!
“Mūsų Pastogės” Spaudos Ba

lius sparčiai artėja. Kiek teko pa
tirti, jau išsiuntinėta pakvietimai 
ne tik palankių “Mūsų Pastogei” 
valstybių ambasadoms, bet ir pre
zidentams bei karaliams siekiant 
tautų draugystės. Bet svarbiausia 
yra mūsų visų lietuvių draugystė, 
kuri įmanoma pademonstruoti tik 
“Mūsų Pastogės” Spaudos Baliuje.

*
Neatsilieka ir Melbournas. Čia 

“Mūsų Pastogės" Spaudos Balius 
rengiamas viena diena anksčiau, 
negu Sydnejuje (rugpiūčio 27 d.). 
Didelė konkurencija baliaunin- 
kams, bet laimei, viskas “Mūsų 
Pastogės" garbei ir gerovei! Va
lio, melburniškiai!

Sydnejiškiai p. p. Nagiai, “Min
ties” spaustuvės savininkai, apke
liavę aplink pasaulį pagaliau po 
trijų mėnesių sugrįžo namo, pasi
ilgę poilsio ir darbo. Sprendžiant 
iš išvaizdos, p. Nagienė paliko iš
tikima, bet p. Nagys nepakeitęs 
tautybės pakeitė rasę: iš balta
odžio lietuvio pasidaręs rudas. 
Pats p. Nagys aiškinasi perdaug 
kaitinęsis Bavarijos ežerų paplūdi
miuose.

Nors Sydnejaus Liet. Klubo lai
kinose patalpose tautiečiai dar 
negali gauti pagal pareikalavimą 
tinkamo atsigaivinimo skysčiais, 
bet po pamaldų užsukę tautiečiai 
visados ras ant stalo eilę užsienio 
lietuvių laikraščių ir žurnalų, ku
riuos visi lankytojai entuziastin-

Aną šeštadienį Sydnejaus tauti
nių šokių grupės suorganizuotas 
subatvakaris savo puošnumu ir ge- gai griebia skaityti ir net legaliai 
ra organizacija prašoko visas vii- įsigyti, bet p. P. Alekna apvilia 
c.. r r „___  •• •
Kiti, nuolatiniai parengimų lanky
tojai, tvirtina, kad tiek daug lietu
vių jaunimo viename susibūrime 
dar netekę matyti!

ra organizacija prašoko visas vii- įsigyti, bet p. P. Alekna apvilia 
tis. Ypač gausu buvo jaunimo, sakydamas, kad viskas tėra tik pa

siskaitymui vietoje. Gal ateityje, 
išaugus klubui, čia ir pasidarys 
svarbus Sydnejuje spaudos ir kny
gų platinimo centras!

PREMIJA 
KRISTINAI VINGYTEI

Melbourne neseniai Argus gale
rijoje buvo surengta dienraščio 
“The Sun” jaunimo konkursinė 
dailės paroda, kurioje lietuvaitė 
studentė Kristina Vingytė laimėjo 
antrų premijų (10 gn.). Pirmoji 
premija (15 gn.) atiteko, atrodo, 
italų kilmės jaunuoliui Vincent 
Pirruccio. Gražus šios jaunimo 
parodos įvertinimas su laimėjusių 
paveikslais ir atvaizdais paskelb
tas melburniškiame “The Sun” lie
pos 8 d. laidoje.

PRANEŠIMAS 
MELBOURNIŠKIAMS

Liepos 25 d., sekmadienį, tuoj 
po liet, pamaldų parapijos salė
je L.V. S. “Ramovės” Melbourno 
skyrius rengia įdomių paskaitų, 
kurių skaitys svečias iš Sydney 
Kr. Valdybos pirmininkas p. S. 
Narušis tema “gen. Vladas Nage
vičius — lietuvių tautos auklėto
jas”. Po paskaitos pasikalbėjimas 
su bendruomenės pirmininku ak
tualiais klausimais.

Paskaita vieša ir visi Melbour
no lietuviai kviečiami kuo gau
siau dalyvauti ir pasiklausyti.

Valdyba

gėrimai

PAMALDOS EVANGELIKAMS

Sydnejuje ir jo apylinkėse gy
venantiems lietuviams evangeli
kams pamaldos įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 1 
Sydnėjuje, 
šventnamyje

d. 12 vai. 30 min. 
vokiečių evangelikų 
— Goulburn str.

Parapijos Taryba

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės tautiečiams bus laiko
mos liepos 25 d. 9.30 vai. ryto, šv. 
Lauryno bažnyčioje, Brodmedove, 

Išpažinčių bus klausoma nuo
8.45 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S. J.
Pajieškojimas

Paj ieškomas Gediminas Antanė- 
lis, gyvenęs Mt. įsa. Pajieško mo
tina per iš Lietuvos atvykusią A 
Miklienę 11 Will St., Forest Hill, 
Vic.

AUSROS TUNTE
TĖV. BOREVIČIUS SU 

AUŠROS TUNTO VADAIS 
Būdamas ’Sydnejuje Tėv.

Borevičius, S.J. lydimas Sydney 
liet. kap. kun. P. Martuzo, liepos 
14 d. lankėsi Aušros Tunto t-ko 
namuose, kur susitiko su tunto 
štabo nariais

Svečias uniformuotų Sydnejaus 
skautų vadų tarpe praleido porų 
valandų besikalbėdamas liet, jau
nimo ir skautų reikalais. Prie 
vakarienės buvo aptartos galimy
bės užmegsti bendradarbiavimų 
tarp Sydney Aušros ir Čikagos 
Aušros Vartų tuntų, kur Tėv. Bo
revičius yra dvasios vadu.

Atsisveikinant svečiui sugiedo
ta “Ilgiausių metų!”.

j.

Didžiausias jų yra draugininkas, 
o mažiausias Rainiukas (ne gimi
nės), kuriam tik 4 metai, bet ne- 
užsileisdamas savo didesniam bro
liui Gailiukui, jis uniformuotas ir 
visur dalyvauja.

“Živilės” d-vės jaun. skaučių su
eiga buvo liepos 4 d. Lidcombe. 
Nauji žaidimai ir kiti su jaun. 
skaučių programomis susiję užsi
ėmimai prabėgo greit. Lauželį su
maniai pravedė “Šarkų” būrelio 
galva, jaun. skautė Zita Belkutė.

Liepos 3 d. “Živilės” d-vės drau
gininke ps. D. Skorulienė vėl susi- 
kvietė skautes kandidates į Banks- 
towną, kur buvo tęsiami pasiruo
šimai į IlI-čių pat. laipsnį.

“AUŠROS” TUNTE 
SUEIGOS

Mažesnieji tunto skautai-ės ren
kasi sueigoms kas antrą sekmadie
nį ir smarkiai ruošiasi progra
moms. Jie nori užaugti gerais 
skautais, jų vadovai jiems padės 
to atsiekti.

“Žalgirio” d-vės jaun. skautai 
sueigas turėjo birželio 27 d. ir lie-

SYDNEY STUDENTŲ 
DĖMESIUI

Liepos 24 d. p. p. Cibų namuose 
(Burwood Rd., Belmore) įvyksta 
jaukus visų studentų susipažinimo 
pobūvis. Užkandžiai ir
bus parūpinti vietoje. „Kolegos, 
neturį savo auto mašinų, skambina 
kol. J. Kolakauskaitei tel. 649 9379, pos 11 d. Antrojoj sueigoj, vado- 
transportas bus parūpintas. Po- vaujami draugininko s. v. v. si. H.

n ,—i via; i™ Antanaičio ir . būvio pradžia 7 vai. yak. Visi ko- jaun skautai išmoko —— 
legos ir koleges kviečiami aalyvau- sveikintis ir saliutuoti. Draugovėj 
ti. Valdyba

Antanaičio ir pl. V. Bitinaitės, 
jaun. skautai išmoko skautiškai 

.......................... ~ j 
daugumų sudaro trys Antanaičiai.

■SKILTININKŲ KURSAI
Mažai lieka laiko skiltininkų 

kursams, netrukdant draugovių 
veiklos. Liepos 11 d. Lidcombe s. 
dr. A. Mauragis pravedė pašnekesį 
“Skiltininko atsakomybė”, po to 
buvo kursų skilčių sueigos, kurias 
pravedė: “Zylių” skilties Z. Belku- 
tė, “Gegučių” — Rasa Zinkutė ir 
“Krokodilų” — Audrius Laurinai
tis.

Į kursus atsilankęs tuntininkas 
ps. J. Zinkus, palinkėjo skautams- 
-ėms tobulintis ir ruoštis skautų 
vadovybės perėmimui ir padėkojo 
kursų vedėjui s. B. Žaliui, jo pa- 
vad. ps. A. Alčiauskui ir adjut 
Ramunei Zinkutei už kruopštų ir 
tvirtų kursų pravedimą.

PADĖKA

Padėkos

Nuoširdžiai dėkojame žemiau iš- 
j»; vardintiems, kurie vienokiu ar ki
te tokiu būdu prisidėjo prie mūsų 

baliaus pasisekimo:
te Bankstown’o Apylinkės Valdy
ki bai, p.p. M. Didžiui, D. Keraity- 

tei, p. Makarui, M. Petroniui, R, 
te Ramanauskui, Sporto Klubo “Ko- 
s*i vo” p-kui H Meiliūnui, svečiams 
>: ir tėveliams.

Tautinių Šokių Grupė

SAVANORIS DĖKOJA
Mano 65 metų sukakties proga 

dėkoju Adelaidės lietuvių katalikų 
parapijos kunigams Kazlauskui ir 
Daukniui už sveikinimus “šventa
dienio Balse”.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų 
— Savanorių Australijos Skyriaus 
Valdybos pirmininkui pulk. V. 
Šliogeriui už gražų sveikinimo 
straipsnelį “Mūsų Pastogėje”.

Rugpiūčio 7 d. Newcastle lietu
vių choras švenčia savo veiklos 
dešimtmetį ir tą dienų 8 vai. p; p. 
įvyks jubiliejinis koncertas — ba
lius Charlestown Community sa
lėje.

Alfonsas Viliūnas, Innsbrucko 
universitete Austrijoj šiais metais 
baigė medicinos mokslus ir šio mė
nesio 10 d. gavo medicinos daktaro 
laipsnį. Dr. A. Viliūnas buvo veik
lus lietuvis visuomenininkas Mel
bourne liet, bendruomenėje, reiš
kėsi įvairiose organizacijose ir 
apylinkės valdyboje. Prieš šešetų 
metų su šeima persikėlė į Ameri- 
kų, kur trumpai pabuvojęs išvyko 
Austrijon ir pradėjo medicinos 
studijas.

Ku-ka
(Atkelta iš psl. 4)

visai valdybai už gražius sveikini
mus biuletenyje.

Pietų Australijos bendruomenės 
apylinkės pirmininkui P. Vaboliui 
ir visai valdybai. Taip pat tiems, 
kurie čia neišvardinti, už gražius 
sveikinimus ir linkėjimus reiškiu 
gilių savanoriškų padėkų.

Kūrėjas — Savanoris
L. Vasiliūnas

PADĖKA
Po pavykusio sporto kl. “Kovo 
karo nuoširdžiai dėkojame visiems 
sporto bičiuliams, darbu ir auko
mis prisidėjusiems prie to vakaro 
surengimo ir visiems svečiams, 
taip gausiai į jį atsilankiusiems.

Sydney Liet. Sporto Klubas 
"Kovas”

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

va-

LENKŲ JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA

Atžymėti 1000-čiui metų katali
kybės Lenkijoj, lenkų skautai 1966 
m- ruošia Jubiliejines stovyklas. 
Australijos lenkų skautų Jubilie
jinė stovykla įvyks sausio pradžio
je prie Picton, N.S.W., į kurią tiki
masi susirinks 600 — 800 lenkų 
skautų ir skaučių iš visos Austra
lijos ir N. Zealandijos.

N.S.W. lenkų skautų vadovai 
(šeimininkai) pakvietė j šią sto
vyklą atsilankyti “Aušros” tunto 
skautus-es. Greičiausiai, vienam 
pusdieniui mūsų skautai nuvyks 
iš savo stovyklos Ingleburne.

KŪRĖJŲ — SAVANORIŲ
Lietuvos kariuomenės centro 

valdybai ir jos sekretoriui P. Ma
tui Kliknai už labai gražų sveiki
nimo laišką ir linkėjimus iš Ame
rikos.

Lietuvos šaulių Sąjungos trem
tyje iš Amerikos centro valdybai 
ir “Nepriklausomai Lietuvai” lei
dinio administratoriui P. K. Žilė
nui.

Buvusiam mano šaulių rinktinės 
vado padėjėjui ir vėliau rinktinės 
vadui ir apdovanojusiam mane 
Vytauto Didžiojo ordeno medaliu 
kap. P. O. Žadvydui iš Los Ange
les.

Pietų Australijos Ramovėnų 
valdybos pirmininkui Major. P. 
Petkūnui už pagerbimą manęs ma
no 65 metų sukakties proga Ramo
vėnų baliaus metu ir visiems svei
kinusiems ir sugiedojusiems man 
“Ilgiausių metų”. Taip pat visai 
Ramovėnų valdybai ir ramovė- 
nams.

Pietų Australijos Lietuvių Są
jungos valdybos pirmininkui P. krašte yra iš viso apie 70.000 ame- 
Raginiui, “Adelaidės Lietuvių Ži- rikiečių, kurie drauge su Vietnamo 
nių” redaktoriui P. Arminui ir vyriausybės reguliaria kariuomene

KIEK KAINUOJA 
STOVYKLAVIMAS 

AUSTRALIJOS SKAUTAMS 
Australijos skautų spaudoj ir 

per radijo stotis duodami praneši
mai, apie australų skautų (senior 
scouts) stovyklų prie Perth, W.A. 
Stovykla prasidės gruodžio 29 d. 
iki sausio mėn. 8 d. Kaina vienam 
stovyklautojui £25.0.0 ir kelionės 
išlaidos.

Tik prisiminkime praėjusią Ra
jono stovyklą Wonga Park. Sto
vyklautojo mokestis buvo žemiu 
trečdalio minimos sumos. Kas ma
tė, prisimena, kad jų stovyklos to- 
rėtų kai ko pasimokyti iš mūsą.

PASAULYJE
KEISTI REIŠKINIAI JAUNIMO FESTIVALIS

NE ALŽYRE, BET SOFIJOJE

Jaunimo festivalio paruošiama
sis komitetas birželio 27 d. Pary-

Iš Pietų Amerikos pranešama, 
kad praskrisdami neišaiškinti balti 
kūnai pro Pietų Amerikos erdvę 
sutrukdė visokius elektromagneti- žiuje paskelbė, kad iš anksto nu- 
nius prietaisus. Elektromagneti- matytas surengti Alžyre (liepos 
niųi laikrodžiai buvo sustoję be- 28 — rugpj. 9) komunistinio jau- 
veik visų valandą. Tų patvirtina nimo festivalis neįvyks Alžyre, 
ir britų mokslininkai Antarktikoje. bet greičiausiai bus surengtas

Bulgarijoje, Sofijoje. Dar neaiš-
* ku, ar jis įvyks vasarų ar vėliau.

Alžyro festivalyje buvo laukiama 
Amerika pasiuntė į Vietnamą atvykstant apie 25.000 jaunuoliu 

dar 4000 karių ir dabar šiame iš viso pasaulio kraštų. (Ę)

kovoja prieš komunistus.

Egipto prezidentas Nasser tvir
tina, kad tarp Izraėlio ir arabų 
kraštų karas yra neišvengiamas.

PADĖKA
Studentai daug dirba ruošdami 

balių, bet negalime jiems vie
niems pagyrimo duoti dėl pasi
sekusio baliaus. Negalime pamirš
ti studentų motinų, kurios nema
žiau prisidėjo prie paruošimo. Au
kotas maistas, iškepti skanūs py
ragai davė Stipendijos Baliui gra- 

„žaus pelno.
Studentų bufetui tortus auko- 

kojo:
p. Bakaitienė, p. Didžienė (2 tor
tus), p. Pankevičienė, p. Pumpu
tienė, p. Kaladienė, p. Vingienė, 
p. Mičiulienė, p. Dudėnienė, pU 
Bartaškienė, p. Lynikienė.

Kitomis gėrybėmis prisidėjo: . _ —-----
p. Vaičiulienė, p. Karazijienė, p. £1-5.0, p. Paragienė £1, p. Pet- 
Meiliūnienė, p. Ališauskienė £1, kevičius £1, p. Bartkus £1, p. Na- 
p. Papeliučkienė £1, p. Klupšienė gulevičius £0.15.0, p. A. Raudys

Virtuvėje bufete dirbo: 
p. Dudėnienė, p. Mičiulicnė, 
Karazijienė, p. . Vaičiulienė, 
Bartaškienė, p. Audronė Kesmi- 
nienė, p. Jadvyga Vaičiulytė, p. 
Meiliūnienė, p. Antanaitienė.

Visiems, prisidėjusiems prie 
Stipendijos Baliaus paruošimo, 
ypatingai p. Antanaitienei — bu
feto organizatorei, Soc. Giobos 
Moterų D-jai už paskolinimų in
dų 
gai

P- 
p.

LŠS Valdybos vardu širdin- 
dėkoju.

Sekretorius H. Kaladė

AUKOS STUDENTŲ 
STIPENDIJAI

p. Kazlauskienė £2, p. Zubras

Mielą studijų draugą

POVILĄ KANĄ,

LapSiai, Paliuliui, Pociai, 
Stulpinai ir Vasiliauskai.

jo brangiajam tėvui mirus, nuoširdžiai užjaučiame.
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