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KAIP SU 
BENDRUOMENE?

Šio mėnesio pradžioje Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenei 
suėjo penkiolika metų. Tai yra 
gražus metų skaičius ir kaip or
ganizacijai pakankamas laikas 
parodyti visuomenei savo gyve
nimišką pusę ir išlaikyti savos 
egzistencijos egzaminą.

Su džiaugsmu tenka pripažin
ti, kad per šį laiką Austr. Liet. 
B-nė ne tik kad savo egzaminą 
išlaikė ir save pateisino, bet ir 
nugalėjusi įvairius natūralius ir 
dirbtinius sunkumus įžengė į po
zityvų ir kūrybinį darbą. Reikia 
paminėti, kad čia daug lėmė ir 
pačių bendruomenės narių tauti
nis sąmoningumas ir pasiryžimas 
dirbti pačioje bendruomenėje, o 
per ją ir lietuvių tautai visumo
je. Čia ne vieta įskaičiuoti, ką 
yra padariusi pati bendruome
nė, ko nebūtų padariusi atskiros 
lietuvių organizacijos, Veikian
čios bendruomenės ribose. O 
padaryta tikrai labai daug. Ne
žiūrint to, dar ir šiandie ben
druomenei vienas kitas paprie
kaištauja, nors tie priekaištai iš
plaukia daugiau iš asmeninių 
arba siaurų organizacinių požiū
rių. Iš čia ir kažkurie trukdymai 
Visuomeniniame darbe arba ne
pasitikėjimo sėklų barstymas. O 
tai įvyksta greičiausia dėl to, 
kad yra žmonių ir net pačių vei
kėjų tarpe, kurie nėra pilnai įsi
sąmoninę bendruomenės idėjos 
ir į pačią bendruomenę žiūrima 
iš organizacinio konkurencinio 
taško. Netgi tos pačios bendruo
menės kaip organizacijos pada
liniai vienur kitur pilnai nesuta
ria ir bendruomenės uždavinius 
savotiškai aiškinasi, kas net pri
veda prie atviro konjlikto.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vadovybė rugpiūčio mė
nesį yra paskelbusi bendruome
nės mėnesiu, būtent, visų lietu
vių bendruomenės padalinių pa
stangos turėtų būti ypač suak
tyvintos, pagyvintos visose sri
tyse. Mūsų bendruomenei šis 
mėnuo būtų ypač artimas: šio 
mėnesio pradžioje suėjo b-nės 
15-kos metų gyvavimo sukaktis, 
rengiami bendruomenės vajai, 
pravedami bendruomenės spau
dos naudai spaudos baliai ir 1.1. 
Ar ta proga nereikėtų, ypač mi
nint mūsų bendruomenės suka
ktį, pravesti atskirose vietovėse 
specialius bendruomenės minė
jimus, kurių metu būtų prista
toma bendruomenės nueitas ke
lias, pabrėžiami jos siekiai ir 
sykiu atskleidžiama pati ben
druomenė su savo siekiais ir ti
kslais visumoje taip, kad net ir 
tie, kurie žiūri į bendruomenę 
su geroka abejonės doze, paga
liau pamatytų, kad bendruome
nė nėra sukurta konkuruoti vie
nai ar kitai lietuvių organizaci
ja, bet siekianti daugiau ir pla
čiau, o ir tom pačiom atskirom 
organizacijom dažnu atveju pa- 
gelbstinti. Mūsų veikla sveti
muose mums savo dvasia kraš
tuose tegali būti sėkminga ir net 
kūrybinga tik sutelktinėmis ben
dromis jėgomis. Juk svetimuose 
kraštuose ir be savo valstybės 
užnugario tegalime kaip tautie
čiai reklamuotis ir demonstruo- 
tis tik kaip bendruomeninis vie
netas, o ne atskirai, partizaniš
kai. Tad surengti bendruome
nės sukakties proga minėjimus 
ir juose užakcentuoti bendruo
menės kaip tokios lietuviškame 
išeivijos gyvenime reikšmę bei

VI. Radzevičius

SKYLIŲ LOPYMAS
(NAUJI UŽSIMOJIMAI AUSTRALIJOS DARBO PARTIJOJ)

Atvažiuodami į Australiją, lie
tuviai vežėsi daug simpatijų 
Australijos Darbo Partijai. Anais 
laikais jie daugiausia buvo gir
dėję apie dr. Evattą. Sis darbie- 
čių vadas, būdamas savo politi
nės karjeros viršūnėje, įsigijo 
daug populiarumo naujai tada 
sukurtoje Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje savo tikrai huma
niška laikysena ir drąsiais reika
lavimais. Masinio lietuvių imi- 
gravmo laikais dabartinis ALP 
vadas dr. A. Calwell buvo 
tik imigracijos ministeriu, 
rio pavaldiniai rūpinosi, 
vykstantieji būtų ypatingai 
dugniai “išskryninguoti”.

Tačiau laikui bėgant lietuvių pačią Australijos Darbo Parti- 
simpatijos šiai partijai pradėjo ją, o ypač į atstovus, kurie nu- draudimo panaikinimo, 
mažėti. Iš daugelio ženklų susi- statinėja partijos politinę liniją konferencija išvengė ir partijos kas nežinodavo, kaip prie tų nu- 
formavo nuomonės, kad Austrą- Federalinė j Darbo Partijos Kon- suskaldymo. Draudimą stipriai tarimų prieita ir kaip atskiri 
lijos Darbo Partija bičiuliuojasi ferencijoj. Jeigu toje Konferen- palaiką darbo partijos vado pa- konferencijos nariai galvoja, ko- 
su Australijos komunistais. Di- cijoj daugumą sudarytų komu- vaduotojas Gough Whitlam ir kios nuomonės pareiškiamos, 
delį lūžį atnešė Petrovo byla, nistams simpatizuoją atstovai, Federalinis ALP sekretorius Cy- bei atmetamos. Ne be reikalo 
Lietuviams pasidarė visai nesu- draudimas bičiuliautis su komu- ril Wyndham jau anksčiau buvo tuos 36 ALP Federalinėss Kon- 
prantama paties darbo partijos nistais būtų ir oficialiai panai- viešai nurodę, kad partijos atei- ferem ” 
vado dr. Evatto misija toje by- kintas. Jau šiųmetinėj Konfe- tį nulems jos fundamentaliniai davo
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> nuomonės pareiškiamos, 
nistams simpatizuoją atstovai, Federalinis ALP sekretorius Cy- bei atmetamos. Ne be reikalo

loję ir jo susirašinėjimai su Ma- rencijoj,

>anai- viešai nurodę, kad partijos atei- ferencijos narius spauda vadin-
- .į Jcj “beveidžiais vyrais”, ku- spaudos.
kuri vyko Sydnejuj nutarimai, iš kurių bus galima rie slaptuose posėdžiuose slap-

NEWCASTLE LIETUVIŲ CHORUI DEŠIMT METŲ

NEWCASTLE LIET. CHORAS SU STEIGĖJU IR DIRIGENTU ST. ŽUKU (CENTRE)

gyvybinę svarbą yra ne tik kad 
patartina, bet net būtina. Jeigu 
bendruomenės idėjos neįsisavi- 
nę bendruomenės nariai dirba ir 
veikia daugiau iš enercijos, tai 
sąmoningi jie dirbtų iš besąlygi
nio idealizmo ir pasišventimo. 
Jeigu šiandie mūsų bendruome
nės aktyvą sudaro apie 500 ne
pailstančių darbuotojų, tai mū
sų pastangos turėtų privesti prie 
to, kad tą aktyvą sudarytų ma
žiausiai 5000 darbuotojų. Jei
gu mūsų jaunimas laikosi pasy
viai, tai bendruomenės užduotis 
jį patraukti, kad būtų užtikrin
tas tęstinumas. Ta linkme daug 
daroma ir padaryta. Štai Mel
bourne ir Adelaidėje net apylin
kės valdybos jaunųjų rankose.

(v.k.)

skva. rugpiūčio pradžioje, buvo pla-
Oficialiai, ALP yra atsipalai- nuojama draudimą panaikinti ir 

davusi nuo komunistų ir savo ....................... ’ ’ ’ -----
nariams įsakmiai draudžia jung
tis su komunistais politinėje ko
voje. Tačiau praktikoje tas ben
dradarbiavimas vyksta, ypač 
renkant darbininkų unijų vado
vybes. Kaip žinoma, darbininkų 
unijos sudaro visą ALP nugar
kaulį. Kas valdo unijas, tas turi 
lemiančios reikšmės nustatant 
Australijos Darbo Partijos veik
los gaires visose srityse.

Komunistų pastangos įsigalė
ti darbininkų unijose yra kartu 
ir pastangos įšmugeliuoti savo 
narius arba bent simpatikus į

10 METŲ NEWCASTLE 
LIET. CHORUI

Rugpiūčio 7 d. Newcastle liet. 
choras atšventė savo dešimties 
metų veiklos jubiliejų įspūdingu 
koncertu ir gražiu sukaktuviniu 
pobūviu. Į šias iškilmes be eilės 
kitų svečių atsilankė ir Krašto 
Valdybos pirmininkas p. S. Naru
šis, Krašto Kultūros Tarybos pir
mininkas p. K. Kavaliauskas.

Prieš dešimtmeti įsisteigęs lie
tuvių choras tokioje neskaitlin
goje kolonijoje tegalėjo išsilai
kyti tik nepaprastu paties choro 
steigėjo ir jo vadovo p. S. Žuko

SPAUDOS BALIUS
Tik už^2 savaičių

matyti, kad ALP tampa ar ne 
komunistų partijos priedėliu. 
Tačiau dabartinė konferencija 
tų fundamentalinių nutarimų 
nepadarė. O jie buvo paruošti 
ALP federalinio sekretoriaus 
Wyndham raporte. Jame buvo 
be kita ko reikalaujama iš pag
rindų perorganizuoti ALP stru
ktūrą, padidinant vadovaujantį 
organą — Federal Executive 
nuo 12 iki 20 narių ir partijos 
politikos formavimo instituciją 
— nuo 36 iki 74 narių. Rapor
tas perduotas atskiroms valsti
joms apsvarstyti.

Visa australų spauda paskuti
nei ALP Federalinei Konferen
cijai šiemet teikė ypatingai daug 
reikšmės. įsidėmėtina, kad tai 
pirmoji konferencija, į kurią bu
vo įleisti spaudos atstovai. Vi
sos ankstyvesnės konferencijos 

čius nukrypimus, kurie padary- vykdavo prie uždarų durų, 
ti atskirose valstijose. Spaudai tebūdavo pateikiami tik

Išvengdama diskusijų dėl oficialūs komunikatai apie kon- 
, ALP ferencijos nutarimus, tačiau niek

oficialiai leisti darbiečiams eiti 
iš vieno su komunistais. Pasiū
lymą paruošė Viktorijos darbie- 
čiai.

Kaip “The Bulletin” nurodo, 
toje konferencijoje kairysis spar
nas dar neturėjo daugumos 17 
prieš 19). Ir konferencija panai
kinimo klausimo nesvarstė. Be 
diskusijų (kompromiso keliu) 
buvo priimta rezoliucija, kuri bi- 
čiuliavimosi draudimą pakarto
jo ir suteikė centrui teisių tyri
nėti draudimui prieštaraujan- 

besąlyginiu pasiaukojimu ir iš
tverme. Neskaitant kitų funkcijų 
šiai kolonijai choras yra visos 
veiklos ir gyvybingumo širdis, 
kuri išjudina visą vietos lietuviš
ką gyvenimą. Neperdedant gali
ma sakyti, kad tik per savo cho
rą Newcastle apylinkė rikiuojasi 
lygiomis su kitomis pirmaujan
čiomis Australijos lietuvių kolo
nijomis.

PLB PIRMININKAS
VĖL KELIAUJA

PLB pirmininkas p. J. Račiū
nas rugpiūčio pradžioje buvo iš

vykęs į Los Angeles, kur daly
vavo Vakarų Apygardos lietuvių 
suvažiavime ir Vyčių seime. Gi 
rugsėjo 12 d. išplaukia laivu su 
žmona į Europą. Pakeliui Londo
ne aplankys ministerį B.K. Ba
lutį ir Amsterdame (Olondijoje) 
dalyvaus Europos Rotary Klubo 
suvažiavime. Vėliau lankysis Va
sario 16 gimnazijoje ir visur lie
tuvių tarpe judins Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongreso reikalą.

LENINO ORDINAS 
LIETUVAI

Minint 25-rių metų Lietuvos 
okupaciją Maskva okupuotą Lie
tuvą apdovanojo Lenino ordinu. 
Už šią “garbę” pavergtieji Lie
tuvos gyventojai verčiami dar 
labiau įtempti jėgas, kad paten
kintų nepasoHanamus okupanto 
apetitus.

DIRIGENTAS 
DĖKOJA

PADĖKA KR. VALDYBOS 
PIRMININKUI

Didžiai gerb. Pirmininke,
Savo asmenišku atvykimu i 

mūsų choro ruošiamų jubiliejini 
koncertų Tamsta suteikėt mums 
garbės, malonių draugystę ir pa
kėlėte mūsų choro prestižų. Nuo
širdus dėkui.

Už linkėjimus ir įteiktų bran
gių dovanų esame labai dėkingi. 
Tuo pačiu prašau perduoti mano 
padėkų visiems Krašto Valdybos 
nariams.

Su gilia pagarba ir linkėjimais

S. 2uka*
Newcastle Lietuvių Choro 

Dirigentą*

tai nustato ALP politines gaires. 
Dabar visuomenė plačiau supa
žindinama su visom nuotaikom, 
kurios vyrauja konferencijoj. 
Šia proga pažymėtina, kad ALP 
turi visai nedaug jai palankios 

Australijos spaudą 
daugumoje, valdo žmonės ar 
kompanijos, kurioms Aūstrali-
jos Darbo Partija visai svetima 
savo siekimuose ir užsimoji
muose. Ne be pagrindo pats dr. 
A. Calwell konferencijoje ypa
tingai aštriai puolė spaudą, tvir
tindamas, kad nė vienas laik
raštis nėra objektyviai pristatęs 
visuomenei ALP siekimų.

Formaluodama ALP ateities 
veiklą, Sydnejuj vykusi Federa
linė Konferencija smulkiai ap
svarstė visas Australiją liečian
čias problemas, kurias Darbo 
Partija turėtų įgyvendinti lai
mėjus ateinančius rinkimus. Tų 
klausimu kompleksas toks dide
lis ir platus, kad jų neįmanoma 
sutraukti į apžvalgos rėmus. 
Darbiečiai, patekę į valdžią, 
bandytų visą eilę naujenybių so
cialinėj globoj, gydymosi ir švie
timo srityse, darbo ir kapitalo 
santykiuose, pensijose, spaudos, 
radijo ir TV tvarkyme. Plačiai 
nuskambėjo konferencijos nuta
rimas, kad ALP atsisako nuo 
“White Australia” politikos. 
Spalva nesudarys kliūčių imi
gruoti į Australiją. Tačiau nu
rodoma, kad tas pakeitimas ne
turės didesnės įtakos darbie
čiams atėjus valdžion. Imigran
tų branduolį visada sudarysią 
imigrantai iš Europos.

Ateinančių rinkimų kovoje 
ALP be kita ko smerks Austra- 
lijos įsijungimą į kovas Vietna
me, jaunimo ėmimą į kariuo-
menę nemoraline loterijos sister 
ma, leidimus užsienio firmoms 
išnaudoti Australijos gamtos 
turtus ir užvaldyti Australijos 
pramonę. Čia jie taip pat ryš
kins ligšiolinės vyriausybės ap
sileidimus kovoje su skurdu, jos 
nesirūpinimą šiaurine Australi
ja, ekonominio planavimo nebu
vimą ir gyvenimo standarto su- 
smukdymą bloga atlyginimų po
litika ir kainų kilimo nepažabo- 
jimu.

Būdami politiniai emigrantai 
ir aiškūs kovotojai prieš komu
nizmą, Australijos lietuviai no
rėtų, kad ALP praktikoje atsi
palaiduotų nuo betkokių ryšių 
su komunistais. Galimas daik
tas, kad tas susibičiuliavimas 
yra perdėtas. Todėl daug geriau 
stebėti darbus vietoje ir pagal 
juos daryti savo išvadas.
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PER LIETUVI? KOLONIJAS

LIETUVIAI VISUR VEIKLOS
ALB KRAŠTO VALDYBOS P-KO KELIONES ĮSPŪDŽIAI

Atostogų proga ryžiausi aplan
kyti dalj Australijos Liet. Ben
druomenės kolonijų, ir vietoje su
sipažinti su tų kolonijų vadovybė
mis, išsiaiškinti rūpimais reika
lais, vietoje ir painformuoti apy
linkių vadovybes apie Krašto Val
dybos vykdomus, planuojamus ir 
organizuojamus darbus, o drauge 
su apylinkių vadovybių pagelba su
eiti į kontaktų su vietos organi
zacijų atstovais bei visuomeni
ninkais.

Prieš vykdamas painformavau 
numatomų lankyti apylinkių val
dybų pirmininkus, kad jie suk
viestų apylinkių valdybų narius ir 
organizacijų vadovus pasitari
mams visiems rūpimais reikalais.

Liepos 23 d. Melbourne stotyje 
mane sutiko Krašto Tarybos Pre
zidiumo pirmininkas J. Valys, 
Krašto Kultūros Tarybos Litua
nistikos skyriaus vedėjas A. 
Krausas ir L.V.S-gos “Ramovės” 
Melbourne skyriaus pirmininkas 
Šalkūnas. Po nuoširdaus susitiki
mo buvau nuvežtas ir apgyven
dintas pas p.p. Bikulčius, kur apy
linkės pirmininkas A. Liubinas 
painformavo apie numatytus su 
Apylinkės Valdybos nariais bei 
organizacijų vadovais bei visuo
menininkais pasimatymus.

Liepos 24 d., kiek sąlygos lei
do turėjau privačius susitikimus. 
Vakare sužinojau, kad Melbourne 
/Dainos Sambūris išvažiavęs į 
Latrobe Valley seniūnijų koncer
tuoti Morwellio miesto rotušėje. 
Labai apgailestavau, per vėlai su
žinojęs ir negalėjau drauge su 
choro dalyviais aplankyti bei pa
simatyti su Latrobe Valley lietu
viais, kuriuos kad ir neskaitlin
gus per eilę metų taip gražiai ap
jungė energingas seniūnas p. F. 
Sodaitis. Tikrai pregyvenau šir
dyje, kad buvo tokia graži proga 
nors kartų per 16 metų iš Krašto 
Valdybos aplankyti tų negausų 
lietuvių vieningų būrelį. Garbė 
Melboumo Dainos Sambūrio daly
viams, jo vadovui dirigentui A. 
Čelnai, garbė Melbourne tautinių

JAUNIMAS
RUSIJON

Birželio mėn. iš Kauno į to- 
limųjų Svietijos plėšinių žemes, į
Kokčetįavo srities Ruzajevkos ra- (Pabaiga)
jonų išvyko 461 Vilniaus ir Kau- '
no aukštųjų mokyklų bei techni- Visi gerai žinome, kad prie mos — čia skautų stovyklai or- 
kumų auklėtinis. Jiems pavesta Krašto Valdybos veikia visų sri- ganizuoti, čia lietuvių menininkų 
sovehozuose pastatyti 12 įvairių čių padaliniai: Krašto Kultūros premijoms, čia savaitgalio moky- 
objektų — mokyklų, gyvenamus Taryba — tautinės kultūros ir kloms pare’mti ir t.t Tačiau ar 
namus, ūkio pastatus, iš viso lietuvių švietimo reikalams, In- mes besųlyginiai šiai institucijai 
300.000 rublių sumai. Išvykusiųjų formacijos Talka — Lietuvos lai- paklustame, ar mes kraujame sa- 
skaičiuje buvo ne tik studentai svinimo tikslams, Ekonominė vo aukas jos vardu ir autoritetu 
statybininkai, bet ir Kauno Me- Krašto Valdybos Komisija — lė- ar tas aukas surenkame ir išlei- 
dicinos instituto bei Žemės ūkio šų telkimo institucija ir Jaunimo džiame partizaniniu metodu? 
akademijos studentai. Į tas pačias Sekcija — specialių uždavinių Prisipažinkime atvirai: mes kle- 
sritic gabenami ir Latvijos stu- vadovybė, tikslu išsaugoti mūsų bename i tautiečių duris ir ren- 
dentai —■ jų traukinys iš Rygos jaunuosius nuo svetimų įtakų ir kame aukas kas sau, nenorėdami 
sustojo Vilniuje, kur buvo prika- išmokyti juos būti ir dvasia ir pripažinti centrinio autoriteto ar 
binti lietuviams paskirti sesi va- ryžtu tokiais, kokiais mes buvo- nesuprasdami centralizuotos vei- 
gonai. (E) me pirmaisiais prevartinės išeivi- klos pranašumo prieš pakrikų,

jos metais, kai mūsų būsenos niekeno nesaistomų, chaotiškai 
VILNIAUS SPECIALISTAI dar nebuvo apgulusios svetimy- ■išbarstytų veikimų, suskaldžiusi

Į STATYBAS KAZACHSTANE bių miglos. mus beveik į šimtinę įvairiausių
Vilniaus "Tiesa” pranešė apie Kaip matome, Krašto Valdyba organizacijų ir neveiksmingų ma- 

specialų Vilniaus statybininkų yra formaliu atžvilgiu tiksliai žų vienetų. Net Krašto Valdybos 
traukini, kuris išvykęs į Kazach- numatyta ir gerai organizuota būtiniausiems administraciniams 
stano Petropavlovsko rajonų. Lie- lietuvių mažumos Australijoje reikalams mes sunkiai sumetame 
tuviai specialistai — daugiausia vadovybė, kuri, tačiau, tėra ir menkutį lietuviškos pareigos mo- 
jaunimas (tinkuotojai, dailidės, tegali būti tik tiek efektyvi, kiek kestį — Krašto Tarybos nustaty- 
elektrikai ir kt.) dalyvausiu grū- mes moraliai jai paklusime ir pa- tų lietuvio mokestį ir mokestį 
dų saugyklos ir elevatoriaus sta- dėsime sudaryti veiksmingų me- (g penai nuo parduoto bilieto) 
tyboje. Prie vilniečių “savanorių” džiaginį lietuvių veiklai gyvinti nuo rengiamų apmokamų pramo- 
buvo prisijungę jauni darbininkai pagrindų. Kultūrinės veiklos už- Peršasi nemaloni išvada: mes 
iš Anykščių, Telšių ir kt, vietų, mojuose mes dažnai šaukiamės vengiame savo pareigų Krašto 
Tai buvo jau šeštasis lietuvių sta- Krašto Valdybos pagelbos, krei- Valdybos atžvilgiu, o vis dėlto 
tybininkų transportas. piamės į jų ir medžiaginės para- reikalaujame, kad ji mums pata

rinėtų, mus šelptų ir remtų. Jei 
to nebūna, tai skaitome, kad 
Krašto Valdyba ir jos padaliniai 
yra neveiklūs ir nepareigingi.

Efektyvi lietuvių kultūrinės 
veiklos ir politinės kovos akcija 
Australijoje gali išsivystyti ta
da, kai mes morališkai pripažin
sime savo vadovybės centrinį au
toritetų ir įsipareigosime savo 
mažu skatiku, solidariai sumeta
mu Krašto Valdybos krepšin, pa
remti tieHioges lietuviškosios 
kultūros apraiškas.

Naujųjį projektų vykdant, ma-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
Čikagoje (U.S.A.) liepos 25 d. vėžio liga mirė

STASYS RIMKEVIČIUS,

prieš keletą metų gyvenęs Bankstowne.
Sydnejuje už velionį Stasį pamaldos bus laikomos rug

pjūčio 22 d. Lidcombe bažnyčioje.

Jablonskiai

šokių grupės dalyviams ir jos 
vadovui Ponui A. Šimkui, už jų 
tokį kilnų pasišventimų.

Vakare nuoširdžių ponų Bikul- 
čių namuose susirinko Melbourno 
apylinkės valdybos nariai. Pirmi
ninkas A. Liubinas, jaunosios kar
tos atstovas, Australijoj baigęs 
aukštuosius mokslus — elektros 
inžinierius, H. Malakūnas, jauno
sios kartos atstovas, p. E. Šei- 
kienė, I. Alekna ir A. Bikulčius 
vyresnios kartos atstovai. Pirmi
ninkui inž. A. Liubinui supažindi
nus su Valdybos nariais besiin- 
formuojant vieni kitus rūpimais 
reikalais, tuoj pajutau, kad Val
dyboje vyrauja jaunosios kartos 
dvasia ir kad visi sutartinai pa
sišventusiai dirba bendruomenės 
darbų.

Dabartinis ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
S. NaruSis

Sekmadienį bažnyčioje susirin
ko gausiai tautiečių ir po pamal
dų parapijos salėje Ramovėnų 
kviestas paskaičiau paskaitų: 
“Gen. gyd. Nagius-Nagevičius — 
lietuvių tautos šventovės įkūrė
jas”. Po paskaitos ramovėnų pir
mininko p. Šalkūno buvau pak
viestas pietų, kur dalyvavo kape
lionas kun. Pr. Vaseris ir būre
lis ramovėnų su poniomis. Vėliau, 
kun. Pr. Vaserio mašina nuva
žiavom pas ponus Krausus, kur 
radom susirinkusius apylinkės or
ganizacijų atstovus. Pirmininkas 
inž. A. Liubinas, kultūros reikalų 
narys H. Malakūnas, organizaci
jų atstovai: P. E. žižienė, J. Va
lys, J. Meiliūnas, A. Bladzevičius, 
dail. Vaičaitis, B. Vanagas, A. 
Krausas ir kun. Vaseris.

SVARSTYMAI APIE AUKAS

Inž. A. Liubinui pirmininkau
jant, vieni kitus plačiai painfor
mavę ir nuoširdžioje atmosferoje 
pasvarstę įvairius reikalus, ponų 
Krausų nuoširdžiai vaišinami tę
sėme iki vėlyvos nakties pasikal
bėjimus. Iš pranešimų matėsi, 
kiek visi širdies ir savo laiko įde
da į bendruomenės tautinius, kul
tūrinius, gražios vienybės bei tė
vynės laisvinimo darbus. Iš Apy
linkės Valdybos Pirmininko inž. 
A. Liubino informacijų susidariau 
vaizdų, kad jo vadovaujama Apy
linkės Valdyba paliko už nugaros 
visokius nesutarimus ir kad ji ve
da nuosaikių vienybės politikų.

Liepos 26 d. išvykau į Geelon- 
gų. Apsistojau pas savo priete- 
lius ponus Zdanavičius.

Kitų dienų aplankiau apylin
kės Valdybos pirmininkų Dr. S. 
Skapinskų jo puikioje rezidencijo
je.

Iš pasikalbėjimo su Dr. Ska- 
pinsku susidariau vaizdų, kad jis 
visa širdimi atsidavęs bendruome
nei ir jos tautinei — kultūrinei 
veiklai, dalyvauja chore ir ypač 
rūpinasi jaunų ja karta. Pirminin
kas nusiskundė, kad Geelongo lie
tuviai išaugino ir išaugina gra
žaus jaunimo, bet kad jų jauni
mas, vos baigęs aukštuosius moks
lus, dėl vietos sųlygų tuoj palieka 
Geelongų išsikeldamas į Melbour- 
nų ar Sydney.

Pasinaudodamas savo priete- 
iiaus p. K. Zdanavičiaus laisvu 
laiku su p. p. Zdanavičiais ap
lankiau p.p. Ivaškevičius,! kape
lionų Dr. kun. P. Bačinskų, kurį 
apylinkės pirmininko prašytas 
pakviečiau pas Dr. S. Skapinskų 
į apylinkės valdybos narių bei or
ganizacijų atstovų pasitarimų.

Vėliau Dr. S. Skapinskas nusi
vežė į lietuvių namus. Nors namai 
nėra iš didžiųjų, bet bendruome
nės reikalams pilnai pakankami. 
Einant į namus iš tolo matosi na
mo fronto viršuje Gedimino stul
pai. Prie įėjimo su reikšmingu 
lietuvišku įrašu marmurinė lenta. 
Viduje keletas gražių paveikslų 
ir viename šone sienos sportinin
kų laimėtos taurės, garbės ženk
lai, o arčiau sienos žymioje vie
toje iškaltas įdubimas ir įmontuo
ta juodo marmuro lenta įniru
siems Geelongo lietuviams regis
truoti. Viduryje lentos gražaus 
stilingo darbo medinis kryžius per 
visų lentos skersmenį sakyte nusa-

J.V. ŽILĖNAS

no manymu, matytųsi šios pro
švaistės :

1. remtume savo spaudų, kaip 
ir anksčiau, užsisakinėdami 
vienų ar kitų, ar abu Australi
jos lietuvių savaitraščius;

2. šelptume, kaip šelpėme 
mūsų kunigus, nes savo duoklę 
jiems skiriame už religinį pa
tarnavimų;

3. ir toliau gražintume ir di
dintume tautinius lietuvių na
mus, nes į nejudomų turtų su
krauti pinigai nėra negrąžina
ma auka, o pelningas investa
vimas.
Palikus nuošaly čia išminėtą

sias sritis, kiekviena dirbanti lie
tuvė ir kiekvienas dirbantis lie
tuvis nusispręskime savo širdyse 
ir sąžinėse nedidele savaitine au
ka, kraunama Krašto Valdybos 
kason, paremti tiesiogius tauti
nės veiklos ir laisvinimo akcijos 
užmojus. Skaitykime, kad Aus
tralijos Lietuvių B-nėj yra ma
žiausia 4.000 dirbančiųjų. Jei 
mes apsispręstume skirti tik po 
2 šilingu kas savaitę šiam tikslui, 
tai kasmet surinktume net ne
sapnuotai didelę sumų — 20.000 
svarų. Krašto Valdyba, operuo
dama tokį gražų fondą, būtų tik
rai laiminga patenkinti visus ar 
bent daugumą mūsų tautinės ir 
politinės veiklos reikalavimų. Pri
siųstas paskirų lietuvių organi
zacijų metines išlaidų sąmatų 
sąskaitas ji tikrai galėtų apmo
kėti ir sukurti visų eilę naujų 
veiklos faktorių.

Aukojant tuos 2 šilingus, rea
lusis tautinės veiklos rėmimas 
atrodytų maždaug šitaip:

1. būtų atgaivinti ir naujai 
įsteigti lituanistiniai jaunimo 
kurtai. Mokytojų rastųsi pa-

Kolegą
VYTENĮ ŠLIOGERĮ 

ir
ASTRIDĄ ADAMSAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname ir linkime lai
mingo gyvenimo.

Sydnejaus Filisterių Būrelis

ko tos lentos įspūdingų paskirtį. 
Be to, apylinkės valdyba užve
dus! stambių knygų, Geelongo lie
tuvių istorijai rašyti ir garbės 
knygų svečiams pasirašyti.

Apžiūrėjus namus aplankiau 
buvusį energingų apylinkės pirmi
ninkų J. Gailių, kuris šiuo metu 
nors ir ne Valdyboje, bet aktyviai 
dalyvauja bendruomenės gyveni
me, platina “Mūsų Pastogę”, žur
nalų “News Digest — Interna
tional” australų ir kitų tautybių 
tarpe.

Pakeliui Dr. S. Skapinskas sus
toja trumpam aplankyti p. V. 
Jankaus, kuris buvo visur akty
vus ir dabar likęs be dešinės ko
jos.

Randame jį kieme besėdintį ir 
Tcopūstų galvų bepiaustantį. Dr. 
S. Skapinskui supažindinus p. V. 
Jankus nepaprastai nustebo ir ap
sidžiaugė.

Užklaustas ar skaitąs “Mūsų 
Pastogę” p. Jankus atsakė kad 
ankščiau skaitęs ir MP ir T.A., 
bet pasipiktinęs kivirčiais me
tęs abudu. Bet dabar girdėjęs 
kad jau ginčai išnykę, žadąs vėl 
išsirašyti. Girdėdamas, kad abu 
gyvena iš gaunamos pensijos, pa
siūliau “M.P-gę” siuntinėti dova
nai. p. V. Jankus subruzdo kėdė
je sakydamas: o už ką? Aš paaiš
kinau, kad kai jis buvo sveikas 
ir stiprus, tai dirbo prie lietuvių 
namų ir aukojo pinigais įvai
riems bendruomenės reikalams, o 
dabar nelaimėje bendruomenė tu

SOV. VADAI
Liepos 17 d. Pabaltijo respubli

kose iškilmingai minėjus 26-sias 
sovietinės okupacijos metines, į 
visų trijų kraštų sostines buvo at
vykę Kremliaus pasiųstieji politi
kai pasakyti atitinkamų kalbų. 
Vilniuje kalbėjo M. Suslovas, Ry
goje — min. pirmininkas A. Kosy
ginas ir Taline — A. Mikojanas. 
Maskva tikėjosi, kad Pabaltijo 
kraštuose vykusios iškilmės ir 
Kremliaus žymiųjų pareigūnų kal
bos sukels atgarsį Vakaruose, kad 
ta proga būsianti paminėta taria
moji Pabaltijo kraštų gerovė. Tos 
viltys nepasiteisino.

Atrodo, kad Kremliaus politikų 
parinkimas keliauti į Pabaltijį ir 
dalyvauti Maskvos surežisuotose 
iškilmėse nebuvo atsitiktinis daly
kas. Jau pakanka pažvelgti į visų 
trijų kalbas: jose nesunku įžiūrėti 
kai kuriuos taktinio pobūdžio skir- 

kankamai, jei jiems būtų ap
mokamos kelionių išlaidos ir, 
reikalui esant, sugaištasis lai
kas ; mokslo priemonės kur
santams būtų įgyjamos iš tų 
pačių solidarumo fondo paja
mų;

2. savaitgalio mokyklų rėmi
mas vyktų panašiu pagrindu;

3. skautų ir ateitininkų ren
giamos stovyklų išlaidos būtų 
apmokamos, stovyklautojams 
tesusimokant tik už maistų. Va
dovams būtų galima apmokėti 
kelionės išlaidos ir, reikalui 
esant, sugaištas laikas;

4. būtų įmanoma rengti ir 
bendros jaunimo stovyklos il
gesniems periodams vasaros 
atostogų metu. Instruktoriai, 
mokytojai ir priežiūros perso
nalas būtų įmanoma apmokėti. 
Stovyklautojai apsimokėtų tik 
už maistų;

5. Mūsų menininkams, rašy
tojams, žurnalistams ir kitiems 
kultūrininkams, išryškėjusiems 
savo kūryba (ypač jauniesiems) 
būtų galima skirti dovaninės 
ar piniginės premijos;

6. Būtų įmonoma efektingai 
paremti mūsų chorvedžius ir 
choristus, kurie atlieka tikrai 
didelius darbus mūsų kultūrai 
puoselėti ir propoguoti;

7. Būtų galima suruošti viso
se Bendruomenės apylinkėse 
ciklų paskaitų, koncertų, dra
mos vaidinimu ir kitokių tauti- 

rinti padėti.
V. Jankus nesutiko: “Motin, at

nešk pinigus, aš tuoj užsisakysiu 
“M.P.”. Štai kur lietuvis invalidas 
iš savo menkos pensijos užsisako 
lietuviškų spaudą ir seka tautinį 
— kultūrinį lietuvių gyvenimą.

Grįžę į Dr S. Skapinsko namus 
radome susirinkusius apylinkės 
valdybos ir organizacijų atstovus: 
p. Brazdžionienė — vicepirm. ir 
kult, reikalam, p. Karpavičius —• 
Sekretorius ir skautų vadovas, p. 
Šrederis — kasininkas, ir p. Pi- 
sarskis narys, kun. Dr. P.Ba- 
činskas, p. M. Kymantas — choro 
vedėjas, p. Bratanavičius Sporto 
Klubo “Vyties” pirmininkas ir p. 
Bungarda “Suktinio” vadovas.

Nors Geelongo Apylinkė nėra 
iš didžiųjų, bet savo vieninga ir 
visų nuoširdžia veikla bei pasi
šventimu žengia visose srityse 
greta didžiųjų kolonijų, net kai 
kuriais atžvilgiais sukeldami su
sidomėjimo bei pasigėrėjimo. Man 
pasisakius Kr. Valdybos reika
lais bei išklausius Apylinkės Val
dybos ir organizacijų atstovų pra
nešimus užvirė gyvos diskusijos 
ypač jaunosios kartos reikalais. 
Tai buvo tikrai nuoširdžiai išsi
šnekėta p.p. Skapinskų globoje. 
Visi pakilusia nuotaika išsiskirs
tėme. Kitą dieną Dr. S. Skapins
kas, ponia ir dukrelė savo maši
na atvežė mane į Melbourną ir 
iš čia išdundėjau Adelaidės link.

(Pabaiga sek. M.P. Nr.)

PABALTIJY
tumus. Pati ramiausia ir be pyk
čio ar neapykantos priemaišų bu
vusi A. Mikojano kalba Taline, 
jau žymiai piktesni A. Kosygino 
žodžiai Rygoje. Pati aštriausia 
buvusi Michailo Suslovo kalba Vil
niuje. Ją žymėjo dogmatinė dva
sia ir tiesiog karingo tipo imperia
lizmas. šveicarų dienraštis mano, 
kad visi kalbėtojai turėję atsi
žvelgti į trijose respublikose esan
čią atmosferą, o Suslovo kietieji 
žodžiai Vilniuje suprantami gal 
ir dėl to, kad “lietuviai rusų akyse 
vis dar tebelaikomi pačiais atkak
liausiais ir gintis linkusiais prieši
ninkais”. (E)

Liepos 26 d. Maskvoje paskelb
tais duomenimis, šiuo metu Sovie
tų Sąjungos gyventojų skaičius 
yra pasiekęs 230,6 mil.

nės veiklos aktualijų, apmo
kant visas ar bent didelę dalį 
organizacinių, kelionės ir su
gaišto laiko išlaidų;

9. Veiksmingai būtų pare
miamos mūsų apylinkių Socia
linės Globos Draugijos, nesun
kiai išsprendžiant ir senelių 
prieglaudos klausimą;

9. liktų gražaus pinigo rink
tinių mūsų literatų kūrinių lei
dimui, būtų įmanoma išsikvies
ti vienų-kitų mūsų visuomenin- 
kų iš užjūrių ir atlikti daug 
įvairių reikalų — reikalėlių;

10. Didesnė suma būtų gali
ma nuberti ir Lietuvos laisvi
nimo reikalams, kuriuos, atro
do, esame daugiausia primiršę 
ir apleidę.
Ir visa tai atliktų tik 2 šilin

gų savaitinė auka, jei pasiektu
me bent didesnę dalį dirbančių
jų tautiečių. Auka nedidelė, bet 
ji pagyvintų mūsų veikimą iki 
nepažinamumo, ir niekas daugiau 
atskirų organizacijų vardu ne
klebentų mūsų durų su atskirais 
aukų sąrašais. Toks ar panašus 
organizacinės vienybės įvykdy
mas būtų tautinio idealo atseki
mas.

Kaip šį ar panašų planą reali
zuoti, pasiekiant visų ar bent žy
mios daugumos mūsų tautiečių 
širdis ir sąžines, palikime vyriau
siajai mūsų institucijai — Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenes 
Krašto Valdybai.
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SVIESOS SPINDULIUOSE

LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS
Redaguoja v.s. Antanas Krausas, 4 Grandview Ave, Maribyrnong, Vic. Tel, FU 8382
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Niūriai bėga žiemos lietingos V. Navickas, buvęs Charbine 
• c-.n Nepriklausomos Lietuvos pa

siuntinybės sekretorius. Mel- 
boumiškiai skautai galėtų laiks 
nuo laiko jį aplankyti ir pra
skaidrinti jo vienišas dienas. O 
kiek yra mūsų tautiečių įvai
riuose miestuose, ligoninėse. 
Skiltininkai ir draugininkai pa
galvokite artimo pagelbos klau
simu. Kad ir į mėnesį kartą, su
trumpinę TV programos žiūrė-

dienos. Saulė taip retai pasiro
do iš po tamsių debesų. Žiemos 
gamta, blogas oras paveikia ir 
žmogų, jo savijautą ir nuotaiką. 
Ypač sunkiau pernešti slegian
čias dienas ligoniui, invalidui, 
seneliui prieglaudoje, sužalotam 
nelaiminguose atsitikimuose, da
žnose eismo nelaimėse. Daug 
pasaulyje skausmo, kančios, 
vargo ir įvairių rūpesčių, 
giančių ne vieną žmogų.

Šiuo straipsneliu nenoriu 
vęs, brangus Brolau, miela 
se, paskandinti į neviltį ir 
tamsinti Tavo jaunas (Senas.

Būdami tikri skautai, princi
piniai skautai esame pašaukti 
nešti šviesos, gyvo džiaugsmo į 
mus supančią niūrią aplinką. 
Kiek daug progų tam turime. 
Juk ir mūsų tautiečių nemaža 
yra patekę į ligonines, yra sun
kiai kenčiančių, įvairių nelaimių 
paliestų.

Uždekime savo širdis vargs
tančių užuojautos liepsna ir mū
sų akys atsivers ir pamatys, kas 
reikalingas mūsų pagelbos, mū
sų ausys išgirs kenčiančio ir 
nelaimėn patekusio šauksmą. 
Sakysi, kad esi nedirbantis, nėr 
turi savų lėšų artimo pagelbai. 
Negali padėti artimui. Toks gal
vojimas yra netikslus. Esi jau
nas ir sveikas. Tavo širdis ir 
dvasia jautrios. Tad gali atsisa
kyti vieną kitą kartą nuo tėve
lių Tau skirtų kišenpinigių le
dams, saldumynams ar kokiai 
pramogai skirtų. Už juos nupir
kęs kad ir smulkutį ligoniui 
daiktą ar kokią dovanėlę, atneš
ti šviesos spindulį į kenčiančio 
tamsias dienas. Aplankysi var
gstantį, dovanosi nuo savęs at
sižadėtais kišenpinigiais nupirk
tą dovanėlę, pakalbėsi, paguosi 
sergantį ir abu su artimu patek
site į šviesos sriautą, į gyvo 
džiaugsmo liepsną, kuri Tave ir 
artimą palaimins vidine šiluma. 
Tavo charakteris stiprės. Pasi
darysi jautresnis ir geresnis sa
vo šeimoje, vis daugiau iš savo 
tėvų nebereikalausi ir pagalvo
si, ką gali ir jiems gera padary
ti. Tavo egoizmo kiautas iš jau
numės turi būt perplėštas ir mei- 
lė, užuojauta, noras kitam pa
dėti turi vesti Tave per gyveni
mą. Graži skautų ideologija ir 
jos šviesūs įstatai nieko Tau ne
padės, jei juos tik galvoje žino
si, bet nevykdysi pačiame gyve
nime.

štai Melbourne, senelių prie
glaudoje, Nazareth House, E. 
Camberwell, Cornell St. gyvena 
iš komunistinio krašto ištrūkęs 
senyvo amžiaus ligotas tautietis

sle-

Ta- 
Se- 
pa-

SKAUTININKŲ (ŽODIS 
MELBOURNE

Liepos mėn. 9 d. Melbourne 
skautininkų ramovės pirmininko 
ps. A. Pociaus namuose įvyko 
Ramovės sueiga. Jos metu disku
tuota aktualiais skautavimo 
klausimais ir pravestas skauti- 
ninkių įžodis. Įžodį pravedė ps. 
J. Makulis. Įžodį davė j paskau- 
tininkės laipsnį naujai pakelto- 
«ios kandidatės: Jūratė Tende- 
rienė, Audronė Kęsminaitė ir Bi
rutė
žodį tarė į įžodį davusias sesė 
Jonė Žitkevičienė. Ir kiti Ramo
vės nariai pasveikino naujas na
res, palinkėdami ateityje likti ir Brown turi 85 metus. Ji yra ma
tėliau veiklioms dirbant su skau
tiškuoju jaunimu.

Naujai 
kadencijai 
A. Pocius, 
kevičienė.

Ramovės sueiga baigta p. 
tos Pocienės gausingais ir 
Dingais užkandžiais bei kavute.

(k)

Adomaričien'ė. Prasmingą

jimą, padarysite gerą darbelį ir 
nušluostysite bent po ašarą ken
čiančio.

Darydami gerus darbelius vi
suomet būsime saulėti ir džiau
gsmingi, ar lietus lis, ar dangus 
debesuotas — vidinė šviesa 
spindės iš mūsų veidų ir laimins 
ir stiprins mūsų skautavimą. 
Kiekvienas iš mūsų esame pa
šaukti nešti šviesos deglą į mus 
supančią tamsią aplinką. Uždek 
jį ir tvirtu žingsniu eik juo švies
damas per gyvenimą. Skautų 
įstatai nurodo Tau gaires!

a.k.
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S. Br. Žalys, 
'Pėdsekio" redaktorius

SKAUTŲ

SĄSKRYDŽIAI

“PĖDSEKIUI” 10 METŲ

SVEIKINAME “PĖDSEKIO” VYR. REDAKTORIŲ
S. BR. ŽALI IR VISĄ REDAKCINĮ KOLEKTYVĄ BEI ADMINI
STRACIJĄ TAIP SĖKMINGAI IR IŠTVERMINGAI REDAGAVU
SIUS BEI LEIDUSIUS MŪSŲ MIELĄ “PĖDSEKĮ” 10 METŲ.

LINKIME IR TOLIAU NEPAVARGTI BEI AUKOTIS SPAR
NUOTAM SKAUTIŠKAM ŽODŽIUI. ATSIDĖKODAMI PASIŠVEN
TĖLIAMS VISI PRENUMERUOKIME IR SKAITYKIME “PĖD
SEKĮ”.

v.s. A. Krausas
LSS Australijos Rajono Spaudos Sk. Vedėjas

Buvusiam “Aušros” Tunto skautui ir vadui 
S.V.V.S1. VYTENIUI ŠLIOGERIUI 

ir
p-lei ASTRIDAI ADAMSAITEI, 

sukūrus lietuvišką šeimos židinį, laimingo gyvenimo linki
“Aušros" Tuntas.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems broliams ir sesėms Vokietijoje, Ang
lijoje, Amerikoje ir Australijoje mane pasveikinusiems 60 metų 
amžiaus sukakties proga. Jūsų gražūs sveikinimai ir linkėjimai pa
stiprina mane ir įpareigoja dirbti ir toliau Lietuvių Skautijos labui 
ir kenčiančiai Lietuvai!

Azijoje: V-ji Tautinė Džiam
borė Tailandijoje, įvyksta gruo
džio 9-15 dienomis.

VII-asis Tautinis Skautų Są
skrydis Filipinuose — gruodžio 
16-23 dienomis.

V-ji Tolimųjų Rytų Skautu 
Konferencija Kinijoje spalio 1966 
m.

Eu ropoję:

Brolį
VYTENĮ ŠLIOGERĮ 

ir
ASTRIDĄ ADAMSAITĘ, 

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina
me ir linkime šviesaus ir laimingo šeimyninio gyvenimo.

"Aušros” Tunto Skautų Vyčių 
Geležinio Vilko būrelis

Budėdamas ir dėkodama* 
broli*kai Jūsų 

A. Krausas

Skautai Lietuvos upėmis

Centrinės Europos sąskrydis 
Kanderstege, Šveicarijoje liepos 
mėn. 18 — rugpiūčio mėn. 14 d.

Europos Džiamboretė Belgijo
je rugpiūčio 1-10 dienomis.

Europos Skautų Vyčių Sųskry
dis Švedijoje rugpiūčio mėn. 3-16 
d.

Suomių Džiamborė Suomijoje 
rugpiūčio mėn. 6-16 dienomis.

Skautų Džiamboretė Maltoje 
rugsėjo mėn'. 4-12 dienomis.

Mieliems Bičiuliams
VYTENIUI ir ASTRIDAI (Adamsaitei)

Š L I O G E R I AM S ,
Jų kilnioje gyvenimo šventėje linkiu gražiausios, 
laimingiausios ir kūrybingiausios ateities.

Algis Plūkas

KELIAIS SAKINIAIS

Afrikoje: 
tuose:

Viduriniuose Ry-

Skautų Vyčių Sųskrydis Irane 
liepos mėn. 23-30 dienomis.

Izraelio Skautų Džiamborė ru
gpjūčio mėn. 9-13 dienomis.

Auksinio Jubiliejaus stovykla 
Ugandoje rugpiūčio mėn. 12-18 d.

LIETUVIU JŪRŲ SKAUTIJA 
šiais metais reiškiasi labai gyvai. 
Ji ruošia net penkias vasaros 
stovyklas ir keliones. Kanados 
rajone LJS Toronto jūrų skautų 
-čių “Neringos” tunto stovykla 
15-kos metų veiklos sukakčiai 
atžymėti įvyksta rugpiūčio 21 — 
rugsėjo 4 dienomis netoli To
ronto. Jon suskrenda skautai iš 
Kanados, Detroito, Cleveland© 
ir Čikagos.

Bostono rajone įvyko liepos 
mėn. 31 — rugpiūčio mėn. 14 
dienomis “Nemuno” 
vykia.

Čikagos rajone skaučių "Juod
krantės” ir jūrų skautų “Balti
jos Jūros” tuntai ruošia dviejų 
savaičių stovyklą udrytėms ir 
bebriukams, kurioje dalyvaus ri
si LJS jaunesnieji jūrų skautai 
ir jaunesniosios jūrų skautės.

Los Angles rajone LJS Los 
Angeles jūrų skautų vienetas 
rengia vasaros stovyklų Catali
na saloje. Korp! “Gintaras” or
ganizuoja šią vasarų kelionę su 
“canoe” 
tams ir 
nariams 
ežerais.

tunto sto-

Sesė Skruzdėlytė

KAI
Kai saulutė šviečia — 

giasi visa gamta. Taip 
žmonės nuo seniausių

SAULUTE ŠVIEČIA
džiau- C ' ’ „ ? 

sako barį ir ilgai galvoju: 
laikų.

O paskui grįžtu į savo kam

Ar tik dėl Mrs. Brown 
Džiaugiasi žemė, džiaugias dan- šviečia saulė? Kur yra visi kiti 
gus išgainiojęs debesis, džiau- veidai, kurie nuskaidrintų ir 
giasi ir visi maži sutvėrimėliai, parodytų savo džiaugsmą? Juk 
kurie gali išlysti ir pasišildyti gyvenimas ne tik eina, jis bėga 
saulutės atokaitoje. *:*-«_*_ ----- ■-----------------

Bet ar džiaugiasi žmogus? 
Tiek maža linksmų veidų šiuo 
laiku teišvysi. Paniurę, susitrau
kę ir tie, kurie bėga ir juda. O 
ką jau bekalbėti apie tuos, ku
rie savo slėptuvėse — namuose 
sėdi!

— Šalta! Žiema! Nieko neno
riu!... — Net ir linksmas saulės 
spindulys nebeįstengia išvilioti 
iš namų tų žiemos miegalių.

Džiaugtis turėtų žmogus. O 
dar labiau džiaugtis turėtų jau
nas skautas, skautė, kurie yra 
tikrieji gamtos draugai ir broliai 
— sesės savo artimui. Kartais 
pasigendame jų, kaip ir tos sau
lės spindulių šaltais žiemos mė
nesiais...

Mano kaimynė, Mrs. Brown 
(taigi, papasakosiu apie vieną 
linksmą veidą, kuris šviečia taip 
pat kaip ir saulutė). Kiekvieną 
rytą Mrs. Brown yra lauke. Vos 
tik išlenda saulutė, ji neužmirš
ta man sušukti:

— Hallo, Hallo! What a 
beautiful day!

Reikia žinoti, kad Mrs.

dideliais žingsniais pirmyn ir 
dienos, kurios praėjo niekad ne
begrįš atgal, nors ir kažin kaip 
prašytum! Kai buvau maža, gal
vojau, kad su pyragais, 
niais ir blizgučiais gali 
prisivilioti. Tik mama 
sakydavo:

— Kas praėjo — nei 
ragais atgal nebeprisiprašysi, 
kaip ir Nemuną atgal iš jūrų ne
sugrąžinsi...

Reikia gyventi ir dirbti kiek
vieną metų dieną. Reikia džiau
gtis kiekvieną metų dieną. Kol 
esi jaunas ir stiprus — niekas 
neturėtų tau pastoti kelio ir su
trukdyti atlikti tavo 
Nei lietus, nei šaltis, 
ūpas...

Saulutė šviečia ir 
mūsų dienas. Ponia 
džiaugiasi kiekvienu jos spindu
liu. O kaip su jumis? Žinau, 
tuoj sakysit:

— Mrs. Brown yra sena.
— Ji turi daug laiko!
— Ji, tur būt, nebeprimato 

ir negali žiūrėti televizijos kiek
vieną vakarą...

saldai- 
viską 

dažnai

šų py-

pareigos, 
nei blogas

skaidrina
Brown

Ramovės vadovybės 
perrinktas pirm.

sekr. išrinkta s. J.
ps.

Žit-

Rū- 
sko-

žytė, o tvora, kuri skiria mūsų 
sklypus yra 8 pėdų aukščio... 
Bet jos balsas toks skaidrus ir 
linksmas, kad ir aš nusipurtau 
žiemišką apsnūdimą ir kabinuos 
į savo tvoros lentas, kad galė
čiau pamatyti jos akis ir sušuk
ti atgal:

— Yes, indeed! What a 
day!

— Ji neina į kinus, nelanko 
mokyklos. Ji neturi nieko kitko 
daryti, kaip džiaugtis ir kalbė
ti...

— Tai ne tas pats, kas mes! 
Mes to negalim, mes jauni!

Ir visi tie jauni veidai susi
raukę, pavargę, sėdi per vaka
rus prie televizijų, klausosi au
sis prikišę prie radio tranzistorių 
per dienas arba šoka “Rock and 
Roll” ir tvistus dūmuose pa
skendę. Kaip bepamatys jie, 
kad saulutė šviečia? O ji švie
čia!

Lygiai šviečia visiems — se
niems ir jauniems, reikia tik iš
eiti į dienos šviesą!

Tad pakelkite galvas bent 
trumpai valandėlei aukštyn!

j.s. V. Vaitkus, 
Jūrų skautų sk. vedėjas

suaugusiems jūrų skau- 
skautėms ir korporacijos 
Minnessotos upėmis ir

jūrų skautai smarkiai 
įsijungdami j vandens

vų. Jų tarpe trys burlaiviai, du 
gelbėjimo greitlaiviai ir du tran
sportiniai, du mokomieji bei vie
nas narams lydėti.

Bostono 
skautauja 
sportų, buriuoja, tvarko ir bando 
motorlaivius, mokosi nelaimėn 
patekusiems suteikti skubių pa
galbą. Motoristai aktyviai lavi
nasi lydėti burlaivius, narai grei
tai pasiekti dugnų, surasti pame
stą daiktų, šiuo metu tunto ži
nioje yra 10 įvairaus dydžio lai-

1965 — 1966 metų Jūrų Skau
čių Vadijai vadovauja v.e. A. 
Gasnerienė, Jūrų kautų Vadijai 
vadovauja v.s. E. Vengianskas.

šv. Antano lietuvių gimnazi
joje veikia skautai, susibūrę j 
“Mindaugo” draugovę. Gimnazi
ja yra Amerikoje, Maine valsty
bėje.

Clevelando jūrų skautai 
susibūrę į M. Jankaus vardo 
rų Budžių įgulų.

yra
Jū-

SKAUTAI FILISTERIAI
Gegužės 29-31 dienomis Cleve

lande įvyko Filisterių Skautų 
S-gos suvažiavimas ir studijų die
nos. Suvažiavo 120 suktuosius 
mokslus baigusių skautų ir apie 
40 svečių iš Amerikos įvairių rie
tuvių bei Kanados aptarti orga
nizacinių reikalų ir diskutuoti 
apie “Lietuvį inteligentų profe
sinės ir risuomennės atsakomy
bės kryžkelėje.” Šiuo klausimu

NAUDINGI SKAUTIŠKI LEIDINIAI

Vadovei .....................
(skautų albumas)

22/6 
10/- 
2/6 
5/- 

45/-

Skautybė Lietuvaitei 
Vilkiuko Žinynas 
Jaunesnioji Skautė 
Jaunesniosios Skautės
Laužai Liepsnoja Vakaruos

Užsakyti šiuo adresu: A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribyr- 
nong, Vic.

kalbėjo prof. R. Davis, Vyt. Čer
nius, prof. dr. R. Šilbajoris, Ro
mas Kežys, dr. J. Gimbutas, dr. 
I. Užgirienė, lektorė Dalia Bul- 
garytė, inž. Vyt. Kamantas, P. 
Molis. Po diskusijų įvyko suva
žiavimas, kuriame Liūtas Grinius 
supažindino su ASD kandidačių 
ir Korp! Vytis junijorų progra
mos knygos redagavimu ir leidi
mu, Vyt. Minkūnas skautiškų 
dainų plokštelės leidimu. Išrink
ta FSS Centro Valdyba: pirm, 
dr. St. Matas, dr. A. Vaitėnas, 
A. Gelažiūtė, A. šenbergas, Vyt 
Kamantas. Suvažiavimo metu 
veikė skautų dailės paroda ir 
įvyko pavasario balius. Suvažia
vimo atstovai kartu su p. Smeto
nų šeimų aplankė prezidento A. 
Smetonos kapų mauzoliejuje ir 
padėjo vainikų.

LSS Vyriausia Skautininkė v.s. 
O. Zailskienė lankėsi Clevelande 
ir turėjo pasitarimų su Clevelan- 
do skaučių vadovėmis ir skaučių 
tėvais. Ta proga v.s. O. Zailskie
nė atsilankė ir “Neringos” tunto 
sueigoje.

Jau dešimt imetai, kaip Wor
chesterio “Nevėžio” tuntas ren
gia sporto šventes. Ir iais metais 
Maironio parke birželio mėn. 26 
-27 dienomis {vyko įspūdinga 
sporto šventė. Jos metu vyko 
taip pat rajoniniai sesių lauža- 
vedžių kursai. Skautų tėvai susi
būrė į komitetų, aptarė stovyk
lavietės pirkimo reikalų.

Rugpiūčio mėn. 29 — rugsėjo 
5 dienos prie Worchesterio įvy
ksta paukštyčių ir vilkiukų sto
vykla. Jie miegos patogiose kabi
nose su lovomis ir čiužiniais, o 
visi kiti stovyklaus palapinėje.
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Geležinę uždangą praskleidus
KARINĖ SOVIETŲ 

STRATEGIJA
1963 m. Sovietų Sąjungoje buvo 

antrąja laida išspausdintas mar
šalo Sokolovskio ir 18 rusų gene
rolų bei pulkininkų parašytas vei
kalas “Karinė strategija”. Dabar 
jis išverstas j vokiečių kalbą. Va
karų Vokietijos spaudoje jau pa
sirodė ir jo vertinimai.

Knyga laikoma karinių receptų 
rinkiniu, pagal kuriuos veikia 
Kremlius. Veikalo autoriai pir
miausiai pabrėžia, kad “taikus 
sambūvis” tai nėra tolygi sąvoka 
vakarečių “taikai”. Jis sovietinia
me žodyne reiškia klasių kovą vi
somis priemonėmis, išskyrus karą. 
Tačiau, kad ne visiems laikams 
atsisakoma nuo karinės jėgos pa
naudojimo, matyti iš veikalo užuo
minų, kurios pažodžiui taip skam
ba: “Dabar vedama kova už taiką 
ir laiko laimėjimą numato neatlai- 
dų Sovietų Sąjungos ir visos so
cialistinės stovyklos karinių pajė
gų stiprinimą...”

Jeigu taika Sovietų Sąjungos 
turi būti panaudota jos karinių 
pajėgų stiprinimui, tai nuosekliai 
iškyla klausimas, kokia padėtis 
susidarytų Vakarams, jei Rytams 
pasisektų tuo laimėtu laiku pa
siekti dėmesio vertą karini prana
šumą. Tada dabar tik netiesiogi
nės strategijos pakeitimas i tiesio
ginę, t. y. politinis — psichologinis 
panaudojimas savo armijų ir 
ginklų paveikiai agresijai nebebū
tų jau, bent Europoje, už galimy-

LATVIŲ SKAUDA
Vak. Vokietijos latviai turi savo 

organą — tai savaitraštis “Lat
vija”. Jis leidžiamas Eutino mies
telyje, Schleswig — Holsteino 
krašte, Vokietijos šiaurėje. “Lat
vijos” spausdinama po 5.000 egz. 
Laikraštis skiriamas ne tik Vak. 
Vokietijoje, bet ir kituose laisvojo 
pasaulio kraštuose gyvenantiems 
latviams. “Latvija” pasirodė 1946 
m. Pradžioje ji buvo leidžiama 
Gūnzburge, vėliau ėjo Esslingeno, 
Grafenaschau ir Weilheimo vieto
vėse. Šalia “Latvijos” savaitraš
čio, laisvajame pasaulyje dar lei
džiami 9 latvių laikraščiai ir dau
giau kaip 30 {vairaus turinio žur
nalų. (E) 

bės ribų.
Didyjj karą tarp Rytų ir Vaka

rų — netarpišką abiejų blokų su
sidūrimą — buvusio Sovietų Są
jungos karinių pajėgų generalinio 
štabo viršininko aprašymu, reikia 
įsivaizduoti kaip milžinišką visų 
rūšių branduolinių ginklų dviko
vą. Sovietų strategai aiškiai nela
bai tevertina amerikiečių teoreti
kų visą laiką skelbiamą tezę apie 
ribotą kovos priemonių panaudoji
mą. Sprendimą jie nori pasiekti 
trumpu laiku. Sovietai didžiausią 
reikšmę skiria kovos pradžiai: jie 
galvoja apie “beatodairišką išvys
tymą vienas prieš kitą nukreiptų 
pasaulinio masto veiksmų”. Svar
biausias vaidmuo čia teikiamas 
branduoliniams ginklams, tuo 
tarpu kai kitoms pajėgoms, gin
kluotoms taktiniais atominiais 
ginklais, skiriama tik pagelbinė 
rolė — užimti sunaikintą priešo 
teritoriją ir tuo būdu pabaigti lai
mėjimą. Tokios mintys dėstomos 
maršalo Sokolovskio veikale.

(E)

GRĮŠ PRIE SENOS TVARKOS?
Sovietinėje “Komjaunimo Tie

soje” paskelbtas stambus strai
psnis, kad reikėtų atsisakyti že
mės ūkio kolektyvinio ūkininka
vimo ir žemę išdalinti ją dirban
tiems, kurie galėtų dirbti ją nie- 
keno nekontroliuojami. Spėjama, 
kad sovietų viršūnėse šis klausi
mas svarstomas ir esą jau kaiku- 
riose vietose vykdomi ta krypti
mi bandymai.

— ★ —
Amerikos šaltiniai skelbia, kad 

raud. Kinija turinti savos gamy
bos povandeninių laivų, ginkluo; 
tų moderniomis raketomis.

★
Liepos 11 d. sukako 75 metai, 

kai gimė žymus lietuvių drama
turgas ir poetas Petras Vaičiūnas 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Adelaidės Lietuvių Sporto Klubo “Vy

ties” Valdybai už gražią dovaną ir sveikinimą mūsų vedybų pro
ga, Adelaidės Lietuvių Sąjungos Valdybai už sveikinimą, Adelai
dės Lietuvių Bendruomenės Moterų Sekcijai už labai puikiai pa
ruoštą maistą vestuvių puotai, ir visiems, kurie ta proga munis kuo 
nors padėjo ar sveikino.

Dar kartą visiems ačiū.
Irena ir Rimas Milinradai.

(jis mirė Vilniuje 1959 m.). Li
teratūros ir Meno” savaitraštis 
rašytojo sukakčiai, nežymioje vie
toje (nr. 28) tepaskyrė vos apie 
20 eilučių petitu ir paskelbė vie
ną paskutiniųjų poeto eilėraštį iš 
ciklo “Gyvenimo preliudai”.

BELGIJOS, ČILĖS 
KOMUNISTAI IR SOMALI 

SVEČIAI LIETUVOJE 
Liepos pradžioje įvairiose Lie

tuvos vietose lankėsi Belgijos ir 
Čilės komunistų partijų grupė. 
Beveik tuo pačiu metu Vilniuje 
tris dineas lankės Afrikos So
mali respublikos parlamentarų 
keliolikos asmenų grupė. (E)

AR NESIPRIEŠINOME?
Minint šiais metais Lietuvos 

okupacijos 25-rių metų liūdną su
kaktį ne vienam iškyla abejonė, 
kad gal būt mūsų padėtis galėjusi 
visai kitaip susiklostyti, jeigu mes 
būtume pasipriešinę rusų invazi
jai. Niekas negali imtis atsakomy
bės, kas būtų buvę, jeigu būtume 
tą ar kitą atlikę ar pravedę. Šian
die belieka skaitytis tik su faktais, 
kurie įvyko, o nesiginčyti dėl to, 
kas būtų galėję įvykti.

Kalbant apie pasipriešinimą tek
tų tikrai atsargiai tarti ištarmę, 
kad nebuvo priešintasi. Stengian
tis išlaikyti tautos nepriklausomy
bę buvo kietai ir labai kietai prie
šintasi ir šiandie tebesipriešinama, 
tik šiandie tokios sąlygos, kad nie
kas mūsų tautos pasipriešinimo, 
rezistencinės kovos nemato ir net 
akivaizdžiai pristačius nenori ma
tyti.

Kaip buvo priešintasi prieš vi
sas pastarojo meto Lietuvos oku
pacijas, kalba faktai, kurie kon
densuotai suregistruoti N. E. Sū-

*
Liepos 11 d. akad, operos ir ba

leto teatras Vilniuje pastatė J. 
Gruodžio 3 veiksmų baletų “Jūra-
tė ir Kastytis”. Libretas (pagal 
Maironio baladę) ir pastatymas 
— B. Kelbausko, dekoracijos — 
J. Jankaus. Pagrindinius Jūra
tės ir Kastyčio vaidmenis atliko 
G. Sabaliauskaitė ir A. Leona
vičius, be to L. Aškelovičiūtė, H. 
Kunavičius, T. Sventickaitė, N. 
Kairienė ir kt. (E)

*
Leningrado . Rusų muziejaus 

nuolatinėje grafikų darbų ekspo
zicijoje yra ir lietuvių grafikų 
darbai. Atstovaujami lietuviai 
grafikai: J. Jurkūnas, A. Makū
naitė, A. Skirutytė, S. Krasaus
kas ir R. Gibavičiūs.

duvio knygoje “Vienų vieni”. Joje 
faktas po fakto sudėti visi kovos 
būdai ir priemonės kovojant tiek 
prieš rusišką okupantą, tiek ir 
prieš vokišką. Gaila tik, kad visi 
tautų laisvių šalininkai, apakinti 
sugyvenimo su imperialistinės dik
tatūros partneriu, nenorėjo visos 
lietuvių kovos eigos sekti nei gir
dėti. Dėl to mes ir palikome vienų 
vieni: vieni kovojame, vieni auko
jamės, vieni tikime, kad to sugy
venimo, vadinamos koegzistencijos 
nėra ir negali būti.

Mes daug faktų esame primiršę 
ir kartais net demagogiškam užsi
puolimui pritrūkstame argumentų. 
Tačiau šioje knygoje sutrauktai 
sužymėta visa mūsų rezistencinė 
kova tiek pačioje tėvynėje vyks
tant karui, tiek ir po karo, lygiai 
kaip ir išeivių pastangos atverti 
vakarų demokratijoms akis.

Šią knygą turėtų perskaityti 
kiekvienas sąmoningas lietuvis; ne 
tik perskaityti, bet ir ją gerai įsi
dėmėti, nes čia suregistruoti mūsų 
rezistencijos faktai kiekvienu me
tu yra panaudotini.

“Vienų vieni” knygą išleido Į 
Laisvę Fondas Lietuviškai Kultū
rai Ugdyti šių metų pradžioje 
Amerikoje. Knyga kietais virše
liais 424 psl. Kaina 4 doleriai. 
Ribotą egzempliorių skaičių plati
nimui turi ir Mūsų Pastogės Re
dakcija. šiaip su užsakymais 
kreiptis: 910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn, New York 11221, U.S.A.

NAUJI MUITAI — SENOS KAINOS!
-- Nepaisant to, kad eilei dovanų sovietiniai muitai pake- “ 

liami nuo liepos 1 d.,
‘ ’ visuomet stengdamiesi savo tautiečiams patarnauti, iki ;' 
-- 1-mos rugsėjo siunčiame į Lietuvą vilnonius nertinius, ska-
i ' reles, medžiagas, avalinę ir t.t. senomis kainomis. I
“ Naudokitės šia išimtina proga ir paskubėkite, kol dar ga- ;;
• • Įima pasiųsti savo giminėms r pažįstamiems mūsų didelio pa- ■ •
• - sisekimo turėjusius siuntnius:- ► ►
" V-3: lOi 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 ■ I 
" 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, reikalaukite pavyzdžių, ■ • 
rašykite: į)

BALTIC STORES LTD.* ► < •
(Z. JURAS) ;;

į 421 HACKNEY RD.. LONDON. E. 2.
:: GREAT BRITAIN
- * ’ •
- • Seniausioji šioje srityje lietuvių bendrovė Anglijoje. Ga- ' I 
" rantuotas ir greitas pristatymas!1 ”
«• ; ■ • • i'

NUOTRUPOS fi
BŪNA IR TOKIŲ 

PASKELBIMŲ

Bostono lietuviai turi savo pa
garsėjusius subatvakarius, ku
riems pradžią davė vietos lietu
vių tautininkų sąjungos skyrius. 
Vieno tokio subatvakario pabai
goje š.m. gegžuės 15 d. vakaro 
organizatorius kreipėsi į dalyvius 
su tokiu pranešimu: “Visi tauti
ninkai, kurie esate šioj salėj, ne
pamirškit, kad rytoj, gegužės 16 
d., reikia savo vaikus ateitininkus 
nuvežti į metinę ateitininkų šven
tę”.

Brazilijoje suimtas spekulian
tas, kuris naiviems žmonėms par

davinėjo už dideles sumas namus 
danguje. Tokių “namų” kainos 
gana aukštos (apie £25.000) ir at
sirado eilė tokių, kurie norėjo už
sitikrinti sau pastogę aname gy
venime.

Amerikos kongrese prez. John- 
sono politika Vietname daugumos 
palaikoma ir numatoma greitu 
laiku į ten pasiųsti dar apie 50.000 
,amerikiečių karių. Pranešama, 
kad Amerikos kariai paskutiniu 
metu jau išėjo iš savo bazių ir 
pradeda šukuoti Vietnamo džiun
gles, kur įsistiprinę komunistai 
maištininkai.

LIETUVOS OKUPACIJA
(IŠTRAUKA IŠ N.E. SŪDUVIO KNYGOS “VIENŲ VIENI”)

Lietuvai atsisakius dėtis su Vokietija į karą 
prieš Lenkiją, Molotovas perėmė iniciatyvą Lie
tuvą įjungti į Sovietų Sąjungą. Nelaukdamas nė 
antro slaptojo protokolo pasirašymo, 1939.IX.g6 
pakveitė atvykti į Maskvą Urbšį. Pagrindas: dabar 
esą Sovietų ir Lietuvos sienos susieina, tad reikią 
peržiūrėti santykius. 1939.X.2 nuvykusiam Urbšiui 
ir nieko nežinančiam apie Berlyno ir Maskvos slap
tus protokolus, Molotovas pasiūlė pasirašyti savi
tarpinės pagalbos sutartį. Esminis tos sutarties da
lykas — duoti Rusijai karines bazes Lietuvos te
ritorijoje. Urbšys svetimos kariuomenės buvimą 
Lietuvos teritorijoje suprato kaip pasikėsinimą į 
Lietuvos nepriklausomybę, juo labiau Molotovui 
pasakius, kad Lietuva turės perleisti dalį savo te
ritorijos Vokietijai. Urbšys pertraukė derybas ir 
1939.X.5. grįžo instrukcijų iš vyriausybės. Vokie
tijos atstovas Zechlinas, į kurį kreipėsi ministe- 
ris, pareiškė, kad anas Lietuvos teritorijos perlei
dimas Vokietijai jau nebeaktualus, tačiau dėl 
Maskvos reikalaujamų įgulų Vokietija nieko ne
galės daryti nei sakyti; Lietuva pati turinti apsi
spręsti. Nei kiti Vakarų valstybių atstovai nedavė 
jokios vilties diplomatiškai paremti. Urbšys grįžo 
į Maskvą X.7 su vyriausybės kontrapasiūlymu — 
sudaryti savitarpinės pagalbos sutartį, bet be įgulų, 
su Sovietų kariniais atstovais Lietuvos kariuome
nėje. Kitą dieną Stalinas atmetė visus kontrasiūly- 
mo punktus, tesutikdamas įgulų skaičių iš 50,000 
sumažinti iki 20,000. Urbšiui dėstant naujus argu
mentus, Stalinas pertraukė: “Vyslyškom mnogo 
dokazyvajete” (Jūs perdaug įrodinėjate). Urbšys 
dar kartą dramatiškai apeliavo į Staliną priimti 
Lietuvos kontraprojektą. “Niet” — buvo atsaky
mas. Urbšys dar ir dabar nesutiko pasirašyti. In
formavo savo vyriausybę, kuri atsiuntė papildomai 
ministerio pirmininko pavaduotoją K. Bizauską ir 
kariuomenės vadą gen. St. Raštikį. Tuo metu So
vietai jau buvo sutelkę tankus prie Lietuvos sienos, 
ir X.10 delegacijai buvo pateiktas naujas sutarties 
tekstas griežtesnės redakcijos (pvz. praleistas anks
tesnis pareiškimas, kad bazių buvimas ribojamas 

karo pavojaus metu). Molotovas nesileido į diskusi
jas dėl teksto, nes tokis esąs jau priimtas komisarų 
taryboje. Tokiom aplinkybėm min. Urbšio despera
tiškasis priešinimasis diplomatiniu būdu buvo pa
laužtas, ir sutartis buvo pasirašyta X.10 Urbšio ir 
Molotovo. Kad Lietuvoje įspūdis būtų palankesnis 
sutarčiai, Rusija pažadėjo perduoti Vilnių ir jo apy
linkes. Tačiau tas Vilniaus grąžinimas bolševikų 
sąlygom Lietuvoje buvo įvertintas populiaria pašai
pa: Vilnius mūsų, o mes rusų.

Savitarpinės pagalbos sutartyje buvo įrašytas 
nesikišimas į vienas kito vidaus reikalus, suverenu
mo gerbimas. Molotovas aukščiausiam soviete 1939. 
III.l tai pakartojo: “...sutartys su Baltijos valsty
bėm jokiu būdu neimplikuoja Sovietų Sąjungos kiši
mosi į Estijos, Latvijos ir Lietuvos vidaus reikalus... 
Mes stovime už garbingą mūsų pasirašytų susitari
mų vykdymą abipusiškumo pagrindu ir pareiškiame, 
kad kvailos kalbos apie Baltijos valstybių sovietini- 
mą yra naudingos tik mūsų priešam ir visokios rū
šies priešsovietiniam provokatoriam”.

Bazės išsilaikė Lietuvoje pusę metų ramiai, So
vietam į Lietuvos gyvenimą akivaizdžiai nesikišant. 
Tačiau 1940.11.12 Suomijos — Rusijos karą baigus 
sutartim, Lietuvos atstovas Maskvoje dr. L. Natke
vičius netrukus pajuto augant nedraugiškas Mas
kvos nuotaikas ir priekabingumą, kuris gegužės 
mėn. virto oficialiu demaršu: 1940.V.25 Molotovas 
įteikė notą, kurioje kaltino, kad Sovietų įgulų du 
vyrai Nosov ir Šmavgonec buvę lietuvių saugumo 
pagrobti, trečias, Butajev, nužudytas. Lietuvos vy
riausybė V.26 atsakė sudariusi komisiją dingimo 
įvykiam ištirti ir paprašė papildomų davinių apie 
dingusius. Vietoj atsakymo Molotovas leido “Izves- 
tijose” paskelbti kaltinimus: Lietuvos vyriausybė 
nesilaikanti savitarpinės pagalbos sutarties. Lietu
vos vyriausybė V.30 pavedė Urbšiui vykti į Maskvą 
išsiaiškinti, bet Maskva pareikalavo, kad jo vietoj 
atvyktų min. pirm. Merkys. Pastarasis, lydimas 
gen. M. Rėklaičio ir dr. P. Mačiulio, nuvyko VI.7. 
Pasikalbėjime Molotovas kaltino Lietuvos vyriausy

bę, kad ji nesanti prosovietinė, o vidaus reikalų 
ministeris ir saugumo departamento direktorius 
aiškiai antisovietiniai, nes policija organizuojanti 
sovietų kareivių grobimą, suimanti žmones, reika
lingus sovietinių įgulų kareivinių statybai. Bet la
biausiai kaltino dėl Baltų karinės santarvės, kuri 
esanti nukreipta prieš Sovietų Sąjungą, taigi prie
šinga savitarpinės pagalbos sutarčiai. Molotovas 
neleido Merkiui aiškinti dėl Sovietų dingusių karei
vių, o kitos dienos pasikalbėjime pareiškė nepasi
tenkinimą pačiu Lietuvos ministeriu pirmininku. 
Merkys tada paprašė prezidentą Smetoną, kad at
siųstų vyriausio sovieto pirmininkui Kalininui laiš
ką, reikšdamas lojalumą; kad atsiųstų Urbšį paaiš
kinti dėl Baltų karinės santarvės. 1940.VI.11 ir pas
kesniuose pasikalbėjimuose Urbšys kartojo vyriau
sybės lojalumą sutarčiai ir norą bendradarbiauti 
su Maskva, pranešė prezidento nusistatymą pakeisti 
tam reikalui visą vyriausybę. Visa tai nepatenkino 
Molotovo: nesąs įtikintas dėl Baltų santarvės, komi
sija dingusiem kariam ištirti esąs tik biurokratiš
kas būdas reikalui vilkinti. 1940.VI.14 Merkys jau 
buvo išvykęs, kai Molotovas pasikvietė Maskvoje 
likusį Urbšį ir jam paskaitė ultimatumą.

Ultimatumo pirmoje dalyje kartojo kaltinimus 
Lietuvos vyriausybei su išvada, kad ji nevykdanti 
savitarpinės pagalbos sutarties. Tai esą nepaken
čiama — ir dėl to eina antra dalis ultimatumo su 
reikalavimais: 1. kad vidaus reikalų ministeris 
Skučas ir saugumo departamento direktorius Povi
laitis būtų atiduoti teismui; 2. kad būtų tuojau su
daryta Lietuvoje vyriausybė, kuri “užtikrintų ir su
gebėtų vykdyti savitarpinės pagalbos sutartį ir 
griežtai sutramdytų tos sutarties priešus”; 3. kad 
būtų įsileisti į Lietuvos teritoriją tuojau Sovietų 
Sąjungos kariniai daliniai, kurie svarbiausiuose 
Lietuvos centruose “užtikrintų savitarpinės pagal
bos sutarties vykdymą”. — Terminas Lietuvos vy
riausybei atsakyti iki VI.15 10 vai. ryto. Urbšys 
paprašė pratęsti terminą, nes buvo belikę tik 10 
valandų. Molotovas atsakė, kad toks esąs jo vyriau
sybės sprendimas, ir jis negalįs jo pakeisti. Įspėjo: 
nepaisant, koks bus Lietuvos vyriausybės atsaky
mas, Sovietų kariuomenė vis tiek įžygiuos į Lietu
vos teritoriją... Įspėjo taip pat, kad Lietuvos vy
riausybė turinti būti prosovietinė, o Skučas ir Povi
laitis galėsią būti teisiami Sovietų teisininkų už iš
davimą.

Lietuvos vyriausybės nariai Kaune apie ulti
matumą patyrė tik VI.15 2 vai. ryto. Posėdyje pas 
prezidentą mažuma vyriausybės narių su prezidentu 
pasisakė už ginkluotą pasipriešinimą, dauguma už 
ultimatumo priėmimą. Tada prezidentas nesiryžo 
prisiimti atsakomybės už pasipriešinimą ir pavedė 

gen. St. Raštikiui sudaryti naują vyriausybę. Ta
čiau jos paskelbti neteko, nes Urbšys perdavė iš 
Maskvos Molotovo pareiškimą, kad Raštikis nepri
imtinas ir kad atvyksiąs į Kauną jo pavaduotojas 
Dekanozovas, kuris pasirūpinsiąs naujos vyriausy
bės sudarymu. 1940.VI.15 prezidentas A. Smetona 
perėjo sieną į Vokietiją, pavedęs min. pirmininkui 
Merkiui jį pavaduoti. Merkys per radiją paragino 
gyventojus sutikti Sovietų kariuomenę draugiškai, 
o apsaugos min. V. Vitkauskas išvyko jos pasitikti. 
Taip baigės dramatiškas min. Urbšio pasipriešini
mas diplomatiniu keliu. Jis negalėjo sulaikyti Mas
kvos agresijos, kada pasipriešinimo neparėmė efek
tyvi ginkluota jėga.

Maskvos ultimatumo pirma dalis yra kaltinimai 
Lietuvos vyriausybei. Vienas — Lietuvos saugumas 
organizavo sovietinių karių grobimą ar pabėgimą iš 
bazių ir juos panaudojo karinėm paslaptim išgauti. 
Lietuvos vyriausybės sudarytai komisijai ištyrus, 
faktai taip atrodė: 1940.V.7 trys raudonarmiečiai 
atvyko pas ūkininką ir paprašė valgyti. Pavalgę 
ir gavę dar išsigerti, du išėjo o vienas, Šmavgonec, 
pasiliko dar dvi dienas. Trečią dieną atvyko vienas 
iš jo draugų jo ieškoti. Jis atsisakė grįžti. Tada 
atvyko 10 ir jį išsivedė prievarta. Tai ir buvo 
Šmavgonec, apie kurį kalbėjo Molotovas. 1940.V.10 
du raudonarmiečiai Alytuje atėjo į restoraną. Ge
rai išsigėrę nuvyko pas prostitutę, kur praleido 
keturias dienas. Ketvirtą dieną išvyko. Tarp ją 
buvo ir Molotovo nurodytas Pisarev. 1940.III.4 Lie
tuvos administracija gavo pranešimą iš sovietinės 
įgulos komendanto, kad dingęs iš bazės raudonar
mietis Butajev. Prašė padėti suimti. 1940.V.12 Vil
niaus policijos viršininkas gavo žinių, kad kažkoks 
raudonarmietis gyvena pas vieną merginą Vilniuje. 
Apsuptas lietuvių policijos, raudonarmietis nusišo
vė. Ten ir buvo Butajev. Galima manyti, kad tie 
dingusieji kariai buvo atsitiktinis dezertiravimas. 
Bet galima manyti, kad jis buvo specialiai sovietą 
organizuotas provokaciniais tikslais. O taip manyti 
duoda pagrindo faktas, kad kai Lietuvos vyriausy
bės sudaryta komisija tyrė Smavgoneco ir Pisarevo 
reikalą ir prašė Sovietus bendradarbiauti, — jie at
sisakė; kai prašė sudaryti bendrą mišrią komisiją 
— atsisakė. Išaiškinti jiem nebuvo svarbu. Svarbu 
buvo kaltinti.

Antras kaltinimas — Baltijos valstybių karinė 
santarvė, nukreipta prieš Sovietus. Faktas, kad 
1923 Estija ir Latvija buvo sudarę apsigynimo są
jungą. Lietuva jai nepriklausė. Nei viešai nei 
slaptai. Kai Sovietai paėmė Baltijos valstybių už
sienių reikalų ministerijų archyvus, nepaskelbė jo
kio dokumento tokiai santarvei įrodyti.
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Sportiniai nutikimai

PARAMA
AUKOS SPORTO KLUBUI 

"KOVUI”
Sydney Sporto Klubo “Kovo” 

naudai aukojo: P. Bačiulis 10 šil., 
p. Paškauskas 10 šil., p. Dryža 
10 šil., p. Augustinavičius £2

Birželio 26 d. p.p. Daudarų gim
tadienio ir vardinių pobūvyje su
rinkta klubui £9. Aukotojai: V. 
Daudaras £1, K. Kavaliauskas 10 
Bl., V. Bitinas £1, p. Kaminskas 
10 šil., ponas X 10 šil., A. Gi- 
liauskas 10 šil., B. Kiveris 10 
šil., p. Jerembauskas £1, O. Ase- 
vičienė £1, H. Meiliūnas £2.10.0.

“KOVUI”
Liepos 31 d. “Kovui” suaukota 

£14.8.0 Oninių proga p.p. O. ir 
H Meiliūnų surengtame pobūvy
je Aukojo: A. Bernotas £1, V. 
Aras £1, A. Bačiulis £2, V. Nar
butas £1, H. Meiliūnas £1, V. 
Skrinska 2 šil., P. Bačiulis £1, 
S. Marcinkienė £2, A. Giliauskas 
£1, Andriejūnas 10 šil., V. Jan
kus 10 šil., J. Cryan 2 šil., A. 
Kramilius 4 šil., J. Meiliūnaitė 4 
šil., J. Jankienė 6 šil., O. Asevi- 
čienė £1, L. Petrauskas £1.10.0.

"Kovo” Valdyba visiems au
kotojams reiškia gilią padėką.

Daugumas sportą mėgstančių 
žmonių mano, kad tik boksas, fut
bolas, lenktynės ir pan. yra pa
vojingi ir jų dalyvis rizikuoja sa
vo gyvybe. Tačiau ir švelniau
sios sporto šakos bei {vairūs žai
dimai kartais gali būti taip pat 
pavojingi. Pvz., “keturi vėjai”, 
viena iš seniausių Kinijos “mak- 
jong” kombinacijų prieš ketverius 
metus Filipinuose sukėlė tikrą 
uraganą, kuris dabar nenura
mintas, nors kaikurie žaidėjai jau 
sėdi net už grotų. Filipinų kon
gresas nori šį senovišką žaidimą 
visai uždrausti, nes jis jau sukė
lė daugybę žmogžudysčių, savižu- 
dysčių ir azarto, sau lygaus ne
turinčio. Dėl šio žaidimo daugu
mas vyrų ir savo žmonas pa
miršta ar net visai pameta.

Šis žaidimas buvo išgalvotas 
revoliuciniais laikais prieš tūks
tančius metų. Jis paremtas ir su
kurtas iš Sun Kiang ir jo 108 re

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

BASAS PO INDIJA
IG. TAUNYS

voliucionierių istorijos, kuri pra
sidėjo Sung dinastijos metu. Pa
gerbiant šiuos narsius vyrus jų 
vardais pavadintos kortos, žaidi
me yra 108 kortos. Ming Po mies
te, kuris pasižymi dramblio kau
lo išdirbiniais, pirmosios kortos 
buvo padarytos iš jo arba vėliau 
iš paprasto kaulo, kas pasitaiko 
ir dabar. Po pirmojo pasaulinio 
karo šis žaidimas buvo išpopulia
rėjęs daugely pasaulio kraštų, kai 
vienas anglas pakeitė kortose 
vartojamų kiniečių charakterius 
į paprastus numerius ir raides. 
Vakarų pasaulyje ji sužlugdė at
siradę spaudoje kryžiažodžiai ir 
kitokie galvosūkiai.

*
Šachmatai, protinio sporto ša

ka, nors gerieji šachmatininkai 
irgi nemažiau treniruojasi kaip 
ir gimnastai, turi taip pat krau
juotą istoriją. Tik prieš trejus 
metus Anglijoje po "draugiškos” 
šachmatų partijos abu žaidėjai 
atsidūrė ligoninėje. Vėliau teisme 
paaiškėjo, kad vienas žaidėjas K. 
Osiecki, nukirtęs draugo A. Piet- 
rovski karalienę; šis pašokęs iš 
susijaudinimo ir griebęs prieši
ninką pradėjo jį kulti. Muštynės 
baigėsi šonkaulių sulaužymu pas 
vieną ir vidurių sužalojimu pas 
kitą. Teisme byla buvo atmesta

cas pralaimėjęs partiją prieš vie
ną iš savo bajorų, pasigriebęs 
didžiulę šachmatų bokšto figūrą 
vienu smūgiu perskėlė priešininko 
galvą. Antai Karlsbade, Čekoslo
vakijoj, po vienos partijos gyvais 
žaidėjais lauke karalius Karolis 
II visus juoduosius žaidėjus pas
merkė mirti, nes jis už juoduo
sius statęs stambią sumą ir pra
laimėjęs.

Danijos karalius Kanutas, pap
rastai ramus ir kantrus žmogus, 
pralaimėjęs vieną šachmatų parti
ją, savo partnerį dvasiškį pas
merkė myriop.

Viduramžiais būdavo dažnas at
sitikimas, šachmatinius ginčus 
spręsdavo pasivaduodami geležine 
šachmatų lenta. Dėl to vėliau bu
vo išleistas įstatymas, kad šach
matų lentos tegalinčios būti tik 
medinės.

1213 m. grafas Flanders, pra
laimėjęs šachmatų partiją savo 
gražuolei žmonai, ją gerokai pri
kūlė, už ką ji pasiskundė kara
liui, kuris grafą “užmatavo” try
likai metų kalėjime.

14 šimtmetyje Prancūzijoj daž
nai po šachmatų žaidynių pasitai
kydavo ginčų, muštynių ir užmu
šimų. Specialiai buvo net išleistas 
įstatymas, pagal kurį už užmuši
mą dėl šachmatų nusikaltėlis ne-

Ir Napoleonas nemėgo pralai
mėjimų, ir kai jis matydavo, jog 
partija -bus pralaimėta, tai šaltai 
apversdavo lentą su likusiomis 
figūromis ir pasakydavo prieši
ninkui, kad partija baigėsi lygio
mis. Dėl to jam niekas neprieš
taravo.

Vokietijoje žaidžiant kauliukais 
vienas iš jų pasirito po stalu, žai
dėjas, jį ten suradęs, užsimiršo, 
kad pats esąs po stalu ir atsis
todamas taip susikūlė galvą, kad 
savaitei turėjo ilsėtis ligoninėje.

Vienas Sydnejaus pirmaeilis 
stalo teniso žaidėjas po kiekvie
nų rimtesnių stalo teniso žaidy
nių būdavo ambulansu nuvežtas į 
ligoninę, nes kiekvieną kartą vis 
petį išsinarindavo. Kaip tik dėl 
to labai jaudinosi jo darbdavys, 
kuris net sugalvojo specialų odinį 
diržą, apsaugojantį jo darbinin
ką nuo sužalojimų, o jį patį nuo 
prarastų darbo dienų.

A.

PLAUKIMO
REKORDAS

Pereitą savaitę australė plau
kikė Linda McGill perplaukė La
manšo kanalą tarp Anglijos ir 
Prancūzijos netgi suniukdama 
pasaulinį moterų rekordą. Pažy
mėtina, kad ši plaukikė Austra
lijoje buvo pašalinta iš plaukimo 
atletų sąjungos.

Prieš porą mėnesių išvykęs vauti basas, tik su maudymosi 
pasidairyti po pasaulį, adelai- kostiumu ir apsivilkęs lietpalčiu, 
dičkis visuomenininkas p. Ig. Visi kiti ekskursijos dalyviai pra- 
Taunys rašo savo įspūdžius iš džioje šaipėsi iš tokios mano ap- 
kelionių. Kiekvienas keliauto- rangos, kad net ir man pačiam 
jas viską mato ir išgyvena as- buvo linksma. Išeinant i§ manęs 
meniškai, nors jo pasakojimuo- nereikalavo jokių dokumentų. Ki
še visados yra didelė ir objek-
tyvumo dalis. Tikimės, kad 
skaitytojai, sekdami keliauto
ją pasakojimus, ir patys bent 
mintimis su jais keliauja ir 
mato tai, ką jie matė ir išgy
veno. Mūsų bendradarbis p. I. 
Taunys, papasakojo ir savo 
nuotykius, apleisdamas Austra
lijos krantus, bet Australija 
skaitytojams yra “sava” ir 
pradėsim jo pasakojimą jau 
už Australijos ribų. Pasiklau
sykime. Red.

Liepos 21 d. ryte pasiekėme 
Indijos “vartus” — Bombay. Be 
mūšų “Galileo” (laivas, kuriuo 
keliauja autorius, Red.) įplauki
mo į uostą laukė dar 21 laivas. 
Ir tai. ne dėl to, kad uostas būtų 
buvęs perkimštas, bet kad jau 
ketvirta diena kaip lijo be pa
liovos dieną ir naktį ir tarpais 
pylė kaip iš kibiro. Joks preky
binis laivas negalėjo dėl to at
likti savo užduoties uoste.

pastogės arba įsikūrę kanalizaci- 
ti spėjo, kad mane palaikė vieti- jos vamzdžiuose, patvoriuose, ur-

išskirtinai bjauriai, kad juos ture- su perspėjimu, kad Osiecki nesi- 
jęs statyti pats velnias dar ge- laikęs šachmatų etiketo, nes jeigu 
rokai prie pasaulio sutvėrimą... karalienei pavojus, tai jis turė- 
Butų trūkumas toks milžiniškas, jęs priešininką perspėti.
kad žmonės gimsta, gyvena ir Yra ir daugiau panašių nuoty- 
mirgta tiesiog gatvėje be jokios kių. Štai 19-me a. Bavarijos prin-

buvo kaltinamas žmogžudyste. bet skaitėsi svarbiausiu miestu.
Moderniais laikjais bujv .šach- Ten buvo svarbiausieji rusų gink- 

matų pasaulio čempionas A. Alio- lavimosi fabrikai, laivų statybos 
chinas pralaimėjo partiją, kai įmonės ir raudonojo laivyno Bal- 
jis pasigriebęs karalių sviedė jį tijos jūros bazė. Leningrado nete- 
savo priešininkui. kimas rusams reikštų didelį smū-
--------------------------------------------- gi-

Bet tragedija, kurią pergyveno

Bombay miestas turi apie 4 ir 
pusę milijono gyventojų, kurie 
skirstosi į keletą religinių ir tau
tinių grupių. Mieste kalbama ke
turiomis pagrindinėmis kalbo
mis: marathi, gujarati, hindi ir 
anglų. Daugelis negali vienas su 
kitu susikalbėti, nes temoka tik 
vieną iš minėtų kalbų. Susiraši
nėjamą įstaigose anglų kalba, 
bet norima įvesti pagrindinę ofi
cialią hindi kalbą, dėl ko piestu 
stojasi kalbantieji kitom indų 
kalbom. Miesto klmatas tropiki- 
nis.

Turintiems britų pasaus išvy
kimas iš laivo į miestą buvo pa
prastas: tereikėjo užpildyti nedi
delę kortelę ir ją pasirašyti. Lai
vo vadovybė, susitariusi su In
dijos turistų biuru, rengė eks-
kursiją miestan, kurioje ir aš da
lyvavau.

Bet kad ištisai tebelijo ir buvo 
šilta, tvanku ir visur purvina, tai 
praktiškumo sumetimais ir pa
gerbdamas vietinius papročius 
nusprendžiau ekskursijoje daly-

niu, bet grįžtant visi pripažino 
mano aprangos tokiam klimatui 
tinkamumą, nes vistiek jie bai
siai susipurvino, o belankant 
šventyklas jie turėjo ir batus nu
siauti, ko man nereikėjo.

Ekskursinis autobusas perva
žiavo daugybę gatvių ir kvarta
lų. Namai beveik visi daugiaauk
ščiai. Apie ketvirtis namų atro
dė gražiai arba pakenčiamai ge
rai, tačiau visi kiti atrodė buvę 
statyti dar gerokai prieš Kris
taus gimimą ir nuo pastatymo 
dienos niekad neremontuoti, bet 
kažkokiu stebuklu išlikę ir juose 
iki šiol tebegyvenama. Tūkstan
čiai namų neturėjo languose sti
klų nei durų, bet jų kiekviena
me kampely gyvena iki dešimties 
ar daugiau žmonių. Kaikurie iš 
tų baurių namų atrodė dar taip

vuose. Siekiant butų trūkumą iš
spręsti privačia iniciatyva su val
džios pagalba statomi daugia- 
aukčšiai namai su minimaliniais 
patogumais, už kurių patalpas 
nustatyta labai žema nuoma. Ga
tvėse matėsi nemažai mašinų, 
bet daugumoje seno modelio. Ma
šinų judėjimas gatvėmis labai lė
tas vien tik dėl to, kad gatvės 
pergrūstos pėsčiaisiais, arklių ar 
jaučių traukiamais vežimais. O 
ypač judėjimą stabdo šventosios 
karvės, kurių taip nepaprastai 
gausu. Visi pėstieji beveik nuogi, 
bet kiekvienas turi po juodą liet
sargį.

I krautuves užbėgom tik į pa
čias geriausias, bet ir jose prekių 
kokybė žema, o kainos gana au
kštos.

Bet nežiūrint baisaus paviršu

tinio skurdo maldyklos atrodė 
labai gražiai, net puošniai. Atro
do, religiniai prietarai yra viena 
didžiausių kliūčių Indijos ekono
minei pažangai. Vien šventųjų 
karvių be jokio tikslo ir naudos 
išlaikymas kraštui neša milžiniš
kus nuostolius.

Bombay mieste ligoninių yra 
14. Pati didžiausia turi 1700 lovų 
ir dvylika gerai įrengtų operaci
nių. Ligoninėse gydymas visiems 
veltui, tik visa bėda, kad išba- 
dėjimas nelaikomas liga, o iš ke
turių su puse milijono miesto gy
ventojų šia išbadėjimo liga serga 
apie trys milijonai. Tokiame 
skurde jokia demokratija, nors 
ir pavyzdingiausia (o Indijos 
demokratinė sistema nėra viena 
iš tokių) negali ilgai išsilaikyti 
ir nešsilaikys, jeigu nenugalės

skurdo per artimiausius keletą 
metų. Deja, skurdui įveikti rei
kalingos trys pagrindinės prie
monės, ir visos nepalankios de
mokratijai: gimimų kontrolė, re
liginių prietarų pašalinimas 
(šventųjų karvių suvalgymas ar
ba jų išnaudojimas ir 1.1) ir pla
taus masto socialinės reformos. 
Betgi kadangi evoliucinis skurdo 
pašalinimo kelias Indijai yra per- 
ilgas, tad, atrodo, krašte neiš
vengiama komunistinė revoliuci
ja. Net apdairesni indai patys 
taip mano ir tokį Vietnamo karą 
laiko tik nukreipiančiu dėmesį 
manevru, kai tuo tarpu pagrindi
nis ir gal net esminis laisvajam 
pasauliui smūgis slaptai rengia
mas Indijoje (Indija turi apie 
450 milijonų gyventojų).

(Daugiau kitą kartą iš kitur)

IŠ PASKUTINIO KARO buvo juos nusiuntęs per didįjį 
valymą. Frontas jiems davė pro-

centrinių armijų grupė po Smo
lensko paėmimo, pasikartojo ir 
šiaurėje prie Leningrado vartų. 
Hitlerio vyriausias štabas tris sa
vaites sulaikė Hoepnerio tankus 
prie Lugos, neleisdamas veržtis 
pirmyn. Kodėl nebuvo leista pa
sinaudoti puikia proga? Hitleris 
ir jo štabo karininkai laikėsi sa
vo idėjos. Leningradą reikia pa
imti apeinant iš pietryčių, kad so
vietų divizijos, bandančios pabėgti 
iš Pabaltijo būtų suimtos milži- 
niškan “maišan”.

Leningrade, kurį gynė politinis 
komisaras Ždanovas ir maršalas 
Vorošilovas, jau buvo galvojama 
apie evakuaciją. Gen. Sacharovas, 
paskirtas miesto centro gynybos 
vadu, surinko dešimt brigadų po 
10.000 vyrų ir 300.000 Leningra
do darbininkų sudarė 20 milici
jos divizijų. Jie tęsė darbą fabri
kuose kartu būdami kariais. Gi 
moterys ir vaikai dirbo prie įsi
tvirtinimo darbų, kurių pirmoji

VOKIEČIAI PRIE LENINGRADO
Sovietų maršalo Tuchačevskio 

ir kitų aukštųjų karininkų likvi
davimo pasekmes Kremlius paju
to tik po dviejų metų 1939-40 m. 
žiemą.

Trims mėnesiams praslinkus po 
Hitlerio agresijos prieš Lenkiją, 
Stalinas irgi norėjo įvykdyti 
"baudžiamąją ekspediciją” prieš 
savo kaimynę Suomiją. Sovietai 
pareikalavo perleisti jiems Han- 
go pusiasalį Suomijos įlankoje, 
kad užsitikrintus Leningrado ir 
Krondštato saugumą. Suomių vy
riausybė atsisakė tai padaryti. 
Tada Maskva paskelbė būk suo
mių artilerija apšaudžiusi Sovie-
tijos pasienio kaimelį Mainila.

Suomiai suprato, kur pučia vė
jas ir pasiūlė pravesti bendrą tar
dymą. Bet Stalinas atsakė puo
limu sausumoj, jūroj ir ore. Pra
sidėjo garsusis suomių-rusų ka
ras, kuris vyko visai kitaip negu

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius 
švenčių proga degtine
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Stalinas ir jo kariniai patarėjai 
galvojo. Raudonasis diktatorius jį 
vaizdavosi kaip žaibo karą, o ga
vo ilgą, sunkų ir kruviną karą, su 
negarbingais pralaimėjimais rau
donajai armijai. Šie pralaimėji
mai vėliau turėjo įtakos ir į to
limesnę istorijos eigą.

Dažnai sakoma, kad Stalinas šį 
karą vedė su silpnais ir blogai 
apginkluotais daliniais, turėda
mas tikslą apgauti Hitlerį. Toks 
aiškinimas yra klaidingas.

Sovietai Suomiją puolė ketu
riom armijom. Prieš 700.009 so
vietų kareivių suomiai turėjo tik 
150.000 iki 200.000 kareivių. Ir

syti kaip galima greičiau pada
rytas klaidas. Hitleris po Suomi
jos karo tik dar labiau sustiprino 
savo norą kariauti su Rusija. Jo 
nuomone tai būsiąs tik papras
tas pasivaikščiojimas. Tokiu bū
du vokiečių agresija prieš Rusi
ją yra Tuchačevskio nužudymo 
pavėluota pasekmė.

Bet vokiečių agresija privertė 
Staliną padaryti žingsnį atgal ir 
grąžinti armija į pirmykštę pa
dėtį. Po mūšių prie Maskvos so
vietų armija buvo “atnaujinta” 
karininkais, paleistais iš koncen
tracijos stovyklų, kur Stalinas

gą “reabiluotis”. Ir jei jie kovėsi 
kaip milžinai, tai tik norėdami 
įrodyti, kad nebuvo savo tėvynės 
išdavikai, bet verti patrioto Tu
chačevskio kariai.

Kada šios žinios pasiekė von 
Kluge štabą, vienas karininkų pa
sakė:

— Ponai, tai pats velionis Tu- 
chačevskis vadovauja Maskvos gy
nimui.

Kai šiaurės armijų grupė, va
dovaujama maršalo von Leeb, 
birželio 22 d. perėjo sieną tarp 
Suvalkų ir Klaipėdos, jos pagrin
dinis tikslas buvo Leningradas. 
Užėmus Pabaltijo kraštus ir su
naikinus ten visas sovietų jėgas, 
vokiečių laukė svarbiausias užda
vinys — paimti Leningradą, kuris 
nors ir nebuvo Sovietijos sostine,

linija buvo per 40 km. nuo mies
to.

Rugsėjo 10 rytą vokiečiai jau 
buvo prie paskutiniojo gynybos 
žiedo. Čia reikėjo kovoti pėdą po 
pėdos. Pagaliau žvalgas iš pir
mųjų dalinių pačiame kovos įkarš
tyje telefonu pranešė į štabą: "Aš 
matau Leningradą ir jūrą!” Pas
kutinioji fortifikacija, kalva, iš 
kurios caras mėgdavo stebėti sa
vo armijos manevrus, buvo paim
ta.

Iš šios kalvos dabar galima 
žiūronais sekti judėjimą Lenin
grade. Iš čia galima matyti ir 
Krondštatą, kur stovėjo milžiniš
kas sovietų kreiseris “Marat”, su 
savo didžiosiom patrankom nepri- 
leidęs vokiečių šiaurėje prie kran
to. -ž.'i

nežiūrint to, rusai buvo sumuš
ti. Jų armijos taktika ir strategi
ja buvo bloga, kovingumas apgai
lėtinas. Didysis valymas karių 
eilėse labai atsiliepė į armijos 
pajėgumą.

Aišku, suomiai negalėjo visam 
laikui sulaikyti milžinišką sovietų 
armiją. 1940 vasario 11 d. mar
šalas Timošenko davė įsakymą 
didelei ofnezyvai. 20 km. fronte 
jis išstatė 13 divizijų, kurios puo
lė suomių gynybos linijas. 140.000 
karių 20 km. fronte, arba 7 ka
riai kiekviename metre, šalia to 
dar tankai, artilerija ir minosvai
džiai. Tokiu būdu Stalinas laimė
jo karą ir gavo tai ko norėjo. Bet 
jis neišdrįso Suomijoj pastatyti 
komunistinę vyriausybę. Vienas 
sovietų generolas yra pasakęs: 
“Mes buvome laimingi išsikrap- 
štę iš tos privirtos košės. Mes už
ėmėme užtenkamai žemės, kad tu
rėtume kur palaidoti savo žuvu
sius karius...”

Šita sovietų armijos katastro
fa Suomijoje buvo gera pamoka 
'Stalinui. Jis tuoj griebėsi atitai-

IDOMŪS FAKTAI PARUOŠĖ B. WILSON

Ramiajame vandenyne, maž
daug 2.400 mylių į vakarus nuo 
Čilės yra Velykų sala, kur gyve
na apie 1.200 žmonių, izoliavęs! 
nuo visų ir turi savo specifinę 
kultūrą ir papročus. Mokslininkai 
susidomėję salos gyventojų svei
kata, papročiais ir kultūra.

Amerikoje sėkmingai išbandy
tas lėktuvas F-lll, kuris skrisda
mas ddeliu greiču suglaudžia sa
vo sparnus, o pakildamas ir nusi
leisdamas, arba lėtindamas greitį 
tuos sparnus išskečia. Lėktuvas 
išvysto milžinišką greitį ir gali iš
kilti labai aukštai.

45 pėdų (15 metrų) diametro 
saulės spindulių koncentratorius 
Amerikoje yra pats didžiausias 
pasaulyje, kuris automatiškai se
ka saulę nuo horizonto iki hori
zonto ir įrengtas studijų tikslams 
saulės šilumą paversti energija. 
Dešimties inčų fokuse sukoncen
truota saulės spindulių šiluma iš
vysto virš 2.000° F karštį.
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MŪSŲ PASTOGĖ

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
; NEWCASTLE

CHORO JUBILIEJINIS 
KONCERTAS

Kai prieš dešimt metų Stasys
Žukas pradėjo organizuoti chorą, 
tai visi urmu abejojo, ar kas iš 
to išeis. Tačiau chorvedžio S. Žu
ko meniniai sugebėjimai, jo pasi
šventimas lietuviškai dainai, jo 
patraukli asmenybė nugalėjo vi
sas kliūtis: Newcastle lietuvių 
choras buvo suorganizuotas ir jis 
dainuoja jau dešimtį metų, čia 
reikia pabrėžti, kad be pasišven
tusių choristų choras nebūtų pasi
rodęs nei prieš australus, nei dai
nų šventėse, nei vietiniuose mi
nėjimuose. Už visa tai mes taria
me chorvedžiui S. Žukui ir jo cho
ristams nuoširdų ačiū. Be choro 
ir visas mūsų kolonijos gyveni
mas bei lietuviška veikla būtų 
žymiai blankesnė. Ir dar daugiau: 
kaip pats chorvedis S. Žukas (da
bartinis ir apylinkės pirminin
kas), taip ir jo choristai yra uo
liausi ir veikliausi Newcastle apy
linkės lietuviai. Iš penkių apylin
kės valdybos narių tik vienas nė
ra choristas.

Choro dešimtmečio jubiliejinis 
koncertas įvyko rugpiūčio 7 d. 
Charlestown Community salėje. 
Pagal mūsų mastą publikos buvo 
gana gausiai, čia norisi ir padė
kot skaitlingiems sydnejiškiams 
dalyviams. Gaila, dalis pačių 
Newcastle lietuvių koncerte nega
lėjo dalyvauti dėl pamaininio dar
bo. Bet buvo (dej’a!) ir tokių, ku
rie net šia iškilminga proga nepa
jėgė atsiplėšti nuo televizijų.

Koncerte — baliuje dalyvavo 
Newcastle Lord Mayor J.F. Pur
due i rDeputy Lord Mayor J. 
McDougal su ponia. Abu svečiai 
pasakė kalbas ir pasveikino cho
rą jubiliejaus sproga. Burmistro 
žodžiais lietuvių choras yra me
niniai stipriausias palyginus su 
kitais Newcastle chorais. Reikia 
pažymėti, kad miesto burmistras 
ir jo pavaduotojas yra seni lie
tuvių draugai ir kasmet lankosi 
į mūsų choro koncertus.

ALB Krašto Valdybos pirm. S.

Narušis jautriais žodžiais sveiki- rūšį tarti keletu žodžių susirin- 
no chorų ir dėkojo choristams ir kusiems. Savo kalboje Krašto val- 
chorvedžiui už jų pasiaukojimų, dybos pirmininkas apgailestavo, 
Abu svečiai — p.p. S. Narušis ir L_2 __ 2_1 2__ 2___ 1 _ 2_____
K. Kavaliauskas — Krašto Valdy- ne, priminė lietuvių inteligen- 
bos ir Kultūros Tarybos vardu 1---- ----------------- ---------- -— --
padovanojo S. Žukui dail. H. Šal
kausko sukurtų paveikslų. Be to, 
p. Kavaliauskas dar jam įteikė 
ir asmeninę dovanų. Sydnejaus 
“Dainos” choro vardu mūsų cho
rų sveikino ir dovanų įteikė to 
choro administratorius p. A. Kra- 
milius ir p. L. Meiliūnaitė. V. 
Levickaitė ir K. Gasparionytė 
vietos lietuvių vardu savo cho
ristus ir chorvedį apdovanojo gė
lėmis.

Koncerto metu choras sudaina
vo keturiolika dainų, iš kurių pu
sė buvo visai naujos ir dar ne
girdėtos. Visos jos jautriai pa
gavo klausytojų ir giliai smigo 
širdin. Linkėtume, kad Newcastle 
lietuvių choras dar ilgus metus 
dainuotų ir savo dainomis mus 
visus gaivintų. 

Visų vakaro programų angliš
kai pranešinėjo p-lė D. Skuodaitė. 
Jos dainų pristatymas australų 
svečių buvo su dėkingumu įver
tintas ir už tai jai buvo nuošir
džiai padėkota.

Po koncerto vyko tikras lietu
viškas balius su šokiais, pasivai- 
šinimais ir smagia nuotaika. 

Kor.

kad mažai domimasi bendruome-

ADELAIDE
LANKĖSI KR. V-BOS 

PIRMININKAS
Rugpiūčio 1 d. 4 vai. p.p. Lie

tuvių Namuose susirinko gausus 
būrys Adelaidės lietuvių, organi
zacijų ir visuomenės atstovų su
sitikti su p. S. Narušiu. Susiti
kimo tikslas susipažinti ir pasi
tarti einamais reikalais ir taip 
pat gauti informacijų apie Kraš
to valdybos veiklų ir ateities pla
nus. Adelaidės apylinkės valdy
bos pirm. p. Z. Vabolis sveikino 
ir po to supažindino p. S. Naru- 
šį su Adelaidės lietuvių veikėjais. 
Ta pačia proga paprašė p. S. Na-

tams bendruomenės pareigas ir 
kt. Toliau kalbėdamas pasidžiau
gė nauja Adelaidės Apylinkės val
dyba, kurių pavadino jauna val
dyba. Ypatingai džiaugėsi naujos 
valdybos originaliu sumanymu iš
rinkti solidarumo mokestį įsteigus 
“lietuvio sųžinės skrynių”. Tų 
skrynių valdyba padeda prie įė
jimo kiekviename lietuvių pobū
vyje.

Prašė visas organizacijas rem
ti lietuvių jaunimo kongresų, ku
ris- įvyks ateinančiais metais Či
kagoje, tuo pačiu davė plačių in
formacijų apie kongreso tikslų, 
lėšų, kandidatų rinkimų ir kitus 
reikalus, susijusius su jaunimo 
kongresu. Tęsdamas toliau, iš vi
sos širdies prašė organizacijas 
nuoširdžiai bendradarbiauti, duo
damas pavyzdį krašto valdybos,' 
kurį susideda iš visų srovių at
stovų ir jie puikiai tarp savęs 
dirba bendruomenės labui. Baig
damas informavo visuomeninkus 
apie Vliko norų steigti skyrius 
Australijoje ir prašė susirinku
sius pareikšti savo nuomonę šiuo 
reikalu. Baigus p. S. Narušiui su
sirinkusieji nuoširdžiai paplojo, 
už tokių tiesių ir atvirų kalbų. Po 
kalbos sekė klausimai, ir p. S. 
Narušis širdingai davė atsaky
mus. Pasibaigus susitikimui, lie
tuvių sąjungos pirm. p. Raginis 
supažindino svetį su einamais 
priestato darbais prie lietuvių sa
lės. Krašto valdybos pirm. p. S. 
Narušio atsilankymas tikrai sus
tiprino Adelaidės lietuvius ateities 
bendruomenės darbuose.

Inf.

Neskriausk savo artimo 
jį apiplėšdamas, ne
skriausk savos spaudos 
už ją neatsilygindamas!

MELBOURNO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS.

Primename, kad rugpjūčio 27 d. NORTHCOTE TOWN HALL įvyks

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
Baliaus pradžia 8 vai. vakare, pabaiga 1.30 ryto.

Geras orkesetras, skanūs lietuvių moterų paruošti užkandžiai ir t.t.
s Pakvietimus platina: A.E. Liubinas, telef. 379 2515; E. Seikienė, tel. 42 2367; H. Ma- 
$ lakūnas, tel. 65 8468; A. Bikulčius ir I. Alekna tel. 92 2155.
A

Besimokančiam ir nedirbančiam jaunimui— nuolaida.
*! Melbourno Apylinkės Valdyba
ra 7
M •'

MELBOURNO AP-KES SUKAKTIS
Melbourno lietuvių bendruo

menei šie metai yra sukaktuvi
niai to prasme, kad prieš 15 me
tų ji persiorganizavo iš Australi
jos Lietuvių Draugijos skyriaus 
į A.L. B-nės Melbourno apylinkę. 
Tai pirmoji bendruomenės apy
linkė Australijoje ir bene pirmo
ji visame pasaulyje neskaitant 
tų apylinkių, kurios buvo sukur
tos Vokietijoje.

P. K. Mieldažys, Melbourno lie
tuviškos organizacinės veiklos 
pradininkas, apylinkės metinio 
susirinkimo proga tos 15-kos me
tų sukakties atžymėjimo reikalų 
viešai iškėlė. Melb. apyl. Valdy
ba tęsdama p. Mieldažio mintį, 
ryžosi sukaktį atžymėti išlei
džiant specialų “Mūsų Pastogės” 

• numerį, kuriame atsispindėtų 
bendruomeninio darbo eiga, pa
siekti laimėjimai ir ateities pro
blemos.

Apylinkės valdyba šio numerio 
redaktoriumi pakvietė p. A. 
Krausą (4 Grandview Ave., Ma- 
ribyrnong) ir isiuntinėjo visoms 
Melbourno lietuviškoms organi- ' 
zacijoms laiškus (viso 19), kvies
dama jas prisidėti prie minėto 
numerio išleidimo medžiaga 
(straipsniais ir nuotraukomis) 
bei lėšomis. Apylinkės valdyba 
manydama, kod galėjo kokią or
ganizaciją neapsižiūrėjusi pra
leisti ir nepasiųsti kvietimo, šiuo 
viešai kvečia visas organizacijas 
sukaktuvinio “Mūsų Pastogės” 
numerio išleidimo talkon.

Ta pačia progo apylinkės val
dyba taip pat kviečia visus bu
vusius apylinkės valdybų pirmi
ninkus, valdybų narius ir šiaip 
bendruomenės narius, kuriems 
rūpėjo ir teberūpi bendruomeni
nis gyvenimas ir jo ateitis, siųs
ti savo straipsnius redaktoriui p. j 
Antanui Krausui jo adresu. Su-

kaktuvinis numeris numatomas 
išleisti antroje rugsėjo mėnesio 
pusėje.

Prileidžiant, kad prisiųstoje 
medžiagoje tas pats reikalas ga
li būti aprašytas keliais atvejais, 
redaktoriui palikta teisė straips
nius trumpinti ir pačiam spręsti.

Specialaus numerio išlieidimas 
pareikalaus ir didesnių išlaidų, 
negu reikia savatiniam numeriui 
išleisti. Tad mielus melburniškius 
maloniai prašome jį paremti au
komis, kurias priima apylinkės 
valdybos narys Ignas Alekna, 
5 Lynch St., Brighton.

Melbourno Apylinkė* V-b#

LAIŠKAS MELBOURNIEČIAMS
Melbourne Apylinkės Valdyba, 

gavusi iš ALB Krašto Valdybos 
atsišaukimų į Australijos lietu
vius dėl reikalo mokėti solidaru
mo — lietuvio mokestį ir nega
lėdama visų tautiečių aplankyti, 
pridėjusi dar savo laiškų — pra
nešimų vietos reikalais išsiunti
nėjo paštu visiems, kurių tik ad
resus turėjo (virš 600). •

Melbourne Apylinkės Valdyba 
šiuo viešai prašo visų tautiečių 
sumokėti tų menkų 10 šilingų me
tinį lietuvio mokestį ir tuo parody
ti, kad jungiamės į bendrų lietu
viškų šeimų, kurioj daug, vai daug 
narių už tautinį reikalų nesigailė
jo ir savo gyvybių.

Melbourno Apylinkės V-ba

. Nors ir pavėluotai dėkojame vi
siems programos dalyviams, išpil- 
džiusiems įspūdingų birželio išve
žimų minėjimų, įvykusį birželio 
27 d. Bankstowno Liet. Namuose: 
paskaitininkui B. Stašioniui, “At
žalos” vadovui S. Skoruliui ir jo 
bendradarbiams p. p. A. Grinienei. 
D. Labutytei, A. Gasiūnui ir A.

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcaste- 

lio ir apylinkės lietuviams bus 
laikomos rugpiūčio 22 d. 9.30 vai. 
šv. Lauryno bažnyčioje, Broad
meadow. Išpažinčių bus klausoma 
nuo 8.45 vai., prieš pamaldas.

Po pamaldų klebonijos svetainė
je vyks Newcastelio Vyt. Mačer
nio ateitininkų kuopos susirinki
mas su paskaita ir pasitarimais 
aktualiais klausimais.

Kun. S. Gaidelis S.J.

PATIKSLINIMAS
Pereitam M.P. Numery straips

ny “Svarstymai apie aukas” ne
teisingai paskelbta, kad Australi
jos gyventojai į metus suaukoja 
įvairiems tikslams 11 milijonų 
svarų. Iš tiesų, autoriaus buvo 
parašyta, kad aukų sudedama 100 
milijonų svarų. Autorių maloniai 
atsiprašome.

Red.

VISUR
Asrtida ir Vytenis Šliogeriai 

tuoj po vestuvių išvyko į Fidži sa
las vienas su kitu arčiau susipa
žinti ir pasidžiaugti vedybinio 
gyvenimo pradžia.

Nors jau persiritom į antrųjų 
pusę, bet tik dabar patyriau, kad 
šie 1965-ji metai Lietuvių Bib
liografinės Tarnybos Biuletenyje 
“Knygų Lentynoje” vadinami 
“Kunigaikščio Mikalojaus Radvi
lo Juodojo” metais.

Neseniai Perth meno gaelrijoje

PADĖKA
Karpiui; p. J. A. Jūragiui. “Dai
nos chorui ir jo dirigentui p. K. 
Kavaliauskui; p. A. Plukui už de
koracijas ir p. Sankauškui už iliu
minacijas, p. Ramanauskienei už 
pagamintas vėliavėles — ženkliu
kus.

Bankstowno Apylinkės 
Valdyba

ATMINK,

Musų Pastogės

PASIRŪPINK PAKVIETIMAIS Iš ANKSTO!

S.
E.
B.
V.

kad rugpiūčio 28 d.
Auburn salėje (F. O’Reilly Auditorium) 

įvyksta

SPAUDOS BALIUS
AUSROS” 

TUNTE
SUEIGOS

Savaitgalis praėjo su visa eile 
skautiškų pasireiškimų. Rugpiūčio 
1 d. “Živilės” d-vės jaunesniųjų 
skaučių sueiga įvyko Lidcombe, 
kurių pravedė v.s.v.sl. R. Zinku- 
tė. Susirinko 28 jaun. skautės. I 
sueigų atsilankęs kun. P. Martu- 
zas mažųsias skautes pamokė že
maitiškai dainuoti “Pempei, pem
pei”. Būrelių galvomis buvo pas
kirtos pačios jaun. skautės (lig 
šiol buvę būrelio galvomis gelton- 
šlipsės liko globėjomis). Lauželį 
pravedė skautė Rasa Zinkutė, ku
rio programoje “Televizijos inter
view” jaunesniosios skautės atsa
kinėjo kų jos žino apie Lietuvos 
kunigaikščius.

5 vai. v. p. Žalių namuose įvyko 
“Geležinio Vilko” skautų vyčių 
būrelio sueiga, vadovaujant būre
lio vadui ps. A. Alčiauskui. Su
eiga pradėta giedant “Lietuviais 
esame mes gimę.”

Skautininko B. Žalio paskaita: 
“Kų veikti vyčių sueigose’ ’sukė
lė gyvų ir ilgai užtrukusių disku
sijų. Sueigoje peržiūrėtas, dalinai 
paruoštas vasaros stovyklos pla
nas ir kiti įsipareigojimai tunto 
veikloje.

Liepos 31 d. Bankstowne įvyko 
“Lapių” skilties sueiga, vadovau
jant tos skilties skiltininkei, skau
tei Gražinai Zigaitytei. Sueigoje 
stengtasi seseriškai padėti kandi
datėms pasiruošti įžodžiui.

“KARTĄ SKAUTĖ — 
VISUOMET SKAUTĖ

L. Žalienės iniciatyva, rugpiū
čio 1 d. buvo sušauktas, anksčiau 
buvusių aktyvių skaučių susirin
kimas. Viso susirinko 12, daugiau
siai prieš dešimtmetį ir anksčiau 
skautavusių, dabar jau sukūrusių 
šeimas skaučių. Daugelio jų vai
kai yra pradedantieji skautauti 
jaun. skautų-čių draugovėse. Su
sirinkime nutarta prisidėti prie 
skautų Židinio (gal sudarant at
skirų — gyvesnę žiežirbų) ir pa
dėti tuntui. Susirinkime dalyvavo 
tunto skaučių skyriaus vedėja s. 
E. Laurinaitienė.

Rugsėjo 12 d. Tautos Šventės 
proga Sydnejaus liet, skautai Lid
combe ruošia iškilmingų paradų, 
kur/ priims Krašto Valdybos pir
mininkas p. S. Narušis. Paradui 
jau dabar ruošiamasi.

“ŠLAPIA” DŽIAMBORE
Užsienio korespondentai prane

ša, kad rugpiūčio 1 d., 10.000 
skautų-čių iš 25 kraštų, susirin
kusių 9 dienų stovyklai Švedijoj, 
buvo užklupti nepaprastai smar
kaus lietaus ir jų stovyklavietė 
paversta tik purvo jūra. Vyresnie
ji skautai dirba be sustojimo kas
dami nusausinimo griovius, jiems 
gelbsti Švedijos kariuomenė, pri- 
siųsdama traktorius, auto maši
nas ir kitus reikmenis.

VISAIP
įvykusioje konkursinėje piešinių 
parodoje mūsų dail. Henrikui Šal
kauskui atiteko pirmoji premija 
— 210 gn. Tai bene pirmoji tokia 
konkursinė piešinių paroda Aus
tralijoje su tokia aukšta premija.

Kalbant apie dail. H. Šalkaus
kų patirta, kad neseniai jis įsi
gijo naujų profesijų: pradėjo tei
sėjauti konkursinėse parodose ir 
skirstyti premijas. Panašiu keliu 
eina ir dail. L. Urbonas: pame
tęs teptukų jis pradėjo lektoriau- 
ti. Neseniai skaitė paskaitų meno 
klausimais Cronulla meno mėgėjų 
ratelyje, o dabar pakviestas skai
tyti panašių temų į Wollongong.

PAKVIETIMUS PLATINA:
Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 535455 
Kolakauskas, 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 6499379 
Barkus, 80 Links Ave., Concord, tel. 733984 
Skrinska, 7 Lemnos Street, Homebush.

V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 554640
A. Giliauskas. 52 Jeffrey St, Kirribilli, tel. 921371
K. Kavaliauskas, 196 Gibson Ave., Padstow, tel. 775262 
J.P. Kedys, 93A Argyle St., Parramatta, tel. 6359787 
S. Zablockienė, Spaudos kioskas, Lidcombe
S. Žukas, 13 George Street, Lambton, N.S.W.
A. Alyta, 13 Archibald St., Lyncham, A.C.T.
M. Gailiūnas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.
V. Kazokas, 13 Percy Street, Bankstown.
Kviečiame pakvietimais ir stalais apsirūpinti iš anksto, 

savas grupes prie stalų.
Stalus skirsto V. Kazokas.

{ėjimu — 25 šilingai asmeniui. Baliaus pradžia 7 ▼., pabaiga 1

ŽIDINIEČIŲ SUEIGA
Pranešame, kad rugpiūčio 22 d., 

sekmadienį, 2 vai. p.p. įvyks se
nųjų skautų židinio sueiga East 
Hills parke prie George upės, ži
dinio nariams dalyvavimas būti
nas, Taip pat nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti Aušros Tunto va
dovybę, vyresnius skautus ir vy
čius, o taip pat ir visus skautų 
bičiulius. Blogam orui esant suei
ga įvyks tuoj po liet, pamaldų 
Liet. Klubo patalpose Lidcombe. ( 

Židinio Vadovybė

BANKSTOWN LIETUVIŲ 
NAMŲ VALDYBOS 

PRANEŠIMAS
Rugsėjo 5 d. 2.30 vai. p.p. Ban

kstown Lietuvių Namų salėje, 
esančioje East Terrace St., Bank
stown, šaukiamas visuotinis Na
mų narių susirinkimas šia darbo
tvarke :

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo prezidiumo su

darymas ;
3. Mandatų Komisijos praneši

mas;
4. Namų Valdybos Pirmininko 

pranešimas;
5. Revizijos Komisijos praneši

mas;
7. Diskusijos dėl pranešimų;
8. Naujos Valdybos rinkimas;
9. Revizijos Komisijos 

mas;
10. Namų statybos darbų 

gimo einamieji reikalai;
11. Klausimai ir sumanymai;
12. Susirinkimo uždarymas.
Namų nariams dalyvavimas su

sirinkime yra būtinas, nes čia bus 
svarstomi labai svarbūs Namų 
Statybos užbaigiamieji darbai ir 
finansų reikalai.

Susirinkiman kviečiame ir 
jančiančiuosius.

Nesant reikiamam skaičiui 
rių, susirinkimas bus atidėtas 
sę valandos vėliau ir, po to 
laikomas teisėtu nežiūrint narių 
skaičiaus.

Bankstown Lietuvių Namų 
“Dainavos’’ Valdyba

PRANEŠIMAS SYDNEY 
LIETUVIAMS

Tautos šventės minėjimas Syd- 
nejuje numatomas rugsėjo 12 d., 
sekmadienį, tuoj po pamaldų ten 
pat prie bažnyčios parapijos sa
lėje Lidcombe. Minėjimų rengia 
visos trys 
dybos.

Sydney 
mato savo

rinki

užbai-

pri-

na- 
pu- 
bus

Sydney apylinkių val-

apylinkės Valdyba nu- 
kadencijos metu išleis-

Anų penktadienį Sydnejų par 
siekė “Flavia” laivu iš užjūrio su
grįžę melburniečiai inž. Visval- 
dis Alekna, jo žmona Vida ir sū
nus Darius. Jie keletu metų pra
leido Anglijoje ir apvažinėjo ki
tus Europos kraštus. Iš Sydney 
Žie tuo išskubėjo į “gimtąjį” Mel
burną, kur gyvena jų tėvai.

ti specialų Mūsų Pastogės nume
rį, kuris pasirodytų ateinančių 
metų pradžioje. Tuo reikalu tar
tasi su Bankstowno ir Cabra- 
mattos apylinkių valdybomis, ku
rios sutiko bendradarbiauti ir .to 
numerio išledimą lėšomis parem
ti.

PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS
Pirmininkas p. A. Laukaitis 

prašo praneti, kad Plunksrtos 
Klubo posėdis įvyks rugpiūčio 21 
d., šeštadienį, 4 vai. p.p. p.p. Ju
ragių namuose 35 Cornelia St., 
Punchbowl. Posėdyje paties pir
mininko referatas, pasitarimai 
klubo leidinio reikalu ir kiti klau
simai. Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

PRANEŠIMAS SYDNEY 
LIETUVIAMS

Sydney Liet. Klubo patalpose 
kiekvienų sekmadienį veikia skai
tykla. Stengiamasi, kad joje būtų 
viso pasaulio lietuvių spauda, bet 
dėl lėšų stokos Klubas tuo tarpu 
nėra pajėgus jų užprenumeruoti.

Klubo Valdyba kreipiasi j lietu
vius, prenumeruojančius laikraš
čius bei žurnalus, perskaičius jų 
nesunaikinti, bet paaukoti Klubo 
skaityklai. Pageidaujami rimtesni 
žurnalai ir kitomis kalbomis. Su
tinku paaukoti prašomi atvykus į 
pamaldas įteikti parapijos kiosko 
vedėjai p. Zablockienei arba tie
siog pristatyti Klubo skaityklai 
39 Church St., Lidcombe, tel. 
649 8879. Budima kiekvienų sek
madienį.

Lietuvių Klubo Valdyba
PARENGIMAI CANBERROJE
Canberros Liet. Klubo Komite

tas savo patalpose ruošia visų eilę 
paskaitų. Parengimų tvarka:

a) rugpiūčio 24 d., antradienio 
vakare, 7.30 vai. Lietuvos un-to 
dipl. juristas Pranas Martišius 
skaitys paskaitų “Jungtinės Tau
tos” (U.N.O.);

b) rugsėjo 14 d. (antradienio 
vakarė) 7.30 vai. rašytojas Petras 
Pilka skaitys referatų “šią tech
niško amžiaus dienų šeimininkės 
gyvenimas” (koreferuoja rašytoja 
Elzė Ratienė);

c) rugsėjo 28 d. (antr. vak) 
7.30 vai. inž. Napoleonas Volkas 
skaitys paskaitų “Bažnyčia ir nu
tautėjimas”.

Canberros lietuviai prašomi 
šiuos parengimus įsidėmėti.

PADĖKA
Vos tik grįžusius iš kelionės mus pasivijo skaudi 

kad mirė mūsų dėdė
plkn. PRANAS SALADŽIUS, 

kurį sergantį aplankėme būdami Amerikoje.
Liūdesio valandoje mus užjautusiems spaudoje “Dainos 

chorui ir dirigentui p. K. Kavaliauskui, M.P. redaktoriui p. 
V. Kazokui, p.p. Protams, O. Šalkauskienei, H. Šalkauskui, - 
Daniškevičiams, Maksvyčiams, P. Ropei ir visiems, užuojau
tas pareiškusiems raštu ir žodžiu, tariame nuoširdžią padėką.

Nogiai ..
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