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“Sms Aust, jaunimas jau Amerikoje
Ne gaus i palyginamai mūsų 

bendruomenė, tad visai nenuos
tabu, kad daugelis dalykų nors taika puikiausia. 
savo charakteriu ir visuomeniš
kų, pravedama šeimyniniu būdu. 
Ir tai yra gražus pavyzdys ne 
tik mums patiems, bet ir prieš 
kitus, kaip mes galime sutarti
nai pravesti ir įvykdyti, kaip vie
noj didelėj šeimoj. Štai kad ir 
mūsų jaunimo atstovų pasiunti
mas į Jaunimo Kongresą: niekas 
nepriekaištavo, kad kieno vai
kas važiuoja, tegul tas ir rūpinai
si bet mes visi sutartinai rūpino
mės, remdami ir aukodami, kaip 
savais vaikais. Faktas, kad vie
no bendruomenės nario skan
dalingas nusmukimas lygiai par 
Žeminimo ir gėdos šešėlį meta 

t visiems bendruomenės nariams.
Tačiau iš kitos pusės kokio nors 
nario visuomeninis, meninis ar 
mokslinis iškilimas drauge mo
raliai pakelia ir pačią bendruo
menę. Galime mes būti krašte 
ir eiliniais piliečiais ar bendruo
menės nariais, bet jeigu kuris 
S mūsiškių vienoj ar kitoj sri
ty iškyla į garbingas aukštumas, 
mes visai teisėtai jais pasididžiuo
jame ir vertai net prieš kitus par 
sigiriame, kad štai lietuvis to ir 
to pasiekė, ir ten reikšmingai 
pasižymėjo.

Prasiveržti į priekį yra gal 
du keliai — mūsų pačių talen
tingumas ir mokslas. Tačiau kaž
kodėl mes patys nežinia dėl ko 
iš mūsų pačių tarpo iškilusius re
tus asmenis taip ir paliekame 
kaip niekur nieko, lyg tai būtų 
labai jau kasdieniškas reiškinys, 
kad nėra čia ko ir domėtis. Gi 
kai kiti mūsiškius pripažįsta! ta
da ir mes patys pamatome, ką 
savo tarpe jfurime\ arba (daž
niausiai) turėjome.

Nekalbant apie talentus moks
lo kelias priklauso išimtinai mū
sų jaunimui. Rūpestis jaunimu 
yra ir buvo gyvas, bet respek- 
tas jaunimui, ypač tam, kuris 
veržiasi į priekį, iki šiol dar nė
ra praktikuotas.

Kasmet iš mūsų jaunimo po 
kelis baigia aukštuosius moks
lus. Baigia ir pabaigę dingsta 
visuomenės nepastebėti. Tik 
skundo keliu prisimenama, kad 
tokių yra, bet mes jų neturime. 
O tai greičiausia dėl to, kadjnes 
patys jų neįvertiname. Jau prieš 
kiek laiko panašiu klausimu šio
je skiltelėje buvo kalbama, bet 
neatrodo, kad iškeltoji mintis ati
tinkamai pagerbti tuos retus ir 
ištvermingus jaunuolius, būtų su
silaukus pritarimo ar bent atgar
sio. O toks baigusių iš visuome
nės pusės pagerbimas ir parody
tas respektas juos labiau su sa
vaisiais surištų, gal net įparei
gotų.

Juo labiau pagerbtini ir res- 
pektuotini tie reti žmonės, ku
rie po. kieto darbo įgyja aukš
tesnį mokslo laipsnį. O jie patys 
kildami drauge ir mus kelia, gy
vu pavyzdžiu tėvams ir jaunimui 
stoja. Kodėl gi tokių pavyzdžių 
kokia nors iškilme nepristatyti ir 
visai visuomenei? Kažkodėl mes 
skubame surengti pagerbtuves 
sulaukusiems tam tikro amžiaus 
(lyg čia būtų koks nuopelnas). 
Gražu ir tai, bet pagerbti savo 
veržlius žmones yra dar gražiau 
ir prasmingiau. Tik viena mūsų 
bendruomenės dalis supranta ir 
moka pagerbti savo iškiliuosius 
vaikus, tai katalikai kunigus- nors 
jų pastangos baigti savo mokslus 
nė kiek nepranašesnės už tuos, 
kurie baigia mediciną, inžineriją

Gautomis žiniomis mūsų Jaunimo Delegacija laimingai pasie
kė Čikagą ir jau išvyko į Jaunimo Stovyklą Dainavoje. Visų nuo-

Mū-
Lie-

vai.

PALYDĖTI JAUNIMO 
KONGRESAN

Australijos jaunimo delegatai 
gana gausių sydnejiškių birželio 
18 d. buvo išlydėti iš Sydney aero
dromo į Jaunimo Kongresų.

Paskutiniai besileidžiančios sau
lės spinduliai ružavai nupsalvino 
dingstant rytų pusėn lėktuvą, 
sų atstovai išvyko į Pasaulio 
tuvių Jaunimo Kongresą.

Šeštadienį, birželio 18 d. 5
vak. Sydnejaus aerodrome didžiu
lis būrys lietuvių išlydėjo savo rin
ktinius sūnus ir dukras tapti še
šiom savaitėm Australijos lietuvių 
ambasadoriais Amerikoje.

Išvykstantieji ir palydintieji rin
kosi aerodroman jau apie 3 vai. p. 
p. Visi atstovai pakilioje nuotai
koje, mergaitės nešinos gėlių puo
kštėmis. Atsisveikinti atvyko Auš
ros Tunto uniformuoti skautai ir 
skautės, visuomeninių organizaci
jų ir bendruomenės atstovai. New
castle atstovę atlydėjo net pats 
apylinkės pirmininkas p. S. Žu
kas su žmona.

VALYMAI KINIJOJE
Paskutiniu metu Kinijoje pra

dėta valymų akcija pačioje komu
nistų partijoje. Atrodo, kad Kini
ja vadovaujasi tais pačiais prin
cipais, kurie buvo savu laiku prak
tikuoti Stalino Rusijoje. Valymo 
reikalas iškilo pastebėjus, kad kai- 
kur, ypač Kinijos provincijoje tie 
patys komunistai ir net jų vadai 
pasirodė “buržuazinio nusistaty
mo’”. Kaltinimas toks lengvas, kad 
kiekvienas gali būti apkaltintas ir 
pasmerktas. Spėjama, kad šis va
lymas pareikalaus daug aukų.

*
Amerikiečiai Vakarų Vokietijo

je laiko apie 230.000 karių. Jų iš
laikymo sąskaiton Vokietija turi 
pirkti iš Amerikos prekių už 200 
milijonų dolerių.

*
Daugiau kaip savaitę iš Canbe- 

rros buvo dingęs Malazijos diplo
matas Tun Lim Yew Hock. Vė
liau ' jį nepažįstamas australas 
pristatė į Canberrą. Diplomatas 
buvo susirgęs irglobojamas vieno 
jam nepažįstamo, kuris tik suži
nojęs, kad ir jis yra aukštas sveti
mos valstybės pareigūnas, susigrie
bė ir pristatė į namus.

*
Kanada pasirašė su Sov. Rusija 

prekybos sutartį, kad parduos per 
trejus metus Rusijai šešis milijo
nus tonų kviečių ir miltų. Per pas
kutiniuosius 3 mėnesių Rusija su
mokėjo Kanadai už kviečius virš 
vieno milijardo dolerių. Raud. 
Kinija pasiryžusi pirkti iš Kana
dos 4 mil. tonų kviečių..1 ■

ar kitokią mokslo šaką, nekal
bant jau apie aukštesnius pasie
kimus ar laimėjimus. Kodėl gi 
mes negalime pasekti ką tik duo
tu pavyzdžiu ir pagerbti lygiai ir 
visus kitus, kuriais mes galime ne 
tik pasididžiuoti, bet ir nemažiau 
tikėtis iš jų, kaip ir iš kunigų? 
Jie pakildami kelia ir visą ben
druomenę, tad pačiai bendruo
menei ir tinka pasirodyti, kad ji 
tokius įvertina ir atitinkamai 
respektuoja.

(v.k.)

praleistos 
įvairius 

dovanėles

Paskutinės minutės 
bepildant kelionės 
formuliarus, beperkant 
ir pasikeičiant atsisveikinimo žo
džiais su artimaisiais. Pats p. 
Narušis drauge atsivežė ir išdali
no naujausią Mūsų Pastogės nu
merį.

Prieš lipant į lėktuvą atstovai 
ir jų artimieji bei svečiai buvo pa
gerbti Qantas suruoštoje arbatėlė
je. Dosnus tautietis p. J. Sarokas 
įteikė išvykstančioms mergaitėms 
gintaro dovanėlių. Australijos lie
tuvių jaunimui daug padėjęs iš
rūpinant parlamentarų parašus ir 
min. pirmininko Holt sveikinimą 
Mr. F. Stemart, M. H. R. atsku
bėjo pasivėlinęs delegatams jau 
belipant į lėktuvą.

Priėmimui baigiantis po atsis
veikinimo dainų ALB Krašto Val
dybos pirm. p. Narušis tarė atsi
sveikinimo žodį primindamas ats
tovams jų tikslą ir Australijos lie
tuvių viltis. Kun. P. Butkus iš
vykstančius kelionėn palaimino 
malda ir pašlakstymu. Pagaliau

delegacijos pirm. p. R. Cibas jr. 
padėkojo tautiečiams už aukas, 
darbą ir rūpestį užbaigdamas žo
džiais -t- “Mes neapvilsime jūsų”.

Taip užsibaigė eilės mėnesių in
tensyvus darbas, planavimas, rū
pesčiai. Entuziazmas, pasiryžimas 
ir užsispyrimas nugalėjo įvairias 
kliūtis. Rezultatas — vietoje pra
džioje pramatytų poros atstovų 
šiuo lėktuvu išskrido 37 lietuviai. 
Atpildas — pasitarnauta lietuvių 
tautos labui.

Jaunimo Centrinis
Komitetas

ATEIVĖ PRIEŠ
Mr. E.G. WHITLAM

Žinoma žurnalistė ir nenuilsta
ma kovotoja prieš komunizmą lat- 
vaitė Eiga Erika Rodze Australi
jos liberalų partijos išstatyta kan
didatė į federalinį parlamentą 
Werriwa (N.S.W.) rinkiminėje 
vietovėje. Jos oponentas toje pa
čioje vietovėje yra Australijos 
Darbo Partijos Vicelyderis Mr. E. 
G. Whitlam. Kova tikrai nelygi, 
nes Mr. Whitlam yra vietinis au
stralas ir iškilęs į politines viršū
nes, o ponia Rodze yra ateivė. Ta
čiau visaip gali būti. Australijos 
federalinio parlamento rinkimai 
įvyks šių metų pabaigoje. Jau da
bar ponia Rodze pradėjo rinkiminę 
kampaniją.

Prancūzijos prez. gen. de Gau-' 
lie su žmona pereitą savaitę atvyko 
į Maskvą oficialaus vizito. Pasita
rimuose su Maskvos galvomis prez. 
de Gaulle bandys tarpininkauti 
tarp rytų ir vakarų siekiant tai
kos. Prezidento žodžiais, Europa 
turi siekti nuo Atlanto iki Uralo.

Kinijos min. p-kas Ču-en-Lai bir
želio 28 d. numato vizituoti Pakis
taną, į kur užsuks grįždamas iš 
Rumunijos ir Albanijos.

' ■ *
Australija ir Lenkija neseniai 

pasirašė prekybos sutartį. Smul
kesnių tos sutarties punktų dar 
kol kas nepaskelbta.

★

Jungtinių Tautų gen. 
rius U Thant smarkiai

sekreto- 
kritikuo-

PASIKĖSINIMAS
PRIEŠ Mr. CALWELL

Liepos 21 d. vakare vykstant iš 
politinio susirinkimo į opozicijos ir 
Australijos darbo partijos vado 
Mr. A. Calwell mašiną buvo paleis
tas šūvis. Pats Mr. Calwell buvo 
sužeistas tik sudužusių automobi
lio stiklų. Šūvį paleido jaunas vai
kinas, kuris vėliau policijos buvo 
suimtas.

Prieš 50 metų Palestinoje buvo 
vos 100.000 žydų, kai iš viso Pa- 
lesįina turėjo 750.000 gyventojų. 
1948-49 m. 600.000 arabų apleido 
Izraėlį ir šiuo metu šiame krašte 
yra du su puse milijono gyvento
jų ir beveik vieni žydai.

11.000 PARAŠŲ
IŠ N. ZELANDIJOS

ja amerikiečių politiką Vietname 
ir reikalauja naujų politinių 
posūkių, kad išvengus katastrofos. 
Problemos atstūmimas jos ne- 
sprendus padėtį tik pablogina. Jo 
nuomone, kas buvo įmanoma per
nai, to negalima įgyvendinti šie
met.

*
Rugsėjo 11 d. Pietų Vietname 

pramatyti generaliniai rinkimai, 
kur bus išrinktas 108 narių par
lamentas ir kuris turės paruošti 
krašto konstituciją.

*
J Amerikos kvietimą dėtis prie 

pakto, kuris apriboja atominių gin
klų bandymus, raud. Kinija pasisa
kė neigiamai.

BANKSTOWNO PADĖKA

Bankstowno apylinkės Valdyba 
raštu padėkojo federalinio parla
mento nariui p. F. Stewart ir N. 
S.W. parlamento nariui p. N. J. 
Kearns pasirašiusiems Lietuvos 
laisvės reikalaujančią peticiją 
Jungtinėms Tautoms.

Abiejų šių parlamentarų elekto
ratų ribose yra Bankstowno apy
linkė. Bankstowno apylinkės Val
dyba mano, kad būtų gera, kad 
ir pavieniai gyventojai siųstų sa
vo padėkas peticiją pasirašiusiems 
parlamentarams.

PAPILDOMOS AUKOS
Jaunimo Kongreso Centrinis Ko

mitetas dar gavo papildomų aukų:
E. Eidėjus $10

. p.p. A.E. Gaideliai iš N. Gvinė
jos $15.

J.K. Centrinis Komitetas dėko
ja:

Sydnejaus atstovų į Pasaulio 
Liet. Jaun. Kongresą ir Centrinio 
Komiteto vardu dėkojame Sydne
jaus Apyl. Valdybai už suruoš
tas malonias išleistuves. Dėkojame 
visiems už išreikštus linkėjimus bei 
padrąsinimus, už prisidėjimą prie 
išleistuvių pasisekimo savo atsilan
kymu, moraline parama ir auka.

Ypatingas ačiū: p.p. Miniotui 
Sydnejaus apyl. p-kui, O. Baužie- 
nei ir Sydnejaus Liet. Mot. Soc. 
Globos Draugijos narėms, taip gra
žiai paruošiusioms garbės stalą ir 
bufetą.

Jaunimo Centrinis Komitetas

Birželio 17 d. į Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą iš N. Zelan
dijos išskrido V. Grigaliūnas, iš- 
siveždamas 11.000 parašų peticijai 
Jungtinėms Tautoms prašant Lie
tuvai laisvės.

Pažymėtina, kad šie parašai su
rinkti vieno žmogaus iniciatyva ir 
pastangomis — tai uolusis ir ne- 
atlyžtamas p. A. Kantvainis, ku
ris rinkimą pats vienas ograniza- 
vo ir pravedė visose galimose vie
tose. Mūsų Pastogės paprašytas 
jis tikriausia papasakos, kaip to
kį didelį darbą atliko.

Palyginus su Australija, kur 
tesurinkta vos 5.000, N. Zelandi
ja per p. A. Kantvainį šioje sri
tyje toli pralenkė visus kraštus.

Kaip pranešama iš N. Zelandi
jos, tenka stebėtis p. A. Kantvai- 
nio energija, norais ir pasišven
timu, nes tik jo pastangomis su
rinkta tiek parašų.

SVARBU SYDNEY 
JAUNIMUI

PARAŠAI PETICIJAI
Peticijai Jungtinėms Tautoms 

reikalaujant Lietuvai laisvės Au
stralijoje surinkta ir pasiųsta virš 
5.000 parašų. Žemiau paduodame 
parašų skaičių vietovėmis:

Kilus idėjai įsteigti lituanisti
nius kursus Australijos Liet. Stud. 
Sąjungos Sydnejaus Skyriaus Val
dyba yra suorganizavus paskaitų 
ciklą — seminarą lituanistinėmis 
temomis. Paskaitos bus seminari
nio pobūdžio, t.y. po' paskaitos seks 
klausimai ir diskusijos. Su kiek
vienu parengimu bus parūpintos 
vaišės ir kavutė.

Tokios paskaitos — seminarai 
vyks kas antrą sekmadienį 1 vai. 
p.p. Lidcombe Lietuvių Namuose 
(39 Church St.).

Pradedama liepos 3 d. Dr. R. 
Zakarevičius kalbės apie lietuvių 
kalbą ir jos kilmę.

Sekantį sekmadienį tuo pačiu 
laiku Vytenis Šliogeris kalbės apie 
Lietuvą naujaisiais laikais. Temos 
pasirinktos, kad būtų įdomios ir 
aktualios.

Liepos 17 d. tema “Lietuvos 
priklausomybės atgavimas”;

Rugpjūčio 7 d. — "Lietuva

Sydney 2.000
Melbourne 1.000
Adelaide 800
Geelong 200
Perth 200
Hobart 160
Wollongong 140
Newcastle 120
Albury 100
Canberra 100
Brisbane 90
Morwell ■ 70
Lauceston 40
Sale 20
Surfers’ Paradise 20

J. K. Centrinis Komitetas

ne-

ne-

priklausomybės laikais”.
Rugpjūčio 21 d. — “Lietuva an

trojo pasaulinio karo laikotarpiu” 
ir Rugsėjo 4 d. — “Dabartinė Lie
tuva (1945-1966)”.

Visi, ypač jaunesnieji, kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti. Visais in
formaciniais reikalais kreiptis j 
laikiną stud, skyriaus sekretorę 
Z. Šidlauskaitę tel. 741431.

DAR VIENA DEMONSTRACIJA

Neseniai įvykusioje Devintinių Procesijoje (Manly, Sydney) tūkstantinėje eisenoje da
lyvavo organizuotai ir lietuviai savo tautinėje aprangoje su tautinėm religinėm insignijom. 
Nuotraukoje dalis lietuvių su kun. P. Butkum,

1
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JONUI VENSLAUSKUI

E. ir 1. Jonaičiai
Jonas šoliūnas

Mielus p.p.

VENCLOVUS,

ponios broliui staiga mirus, nuoširdžiai užjaučia

Bukevičių Seimą
mies

Mieliems' bičiuliams
yra: 
apie

staiga mirus, jo seserį Jadvygą ir šeimą Venclovus 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

PAVERGTŲJŲ SAVAITE
PAVERGTŲJŲ SAVAIMĖ PAVERGTŲJŲ SAVAITE 

AUSTRALIJOJE SYDNEJUJE —
LIEPOS 17-23 d.d.

no universiteto lektorius.
Mr. Mencinsky, ukrainiečių ats

tovas Pavergtųjų Savaitės Komite
te.

Mrs. E. Rodze, liberalų parti
jos kandidatė

Mr. Elton Wilson, Pirm. Cnrist- 
ian Anti-Communist Crusade.

Po daugelio metų ir didelių pas
tangų pavergtų tautų atstovai pa
dedant draugams australams per
nai pirmą kartą Australijoje su
rengė pavergtųjų tautų savaitę 
spalio 24-30 d.d. Sydnejuje .

Per paskutiniuosius mėnesius 
Sydnejaus pavyzdžiu buvo sudary
tas pavergtųjų Savaitės Komite
tas Brisbanėje ir Newcastle mies
te.

Derinantis su Amerikoje prakti
kuojama pavergtųjų savaite šiais 
metais rengiama Pavergtųjų sa
vaitė liepos 17-23 d.d. Sydney, Ade
laide, Brisbane ir Newcastle 
tuose.

Pavergtųjų savaitės tikslai 
a) atskleisti pasauliui tiesą
pavergtas tautas, b) suteikti prak
tišką ir moralinę paramą siekiant 
joms laisvo apsisprendimo, c) per
spėti Australijos visuomenę nekib- 
ti ant komunistinių kabliukų ir 
nepatekti į komunistinius spąstus, 
kurie gali šiomis krizės dienomis 
ir Australiją padaryti pavergtą
ja.

PASKUTINIEJI PASIRUOŠIMAI
Beveik viskas jau baigta: reiškia, mūsų visuomenė jau laukia 

Jaunimo Kongreso. Stalai paruošti, namai išpuošti. Belieka tik lauk
ti, laukti jaunimėlio iš plataus svietelio.

Jeigu daugumas visuomenės tik laukia jaunimo, tai to negali
ma pasakyti apie įvairius Kongreso komitetų narius. Dabar jiems 
pats karščiausias laikas. Visi pluša, bėga, juda. Ir svarbiausia — su 
tikslu.

Anąkart netyčia užšokau ant tokio akiniuoto vyruko. Sakau
— kažkur matytas. Ir iš tikro dar neseniai mudu mušdavome sta
lo teniso sviedinuką ligi devinto prakaito. Dabar jis užsiėmęs kito
kiu sportu. Jis’ “bėgikas”. Nuo vieno komiteto posėdžio ligi kito 
komiteto posėdžio. Ir vis tekinas.

Vis dėl to jis ant manęs užkliuvo. Nepaleidau, kol man nepa
sakė, kaip vyksta visas darbas paskutinėmis prieš Jaunimo Kon
gresą minutėmis.

Daug man tas vyrukas — JAV Liet. Bendruomenės Centro 
Valdybos narys, Jaunimo Kongreso vicepirmininkas Vacys Kleiza
— papasakojo.

Jis paaiškino, kad prieškongresinėje jaunimo stovykloje daly
vaus apie 400 jaunuolių iš visų keturių pasaulio vėjų. Jie ten ne- žemiau 
dykinės. Numatyta daug paskaitų, pasikalbėjimų. Be to ir kitokios 
novynos užima laiką. Jie gražioje Dainavos stovykloje netoli De
troito taip pat šoks, dainuos, verks ir juoksis. Ten bus visko daug, 
daug.

Visą stovyklos programą tvarko Antanas Saulaitis, S.J. Va
cys Kleiza pareiškė, kad Kongrese numatytos paskaitos tai bus tik 
stovyklinių paskaitų tąsa ir užbaigimas.

Beje, po Kongreso dar bus kaikuriems — išrinktiesiems — 
atstovams studijų stovykla, kur bus intensyviai nagrinėjamos min
tys, iškeltos Kongrese. Ten dalyvaus tik apie 50 jaunuolių.

Kleiza yra greitas. Jis tinka ryšininko pareigoms. Jis toks ry
šininkas ir yra. Jam tenka ryšį palaikyti su Lietuvių Bendruome
nės Centru. Jam rūpi ir Dainų Šventė. Tiesa, Dainų Šventėje visas 
jaunimas iš kitų kraštų dalyvaus kaip svečiai — įėjimas laisvas. 
Na, jie ir įeis! Pasirodo, bus jaunimo paradas su vėliavomis ir kito
kiom išmonėm. Paskum visus svečius supažindins su žiūrovais, o 
mes jiems plosime ir šauksime garsiai valio. Bus gražu.

Kleiza pasakė, kad tuč tuojau po Kongreso visų kraštų ats
tovai vyks į New Yorką, kur jie aplankys Jaungtines Tautas ir 
įteiks peticijas įvairių valstybių atstovams. Bus įspūdinga.

krašto

NSW

baltgu-
Šypsokis — esi ant t.v.

Kleiza informavo, jog dedamos visos pastangos, kad ameri
kiečių spauda rašytų apie Kongresą, kad T.V. rodytų bent jau 
“Miss Lithuania” visai Siaurės Amerikai. Taigi, daroma viskas, 
kad mūsų jaunimas Kongreso metu išplauktų į plačiuosius tarptau
tinius vandenis.

Amerikiečiai bandomi sudominti ne tik karalaitėmis, bet taip 
pat ir Dainų Švente bei statoma opera. Daugumas kritikų pakviesti 
į abu įvykius.

Svarbiausia, sako Kleiza, kad visas lietuviškas jaunimas verda. 
Visi yra sujudę. į visuomeninį darbą išplaukė net ir tie, kurie prieš 
kiek laiko niekuo, kas lietuviška, visiškai nesidomėjo. Kleizos nuo
mone, šitas atgaivinimas ir buvo didžiausias šio Jaunimo Kongreso 
uždavinys. Taigi, Kongresas, lyg tas pavasario potvynis, suka, neša 
jaunimą. Viskas eina, bėga, teška, braška.

skelbiame Sydnejaus 
Pavergtųjų Savaitės programą, iš 
kurios matysite, kad joje dalyviai 
yra federalinė ir valstijos vyriau
sybės, politikai, dvasiškiai, visuo- 
meninkai ir antikomunistinių or
ganizacijų vadai.

¥
Liepos 17 d. - sekmadienį’.

Atidaromasis susirinkimas Tro- 
cadero salėje (George St., City) 
3 vai. p.p.e

Pirmininkas — Dr. L. Ernest 
McDermet.

Australijos Himnas. Arkivys
kupo Ezekiel malda.

Kalbėtojai:
1. W.McMahon, M.P., federali

nis finansų ministeris;
2. J. M. Fraser, M.P., 

apsaugos ministeris;
3. J.’ Maddison, M.L.A., 

teisingumo ministeris;
4. Olechnik, Australijos 

džių bendruomenės pirmininkas;
5. A. W. A. Laing, atsargos ka

rių sąjungos (R.S.L.) atstovas.
Po susirinkimo eisena prie žuvu- 

siems kariams paminklo, kur bus 
padedamas vainikas. Vainiko ce
remonijoms vadovaus kun. S. Gai
delis, S.J.

LOKYS ČIKAGOJE
Jergutėliau, tik to dar betrūko! O tikra tiesa. Kongreso metu 

Čikagoje bus ir slunkius Lokys. Tai mūsų naujosios ir bene moder
niausios operos pavadinimas. Operos Lokys premjera įvyksta lie
pos 1 d.

Kažkas naujo, kažkas nepaprasto. Be jokių fanfarų, be. pasi
gyrimo jaunasis mūsų muzikos pažiba Darius Lapinskas ėmė ir pa
rašė operą. Operai libretto paruošė Vitalija Bogutaitė — Keblienė. 
Pagrindinėse rolėse girdėsime tokius solistus, kaip St. Baras, D. 
Mongirdaitė, A. Stempužienė.

. _ Taigi, sugūžėjęs jaunimėlis pamatys ir operą. Ir veltui! Pasiro
do, kad ir operon visi svečiai pateks veltui. Dabar mane jau ir pa
vydas ima. Ką man reikėjo padaryti, tai išvažiuoti iš Amerikos “už
sienin” ir grįžti kaip atstovui. Tada viskas veltui. O dabar nieko — 
visur reikės žaliukų. Bilietas čia, bilietas ten. Bilietas, bilietas, kaip 
toj operoj.

Vis dėl to nenusimenu. Pabandysiu visur pribūti, viską ma
tyti, viską išgirsti. Ir paskui apie viską jums papasakoti. Tad iki...

¥
Liepos 18 d. - pirmadienį:

Įvairių tautų meno ir išdirbinių 
paroda; meno paroda rūpinasi Mr. 
Krivs, išdirbinių - Mr. Schwarz. 
Parodos vyks N.S.W. švietimo mi
nisterijos meno galerijoje Loftus 
ir Bridge gatvių sankryžoje.

Liepos 19d.- antradienį:
Cocktail Party Wentworth vieš

buty 7-9 vai. vak. Lang St., City.

. Liepos 20 d. - trečiadienį:
Filmų vakaras dalyvaujant Mr. 

Elton Wilson ukrainiečių salėje 70 
Joseph St.. Lidcombe. 8 vai. vak.

¥
Liepos 21 d. - ketvirtadienį:

Viešas susirinkimas Latvių salė
je 32 Parnell St.. Strathfield, 8 vai. 
vak.

Pirmininkas: Aid. Harvey Ford, 
Strathfield burmistras.

Kalbėtojai: Mr. J. Kane, Demo
kratinės Darbo Partijos gen. se
kretorius N. S. W.

' Dr. F. Knopfelmacher, Melbour-

COLL. AKADEMIKE

G. LEVICKIENE IR JOS ŠEIMĄ,

BRANGIAM TEVELIU! JONUI KUKTAI

fLIETUVOJE MIRUS,
i

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA IR DRAUGE LIŪDI

O. P. LukoSiūnai
E. L. Martinkai
Dr. J. ir A. Maželiai
A. V. PetruSkevičiai
L. J. Rackai
E. K. Reisonai

. i i.*, ".i;.1."

ketą ir su ja susijungti. Šio skri
dimo metu vienas astronautas tu
rėjo išeiti iš savo kapsulės ir dvi 
su puse valandos “pasivaikščioti” 
po erdves tuo būdu apeidamas ap
link žemę. Tačiau dėl techniškų 
kliūčių astronautai savo misijos 
pilnai neįvykdė ir laimingai buvo 
nuleisti žemėn.

— * —
Iš Vakarų Vokietijos į Jaunimo 

Kongresą išvyko trylika jaunimo 
atstovų, daugumas jų Vasario 16 
gimnazijos auklėtiniai.

isfeži

Liepos 23 d. - šeštadienį:
Kultūrinis festivalis Konserva

torijoje, Macquarie St., City:
Programoje įvairių Europos ir 

Azijos tautų individualūs ir gru
piniai pasirodymai. Pradžia 8 vai. 
vak. Įžanginį žodį tars Mrs. M.E. 
Furley, M.L.C., O.B.E.

Šią savaitę bus puiki proga kiek
vienam, kilusiam iš už geležinės 
uždangos pagelbėti savo tautoms 
dalyvaujant visuose parengimuo
se.

Šios savaitės pasisekimas dar 
kartą parodys, kad pavergtos tau
tos nėra užmirštos, kad laisvaja
me pasaulyje yra idealistų, galvo
jančių apie jas, padedančių joms 
ir atėjus momentui pasiruošusių 
kovoti už jas.

Pavergtųjų Savaitės Komitetas 
Sydnejuje

NEPAMIRSKITE IŠSIŲSTI 
MOŠŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATOS ADRESU*

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

p.p. VENCLOVAMS

ponios broliui staiga mirus, nuoširdžią užuojautą 
skausme, reiškia

Barkų Seimą

A. A.

JONUI VESELAUSKUI

netikėtai mirus, p.p. R. Venclovų šeimai giliausių užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

V.V. ir A. Sliogeriai

ALB JAUNIMO KONGRESO CENTRINIO KOMITETO

APYSKAITA

N. ZELANDIJOJE

(metams baigiantis birželio 14 d.)

PAMINĖTI BIRŽELIO
TRĖMIMAI

PAJAMOS
Jaunimo organizacijų aukos, parengimų pajamos 

Skautų Aušros Tuntas 
Senųjų Skautų Lelijos Židinys 
Skautų Rajono Vadija 
Brisbanės skautai 
Sydnejaus Studentai Ateitininkai 
Sydnejaus Studentų Skyrius 
Sydnejaus Filisterių Būrelis 
Sporto Klubas “Kovas” 
Sydnejaus “Šviesos” Skyrius

Birželio 14 d. okupantų rusų ko
munistų žiaurumai, įvykdyti 1941 
m. Lietuvoje, buvo prisiminti ir 
pasmerkti Baltų Klubo minėjime.

Minėjime atidarymo kalbų pasa
kė pirmininkas J. Pečiulaitis pa
kviesdamas paskaitai p. Grarj, 
kuris savo kalboj palietė pasauly 
įvykdytus bolševikų žiaurumus iš
keldamas mintį, kad reikia darniai 
ir vieningai kovoti prieš tiraniją. 
Po paskaitos buvo sugiedoti visų 
trijų Pabalti jų valstybių himnai 
ir tuo minėjimas baigtas.

Kitų organizacijų aukos, parengimų pajamos: 
ALB Sydney Apylinkės Valdyba 
ALB Bankstown Apylinkės Valdyba 
ALB Wollongong Apylinkės Valdyba 
Sydney Kūčių Vakaro Rengimo Komitetas 
Sydnejaus Lietuvių Caritas Draugija 
Sydnejaus Katalikų Kultūros Draugija 
Tautos Fondo Atstovybė Australijoje , 
L.K.V. S. “Ramovės” Sydney Skyrius 
Inžin. ir Archit. Draugijos Sydney Sk. 
Sydnejaus Liet. Gydytojų Draugija 
Sydnejaus Plunksnos Klubas

Centrinio Komiteto pajamos:
Suvažiavimas, filmas, gegužinė 
Suvažiavimo bilietai
Vasario 16-sios minėjimas
Jaunimo Metų ženklai

$ 153.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 44.00
$ 20.00
$ 157.00
$ 50.00
$ 10.00
$ 42.00

$ 516,00

$ 86.00
$ 53.00
$ 33.00
$ 16.00
$ 176.00
$ 81.00
$ 40.00
$ 100.00
$ 20.00
$ 41.00
$ 35.00

$ 681.00

$ 182.00
$ 136.00
$ 96.00
$ 49.00

$ 463.00

Po trėmimų minėjimo įvyko vi
suotinis Baltų Klubo narių susirin
kimas. Išklausius valdybos apys- 
kaitinius ir revizijos komisijos 
pranešimus buvo pravesti nauji 
vykdomųjų organų rinkimai, šiais 
metais Baltų Klube lietuvius ats
tovauja <5. Liutikas su kitais dviem 
nariais — A. Kantvainiu ir A. At- 
kočaičiu. Po tiek pat narių įeina 
ir estų bei latvių. Toliau buvo pa
sitarta aktualiaisiais veikimo klau
simais, ypač aktyviau pasireiš
kiant antikomunistine veikla pla
tinant News Digest — Internatio
nal ir kitų antikomunistinę spau
dą.

S.

PADĖKA
Surinkta aukų lapais:

Dantų gyd. K. Bagdonavičius daugiausiai 
surinkęs rinkėjas — $126.00

viso $2732.00

--------------------------------------------- Sydnejaus Filisterių Būrelis $ 315.00
7 T V I A e Skautų Aušros Tuntas
L 1 N 1 V S Sydnejaus Studentų Skyrius

Sydnejaus studentai ateitininkai 
Po antro pasaulinio karo nepri- ALB Albury apyl. Valdyba

klausomybę atgavo 60 tautų. Da- ALB Sale Seniūnija

$ 219.00
$ 30.00
$ 24.00
$ 35.00
$ 11.00

bar iš viso pasaulyje yra 135 ne- ALB Wollongong apyl. Valdyba $ 17.00
priklausomos tautos. ALB Brisbanės apyl. Valdyba $ 72.00

— * — ALB Perth apyl. Valdyba
Aną savaitę amerikiečiai buvo r

paleidę aplink žemę dvi raketas —

. $ 35.00

$ 759.00

Pajamųvieną be žmonių ir kitą (Gemini 9) 
su dviem astronautais, kurie tu
rėjo pasivyti pirmiau paleistą ra- IŠLAIDOS

Centrinio Komiteto parengimų - suvažiavimo, 
filmų, gegužinės, Vasario 16-sios 
Centrinio Komiteto administracija > 
Australijos atstovų išryškinimas J.A.V-se 
Australijos Jaunimo padėka J.A.V. rengėjams $ 
Centrinio Komiteto siunčiamų atstovų kelionės 
bilietai $2205.00
Australijos Jaunimo atstovų kelionės išlaidoms $ 174.00

$ 
$ 
$

192.00
78.00
28.00
35.00

Išlaidų viso $2712.00

Laikinai apjeisdama Sydnejaus 
lietuvius noriu išreikšti savo nuo
širdžiausią padėką visiems, pagel- 
bėjusiems man išvykti į Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą. Ypač 
dėkinga p.p. S. Narušiui, V. ir A. 
Antanaičiams, Apiniams, Bačiulią 
šeimai, M. ir L. Cox, M. Bernotie
nei, Eirošiams, Donielienei, N. ir 
V. Gyliams, Griškaičių šeimai, K. 
Gumeniukienei, Ivinskienei, J. ir 
J. Janavičams, M. ir V. Karpavi- 
čiams, D. ir J. Karpavičiams ,A. 
Kapočienei, Kataržiams, V. ir A. 
Kabailams, G. ir V. Kazokams, E. 
J. ir A. Laurinaičiams, Maura- 
giams, K. Narbutui, T. Rotcui, 
P. Sadauskui M. Slavėnienei, D. ir 
S. Skoruliams, N. ir K. Stašio- 
niams, E. ir E. šliogeriams, N. ir 
V. šliteriams, L. ir B. žaliams, R. 
žižytei.

Lygiai dėkinga ir lietuviškoms 
organizacijoms: ALB Krašto Val
dybai, Sydnejaus Skautų Tėvų Ko
mitetui, Senųjų Skautų Židinio na
riams, Aušros Tunto Vadijai, ir 
visiems tunto skautams-tėms, par- 
davinėjusiems savo rankdarbius 
Kaziuko mugėje, kad paremtų ma
no kelionę į P.L.J. Kongresą ir 
atvykusioms į aerodromą manęs iš
leisti.

Taip pat ačiū skautų Rajono Va
dijai, pristačiusiai mane kandida- .g 
te į Kongresą, ir visiems Sydne
jaus lietuviams, kurie man buvo g 
tokie nuoširdūs ir dosnūs.

Ramunė linkuti

Likutis Centrinio Komiteto žinioje $ 20.00
V. V. Šliogeris

ALB J.K. Centrinio Komiteto Iždininkas

■ ■ ~i 'i

2



1966 m, birželio 27 d. MŪSŲ PASTOGĖ a

KAS LIETUVOS OKUPANTAS
(SANTYKIAI IR BENDRADARBIAVIMAS)

Jau ne pirmą kartą tenka 
skaityti mūsų informacijose, kad 
Lietuva yra komunistų okupuo
ta. Ir mums tokia informacija, 
ypač jaunimui, atrodo gana keis
ta ir net klaidinanti, nes čia tik- 

jokio savarankumo, nežiūrint, 
kad okupuotame krašte pastaty
ta neva lietuviška vyriausybė, 
ideologiniu požiūriu artima ru
siškąją!, tačiau ir šioji vyriausy
bė okupantui tarnauja ne kaip 

toji okupacinė jėga — valstybė bendradarbis, o tik kaip įrankis, 
sumaišoma- su pasaulėžiūrine ar nes krašto ir ekonominį, ir kul- 
socialine. doktrina. Ypatingai ši- tūrinį (jeigu apie tokį galima iš 
to nereikėtų maišyti informacijo- viso kalbėti) gyvenimą apspren- 
je skirtoje svetimiesiems. džia ne Vilnius, o Maskva.

Kalbant arba rašant kiekvie- Komunistinių valstybių net gi 
nu atveju reikia rūpestingai skir- ir pačios Lietuvos kaimynystėje 
ti ir pabrėžti, kas yra tikrasis yra ir daugiau, bet niekas negali 
Lietuvos okupantas — dokrina teigti, kad Lietuva yra Lenkijos 
ar valstybė. Jeigu mes savoje in- ar Jugoslavijos okupuota, bet 
formacijoje ir teigimuose tevar- okupuota Rusijos, 
tesime tik žodį “komunistai”, — * —
daugeliui iškils abejonių, kad Reikia būti tikriems, kad ne
mes nesusigaudom sąvokose, priklausomas komunistinis krašte 
Komunistas, kaip tam tikros do- rėžimas rūpintųsi krašto ir gy- 
ktrinos išpažintojas, gali būti vęntojų gerove. Tuo tarpu rusų 
kiekvienos tautybės, net ir tos, okupuotoje Lietuvoje to nėra: 
kuri yra pavergta ir okupuota, visos duoklės, visa gamyba eina 
Prileiskim, kad vieną dieną tei- " -!! ! ----- *■- Tl x-
siniu ar subversyviniu keliu val
džią Australijoje perima komu
nistai. Ar Australija tokiu atve
ju laikoma “komunistų okupuo
ta”? Visi pripažins, kad Austra
lijoje yra komunistinis režimas 
arba komunistinė diktatūra, bet 
jokiu būdu ne okupuota. Yra pa-

Rusijai, visas okupuotas Lietu
vos' ekonominis gyvenimas pa
lenktas taip, kad lietuviai didžiu
liame sovietiniame dvare tėra tik 
kumečiai be balso ir be teisės į 
krašto ir gyvenimo sąlygų gerini
mą. Tad visai ir nenuostabu, kad 
tie patys žemės ar pramonės dar
bininkai net ir nesistengia paro- 

saulyje daug diktatūrinių režimų dyti kokio nors progreso, nes _ 
vis tiek žino, kad viskas eina ne jėgos nepavergtas, o tik nepa- 
vietos ir gyvenimo sąlygų gerini- ’ v! 
mui, bet okupanto iždui.

Iš kitos pusės niekad nerei
kia tikėtis, kad okupantui rūpi 
okupuoto krašto gerovė. Jeigu 
okupantas rūpintųsi okupuotu 
kraštu ir jo gyventojais bent tiek, 
kiek rūpinasi savuoju, tai nebūtų 
iš viso okupacijos, o greičiau 
protekcija. Bet gi šitokio rūpes
čio okupuoto krašto gerbūviu 
neparodė joks kitas kraštas pa
saulyje, juo mažiau to galima 
laukti iš Sovietų Sąjungos arba 
komunistinės rusų imperijos.

Turint tai minty, iškyla kito
kioj šviesoj ir šiandie mūsų tar
pe labai plačiai komentuojamas 
laisvųjų betariu su pavergtaisiais 
broliais bendradarbiavimo klau
simas. Šito bendradarbiavimo 
pasiilgusi ir viena ir kita pusė,

ir net eilė komunistinių kraštų, 
bet jie nelaikomi okupuotais. Sa
kysim, niekas nelaiko okupuotais 
tokių kraštų, kaip Lenkija, Ju
goslavija, Kuba ir pan., nes jei
gu doktrininę diktatūrinę vyriau
sybę laikytume okupacija, tai 
yra kraštų, kurie yra ir kitokių 
doktrinų diktatūroje, kaip tokia 
Ispanija ar Portugalija.

Okupacija yra lotynų kalbos 
kilmės ir reiškia užėmimas. Val
stybių santykiuose okupacija į- 
vyksta tada, kai valstybė karine 
jėga užima svetimos valstybės te
ritoriją (occupatilo bellica) arba 
taikingu keliu pagal įvairias su
tartis (occupatio pacifica). Lietu
va Rusijos buvo okupuota kari
niu keliu su ultimatumais ir mi
litaries jėgos panaudojimu. To
kiu būdu Lietuvos okupacija yra 
formali svetimos valstybės kari
nė okupacija, nepalikusi Lietuvai 

tačiau kas tą bendradarbiavimą 
apsprendžia — Vilnius ar Mask
va? Atsimenant, kad šiandie Vil
nius Maskvai yra tik paklusnus 
įrankis, seka tolimesnis logiškas 
klausimas, ko tuo bendradarbia
vimu Maskva siekia — pavergtai 
lietuvių tautai gerbūvio ir jos pa
sauly išsklidusiems nariams at
sparos punkto, kad nenutautėtų? 
šitokio tikslo Maskva tikrai ne
turi. Jos vienas iš siekimų kaip 
nors nutildyti laisvajame pasau
lyje laisvų lietuvių balsus, kad 
niekur ir niekam neprimintų, jog 
Rusija yra Lietuvos okupantas, 
nes šiaip iš okupuotos Lietuvos 
joks garsas neprasiverš, kaip 
kad laisvieji negirdėjo partizanų 
šūvių. Laisvųjų lietuvių dialogas 
su Maskva jau liudytų, kad mes 
nusileidome Maskvą pripažin
dami padėties viešpačiu, o pa
vergtieji dar labiau nusiviltų va
karais ir juo labiau mumis, kad 
ir mes juos išdavę. Pagaliau no
rėdami išvystyti bendradarbiavi
mą su gimtojo krašto lietuviais 
mes turėtume derintis ir net pa
klusti Maskvos norams ir net 
prieš savo valią būti jos bendra
darbiais. Argi tai nėra perdidelė 
kaina? Visai kitokia padėtis bū
tų, jeigu kraštas būtų svetimos

kenčiamo rėžimo prispaustas, o 
mes būtume to režimo aukos, 
tada savaime suprantama, kad 
mūsų santykiavimas su savaisiais 
būtų visais atžvilgiais naudingas 
ir būtinas savam kraštui. Tuo 
tarpu leisdamiesi į dialogą ir net 
derybas su Maskva mes išduota
me ne tik tuos principus, dėl ku
rių kraštą apleidome, bet užpūs-

Mielą kolegą 
Dr. ROBERTĄ BAUZp 

ir
Miss ELIZABETH M. GRAVES, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina ir daug 
laimės linki

Sydnejaus Medicinos ir Dantų Gydytojai

PRIEŠ AKIS NAUJAS ŽYGIS

AUBURNEI

— MŪSŲ PASTOGĖS
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AMERIKOJE!

VIENAS VEIKLOS LAPAS JAU
SPAUDOS BALIUS

UŽBAIGTAS — JAUNIMO

tume ir paskutinį žiburėlį šiapus 
geležinės uždangos, kuris liudija 
Lietuvos pavergimą.

Keista, kad iš išeivių spaudoje 
liečiant okupuotos Lietuvos gy
venimą nuolat kalbama ir net 
polemizuojama su dabartiniais 
okupuoto krašto administrato
riais dėl pačių gyvenimo sąlygų, 
lygio, pažangos ir t.t. šitokia po
lemika gali būti vaisinga tik tuo 
atveju, jei pats kraštas būtų ko
munistų kontrolėje, bet nepa
vergtas. Juk ką gali padaryti vie
tiniai administratoriai — Mask
vos statytiniai ir net pataikauto
jai, jeigu okupuoto krašto gero
vė Maskvos bosui nerūpi. Gali 
prislėgti lietuviai kiek galėdami 
spaustis, bet juk jie žino, kad sa
vo darbo vaisiais nesinaudoja ir 
nesinaudos — perdideli slibino 
apetitai, kad jį pasotintų.

V. K-lis

NAUJI LEIDINIAI
NAUJI LEIDINIAI

Newcastle Apylinkės Lietuvių 
Biuletenis Nr. 19/24. 1966 m. bir
želis. Didelio formato hektografuo
tas leidinys, kuriame sukaupta 
daug įdomios ir informacinės me
džiagos. Leidžia ALB Newcastle 
Apyl. Valdyba. Kaina — 20 centų.

ANTROJI PRADALGĖ.
Literatūros metraštis. Redagavo 

K. Barėnas. Nidos Knygų Klubo 
leidinys Nr. 58. Londonas, 1965 m. 
446 psl. Kaina 12 šil.

Šiame metraštyje dalyvauja su 
savo kūryba ir rašiniais 37 auto
riai Įvairių žanrų ir Įvairių lygių. 
Pažymėtina jų tarpe ir keli auto
riai iš Australijos: J.A. Jūragis 
(poezija), A. Lukšytė (novelė, an
ksčiau spausdinta Mūsų Pastogė
je), A. Prižgintaitė poezija), M.M. 
Slavėnienė (poezija).

Visų šiame metrašty sukrautų 
medžiagų trumpuose recenzijos rė
muose vertinti būtų labai sunku, 
nes čia reikėtų kalbėti apie kiekvie
nų autorių atskirai ir padaryti ati
tinkamus palyginimus. Pagaliau 
literatūros metraščio ir nėra užda
vinys pasirodyti tam tikru litera
tūriniu mastu, o jis imtinas tik 
kaip platesnės apimties literatūri
nis žurnalas, juo labiau, kad jis ir 

net nepretenduoja j lietuvių rink
tinių autorių antologijų. Visumoj 
veikalas yra tuo svarbus, kad jis 
skaitytojui pristato šios dienos mū
sų rašytojų nuotaikas bei aspiraci
jas. Palyginus antrųjų Pradalgę su 
pirmų ja į akis krinta kai kurie 
pasikartojantys autoriai (ir tai ne 
pirmaeiliai), o pasigendama tiek 
vienoj, tiek ir antroj knygoj mū
sų pačių stipriųjų. Pastebėtina, 
kad šioje antroje Pradalgėje pasi
reiškė ir iki šiol naujų vardų.

FILATELISTŲ Draugijos Lie
tuva Biuletenis 1966 m. Kovo mėn. 
Nr. 2 Leidžiamas rotatorium 14 
psl. Redaktorius E. Petrauskas.

NAUJAS RUMUNIJOS 
POSŪKIS

Neseniai Rumunija (komunistų 
partijos valdoma ir skaitoma so
vietiniu satelitu tarptautinėje po
litikoje) buvo viešai pareikalavu
si, kad sovietai atitrauktų kariuo
menę iš užimtų kraštų, dabar iškė
lė naujų mintį — kad būtų pa
naikinta Varšuvos karinė santarvė, 
atitraukti svetimų valstybių kari
niai vienetai iš Europos ir kuriami 
santykiai tarp įvairių kraštų nau
jais pagrindais.,

Paskutinis posėdis
Rašytojas Jurgis Gliaudo, šiais 

metais liepos 4 d. Švenčius savo 
60 metų sukaktį, paskutiniu me
tu pasirodė kaip vienas iš pro
duktyviausių lietuvių rašytojų iš
eivijoje. Jo keturios knygos buvo 
premijuotos dienraščio Draugo 
skelbtuose literatūriniuose kon
kursuose. Pereitų metų pabaigo
je Nidos Knygų Klubas išleido 
dokumentinį romaną “Agonija”, 
kur autorius pavaizduoja pasku

Prezidentas atidarė posėdį ir pasakė kad Lie
tuva yra rusų diktato šešėlyje. Rusų nota jau gauta 
ir šifruojama. Pranešimas, kuris užbėgo notai už 
akių, verčia susirūpinti ne eiliniu įvykiu, o rusų ter
minuotais reikalavimais. Savaime aišku, rusai pa
kartosią savo notoje generolo Skučo ir direkto
riaus Povilaičio traukimą teisman už jų prasimany
tuosius nusikaltimus.

Kai prezidentas sustojo kalbėjęs, iki mėlynumo 
prirūkytame kambaryje jam atsakė tyla. Visi po
sėdžio dalyviai tylėjo. Tyloj buvo atsarga ir lauki
mas.

Tada Prezidentas vėl prabilo. Jis norėjo susu
muoti Lietuvos ir sovietinės Rusijos santykius su
tarčių šviesoj. Jis kalbėjo ilgokai, visiems tylint. Jis 
apžvelgė beveik akademiškai tų dviejų valstybių san
tykių rutuliojimąsi, rusų įgulų įvedimą. Vilniaus 
grąžinimo farsą, nes ten liko rusų karo įgulos. Toje 
apžvalgoje Prezidentas lyg stengėsi supažindinti mi- 
nisterius su taip aštriai susidėsčiusia padėtimi ,lyg 
norėtų toje apžvalgoje užfiksuoti istorijai, kad rusai 
iŠ provokacijų sukūrė dabar laukiamąją notą su ter- 

' minuotais reikalavimais. Kalbėdamas tai, Preziden
tas kelis kartus panaudojo tariamąją nuosaką, ypač 
aitrią dabar, kada ateina į akligatvį ir kada prielai
da “jeigu” jau palieka praeičiai.

Prieš jį buvo tylinčiųjų susirinkimas. Jo įvadas 
į susirinkimo debatus nesulaukė atsiliepimų. Tai bu
vo nenuostabu, nes praeitis jau nebedomino, kada 
prieš akis sustojo ateinančios dienos grėsmė. Ir ta
rytum pagyvinti tam, adjutantas įteikė Prezidentui 
telefonogramos tekstą, gautą iš Urbšio, via Lietu
vos užsienių reikalų ministerija.

Ten buvo trys konkretūs šio posėdžio dienotvar
kės punktai (tai buvo prieš kelias valandas Krem

JURGIS GLIAUDĄ

tinius nepriklausomos Lietuvos 
atodūsius ir bolševikinę okupa
ciją. Ši knyga susilaukė nepap
rasto susidomėjimo, kad greitu 
laiku buvo išparduota, kaip kad 
retai atsitinka su lietuviška kny
ga. Čia paduodame Mūsų Pasto
gės skaitytojams iš minėtos kny
gos ištrauką, vaizduojančią pas
kutinį teisėtos Lietuvos vyriau
sybės posėdį rusų ultimatumo še
šėlyje. Red.

liuje formuluotieji Molotovo reikalavimai, įteikti 
Urbšiui): generolą Skučą ir direktorių Povilaitį ati
duoti teismui, sudaryti naują ir Kremliui priimtiną 
vyriausybę, įleisti į Lietuvos teritoriją tiek Rau
donosios armijos dalinių, kiek Sovietų S-ga randa 
reikalinga, išdėstant tas įgulas visose strateginėse 
Lietuvos vietovėse.

Atsakymo terminas birželio 15 d., 9 vai. ryto.
Atsakymui apsvarstyti tebuvo kelios valandos 

laiko. Maskvos laiku svarstymams teliko trys va
landos. Kiekvienam punktui apsvarstyti po vieną va
landą. Tai skambėjo kalambūriškai ir žudomai.

Po valandėlės ledinės tylos Prezidentas pasakė 
kategoriškai:

— Pirmasis ir trečiasis to reikalavimo punktai 
yra aiškus kišimasis į Lietuvos vidaus reikalus. Įp
ina sutartis neįpareigoja Lietuvos vyriausybės de
rinti savo veikimą su tais reikalavimais. Tai yra 
visų esamųjų sutarčių laužymas, ir aš su tuo smur
tu nesutinku. Atidavimas teisti Skučą ir Povilaitį 
būtų savanoriškas prisiėmimas visų Maskvos prama
nytųjų kaltinimų, kurie mūsų komisijos buvo ištir
ti ir rasti nepagrįstais. Visuomet buvo vieningas nu
sistatymas, gresiant pavojui, Lietuvos nepriklauso
mybę ginti ginklu. Kaip tik neseniai Valstybės gy
nimo tarnyboje priimtas toks pat nutarimas. Viso
kiomis progomis skelbėm žmonėms, kad Lietuvos lais
vė ir jos nepriklausomybė bus ginamos jėga. Tokio 
reikalavimo Lietuvos vyriausybė negali priimti. 
Mums reikia trauktis, priešinantis ginklu. Jeigu tar
tis, tai tartis tik dėl antrojo punkto. Vyriausybės 
sudėties keitimo. Sudaryti naują vyriausybę irgi tik 
tokią, kuri pirmoj eilėj priimtina mums, lietuviams. 
Atiduoti Skučą teismui reikštų savo sąžinę apsun
kinti.

Prezidentas staiga sustojo. Tai buvo tikslu ir 
retoriška: iš karto ir nuosekliai suformuluota nuo
monė turėjo lengvinti rasti sprendimą kitiems. Vy
resniškumo tvarka visi sužiuro į Merkį.

Sėdėdamas gilioje kėdėje, jis atrodė besiilsįs. 
Atrodė, ta cigaretė, kurią jis laikė lūpose ir kurią jis 
staiga susiėmė dviem dešinės rankos pirštais, kliu
dė jam skubėti pratarti, kol jis neužsitrauks dūmo.

' Merkys neprabilo.
Bet, lyg paskubomis, paprašė žodžio ir prabilo 

Bizauskas karšta žodžių versme, apžvelgdamas susi
rinkusiuosius, lyg norėdamas kiekvieno veide atspėti, 
mįslę, kaip kas galyoja, ir kartu įteigti savo sampro
tavimus. Bizauskas be įvado ir skubomis paneigė 
Prezidento tezes.

— Negaliu sutikti su nusistatymu pakelti gink
lą. Atsimename estų-rusų pasienio incidentą, kur 
manevrų metu nukovė du savo kareivius. Rusai 
apkaltino estus. įvykis visai panašus į mūsų nesu
sipratimus. Aritmetiškas skirtumas labiau nenaudin
gas estams. Mūsų atveju tik vienas rusų puskari
ninkis; ten du rusų kareiviai. Ką padarė estai? 
Jie negalvojo gintis, aštrinti konflikto, priešintis. 
Jie prisiėmė kaltę, ir konfliktas buvo baigtas. Kon
fliktas buvo likviduotas geruoju. Ar netaip mes tu
rėtumėm elgtis? Gerai, kad prezidentas sutinka 
svarstyti antrąjį punktą — dėl vyriausybės keitimo. 
Bet kas gi yra trečiasis reikalavimo punktas? įves
ti daugiau rusų kariuomenės. Bet gi mes jau turime 
įgulas. Ar daugiau, ar mažiau rusų įgulų krašte, 
padėtis dėl to nekinta. Kaip dabar, taip ir toliau su
gebėsime išsaugoti suverenumą. Mano nuomone, ge
nerolą Skučą irPovilaitį reikia paaukoti valstybės 
gerovei ir atiduoti teisman.

Bizauskas niūriai apžvelgė jį stebinčius posė
džio dalyvius ir paaiškindamas pridūrė: atiduoti teis
man, pažymint, kad juos teis lietuviškas teismas.

Prezidentas greitais pakilo iš kėdės ir, durda
mas tiesiai į Bizauską dešinės rodomuoju pirštu, 
pareiškė:

— Kada tamsta būsi mano vietoje, tada galė
si atiduoti, aš to nepadarysiu.

Valandėlę Bizausko veidas rodė atsikirsti, bet 
jis sutramdė save, neatsakė į Prezidento pastabą ir 
nežiūrėjo į Prezidentą, kai šis atsisėdo į savo kė
dę.

Tada pradėjo kalbėti Audėnas. Jis kalbėjo tai
kiai, jo balso tone švietė ne tiek noras ieškoti išei
ties, kiek noras parengti paramą būsimam pasiū
lymui. Jis paminėjo, kad Lietuvos žemės ūkis klesti, 
kad mūsų kooperatinės įmonės tvirtėja, kad mūsų 
pieninės pagaliau atsistojo ant sveikų pagrindų.

— Kas laukia Lietuvos ūkį ištikus karui? — 
paklausė Audėnas. — Ūkis bus sužalotas. Lietuva 
bus sugriauta. Žmonės liks griuvėsiuose. Aš, — pa
sakė Audėnas įtikinamo siūlymo tonu, — siūlau 

ultimatumą priimti ir nesipriešinti.
Generolas Musteikis pasakė:
— Dabar rusų įgulos yra tik trijose vietose, o 

kiek turime vargo. Kas gi bus ,kai Lietuva bus pilna 
sovietinės kariuomenės? Kai net pačiam Kaune įsi
kurs gausingos rusų įgulos? Tada mes lietuviai, ne
bebūsime šeimininkai savo krašte. Tada ir 
galimybė bent ■ trumpai pasipriešinti bus pra
rasta. Kas gali kalbėti dabar apie karą, kai 
jėgos tokios nelygios? Bet mes turime pasipriešin
ti. Pasipriešinimas bus, savaime aišku, akimirkai, 
bet jis turės labai didelę reikšmę ateičiai. Kas gali 
dabar atspėti šio karo pabaigą? Mes turime pasi
priešinti, todėl aš siūlau ultimatumą atmesti ir pa
sipriešinti visa turimąja kariuomenės jėga.

Visiems tylint, keistu pajutimu pramatant ka
ro veiksmus Lietuvos miestų gatvėse, laukuose, tūks
tančius užmuštų, artilerijos dundesį, bombų spro
gimus, visišką Lietuvos nuteriojimą, paprašė balso 
Masiliūnas. Jis pasakė tik kelis žodžius, ieškodamas 
kompromiso tarp Bizausko, Audėno ir Musteikio.

Aš siūlau, — pasakė Masiliūnas, — priešintis 
neaktyviai, vengiant aukų, elgtis pagal Karo tary
bos nutarimą. Vyriausybė turi trauktis į Vokietijos 
pasienį, o kritiškam metui esant ir per sieną.

Tos pat nuomonės buvo Jokantas. Jis pakėlė 
ranką ir pareiškė:

— Pritariu tai nuomonei. Priešintis be aukų, ne- 
vartuojant ginklo. Tegu tik vyriausybė pasitraukia 
iš krašto.

Šakenis lėtai pakėlė žvilgsnį į Prezidentą. Lyg 
apsvarstydamas kiekvieną žodį, Šakenis lėtai pasa
kė:

— Man atrodo, mes turėtumėm pasipriešinti.
Tačiau jo balse nebuvo jausti tvirtinimo.
Posėdis nepasidarė diskusijų lauku. Tai buvo 

lėti ir atsargūs pareiškimai. Tik Bizauskas energin
gai puolė Prezidento tezes.

Merkys, Vitkauskas ir Pundzevičius nepratarė 
nė žodžio. Jų reikšminga tyla nežadėjo paramos Pre1- 
zidento pasiūlymui, žodis “priešinimasis” staiga pa
sirodė baisus, nešąs kančias, kraują ir visišką Lie
tuvos nuteriojimą. Populiarus savo drąsa Suomi
jos pavyzdys buvo nutylėtas, visai nepaminėtas posė
dyje net kariškių. Pasipriešinimo priešprieša buvo 
užuominos apie puikiai klestintį Lietuvos ūkį, apie 
gudrias ir kompromistines pastangas išsaugoti Lie
tuvą nuo kraujo klano, norint Skučo ir Povilaičio li
kimais išbalansuoti Lietuvos nuteriojimą.

Tai buvo ne vieningos valios kabinetas, bet koa
licinis, staiga suradęs valstybės agonijos metu pa
saulėžiūrinių santykių briaunas. Tai paskatino ti
kėjimą žodžiais, kad Lietuvos valstybė gali išlikti 
ir be pasipriešinimo, o tik tautininkų ir vieningos 
valios režimas tikrai bus griuvęs.

(Nukelta į psl.4)
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MŪSŲ PASTOGĖ

Vytautai Bernotas GENEVOS KONFERENCIJA

REIKALAI VIETNAME
ANTROJO PASAULINIO KARO 

PADARINIAI
Svarbiausiais antrojo karo pa

darinys — komunizmo pastatymas 
tvirčiau ant kojų. Po karo dauge
lis Europos kraštų Sov. Sąjungos 
kaimynų tapo jos pavergti. Ko
munizmas įleido giliai šaknis Azi
joje ir vis labiau plečiasi. Iš kitos 
pusės daug kraštų, tautų, giminių 
(kurios dar ir šiandie viena kitą 
valgo) išsilaisvino iš taip vadina
mo kolonistų jungo ir liko laisvi. 
Tai mes aiškiai matome dabartinė
je Afrikoje.

Po karo tik trys kraštai (Vokie
tija, Korėja ir Vietnamas) tapo 
perskelti ir jų ateitis palikta Die
vo valiai. Daugiausia rūpesčių ir 
kelia tie trys “laikinai” padalin
ti kraštai. Visos vedamos derybos, 
konferencijos, posėdžiai iki šiolei 
jų nesujungė. Visos derybos pasi
darė farsas, šaltieji karai išvirto 
karštaisiais. Korėja buvo pirmasis 
karštojo karo pavyzdys. Dabar 
yra Vietnamas, o Berlynas kaip 
buvo taip ir paliko neramumų šal
tinis.

VIENI PRIEŠ, KITI UŽ KARĄ 
VIETNAME

Dabartinė karo padėtis Viet
name iššaukė didžiausius ginčus, 
abejones bei susimąstymus, kokių 
nėra buvę vakarų pasaulyje.

Daug kas šiandien svarsto ir 
argumentuoja, kad amerikiečių ki
šimasis į Vietnamo vidinius reika
lus nepateisinamas. Bandoma įro
dinėti, kad tai esą civilinio karo 
tąsa ir kad pašalinių jėgų tarpi
ninkavimas, o tuo labiau tiesiogi
nis dalyvavimas smerktinas. Daug 
įtakingų asmenų Amerikoje gal
voja, kad Pietryčių Azija turėtų 
būti palikta tvarkytis vietiniams 
gyventojams, bet ne jų žemėje ki
tiems kariauti. Karo strategai sa
ko, kad Vietnamo geografinė pa
dėtis yra menkavertė žiūrint iš 
vakarų pusės gynimosi taško.

Neseniai Amerikoje buvo pra
vesti gyventojų apklausinėjimai, 
ar jie yra už ar prieš karą Vietna
me. Gauti daviniai rodo, kad dides
nis gyventojų procentas palaiko 
Amerikos valdžios politiką Viet
name, o pati valdžia galvoja, kad 
karas Vetname yra teisingas ir 
vedamas teisingu laiku. Sveiko 
proto vakarų politikai sako, jog ir 

amerikiečiai vieną sykį susiprotėjo 
užkirsti kelią besiplečiančiam ko
munizmui.

VIETNAMO PADĖTIS

Po antrojo pasaulinio karo Pran
cūzija ir toliau bandė sugrąžinti 
kolonijalinę tvarką dabartiniame 
Vietname. Tam pasipriešino taip 
vadinama Ho Chi Minh rezistenci
ja, kuriai vadovavo tas pats Ho, 
kuris ir dabar veda karą iš šiau
rės Vietnamo.

Ho yra seniai žinomas komunis
tas, kuris praleido nemaža laiko 
Paryžiuje, Londone ir Maskvoje. 
Pastarajame mieste (1924-27) jis 
baigė “aukštąjį mokslą” — Mas
kvos Darbuotojų Rytuose universi
tetą. Jo pasirinktas kursas buvo 
sukilėlių technika. Ho akademinė 
karjera baigėsi 1927 m., kada 
Čiang-Kai-šekas ėmėsi griežtesnių 
priemonių prieš maištininkus ko
munistus. Sekančius 13 metų Ho 
klajojo tarp Kinijos i rMaskvos, 
iš britų kalėjimų į kinietiškus ka
lėjimus daugelį gąsdindamas savo 
bado sterikais ir rašydamas agi
tuojančius eilėraščius. Ir tik 1940 
m. jis atsirado savo gimtajame 
Vietname. Ir čia jo nelaukė pyra
gai. Kraštas buvo japonų okupuo
tas, tad vėl teko jam slapstytis 
kalnuose, urvuose bei džiunglėse. 
Daugumas vietinių spyrėsi prieš 
japonų okupaciją ir tai išnaudoda
mas Ho pradėjo organizuoti Viet
namo rezistenciją.

Karo pabaigoje .200.000 čiang- 
Kai-šeko karių su prancūzų žinia 
perėjo į Vietnamą. Čia Ho pajuto 
pavojų. Turėdamas šunišką uoslę 
ir laimę vietoje kėlęs toliau nera
mumus Ho ėmė tartis su prancū
zais. Jam pavyko sukiršinti pran
cūzus su kiniečiais, kurie galų ga
le iš Vietnamo buvo išstumti. Tuo 
pačiu Ho žinojo, kad palikęs vie
nas su prancūzais jis lengviau su 
jais susidoros. Ir vos kiniečiams 
pasitraukus kovos prieš prancūzus 
vėl buvo atnaujintos.

Panašiai kaip Mao Kinijoje, taip 
Ho Vietname pradžioje nesiskel- 
bė kovojąs už komunistinę tvarką 
ir savo veiksmus pavadino nacio
nalistiniais — kova už tautinį ger
būvį. Bet kaip jau matėme, Ho jau 
nuo pat jaunystės buvo pasidavęs 
komunistinei ideologijai.

Komunistų sukilimas Kinijoje 
palengvino kovojančiam Ho Viet
name. Iš Kinijos jis susilaukė daug 
medžiaginės bei karinės paramos. 
Maždaug 4000 kiniečių įstojo į 
vietnamiečių eiles.

Prancūzų nesėkmė buvo dalinai 
ir dėl to, kad jie visai neatkreipė 
dėfnesio į tai, ko vietos gyventojai 
labai norėjo — savarankiškai val
dytis ar bent turėti balsą suveja
me krašte.

Prancūzai bandė tartis su to me
to Vietnamo imperatorium Bao 
Dei, bet pastarasis neturėjo reikš
mingos įtakos. Krizė įvyko 1954 m., 
kada Viet Minh sukilėliai užėmė 
svarbų Dien Bien Phu miestą, kas 
turėjo ne tiek karinės, kiek psicho
loginės reikšmės. Beginančioms 
Vietnamą prancūzų įguloms grėsė 
rimtas pavojus, o tuo labiau tas 
pavojus buvo jaučiamas kaimyni
niuose karštuose (Laose ir Kam- 
bodijoj), kurie dar nebuvo komu
nistinėse rankose. Prancūzų liku
čius išgelbėjo Genevos konferen
cija.

Čia tektų priminti, kad amerikie
čiai prancūzų nei materialiai, nei 
moraliai nerėmė ir per visą laiką 
paliko pasyvūs karo stebėtojai.

C ANB
DEMONSTRACIJA

CAMBERROJE
Birželio trėmimų sukakties pro

ga sydnejiškio p. J. P. Kedžio ini
ciatyva buvo surengta birželio 18 
d. politinė demonstracija prie so
vietų ambasados Camberroje. De
monstrantų daugumą sudarė vien 
sydnejiškiai ir vienas kitas iš pa
čios Camberros.

Šalia gausybės plakatų dar buvo 
paruoštas lapelis angliškai “25 ge
nocido metai Lietuvoje”, kuris bu
vo platinamas demonstracijos metu 
Camberroje ir net pateko į pačią 
sovietų ambasadą.

Pati demonstracija truko apie 
dvi valandas. Vėliau ją paminėjo 
sekmadienio laidose Sydnejaus 
dienraščiai, ir radijas.

Pažymėtina, kad ši demonstraci
ja sutapo su kita — tautine 
demonstracija Sydnejaus aerodro
me išlydint į Jaunimo Kongresą 
vykstantį Australijos lietuvių jau
nimą. Gal dėl to ir politinių de
monstrantų, vykstančių į Camber- 
rą gausiau nesusidarė. O jų buvo 
gerokai virš 50.

Besvarstant karo paliaubas Ko
rėjoje drauge iškilo ir Vietnamo 
klausimas. Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Mendes - France ir
britų Sir. A. Eden dėjo visas pas
tangas, kad būtų prieita prie kokio 
nors kompromiso sustabdyti karui 
Vietname. Prancūzus labiausiai 
spaudė ekonominės karo išlaidos, 
dėl kurių Prancūzijai toliau ka
riauti jau buvo neįmanoma. Lyg 
kokiu stebuklu Genevoje Sov. Są
junga buvo perkalbėta ir taikos 
sutartis pasirašyta. Karas Vietna
me bent laikinai pasibaigė.

Genevos konferencijoje tarp ki
tų dalykų dar buvo sutarta:

1. Visa Indokinija bus padalyta 
į tris dalis: Vietnamą, Laos ir 
Kambodiją;

2. šiaurinis Vietnamas .atiduo
damas Viet Minh valdžiai ir pieti
nis — Bao Dei valdžiai.

Vietnamo padalinimas pagal geo
grafinę paralelę buvo numatytas 
tik laikinai. Tikėtasi, kad maždaug 
apie 1956 m. vidurį visame krašte 
bus pravesti rinkimai ir kraštas 
bus suvienytas po viena valdžia. 
Čia taip pat buvo nutarta, kad nė 
viena iš pašalinių valstybių netu
rės jokios teisės nė į vieną iš ke
turių valstybių militariniais ar ki
tokiais tikslais.

Konferencijai įpusėjus ameri
kiečiai dėjo visas pastangas, kad 
vakariečiai nutrauktų visas dery
bas su komunistiniu bloku. Vietoje

ERR A
PAMINĖTI BIRŽELIO 

TRĖMIMAI
Plačiau organizuotas birželio 

trėmimų minėjimas dėl mūsų kai
mynų (latvių ir estų) organizaci
jų veiklos persitvarkymo neįvyko. 
Tad minėjimas suruoštas tik vie
tos lietuvių, kuriame dalyvavo lie
tuviai gana gausiai.

Minėjimas prasidėjo pamaldo
mis St. Patricks bažnyčioje, ku
rias atlaikė kun. P. Martuzas pa
sakydamas dienai pritaikintą pa
mokslą. Pamaldų metu giedojo 
“Aušros” choras, vad. P. Dariaus, 
o 3.30 vai. p.p. minėjimas buvo 
tęsiamas Lietuvių Namuose Watt
le St., Lyneham. Canberros apyl. 
pirmininkas p. A. Andriuška skai
tė paskaitą smulkiai paryškinda
mas sovietinės imperialistinės val
džios struktūrą, ryšius ir įtaką į 
okupuotus kraštus, vykdydama ge
nocidą, laužydama sudarytas su
tartis su okupuotais kraštais ir t.t. 
Programos papildymui “Aušros” 
choras sugiedojo “Apsaugok, Au
kščiausias” ir dar kelias dainas. 
R. Genienė paskaitė dienai skirtą 
rašinį. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. A.

1 ji1966 m birželio 27 d. i
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derybų amerikiečiai skatino 
gtinėmis jėgomis stoti į kovą 
Viet Minh partizanus. Ameril 
įrodinėjimai nieko negelbėjo 
tartis buvo pasirašyta.

KOMUNISTŲ TAIKOS 
. SUTARTYS

Viso laisvojo pasaulio politikus 
labiausiai stebino, kad prieita tai
kos su Viet Minh, kada jų laimė
jimas buvo užtikrintas. Kas vertė 
juos pasirašyti taiką, galima bū
tų paminėti dvi priežastis: pirmoji 
tai būtų viso pasaulio situacija 
1954 metais. Tuo laiku buvo keti
nama apginkluoti Vak. Vokietiją. 
Šis gestas sukėlė didelio nerimo 
daugiausia tose valstybėse, kurios 
kare labiausiai nukentėjo nuo Hit
lerio. O save labiausiai nukentė
jusia ir laikė Sov. Sąjunga. Vaka
rų Vokietijos apginklavimas, kaip 
teigė sovietai, atitolins bet kokias 
galimybes suvienyti Vokietijai. No
rėdami įrodyti savo gerus norus 
Sovietai grąžino Austrijai nepri
klausomybę, kurią laikė net devy
nerius metus. Tai buvo sovietų di
plomatinis manevras.

Antroji priežastis tai pati Gene
vos sutartis. Geresnių terminų so
vietai ir negalėjo tikėtis. Vietna
me . prancūzai buvo išvyti, krašte 
suirutė. Tetrūko tik rinkimų, kurie 
sovietams iš anksto buvo aiškūs.

Besiderant dėl Korėjos ir Vokie-

jun- tijos vakariečiai griežtai reikalavo, 
>rieš kad tuose kraštuose gyventojų 
ečių balsavimai būtų pravesti Jungti 
su- nių Tautų komisijos priežiūroje. 

Su tuo nesutinkant ir šiandie tie 
kraštai yra padalinti.

Iš kitos pusės Genevoje niekas 
nereikalavo Jungtinių Tautų prie
žiūros numatytiems rinkimams 
Vietname. Tarp kita ko buvo nu-, 
matyta tarptautinė komisija, bet 
ji nebuvo tinkamai apibrėžta ir 
jos darbai nespecifikuoti. Kitaip 
sakant, rinkimai buvo palikti pa
tiems vietnamiečiams, aišku, jų 
“demokratinę” pusę nustatant iš 
šiaurės.

APIE NEĮVYKUSIUS 
RINKIMUS

Sovietų “demokratiniai” rinki
mai yra garsūs visame pasaulyje. 
Paprastai ten balsuoja visi už vie
ną iš anksto sudarytą sąstatą. Dėl 
to ir nenuostabu, kad komunistų 
partija ten išrenkama 99.9%. 
Vietnamo likimas jei ne toks pats, 
tai būtų buvęs labai panašus. Jei 
tie rinkimai būtų buvę pravesti 
1956 m., kaip buvo numatyta, tai 
90% būtų Ho surinkęs šiaurės 
Vietname. Jam tebūtų tetrukę 
20 ar 30 % balsų pietuose rinki
mams laimėti. Ho metodais tuos 
balsus gauti būtų buvę nepapras
tai lengva ir tuo pačiu karas bū
tų buvęs suvienytas be jokio karo.

PASKUTINIS...
(Atkelta iš psl. 3)

Posėdis lyg išseko neįsibėgėjęs, nejėgoj ir apa
tiškame kažko lūkuriavime. Kariškių uniforminiai 
mundurai ir jų antpečiai su vyties riteriais lyg ėmė 
blukti kambario tabako dūmuose. Naktinio posėdžio 
nuovargis smukdė dalyvių veidus.

Staiga adjutantas atnešė iššifruotos Maskvos 
telegramos tekstą. Lakštą įteikė posėdžio pirminin
kui Prezidentui.

Jis perbėgo tekstą akimis. Mirksnio bėgyje su
gavo, kad tai tas pats trijų reikalavimų tekstas, ku
rį jie taip nesėkmingai svarsto. Kiti telegramos žo
džiai tereiškė tik įvadą ir senų nesusipratimų kar
tojimą.

— Telegramos tekstas tas pats, kaip ankstes
nės telefonogramos, — pasakė Prezidentas.

Visi pajuto, kad jie sustojo ties Lietuvos istori
jos momentu. Bet kiekvienas įvairiai įvertino tą mo
mentą.

Buvo be kėlių minučių keturios. Lauke jau pra
švito. Auksiniame kambaryje buvo tirštų melsvų 
tabako dūmų rūkai, nepraretinami ir pravirų lan
gu- .

Buvo ankstyvas birželio penkioliktosios rytas.
Po keistos, staiga užėjusios tylos valandėlės, 

smarkiai pradaręs duris, į kambarį įėjo Bizauskas, 
kuris trumpam laikui buvo pasišalinęs iš posėdžio, 
įėjęs ir nesėsdamas, jis pradėjo kalbėti. Jis puolė 
Merkį, kuris apatiškai sėdėjo giliame minkštasuo
lyje ir nežiūrėjo į Bizauską, nors šis nuolat kartojo 
Merkio vardą ar titulą.

— Aš nesuprantu, kodėl ministeris pirminin
kas neįvertina visos padėties rimtumo. Vyriausy
bei seniai reikėjo atsistatydinti, o ministeris pirmi
ninkas tyliai laukia vis didesnės įvykių komplikaci
jos. Maskvoj rusai kalė mums į galvą: pakeiskite 
vyriausybę. Dabar tą pat rašo ultimatume. Akivaiz
doje visa to ir Lietuvos labui tamsta, — beveik su
riko Bizauskas, — privalai pasitraukti iš pareigų.

Merkys tebetylėjo. Scena atrodė nenatūrali, 
keista, atsiduodanti mėgėjišku vaidinimu, nes po 
karšto Bizausko priekaišto tylėjo ir visi posėdžio 
dalyviai. Tada Prezidentas pasakė:

— Grįžtant prie antrojo punkto, vyriausybės 
keitimo, mes galime tartis ir vyriausybę pakeisti.

Bizauskas suriko, nustelbdamas duslų Preziden
to balsą:

— Tai ko mes laukiame? Ko mes delsiame? 
Turime krašte populiarų ir Maskvai priimtiną žmo
gų — generolą Raštikį. Reikia jam ir pavesti su
daryti naują vyriausybę. Juk Molotovas prikišo Mer
kiui, kad buvo atleistas iš pareigų jiems palankiai 
nusiteikęs kariuomenės vadas generolas Raštikis.

—Tamsta manai, kad generolas Raštikis būtų 
priimtinas rusams? — nustebo Prezidentas.

— Raštikis rusams persona grata, — patikino 
Bizauskas. — Kai dėl kitų reikalavimų, tai jie ne- 
tokie baisūs. Galime taip pat smarkiai pasilygti dėl 
įvedamosios kariuomenės kiekio.

Bizausko nuostabai Merkys palaikė nuomonę.
— Ministeris atspėja, —r pasakė Merkys, — 

kad viena nuolaida leis užtęsti ultimatumą. Kai lai
kas bus užtęstas, mes turėsime galimybių pasirengti 
išsamiau atsakyti. Ne greitomis. Aš pritariu Bizaus
kui. ,

— Aš pritariu, — tyliai pareiškė Audėnas. — 
Ministerio Bizausko pasiūlymas išgelbės mus nuo 
katastrofos, nuo Lietuvos nuteriojimo.

Bizauskas vėrė akimis Merkį, dar nesuprasda
mas, kodėl jis surado atramą savo nuomonei žmo
guje, kurį jis prieš minutę puolė. Prezidentas pakė
lė akis į Merkį, nustebęs, kad jis, palaikydamas Bi
zauską, lyg iš pasalų puolė Prezidentą. Audėnas 
reiškė savo samprotavimus, nekreipdamas dėmesio, 
kad posėdžio jėgos ką tik susiskirstė ir išryškėjo, 
vis būdamos neaiškios, kol Merkys dangstėsi apati
jos skraiste. -

Daugelis pakilo iš vietų, pajutę, kad posėdžio 
aitrumas busimojo istorijos teismo fone slegia visus 
dalyvius neatmezgamo mazgo problema. Generolo 
Raštikio kvietimas daugeliui posėdžio dalyvių pasi
rodė tikrai išganinga mintis, nes, visiems vis la
biau skęstant į posėdžio liūną'instinktyviai buvo 
laukiama iš kitur, iš šalies ateinančio žmogaus, ku
ris būtų su Molotovo prielankumo aureole ir kartu 
savas.

Prezidentas išėjo iš posėdžio. Jis pasišalino į sa
vo darbo kambarį, kurio durys buvo kairėj, kai jis 
sėdėjo prie marmurinio stalo. Posėdžio dalyvių kal
bos ir judesiai buvo panašūs į teatro antraktą, kai 
po vaidinimo visi sujudina sustyrusius sąnarius, 
atsigauna patylomis šnekėdamiesi tarp savęs.

Abu generolai, Musteikis ir Vitkauskas, sėdėjo 
beveik greta. Vitkauskas išsėdėjo posėdyje nepraš
nekęs. Musteikis nežinojo kariuomenės vado nuomo
nės pasipriešinimo reikalu, bet, atrodo, krašto ap
saugos ministeris neabejojo, kad Vitkauskas pritars 
pasipriešinimui ginklu. Musteikis tikėjo Vitkausko 
karišku treningu, patriotiškumu ir blaiviu protu 

istorinio sprendimo akivaizdoje.
Už jų nugarų praėjo Bizauskas, akimirkai stab

telėjo, niekinamai pažiūrėjo į uniformuotus kariš
kius, kurių, atrodė, jo nuomonė neveikia. Sustojęs 
už jų nugarų, Bizauskas pasakė piktai ir karčiai:

— Ech, lietuviški generolai, nemoka išnaudoti 
padėties ir nusikratyti.

Musteikis ir Vitkauskas neatsiliepė į pastabą, 
tiesogiai jiems adresuotą. Bizausko pastabą girdėjo 
kiti, tačiau niekas neatsakė į ją. Tas kvietimas į rū
mų revoliuciją rusų ultimatumo akivaizdoje suskam
bėjo klaikiai. Kiekvienam ta pastaba buvo aiški, ne 
staigmena; tautininkai Bizauskui atrodė baisesni už 
rusus. Tai buvo valanda, kai tautininkų režimas nu
sisuks sprandą, ir Bizauskas buvo tikras, kad rei
kia skubėti sutikti svetimuosius su visiška savųjų 
konsolidacija.

Tačiau jo pastaba pakibo ir ištirpo ore. Rūmų 
revoliucija nebuvo pribrendusi. Posėdis vyko toliau.

IŠLAIDŽIU VAKAROJIMAS
Aukštaičių ūkininkai, baigus 

šienavimą ir dar nepradėjus rugių 
kirsti, trumpą laisvalaikį tarp 
šiųdviejų svarbiausių darbimečių, 
vadina išlaidžiomis. Vakaroja, 
kieminėjasi, kūrena pirtis, puikuo
jasi ulytkeliuose.

Va, ir Lituanijos choras Ade
laidėje antaninių išvakarėse užuot 
sekmadienio prieblandos valando
mis repetavęs, susėdo bendruome
nės namuose prie skobnių ir nutarė 
atsipūsti savybėj ir draugybėj.

Užpakaly: išvyka į tūnos žve
jų uostą provincijoj, choroegrafiš- 
kas-vokaliiįkas-dramatiškas mon
tažas Vasario šešioliktosios minė
me, užpildęs visą anapuspąskaiti- 
nę programą, įspūdingas pasirody
mas Tarptautiniame Meno Festi
valyje. ''

Prieky: čia pat užgriūvantis bir
želio trėmimų minėjimas miesto ro
tušėje, paskui įtempta saviruoša 
Meno Dienoms Sydnėjuje, be to, 
kasdieninė duona-koncertai savie

siems (rugsėjo Aštuntoji) ir sveti
miesiems.

Jeigu vienon krūvon susimeta 
virš 6o lietuvių, būtų, didelis ste
buklas, kad jų tarpe neatsiras
tų mažiausia pustuzinis Antanų 
Prie jų prijungė dar ir Antaninos, 
be to, kalendoriškai atgal atkėlė 
ir Jonus su Janėmis. štai tą vaka
rą beveik pusė choro pavirto var
duvininkais! Kad skaičius pasida
rytų dar apvalesnis, atsilankė ir 
kun. Kazlauskas, kuris taip pat 
Antanas. Na, tą vakarą kiekvie
nas turėjo gailėtis, kad jis ne An
tanas, Jonas ir ne moteriškieji jų 
antrininkai!

Burtininkas ceremonijų meiste
ris iš savo rankovės ištraukia dar 
vieną stebuklą: čia tarp mūsų sėdi 
visi keturi gaisrininkai, kurie už 
kelių dienų išskrenda į Čikagą 
ugnies įžiebti. Lyg ir iš anksto 
norint duot jiem patirti prakalbų 
skonį, buvo apsčiai pasakyta jiems 
sparnuotų žodžių ir nemeluotų lin

Vitkauskas nuėjo į adjutanto kabinetą pirmajame 
prezidentūros aukšte. Jis pats paskambino Rašti
kiui, kviesdamas jį atvykti prezidentūron. Buvo jau 
pusė penkių. Kalbėdamas su Raštikiu, Vitkauskas iš 
Raštikio balso juto, kad jis buvo staiga prikeltas 
iš miego.

Palinkėjęs labo ryto, Vitkauskas trumpai išdės
tė, kad posėdis prezidentūroje vykstąs jau nuo ant
ros valandos, kad gautas rusų ultimatumas, kad 
Raštikis esąs tuoj pat reikalingas.

— Siunčiu tamstai, pone generole, automobilį 
ir prašau tuoj atvažiuoti, — užbaigė savo kvietimą 
Vitkauskas.

Buvęs kariuomenės vadas pažadėjo tuč tuojau 
atvykti posėdin.

Posėdžio dalyviai lyg atitrūkę nuo posėdžio 
anarchiškumo, su keista viltim laukė generolo Raš
tikio, naujo jų agonijos dalyvio.

(Pabaiga sek. M. P. Nr.)

kėjimų, prieš iškeliaujant.
Mes čia tremty baigiam apsi

prasti su mintim, jog mūsų cho
ruose tepamatysi barzdotą senimą. 
Tiktai ne Lituanijos chore! Iš jo 
gretų į jaunimo kongresą lekia net 
50% visų Adelaidės delegatų! Tai 
nenuilstama giedotoja Daina Ma- 
želytė ir daugiau negu giedotojas, 
dirigento pavaduotojas ir nužiūrė
tas sosto paveldėtojas V. Straukas. 
Na, bet į vakarojimą buvo pakvies
ti ir nebalsingieji atstovai p. šiukš- 
terytė ir A..Stepanas, kurie, rei
kia manyti, kongrese nesėdės be 
balso...

Rūmų juokdarys p. Šulcas neda
vė prakalbininkams ir linkėtojams 
pasikelti į puikybę, atstatydamas 
daiktus į savo vietas, įsibėgėju
sius pristabdydavo, n'edabėgusius 
pastumdavo. Šioms daugialypėms 
progoms išminėti nepakaktų vieno 
vakarojimo, bet ir po vieno trum
po pasisvečiavimo matosi, kad Li
tuanijos choras Adelaidėje ir to
liau lieka kaip gajausia organiza
cija.

p.andr.
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KOVO KLUBE
SYDNEJAUS LAUKO 

TENISININKAMS
“Kovo” Valdyba, norėdama su

jungti paskirai įvairiuose klubuo
se žaidžiančius lietuvius lauko te
nisininkus ir norėdama šią sekci
ją padaryti kiek aktyvesnę, liepos 
2d. (sekmadieni) 2 vai. p.p. Banks- 
towno Liet. Namuose šaukia visų 
šia šaka besidominčių susirinkimą.

AMERIKONAI 
SYDNEJUJE

Šiuo metu Australijoje vieši Ka
lifornijos San Jose State College 
krepšinio rinktinė, kuri, savo gas
troles pradėjusi Brisbanėje, per 
Newcastle, Sydney ir visas kitas 
valstijas pabaigs Vak. Australijo
je.' Iki šiolei jie turėjo tris perga
les. Viena iš jų ir gal pati kiečiau
sia buvo Sydnejuje žaidžiant prieš 
šio miesto rinktinę. Laimėta 66:64, 
nors rezultatas galėjo būti lygus, 
kadangi pačiose paskutinėse sekun
dose aukštasis Sydnejaus centras 
ir buvęs koviečių merginų trene
ris R. Graham pats vienas iš po 
kreipšio neįmetė ir tuo neišlygino 
santykio.

Amerikiečių komanda yr aukšto 
lygio ir pats aukščiausias centras 
yra 6 pėdų 4 inčų, nors geru žai
dimu jis ir nepasižymi. Vienas iš 
įspūdingiausių ir geriausių žai
dėjų, kokio Sydnejus dar iki šiol 
turbūt nebuvo matęs, tai 6 pėdų 
4 inčų negras S. T. Saffold. Jo vi
sas sudėjimas tiesiog užbaigti šuo
liai ir judesiai o taip pat labai 
puikūs mėtymai jį išskyrė iš visų 
kitų žadėjų.

Pats amerikiečių žaidimas Syd
nejuje buvo labai spartus, parem
tas kombinacijomis ir daugumoje 
krepšiai laimėti iš po krepšio ar-

PASITOBULINIMAS
Kalbasi du kišenvagiai.
— Tai ką, domiesi madomis, jei 

vartai naujausius žurnalus?
— Ne, noriu sužinoti, kaip pa

gal paskutinę madą siuvamos kiše
nės.

TEISINGAS PABARIMAS
Šefas bara sekretorę:
— Tai, kad darbo metu rašote 

meilės laiškus, dar galiu jums at
leisti, tačiau kam duodate juos 
man pasirašyti?

Prieš kiek laiko iš Amerikos į 
Australiją sugrįžo vienas iš iški
liausių Australijos jaunųjų krep
šininkų John Heard (jis žaidė ka
daise ir prieš Amerikos lietuvius) 
ir savo įspūdžius ir pergyvenimus 
patiekė krepšinio žurnale. 1955-56 
m. jis buvo Pietų Australijos rink
tinėje, žaidė iki 1965 m., Australi
ją reprezentavo 1960, 1962 ir 1964 
m. ir buvo Tokyo olimpijadoje 
krepšinio komandos kapitonas. 
Jam būnant Amerikoje teko žais
ti su atskiromis aukštųjų mokyk
lų krepšinio rinktinėmis.

Amerikoje daugumoje mėgėjų 
krepšninis žaidžiamas pagal N.C. 
A.A. taisykles, šios taisyklės yra 
labai geros ir taip sudarytos, kad 
aikštėje būtų daroma kuo mažiau 
baudų, padarytų visos komandos 
visuose ketvirčiuose (čia žaidžia
ma ne du puslaikiai, bet keturi ket
virčiai). Kiekvienas apsigynimo 
prasižengimas baudžiamas viena 
bauda, bet jei tas įvyko po pir
mųjų penkių visos komandos pa
darytų baudų, tai kaip premiją 
(bonus) jis gauna mesti dar antrą 
baudą. Amerikoje nėra paskutinių
jų penkių minučių ir žaidimas 
vyksta tomis pačiomis taisyklėmis 
visas 40 minučių.

• Centro linija turi būti peržen-

O

KOVUI NEPASISEKĖ
Kovo vyrai, taip gražiai ėję ir 

pirmavę Western Suburbs A kla
sės krepšinio pirmenybėse, suklupo 
pusiau baigmėje ir baigmėje. Pas
kutines savo rungtynes jie žaidė 
prieš gana stiprią Epping P. B. C. 
komandą ir pralaimėjo 44:41 
(27:7) tuo pasitenkindami šiame 
turnyre trečia vieta.

Kaip paprastai, šiose rungtynė
se pradžia koviečiams gana bloga, 
ir australai krauna taškus vienas 
po kito padarydami 12:2 savo nau
dai. Koviečiai visai pasimetę tad 
australai ir spaudžia visu tempu.

Jau vieną kartą koviečių koman
dai būtų pats aukščiausias laikas 
galutinai įsidėmėti ir suprasti, kad 
rungtynės pradedamos nuo pat 
pradžios su visu užsidegimu ir vi
somis jėgomis.

Antrajame žaidimo puslaikyje 
koviečių pusėje matosi jau daug 
gražesnis žaidimas, tik gaila, 14- 
kos taškų skirtumas nėra taip len
gvai išlyginamas ir paskutinėse se
kundose rungtynės pralaimi- 
laimimos. Ši pamoka gal ir skaudi, 
bet ateity jos reikia labai vengti.

pas amerikiečius beveik ne
it tokių metikų kaip čekaus- 
Varnas, Sedlickas jie netu- 
Tuo tarpu australai, būdami

ba iš baudos atstumo. Tolimų me
timų 
buvo 
kas, 
rėjo.
mažesnio ūgio beveik 90% visų taš
kų atsiliepė tolimais metimais, ir 
ir 20-ties metų G. Davies, laimė
jęs 24 taškus, išsiskyrė iš visų sa
vos komandos draugų. Amerikie
čių treneris po rungtynių išsireiš
kė, kad Davies turi labai gerą krep
šininko ateitį ir būtų tinkamas 
net Amerikoje. Rungtynėms teisė
javo abu australai ir jokių išsišoki
mų nebuvo, nors buvo aiškiai pas
tebimas daug švelnesnis amerikie
čių žaidimas.

Palyginus šią rinktinę su buvu
sia Amerikos lietuvių rinktine, tai, 
mano nuomone, lietuvių rinktinė 
laimėtų maždaug 15 taškų skirtu
mu, nors Newcastle mieste ameri
kiečiai prieš vietos australus ir lai
mėjo 20-ties taškų skirtumu. Run
gtynėmis buvo toks didelis susido
mėjimas, kad North Sydney sa
lė buvo kimšte prikimšta virš 1000 
žiūrovų ir dar, kaip spaudoje pas
tebėta, daug šimtų vidun nepateko. 
Įdomu, kada Sydnejuje atsiras 
krepšinio stadijonas. Šią amerikie
čių kelionę finansavo Shell benzi
no bendrovė.

L.

SKIRTINGAS KREPŠINIS
SKIRTUMAS TARP AMERIKOS IR AUSTRALIJOS KREPŠINIO

binius triukus, kad jie nebūtų aikš
tėje panaudoti ir būtų laiku gynė
jų išardyti — užbluokoti. Čia eili
nis Amerikos žaidėjas ir turi daug 
didesnį pranašumą prieš Australi
jos krepšininkus, kurie dar ne
labai gerai žino pačių krepšinio pa
grindų ir svarbiausiai, J. Heard 
nuomone, Australijoje yra labai 
mažai trenerių, kurie galėtų teisin
gai išmokti šių pagrindų. Tik tie 
Australijos žaidėjai, kurie yra pa
siryžę daryti daugelį eksperimen
tų krepšinio žaidime ir kurie nebi
jodami labai daug darbo daugu-

giama su sviediniu per 10-tį sekun
džių ir atgal už centro linijos ne
galima pasuoti. Sviedinio išmeti
mui už paskutinės linijos skirta 
10-tis sekundžių. Profesionaliniam 
žaidime teisėjai yra dar griežtes
ni, ypatingai darant “blokus” nui
mant sviedinį ir pan. Taip pat pas 
profesionalus yra premijinė siste
ma tik ne penkių, o šešių baudų, 
nes pas juos žaidimo laikas yra 
dvylikos minučių ketvirtis. Taip 
pat jei žaidėjas gauna mesti dvi 
baudas po pirmųjų šešių komandos 
baudų, tai jis kaip premiją dar 
gauna mesti trečiąją baudą.

Žaidimo lygis, kur jis pats žai
dė, nebuvo daug aukštesnis už 
Australijos, bet tose aukštosiose 
mokyklose, kur žaidėjai treniruo
jasi ir specialiai mokinasi krepši
nio meno, žaidimo lygis yra daug 
aukštesnis už Australijos. Trene
riai tokiose mokyklose visą žaidi
mo pagrindą remia ant šių dalykų: 
blokų, kirtimų ir perbėginėjimų 
pozicijose. Visi žaidėjai jau turi 
puikius pagrindus krepšinyje iš 
gimnazijų dienų, todėl treneriai 
visą dėmesį kreipia čia į bendrą 
komandos paruošimą, kombinacijų 
išvystymą ir pan. Pagrindiniu gy
nėjų ir dengėjų tikslu yra žinoti ir 
išnaudoti visus puolančiųjų žaidy-

Sportas ir J. Kongresas
Birželio 18 d. Sydnejaus aerodro

me tai tikras lietuviškasis bičių 
spiečius, panašus kaip kad pri
imant ir išleidžiant prieš 2 metus 
mūsų Amerikos lietuvius krepši
ninkus. Tiesa, ir šiandie Sydnejaus 
lietuviai susirinko išleisti ne sve
čių, bet savųjų sūnų ir dukrų į 
Jaunimo Kongresą. Be kitų reikalų 
Jaunimo Kongrese bus ir sporto 
simpoziumas, kur bus svarstoma ir 
sportinės veiklos pagrindai.

Norint supažindinti mūsų Spor
to Skyriaus skaitytojus su sporti
nėmis problemomis, kreipiausi į 
dabartinį Australijos i Lietuvių 
Sporto Klubų Sąjungos pirminin
ką p. V. Binkį, kuris kaip ir visa 
eilė lietuvių atvyko išlydėti iš
vykstančiųjų mūsų sportininkų

— Ko siekėte įgaliodamas p. A. 
Šimkų, Australijos sportininkų ats
tovą Jaunimo Kongrese?

— Pagrindinis mūsų visų tiks
las įgaliojant mums žinomą ir gar
bingą Geelongo sportininką inž. 
Algį Šimkų atstovauti mus Jauni
mo Kongrese, kad jis plačiau pa
informuotų Amerikos lietuvius 
sportininkus ir jaunimą apie mūsų 
keblią padėtį ir gyvenimą Austra
lijoje. Kadangi anksčiau pats spor
tas kaipo toks buvo atskirtas nuo 
Jaunimo Kongreso, tai mes ir ne- 
siruošėme plačiau mus jame ats
tovauti, tačiau sužinojus apie busi
mąjį sporto simpoziumą, manau, 
kad p. Šimkus yra pats tinkamiau
sias asmuo mus atstovauti ir pa
vaizduoti tiksliai mūsų sportinio 
gyvenimo padėtį. Paskutiniu laiku 
buvo ir pervėlu organizuoti finan
sines* lėšas mūsų atstovams, ta
čiau mes džiaugiamės, ir linkime 
mielam prieteliui p. Algiui Šimkui 
geriausios sportinės sėkmės Ame
rikoje.

— Ar nežinote, kas iškėlė šią 
mintį Jaunimo Kongrese?

— Kas sportinio simpoziumo 
Kongrese mintį iškėlė aš nežinau, 
tik mūsų oficialaus atstovo pasiun
timo mintį pakišo Amerikos žino
masis sporto veikėjas p. Žumba- 
kis .Mano nuomone, kai visas spor
tas yra jaunimo rankose ir — mi
nint žodį “jaunimas” — niekad ne
turėtų būti aplenktas ir 
“sportas”.

— Ko pageidautumėt iš Ameri
kos lietuvių sportininkų per mūsų 
atstovą p. A. Šimkų?

— Mano, ir spėju, visų kitų Aus
tralijos lietuvių noras būtų, kad 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo Sąjunga ir kitos 
paskiros Amerikos lietuvių sporti
nės organizacijos turėtų daug glau
desnius ryšius su Australijos lie
tuviais. Iš tikrųjų tarp mūsų, gal 
būt tik išskyrus buvusį krepšinin
kų vizitą, yra labai permažas ben
dradarbiavimas. šiaip mūsų visas 
vietos organizacinis darbas yra ge
ras ir gal būt nedaug ko jam trūks
ta.

— Kokias pareigas Amerikoje

VISUR
Maskvos “Injurkolegija” jau tu

ri įsisteigusi kontorą ir Vilniuje 
(Lentpiūvių g. 24, 114 kambarys) 
ir medžioja užsieniuose mirusių 
lietuvių įpėdinius Lietuvoj, kad, 
išgavusi jų įgaliojimus, galėtų už
sieniuose kelti bylas dėl palikimų. 
Birželio 5 d. Tiesoj ieškojo Ang
lijoj mirusio Jono Masteikos ir 
JAV mirusios Marijos Alijošaity- 
tės įpėdinių. (ELTA)

(PASIKALBĖJIMAS SU A. L. 
S. K. S. PIRMININKU P .V. BIN
KIŲ IR AUSTRALIJOS SPOR
TININKŲ ATSTOVAIS, IŠ- 
SKRIDUSIAIS I Š. AMERIKĄ 
P. P. A. ŠIMKUM IR A. REMEI
KŲ!) 

atliks žinomas mūsų veteranas 
tenisininkas p. A. Remeikis?

— A. Remeikis be savo asme
ninių tikslų yra mūsų oficialiai 
įgaliotas tartis ir ištirti visas ga
limybes dėl busimojo Amerikos lie
tuvių krepšininkų II-jo vizito Au
stralijoje.

Pabaigęs malonų pasikalbėjimą 
su p. V. Binkių pagaliau šiaip taip 
prisikasiau ir prie mūsų sporti
ninkų atstovų Jaunimo Kongresan 
p. A. Šimkaus ir A. Remeikio.

POKALBIS SU
A. ŠIMKUM

Malonus mūsų atstovas geelon- 
giškis inžinierius Algis Šimkus yra 
plačiai žinomas ne vien tik spor
tinėje Australijos lietuvių veiklo
je. Pradėjęs sportinį gyvenimą dar 
Vokietijoje jis yra pasireiškęs 
daugybėje sporto šakų, kaip futbo
le stalo ir lauko tenise, krepši- 
nyje, tinklinyje, šachmatuose ir 
kitur. Jis buvo vienas iš Geelongo 
“Vyties” klubo steigėjų, vėliau 
daugelį kartų jį atstovavęs ir jam 
pirmininkavęs. Algio asmeny mes 
pasiuntėme tikrąjį savo sporto ats
tovą ir jis mūsų vargus mokės 
pilnai išdėstyti Amerikos lietu
viams ir Jaunimo Kongresui.

— Koks Jūsų pagrindinis tikslas 
Jaunimo Kongrese?

— Savo pagrindiniu tikslu lai
kau dalyvavimą Jaunimo Kongre
se, kur yra man garbė atstovau
ti ir Australijos lietuvius spor
tininkus ir jų pasistengsiu neapvil
ti. Sporto bus trys pagrindinės te
mos, iš kurių vieną “Sportinė esmė 
jaunimui” aš pats skaitysiu. Šio
je mano temoje viena iš svarbiau
sių minčių yra ta, kad kiekvienas

žodis sportininkas ir ypatingai geras, 
be savo puikių atsiekimų sporte, 
gali, jo padedamas sutvarkyt ir 
savąjį charakterį ir būdą priva
čiame savo gyvenime. Iš sportinės 
organizacijos aš duosiu bendrą ap- 

I žvalgą mūsų gyvenimo ir vėliau 
dalyvausiu bendrose diskusijose.

— Be šio simpoziumo ar ban
dysite ir ar turėsite daugiau reika
lų ir sąlyčių su Amerikos lietu
viais sportininkais?

— Taip, to tikiuosi jaunimo sto
vykloje, o jei tik bus laiko ir pro
gų, tai aš bandysiu kuo daugiau 
susipažinti su atskirais klubais ir 
sportininkais.

—Būdamas Amerikoje gal galite 
šiek teik pajudinti žadėto ryšium 
su Amerikos liet, krepšininkų vizi-

moje tik patys per save gali iškil
ti į pačias viršūnes, kai tuo tarpu 
Amerikos žaidėjai gali iš viso nes
kaityti ir nematyti krepšinio kny
gų ar žurnalų, nes paprastai jo 
treneris yra tiek geras, kad jis žai
dėją gali išmokinti ir teorijos ir 
praktikos be jokių didelių klaidų.

Amerikos mokyklų programose 
sportui skiriama daugiau laiko, 
negu Australijoje, ' tad nenuosta
bu, kad ir krepšinyje Amerika yra 
tokia stipri. J. Heard nuomone, 
Australijos krepšinis paskutiniais 
metais ypatingai progresuoja, ir 
jeigu ateity tokiu žingsniu bus 
žengiama, tai nėra abejonės, kad 
Australija galės ir toliau išsilai
kyti pajėgiausio pasaulyje dešim
tuko skaičiuje.

įvesta ,♦*Maskvos universitete 
šachmatų teorijos ir istorijos kur- >; 
sas, kur dėsto didmeisteriai: Pet- >* 
rosjan, Botvinik, Korčnoj, Bron- >♦- 
štein ir kiti. Šio kurso paskaitas 
lanko apie 200 studentų. i

“Meilė tai — matematika”, — 
nusprendė vaikinas,' pamiršęs 
kuriai šiandieną paskyrė pasima
tymą. 

tu leidinio išleidimą, nes jo Austra
lijos lietuviai laukia su nekantru
mu.

— Taip, bandysiu paklabenti ir 
patirti vėlavimosi priežastis.

— Būdamas sporto Skyriaus se
nas bendradarbis gal ir vėl sutik
tumėt patiekti savo išgyvenimų 
ir įspūdžių šio skyriaus skaityto
jams?

— Mielu noru stengsiuosi atpa
sakoti visus savo pergyvenimus 
sporto Skyriaus puslapiuose, — 
užbaigė pokalbį p. A. Šimkus.

ŽODIS SU
A. REMEIKIU

Ir pagaliau pavyksta prisigrūs
ti prie mūsų buv. čempiono spor
tininko p. A. Remeikio. Kaip ir vi
sada malonus ir besišypsantis, 
jaunatve spinduliuojantis vetera
nas lauko tenisininkas maloniai su
tiko pasidalinti savo mintimis 
prieš išvykdamas į Ameriką.

— Koks jūsų pagrindinis tiks
las Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse?

— Prieš pradedant ką nors kal
bėti aš noriu viešai padėkoti p. 
J. Bačiūnui už tą piniginę paramą, 
kuri mane įgalino šu jaunimu va
žiuoti į Ameriką ir už prieglobs
tį, p.p. Bačiūnų pažadėtą Ameriko
je. Pagrindiniu savo tikslu, kaip 
oficialiai ALSKS įgaliotas asmuo, 
bandysiu tartis su Amerikos lie
tuvių sporto vadovais apie antrą- 
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ŽIEMA

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jūsų gimi
naičius Lietuvoje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų 
sukti galvos kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme > 
kelis specialius siuntinius, kuriuose yra visa tai, kas vertinga, * 
reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

LAUMĖS JUOSTA (T)

Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; Vyr. arba 
mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška medžiaga vyr. arba 
mot. kostiumui — 31 jardo; Itališkas nepermatomas gražių 
raštu nailonas suknelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; 
Itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. 
lietsargis; Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. 
baltinių pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £30.0.0 (sv. sterl.)

KASTYTIS (JI)
Viln. angliškam vyr. košt, medžiaga Boston arba her

ringbone 31 j; Vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; Vyr. 
pusbačiai; Vyr. ital. nailoninis lietpaltis; Vyr. prie kostiumo 
pritaikintas kaklaraištis; Vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gra-

JŪRATĖ (III)
žios nosinės; ir Biro amžinas pieštukas.
Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta)
Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės 

angį, medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei 
— 4 j.; Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti 
batukai; švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagraži
nimais; 2 poros nailono kojinių; itališkas mot. nailoninis liet
paltis; dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.
.......Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta)

Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 
£44.0.0 nes susitaupo £3.0.0 pasiuntimo išlaidų.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise
kimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 101 jardo angį. viln. medž. 
trims kostiumams už £16.15.0; P-3 — 9 j. trims paltams viln. 
angį, medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardų nepermatomo ’♦! 
nailono graiausių raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglų valiuta).

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidau 
jamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų pre
kių. Jūsų pačių siuntinius išekspedijuojame, iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktinos sovietinio muito išlaidos. Tokius 
siuntinius galite mums siųsti žemau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O. 
11690/64,

BALTIC STORES LTD
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, 

GREAT BRITAIN.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas 

gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi
sos siuntos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, 
Brisbane, Qnslnd.; ir St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth., Mount 
Gambier, S.A.

Mūsų siuntinius galima užsakyti per: COSMOS Trading 
Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius 
visose valstijose,

tikiu, kad antrasis vizitas jau pats 
apsimokėtų ir nereikėtų didelių au
kų ir rūpesčių, kokių turėjome 
prieš dvejus metus. Juk ir pats 
krepšinis Australijoje kasmet šok
te šoka į priekį. Aš manau, kad 
išgvildenus visas problemas mums 
pasiseks susitarti ir galėsime gal 
greitu laiku vėl matyti Australi
joje šauniuosius Amerikos lietu
vius krepšininkus.

— Gal dar ketinate Amerikoje 
išbandyti ir savo jėgas lauko teni
se?

— Tai gal manai, kad aš jau pa
senau, ar ką? Aš net ir savo rake
tes vešiuosi. O kadangi Amerikoje 
gyvena beveik visi iki Lietuvos 
okupacijos buvę Lietuvos lauko te
niso čempionai (Lietuvoje nepali
ko nė vienas!) tai gal pavyks su
daryti buvusių meisterių varžybas. 
O gal su atstovu p. A. Šimkum pa
vyks padaryti Australijos lietuvių 
komandą ir pasivaržyti! žodžiu, 
skrendu kupinas geriausių vilčių 
tinkamai reprezentuoti Australi
jos lietuvius lauko tenise ir pasi
tarimuose dėl antrojo krepšininkų 
vizito.

Visiems skubant į lėktuvą reikė
jo jautriai atsisveikinti su malo
niais mūsų sportininkais, kurie tik
rai bus geriausi mūsų reprezentan
tai Amerikoje. Palinkėjus geriau
sios sėkmės abu mūsų atstovus pa
prašiau perduoti Sporto Skyriaus 
vardu geriausius linkėjimus Ame
rikos lietuvių sportinei spaudai ir 
visiems Amerikos lietuviams spor
tininkams.

A .L-tis
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ADELAIDE

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 

ADELAIDĖJE
Išvežtųjų minėjimas Adelaidėje 

buvo suorganizuotas Baltų Tary
bos birželio 19 d. ir praėjo labai 
įspūdingai. Prie žuvusiems pa
minklo uždedant vainiką dalyva
vo apie 200 žmonių, o pačiame mi
nėjime Adelaidės Town Hall apie 
1.200.

Apie minėjimą vietinėje austra
lų spaudoje informacija buvo gana 
skurdi, už tat per ABC radiją ir 
televiziją minėjimas buvo labai 
išsamiai pristatytas.

Patį minėjimą miesto rotušėje 
atidarė Baltų tarybos pirm. p. A. 
Stipnieks (latvis). Toliau jungti
nis estų, latvių ir lietuvių choras 
išpildė A. Topman “Requiem” di
riguojant E. Reebs.

Pagrindinę kalbą pasakė Mr. 
A. C. Castles, LL.B., o paruoštą 
Australuos federalinei vyriausy
bei rezoliuciją perskaitė J. Lapšys.

Po pertraukos.prasidėjo koncer
tinė minėjimo dalis, kurią prade
da Lituania choras, vadovauja
mas p. V. Šimkaus. A. Račiūno 
harmonizuotą ,‘Motinai” sudainuo
ja Lituūnijos moterų choras, o miš
rus choras su soliste p G. Vasi
liauskiene ir pianiste N. Masiu
lyte išpildo B. Budriūno “Seno
lių žemė”.

Toliau sekė estų ir latvių meni
nės pajėgos, kurių tarpe padaina
vo dvi dainas solo p. G. Vasiliaus
kienė, pianinu palydint p. N. Ma
siulytei.

Prieš pat minėjimą drauge su 
pakvietimais buvo platinama ir in
formacinis lapelis apie sovietinę 
agresiją Pabaltijy, kurį rūpastin- 
gai paruošė Pietų Australijos Bal
tų Taryba.

Savo laiške Pietų Australijos 
Baltų Tarybos narys p. J. Lap
šys dėkoja ir Mūsų Pastogei už ge
rą informaciją apie trėmimų minė
jimą, kas mūsų žmones paskatino 
dar gausiau minėjime dalyvauti.

lykėlių solo padainavo estas G. 
Koell ir estė E. Niilus akomponuo- 
jant poniai. G. Huuk (estė). Taip 
pat keletą kūrinėlių paskambino 
p-lė V. čižeikaitė ir akordeonu pa
grojo p. A. P. Taškūnas. Taip pat 
pasirodė su keliomis dainomis es
tų vyrų ir latvių mišrus choras.

Meninėje dalyje pranešinėjas bu
vo stud. Garnys, o jo sesutė su ki
tų tautybių mergaitėmis platino 
programas. Minėjime dalyvių bu
vo labai gausiai, kad net salėje vie
tų pritrūko.

Minėjimas baigtas kitą dieną 
(sekmadienį) lietuvių parapijos 
maldykloje iškilmingomis pamaldo
mis, kurias atnašavo latvis kuni
gas, atvykęs iš Melbourno. Maldyk
la taip pat buvo pilnutėlė visų tri
jų tautybių dalyvių su savo tauti
nėmis vėliavomis.

Lietuviams sugiedojus “Pulkim 
ant kelių” toliau giedojo latvių 
choras. Pažymėtina, kad choristės 
visos vilkėjo tautiniais drabužiais. 
Pamokslą sakė monsinjoras F. 
Bourke, filosofijos lektorius uni
versitete.

Pabaltiečių K-to pirm. p. A. 
Statkus pareiškė, kad jis esąs ne
paprastai patenkintas ne vien tik 
pavykusiu minėjimu, bet kad jį 
ruošiant buvęs darnus ir draugiš
kas sutarimas su kitų tautybių ats
tovais.

Be to, p. A. Statkus parašė sva
rų straipsnį, kuris dėl spaustuvių 
darbininkų streiko tebuvo atspaus
tas tik birželio 16 d. laidoje (kokio 
laikraščio? Red.)

Baigiant linkėtina, kad darnus 
sutarimas nesibaigtų vien šių mi
nėjimų ruošimu bei geru jų orga
nizavimu, bet dar labiau artėtų 
glaudėtų, iki tos trys tautos su
tartų savo kultūrinius parengi
mus, kaip parodos, dainų šventės 
ir t.t. ruošti bendrai. Tai nėra ko
kia utopija. Tik reikia geros valios 
bei nuoširdžių pastangų.

Jų sutarime ir glūdi bendros ko
vos už laisvę pasisekimas.

A. Vembutas

MOŠŲ PASTOGĖ

PERTH
IŠTREMTŲJŲ MINĖJIMAS

Kada stoja trys bendro darbo 
dirbti ir dirba sutartinai bei gera 
valia, visada daugiau ir geriau 
gali padaryti, nei vienas, nors ir 
kažinkaip jis besistengtų. Labai 
vaizdžiai matėsi ir pajusta 1941 m. 
birželio mėn. rusų įvykdytų žiau
rumų minėjime, kuris įvyko bir
želio 11d. C.S. Harper salėje Per- 
the.

Minėjimas pradėtas britų him
nu ir Vakarų Australijos Pabaltie- 
čių Komitetu pirmininko p. A. 
Statkaus kalba (angliškai). Po jo 
kalbėjo senatorius G. H. Branson, 
o jam baigus po žodį tarė visų tri
jų tautybių atstovai savo gimto
siomis kalbomis. Iš lietuvių kalbėjo 
p. A. čižeika. Po kiekvieno kalbė
tojo buvo sugiedotas tos tautos 
himnas.

Koncertinėje dalyje po porą da-

Melbourno
M. L. KLUBO STATUTO 
PAKEITIMO SIŪLYMAS 

šiuo pranešame narių žiniai, kad 
M. L. Klubo Taryba savo posėdyje 
gegužės 28 d. nutarė siūlyti ne
paprastam M. L. Klubo narių su
sirinkimui, kuris kviečiamas liepos 
31 d, Lietuvių Namuose, 50 Errol 
St. N. Melbourne, tuoj po visuoti
nio susirinkimo, šiuos M. L. Klubo 
Statuto pakeitimus.

Paragrafas vienuoliktas, kuria
me sakoma:

“Narys moka metams nario mo
kesčio 1 svarą, kuris yra mokėti
nas liepos 1-os dienos terminu kiek
vienais metais"...

Pakeisti:
Narys moka metams nario mo

kesčio 4 dolerius, kurie yra mokėti
ni liepos 1-os dienos terminu kiek
vienais metais...

Paragrafas 22, kuriame sakoma: 
“Metinis visuotinis Klubo narių 

susirinkimas šauktinas kiekvienais
metais liepos mėnesyje tą dieną, 
tokiu laiku ir tokioje vietoje, kaip 
Taryba nutaria”...

Pakeisti:
Metinis visuotinis Klubo narių 

susirinkimas šauktinas kiekvienais 
metais laike trijų mėnesių po bir
želio mėn. 30-tos dienos...

SYDNEY LIETUVIŲ CHORO “DAINOS”
KRIKŠTO DEŠIMTMEČIO SUKAKTIES PROGA 

LIEPOS 16 D. (ŠEŠTADIENĮ) ĮVYKSTA

1966 m. birželio 27 d.

S

S 
9 
X

SYDNEY •:<
PAMINĖTI BIRŽELIO £< 
TRĖMIMAI SYDNEJUJE -J;

Nežiūrint kaikurių pakitimų trė-įjj 
mimų minėjimas Sydnejuje beveik^ 
nieko nesiskyrė nuo ankstyvesnių-?*; 
jų tik su tuo skirtumu, kad įnešiant>*< 
gedulu perrištas vėliavas jas pa-* 
lydėjo skautai organizuotai ir see-!*! 
noje prie vėliavų padėtos visus*; 
trijų tautybių jaunimo atstovų gė->; 
lės pagerbiant išvežtuosius. M

Pats minėjimas įvyko birželio>J 
19 d. Latvių salėje Strathfielde,;*; 
kurį atidarė Jungtinio Baltų Ko--*< 
miteto pirmininkas. Toliau sekėj; 
parlamentaro E. D. Darby, M.L.Į*; 
A. gana rūpestingai paruošta:*! 
kalba.

Koncerto minėjimo daly be lat-X 
vių ir estų meninių pajėgų gražiai 
pasirodė ir lietuviai: pianistė V. 
Inkrataitė tikrai gražiai paskam
bino W. A. Mozart sonatos C 
paskutinę dalį ir D. Scarlatti so
natą in D.

“Dainos” choras, vad. p. K. Ka
valiausko įsidėmėtinai sudainavo 
tris dainas: J. Gudavičiaus “Kui- 
giria žaliuoja”, A. Vanagaičio 
“Laisvės Varpą” ir J. Žilevičiaus 
“Laisvės šauksmą”. 1

Jpatingai gilų įspūdį padarė S. 1 
Salasoo (moteris, atrodo estė) me
lodeklamacija: poema pritaikinta 
specialiai trėmimų minėjimui ir 
greičiasia jos pačios sukurta. De
klamuota angliškai. Tiek pačios po
emos žodžiai, tik ii- pats perdavi
mas tikria labai įspūdingas, ko- : 
kio panašiuose minėjimuose dar 
neturėjome. Minėjimas baigtas vi
sų trijų Pabaltijo tautų himnais. 
Dalyvių minėjime buvo apie 800, 
jų tarpe ir gausiai lietuvių, daug 
gausiau negu kitais kartais.

KONCERTAS BALIUS
DAINAVOS SALĖJE, EAST TERRACE, BANKSTOWN

šiame JubiliejiniameSydnejaus ir artimesnių vietovių lietuviai maloniai kviečiami
Koncerte - Baliuje skaitlingai dalyvauti.
Programoje išgirsite naujų dainų. Po koncerto šokiai.

Bilietai: $ 1.50 asmeniui. Moksleiviams $
Bilietus galima įsigyti iš anksto pas E. Lašaitį 8 Deakin St., Concord, tel. 73 4118,
Pr. Nagį 417 Burwood Rd., Belmore, tel. 759 7094, M. Petronį 152 Liverpool Rd., 
Enfield, tel. 74 5727, arba kreipiantis į kiekvieną Dainos choristą ir prie įėjimo.

Pradžia 7 vai. vak. Choras "Daina”

Veiks bufetas.
1.00. n

Remkime savą 
spaudą

PRANEŠIMAS
A. L. B. Sydnejaus Apylinkės 

įvykusiame visuotinam susirinkime

PRANEŠIMAS

Dainavos Namų Valdyba prane
ša, kad liepos 10 d., 16 vai., Dai
navos salėje, Bankstown, šaukia
mas metinis narių susirinkimas, 
kuriame numatyta ši darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų Komisijos tvirtini

mas.
4. Valdybos P-ko pranešimas.
5. Iždininko pranešimas.
6. Revizijos Komisijos praneši

mas.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Pranešimas namų priekio sta

tybos reikalu.
9. Informacija Sporto salės sta

tybos riekalu.
10. Einamieji reikalai.

11. Susirinkimo uždarymas.
Narių dalyvavimas būtinas. 

Taip pat kviečiami suinteresuoti 
asmenys.

Nesusirinkus nurodytu laiku rei
kiamam skaičiui narių ,po pusės 
valandos susirinkimas bus laiko
mas teisėtu bet kuriam narių skai
čiui dalyvaujant.

Dainavos Namų Valdyba

Liepos 9 d. (šeštadienį) ateinančios Sporto Šventės išlaidoms padengti

Bankstowno Lietuvių Namuose Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubas Kovas rengia

LINKSMA ŠOKIU VAKARA
1 » I

Pirmą kartą ragausime šiltų skanėstų pagamintų naujojo “KOVO” Tėvų Komiteto 
narių, kurie valdys visą bufetą. Taip pat puiki muzika ir visas įėjimas tik už vieną 
dolerį!

Pradžia 7 vai. vak. S. Klubas "Kovas'

L. Klube
Paragrafas 40-tas, kuriame sa

koma:
“...Pasiūlymas kandidatų Tary

bai ir paskyrimas revizorių turi 
būti įteikta raštinei prieš birželio 
mėn. 1 d., t.y. prieš visuotiną su
sirinkimą”...

Pakeisti-.
Pasiūlymas kandidatų Tarybai 

ir paskyrimas revizorių turi būti 
įteikta raštinei 30 dienų prieš 
suotinį susirinkimą.

Melb. Liet. Klubo Taryba

vi-

METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

MLK Taryba remdamasi
Klubo Statuto 22 paragrafu, 1966 
m. liepos 31 d. 5 vai. p.p. Lietu
vių Namuose, 50 Errol St., N. 
Melbourne, šaukia visuotinį meti
nį narių susirinkimą. '

Susirinkimo Darbotvarkė:

ML

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Rinkimų į Klubo Tarybą re

zultatų paskelbimas.
3. Valdomųjų organų praneši

mai: a) veiklos, b) finansinis.
4. Kontrolės komisijos praneši

mas.'

Mielą

J. VENCLOVIENĘ,

jos broliui J. Veselauskui Viktorijoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

T. ir M. Nakučiai

Staiga mirus vienturčiui sūnui

- - ' ALGIUI BUKŠAIČIUI,

jo motiną Jadvygą Bukšaitienę liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia

Reisgiai

5. Paklausimai dėl pranešimų ir LAIŠKAS 
diskusijos.

6. Finansinės apyskaitos tvirti- REDAKCIJAI
nimas.

7. Sąmata 66/67 metams.
8. Kontrolės komisijos rinkimas.
9. Lietuvių Namų reikalai.

10.. Pagerbimas užsitarnavusių 
narių.

11. Commonwealth Banko atsto
vo pranešimas.

12. Einamieji reikalai.
13. Susirinkimo uždarymas.

Melb. Liet. Klubo Taryba.

L. V. S. “RAMOVĖ” Melbourne 
praneša, kad liepos 2 d., Liet, na
muose, po skyriaus narių susirin
kimo, 8 v.v. p. A. Jakubauskas pa
rodys lietuvių visuomenei filmų ir 
paveikslus iš kelionės po Europą ir 
JAV. Vėliau prie arbatėles ir su
neštinių bus duota dainų ir šokių 
muzikos.

Visi prašomi pasinaudoti lietu
višku subatvakariu.

Skyriaus Valdyba

Pone Redaktoriau,
Mūsų Pastogės birželio 13 d. Nr. 

23 straipsnelyje: “Keltinos mintys 
J. Kongrese, 2-je pastraipoje taip 
rašoma:

“Išryškinti ir pabrėžti, kad da
bartinis jaunimas nepripažįsta ra
sinių neapykantų ,kuriomis lietu- 
vių tauta neteisėtai yra buvusi 
apskųsta ir apie kurias dar ir 
šiandie tenka išgirsti spaudoje.”

Prašoma paskatinusius šią min
tį P.L.J. Kongrese kelti p.p. A. 
Zubrą ir J. Pelenauską paaiškin
ti: kada, kas, kur ir kokioje ins
titucijoje lietuvių tautą yra ap
skundęs ir kaltinęs rasinės nea
pykantos nusikaltimais, kad lietu
vių jaunimas net savame kongrese 
turėtų svarstyti ir jų nepripažin
ti.

L. Barkus.

PRANEŠIMAS 
MELBOURNO EVANGELIKAMS 

LIETUVIAMS
Primename, kad sekantis susi

rinkimas bus toje pačioje vietoje, 
(Lietuvių Namuose, 50 Errol St., 
North Melbourne) pirmąjį liepos 
mėnesio sekmadienį t.y. liepos 3- 
čią dieną, 11 vai. ryto.

Ta pačia proga bus galima užsi
sakyti naujų lietuviškų ev. gies
mių knygų, kurių galima šiuo me
tų jau gauti Vokietijoje. Giesmy
no kaina apie 3 doleriai.

Kas negalėtų atvykti, bet norėtų 
giesmyną užsisakyti, prašome 
skambinti telef.65-8468 (p. Mala- 
kūnienei)
Melbourno Ev. Parapijos Taryba.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką 

ponui Petrui Morkūnui ir jo va
dovaujamam vyrų chorui už gra
žų lietuvių bendruomenės repre- 
zentavimą Baltų Komiteto suruoš
tame tragiškųjų birželio įvykių 
minėjime.

Melbourno Apyl. V-ba

t M______  _________________ j
1966 m. gegužės 29 d. išrinktieji 
kandidatai į valdomuosius organus 
ir pasiskirstė pareigomis:

Valdyba:
1. Apyl. P-kas V. Miniotas,
2. Vice-p-kas St. Pačėsa,_
3. Iždininkas A. Vinevičiu
4. Sekretorius V. Kanažauskas,
5. Kultūros reik. K. Daniške- 

vičius.
Kandidatai: A. Šidlauskas

Step, šiška.
Kontrolės Komisija:
1. P-kas Antanas Kutka,
2. S-rius J. Karitonas,
3. Narys St. Grincevičius.
Garbės Teismas:
1. P-kas E. Kolakauskas,
2. Vice-p-kas V. Skrinska,
3. S-rius M. Apinys,
4. Nariai — Elena Jonaitienė ir 

Algis Bačiulis.
Sydney Apyl. Valdybos būstinė: 

Sydney Lietuvių Klubas 39 Church 
St, Lidcombe, NSW.
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LAIKAS REGISTRUOTI 
JAUNIMO TALENTUS •

ALB Krašto Kultūros Taryba 
gruodžio mėn. ruošia Lietuvių me
no ir kultūros šventę — Lietuvių 
Dienas.

Ta proga suvažiuos ir iš kitą 
apylinkių jaunimas ir bus jaunųjų 
talentų pasirodymas.

Sydney Apylinkės Valdybos ats
tovė jaunimo reikalams paprašyta 
ir sutiko būti ponia Osinienė, gyv. 
76 Station St. Newtown, NSW., 
Telefonas 51 8151.

Todėl maloniai prašome tėvelių 
kurie norėtų, kad jų vaikai daly
vautų jaunųjų talentų pasirody
me, neatidėliojant registruoti pas 
Meno Dienų atstovę p. Osinienę, 
aukščiau nurodytu adresu.

Taip pat jaunimas kviečiamas 
prisidėti savo dalyvavimu progra
moje, kaipo Tautinių šokių grupė, 
dainininkai, atskiri šokėjai ir kiti 
ką nors sugebą atlikti, malonėkite 
užsiregistruoti pas ponią Osinie-

PADĖKA
Už maloniai suteiktą staigme

ną surengus man išleistuves nuo
širdi padėka tenka p.p. Laukiams,
J. ir D. Karpavičiams, Kamins
kams, Kataržiams, I. ir A. Bačiu-

, v • • • K*<*O*X V*. VWMUV

hams ir ypatingas aciu seiminin- nę arba Apylinkės Kultūros reika- 
kams Mildai ir Vytui Karpavi 
čiams.

Onutė ir Juozas Maksvyčiai

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkėms lietuviams bus laiko
mos liepos 3 d. 9.30 vai. ryto, šv. 
Lauryno bažnyčioje, Brodmedove. 
Išpažinčių bus klausoma nuo 8.45 
vai..

Tuoj po pamaldų Brodmedove 
visi jų dalyviai vyks į Sandgate 
kapines pasimesti už ten palaido
tus lietuvius .Maloniai prašoma 
pamaldose ir kapų šventėje da
lyvauti kuoskaitlingiausiai.

Kun. S. Gaideli# S.J.

lams skirtą valdybos narį p. K. Da- 
niškevičių, 135 Slader Rd. Bard
well Pk., Telefonas 50 3126.

Pageidaujama užsiregistruoti 
laišku išdėstant ką galėsite atlikti. 
Galima ir telefonu arba asmeniš
kai.

Sydney Apyl. Valdyba

MIRIMAI
Birželio 22 d. ligoninėje Sydne- 

juje mirė studentas chemikas Al
gis Bukšaitis, 26 m. amžiaus. Mirė 
kilus komplikacijoms po persišal
dymo. Paliko 
Bukšaitienė. 
25 d.

viena jo motina J.
Palaidotas birželio

AUKOS 
JŪRATEI REISGYTEI

Prieš pat išvykstant į J. Kon
gresą aukų J. Reisgytei prisiun
tė:
B. Petkevičius per A. Krausą) $2
J. Šimboras ?10
I. ir A. Kelneriai $10.

d. staiga širdiesBirželio 18 _
priepuoliu Viktorijoje mirė Jonas 
Veselauskas, 52 m. amžiaus, tu-. 

,, rėjęs netoli Melbourno vištų ūkį. 
Paliko žmona ir sūnus Paulius, 

Sydnejuje sesuo J. Venclovienė.

PAS MUS
DA1L. L. URBONO PARODA
Dailininkui surengti penktą in

dividualinę parodą ir tai palygina
mai per trumpą laiką, ženklina, 
kad jam netrūksta veržlumo ir 
kūrybinio polėkio. Tą patį kalba 
kaip tik birželio 15 d. Sydnejuje 
Macquarie galerijoje atidaryta 
dail. L. Urbono paroda liudija 
dailininką jaunatvišką ir savotiš
kai naują, čia išstatytieji 25 dai
lininko darbai, sukurti popieryje 
akvareline technika sintetinės 
emalės dažais. Vietos kritikai pa
rodą įvertino labai palankiai tuo 
suteikdami pačiam dailininkui im
pulso ir pasitikėjimo.

Kas yra susipažinęs su dail. L. 
Urbono kūryba iš ankstyvesnių 
parodų, šioje jis atrandamas daug 
giedresnis ir net drąsesnis. Jeigu 
anksčiau L. Urbonui buvo charak
teringa viena spalva ir žaismas jos 
atspalviais, tai šioje parodoje dai
lininkas atsiskleidžia kaip turtin- 
§as spalvomis, kurias jis ne tik 
arniai, bet ir prasmingai pertei

kia savo paveiksluose. Malonu šia 
proga dailininką pasveikinti ir pa
linkėti kilti dar aukščiau. s

v.v.

Gegužės 9 d. lėktuvu išskrido 
į Dunedin miestą (NZ) adelaidiš- 
kis Antanas Viškelis, pasirašęs vie- 
neriems metams kontraktą dirbti 
savo specialybėje. Dunedin mieste 
lietuvių labai mažai, vos tik ketu
rios šeimos; kai kurie iš jų sunkiai 
tekalba lietuviškai.

*

Gegužės 28 dieną tragiškai mirė 
Grange priemiestyje Grange gy
venęs lietuvis V. Maziliauskas. Pa
laidotas gegužės 31 dieną. Velio-
nis su šeima buvo atvykęs iš Lie
tuvos prieš penkis metus.

mūsų Pastoge
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN” 

LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA
Redaktorius: Vincas Kazokas

13 Percy Street, Bankstown, N.S.W. Tel.: 70-8395 
Administracijos tel. 649 9062

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.
Prenumerata: metams £4.0.0, ($8.00), pusei metų — £2.0.0 
($4.00), trims mėnesiams £1.0.0 ($2.00). N. Zelandijoje ir Angli
joje kaina ta pati. Kituose kraštuose metams £5.0.0 ($10.00).Adelaidės Jaunimo Komitetas į 

išvykusiems į J. Kongresą surinko Atskiro numerio kaina 2 šil. (20 centų), 
iš viso $2847.42. Prenumerata adresuojama:

MŪSŲ PASTOGĖ, Boa 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Skelbimai:
1 colis per 1 skiltį 12/- ($1.20), bendruomeniniai 10/- ($1.00).

* Už skelbimų turinį neatsakoma.

V. Šimkaus diriguojamas choro 
Lithuania lietuviškų dainų trans
liacija per valstybinę radio stotį 
5CL įvyks birželio 30 d., ketvirta
dienį, 10-10.15 vai. vakare, progra
moje “Pietų Australijos chorai dai
nuoja”. Išpildant B. Budrūno dai
ną “Mano protėvių žemė drauge 
su choru solo partiją dainuos solis
tė G. Vasiliauskienė.
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