
BIRŽELIO
DRAMA

Mūsų istorijoje gal amžiams 
bus įrašyta, kad toks nekaltas 
metų mėnuo — birželis bus pasi
daręs tautai likiminiu mėnesiu. 
Jau šiandie daug kas iš mūsų jį 
vadina baisiuoju birželiu. Gali
mas daiktas, kad toks vardas vi
sai pagrįstai priduotas. Bet argi 
čia laikas lemia? Juk galėjo visi 
birželiniai įvykiai išsidėstyti ir 
kitokiu laiku. Tačiau kažkaip li- 
kimiškai birželyje viskas susi
koncentravo. Ir štai jis pasidarė 
mūsų tautai likiminis mėnuo, su 
kuriuo prasidėjo tautai nauja 
era, kurios ateities negalima 
šiandie nuspėti.

Sunku įsivaizduoti kitas isto
rines datas, kurios taip reikš
mingai bylotų tautai, kaip kad 
mums birželis. Savu laiku Hit
leris buvo įsitikinęs, kad jam 
lemtingiausias yra kovo mėnuo. 
Kaip tik kovo mėnesį jis vykdė 
savo ir drauge jo meto Vokieti
jos lemtinguosius ėjimus, kurie 
buvę sėkmingi. Keista, kad jis 
karo nepradėjo kovo mėnesį, o 
rugsėjo.

Ką kalba mums birželis atme
tus visus prietaringuosius mo
mentus? Štai 1940 m. birželio 
vidury Lietuva praranda savo 
nepriklausomybę okupuojant ją 
rusams. Tai yra pradžia. Šitas 
momentas ir yra tasai išeities 
punktas, kurio pasėkoje vyko vi
si vėliau sekusieji. Mes galime 
daug ką kalbėti apie vėlesnius 
šio akto padarinius, bet istoriš
kai jie nebūtų įvykę, jeigu nebū
tų šios tragiškos pradžios.

Lygiai po metų — 1941 m. 
birželio vidury okupanto prave
dami masiški trėmimai visame 
krašte. Jie buvo tokie nuožmūs, 
ir taip giliai pažeidę kiekvieno 
lietuvio jausmus, kad jie iki 
šiandie pasidarė tarsi esminė ši
tos tautos dramos kulminacija. O 
iš tikrųjų, šitie trėmimai tebuvo 
ir tebėra tik konsekventiška iš
dava prieš metus įvykusio fakto, 
kada Lietuva buvo formaliai 
okupuota. Todėl dažniausia ir 
mūsų minėjimai grindžiant juos 
konsekvencija ir ypač šitą faktą 
akcentuojant bei išleidžiant iš 
akių pačią priežastį, kitiems, to 
neišgyvenusiems, lengvai gauna
si įspūdis, kad mes prekiaujame 
savo žaizdomis nesiskaitydami 
su pačia priežastim. Kitaip sa
kant, mes išleidžiame iŠ akių tą 
momentą, kad plėšikas įsibrovė 
į mūsų namus, bet tik skundžia
mės padariniu — buvome api
plėšti, išprievartauti, net žudomi, 
šitoks mūsų atsinešimas kažin ar 
save pasiteisina: žaizdos greitai 
gyja, o tie, kurie nėra ko nors 
panašaus iškentėję, iš viso sun
kiai supranta. Tačiau principas 
— laisvės pagrobimas, okupaci
ja, pavergimas — yra visiems su
prantama ir aišku. Šitas princi
pas kiekvienam rūpi ir jo pažei
dimas kiekvieną supurto. Ypač 
šis principas labai reikšmingas 
tuose kraštuose, kur net papras
čiausias banditas gali sėkmingai 
gintis laisvės vardu.

Tuoj pat po anų skaudžių trė
mimų, kurie iki šiolei nustelbė 
ir užgožė viską, nepraėjus nei 
dešimčiai dienų, Lietuvoje įvyko 
naujas įvykis, kuris moraliai ir 
net teisiškai išperka anuos du 
anksčiau paminėtuosius — lietu
vių sukilimas 1941 m. birželio 
22 d. Šitas trečiasis birželio mė
nesio aktas istoriškai žiūrint iš
perka pirmuosius du: jeigu pir
masis buvo vyriausybės nuolai
dos aktas prieš galingesnę jėgą 
tikintis sutaupyti daug kraujo ir 
ašarų, jeigu antrasis paliudijo, 
kad daugiau kraujo ir ašarų pra
rasta, negu buvo manyta, tai tre
čiuoju birželio mėnesio aktu visa 
tauta parodė, ko ji siekia ir ko ji 
nori. Išnaudodama susidariusią 
politinę situaciją, budrių žmonių 
vadovaujama, visa tauta sukilo 
tuo pačiu ne tiek pabrėždama 
prieš dešimti dienų įvykusio trė
mimų atkeršijimą, kiek atskleis
dama savo valią nepriklausomai 
ir savarankiškai tvarkytis. Tai 
yra lietuvių tautos kozeris, kuris 
išperka ir buvusios Lietuvos vy
riausybės nuolaidinius aktus ir 
atperka išvežimų aukas.

Jeigu pirmieji du birželiniai 
aktai liudija lietuvių tautos arba 
greičiau jos vadovų neryžtingu
mą, tai šiuo trečiuoju aktu lietu
vių tauta akivaizdžiai pareiškė 
savo valią.

SYDNEY
Jungtini! Baltų Komitetas bir

želio 18 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
pietų Latvių salėje 32 Parnell st., 
Strathfield rengia

BIRŽELIO 14 DIENOS 
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ

— KONCERTĄ.
Paskaitą pritaikintą dienos nuo

taikai skaitys p. E. Jonaitienė.
Programoje dalyvaus ii lietu

vių pusės p. D. Vildova* ii Albu- 
ry ir dr. R. Zakarevičius.

Lietuvių chorams nedalyvau
jant, visi lietuviai prašomi kaip 
galima skaitlingiau atsilankyti, 
kad netektų rausti giedant Lie
tuvos himną.

Minėjime dalyvaus daug įžymių 
australų ir kitų tautybių parei
gūnų. Savo skaitlingu dalyvavi
mu mes ne tik pagerbsime savo 
išvežtuosius, partizanus, bei žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, bet kar
tu parodysime ir kitoms tauty
bėms, kad mes neužmirštame 
skriaudos, padarytos mūsų tautai, 
ir kiek mūsų jėgos leis kovojame 
ir kovosime dėl laisvos Lietuvos.

Skautės ir skautai kviečiami 
dalyvauti uniformuoti su savo vė
liavomis; kitas organizuotas jau
nimas — ateitininkai, tautinių 
šokių grupė kviečiami dalyvauti 
pasipušę tautiniais drabužiais ir
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Neprileidžiant fatalistinių ir 
prietaringų minčių vis tik birže
lio mėnesį kaip tik susigrupavo 
šie trys faktoriai, iš kurių trečia
sis būtų istoriškai bene pats rei
kšmingiausias ir svarbiausias. 
Šio pastarojo akto išdavoje vy
ko dar po keturių metų dešimt-
mėtį trukusios partizaninės ko
vos, jo išdavoje ir šiandie veda
ma kova užsienyje už Lietuvos
nepriklausomybę.

Mūsų minėjimuose pirmas ir 
paskutinis šitos dramos aktas vi-
sodos palieka šešėlyje to viduti
nio, kuris pats savy nieko neturi 
lemtingo imant istoriniu atžvil
giu — jis tėra tik išdava pirmo
jo — pasidavimo okupanto dik
tatui, gal būt ir akstinas vėles
niems įvykiams, kad šisai dau
giau nepasikartotų.

Šituo žodžiu nenorima nuver
tinti birželio išvežimų minėjimų 
reikšmės. Jie savo vietoje, bet 
tik keista, kodėl primygtinai ak
centuojama paprasčiausia prieš 
tai buvusio akto išdava, o ne 
centre statomas pats aktas. Ko-

Į KARAS ARTIMUOSE RYTUOSE Į

• Žydai nesulaikomi. • Egiptas panikoj.
• Įtampa ir sujudimas visame pasauly.

dėl išstatomos mūsų gėdingos 
nuolaidos, operuojama žaizdo
mis, o nutylima paskutinis aktas 
— viso to atpirkimas? Jau lai
kas pribrendęs, kad pirmaujan
čiu tonu turi kalbėti principas, o 
ne emocija. Tai nėra priekaiš
tas tam, kas dabar daroma, bet 
greičiau tik priminimas, kad ga
lima būtų visus tuos tris aktus 
minėjimuose sujungti pabrėžiant 
esmę, svorį ir reikšmę.

(v.k.)

L A I Š
Mykolas Viltis

K A I
KRITUSIŲ PARTIZANŲ TESTAMENTAS
Mes nesuspėjome išmokti
Savo dar negimusiems vaikams
Jaunų, neišpasakotų troškimų surašyti...

Tik mūsų jaunas kraujas
Sunkiasi per merdinčią žemę
Per kartų kartas
1 gimusias ir gimstančias širdis.

IŠTREMTŲJŲ LAIŠKAS
Nebeišmokome dailiai rašyti:
Rankos kančių pakąstos, alpstanti širdis...
Rašome ir rašome ilgesingus ilgus laiškus
Iš pačios tremties gilumos...
Iš žudančio ilgesio, iš sielvarto bevilčio 
Nukankintais žodžiais rašome laiškus...

PARTIZANŲ NEPARAŠYTI LAIŠKAI
Kraujas rašo šiuos nebylius laiškus 
Neparašytus laiškus — 
Iš pamiškių juodų, iš liūnų, 
Kraujas iš kalėjimo tortūrų kambarių, 
Iš prekyviečių, kur mūsų kūnai tįso iškankinti, 
Kraujas iš Arktikos, iš Sibiro žiauriausių pakraščių: 
Ne poetiškai, ne dramatiškai, o gyvu krauju mes rašome 
Mūsų liūdnus, neparašytus laiškus Jums, 
O mūsų mylimiausi, laisvieji broliai!

Iš knygos "Neparašyti laiškai”
(Išleido į Laisvę Fondas 1966 m.)

Minime birželio trėmimas
atvykti prie latvių salės ne vėliau 
kaip 2.30 p.p., nes yra numatyta, 
kad jaunimas tautiniuose drabu- 
žiuosie nurodinės atvykstantiems 
svečiams vietas.

V. Bukevičius 
Jungtinio Baltų Komiteto 

Pirmininkas

PERTH
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Vakarų Australijos Pabaltiečių 
Komitetas šiais metais birželio 
trėmimų minėjimą ruošia birželio 
17 d., šeštadienį, 5 vai. p.p. Minė
jimas įvyks C.S. Harper Hall, 292 
Hay St., Perth.

Programoje:
A. Oficialioji dalis (pagrindinis 

kalbėtojas senatorius J.P. Sim.
B. Meninė dalis.
Maloniai kviečiame visus Vaka

rų Australijos lietuvius su šeimo
mis ir svečiais minėjime kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

A. Statkus
Pabaltiečių Komiteto vardu

ADELAIDE
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Adelaidės lietuviai trėmimų mi
nėjimą ruošia birželio 25 d. mies
to rotušės salėje. Minėjimo pro
gramoje:

Arabų karas prieš Izraelį arti
muose rytuose pereitą savaitę 
jau prasidėjo ir spausdinant laik
raštį jis dar vyko pilnu tempu.

Mažytė Izraelio žydų valsty
bė su mažiau kaip trim milijo
nais gyventojų arabų apsupta iš 
visų pusių ir atrodė kad jai nie
ko neliko, kaip tik pasiduoti. 
Joks optimistas negalėjo prama
tyti, kad tos arabų žmonių ir 
ginklų masės bus per porą dienų 
ištaškytos.

Izraėlio žydai nelaukė, kada 
>irmieji arabai smogs ir patys 
molė. Žydai puolimą pradėjo tik 
jatyrę, kad Amerika ir Anglija 
conflikto atžvilgiu laikysis neut
ralumo, tuo tarpu komunistų pa
saulis bent moraliai palaiko ara

VYTAUTAS BERNOTAS

ARTIMIEJI RYTAI LIEPSNOSE

NETOLIMA
ARTIMŲJŲ RYTŲ PRAEITIS
Maždaug tuo pat metu, kada 

Lietuva kovojo už nepriklausomy
bę, žydai Palestinoje dėjo irgi sa
vo nepriklausomos valstybės pa
matus. 1917 m. Anglijos vyriausy
bė paskelbė Balfour deklaraciją, 
pagal kurią Palestinos dalis turė
jo būti perleista žydams. Moraliai 
remiami galingų valstybių žydai 
tik po 30 metų išsikovojo savo ne
priklausomą valstybę.

1947 m. tarpininkaujant Jungti
nių Tautų Organizacijai (UNO) 
Palestina padalinta į dvi dalis: 
vakarinė dalis atiteko Izraėliui, 
rytinė Jordanui. Metais vėliau 
(1948) gegužės mėn. 15 d. žydų 
tautinis kongresas su Ben Gurion 
priešaky įkūrė naują Izraėlio val
stybę pačiame arabų centre. Ši 
data tuo įsidėmėtina, kad nuo ta-

11 vai. pamaldos šv. Kazimiero 
koplyčioje.

3 vai. vainiko padėjimas ant ka
rių paminklo pagerbiant žuvusius 
už Lietuvos laisvę ir

4 vai. viešas minėjimas Adelai
dės miesto rotušėje (Town Hall).

Minėjime pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas Pietų Australijos par
lamento . narys R. R. Millhouse, 
Lib. MP.

Meninėje dalyje dalyvaus lietu
vių, latvių ir estų pavieniai meni
ninkai ir chorai. Lietuviams atsto
vaus solistė G. Vasiliauskienė ir 
Lituania choras.

Trėmimų minėjimą rengia Ade
laidės Baltų Taryba.

Operos solistas V. Daunoras, ką 
tik grįžęs po 8 mėnesių dainavimo 
studijų Milane, labai gerai atsi
liepia apie operinio dainavimo su
pratimą Italijoj, ir mano, kad be
veik visus dainininkus reiktų siūs- 
ti mokytis tenai (nepasitenkinti 
rusiška mokykla).

Birželio 3 d. dainavo Vilniuje 
“Sevilijos Kirpėjuje” (Don Bazi- 
lio), birželio 9 — “Don Carlos”, o 
paskui siunčiamas į Montrealį: čia 
rusai savo paviljone birželio 23 d. 
rengiasi rodytis su lietuviškomis

bų pusę.
Žaibišku puolimu žydai ištaš

kė sukoncentruotus Izraėlio pa
sienyje egiptiečių tankus ir ba
zėse kovos lėktuvus. Žydai ry
tuose užėmė Jordane svarbias 
strategines pozicijas, sumušė Si
rijos dalinius, o vakaruose su
mušė Egipto junginius ir per dvi 
dienas pasiekė ir peržengė Suesą. 
Pagal žydų komunikatus, Egip
tas panikoj, nes Izraėlio smogia
mieji daliniai nukreipti į Egipto 
sostinę Kairo.

Prasidėjus žydų — arabų ka
rui Amerika ir Anglija paskelbė 
savo neutralumą. Rusija bent 
moraliai palaiko arabus.

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba įsakė pagal duotą terminą

POLITIKOS VINGIUOSE

da ir prasidėjo žydų ir arabų peš
tynės. Po nepriklausomybės dekla
racijos paskelbimo jau sekančią 
dieną Izraelis jau buvo karo pa-, 
dėty su arabais.

Po pirmojo susirėmimo su ara
bais po to sekę septyneri metai 
buvo ramūs. —Abi pusės ginkla
vosi. 1956 m. anglai ir prancūzai, 
spaudžiami arabų buvo priversti 
Sueso kanalą perleisti Egiptui. Ar 
timuose rytuose kilo nauja nerimo 
banga. Izraelis neklydo pramaty
damas Sueso kanalo svarbą arti
mųjų rytų ateičiai. Užbėgdami į- 
vykiams už akių žydai pirmiausia 
kreipėsi į Ameriką prašydami už
kirsti kelią arabų reikalavimams. 
Amerikai gi palikus nuošaliai Iz
raelis ėmėsi savarankiškai spręsti 
Sueso krizę. Tarp žydų ir arabų 
kilo antrasis karas. Jau pirmomis 
karo dienomis žydai pasirodė pra
našesni ir perėmė iniciatyvą į sa
vo rankas. Izraėlis atėmė iš Egip
to Gazos strategines pozicijas, iš
stūmė arabus iš Tirono sąsiaurio 
ir ruošėsi užimti Suesą. Žydų - a- 
rabų karą sustabdė UNO inter
vencija. Izraėlis sutiko padėti 
ginklus tik tokiu atveju, jei žy
dų užimtos sritys pereis UNO ži
nion. Arabams toks žydų reika
lavimas buvo daugiau negu priim
tinas. Taip dar sekančius 11 metų 
UNO daliniai ir vykdė savo už
duotį Egipto - Izraėlio pasienyje.

— ★ —
Dėl dabartinių įvykių artimuo

se rytuose daugiausia kaltinamas 
UNO generalinis sekretorius U 
Thant. Pagal vakarų teigimus U 
Thant neturėjo skubintis atitrauk
ti UNO pajėgų iš Izraėlio - Egip
to pasienio. Naserio reikalavimus 
galima buvo įvairiausiais diploma
tiniais būdais uždelsti. U Thant 
pasielgęs savavališkai nepraneš- 
damas savo sprendimo nei UNO 
Saugumo Tarybai, nei toms val
stybėms, kurios pagal UNO ko
mandą stovėjo Egipto - Izraėlio 
taikos sargyboje.

Neapgalvotas U Thant žings
nis iškėlė naują klausimą: ar 
UNO egzistencija yra iš viso pras- 

“savo” pajėgomis...
Rugpiūčio mėn. V. Daunoras nu

mato vykti Anglijon, o paskui dar 
vėl Milanan, prie pamėgtos 
La Scalos.

(ELTA) 

nutraukti karo veiksmus, tačiau 
kovos vyksta. Viduržemio jūroje 
užaliarmuoti amerikiečių ir ang
lų laivyno daliniai. Alžirija nu
traukė naftos tiekimą Amerikai, 
o egiptiečiai buvo uždarę Sueso 
kanalą. Dabar pats kanalas ke
liose vietose Izraėlio perkirstas 
ir atsidūręs karo zonoje. Nepa
tikrintom žiniom Jordano kara
lius pats pirmas paklusęs UNO 
įsakymui padėti ginklus ir pats 
pabėgęs. Egiptiečiai pasijuto di
džiulėj panikoj, o aplink Kairo 
rengiami paskubomis įsistiprini- 
mai prieš žydų puolimą.

Įvykiai vystosi tokiu tempu, 
kad net dienraščiai nespėja pa
duoti įvykių eigą, kaip jie aktu
aliai vystosi.

minga, jeigu kritiškuose momen
tuose ji pasirodo bejėgė?

KARO VEIKSMAI 
ARTIMUOSE RYTUOSE

Nespėjus atitraukti dar UNO 
dalinių iš Egipto - Izraėlio pa
sienio artimuose rytuose kilo su
bruzdimas. Seniai planuotai Nase
rio svajonei išstumti Izraelį į Vi
duržemio jūrą susidarė palankiau
sios aplinkybės. Ko tik Naseris 
nesvarstė, viskas krypo arabų nau
dai. Nepalanki Izraėlio geografi
nė padėtis, mažas gyventojų skai
čius, daug silpnesnės karinės pa
jėgos kalba Izraėlio nenaudai. Be 
to arabų pusėje atsirado stiprus 
užtarėjas - Sovietų Sąjunga. Tas 
dar daugiau Naseriui sužadino 
drąsos, ypač kada NATO (Šiau
rės Atlanto Gynybos Sąjunga) 
partneriai Turkija ir Sudanas pri
tarė arabams.

Konvenciniai ginklai ir skaitlin- 
gesni žmonėmis kariniai daliniai 
daug ko nepasako šių dienų karo 
technikoje. Vienas dalykas karu 
grasinti, bet vėl kitas kariauti. 
Arabų kraštuose kaip tik ir pa
sigendama geros vadovybės, o dar 
labiau arabų vienybės.

Pramatydamas tokius trūkumus 
Egipto Naseris prieš skelbdamas 
karą bandė visus arabus apjungti 
ir suvienyti. Tuo tikslu Kairo ra
dijas įvairiais būdais apeliavo į 
visas arabų tautas užbaigti visus 
tarpusavio ginčus ir suvienytomis 
jėgomis stoti į "šventąjį karą” ir 
išlaisvinti Palestiną nuo žydų.

Teroro veiksmai ypač iš Siri
jos pusės vis dažnėjo. Izraėlis, 
gąsdindamas Siriją, pagrasino in
vazija. To Sirijai užteko. Po kelių 
dienų Sirijoje skelbiama visuoti
nė mobilizacija ir su Egiptu pa
sirašoma tarpusavės pagalbos su
tartis. Egiptas imasi ir kitų dras
tiškų priemonių prieš Izraėlį: ne 
tik kad neleidžia žydų prekių per
vežti Sueso kanalu, bet užblokuo
ja Tirano sąsiaurį, kuris jungia 
Izraėlį su Raudonąja jūra.

Užsienio spaudoje ne visai išaiš
kintas klausimas: kas pradėjo ka
rą? Tikriausia Izraėlis, spaudžia
mas iš visų pusių ir nelaukdamas, 
kol arabai susivienys, paleido pir
muosius šūvius į Egipto valdomą 
Sinajaus pusiasalį. Pagaliau ir 
nėra taip svarbu, kas pradėjo. Vi
sai nėra abejonės, kad Izraėlis bu
vo išprovakuotas karo veiksmams, 
kurie šiandie ir vyksta.
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Mūsų santykiai su dabartine Lietuva
Tokia tema Sydnėjaus Filiste

rių Būrelis surengė viešų diskusi
jų vakarų - forumų Sydnėjaus 
lietuvių Bankstowno namų salėje 
gegužės 7 d. Diskusines tezes klau 
sytojams patiekė šie prelegentai 
(alfabetine tvarka): p.p. E. Jo
naitienė, V. Liūgą, V. Šliogeris 
jnr. ir J. Vėteikis; moderatorius - 
p. P. Daukutė-Pullinen.

Diskusijų vakaras sutraukė gau
sų būrį Sydnėjaus lietuvių, netgi 
matėsi atvykusių iš Canberros. Ir 
kur gi nesutrauks! Kiekvienam įdo 
mu, kas čia atsitiko, kad po 21 me
tų, palikus kraštų dėl aiškių, ro
dos, priežasčių ir prie labai su

PASITRAUKIMAS IŠ KRAŠTO
Krašto palikimas paprastai kva

lifikuojamas dvejopai: a) kai jis 
paliekamas nelegaliu būdu ir b) 
kai iš jo išvykstama nelegalia tvar 
ka.

Nelegaliu būdu kraštas palieka
mas pabėgant slapta, kad išven
gus teismo dėl padaryto kriminali
nio nusikaltimo arba kad išvengus 
politinio, religinio ar rasinio per
sekiojimo.

Tarptautinės teisės nusistovėju
sia tvarka ir atskirų valstybių su
darytomis sutartimis, kriminali
niams nusikaltėliams už bendrus 
nusikaltimus taikoma taip vad. 
ekstradicijos teisė, t.y. nusikaltė
lis grųžinamas į kraštų, kuriame 
padarytas nusikaltimas.

Politiniams pabėgėliams ekstra- 
dicija netaikoma. Šiais atvejais 
tarptautinė teisė laiko taip vad. 
azilio teisę, kai tokiem pabėgėliam 
suteikiama globa ir apsauga. Azi
lio teisę labai plačiai imta taikin
ti po II P. Karo, kai piliečiai pa
likdavo savo kraštus net ir nepa
darę jokio politinio nusikaltimo, 
bet pasitraukę dėl politiškai jiems 
nepakeliamo režimo.

Legalus krašto palikimas vienu 
atveju atliekamas emigracijos įs
tatymų numatyta tvarka, gi kitu 
atveju pasitraukiant iš krašto, kad 
išvengus priešo ir okupacijos tvar
kos pasekmių.

Jei emigracijos įstatymai yra 
naujųjų laikų padaras, tai masinis 
gyventojų pasitraukimas nuo prie
šo grėsmės žinomas nuo seniausių 
laikų ir toks pasitraukimas iki 
šių dienų praktikuojamas ir net 
skatinamas, nes tik laisvėje bū
nant galima efektingiau vykdyti 
rezistencijų ar kitaip išlaikyti tau
tinį savistovumų už krašto ribų.

Klasišku pavyzdžiu čia visuomet 
nurodoma Belgija I P. Karo metu, 
kai vokiečiams sulaužius Belgijos 
neutralitetų ir okupavus kraštų, 
Belgijos karalius Albertas I su ka
riuomenės likučiais ir tūkstančiais 
belgų civilių karo pabėgėlių nepa
sidavė priešui, bet pasitraukė į 
Prancūziją ir ten aktyviai veikė. 
Jis ir visi grįžusieji su juo po 
karo Belgijon buvo iškilmingai ir 
garbingai sutikti, kaip ištikimiau
si tautos sūnūs.

II P. Karo metu vokiečiams oku
puojant vienų po kitos įvairias Eu
ropos valstybes, iš tų kraštų pa
sitraukė daug gyventojų, kaip ka
ro pabėgėliai. Karo sekmei pasi
sukus sąjungininkų pusėn ir sovie
tinei kariuomenei artėjant į Pa
baltijo valstybes, iš ten prasidė
jo masinis pabaltiečių exodus nuo 
naujos okupacijos, traukiantis į 
gretimų Vokietijų ir kitur, kur tik 
buvo galima.

Tokioje būklėje mus užtiko ka
ro pabaiga.

Lietuvoje
Trakų pilies papėdėje mokslei

vis rado puodų su apie 400 sidab
rinių 16-to amžiaus (Žygimanto 
Augusto ir Stepono Batoro) laikų 
monetų. Ant monetų žymūs Lie
tuvos herbas ir metai — 1548, ar
ba 1578.

Vertingas esųs ir molinis puo
das. Manoma kad toks puodas 
buvo vartojamas, kaip prie diržo 
už ųselės pririšama gertuvė. Ra
dinys perduotas Trakų muziejui.

— ¥ —
Gegužės 15 Vilniuje mirė aktorė 

Olga Kuzmina — Dauguvietienė, 
pirmoji režisieriaus Boriso Dau
guviečio žmona. Ji gyveno Lietu
voje nuo 1920 metų. Nuo 1946 me

prantamų aplinkybių — staiga kaž 
kam smigo galvon mintis — kokie 
mūsų santykiai su dabartine Lie
tuva, lyg jų per visų atsiskyrimo 
laikų nebūtų buvę, ar lyg šio meto 
Lietuva pasidarė kitokia, negu ji 
buvo, kai jų palikome!

Reikia pasakyti, kad bet kurio 
krašto pilietis, atsidūręs svetur, 
vienaip ar kitaip palaiko santykius 
su tėviškės kraštu, tačiau tie san
tykiai įvairuoja priklausomai nuo 
to, dėl kokių priežasčių atsiskir
ta nuo savo krašto ir kokie jaus
mai riša išvykėlį su savuoju kraš
tu ar su egzistuojančia krašte po
litine santvarka.

Pirmųūų europinių karo pabėgė
lių didelei daliai santykiai su jų 
kraštais buvo visai aiškūs ir nor
malūs: jie, o taip pat prievarta 
išvežti darbam į Vokietijų, ar iš
likę gyvi koncentracijos lageriuo
se grįžo į savo atvaduotus kraš
tus ir įsijungė į valstybinio gy
venimo atkuriųmųjį darbų.

MUMS KARAS DAR NESIBAIGS
Taigi, mums karas dar nepasi

baigė, mes esame tik priverstinų 
paliaubų padėty. Būdami už tėvy
nės ribų mes esame laisvos Lietu
vos atstovais, akyvaizdžiais liudy
tojais laisvam pasauliui, kad mū
sų kraštas priešo okupuotas. Tarp
tautinės teisės atžvilgiu Pabaltijo 
valstybinių teisinės nepriklauso
mybės faktas nėra nutrauktas, o 
tik Sovietų S-gos militarinių pajė
gų sutrukdytas. Tuo pagrindu dau 
gelis demokratinių valstybių ne
priklausomos Lietuvos akredituo
tus atstovus laiko teisėtais diplo
matinės tarnybos reprezentantais 
ir nepripažįsta okupacijos įsteig
tos santvarkos.

Štais kur yra išeities punktas 
sprendžiant mūsų santykius su da

VLIKO VEIKLOJ
Vliko taryba buvo susirinkusi 

gegužės 26 d. (Paprastiniai jos po
sėdžiai įvyksta maždaug kas du 
mėnesiai).

Šiame posėdyje Vliko pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas — apžvalgi
niame pranešime ir atsakydamas 
į gausius tarybos narių paklausi
mus — išsamiai nušvietė savo pa
tyrimus apsilankymų metu Euro
poj (ypač Romoje, Vatikane, Mad
ride ir Paryžiuje), Hamiltone, To
ronte, Clevelande ir Chicagoje.

Buvo paliesti visi su Vliko užda
viniais susiję įvykiai bei klausi
mai, šiuo metu iškylantieji tarp
tautinėj plotmėj ir lietuvių visuo
menėj. Kartu buvo peržvelgtos 
galimybės atsiliepti į tuos įvykius 
arba išspręsti klausimus.

Vliko vicepirmininkas J. Audė
nas apžvelgė sausio 14 — 15 d. 
veiksnių konferencijos nutarimų 
vykdymo eigų ir painformavo ta
rybų, kad:

1) Šiemet numatoma išleisti an
tra papildyta bei pataisyta 1965 
m. išleistosios V. Vaitiekūno bro
šiūros Lithuania laida;

2) Baigiamas rengti sųlankos 
(folder) pavidalo informacinis lei
dinys apie Lietuvų, skiriamas di
deliais kiekiais skleisti nelietuvių 
tarpe, ypač mokyklose;

3) Lietuvos Tyrimo Institutas 
priėmė Vliko pasiūlymą rengti

tų vaidino tada Vilniuje įsteigta
me rusų teatre.

(E)
— ★ —

Kazys šešelgis, gyvenviečių iš
planavimo katedros vedėjas Kau
no Politechnikos Institute, gegu
žės 27 d. Minske apgynė diserta
ciją architektūros daktaro laips
niui. Disertacijos tema — vienin
go Lietuvos apgyvendinimo sche
ma.

Disertacijos vertinimo komisijai 
pirmininkavo profesorius iš Mask
vos. Kiti du komisijos nariai bu
vo vienas iš Minsko, kitas (archi
tektūros daktaras E. Budreika) 
lietuvis. (ELTA)

Kitaip buvo su mumis. Mūsų 
kraštai neatgavo nepriklausomyį- 
bės, bet pateko kito priešo okupaci 
j on.

Beveik vis pabaltiečiai karo pa
bėgėliai, netgi daugumas ir tų, ku
rie prevarta buvo išvežti darbam 
į Vokietijų ar įtraukti į pagalbi
nius karinius dalinius, o taip pat 
išlaisvintieji iš koncentracijos la
gerių, — nerado galimu ir nepano
rėjo grįžti naujo okupacinio reži
mo žinion. Taip pat pasielgė ne
maža dalis piliečių iš tokių kraš
tų, kurių valstybės atgavo nepri
klausomybę, bet kuriems prievar
ta buvo uždėtas komunistinis re
žimas (lenkai ir kt, netgi Sov. 
S-gos piliečiai).

Visus tokius asmenis tuoj pat 
karui pasibaigus sąjungininkų eks 
pedicinių pajėgų vyr. vadovybė pa
ėmė savo globon ir pavadino juos 
“displaced persons” (išvietintieji 
asmenys). Tai buvo lyg savotiš
kas azilio teisės suteikiamas statu
sas ir visiems buvo suteikiamas 
galimumas įsikurti įvairiose val
stybėse po visų platųjį pasaulį.

bartine Lietuva. Štai kodėl pasau
lio lietuvių bendruomenė lietuvy
bės išlaikymo uždavinius neatmez- 
gamai sieja su pastangomis kovo
ti dėl Lietuvos laisvės.

“Mūsų tautinės bendruomenės 
atžvilgiu didžiausią kriminalą da
ro tas, kas jai kenkia, kas pritaria 
Lietuvos okupacijai, kas tarnauja 
Lietuvos prešams” (Vaitiekūnas, 
“Tautinės bendruomenės išsilai
kymas”, Aūlai, Nr. 2, 1951).

Neapdairiai prieidami prie san
tykių su dabartine Lietuva spren
dimo, galime labai lengvai tokį 
“kriminalą” padaryti ir didžiai 
pakenkti mūsų krašto valstybingu
mo idėjai įgyvendinti.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
laisva veikla, jos stipri organizaci- 

knygų lietuvių tautos genocidui 
nušviesti ir jau kaupia jai medžia
gą-

Be to, tarybos nariai buvo supa
žindinti su Vliko valdybos priimtu 
Washingtone rengiamos Politinės 
Konferencijos (1967 m. spalio 21 - 
— 22 d.) dienotvarkės projektu. 
Projektas netrukus bus pateiktas 
apsvarstyti kitoms konferencijoj 
dalyvausiančioms organizacijoms 
bei institucijoms.

Taryba taip pat buvo painfor
muota apie 1968 metų minėjimų 
lėšoms telkti komiteto ir informa
cijų tarybos prie Eltos sudarymą.

(ELTA)

Vliko pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas gegužės 17 d. pasveikino 
naują Ukrainos Tautinės Respub
likos prezidentų egzilėje Mikola 
Liwickyj, ta proga primindamas 
tradicinę lietuvių ir ukrainiečių 
tautų draugystę, pareikšdamas 
linkėjimų Ukrainai nusikratyti so
vietinės Rusijos jungo ir pažadė
damas nuoširdžiausį bendradar
biavimą.

Gegužės 28 d. prez. Liwickis 
(Miunchene) parašė Vliko pirmi
ninkui nuoširdų padėkos laišką už 
pasveikinimą bei linkėjimus, ku
riame pabrėžė savo tikėjimą, kad 
ukrainiečių ir lietuvių tautos tra
diciškai draugiškai bendraus kovo
je su bendru priešu ir ypač ateity, 
išsikovojusios nepriklausomybę.

(ELTA)

Anglijoj leidžiamas mėnesinis 
žurnalas The Journal of the Fo
reign Affairs Circle gegužės mėn. 
numeryje įdėjo Eltos angliškojo 
biuletenio pateiktų nušvietimų, 
kaip okupuotoje Lietuvoje į viršū
nes iškilusių lietuvių komunistų 
sąžinė veikiama anoniminiais laiš
kais.

Tas reiškinys tapo viešai žino
mas, kai praėjusių metų lapkričio 
13 d. Antanas Venclova ėmė Tie
soj aiškintis ir, besiaiškindamas, 
viešai papasakojo bent dalį tokio 
nepasirašyto, bet taiklaus, laiško 
turinio.

(ELTA) 

ja ir aktyvumas krašto laisvinimo 
reikaluose, — tai tarsi giliai įsmi
gusi rakštis sovietiniame delne, ku 
rios neįveikiama pašalinti. Todėl 
sovietai nukreipė visas pastangas 
rasti premonių, kad pasaulio lietu
viai užmirštų ar bent apsi/trastų 
su sovietine okupacija. Todėl ne- 
nustabu, kad prieš kiek laiko iš 
kur tai išdygo susisielojimas iš
plėsti užsimezgusius asmeninius 
santykius į oficijalesnius.

Norint iššifruoti tokių santykių 
išplėtimo paslėptą mintį, reikia ge 
rai įsidėmėti ir įsisąmoninti, kas 
kontroliuoja sovietų privatinį ir 
viešąjį gyvenimą.

Pagal Sovietų S-gos konstutuci- 
jos 126 str. (konst. X skyriuje — 
Piliečių pagrindinės teisės ir pa
reigos), Sovietų S-gos piliečiams 
suteikiama teisė jungtis į visuo
menines organizacijas, atitinkan
čias darbo žmonių interesus. Tas 
straipsnis apvainikuojamas tokiu 
baigiamuoju nuostatu (duodu žo
dinį rusiškojo teksto vertimą su 
mano pabraukimais): “... o akty
viausieji ir samoningiausieji pilie
čiai iš darbininkų klasės eilių, iš 
dirbančiųjų žemdirbių ir darbo in
teligentų - savanoriškai įsijungia 
į Sovietų S-gos Komunistų parti
ją, kuri yra priekinių junginių dir
bančiųjų kovoje už komunistinės 
bendruomenės išugdymą ir kuri su
daro VADOVAUJANTI BRAN
DUOLĮ visų dirbančiųjų organi- 
Ąicijų - tiek visuomeninių, tiek 
valstybinių.”

Kitaip tariant, bet kokios sovie
tinės organizacijos, kokios jos be
būtų - kultūrinės, ekonominės, me
no vienetai ir kt., yra visiškoje ko
munistų partijos vadovybėje, jos 
griežtoje kontrolėje ir tarnauja 
komunistinio režimo stiprinimui 
bei propagandai. Todėl bet koks 
tariamai nekaltas santykiavimas 
su kuriomis nors tokiomis organi
zacijomis būtų lygus bendradar
biavimas su okupantu ir prisidėji
mas prie Lietuvos sovietizacijos, - 
o tai reikštų tautos išdavimą - kri-

PRELEGENTAI IR AUDITORIJA
E. Jonaitienės pranešimas buvo 

griežtai akademinio pobūdžio. Nuo
sekliai, dokumentuotai, (formali
niu tikslumu ji išnagrinėjo mūsų - 
už krašto ribų esančių - laisvąjį 
statusą, reprezentuojančius nepri
klausomos Lietuvos tęstinumo lai
kytojus ir įrodė krašte esančių vi
sišką priklausomumą nuo valdžios 
ir komunistų partijos, praradimą 
tiek asmeninės tiek kompaktinės 
valios, stumiamu į nutautėjimą. 
Logiška išvada - šiandieną tega
limas tis abipusis asmeninių san
tykių palaikymas, kiek jis sovieti
nės tvarkos leidžiamas ir toleruo
jamas. Bet kokos išėjimas iš pri
vatinių santykių į viešuosius, te
galėtų būti traktuojamas, kaip 
toleravimas okupacinės santvarkos 
o tai būtų, lygu išdavimui.

J. Ve teikis ta pačia linkme iš
plėtė klausimą patyrusio žurnalis
to įžvelgimu, pailiustravęs parink
tais faktais, kokie galimumai e- 
gzistuoja svarstant laisvo žmo
gaus santykiavimus su esančiu 
moralinėj ir fizinėj priespaudoj.

Visai kitokio pobūdžio praneši
mus išgirdome iš prelegentų, sėdė
jusių moderatorės kairėje.

V. Liūgą savo trumpu 3-4 minu
čių pareiškimu, be jokių argumen
tų ir išvedžiojimų, tiesiogiai pa
sisakė už bet kokį oficialų santy
kiavimą su dabartine Lietuva. Ki
taip tariant -paskelbė visišką ka
pituliaciją.

V. Šliogers jnr. prie to klausimo 
mėgino prieiti nuosekliau ir atsar
giau. Jis minėjo, kad tiek “mes” 
“jiems” tiek “jie—“mums”—esame 
vieni kitiems reikalingi. Bet da
bartinis asmeninis, grynai priva
tus santykiavimas, ne visus pilnai 
patenkina ir turėtų būti išplėstas 
už privatumo ribų. Didžiąja kliūti
mi tokių santykių išplėtimui — tai 
egzistavimas mūsuose “psichologi
nių barjerų” ir mūsų nereviduoti- 
nas pasidavimas autoritetams (čia 
pat iš auditorijos pakilo mūsų po
puliarusis muzikas ir pedagogas
K. Kavaliauskas ir pareiškė mede- 
ratorei, sutinkąs sekančiam Filiste 
rių Būrelio forumui patiekti disku
sinę tezę apie lietuvio palinkimą 
į individualizmą, priešingai prele
gento tvirtinimui).

Darbininkas
socialistinėje sistemoje

Komunistų valdomoje Europos 
dalyje įprasta pasisakyti ne pa
vieniui, bet sutartinai ir tuo pa
čiu laiku. Kitaip sakant, bendru 
choru. Smerkiant komunistinės Ki 
nijos kultūrinę revoliuciją visos 
bendramintės, išskyrus Albaniją 
pritarė Maskvos paruoštai rezo
liucijai. Karas Vietname taip pat 
visų vieningai smerkiamas ir pa
gal išgales Šiaurės Vietnamas re
miamas.

Visai netikėtai Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Rumunijos ir Vengri
jos periodinės spaudos puslapiuo
se pasirodė eilė savikritikos. Pik
tai spaudoje skundžiamasi, jog 
darbininkas visai nutolęs nuo so
cialistinių tikslų. Fabrikuose dau
gybė darbo valandų praleidžiama 
pasišnekant, beskaitant laikraščius 
arba lošiant kortomis bei mitin
guojant. Pavyzdžiui, viename Če
koslovakijos miestelyje, kur yra 
tik šimtas dirbančiųjų, kasmet 
paskiriama 15.000 darbo valandų 
politiniams mitingams.

Nusiskundžiama, kad darbinin
kų aukštas procentas įvairiais iš
sisukinėjimais bei simuliacija ne
atvyksta į darbą. Kiti ateina dar 
iš vakar neišsipagirioję ir nešini 
vodkos buteliais sveikatos patai
symui. Gerai, jei iš 9 darbo va
landų šešios yra dirbamos. Len
kijoje padėtis esanti pasibaisėti
na, sako kompartijos centro ko
miteto narys: daugiau darbininkų 

minalą.
Kaip tas klausimas buvo spren

džiamas Sydnėjaus Filisterių Bū
relio surengtame forume?

Moderatorės dešinėje sėdėjusieji 
prelegentai - E. Jonaitienė ir J. 
Vėteikis priėjo prie klausimo kon
krečiai ir be rezervų taip, kaip 
jis formaliai aptariamas nagrinė
jant okupacijos faktą tarptautinė
je plotmėje ir kaip apsprendžia
mas P.L.B-nės uždaviniais ir sie
kiais.

Konkrečiai V. Šligeris jnr. pa
siūlė keletą būdų santykių išplė
timui, tai pav., susirašinėti su kol
chozais, kultūrinėmis organizaci
jomis ir pan. Atseit, siūlė sušvel
nintos kapituliacijos formą, laips- 
ninį perėjimą į koloboravimą su 
sovietinėmis institucijomis, — tik 
taip jo pasiūlymą galima buvo su
prasti ir komentuoti.

Kaip reagavo auditorija į prele
gentų pareiškimus?

Čia momentais buvo įdomiau, 
negu klausantis prelegentų prane
šimų.

Vienas vyr. kartos kalbėtojų 
be jokio susivaržymo tiesiog pa
reiškė, kad laikas pasikeisti ir pa
sekti de Gaulle, Anglijos karalie
nės ir net popiežiaus pavyzdžiais, 
kurie priima ir tariasi su Sovie
tų S-gos aukščiausiais pareigū
nais.

Tai būta labai keisto pasiūlymo. 
Negi kalbėtojui nebuvo aišku, kad 
bepigu tiems dignitoriams kalbėtis 
ir tartis su bet kuo tarptautinia
me forume, kai jie turi savas ne
priklausomas valstybes ir yra sa
vo kraštų suvereninių teisių reiš
kėjais. Bet ką jie darytų, jei atsi
durtų mūsų būklėj?

Toli neidami turime to paties 
Charles de Gaulle pavyzdį, kai jis 
II P. karo metu, Prancūzijai kapi
tuliavus, pasitraukė į Angliją, or
ganizavo rezistenciją ir prancūzų 
karo pajėgas, kovėsi Afrikoj ir
1944 m. rugp. m. 26 d. iškilmin
gai įžengė į Paryžių.

Priešingai, kitas didis prancūzų 
karys - maršalas Petain (be kitko, 
de Gaulle 1925-27 m. buvo jo ad
jutantu), gal būt “gerų” patarėjų 
paklausęs, suėjo į bendradarbiavi
mą su nacių valdžia ir po karo bu
vo teisamas, kaip tautos išdavikas.
1945 m. rugp. 8 d. jis buvo nuteis
tas mirti. Tik dėl buvusių nuopel
nų tautai (I P. karo metu Verdu- 
no kautynėmis išgelbėjo Prancū
ziją mirties bausmė buvo pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Mes turime ir kitą pagarsėjusį 
pavyzdį, kai Norvegijos valstybės 
vyras ir politikas Quisling už kon
spiraciją su vokiečiais buvo po ka
ro teistas už krašto išdavimą ir 
nubaustas mirties bausme. 1945 

užtiksi žvejojant, negu fabrike. 
Čekoslovakijoje mažai kas prade
da darbą socialistinės sistemos nu
statytu laiku - 7 vai. Darbininkai 
renkasi daug vėliau, o iš darbo 
sprunka daug anksčiau.

Nenuostabu, kad ir patys darbi
ninkai rodo mažai iniciatyvos. Ko
munistinėje sistemoje nesvarbu, 
koks atliekamas darbas — užmo
kestis maždaug vienodas — apie 
20 dolerių savaitei. Darbininkams 
nusibodo soclenktynės, pram-lenk- 
tynės, pagyrimai ir už viršytas 
normas medalių segiojimai. Su me
daliais galo su galu nesuvesi ir 
tuščio pilvo nepasotinsi.

Darbininkai savo apatiją dar
bui pateisina tuo, kad į darbą sku
bėti nėra ko, jei laiku nuėjęs ne
rasi viršininko. O jei toks ir bus 
tai tikriausia mašinos bus sugedu
sios arba jos nesisuks trūkstant 
žaliavų. Greičiausia ir viršininko 
nuomonė dėl gamybos nuo vakar 
dienos pasikeitė.

Vienu dalyku komunistinė sis
tema gali didžiuotis — joje nėra 
bedarbių, tačiau krašto ūkiui tas 
labai brangiai kainuoja. Komunis
tų santvarka gali girtis, kad dar
bininkui netenka rūpintis darbu, 
nes pati socialistinė sistema rūpi
nasi darbininkija. Belieka tik ma
ža problema: kas rūpinasi darbi
ninko pilvu? Dėl to ir nenuosta
bu, kad lenkų darbininkas ir dar

bo metu žvejoja. V JI.

m. spalio 24 d., Oslo mieste jis bu
vo sušaudytas.

Kitas kalbėtojų (taip pat ne iš 
jaunesniųjų) pasidžiaugė forumu, 
esą, jei toks klausimas būtų vie
šai patiektas nagrinėti prieš kele
rius metus, tai jam pritariantieji 
būtų buvę apšaukti komunistais. 
Anot jo, padarėme didelę pažan
gą. Neaišku buvo, kaip jis supra
to tokios rūšies pažangą, bet ma
no supratimu, — tai moralinio 
smukimo pažanga.

Dar kalbėjo keletas vyresniųjų, 
bet jie daugumoje reiškė tradici- 
nę bendruomenės liniją — laikytis 
santūrumo, apdairumo santykiuo
se su esančiais krašte, o rodyti dau 
giau aktyvumo ir atsparumo, kai 
užgaunami mūsų tautiniai intere
sai krašto laisvinimo byloj.

Jei skaudu buvo klausytis poros 
vyresniųjų, tai nepaprastai pra
džiugino jaunosios kartos atstovai 
(prie prelegentų stalo matėme tik 
vyresnės ir vidutinės kartos ats
tovus), kurie drąsiai ir nuoširdžiai 
pareiškė tikrąsias jaunųjų pažiū
ras. Tai buvo jaunasis Dr. Zaka
revičius ir studentė Rūta Kava
liauskaitė.

Dr. Zakarevičius, jauno moksli
ninko rimtumu ir logiškumu, tvir
tai pareiškė, kad nenusikalstant 
tautai ir atkakliai siekiant Lietu
vos tikrojo atvadavimo iš tarptau
tinio komunizmo nagų, šiuo metu 
tegalimi tik asmeniniai santykiai, 
kaip jie dabar egzistuoja.

Stud. R. Kavaliauskaitė, jaunat
višku entuziazmu ir grynu patrio
tiniu prasiveržimu, jaunųjų vardu 
apsiribojo nuo žalingų užmačių už
gniaužti dvasinę jaunųjų rezisten
ciją ir palenkti juos į bet kurios 
rūšies santykiavimą su okupantais 
ar jų pakalikais. Akademinis lie
tuviškasis jaunimas nebijo kovos 
dėl tautinių idealų ir smerkia de- 
fetistinių minčių skleidėjus.

šiais akademinio jaunimo parei
škimais buvo sugriautas mitas, 
esą, santykių praplėtimo idėja ki
lusi iš jaunosios kartos. Toks tvir
tinimas, atrodo, buvęs pigus, ge
rai atpažįstamas, demagoginis 
triukas.

Kaip vertinti tokios rūšies fo
rumą?

Teko girdėti ne visai teigiamų 
atsiliepimų apie šio forumo rengė
jus, netgi keletą labai neigiamų.

Bet man teko girdėti kelių mū
sų visuomenės veikėjų nuomonę, į- 
vertinančią tokios rūšies forumų, 
kaip savotiškai teigiamą reiškinį. 
Tai buvęs rėtis, kuriuo atsijota 
pelai nuo grūdų. Antra vertus, šis 
forumas pagelbėjo įžiūrėti tai, kas 
neryškiai pradėjo iškilti maždaug 
porą metų, kad mūsų bendruome
nėje pradeda bręsti naujo tipo 
Quisling’u ir mažo kalibro Pe- 
tain'ų.

L. Lygumietis
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AR TRĖMIMAI KOMUNIZMO VARDAN?
Kasmet su skausmu surengia

me birželio trėmimų minėjimus 
neleisdami ne tik tai sopulin
gai žaizdai savy užgydyti, bet juo 
labiau ir kitiems primygtinai pa
rodyti, kas yra komunizmas, kas 
jis yra asmenims ir net tautoms. 
Seniai kultūringas pasaulis pas
merkė seniau galiojusį dėsnį, kad 
tikslas pateisina priemones, bet 
kaip matyti iš komunizmo vyk
domos programos, komunisti
niuose, kraštuose šio dėsnio pri
taikymas gyvenime ir yra tasai 
kabliukas, kuriuo remiasi ir ant 
kurio laikosi ir visa komunistinė 
sistema. Vardan jo buvo oku
puojami kraštai, žudomi ir tre
miami atskiri individai, kursto
mi neramumų židiniai visame 
pasaulyje. Kaip tik šito dėsnio 
vardan ir vyksta šiandie karas 
Vietname, okupacijoj ir prie
spaudoj laikomos Pabaltijo tau
tos, tremiamos ir niokiojamos.

Bet argi vien komunizmas čia 
yra tasai šito dėsnio variklis ir 
vykdytojas? Argi nėra po komu
nizmo priedanga kitos galybės, 
kuri ir komunizmą kaip ideolo
giją paverčia įrankiu?

Iš tikrųjų, šitas žaidimas su 
komunizmu primena ispaniškas 
bulių rungtynes, kur komuniz
mas yra toji raudona skara vik
raus toreadoro rankose. Ir dau
gelis kovotojų prieš komunizmą 
yra ano nelaimingo buliaus ro
lėje, kuris puola skarą nematy
damas, kad už tos skaros stovi 
žudikas su durklu rankoje.

Kol dar nebuvo susitvėrusi 
komunistinė valstybė, tol komu
nizmas galėjo būti laikomas daug 
žmonijai žadančia ideologija. 
Tačiau jis buvo tuoj pat išduo
tas, kai komunizmo priedangoje 
susitvėrė komunistinė valstybė, 
kuriai rūpi ne tiek žmogaus ge
rovė, kiek imperialistiniai sieki
mai.

Sovietų Sąjunga ir yra toji 
imperialistinė valstybė, kuri pir
moji išdavė komunizmą pasista
tydama sau tikslu pavergti jei 
ne visą pasaulį, tai bent savo 
artimuosius kaimynus. Pirmosios 
to imperializmo aukos ir buvo 
Pabaltijo kraštai. Drauge su im
perializmu neatskiriamai seka ir 
tautinis šovinizmas, kuris ryte 
ryja kitas tautas savosios sąskai
tom Savu laiku vokiečių naciz
mas bent tiek skyrėsi nuo rusiš
kojo nacizmo, kad vokiškasis 
ėjo atvirai skelbdamas vokiečių 
tautos pranašumą prieš kitas. 
Tuo tarpu rusiškasis nacizmas

yra gudriai įvyniotas į raudoną 
komunistinę vėliavą su interna
cionalizmo etikete. Ir tas kaip 
ti apgauna ne tik komunistus 
idealistus, bet net ir tuos, kurie 
yra priešingame komunizmo 
fronte. Net ir tie visi, kurie iš 
geros valios šiandie, demonstruo
ja prieš karą Vietname, kažko
dėl nemato, kad tasai karas nė
ra šventas komunistinio idealiz
mo žygis, nešąs laisvę “kapitalis
tų prispaustiesiems”, bet nuogas 
imperializmas, kurį komunizmo 
priedangoje plečia kita iškilusi 
komunistinė galybė. Komunisti
nė Kinija jau vos įsitvirtinusi na
mie ir dar nespėjusi sušilti naujai 
užimtose kėdėse., kai pasireiškė 
smurto aktu užimdama Tibetą. 
Lygiai per tą laiką ji sukėlė net 
du didelius karus — Korėjos ir 
Vietnamo.

Šiandie ne ideologiniai skir
tumai pastato Sovietų Sąjungą ir 
komunistinę Kiniją priešinguose 
frontuose, bet kaip tik tasai im
perialistinis pradas. Ir kaip ma
tome, čia abiem pusėm galiojan
ti raudona vėliava nieko ne.jun- 
gia, o kaip tik priešingai — abu 
partneriai žino, kad ne už rau
doną vėliavą sukasi reikalas ir 
interesai, bet grynai imperialis
tiniai tikslai, kurių nė viena pu
sė neišsižada vardan to paties 
komunizmo.

Jeigu Sovietų Sąjungai rūpėtų 
komunizmo įgyvendinimas, tai 
šiandie nebeminėtume tų skau
džių birželio trėmimų. Pavadin
ta šitoji galybė Sovietų Sąjunga, 
bet iš tikrųjų po ja vystosi ru
siškasis imperializmas, dar at
kaklesnis, negu carų laikais. Pa
tys trėmimai buvo vykdomi ne 
ruošiant kelią komunizmui, ne 
tremti komunizmo priešai, bet 
kaip tik pagrindinis ir patriotiš
kiausias bei sąmoningiausias už
imtų kraštų tautinis elementas, 
kuris pavojingas ne tiek komu
nizmui, bet rusiškajai ekspansi
jai. Dar prieš pat trėmimus Mas
kvos “Pravda” rašė, kad “atėjo 
metas Pabaltijy atitaisyti Petro 
Didžiojo klaidas arba įvykdyti 
tai, ko jis nesuspėjo įvykdyti”. 
Kitaip sakant, Petras Didysis 
klydo nesurusinęs Pabaltijo, tai 
dabar toji misija atitenka Sovie
tų Sąjungai.

Jeigu komunizmas šiai politi
kai nebūtų tik priedanga, tai kam 
vykdytas ir tebevykdomas tasai 
skubotas užimtų kraštų rusini
mas? Tr tai tasai rusinimas vyk
domas ne vien tik Lietuvoj, Lat

vijoj ir Estijoj, bet lygiai su tuo 
pačiu nuožmumu ir suomių Ka
relijoj, ir rumunų Besarabijoj, 
ir po karo užimtuose Rytprū
siuose.. Keista, kad daugelis šito 
arba visai nemato, arba neįver
tina ir tik mato vien komuniz
mą, kaip tasai arenoje bulius 
raudoną skarą.

Pabaltijo ir Lietuvos trėmimai 
yra skaudi tautai žaizda ir gal 
būt mums, kaip gyviems liudi
ninkams ir net patiems skau
džiai išgyvenus netenkant savo 
artimųjų, ryškiausiai tas iki šian
die atsiliepia. Tačiau tie trėmi
mai yra ne kas kita, kaip tik ki
to, daug skaudesnio fakto išda
va. O tasai faktas yra ne kas ki
ta, kaip tik tų kraštų svetimos 
jėgos okupacija.

Keista, kad mes vis dažniau ir 
dažniau išleidžiam iš akių tą 
faktą, o daugiau operuojame to 
fakto iškirstomis žaizdomis. 
Daugeliui gal net susidaro iliu
zija, kad jeigu nebūtų krašte te
roro, nebūtų įvykdyti išvežimai 
arba jeigu krašte pragyvenimo 
lygis kiek pakiltų, tai gal šitas 
faktas — krašto okupacija ir vi
sai dingtų iš horizonto. Lygiai 
kaip tik tuo guodžiamas!, kad 
šiandie Lietuvoje, režimas nėsąs 
toks nuožmus, kad ūkiškai žmo
nės tenai kiek atsikvepia, kad 
net pats komunizmas kiek libe- 
ralėja. šitoji paguoda džiugintų 
kiekvieną sąmoningą lietuvį tiek 
okupuotame krašte, tiek ir išei
vijoje, jeigu ne toji rusų oku
pacija. Tada visad būtų vilčių, 
kad bus prieita prie to taško, kad 
krašte daug kas pasikeis. Tačiau 
faktas, kad Lietuva okupuota, 
tad ar toks komunizmas, ar ki
toks, ar tokios gyvenimo sąly
gos, ar net geresnės už austra
lišką ar amerikonišką gyvenimo 
standartą, vis tiek Lietuva tėra 
pavergta. Čia šitą klausimą 
svarstant kiekvienam pravartu 
gerai įsigilinti į Dr. J. Girniaus 
straipsnį “Laisvės, ne liberaliza
cijos,” kuris spausdinamas kaip 
tik šiame numery, ir kuris labai 
derinasi su birželinėmis nuotai
komis.

L.D.
★

Lietuvis žurnalistas Aloyzas 
Stankevičius (Alain Stanke) la
bai aktyviai reiškiasi Kanados 
prancūziškoje spaudoje. Jis verčia 
si kaip laisvas žurnalistas ir yra 
išleidęs eilę knygų prancūzų kalba 
įvairiais klausimais.
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VEDA JOAKIMAS VĖJAS

PUTINO POETINĖ MOTERIS
SONETAI

I

Tik jūra ir dangus, ir sutemų šešėliai, — 
Šešėliuose trapus mergaitės siluetas, 
Iš sutemų išniręs trumpai valandėlei, 
O gal kada sapne vidurnaktį regėtas.

Mergaitės pėdsakus šalta banga nuplovė, 
Be.t man negaila jų; likimas toks dosnus: 
Prašvitusių dienų gyvenimo tikrovė 
Jau pralenkė svajones, viltis ir sapnus.

Nes ta, kur sutemoj kadais mane žavėjo, 
Dienovidžio šviesoj štai žengia su manim, 
Iš sutemų žaros ji pas mane atėjo 
Su šypsniu lūpose ir mylinčia širdim.

Dabar aš saulėje gyventi pasiryžtu, 
Kad mano mylima į sutemas negrįžtų.

n
Tą naktį vėjuotą, tą naktį žvarbiai šviesią 
Geltonais lapais parke puošėsi klevai. 
Tą naktį nežinia kur mudu ėjom dviese, 
Tą naktį tu mane per sapną bučiavai.

Ir šaltos tavo lūpos lūpas palytėjo, 
Kaip ta šalna, kur kanda gelstančius lapus. 
O lapai blaškėsi nuo tos šalnos ir vėjo, 
Ir sklido tolyje šnarėjimas šiurpus.

Praėjo daug dienų — ir vėl tave sapnuoju. 
Esi tu su manim, kaip tuomet kad buvai, 
Tačiau aplink dangus ir jūra mėlynuoja, 
Ir šnara sulapoję saulėje klevai.

Dabar kai vėl klevus šalna geltonai kanda, 
Širdis pavasario sapne tave suranda.

III

Atleisk man, jei aš tave, užvyliau 
Ir tavo lūkesčiai kaip sapnas žus. 
Aš nejučiom į tavo širdį pyliau 
Tuos sielvarto apnuodytus lašus.

Kaip niekadaris lobį išeikvojęs, 
Tolyn į juodą nežinią brendu. 
Tik gailesys krūtinėje kerojas 
Su tavo žvilgsniu, šypsniu ir vardu.

Nueisi tu mūs meile nusivylus,
Žvarbi naktis mane apgaubs juodai.
Buvai tu meilę meilėje, pamilus, 
Bet meilės džiaugsmo meilėj neradai.

O galgi tavo lūpos man įrodys, 
Jog neteisus šis juodas mano žodis.

Mes klausėm Šuberto, Bethoveno ir Bacho, 
Ir Mocarto džiaugsmingų, dieviškų garsų. 
Atminus tai, ir šiandien man širdis dar plaka 
Kad buvo su tavim taip gera ir šviesu.

Jaučiau tave grėsmėj įtūžusio likimo 
Ir šelstančiame Bacho fugų gaivale, 
Jaučiau tave, kai audros skliautuose nurimo 
Ir stygos sudūzgė harmonija tylia.

Praėjo visa tai kaip šviesūs sapno monai, 
Bet aš širdy toliau tą muzjką tęsiu. 
Ir grįžta atgalios tie stebuklingi tonai, 
Ir kelia man naujų aidų ir atgarsių.

Ar tu manęs pasilgus, kartais paspėlioji. 
Kad taip kartojasi ir mūsų “Nebaigtoji”?

Ir vienas, ir vienišas stoviu šių sutemų glūdy, 
Lydėdamas temstančią, liūdną buities savo dieną 
Žinau, kad neverta dėl to kruvinai skaudini save 

širdį — 
Lydėt savo džiaugsmą ir laimę juk man ne pir

miena.

Bet šiandien netaip. Kas tik buvo į dugną nu
grimzdę, 

Su kraujo puta kaip sakmėj štai iškilo į viršų. 
Nė vienas vaiduoklis ramiai nepraėjo šalimais 
Ir šaltu atodūsiu širdį paliest nepamiršo.

Gyventi dar noriu ir džiaugtis gyvybės palaima, 
Ir nušviestą veidą pakelti į dangų žvaigždėtą, 
Ir sutemoj pamestą draugą netyčia sutinti, 
Ir bent prisiminti, kas buvo dar vakar žadėta.
Ir guodžiuosi vienas: gal draugas, paklydęs tam 

gūdy, 
Taip pat ir manęs, kaip aš jos, pasiilgsta ir liūdi.

Kam teko arčiau susipažinti su V. Mykolaičio 
— Putino kūryba — poezija, drama, romanu — 
tas, be abejo, pastebėjo rašytojo ypatingą dėme^ 
sį moteriai. Taip simbolinėje dramoje “Žiedas ir 
Moteris” Vienuolė, misterijoje “Nuvainikuota 
Vaidilutė”, psichologiniame ir autobiografiniame 
romane “Altorių šešėly” grafienė, Liucė ir Auk
sė — vis tai labai ypatingų charakterių, su labai 
savitais uždaviniais moterys.

Putino poezijoje moteris taip pat labai ryškiai 
figūruoja įvairiuose aspektuose. Čia ji — kaip kil
nusis angelas, čia ji — pilna nuodėmingų gun
dymų. Klausimas, kiek toji moteris yra reali, kiek 
ji yra surišta su kasdieniniu poeto gyvenimu? 
Viename laiške pats Putinas šitaip pasisako: “Aš 
laikausi nuomonės, kad poezija tai nėra kasdie
nybės kopija”. Tačiau... “Šį tą galėtum suprasti 
iš mano eilėraščių, ypač sonetų, kurie, tilpo I to
me ir tęsiami dar “Būties valandoje”.

Paruošė L. Sm.

LAISVES, NE LIBERALIZACIJOS!
JUOZAS GIRNIUS

nių datų priminti, kad tautai iš
plėšta laisvė. Tai kasdien prime
na mūsų pačių likiminė dalia. 
Išplėšiant laisvę tautai, ji išplė
šiama ir visiems jos nariams. 
Kaip tik tokioje nelemtyje aki
vaizdžiai prasiregi, kad tauta nė
ra tik anapus mūsų kažkur pa
kibusi abstrakcija, o visus mus 
gaubianti ir nešanti tikrovė. Tik 
laisvoje tautoje ir mes patys ga
lime būti tikrai laisvi.

1940 birželio mėnesį, Sovietų 
Sąjunga sulaužė savo pasirašy
tas nepuolimo sutartis, pasiuntė 
Raudonąją armiją okupuoti Pa
baltijo kraštų ir šiuo agresijos 
aktu užgniaužė Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos valstybių nepri
klausomybę. Kai pirmasis pasau
linis karas baigėsi pavergtųjų 
tautų išlaisvinimu, tai antrasis 
— ištisai eilei tų pačių tautų 
vėl išplėšė laisvę. Nors ir antrą
ją pasaulinį karą laimėjo Vakarų 
demokratijos, jį vedusios tuo pa
čiu tautų laisvės principu, bet ga
lutinai visą šio karo prasmę su
trypė Sovietų Sąjunga, jį išnau
dojusi rusų komunistinio impe
rializmo ekspansijai. Šiame pat 
numeryje ministras St. Lozorai
tis savo straipsnyje taiklia iš- 
skrodžia “Vakarų pergalės tam
siąją pusę” — Rytų ir Vidurio 
Europos pasmerkimą sovietinei 
vergijai. Iš tiesų, ironiška “per
galė”!

Laisvės išplėšimo niekada ne
galima užmirkti: jis visą laiką 
lieka gyva žaizda. Tautos paver
gimas pats prisimena visas die- pačių išniekinimu. . Pastaruoju 
nas, nes vienaip ar antraip jis atveju apsipratimas žaizdą ne gy- 
apsprendė ir mūsų kiekvieno as- do, o beviltiškai gilina. Užuot 
meninį likimą. Okupacinis reži
mas kasdien lietuviui savame 
krašte primena vergo dalią. Sve
timuose krapštuose džiaugiamės 
laisve, bet kasdien jaučiame, jog 
tai yra svetima laisvė, kurioj 
sunku savimi pačiais likti. Vie
nur ar kitur laisvas lietuviškasis 
skleidimasis yra gniaužiamas 
(vienur — okupacinės priespau
dos, kitur — svetimos aplinkos). 
Todėl ir nereikia jokių sukakti-

Negalima tikrai užsimiršti, 
laisvės netekus. De.ja, galima ne
jučiomis apsiprasti ir su vergija. 
Dažnai kartojama, kad laikas 
gydo žaizdas. Kasdieniniais atve
jais šis guodimas turi tam tik
ros tiesos. Nors pats laikas nieko 
iš tikrųjų negydo, bet per laiką 
galima su daug kuo apsiprasti. 
Tačiau apsipratimas nelygus ap
sipratimui. Vienu atveju apsi
prasti — tai prisitaikyti prie sun
kesnių sąlygų ar prie nebeatšau
kiamo likiminio smūgio. Bet ki
tu atveju apsiprasti — tai save 
pačius išduoti, sutinkant su savo

testuojame? Paprastai apsiprati
mas ateina “realizmo” pavidalu: 
taip yra, nieko nepadarysi — 
faktų nepakeisi! Šiuo “realizmu” 
remia savo apsipratimą su sovie
tinės agresijos aukų likimu visi, 
kurie patys laisvėje gyvena. Iš 
šalies nesunku ir tai pripažinti 
“faktais”, kas turi sąžinę žadinti 
protestui prieš tokius “faktus”. 
Bet kada šiuo “faktų” žodžiu no
rima pridengti mūsų tautos pa
smerkimą vergijai, “realizmo” 
žodis mums yra ne tikrovės, 
o neteisybės sinonimas. Todėl 
apsipratimo pavojus mums grei-

teikęs vilties, šiuo atveju apsi
pratimas veda tik pragaištin. 
Nieko nebūtų pragaiStingesnio, 
kaip apsiprasti ir su laisvės ne
tekimu, nes tai būtų lygu pa
tiems prisiimti vergiją savo atei
timi.

Kiekvienam laisvė yra brangi. 
Patiems branginant laisvę, natū
ralu simpatizuoti ir kitų laisvei. 
Tačiau, kadangi savi rūpesčiai 
lengvai nustelbia moralinį jaut-

rūmą, greit apsiprantama su lai
svės išplėšimu kitiems. Daug ne
sistebime, kad ir dėl sovietinio 
imperializmo aukų mažai sielo- 
jamasi. O su mažų Pabaltijo tau
tų pavergimu ypač sparčiai apsi
prasta (lyg tik gausesnės tautos 
būtų laisvės vertos!). Spaudos 
skiltyse žemėlapiuose ir kitur 
Pabaltijo valstybės be jokių re<- 
zervų traktuojamos sovietinėmis 
“respublikomis”. Dauguma vals
tybių, su kuriomis buvo palai
kyti diplomatiniai santykiai, yra 
pripažinusios Pabaltijo valstybių 
inkorporavimą į Sovietų Sąjungą 
(jei ne de jure, tai bent de fac- čiau kyla ne tokio “realizmo”, 
to). Bet ir tos negausios vals- o nuo tikrovės bėgimo pavidalu, 
tybės, kurios dar nėra sutikusios vienokiomis ar kitokiomis iliu- 
pripažinti smurtinį Pabaltijo vai- zijomis pridengiant tikrovės ne- 
stybių nepriklausomybės už- labumą ar grėsmingumą.
gniaužimą, šiuo klausimu apla- Kai tikrovė yra sunki ir tuo 
mai laikosi abejingai ir jo ne- pačiu kelia žmogui kietus reika- 
kelia. Mūsų tautų vergija nejau- lavimus, savaime norisi ją iliu- 
dina pasaulio sąžinės: arba apla- ziškai įsivaizduoti netokia slė
niai jų likimo nežinoma, arba giančia. Bėgimas nuo tikrovės 
tiesiog nenorima jo žinoti.

Tokia abejingos tylos padėtis “n,ėra Jau ta*P Wogai” arba “iau 
mums imperatyviškai kelia pa- nebe taiP blogai . 
reigą savo ruožtu neapsiprasti su 
šia tyla. Apsiprasdami su šia ty
la, netrukus imtume nejučiomis jonę, numatė Vakarų ir Rytų 
ir mes patys apsiprasti su mūsų konflikto artėjančią neišvengią- 
tautai laisvės išplėšimu kaip su mybę, tikėjo “savaime aiškiu” 
baigtu reikalu (fait accompli). 
Padėtis be aiškios vilties savaime 
ir mus gundo apsiprasti su fak
tu, kad sovietinė imperija pa
glemžė mūsų krašta ir pavergė 
mūsų tautą.

Kokiu konkrečiu pavidalu 
mums gresia pavojus apsiprasti 
su Lietuvai laisvės išplėšimu, dėl 
kurio kenčiame ir prieš kurį pro

prisidengia iliuziniu raminimusi:

Anksčiau toks iliuzinis ramini- 
masis kūrė “greito grįžimo” sva-

džia šiame pat numeryje V. Var
dijo studijinė sovietinio kolonia
lizmo analizė. Kad laiko bėgyje 
imamasi naujų priemonių, sub
tilesnių ir efektyvesnių, neturi 
mūsų suvedžioti “liberalizacijos” 
iliuzija. Dvasinė, socialinė ir ūki
nė tautos integracija į sovietinę 
imperiją vis labiau intensyvina
ma.

“Liberalizacijos” mitui patikė
ti mus lengvai suvedžioja tai, kad 
iš tiesų šiandien krašte padėtis 

“liberalizacija” daugiau yra va- nebėra tokia, kokia buvo pirmai- 
kariečių įsivaizduojama normo- 
nė (tariant Pr. Skardžiaus nauja- 
du) negu tikras dalykas. Žinoma, 
visada galima ieškoti paguodos 
istorijos liudijamoje visų sistemų 
kaitoje. Tačiau istorinė kaita vy
ksta lėtai (tik mūsų metai bėga 
taip sparčiai dėl to, kad jie taip 
riboti). Vakarai gali ramiai lauk
ti pasitikėdami, kad pamaži isto- giau mažiau iš Sibiro galėjo grįž- 
rija “liberalizuos’ ir sovietinę ti tėvynėn “nebepavojingi”: vieni 
imperiją. Bet iliuziška tokia is- dvasiškai suniokoti (“perauklė- 
torine paguoda ramintis tiems, ti”), antri — fiziškai išsemti ar 
kurie jau dabar stovi prieš būtį tiesiog invalidais paversti. O kad 
ir žūtį. Prieš šį klausimą stovi ir dabar randama priemonių lie- 
visos mažosios tautos, kurios ta- tuvius siųsdinti Rusijon, o Lie- 
po sovietinio imperializmo au- tuvoj kurdint rusus, tai jau lie
komis. Visi šiokie tokie žings
niai į normalesnį gyvenimą, ku
riems Vakarai tuojau pat entu
ziastiškai suteikė skambų “libe
ralizacijos” vardą, faktiškai ribo
jasi sovietinės imperijos šeimi
ninkais — rusais, kurie per be
veik 50 metų jau daugiau ma- ir mažas pagerėjimas atrodo ge- 
žiau perlaužti į komunizmą. Ta
čiau visa ši “liberalizacija” be
veik nepasiekia pavergtųjų tau
tų. Užuot liberalizacijos, paverg
tosiose tautose vykdoma vis in
tensyvesnė rusifikacija.

Savo iš esmės genocidinę poli
tiką Lietuvoje, ir kitose Pabaltijo 
valstybėse okupantas tebetęsia.

tinis perdėjimas.

Be abejo, ir pačios nuožmiau
sios tironijos per laiką apsizuli- 
na, sužmoniškėja, sulaisvėja. Is
torijoje nėra nieko amžina. Lai
ko bėgyje sudils ir sovietinis ko
munizmas. Bet kol ši sistema lai
kysis, neteks sulaukti tikros libe- 
ralizacijos, nes šiai sistemai libe
ralizmas sudaro tiesioginę prie
šybę. Imant pavergtąsias tautas, 
garsinamoji sovietinio režimo

siais pokario metais, kai tauta 
vedė faktinį sukilimą prieš oku
pantą. Partizaninę rezistenciją 
užgniaužus, nebeliejamas krau
jas, ir okupantas nebesivaržo 
partizanų vestą herojišką laisvės 
kovą vaizduoti “nacionalistinių 
banditų” pamišimo nusikaltimu. 
Išlikusieji gyvi tremtiniai dau-

beatrodo tragiškai. Palaužus tau
tos atsparą, iš tikro nebėra rei
kalo imtis tiesioginio teroro. Ly
ginant su pirmaisiais pokario 
metais, pamaži kyla ir gyvenimo 
lygis tiek Sovietijoje, tiek Lie
tuvoje. Po baisaus skurdo metų

savaime aiškiu” 
Vakarų įsipareigojimu išlaisvin
ti pavergtąsias tautas. Visos šios 
iliuzijos išsisklaidė kaip svajonių 
(ar “normonių”) migla. Turime 
raminimuisi ieškoti kitų iliuzijų. 
Anksčiau dėję iliuzines viltis į 
Vakarus, dabar perimame tų par 
čių Vakarų puoselėjamas iliuzi
jas. Būdingiausia iš šių iliuzijų
— Sovietų “liberalizacijos” mi- Pakankamai vaizdžiai tai atsklei

rove. Nors be jokio “atlydžio” 
pavergtosios tautos dvasion skie
pijamas ateistinis materializmas 
ir “sovietinis patriotizmas”, lei
džiama šį turinį reikšti pagal 
“nacionalinius savitumus” (so
vietinėj terminologijoj visur var
tojama “nacionalinis”, o ne “tau
tinis”, nes būdingai vengiama

(.Nukelta i 4 pel.)
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BŪKIME
Šiuo rašiniu nesiekiu jokios kri

tikos, tik noriu pareikšti savo nuo
monę, kaip man ir, daugumai kitų 
Sydnėjaus lietuvių šitie mano ke
liami klausimai atrodo.

Kaip visi žinome, Sydnėjuje ruo
šiami trys nemaži statybos projek
tai: ' Socialinės Globos Moterų 
Draugija nori statyti Senelių Na
mus, Bankstowno Liet. Klubas ke
tina statyti sporto salę ir Sydney 
Lietuvių Klubas naujas Klubo pa
talpas.

Visos šios minėtos organizacijos 
laukia iš jūsų aukų, paskolų ir t. 
t. Ča ir noriu panagrinėti tų orga
nizacijų ateities galimybes.

1) Senelių namai būtų reikalin
gi, jei mes juos pajėgtume įsigyti 
ir išlaikyti savomis lėšomis ir kur 
įdėtas lietuviškas kapitalas nežūtų. 
Bent man neatrodo, kad jam bus 
saugu planuojamuose senelių na
muose. Pagalvokime: a) pastatai 
bus statomi ant valdiškos žemės, 
o pagal vietos įstatymus — kieno 
žemė, to ir pastatas; b) valdžia 
duoda statybai du trečdalius ka
pitalo, tai kokias teises ten turės 
lietuviai?

Aišku, kol gyvuos Soc. Globos 
Moterų Draugija ,tol ji bus tų na
mų tvarkytojas. Jeigu Draugija 
neturės jaunimo prieauglio, tai jos 
ateitis trumpa. O tada draugijos 
turtą perims vietinė valdžia ir taip 
lietuvių įdėtas kapitalas gali ne
atsiekti savo tikslo. O gal aš klys
tu. Bet čia turėtų šiuo reikalu 
lietuvių visuomenė būti aiškiai ir 
konkrečiai informuota ir tada 
šauktis visuomenės paramos.

2) Bankstowno Liet. Klubo spor 
to salės statyba. Sutinku, kad rei
kalingas jaunimo centras, kuria
me rastų užsiėmimų ir pramogos 
visas organizuotas ir neorganizuo
tas lietuviškasis jaunimas. Bet to
kį centrą kuriant negalima apsi
riboti vien krepšinio sale, nes 
krepšinį žaidžia ne daugiau, kaip 
8% viso mūsų jaunimo ir reikia 
gerai apgalvoti, kad tas jaunimo 
centras būtų jaunimui patrauklus, 
į kurį jis pats veržtųsi. Vien sa
lė to neišpręs, kadangi salė yra 
negyvas daiktas. Vykstant salėj 
kokiam parengimui, salė atidara, 
nieko nerengiant salė uždara. O 
jaunimo Centre budėtojų prižiū
rimas jaunimas turėtų būti įlei

LAISVĖS...
(AtkeZA'i iš psl. 3)

tautai netarptautinio termino). 
Rūpinamasi švietimu, nes kaip 
tik tai leidžia komunistinei pro
pagandai pasiekti jaunąją kartą 
ir ją nuo mažens auklėti įsitikinu 
siais komunistais fanatikais. Kai 
Maskvoje atleidžiamas kuris 
nors apskritai beprasmiškas 
varžtas (sakysime, mažesnis 
žvairavimas į asmeninę lyriką ar 
į prieš 70-80 metų pasiektus 
prancūzų dailės laimėjimus, at
leidimas nuo Stalino beskoniško 
kulto pareigos ar nuo absurdiš
ko mokslinių teorijų partinimo), 
tai ir visur kitur leidžiama švęs
ti šias licencijas kaip didelį lais
vės laimėjimą.

Nieku būdu nelinkime sovieti
niam režimui likti sukalkėjusią 
partinės diktatūros sistema. Nors 
šis režimas negali atsisakyti par
tinės diktatūros sudarančios jo 
pagrindą, vis tiek džiaugiamės, 
kai bent šiek tiek suteikiama 
laisvės ir tuo būdu palengvinama 
vergija ir pagerinama žmonių 
buitis. Nieku būdu nenorime ir 
pavergtojoje Lietuvoje visa tik 
juodai piešti. Jei tik kur kuo nors 
Lietuvos žmonėms palengvėja jų 
buitis, nuoširdžiai džiaugiamės. 
Dėkui Dievui, kad bent masiškai 
nebeliejamas lietuvių kraujas, 
nors ir tebesiaučia sistemingas 
žiaurus tikėjimo persekiojimas, 
daug pralenkiąs ir nacinį siau
tėjimą prieš bažnyčias. Lengviau 
nuteikia žinios, kad bent kasdie
ninės duonos yra sočiau. Nors ir 
tiesiog šėtoniškai piktnaudžiau
jamas nuo vaikų darželių ligi 
universiteto mokslo teikimas, ge
rai bent tai, kad aplamai kraštas 
nelaikomas tamsoje. Visko prie
vartavimas tarnauti komunisti
nės indoktrinacijos priemone su
daro troškų dvasinį klimatą, ku
riame sunku kūrybiškai skleistis.

PAGALIAU REALISTAIS!
džiamas kiekvienu laisvalaikiu.

Prileiskime, kad suaukoję 
30-40.000 dolerių tokią sporto salę 
ir pastatytume, bet kokia jos atei
tis?

Bankstowno Liet. Namus pradė
jo statyti Bankstowno apylinkės 
valdyba; namai valdomi patikė
tinių būdu. Reiškia, Namų turtas 
užrašytas patikėtinių vardu, nes 
organizacija neregistruota ir kaip 
tokia savo vardu turto negali įsi
gyti. Organizacija tvarkosi įnašų 
pagrindų — 10 dol. vienas įnašas 
ir vienas balsas sprendžiant namų 
reikalus, bet yra keli asmenys, ku 
rie turi po 50 įnašų, atseit, po 50 
balsų kiekvienas, ir tokie asmenys 
išsprendžia visą klausimą, kadan
gi 10 narių po 50 balsų nusveria 
499 po vieną balsą turinčius na
rius. Prie tokių esamų sąlygų na
rių, ypatingai jaunimo prieauglio 
nėra, o jei nėra jaunimo prieaug
lio, organizacijai gresia sunyki
mas. Klausiu — kas perims tvar
kyti tų namų reikalus, kai po de
šimt metų senieji nariai pasens, 
o daugumas bus išėję net ir išgy- 
vųjų tarpo, kas tvarkys tą sporto 
salę, kuri neduos jokio pelno, o dar 
kasmet reiks pridėti namų išlaiky
mo reikalams?

Mano manymu, ligi Bankstowno 
Namai nesusitvarkys teisiškai, kol 
nebus užregistruoti valdinėse įstai
gose, tol ir man, ir kitam kils 
klausimas — kam priklauso Ban
kstowno Namai? ALB Benkstowno 
Apylinkės Valdybai? Ar, kaip jie 
skelbiasi — visuomenei? Ar tiems 
nariams turintiems po 50 balsų? 
Ir kol tie klausimai nepaaiškės, tol, 
skaitau, nėra saugus investavimas 
nei aukoms, nei paskoloms. O tą 
reikalą galima sutvarkyti teisiš
kai, tik reikia noro ir į patį reika
lą pasižiūrėti iš lietuviško visuo
meniško taško.

3) Sydney Lietuvių Klubas yra 
paruošęs pastato su įrengimais 
projektą 90.000 dol. vertės. Kadan
gi dabar licenzijų teismo patvar
kymai leidžia paskolą užtraukti iki 
60.000 dolerių, tad likusią 30.000 
dolerių paskolą reikia sudaryti iš 
pačių klubo narių tarpo, kas išei
tų kiekvienam klubo nariui po 150 
dolerių. Mano manymu, tai nėra 
nepakeliama suma. Jei mes visi 
tokią paskolą sudarysime, tai pro

Tačiau, nepaisant viso šio steri
lizuojančio klimato, kūrybinges- 
nieji menų ir mokslų žmonės pa
siekia tikrų laimėjimų, ir jais ly
giai visi galime džiaugtis kaip 
mūsų tautinės kultūros lobiu.

Bet ar tai jau leidžia kalbėti 
apie “liberalizaciją”? Netenka 
kalbėti apie liberalizaciją ten, 
kur galutinai siekiama ne laisvės, 
o tik tos pačios vergijos įtvirti
nimo. Kas pasiekiama krašte, 
pasiekiama ne okupanto dėka, o 
nepaisant jo priespaudos. Todėl 
ir nėra pagrindo “nusiraminti” 
ir nebesirūpinti dėl pavergtosios 
tautos likimo.

★

Kad būtų galima dėl tautos 
ateities nebesijaudinti, reikia vėl 
kitos iliuzijos. Tai ir imame puo
selėti įsivaizdavimą, kad lietu
viai, ir perlaužiami į komuniz
mą, lyg stebuklingai lieka jo ne- 
perkeičiami. Pagal tai ir ramina- 
mės, kad ir komunistai lietuviai 
išlieka kaišti patriotai.

Deja, toks raminimasis turi 
pagrindo tik dėl tų, kurie prie
vartos režime vaidina komunis
tus (o vaidinti komunizmui pa
lankumą privalu visiems, neiš
skyrus nė “nepartinių”, likusių 
už partijos ribų), bet iš esmės 
lieka komunizmui svetimi. Ta
čiau, kad iš tiesų paskęsta ko
munizme, tas nuosekliai išsiža
da ir patriotizmo. Komunizmui 
lygiai esmingai priklauso ne tik 
materialistinis ateizmas, bet ir 
"proletarinis internacionaliz
mas’’. Kai skiepijamas “sovieti
nis patriotizmas”, tai faktiškai 
diegiamas savųjų tautų išsižadė
jimas ir žadinamas “proletaris- 
to tėvynės” pamilimas. Žinoma, 
įžūlus rusų skverbimasis Lietu
von gali papiktinti ir komunistą 
lietuvį, sukeldamas savisauginį 

jektą galėsime įvykdyti dai- šiais 
metais. Gi jei nepavyktų, tai iš 
rišo klubo idėją turime užmiršti, 
nes kuo tolyn, tuo vis sunkiau gau
ti klubui leidimą.

Tad ir kviečiame visus narius — 
esamus ir būsimus, atvykti į in
formacinį Klubo susirinkimą, kur 
tas reikalas bus plačiai aiškina
mas. Jeigu mums rūpi pratęsti 
lietuvybę dar kokiai penkiasde
šimčiai metų, labai prašau pagal
voti apie klubo prejektą. Kodėl?

Todėl, kai Klubas yra gyva, na
rių prieauglį turinti organizacija, 
yra juridinis registuotas asmuo, 
kurios vardu gali pirkti, parduoti, 
pasirašyti visokias sutartie. Klubo 
tikslai apima visą lietuvių veiklą. 
Klubas sudarytas demokratiniu pa 
grindų — vienas narys vienas bal
sas. Vadovybė renkama kiekvie
nais metais, o jos pajamas ir iš
laidas kontroliuoja valdžios įstai
gos. Klubo statutas ir tikslai su-

Viena etikete...
Bostono The Christian Science 

Monitor gegužės 22 d. paskelbė 
atitaisymą prie savo balandžio 7 
d. apžvalgos apie rusų dailės pa
rodą Japonijoj. Toj apžvalgoj 
dailininko J. Kuzminskio raižinys 
“Anoj pusėj ežerėlio trys liepelės 
žydėjo” buvo apibūdintas, kaip 
bizantiškas rusų pasakų (skazki) 
būdingųjų bruožų perteikimas...

Atitaisyme dabar jau , tiksliai 
išversti raižinyje esamieji dainos 
žodžiai, apibūdinta dainos reikš
mė, paaiškinta, kad “bizantišku” 
buvo pavadintas tik figūrų išdės
tymas raižinyje, ir atitaisymas 
baigiamas pareiškimu, kad “tarp 
baltiečių ir bizantiško meno nėra 
nei istorinio, nei etinio ryšio’’.

Dar nė vienam lietuvių dailinin
kui dabartiniais laikais nėra pasi
sekę pasirodyti su savo kūriniais 
užsieniuose individualiai, nors 
kvietimų (bent į Paryžiaus galeri
jas) ir pastangų išvykti ar bent 
kūrinius išsiųsti yra buvę.

Į “platųjį pasaulį” išsiveržti lie
tuviams dailininkams dabar kar
tais pavyksta tik per Sovietų Są
jungos oficialiai organizuojamas 
parodas. Bet jose visiems uždeda
ma bendra Sovietų Sąjungos eti- 

pasipriešinimą. Bet tai daugiau 
būvio kovos apraiška, o ne tikro 
patriotizmo liudijimas. Be abejo, 
ir toks savisaugis pasipriešini
mas yra reikšmingas. Tačiau nie
ku būdu netenka jo reikšmės 
perdėti, ypač ateičiai. Juo augs 
įsitikinusių komunistų lietuvių 
skaičius, juo tautinė atspara ne
išvengiamai silpnės. Augant nau
joms kartoms, nuo vaiko dienų 
nuodijamoms sovietiniu komu
nizmu, savaime augs skaičius ir 
tų, kurie visų pirma bus nebe. 
Lietuvos, o “proletariato tėvy
nės” patriotai. Iš antros pusės, 
tuos, kurie tik rutiniškai daly
vaus komunizmo vaidyboj ar 
net, kiek įmanoma, jam spirsis, 
dvasiškai laužys pati ši vaidyba, 
versdama mokytis vergiško ne
tiesumo bei suktumo ar paga
liau viskam abejingumo, išsky
rus kasdieninius asmeninės ge
rovės rūpesčius.

Vyksta ir vyks gilus paverg
tosios tautos dvasinis žalojimas. 
Blėsta pavergtajame, krašte žmo
gaus žmogui atvirumas. Kiekvie
nas gūžiasi į save. Net tarp vai
kų ir tėvų sėjamas nepasitikėji
mas. Darosi pragyvenimo reika
lu nebegerbti nuosavybės ir im
tis “kombinavimo”. Plinta rū
pesčių skandinimas alkoholyje ar 
aplamai lengvas gyvenimo ėmi
mas, bėgant nuo visų rūpesčių 
ir tesisielojant asmenine, laime. 
Žinome tai visi. Bet vargiai įsi
jaučiame, kokį šiurpų tragizmą 
savyje slepia šie visi faktai: sun
ku skaidrų žmoniškumą išsaugo
ti net tiems, kurie norėtų savo 
sielų nesutaršti komunizmo nuo
dais.

Paprastai mažai tekreipiame 
dėmesio į šį dvasinį tautos sunie- 
kimą, o tesirūpiname valstybi
nės nepriklausomybės netekimu. 
Tačiau kaip tik šiame dvasinia
me tautos alinime, moraliniame 
lietuvio žmogaus menkinime sly
pi ir valstybinės nepriklausomy
bės netekimo gilusis tragizmas. 

prantami mūsų jaunimui, kuris 
jau dabar sudaro apie 60 % visų 
klubo narių.

Klubas gyvuos tol, kol bent sep
tyni žmonės, laiką save lietuviais, 
sudarys valdybą. Tad ir sakau, 
kad Klubas pratęs lietuvybę, ka
dangi jis turės ekonominį pagrin
dą. Klubo valdybos bus renkamos 
tvarkyti klubo reikalams, bet ne 
salių šlavimui, stalų dulkinimui. 
Tokiu būdu ir jaunieji nesikratys 
patekti į valdybą.

Kaip Klubas išsilaikys ekonomi
niai, paaiškinimai bus suteikti in
formaciniame susirinkime. Čia no
riu tik tiek pasakyti, kad N.S.W. 
valstijoje yra labai daug didelių 
ir mažų australų klubų; taip pat 
beveik visos tautybės turi savo 
klubus išskyrus pabaltiečius. Visi 
tie klubai auga, plėtojasi ir nė vie
nas nesubankrutavo. Tokiu būdu 
mums nėra jokios abejonės, kad ir 
mūsų klubas išsilaikys ir neš di
delę naudą visai lietuviškai visuo
menei bei jos kultūrinei veiklai.

V. Simniškis

kėtė. O žiūrovai tą etiketę skaito 
paprastai, — Rusija...

Šio įkyraus priklausomybės žen
klo negalėjo nusikratyti net ir 
pats J. Kuzminskis, Lietuvos dai
lininkų (tiksliau — Rusijos daili
ninkų organizacijos Lietuvoj 
įsteigto padalinio) pirmininkas, o 
dabar net ir neva “respublikos vi
ceprezidentas”.

Lietuvoj dabar kaikas apgaili, 
kad Čiurlionis savo laiku Londone 
bene bus buvęs sutapdintas su ru
sais dailininkais, kai jo darbų, re
gis, buvę ten surengtoje Rusijos 
dailininkų kūrybos parodoj... Da
bar panašiai atsitiko ir su Kuz- 
minskiu, po rusų etikete patekusiu 
Tokio parodom {ELTA)

SVETLANOS KAPITALAI
Stalino dukters Svetlanos busi

moji knyga esą pavadinta “Dvi
dešimt laiškų draugui”. Nors pa
ti Svetlana pareiškusi, kad ji ne- 
sitikinti iš to praturtėti, bet lai
kraščiai bando apskaičiuoti jos 
būsimas pajamas.

Įvairūs agentai už jos knygos 
išleidimą siūlo milijonines sumas. 
Įdomiausia, kad pinigai siūlomi 
visai neskaičius jos rankraščio.

Netekusi savo nepriklausomy
bės, tauta verčiama vergų kai
mene. ne tik politine, bet ir dva
sine prasme. Tautos pavergimas 
visus paverčia vergais. Vergijoj 
neišvengiamai tenka visiems 
vergiškėti. Kur tampa gyvenimo 
būtinybe žmogaus žmogumi ne
pasitikėjimas ir nuo visų saugo
jimasis, nuolatinis slapukavimas 
ir gudravimas, būvio kovos su- 
brutalėjimas ir gyvenimas tik šia 
diena, išsisėmimas ir, nuo visko 
pavargus, ieškojimas atgaivos tik 
pramoginiame nerūpestingume 
ar tik asmeninių rūpesčių kas
dienybėje, — ten be galo sunku 
išlikti laisvos dvasios žmogumi, 
nesubukėti, nesuabejingėti ir ne- 
suautomatėti. Vergija savaime 
ugdo vergus, nes tik vergais ji ir 
laikosi: juo labiau žmogus dva
siškai suniekėja, juo jis tampa 
geresnis vergas. O patikimiausias 
vergas yra tas, kuris pats nebe
jaučia vergijos ir todėl nebesi
jaučia vergas. Prieš šią grėsmę 
stovi ir mūsų tauta — vis ma
žiau bejausti savo likimą ir vis 
labiau juo pasitenkinti, besi
džiaugiant, jog jau mažiau prie
spaudos, jau daugiau duonos — 
daugiau “liberalizacijos”.

*

Anksčiau buvo pas mus perdė
to polinkio iš pavergtojo krašto 
laukti tik tamsių žinių (tos tam
sios žinios pasąmoniškai tarnavo 
pasiteisinimu dėl gimtojo krašto 
palikimo). Dabar, priešingai, 
ryškėja nemažiau perdėtas po
linkis graibstyti kiekvieną švie
sesnę žinią (tos šviesesnės ži
nios vėl pasąmoniškai tarnauja 
pasiteisinimu dėl tautinio nyki
mo svetur). Tas pats dedasi ir 
su žmonėmis krašte. Anksčiau 
visi balsai iš pavergtojo krašto 
aidėjo tuo pačiu šauksmu, kurį 
įspūdingai išreiškė Lietuvos ka
talikų laiškas pop. Pijui XII (žr. 
priedus J. Daumanto “Partiza
nuose’, antra laida 1962, 432- 
448): “Mes mirštame, bet mir-

Modeliai, modeliai...
MELBOURNO MOTERIS APLANKIUS

— Jūs viengungiai, jei norite 
turėti geresnį pasisekimą moterų 
tarpe, tai turite daugiau įdomau
tis jų rūbais. Turite žinoti, kokios 
suknelės, paltai bei kiti moteriški 
rūbai dabar madoje. Tad ateikite 
į mūsų ruošiamą madų parodą, ir 
mes jums parodysime paskutiniau- 
sias madas. —Taip maždaug man 
kalbėjo mane sutikusi Melbourno 
Soc. Globos Moterų Draugijos vei
kėja. Ką gi, jei jau taip kalba 
moterys, tai jos žino, ką tas reiš
kia. Reikia jų klausyti. Be to ne
sinori likti visą amžių viengungiu. 
Sulaukus 60 metų amžiaus, jau 
pats laikas ir apie moteris galvoti. 
Tad jei gerai susipažinsiu su pas
kutine moterų rūbų mada, gal ta
da ir man pavyks greičiau kokią 
bobutę susirasti... Taip galvoda
mas, gegužės 28 d. po pietų ir aš 
patraukiau į Melbourno Lietuvių 
Namus. Laimė, kad dar kiek 
anksčiau atvykau. Pilna tautiečių, 
ir visi veržiasi į salę norėdami pa
matyti kokius dyvus mums čia tos 
moterys parodys. Vargais nega
lais ir aš įsibroviau į salę. Randu 
laimei pačioje kertėje vietą, sėdu 
ir laukiu kas toliau dėsis. Siurb- 
čioju kamynės L. Balčiūnienės 
patiektą gana neblogą kavutę ir 
žiūriu į skersai salę pertiestą til-

KIEK ŠIANDIE ŽYDŲ 
PASAULYJE?

Šiuo metu žydų skaičius pasau
lyje siekia 13.126.700. Iš jų Afri
koj gyvena 249.000, Azijoj 
2.297.000, Amerikoje 6.595.000, 
Australijoj 71.000 ir Europoj 
3.915.000.

— * —
Prancūzijoje, Ronos upės vagoje 

rasta urano, tinkamo atominės e- 
nergijos pramonei. Čia atidarytos 
kasyklos ir įsteigtas atominės pra
monės fabrikas.

Jau nuo liepos pirmos dienos 
kanadiečiai galės automatiškai su
sijungti telefonu su Anglijoje gy
venančiais savo artimaisiais ir pa
žįstamais. Telefoninis susisiekimas 
bus vykdomas radaro pagalba.

— * —
Amerikoje vaikščioja gandai, 

kad Amerikoje ateinančių metų 
prezidento rinkimuose į preziden
tus savo kandidatūrą statys negrų 
vadas M.L. King.

Martin Liuter King yra filosofi
jos daktaras, prieš keletą metų 
gavęs Nobelio premiją už taiką, 
Amerikoje vadovaująs negrų sąjū
džiui išsikovoti lygias negrų teises 
tarp baltųjų. Net daugumas Ame
rikos negrų su jo programa nesu
tinka ir jį aštriai kritikuoja. Pats 
King nesiveržia į prezidentus ir 
teigia, kad geriausi kandidatai į 
prezidentus būtų senatoriai Percy 
arba R. Kennedy.

— * —
Balandžio 28 d. Montrealyje 

(Kanadoje) atidaryta pasaulinė 
tarptautinė paroda (World Fair), 
ženklinanti Kanados šimtmečio su
kaktį. Ši paroda apimtimi ir pasi
ruošimu daug kur pralenkia prieš 
porą metų vykusią New Yorke pa
saulinę parodą. Paroda užtruk
sianti iki metų pabaigos ir joje 
turės progos pasireikšti ir lietu
viai, išsikovoję toje parodoje Lie
tuvių Dieną rugsėjo 2-3 d.d.

darni norime girdėti Jūsų paguo
dos žodį ir pasaulio katalikų su
raminimą, kad mūsų vaikai dau
giau nebekentės dvasios vergijos. 
Mes tikime, kad Jūsų galingas 
žodis pajudins laisvę mylinčių 
tautų Vadus iš susnūdimo”. Da
bar ir iš pavergtojo krašto žinios 
mažiau aidi “dvasios vergijos” 
skausmu, o daugiau raminimusi, 
jog to ar to jau pakankamai yra, 
jog šiaip ar taip “susitvarkoma”, 
jog aplamai “nebe taip blogai, 
kaip anksčiau”. Tai supranta
ma: visą laiką neįmanoma vesti 
herojinės kovos. Reikia “tvarky
tis”, kaip aplinkybėse įmanoma. 
Negalime to visko nepripažinti. 
Bet drauge negalime nejusti, kad 
ne tik čia mums, bet ir paverg
tajame krašte kyla tas pats apsi
pratimo pavojus — nebeskirti 
laisvės nuo "liberalizacijos".

Savaime aišku, vergijoje ten
ka džiaugtis kiekviena jos libe- 
ralizacija. Bet lygiai aišku, kad 
vergija lieka vergija, nepaisant 
vienokios ar kitokios jos libera
lizacijos. Jokia liberalizaciją ne
gali laisvės atstoti, nes kiekvie

tą. O tas tiltas tai mažai ką trum
pesnis už Palangos jūros tiltą. 
Dar ir kilimu padengtas. Kam gi 
čia dabar tas tiltas? Tuo tiltu 
vaikščios modeliuotojos, — paaiš
kino man pro šalį praeinanti viena 
poniutė. Kas gi tos modeliuotojos? 
Kiek man žinoma, tai lietuvaičių 
su tokia profesija dar gana mažai 
yra. Gal jos atvežtos iš Prancū
zijos?

Bet greit ir man viskas pradėjo 
aiškėti. Išeina į salę Melbourno 
Soc. Globos Moterų Draugijos pir
mininkė ir praneša: “Modelius 
pristatys ir jų rūbus apibūdins 
Sporto klubo “Varpo” pirmininkas 
p. A. Bladzevičius”. To tai jau 
tikrai nesitikėjau. Kad mano prie- 
telius p. A. Bladzevičius gerai ži
no, kada sportininkas, mesdamas 
sviedinį, pelno baudą — tą mes 
visi seniai žinojom. Bet kad taip 
pat gerai žino, kuri suknelė vadi
nasi “topless”, ir kuri “backless” 
— tai to nežinojome niekas. Pa
vydėjau p. A. Bladzevičiui tokių 
garbingų pareigų, kur jis gavo 
progos net modeliams už skvernų 
pačiupinėti. Gi tos modeliuotojos, 
tai ne kas kita, kaip mūsų vyres
nės sesės skautės. Garbė mūsų 
skautėms, kurios ne tik kad moka 
daug gerų darbelių atlikti, bet 
puikiausiai moka ir modeliuotojų 
pareigas eiti. Na ir kokių tik rū
bų ten nesimatė? Kadangi aš ne
su moteriškų rūbų žinovas, tai lau
kite gal kas nors kitas apie juos 
plačiau paminės. Spėjau suskai
tyti, kad buvo modeliuojama net 
92 įvairios suknelės, paltai bei 
kitokį rūbai, daugumoje iš naujai 
atidaryto p. Žukauskienės rūbų 
saliono.

Padaroma maža pertrauka mo
deliuotojoms pailsėti. Melbourno 
“Rūtelių” kvartetas palinksmina 
susirinkusius padainuodamos ke
letą dainelių ir vėl toliaus rodomi 
nauji rūbai. Tai vėl sava gamy
ba, taip ponios Kybartienės išdir
biniai, kurie tikrai buvo puikūs.

Bet vis tik to “bikini” jos ten 
neparodė. Taip ir nežinau, kokios 
mados jis bus ateinantį sezoną. 
Man užklausus, kodėl nerodomas 
“bikini” gavau tokį atsakymą: Sa
lė buvo per šalta. Modeliai gali 
peršalti ir gauti kokį plaučių už
degimą. Na ir susirgę reikalautų 
konpensacijos iš rengėjų. Bus vi
sokie “bikini” ir “topless” rodomi 
šiltesniu metu. Lauksiu.

P. Viengungis

Pirmas helikopteris buvo su- 
konstruktuotas Amerikoje 1939 m. 
inž. Igoro Sikorskio, ruso, kuris pa
sitraukė iš Rusijos 1917 m. pra
sidėjus bolševikų revoliucijai. Ka
dangi Helikopteris gali statmenai 
pakilti ir nusileisti, o skristi ho
rizontaliai, praktikoje jo nauda 
labai didelė. Šiandie jau išvysty
ti tokie helikopteiai, kurie gali pa
kelti ir dideliu greičiu permesti 
iš vietos į vieną milžiniškus kro
vinius. Ypač helikopteris pasirodė 
labai naudingas kare.

na liberalizaciją tėra laisvės ka
rikatūra. Kas nėra savyje išblė- 
sinęs laisvės sąmonės, tas negali 
liberalizaciją pasitenkinti. Tik 
vergams gali pakakti viešpačių 
suteiktos vienokios ar kitokios 
liberalizacijos. Tikra liberalizaci- 
ja turi savo tikslu siekti laisvės. 
O sovietinė “liberalizaciją’ tar
nauja tik gilesniam vergijos įtvir
tinimui, padarant ją mažiau jau
čiamą ir todėl mažiau žadinančią 
protestą, žodžiu tariant, “saves- 
nę”. Beviltiškiausias pavergimas 
pasiekiamas, kai pasiseka vergus 
įtikinti, kad jaustųsi laisvi ir gie
dotų laisvei himnus. Būdinga, 
kad tik Vakaruose kalbama apie 
Sovietuose vykstančią “liberali
zaciją”. Pačiuose Sovietuose apie 
“liberalizaciją” nėra kalbos, ten 
tiesiog entuziastiškai visą laiką 
džiaugiamasi laisve...

Kaip visos pavergtosios tau
tos, taip ir mes trokštame ne 
vergijos liberalizavimo, o tikros 
laisvės. Reikia Lietuvai laisvės, 
kad savame krašte lietuvis galėtų 
laisvai gyventi ir kurti — būti 
laisvas žmogus.

"Aidai”
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B. J PORTALE

SPORTAS GEELONGE
Vyr. mergaitės žiemos sezoną 

pradėjo laimėjimu įveikdamos sti
priausią priešą 3 taškų skirtumu. 
Įdomu, kurioj pusėj ir kelių taš
ką skirtumas bus finaluose.

Jauniai berniukai žiemos sezo
ną irgi pradėjo gražiais rezulta
tais: Vytis - Tray Boys 67:14. ši 
berniukų komanda vis daugiau už
tikrintai pajėgia žaisti: žaidėjai 
gerai valdo kamuolį. Nors A. Če- 
rekavičius į rungtynes negalėjo 
vis tik jauniai pajėgė surinkti 
daugiau taškų už visas komandas. 
Taškai: S. Karpuška 26, V. Obe- 
lūnas 18, K. Obelūnas 12, A. Ja
kubauskas 10 R. Gvildys 1.

BERNIUKAI ŽEMIAU 16 mt

VYTIS — PIVOT CITY 76:8.
Ši komanda gailėjosi, kad buvo 

leista žaisti tik po 15 min. pus- 
laikius— mat, nesuspėjo įkrėsti 
šimtinės. Silpnam priešui esant vy
tiečiai krėtė krepšius iš visų pu
sių. Taškai: K. Obeliūnas 33, S. 
Karpuška 24, A. Jakubauskas 10,
G. Kymantas 3, P. Inturisi 4, K. 
Kymantas 2.

★
Vyrai tinklinyje ir toliau eina 

be pralaimėjimų. Sekantį kartą 
susitiks su stipria lenkų komanda. 
Vyrai turės progos parodyti savo 
tikrąjį pajėgumą.

★
Teisybė, Geelongo paslaptis per 

Mūsų Pastogę ir atsiskleidė. Kad 
p. čerekavičienė žaidžia šachma

tais vietiniame australų klube B 
klasėje, tai visas Geelongas gerai 
žinojo, nes kas savaitė vietinėje 
spaudoje p. čerekavičienės pavar
dė minima su gerais rezultatais. 
Tame pačiame klube A klasėje žai
džia p.p. J. Manikauskas ir A. Bra 
tanavičius, stipriai laikydamiesi 
prieš australus, šią paslaptį gee
longiškiai buvo pasiryžę išlaikyti 
iki ateinančios sporto šventės, bet 
pasirodo, Afūsų Pastogės ausys to
li siekia...

PAVYKĘS BALIUS
Birželio 3 d. sporto klubo Vyties 

suruoštas balius sulaukė geresnio 
pasisekimo, negu tikėtasi. Nors 
pelnas ir nedidelis, bet klubo val
dyba vis tiek papildė savo kasą.

Prie baliaus suruošta iešmynė 
irgi pavyko duodama ne tiek pel
no, kiek įvairumo ir pramogos. 
Valdybos kasininkas p. Č. Valod- 
ka taip pat nesigailėjo savo dar
bo savo kulinariniais sugebėji
mais visai nukonkuruodamas bu
feto šeimininkes, kurios tik ba
liaus pabaigoje turėjo progos pa
sireikšti su kava.

Nuoširdi padėka p.p. Andriko- 
niams už skaniai iškeptą ir išpuoš
tą antį, kuri ir buvo stambiausias 
laimikis loterijoje. Labai ačiū mie
loms šeimininkėms už maisto pa
ruošimą ir patarnavimą bufete: p. 
p. Jankienei, A. Valodkienei, G. 
Valodkienei ir S. Obeliūnienei.

E.B.O.

REDAKTORIAUS BARZDA
(Linksmas pasakojimas)

KOVO KLUBE
KOVO JAUNĖS —

KUMULUS I 20:16

Jaunųjų mergaičių žaidimo ly
gis svyruoja. Nors mergaitės ir 
retai laimi, bet drąsos nenustoja. 
Reikia manyti kad atsiradus pas
toviam treneriui ir žaidimo lygis 
pakils.

Mergaitėms drąsos ir gerų norų 
užtenka.

Taškai: A. Intaitė 8, B. Wilson 
8, D. Genytė 2, M. Saukaitė 2, A. 
Kuraitė 0, D. Mikutė, 0, R. Sla- 
vėnaitė O,

Rungtynės vyksta kiekvieną 
trečiadienį vakarais Canterbury 
Boys High School.

D.G.

TRUMPAI
Pasibaigus Australijos šachma

tų pirmenybėms Brisbanėje nauju 
Australijos meisteriu tapo Victo- 
rijos studentas . Hamilton. Daly
vavo 27 šachmatininkai iš kurių 
13 buvo ateiviai.

★

Sydnėjaus sporto klubo valdyba 
numato savo sportininkus vežti 
į Brisbaną. Tai turėtų įvykti spa
lio pradžioje.

★

Liepos 8 dieną į Canberrą su
važiuos Australijos lietuvių vyrų 
ir moterų krepšinio rinktinės var
žyboms su australų komandomis.

★

Buvęs sporto skyriaus redakto
rius A. Laukaitis padėjęs plunks
ną pradėjo treniruoti jaunes ko- 
vietes krepšininkes.

M.

ĮDOMŪS FAKTAI PARUOŠĖ VERUS

New Yorko biržos cen tratėję, 
kur Edisonas draugo buvo laikinai 
priglaustas, sugedo telegrafinis 
aparatas. Kai niekas negalėjo 
pataisyti, prisistatė Edisonas ir 
tuoj aparatą sutaisė. Įstaigos di
rektorius pakvietė jį į tarnybą 
pasiūlydamas 300 dol. mėnesinės 
algos. Tai buvo tuo laiku labai 
aukštas atlyginimas.

ADELAIDĖJE
Vyties pirmąją krepšinio ko

mandą ir toliau persekioja nesėk
mė. Susitikus su East — Adelai
de pralaimėta vieno taško skirtu
mu. Vytiečiai visą laiką pirmavo 
ir tik pabaigoje laimėjimas išslydo 
iš rankų. Pralaimėta 37 — 38 
(16 — 13) Taškai: R. Daugalis 
10, P. Kanas su A. Vašku po 9, V. 
Levickis 5 ir A. Reivytis su G. 
Andrew po 2.

Antroji komanda lengvai laimė
jo prieš C. L. G. 74 — 23 (37 — 7) 
rezultatu. Taškai: S. Visockis 27, 
R. Pocius 25, G. Rakauskas 16, R. 
Urmonas 2.

Trečioji komanda kaip ir pir
moji pralaimėjo vienu tašku. 38 — 
39 (17 — 22) prieš Richmond 
Bapt. komandą. Vyčiai taškus 
pelnė: T. Ford 14, D. Andrew 10,
L. Vasiliūnas 8 ir G. Ellis 6.

★

Tarnaudamas jis ištyrinėjo bir
žos telegrafo aparatus ir labai pa
tobulino. Paklaustas, kiek jis no
rėtų gauti už tuos patobulinimus, 
Edisonas paprašė 5.000 dolerių. 
Jam biržos direktoriai pasiūlė 
40.000 dolerių, ši suma jam buvo 
gera paspirtis: jis tuoj pat įsteigė 
savo dirbtuvę.

ravičiūtei. Labai reikalingi tolimi 
mėtymai šį vakarą Irenai nekrito. 
Taškai: B. Latvėnaitė 14, V. Mi- 
keliūnaitė 5, R. Marcinkevičiūtė 3 
ir K. Baškutė su I. Beinoravičiūte 
po 2.

Jaunių berniukų komanda nors 
ir labai narsiai kovojo bet turėjo 
nusilenkti ūgiui. Pralaimėta prieš 
United Church 30-39 15-20). Pora 
sykių pajėgta išeiti į priekį, bet 
gaila, persvaros nepajėgta išlaiky
ti. Taškai: P. Arlauskas 10, J. 
Vacchiane 9, A. Jaunutis 7 ir A. 
Skiparis 4.

— ★ —

Klubo Valdyba buvo susitikusi 
su sportininkų tėvais. Padiskutuo
ti įvairūs klausimai ir problemos, 
sutinkamos sportinėje veikloje. 
Čia buvo sudarytas tėvų komite
tas, kuris stengsis padėti kur ga
lėdamas Klubo Valdybai. Komite
to pirmininkas J. Latvėnas ir na

Dirbtuvę jis įsteigė Newarke, 
netoli New Yorko. 'Čia jis galėjo 
pravesti įvairius bandymus ir to
bulinti tai, kas jau padaryta. 
Pažymėtina, kad Edisonas tikrai 
buvo genialus pagerinti visa tai, 
kas jau kitų buvo išrasta. Šita 
jo ypatybė paskatino ir įgalino jį 
žengti prie didesnių darbų.

riai U. Jucienė, A. Krivickienė, 
E. Mikeliūnienė, A. Grigonis, S. 
Reivytis ir J. Jaroševičius.

B.N.

PASIKALBĖJIMAS
— Kuomet jūs tik nusišypsote, 

panele, Kristina, aš tuojau prade
du galvoti, kad tamsta turėtum 
ateiti pas mane.

— Fui, jūs esate donžuanas, po
ne Pranaiti.

— Visai ne, esu dentistas.

NE VISKAS GALIMA

— Toji porelė skersai gatvės 
— yra labai įsimylėjusi, — aiš
kina Pušienė savo vyrui. Kiek
vieną rytą, išeidamas į darbą, 
Kuodelis pabučiuoja Kuodelienę. 
Kodėl tu to nepadarai?

— Kodėl to nedarau? Juk aš 
jos kaip reikiant dar nepažįstu...

Nėra kas veikti dabar ilgais 
žiemos vakarais. Neturi žmogus 
ūkio; nei padargų kokių taisyti, 
nei pančių pasukti ar kokį apiva
rą naginėms nusivyti. Toj televizi
joj irgi nusibosta žiūrėti, kaip 
gangsteriai vieni kitiems snukius 
daužo. Arba kokie ten gyvuliais 
karkvabaliais pasivadinę bliauna 
kaip tris dienas nešerti galvijai. 
Nuobodu kartais pekliškai, kad 
nors į žemę lįsk.

Besėdėdami su Petru aną lietin
gą nedėlvakarį, ėmėme politikuoti. 
Suleidom jankį su Kitajum paka
riant ir susiginčijom, katras kartą 
nugalėtų. Aš sakau, kad gal jan
kis imtų viršų, ba jis arūžijų man- 
dresnių turi ir rakietų visokiausių. 
Petras vėl sako, kad visaip gali 
išeiti; tų kitaicų, kaip žiurkių, to
kia daugybė, o dar ir atominę pa
sigamino. Nėra dyvų, girdi; dabar 
ir Vietname jankiam kriukai ei
na.

— Ką? — sakau. — Kibą lai
kraščių neskaitai? Jankis tuoj kel
nes pasiraitęs po mėnulį vaikš
čios, o čia tokį Kitajų... Aišku, 
kad jankis galingesnis. Va ir lai
krašty parašyta. O čia žmogus ne
durnas; žino ką rašo. Laikraštį re 
daguot, tai tau, brolyti, ne klebo
no špokus baidyt. Reikia mokslo 
ir razumo gero, ba viską apie vis
ką turi žinot. —

Dzidoriukė buvo atėjus pas mo
čią kokių ten fantų kažinkokiai 
bobų loterijai prašyti. Begerdama 
virtuvėj arbatą nugirdo ir kad puls 
įbėgus, net pašokom mudu su Pe
tru.

— Jau tu, Rapolai, visą savo 
dūšią tam laikraščiui pardavęs, 
tai nieko nebežinai ir nebematai. 
Redaktorius kaip koks dievas; ne
bėra kito nei gudresnio, nei geres
nio. Būta čia ko! —

Še tau, kad nori! Net išsižio- 
jom mudu, čia tik lakstė, gyrė, 
kitiems piršo. Pati visokias bala- 
dijas rašyt norėjo, o dabar jau 
nebegeras.

— O ko jiems trūksta? — pa
klausė atsipeikėjęs Petras.

— Ko trūksta? — piktai atker
ta Dzidoriukė. — Ogi visko. Rai
dės mažulytės, kad net ir jaunam 
akuliorių reikia. Senam tai ir pirš 
tu bevedžiojant į krūvą susilieja, 
iš skūpumo nebežino ką daryt; kad 
tik daugiau į tuos kelis lapelius 
sutalpinus. Moterų reikalams jo

kios kertelės nėra, o sportinin
kams galima sakyt pusę hektaro 
davė, kur jie vien tik vajavojas. 
Ką čia ir kalbėti? O tas su barz
da redaktorius tai tikras telyčia, 
kad nėra kaip nė žmogui apsa
kyt... —

— Tu gi nė nepažįsti, — sakau.
— Kas gi tam redaktoriui da

bar barzdą prisiuvo? — murmėjo 
Petras.

— Man ir nereikia pažinti, — 
kertasi Dzidoriukė. — Ana Kuka 
parašė, kad redaktoriui kažinko- 
kie ten barzdą tampo, kam Rapo
lo neužčiaupia. Toks čia man re
daktorius, kad bile padauža už 
barzdos pešioja, o jis stovi kaip 
Smilgių piekorkos šemšelienės ož
ka ir nė mee nesako. Visiems įtikt 
nori!? Didelio Čia daikto! —'

— Dzidoriuke, — skau, — šne
ki, kaip pasižičijus. Nusipelnę, 
vožni žmonės darbuojas, vargsta, 
o tu kalbi. Geriau tylėtum. Man 
laikraštis tai kaip šviesa į namus 
ateina. Nei tu žinai kiek žmonių 
ten dirba, nei kas jie toki. —

— Rado mat liktarną! Apžlibai 
nuo tos šviesybės! O kiek tų re
daktorių, tai ir be akuliorių žinau. 
Keturi nuolatiniai po mano rokun- 
du. Kiti tai, kaip Rapolas va; ka
da ne kada savo trigrašį prideda. 
— Čia Dziduriukė pradėjo ant 
pirštų skaičiuot — Tas su barz
da, matyt, pats vyriausias, bet aš 
jo nė nerokuočiau. Kuka, kuris iš 
jų visų apsukriausias atrodo. Ga
lėtų jį vyresniuoju padaryt. Tas, 
kur sąskaitas rašo; matyt nelabai 
raštingas, kad nieko kito neduoda 
rašyt. Na ir tas mažėlis. Bet jis 
neatrodo, kad kur labai tiktų, ba 
ant jo baras, grūmoja, uja visi. 
Man jo net ir gaila; toks visų 
niūkiamas, biednas siratėlis atro
do. Matyt už paslą ant visokių 
darbų paskirtas; dar gal ir ar
batai pavirti ar barankų iš mies
to parnešti priešpiečiams ponams. 
O jei ką ir parašo nugriebęs, tai 
vis neįtikina, vis gauna pylos na
bagėlis. Matyt jam liepia ir tų ne- 
gramatnų rašytojų klaidas ištaisy
ti, ba vienas girdėjau rėkė: — man 
kabliukus nutrynei, brūkšnelius 
permainei ir visą mano charak
terio veidą supeizavojai. — Kitas 
vėl šaukė; girdi, aš rimtus, gali
ma sakyt, klasiškus dalykus ra
šau, o tu išmeti. Kokio ten ne
mokšos pačius niekus dedi. Turbūt 

neatskiria nebagas į kokį krepšį 
ką mesti. Tikriausia negabus la
bai, kad per šitiek metų, visų ba
ramas ir mokinamas dar vis ne
gali išmokti. Bet dėl to vistiek ne- 
valnia skriausti. Manot, kad nie
kam nematant jis negauna kokio 
niukso per kuprą? Turėtų būt ko
kia unija, ar globos draugija, nuo 
skriaudų apsaugot. Ne, mano ma
nymu nėra geresnio, kaip ' Kuka. 
Jis viską mato, viso svieto žinias 
surenka. Ar nematei jo Rapolai, 
kaip buvai atlaiduos? Ar gra
žus? —

— O gal ir neženotas? — mir
ktelėjo man Petras.

— Ne, nemačau nė vieno — sa
kau.

— Tiek iš tavęs naudos! Ryme 
buvai, o popiežiaus nematei. Aš 
būčiau nuėjus, su visais susipa
žinus, viską apžiūrėjus. -— Kal
ba toliau Dziduriukė.

— Sužinok, Rapolai, ar Kuka 
ženotas. — Prikibo Petras. — Jei 
kokios, užleisim užkuriom pas Dzi
doriukę. Du liežuvnikai, nebloga 
išeitų pora. Tikri saulės broliai. 
O mums jau reikėtų kokio prajo
vė. — Juokias, kvatojas Petras.

Staiga pasibeldžia į duris ir į- 
eina Vladas, “didžiai gerbiamas 
ponas” Vilenčikas. Didžiai gerbia
mu ponu vadinamas dėlto, kad iš
gėręs mėgsta prakalbas sakyti, vis 
dėmesio, didžiai gerbiama publika, 
čia kalba didžiai gerbiamas po
nas Vilenčikas” pradėdamas. Sa
kosi cirke dirbęs kokiu ten ekvili
bristu, dabar batus taiso.

— Sveiki! Ar iš manęs juokia
tės? — klausia įėjęs.

— Ne, — sakom. — Dzidoriukę 
Kukai peršam. Užkurį viliosim. 
Labai tinkama pora; galima sakyt

(Z. JURAS)

VISUR VISAIP
Vakarų Berlyne išaiškinta, kad 

vienas iš populiariausių miesto 
gydytojų dirbo kaip gydytojas nie
kad nestudijavęs medicinos ir tu
rėjęs netikrus dokumentus. Pasku
tiniu metu jis buvo paskirtas kaip 
vyresnis gydytojas pačioje moder
niausioje Berlyno klinikoje. Ap
gavystė paaiškėjo, kada jis pada
vė prašymą pensijai gauti. Teisme 
nubaustas 18 mėnesių kalėjimo.

— * —
Kaip Kanados spauda praneša,

Mergaičių pirmoji komanda tu
rėjo silpnas priešininkes ir be di
desnių pastangų nugalėjo Forbes 
komandą 7015 (27 — 2). Taš
kai: V. Juciūtė 23, N. Vyšniaus
kaitė 16, R. Beattie — Andrusevi- 
čiūtė 15, G. Krivickaitė su E. Po
ciūte po 8.

Antroji mergaičių komanda pra
laimėjo. Priešininkių Unley Me
thodist komanda dominavo ūgiu, 
ir mūsiškių dėtos pastangos neda
vė vaisių. Labai juoda diena buvo 
mūsų geriausiai žaidėjai L Beino- 

PAVASARINIAI IR VASARINIAI I
SIUNTINIAI 1967 METAMS

i
i 5

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siutinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai, siūlome du, kurie yra labai praktiški už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reika
linga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti do
vanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kaino
raščiu.

vienos profesijos žmones. Abu plet 
kų rinkėjai. —

— O kas tas Kuka do vienas? — 
klausia Vilenčikas.

— Na gi laikraščio pusiau re
daktorius. Sakom — Jeigu Dzido- 
riukės valia būtų, tai būtų vyriau
sias redaktorius, nes jai dabarti
nis su barzda nepatinka. Bet... —

— O ne, panele Dziduriukė, — 
nutraukė Vilenčikas. — Už ga- 
zietniko neik! Visi pliki balionai. 
Pinigo prie dūšios neturi. Tik ir 
ieško, kad ant svetimo išgert. Pa
žįstu gerai visus tuos žurnalistus 
ir karo korespondentus. Gero žmo
gaus nėra nė vieno. Prikalbės jums 
pilną galvą visokių simfonijų, o 
paskui paliks. Ne su vienu iš jų 
esu gėręs pas Božegraiką, žinau 
juos gerai. Parsvietnikai; tik ke
purė ant galvos. Ne, ne! —

Dar daug kalbėjo Vilenčikas 
žurnalistus peikdamas. Dzidoriukė 
sėdi, per visą burną nusidrieku
sia šypsena, patenkinta. Draugą 
rado mat.

Tamstos perdaug nesigriaužkit. 
Šį kartą ant to su barzda supy
kus, bet praeis.

Rapolas

S

B■:!

MOTERIŠKAS (1967).
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės 

angliškos kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei me- 
džagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriau
sios rūšies nailoninių kojinių , 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nai
loninė skarelė, 12 adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas.

KAINUOJA £25.0.0. (ANGLŲ VALIUTA) 
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu lietpaltis 3i jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 
terilino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 di
delės špūlės stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

£25.0.0 (ANGLŲ VALIUTA).

JUNGTINIS MOTERIŠKAS (1967) IR VYRIŠKAS (1967) 
SIUNTINYS £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus 
siutimus dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas mašinas, 
svaiginamus gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš ko
operatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje..

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

O H

I

Baltic Stores Ltd
80 su viršum sovietinių sportinin
kų iš įvairių satelitinių kraštų, su
važiavusių į sportines varžybas 
Vienoje — Austrijoje, nutarė ne
grįžti namo ir pasiprašė priglau
džiami Vakaruose.

— ★ —
Vienas Kanados mokslininkas 

pagrįstai teigia, kad prieš 500 mi
lijonų metų Atlanto vandenyno 
nebuvo ir Amerikos bei Europos že 
mynai buvo susijungę.

4' ’ i -

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Senaiusia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuo- 
pristatymas.tas

ATSTOVAI:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasi
rinkti kas Jam reikalinga iš epecialių krautuvių.

£

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
Kviečiame esamus ir būsimus 

narius susirinkime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

GEELONG
ŠAUNUS GIMTADIENIS

Gegužės 27 d p.p. L. ir A. Va- 
lodkai savo ūkyje Bellbrac suruo
šė iešmynę - barbekiu atžymint sa
vo vyresnės dukros Birutės 21-ją 
gimtadienį. Dalyvavo apie 70 sve
čių, ir jų tarpe matėsi ir visa 
Geelongo lietuvių valdžia: apyl. 
p-kas Dr. Skapinskas, kapelionas 
kun. P. Dauknys, Vyties klubo 
p-kas A. Obeliūnas, choro valdy
bos p-kas, J. Gailius, Suktinio va
dovas L. Bungarda, skautų vado
vas ir savait. mokyklos vedėjas A. 
Karpavičius ir eilė kitų. Šiaip dau 
gumoje buvo jaunimas.

Sutemus prie didžiulio laužo vy
ko iešmynė ir gimtadienio iškil
mės. Ant stalo padėtas didžiulis 
21 numerio formoje tortas su tiek 
pat žvakučių. Pats L. Valodka 
dėkoja svečiams už atsilankymą ir 
savo dukrai įteikia raktą - subren
dimo simbolį. Išgeriami šampano 
stiklai ir nuaidi galingas “Ilgiau
sių metų”. Pati solenizantė Biru
tė buvo giliai sujaudinta tokia 
staigmena ir nuoširdžiai padėkojo 
visiems už atsilankymą ir dova
nas.

Toliau sekė viskas kaip toje pa
sakų šaly — midus ir vynas upe
liais tekėjo, o garuojanti iešmynė 
per barzdą varvėjo.

Kiti prisimindami vaidilučių lai
kus kurstė ugnelę per visą naktį 
ir dar sekmadienį. Ypač tokiais 
pobūviais labai patenkintas jauni
mas.

(buvęs)

SYDNEY
GRĮŽO DR. I. VENCLOVAS
Dr. Irvis Vencolvas birželio 3 d. 

atskrido iš Londono į Sydney ir, 
paviešėjęs pas tėvus 3 dienas, iš
vyko į Brisbanę. Jis gavo pasky
rimą dirbti Queensland’o Univer
siteto ligoninėje chirurgijos pro
fesoriaus palatose kaip “teaching 
registrar” (profesoriaus asisten
tas).

Dr. Irvis Venclovas Anglijoje 
išbuvo virš 2 metų, dirbdamas 
Londono ir Stoke-on-Trent ligo
ninėse. 1966 m. gegužės 27 d. jis 
išlaikė egzaminus Londone, gauda
mas chirurgo specialisto laipsnį 
(F.R.C.S.). Jis yra pirmasis iš 
Australijoje gyvenančių lietuvių 
gydytojų, įsigijusių šį specialy
bės laipsnį.

Dr. Venclovas, gyvendamas An
glijoje, savo atostogų metu daug 
laiko praleido Europoje, aplanky
damas beveik visas Vakarų Eu
ropos valstybes.

Irvis Venclovas tiek gimnazijo
je, tiek universitete visada buvo 
pirmaujančių eilėse. Linkime jau
nam chirurgui geros sėkmės ir jo 
ateities užsimojimuose.

V.P.

MELBOURNE
MADŲ PARADAS

Niekados nebuvau Paryžiuj, bet 
ko mums ten ir važiuoti, jeigu Mel 
bourno Soc. Globos D-jos moterys 
gali padaryti geriau, negu koks 
ten Paryžiaus madų karalius. Pa
ryžiuj vargu ar tiek daug gražių 
lietuvaičių vienoj vietoj surink
tum. Gražumėlis tų mūsų merginų. 
Nors tas parado “Monseur Com
pere” sakė, kad lietuvės de facto 
visos gražios bet čia buvo net iš 
gražiausių gražiausios surinktos. 
Visos dailios, nuaugusios kaip le
lijos. Ne modeliai iš profesijos, 
p. Bakaičio žodžiais, bet vaikščio
jo taip grakščiai, lyg būtų ištre
niruotos kaip tik tokiems pasiro
dymams. O vėl rūbų gražumėlis. 
Ponios Žukauskienės rinkinys pil
nas įvairiausių įvairiausiems metų 
net ir dienos sezonams. Rytinių, 
popietinių, 5 o’clock ir dar vėles
niam vakarui. Viena už kitą gra
žesnės, įdomesnės. Kitos vėl vien 
tik auksu ar sidabru nuspindulia- 
vo; tokios ultra moderniškos. Ach, 
ir kaip gali žmogus apsakyti, kas 
praėjo, kaip žavingas spalvų kara
vanas.

Ponios Kybartienės rinkinyje 
matėsi daugiau sportinių rūbų ir 
įdomių spalvų derinimo. Kokios 
jodvi nuostabios aprangos meni
ninkės Pasirodo, kad lietuvės ne 
tik de facto gražios, bet turi ir 
daugiau gerų ypatybių. Ponia Žu
kauskienė yra savininkė “TANIA” 
Madų Salono, Burke Street. O čia 
jau prie grožinio meno reikalin
gas ir komercinis. Ponios Kybar
tienės dar vienas “hobby” — ta
pyba. Ačiū Jums, Ponios, kad da
vėt kuo pasidžiaugti, akis paga- 
nyt.

Besidžiaugdamas moterimis, ne
galiu nutylėti ir pono Bladzevi- 
čiaus, kuris, lyg senas madų ži
novas, taip įdomiai mokėjo atkreip 
ti mūsų dėmesį į spalvų derinius, 
linijų skirtumus, net ir sagų iš
dėstymo reikšmę apibūdinti mokė
jo. Nemanykit tiktai, kad iš pa-

vydo, bet sakyčiau kitą sykį, tam 
“Compere” džiobui skelbkite kon
kursą. Nes jis, vedžiodamas mode
lį, galėjo rankutę ilgiau palaikyt 
ir linijas beaiškindamas paglos
tyt netyčia. Kodėl jam vienam vi
sa laimė? Tik vargu, ar geresnis 
atsirastų.

Gaila, kad nebuvo “topless”. 
Buvo tik viena berods, (ilgai suka
si galvoj) “middleless”; su “Top” 
ir su “bottom”, tik vidurio nebu
vo. Su sagute, bet apie tą "Com
pere tylėjo.

Pertraukos metu p. A. Sadaus
kienė labai jautriai padeklamavo 
keletą poeto Aisčio eilėraščių.

Įdomiai praleidau vakarą. Ska
niai pavalgiau, išgėriau paprastos 
ir nepaprastos kavos. Valgiau net 
pyrago su kopūstais (turbūt Mel
bourno moterų specialybė). Bravo 
Soc. Globos D-jos ponios. Suruoš- 
kit tokių pobūvių dažniau.

Argus

PRANEŠIMAS

Birželio 18 d. Sydney Liet. Klu
bo patalpos (39 Church St., Lid
combe) dėl įvykstančio birželio 
trėmimų minėjimo nuo pirmos va
landos bus uždarytas.

Sydney Liet. Klubo V-ba

ATŠAUKIMAS

Pramatytoji rašytojo Pulgio 
Andriušio sukurtų ir išleistų kny
gų parodėlė birželio 18 d. Klubo 
patalpose dėl įvykstančio tą pat 
dieną ištremtųjų minėjimo atšau
kiama ir atidedama vėlesniam lai
kui.

Spaudos Centras Sydnėjuje

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Val

dyba birželio 25 d. 2 vai. p.p. lai
kinose Klubo patalpose 39 Church 
St, Lidcombe šaukia klubo narių 
informacinį susirinkimą.

Susirinkime dalyvaus Klubo 
advokatas Mr. J. M. Caruana, ku
ris padarys pranešimą apie Klu
bo licenzijos gavimą ir patalpų 
statybos reikalus.

Prieš ir po susirinkimo klubo 
nariai galės sumokėti metinį na
rio mokestį o taip pat bus priima
mi ir naujų narių įstojimo pareiš
kimai.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Valdyba

EKSKURSIJA AMERIKON

Kaip jau buvo skelbta, ryšium 
su įvykstančiu ateinančiais metais 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimu, kuris įvyks 1968 m. rug
sėjo pradžioje New Yorke, iš Aus
tralijos ta proga organizuojama 
lietuvių ekskursija, kurios pagrin
dą sudarys vykstą į Seimą Aus
tralijos lietuvių b-nės atstovai. 
Ekskursiją organizuoja ALB 
Krašto Valdyba. Į Ankstyvesnius 
paskelbimus jau yra visą eilė tai 
ekskursijai užsirašiusių.

Tad dar kartą primename, kad 
visi, kurie numato apie minimą 
laiką ateinančiais metais pake-

KAS?
JONINIU VAKARAS \

(Gera muzika, užkanda, gėrimai ir t.t.)

KUR? LIETUVIŲ NAMUOSE, 50 Errol St., N. Melbourne.

KADA? BIRŽELIO 24 D. (šeštadienį) pradžia 7-15 vakaro.

Bilietai užsakomi pas p. Seikienę Tel. 42-2367 ir p. Morkūnienę Tel. 53-5957
Melb. Soc. Globos Moterų Draugija

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydnejaus lietuviai demonstran

tai pasigenda Kęstučio Ankaus. 
Padėtis visiškai suprantama. Pas
kutinėmis žiniomis jo Holdenas 
rieda kas savaitę į Newcastle. De
monstrantai tikisi, kad jų eilės pa
gausės tik rugpjūčio mėnesį apsu
kus Skuodaitei galvą.

liauti, kviečiami kuo skubiausiai 
regstruoti pas ALB Krašto Val
dybos pirmininką p. S. Narušį 36 
Berrille Rd., Beverley Hill. At
minkime: juo didesnė susidarys 
keliautojų grupė, juo didesnės 
nuolaidos už kelionę lėktuvu.

PAREIŠKIMAS

Paskutiniame Bankstowno Apy
linkės visuotiniame susirinkime 
buv. apylinkės valdybai duodant 
viešą veiklos apyskaitą, dalis val
dybos darbų susirinkimo nebuvo 
užskaityta, nes tai buvusi veikla 
už valdybos kompetencijos ribų. 
Klausimas lietė Bankstowno Liet. 
Namus. Savo kadencijos metu at
kreipus dėmesį į esamą Namų pa
dėtį Valdyba priėjo išvados, kad 
Bankstowno Liet. Namų statutas

Parengimai
Praėjusį savaitgalį, penktadie

nį, Lietuvių Studentų S-gos Mel
bourno skyrius suruošė savo meti
nį balių, o sekmadienį moksleivių 
ateitininkų globėjai — talentų va
karą. Abu šie parengimai susilau
kė didesnio dėmesio.

Šių metų lietuvių studentų ba
lius savo geru organizuotumu bei 
programos paruošimu maloniai nu 
stebino melbourniškius bei svečius. 
Geras orkestras, gausingas ba
liaus dalyvių skaičius, malonus 
pačių studenčių aptarnavimas va
karienės metu įnešė jaukumą ir 
sudarė gerą nuotaiką. Smagiame 
šokių sūkury gražiai pasilinksmin
ta ir jaunatviškoje nuotaikoje pa
bendrauta su savo bičiuliais ir 
pažįstamais. Programa trumpa, 
bet gerai paruošta, tinkamai pra
vesta buvo su malonumu svečių 
priimta. Nijolės Mališauskaitės va 
dovaujamos Rūtelės jautriai ir 
nuotaikingai padainavo keletą dai
nelių, studenčių baletas skoningas, 
linksmai nuteikė žiūrovus. Įdomūs 
buvo ir būdingi “televizijos” vaiz
dai, vaizduoją žmogų visokiose si
tuacijose, net sovietinį žmogų, ne
šantį retežių jungą. Programa 
baigta tautinių šokiu scenoje, o 
vėliau šokėjai nusileido žemyn sa- 
lėn ir įtraukė šokin beveik visus 
svečius. Girdėjau vieną svetimtau
tį svečią sakant, kad tas šokis 
turbūt yra lietuviškas “polone
zas”. Tas viliojantis šokis sujungė 
visus svečius į vieną šeimą ir už
degė juos pakilesniam pasilinks
minimui.

Šiais metais Melbourno studen
tams vadovauja inž. St. Grincevi- 
čius, Danutė Jokūbauskaitė ir Vy
tautas Karazija. Jie nemaža šir
dies įdėjo šį gerai nusisekusį stu
dentų balių organizuodami. Jiems 
talkino ir programą pravedė Ra
sa žižytė bei vieningai ir nuošir
džiai prisidėjo visi studentai. 
Jiems priklauso bendruomenės nuo 
širdi padėka už šį šaunų mūsij 
akademinės jaunuomenės paren
gimą. Valio studentai!

Į balių buvo atvykę ir svetim
taučių studentų, jų korporacijų 
atstovai. Latvių stud, korp! Beve- 
ronija senj. Imante Zitars ir fii. 
Karlis Zitars bei kitų korporaci
jų atstovai. Tiek svetimtaučių stu
dentų korporacijų a)tetovai, tiek 
lietuvių studentų korp! Romuvos 
nariai buvo pasipuošę savų korpo
racijų spalvomis.

Antras dėmesio vertas parengi
mas - Talentų Vakaras - įvyko 
sekmadienį Lietuvių Namuose. 
Džiugu, kad į jį prigužėjo taip 
pat gausiai žiūrovų. Rampos švie
soms įsižiebus scenon įeina grakšti 
ir simpatinga pranešėja Dalia

Melbourne
Statkutė. Ji taikliu įvadiniu žo
džiu atidaro talentų vakarą. Pro
grama įvairi ir turtinga, tinkamai 
suskirstyta. Pirmoji dalis prade
dama tautiniu šokiu Blezdingėle. 
Ją šoka vyresnių mergaičių gru
pė. Šioje daly vyrauja tautiniai 
šokiai, išpildomi Parapijos Tauti
nių šokių grupių: vyresniųjų, jau
nesniųjų ir mažųjų mergaičių bei 
vyresniųjų mišra. Protarpiais į- 
pinama solo dainos, eilėraščiai, 
duetai, grupinės dainos. Pirmoji 
programos dalis baigiama jūr. 
skautininko A. Gabo vodovaujamu 
didžiuliu komišku orkestru, išpil
džiusiu keturias liaudies dainas. 
Žiūrovai nerimstą, prašo pakarto
ti.
Antroji dalis pradedama taip pat 
lakiu Dalios Statkuvienės žodžiu. 
Šioje daly vyrauja įscenizuoti vaiz
deliai, perpinti akordeono muzika, 
eilėraščiais, baletu, piano muzika. 
Paminėtina M. Šidlauskienės pa
ruošti vaizdeliai: Čigonų stovykla 
ir šokis “Pavasaris miške”, M. 
Verbylienės Žibutės. Antroji da
lis užbaigta gyvuoju paveikslu — 
Lietuva. Vien programos dalyvių 
per 100. Kiek darbo, energijos ir 
laiko pašvęsta paruošti šį gražų 
parengimą. Tas tikrai tegali tai 
suprasti, kas yra ką nors su jau
nimu dirbęs ir organizavęs. Šio 
talentų vakaro širdis ir siela yra 
Halina Statkuvienė, kuri taip 
daug pasišvenčia jaunimo auklė
jimui ir mokymui, paruošė tauti
nius šokius ir visą programą or
ganizavo. Jai ir visiems talkinin
kams bei šimtinei išpildžiusiems 
programą žiūrovai padėkojo nuo
širdžiu plojimu ir padėkos žodžiu: 
ALB Melbourno apylinkės pirm. 
I. Alekna, Parapijos mokyklos ve
dėjas Laukaitis, kun. Pr. Vase- 
ris ir ateitininkų globėjas Juno- 
kas. Po parengimo programos da
lyviai buvo pavaišinti užkandžiais.

Abu praėjusio savaitgalio pa
rengimai buvo geri ir iškilūs. Jie 
nušvietė kasdieniškumą ir buvo 
atgaiva mūsų dvasiai. Kol mūsų 
bendruomenėje bus pasišventėlių, 
pasiaukojančių asmenybių, tol ji 
bus gyva ir kūrybinga.

A. Krausas

Ir ko neatsitinka šitame mar
game pasauly: daugiau kaip pen
kiolika metų išbuvęs kantriu Ban
kstowno savaitgalio mokyklos ve
dėju p. B. Genys metų pradžio
je staiga be komentarų iš tos pel
ningos vietos pasitraukė. O gi štai 
nepraėjo nė pora mėnesių ir jis 
jau pačioje viršūnėje — Banks
towno apylinkės prezidentas! 
Šuolis tikrai nepramatytas. Svei
kinam !

jų apie vietos gyvenimą. O gee- 
longiškiai tegu nesirūpina, kas jie 
tokie: redaktorius juos žino!*

Gegužės 27 d. vakare buvo eis
mo nelaimėje sunkiai sužeistas 
Geelongo lietuvis Jonas Pranaus- 
kas. Nugabenus į ligoninę jam 
ten pat buvo padaryta galvos ope
racija. Rašant šias eilutes nelai-
mingasis dar nebuvo atgavęs są
monės. *

Adelaidiškis Juozas Donela, 
prieš kiek laiko apkeliavęs pasaulį 
ir taip gražiai aprašęs savo įspū
džius Mūsų Pastogėje, vėl išsilei
do į kelionę — šį kartą po Aus
traliją. Jo nuotykius tikriausiai 
skaitysime šio laikraščio pusla
piuose.

SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 
ateinantį sekmadienį (birž. 18 

d.) Tuoj po pamaldų Lidcombe pa
rapijos salėje šaukia metinį skau
tų tėvų susirinkimą. Visi kviečia
mi gausiai atsilankyti.

PADĖKA

Australijos Liet. Stud. S-gos 
Melb. Skyriaus Valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems vienu ar kitu 
būdu prisidėjusiems ruošiant Me
tinį Studentų Balių. Dėka Jūsų 
pašvęsto laiko ir darbo balius la
bai pasisekė.

Ypatinga padėka: p. A. Kesmi- 
nui už bilietų ir skelbimų paruo
šimą; p. Reimerienei ir p. Žitke
vičienei pagelbėjusioms maistą pa
ruošti; p. Jokubauskienei, p-lei 
Vingytei, p. Simankevičiui už lo
terijai paaukotus paveikslus; p.

ne visai tvarkoj ir ėmėsi žygių jį 
patobulinti. Ir kaip tik buv. apyl. 
valdybos šitos pastangos buvo pa
laikytos veikla už kompetenci
jos ribų.

Aš, kaip buvęs apylinkės pirmi
ninkas turiu šioje vietoje viešai 
pareikšti: lygiai kaip ir kiekvie
nam asmeniui, prisidėjusiam prie 
šių namų, taip ir Bankstowno A- 
pylinkės valdybai rūpestis Banks
towno liet. Namais yra tiesioginis 
reikalas. Juo labiau, kad Banks
towno apylinkė yra tų namų inicia 
torius ir nuo pat tų Namų įsteigi
mo nuolatinis rėmėjas. Norėdama 
suteikti tiems namams platesnį vi
suomeninį pagrindą, Apyl. valdy
ba parengė naują namų statuto 
projektą ir jį įteikė Bankstowno 
Liet. Namų Vadovybei, kuri iš 
savo pusės pavedė kviestiems tei
sininkams susipažinti ir susirinki
me referuoti. Kviestieji teisininkai 
(V. Ruša ir L. Karvelis) pripaži
no statutą keistinu, tačiau tiek 
viename, tiek ir antrame Namų 
susirinkime savo nuomonės statu-

Su nuostoliai*. Karnavičiaus 
operos “Gražinos” pastatymas 
Čikagoje atnešė apie 16.000 dole
rių nuostolio, šiuos nuostolius 
atrodo turės padengti pati Čika
gos Lietuvių Opera. Taigi, nors ir 
buvo pasiekta didelio dvasinio lai
mėjimo, bet medžiaginių nuosto
lių neišvengta.

Kalbant apie staigmenas, štai 
pereitą šeštadienį toje pačioje apy
linkėje nauja bomba sprogo — iš
tekėjo visiems Sydnėjuje iš anks
čiau gerai pažįstama Jūratė Sta- 
šionytė! *

Jau skaitėme, kad Amerikos lie
tuviai pavydi mums, kad turime 
išleidę tokią reprezentacinę knygą, 
kaip “Eleven Lithuanian Artiste 
in Australia”. Štai Čikagos dien
raštis Draugas savo kultūriniame 
priede balandžio 22 d. taip apie 
šią knygą rašo: “Leidinyje regi
mi mūsų dailininkų darbai yra mo
dernios nūdieninės meno krypties, 
tai liudija jų gyvą dvasią ir ne- 
sustingimą. Visą laiką buvo mums 
miela girdėti, kad Australijos lie
tuviai dailininkai yra kritikos la
bai aukštai vertinami ir savo kū
ryba pasiekė pirmaeilių laimėjimų 
tame žemyne. Nemažiau džiugu, 
kad jie kaip lietuviai nėra pa
simetę kiekvienas sau, bet lietu
viškos sielos jungtį liudija tokiu 
bendru, puošniu ir išliekančiu lei
diniu”. Kaip gražu pasiklausyti 
kitų atsiliepimų apie mus!' *

Yra ir tokių skaitytojų: vienas 
prisiųsdamas prenumeratos pini
gus metams į priekį laiške pareiš
kė, kad jis šio laikraščio teskai- 
tąs tik 25% to, kas surašyta, bet 
ir to užtenka būti ištikimu skai
tytoju. Tikėkime, kad išėjęs į pen
siją tas mūsų mielas skaitytojas 
turės daugiau laiko ir perskai
tys likusius 75%!*

Aprašydamas šiais metais Syd
nejuje surengtą šaunų studentų 
Initium Semestri korespondentas 
ne viską nudažė ružavai. Dėl to 
įteiktas privataus žmogaus skun
das šio laikraščio leidėjui. Ir nė
ra kaip įtikti: rašyk teisybę — 
gausi pipirų, rašyk pagražintai 
— palaikys melagiu!

— ★ —
Pereitą savaitę Sydnejuje EI 

Dorado galerijoje atidaryta indi
viduali dail. Algirdo Šimkūno gra
fikos paroda.

E. Seženiui už bufeto prižiūrėji
mą; p. Dagiui už indų pervežimą; 
p.p. Antanaitienei, Vingienei, Žem 
kalnienei, Karazijienei, Lynikaitei, 
Šeikienei, Dagienei, Statkuvienei, 
Jeršovienei, Stankūnavičienei, 
Pumputienei, Balčiūnienei, Verby- 
lienei, Didžienei, Kaladienei, Kun- 
čiūnienei už paaukotus pyragus; 
ir visiems aktyviai prisidėjusiems 
kolegoms.

A.L.S.S. Melb. Skyr. V-ba

NAUJA PLOKŠTELE
Jau ir Australijoje galima 

gauti žinomos dainininkės Birutės 
Tamošiūnienės ilgo grojimo pra
moginės muzikos plokštelę “Sva
jonių sūkuryje”. Tai jau antroji 
Birutės Tamošiūnienės plokštelė, 
išleista Karvelio Prekybos Namų 
Čikagoje. Pirmoji jos plokštelė 
“O ramunėle, pasakyk”, išleista 
prieš keletą metų pasirodė labai
populiari ypač Amerikoje, kurios 
pirmoji laida buvo labai greitai 
išpirkta ir turėjo būti pakartota. 
Matydamas tokį B. Tamošiūnienės 
dainos populiarumą prekybininkas 
J. Karvelis Čikagoje pasiūlė B. Ta
mošiūnienei paruošti naują plokš-

Geelonge lietuviai stebisi, kad telę, kurią jis išleido savais kaš- 
šiame laikrašty pagausėjo vietos tais.
korespondentų, tik niekaip neišsi
aiškinta, kas jie tokie. Sakyčiau šioje plokštelėje daugiausia i- 
smagu, kai yra daug savanorių, dainuota moderniųjų ir ankstesnių 
kuri stengiasi patiekti informaci-

MELBOURNE 
ĮDOMIOS ČIURLIONIEČIŲ 

POPIETĖS

M. K. Čiurlionio Diskusijų Klu
bas Melbourne suruošė įdomią po
pietę, kurioje inž. A. Šimkus skai
tė paskaitą tema “Tikslieji ir Hu
manitariniai Mokslai dviejų Kul
tūrų Sankryioje". Popietė įvyko 
jaukiuose ir erdviuose Dr. S. Stat
kaus namuose Hawthorne. Į ją 
susirinko apie 30 klubo narių ir 
svečių. Prelegento pasirinktoji te
ma sukėlė gyvas diskusijas, tru
kusias porą valandų. Tiek daly

vavęs akademinis jaunimas tiek 
senimas gyvai jose dalyvavo. Al
bertas Šeikis perskaitė net išsamų 
ir kroupščiai paruoštą koreferatą. 
Popietė užbaiga turtingomis po
nios Halinos Statkuvienės vaišė
mis.

Ateinančioji popietė įvyksta bir
želio 23 d. 4 vai. popiet Krausų 
namuose Maribyrnonge. Inž A. Ga 
siūnas skaitys paskaitą tema “Ar 
žmogus kinta amžių bėgyje it’. 
Džiugu, kad popietes lanko jauni
mas. Jis laukiamas ir šioje popie-

šokių muzika, kuriems tekstus pa
rengė daugiausia melburniškiai žo
džio meisteriai: K. Baltokas, S. 
čižauskas ir kt Plokštelės apda
rai dailiai apipavidalinti Zinos 
Morkūnienės. Ją dabar galima 
gauti ir Australijoje kreipiantis į 
pačią dainininkę arba pas knygų 
platintojus.

to reikalu kategoriškai nepareiš
kė, ir statutas priimtas su nežy
miais pakeitimais palankia namų 
vadovybei prasme. Šitokią kvies
tųjų teisininkų laikyseną aš pa
brėžiau visuotiniame apylinkės su
sirinkime, į ką vienas iš teisinin
kų (p. L. Karvelis) užtikrino, kad 
statuto reikalu jis buvo ir tebėra 
nuomonės, kad jis keistinas kaip 
tik ta prasme, kaip buv. apylin
kės valdyba siūlė. Deja, nė vienas 
iš teisininkų tokios nuomonės ne
pareiškė Namų susirinkime.

Nežiūrint, kad visuotiniame apy
linkės susirinkime šitas namų rei
kalu valdybos žygis balsavimo ke
liu nebuvo užskaitytas, aš vis tiek 
laikausi nuomonės, kad buvusios 
valdybos pastangos niekur nepra
silenkė su kompetencijom ir kad 
ta kryptimi atlikti darbai apylin
kės gerovei buvo būtini ir pras
mingi. Jeigu visuomenės suauko
tais pinigais egzistuoja visuome
ninis pastatas, tai ir toji pati vi
suomenė turi turėti galios daly
vauti sprendžiamu balsu to pasta
to reikaluose.

E.Ridėjus
Buvęs Bankstowno A-pyl. Pir-kas

mūsų Pastoge
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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Atskiro numerio kaina 2 šil. (20 centų).

Prenumerata adresuojama:
MOŠŲ PASTOGĖ, Box 4558, G.P.O., Sydney. NAW.

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

Už skelbimų turinį neatsakoma.

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore Syd
ney, tel. 759 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, NJS.W.
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