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pavojingo pagunda
Dvidešimtasis am liūs yra lai

svės amžius, tvirtina kai kurie 
istorikai, aprašydami pirmojo 
ir antrojo pasaulinio karo pada
rinius. Tačiau šisai amžius taip 
pat yra ir didelių kontrastų, 
priešingybių amžius, nes lygiai 
kaip kietai buvo kovojama lais
vės vardu, taip lygiai su tokiu 
pat nuožmumu buvo vykdoma 
ir pavergimai. Sutramdžius vie
ną pavergėją, žiūrėk, jau atsi
rado kitas dar nuožmesnis, ku
ris prieš pirmiau buvusį kovojo 
už laisvę. Taip šiame vadinama
me laisvės amžiuje pavergtųjų 
palyginamai atsirado daug dau
giau, negu bet kada. Pagaliau 
net ir toji laisvė įgijo daugiarto
pą prasmę. Tai, ką vieni laiko 
vergija, kiti vadina laisve. Sia
me amžiuje vykę daugybė karų 
kaip tik buvo Ženklinami išlais
vinimo kovom, kai iš tikrųjų jie 
nešė pačią nuožmiausią vergiją. 
Ir taip šiandie pasaulis pasidali
nęs į dvi stovyklas — laisvųjų 
ir pavergtųjų. Ir keisčiausia — 
abi pusės viena į kitą žiūri kaip 
į pavergėjus, abi pusės laiko sa
ve laisvės nešėjais ir laisvinto- 
jais. Skirtumas tik tas, kad tik
rieji pavergėjai visą laiką pilni 
iniciatyvos ir provokuoja nera
mumų židinius, tuo tarpu lais
vės gynėjai pavargo nuo susida
riusios įtampos ir vienintėlis jų 
noras yra taika. Štai dėl ko lais
vė turi nusileisti taikos vardan.

Laisvė ir taika — du šio am
žiaus magiški žodžiai, kurių sąs- 
kaiton jau daugiau kaip trečda
lis žmonijos kenčia vergiją. Lai
svė reiškia kovą, nuolatinę ko
vą, nes laisvė visados tik iško
vojama ir laikosi tik ginama. 
Taika visados yra klastinga gun
dytoja, kad gėriau gyventi ir 
pakelti vergiją, bet turėti ramy
bę, negu kovoje tuo gyvenimu 
rizikuoti. Ir taip taikos šalinin
kai, kurių visados yra daugiau, 
nuginkluoja laisvės kovotojus ir 
laisvę ginantiems net išmuša 
ginklus iš rankų. O agresija
triumfuoja, nes jai talkina tai
ka. Taikos vardan daug kur nu
sileidžia ir laisvieji, kad tik toji 
taika būtų išlaikyta,

Nuovargis matosi laisvųjų 
kraštų frontuose. Bet juo labiau 
šitą situaciją išnaudoja agreso
rius. Čia pat tos taikos vardan 
atsiranda naujas terminas — 
taikingas sugyvenimas, taikinga 
koegzistencija. Kitaip sakant, 
šiandie mes laisvi ir džiaukimės 
dar tebeturima laisve ir taika, o 
pavergtieji tegu turi kantrybės. 
Dar daugiau — agresorius su
kuria savo židinius net ir ten, 
kur anksčiau buvo ramybė, o 
laisvieji nedrįsta kištis, nes tai 
pavojus taikai ir taikingam su
gyvenimui. Šie terminai agreso
riui šiandie galioja kaip skydai, 
prieš kuriuos laisvasis nulenkia 
savo ginklus.

Šimtmečius rami buvo Afri
ka, kol tos ramybės nesudrums
tė agresorius. Dabar Afrika kaip 
ugniakalnis verda, o jai laisvę 
suteikusieji nuleidžia rankas pa
likdami laisvai šeimininkauti 
agresoriui. Ir visai nereikia ste
bėtis, kad iš daugelio naujų 
"laisvų" Afrikos valstybių daug 
kur prasikiša raudona tirono 
ranka, Smaugianti neseniai at
gautą laisvę ir grasinanti aplin
kui.

Laisvieji kraštai šiandie džiau
giasi laisve ir laikina taika. Ir 
jie nieko netrokšta, kad tik kaip 
galint ilgiau tą taiką išlaikius. 
O į pavergtuosius žiūrima kaip 
į neišvengiamą blogybę, kur 
nieko negalima jiems padėti ne- 
pažeidus taikos. Štai kodėl lais
vųjų tarpe ir reiškiasi nepasi
tenkinimo, kai atsiranda žmo
nių, kurie kelia pavergtųjų klau
simą, kurie primena, kad pasau
ly šiandie yra ir pavergtųjų, ir

Jungtinių Tautų specialus visu
mos posėdis, sušauktas spręsti 
Artimųjų Rytų problemas nieko 
gero nedavė. Tai buvo tik propa
gandinė tribūna, kur sovietai ban
dė atitaisyti savo prarastų pres
tižą Artimuosiuose Rytuose, bet 
ir jie šičia daugiau pralaimėjo, 
negu laimėjo.
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kad dfruojumas pavergtiesiems 
yra ne tik kitų, bet ir savos lais
vės išdavimas.

"Pavergtųjų savaitė’ — nau
jas terminas pasaulio istorijoje 
atsiradęs kaip tik mūsų amžiuje, 
kuris liudija šio amžiaus tragi
ką ir drauge jo gėdą. Jis yra vil
ties simbolis pavergtiesiems ir 
pavojaus signalas laisviesiems, 
nes kas negirdi šio signalo šian
die, rytoj atsidurs pavergtųjų 
pusėje. Štai dėl ko šioji savaitė 
daugiau galioja laisviesiems, ne
gu pavergtiesiems. Mes visi, ku
rie laisvės vardan palikome ne 
tik artimuosius, bet ir gimtą 
kraštą, turėtume pasidaryti tais 
laisvės šaukliais, kad kiekvienas 
laisvasis atsibustų ir tol nenu- 
rimtų, kol nebus pašalinta ver
gija ir sunaikinta tironija. Ne
reikia užmiršti, kad visados gy
venimas skaudžiai atkeršija 
tiems, kurie taikos vardan au
koja laisvę.

(v.k.)

Ši jaunuolių pora jau pagarsėjusi visoje Eu
ropoje kaip "Walter and Connie". Nuo liepos 
pradžios jie bus matomi ir Australijoje specia
liose naujiesiems australams programose, trans
liuojamose per ABC stotis. Tas palengvins grei
čiau pasisavinti anglų kalbą.

Pav. tautu savaitėl
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ

SAVAITE ADELAIDĖJE

Vietinis dienraštis "Advertiser" 
birželio 21 d. numeryje įdėjo ži
nutę, kad liepos 2 d. Adelaidėje 
organizuojamas protestas prieš 
privalomą karinę tarnybą ir Aus
tralijos dalyvavimą Vietnamo ka
re. Matome, kad mūsų amžinasis 
priešas nesnaudžia. Parodykime, 
kad yra ir jiems priešingai nusis
tačiusių žmonių.

Adelaidėje susidaręs Pavergtų
jų Tautų Komitetas, kuris ir šiais 
metais, kaip ir praėjusiais, ruo
šia Pavergtųjų Tautų Savaitę, ku 
ri prasidės sekmadienį, liepos 23 
d. 2.15 vai. p.p. vainikų padėjimu 
prie paminklo žuvusiems kariams. 
Iš čia organizuotai žygiuosime į 
rotušę, kur į mus prabils Austra
lijos senato nariai. Liepos 27 d. 
ruošiamas antikomunistinių filmų 
vakaras ir atidaroma antikomu
nistinės literatūros paroda. Lie
pos 29 d. įvyks tarptautinis kon
certas, dalyvaujant ir mūsų cho

ARTIMIEJI RYTAI
Kokiu greičiu kovos Artimuo

siuose Rytuose jsiliepsnojo, tokiu 
pat jos buvo sustabdytos. Arabų 
tautoms dar kartą buvo įrodyta 
betikslūs ir nuostolingi visi jų ka
ro veiksmai bei pastangos. Egipto 
Nasseris nesivadovavo Sajntayna 
patarimais, kad “tie, kurie pamirš
ta praeitį, pasmerkti kartoti sa
vo klaidas”. Jeigu arabai šio to 
pasimokė iš praeito karo, turėtų 
vieną kartą suprast ir žydų val
stybę palikti ramybėje. Vietoj eik
vojamų dolerių karo reikmenims 
Egiptas galėtų žymiai pakelti gy
venimo lygį krašte ir atsigręžti 
kovai su skurdu.

Karas pasibaigė, bet ar tai reikš 
tų pastovią taiką Artimuosiuose 
Rytuose. Vargu. Taikos, kaip Al- 

IMIGRACIJOS DEPARTMENTAS SKELBIA

rui “Lituania”.
Mūsų visų pareiga yra kuo 

skaitlingiausiai dalyvauti tuose 
parengimuose ir aukomis prisidė
ti prie išlaidų padengimo.

Lietuvius Komitete atstovauja 
M. Pocius, namų tel. 79-5738.

Išsamesnis pranešimas bus duo
damas kitame numeryje.

M.P.

IR VĖL DEMONSTRACIJA!

Kaip jau buvo skelbta, liepos 
16 - 22 d.d. Sydnėjuje vyksta 
Pavergtųjų Tautų Savaitė. Šios 
savaitės išvakarėse liepos 15 d., 
šeštadienį tų pačių pavergtų tau
tų pastangomis ruošiama motori
zuota demonstracija, šios demons
tracijos tikslas sukelti dėmesį a- 
pie Pavergtų Tautų Savaitę pla
čioje visuomenėje ir bendrai su
pažindinti australus su paverg
taisiais.

Demonstracija prasidės Banks- 
towne, vyks į Auburną ir baig
sis Parramattoje.

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
žerijos radijo skelbia, niekad ne
buvo ir nebus. Vienintėlė supran
tama kalba tarp arabų ir žydų 
yra švinas ir ugnis.

Pagrindinė nesutarimo priežas
tis Artimuose Rytuose glūdi Izra- 
ėlio valstybės įkurdinimas arabų 
žemėje. To pasėkoje 1.3 milijono 
arabų buvo išstumti iš Palestinos 
ir turėjo ieškoti prieglobsties kai
myninėse arabų valstybėse. Ara
bų tautos, užtardamos neteisėtą 
palestiniečių arabų išstūmimą su
darė du planus, pagal kuriuos! 
buvo numatyta sugrąžinti pabėgė
lius į senas gyvenvietes, o jeigu 
toks arabų planas nebūtų priim
tas, žydai savo lėšomis turėtų rū
pintis pabėgėliais, žinoma, nei vie
no, nei kito plano nebuvo įmano
ma įgyvendinti. Viena, arabai ne

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
TELEVIZIJOJE

Populiariosios BBC anglų kal
bos pamokos per teliviziją netru
kus numatomos transliuoti ir Aus
tralijoje per ABC TV stotis. Jos 
prasidės liepos mėn. pradžioje. 
Serija “Walter and Connie” bus 
pravesta per 39 pamokas. Toji 
pati serija “Walter and Connie” 
išleista atskira knyga keliomis 
kalbomis, kad klausytojamas pa
lengvintų sekti TV programas. 
Tos knygos gaunamos veltui Imi
gracijos Departmento įstaigose 
kiekviename valstijos sostinės 
mieste.

Šios anglų kalbos programos 
per ABC televizijos kanalus bus 
pradėta transliuoti N.S.W. Vikto
rijoje ir Queenslande sekmadie
niais 12.30 vai. jau nuo liepos 
antros dienos. Po savaitės toji pa
ti programa bus transliuojama 
Tasmanijoje, Pietų ir Vakarų 
Australijoje. Tasmanijoje progra
ma bus transliuojama liepos 9 d. 
10.05 vai., o kituose steituose — 
12.30 vai. Programa bus kartoja
ma kiekvieną trečiadienį 12.45 
vai. visuose steituose, išskyrus 
Tasmaniją, kur prasidės 12.30 vai.

VISUR
KINIJA NESTOS I UNO

Iš Zambijos pranešama, kad 
komunistinė Kinija neketina stoti 
į Jungtinių Tautų organizaciją 
(UNO). Kinijos manymu, dabar
tinės Jungtinės Tautos sukurtos 
tik didžiųjų valstybių interesams, 
bet ne mažoms tautoms.

GRESIA PAŠTO TANAUTOJŲ 
STREIKAS

Dispute su federaline vyriausy
be Australijos pašto tarnautojų 
unija pasiruošiusi streikuoti. Jau 
pereitą savaitgalį kai kur nebu
vo išnešiojamas paštas.

— ★ —
Nežiūrint daugelio kraštų pa

sisakymų, kad Izraelis pasitrauk
tų į prieškarines ribas, pereitą sa
vaitę paskelbė, kad Jeruzalės 
miesto dalį, kuri anksčiau priklau 
sė Jordanui, galutinai prijungia 
prie Izraėlio. Įdomg, kuo visas 
tas diputas baigsis. Kai Jungti
nėse Tautose Izraėlio likimas bu
vo sprendžiamas (biurokratiniu 
keliu, Izraėlio premjeras Eshkol 
kreipėsi į kaimynines arabų tau
tas ragindamas bendromis jėgo-

Visi, ypač jaunimas, prašomi 
aktyviai prisidėti. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinti po 6 vai. 
vak. telefonu 630 2309.

J.P.K. 

siryžo grįžti antraeiliais piliečiais 
į žydų valdomą Palestiną, antra, 
žydai nesutiko mokėti skurde gy
venantiems už Izraelio ribų ara
bams. Susidarius tokioms aplinky
bėms arabai ryžosi klausimą iš
spręsti ginklu.

Pasigirdus pirmiesiems karo šū
viams Kairo radijas pakeltu tonu 
skelbė, kad “dvidešimt metų mes 
laukėme šios dienos. Dabar mes 
duosime mirties pamoką Izraeliui. 
Arabų Armijos pasimatymui susi
tiks Izraelyje.” Jei tokie grasini
mai sklido iš arabų prieš kelias 
savaites, tad kokiu būdu abi pu
sės galėtų susėdusios prie bendro 
stalo suskalbėti ramybę griaunan
čiais reikalais? Tokių atsitikimų 
istorijoje nebuvo ir vargu ar to
kiais grasinimais bus atsiekta tai
ka Artimuosiuose Rytuose. skriaudas, dėl to ir Bagdado dien- 

Gyvenimo faktai liudija, kad ka- raštis rašo, kad “mes neužmirši- 
ro laimėtojas stato sąlygas pra- me draugų, kure mums žadėjo, ku- 
laimėjusiam. Gal būt žydai nešta- rie nuo mūsų nusisuko ir mūsų 
tys griežtų reikalavimų arabams, išsižadėjo. Mes padėkosime drau- 
tačiau jie nežada grįžti į buvusias gams už karčią pamoką, kur iš jų 
savo teritorijas. Žydai taip pat pasimokėme”.

DE GAULLE NORUS PALAIKO ANGLAI
Jugtinėse Tautose svarstant 

Artimųjų Rytų reikalus keliolikos 
valstybių nuomonės nebuvo pa
kankamai ryškios. Apie Angliją 
ir Prancūziją mažai kalbėta, nes 
jų nusistatymas buvo žinomas: 
Anglija palaikė Amerikos pusę, o 
Prancūzija, nenorėdama įsipainio
ti, laikėsi nuošaliai.

Kosyginui vykstant į JAV ir 
trumpam sustojus Paryžiuje stai
ga ir visai netikėtai Prancūzi
jos nuomonė pasikeičia: prez. de 
Gaulle pasisako už arabus ir rei
kalauja, kad žydai pasitrauktų iš 
okupuotų arabų sričių. Panašiai 
pasielgia ir Anglijos atstovas 
Jungtinėse Tautose George 
Brown. Jis primena, kad Izraelis 
neteisėtai pasisavinęs Jordanui 
priklausančią dalį Jeruzalės ir 
primena, kad tokie veiksmai gali 
priešiškai atsiliepti anglų - žydų 
santykiuose.

Prancūzijos posūkis liudija, kad 
tasai nugaros atsukimas Iz'raė- 
lui ne tiek taikomas žydams, kiek 
asmeniška de Gaulle antipatija 
amerikonams. Karui pasibaigus 
Art. Rytuose de Gaulle savo ne
utralumu tikėjosi suvaidinti ar
bitro vaidmenį žydų - arabų kon
flikte. Jis teisingai buvo prama- 
tęs, kad žydų - arabų reikalus ga
lėtų išspręsti ne Jungtinės Tautos, 
bet keturių didžiųjų konferencija. 
Žinoma, būtų buvę dar geriau, jei
gu neišprendžiamai padėčiai į 
tarpininko rolę būtų pakviestas 
nuošaliai besilaikąs de Gaulle.

Tik Kosyginui išvykus Ameri
kon prancūzams paaiškėjo, jog 
didžiųjų konferencija neįvyks ir 
pats de Galle nebus kviečiamas 
tarpininkauti. Amerikos preziden
tui Johnsonui ir sovietų Kosygi
nui pralaužus pirmuosius ledus ir 
susitikus už uždarų durų prezi
dentui de Galle dar kartą buvo 
parodyta, kad tarptautinio mas
to sprendimuose yra tik du didie
ji, ir tokio de Gaulle nuomonė ne
daug ką reiškia.

Jeigu užgauta de Gaulle ambi
cija kaltininkais pasirinko ame- 

mis sukurti taiką Artimuose Ry
tuose sakydamas, kad arabai jau 
tris kartus nesėkmingai bandė 
reikalus spręsti karu, dabar jau 
atėjęs laikas dėti pastangų sukur
ti taikai.

— ★ —

Izraėlio užsienių reik, ministe- 
ris New Yorke pabrėžė, kad nei 
Amerika, nei Sov. Sąjunga savo 
kišimusi nieko nenulems Artimuo 
šiuose Rytuose. Jo teigimu, tik 
pačios Artimųjų Rytų valstybės 
savo susitarimu nulems ateitį. 

nėra linkę valdyti Sinai pusiasalį 
ir tuo būdu įsigyti dar didesnio 
pabėgėlių skaičiaus. Tačiau jie 
statys savo reikalavimus Sueso ka
nale, Akabos įlankoje ir pasilai
kys iš Jordano Jeruzalės ir “šven
tosios žemės” dalį.

žiūrint arabų akimis nei Ame
rika, nei Rusija nėra jiems palan
kios. Jei vieni yra žydų šalininkai, 
tai kiti išdavikai, nesilaiką savo 
pažadų kritišku momentu. Eilę 
metų Sov. Sąjunga kišo ginklus 
arabams, patarėjus bei ekonomiš
kai rėmė. Sovietai tai darė norė
dami įsigyti simpatijų ir palenkti 
arabus savo pusėn. Per kelas ka
ro dienas sovietų prestižas smar
kiai krito arabų akyse, kada so
vietai skandalingai kapituliavo sy
kiu nutraukdami diplomatinius ry
šius su Izraeliu. Toks sovietų žes- 
tas yra ne kas kita, kaip atitaisy
mas neištesėtų arabams pažadų. 
Nugalėti arabai neatrodo, kad 
greit pamirštų sovietų padarytas 

rikonus, tad kaip reikėtų patei
sinti Anglijos pasisakymą prieš 
Izraelį. Anglijos atstovas Jung
tinėse Tautose G. Brown matyt 
su vyriausybės žinia pritarė pran 
cūzams. Tai tegalima tik paaiš
kinti tuo, kad anglams terūpi pir
miausia tik savi interesai. Angli
ja derina savo nuomonę su Pran
cūzija siekdama neužkirsti sau 
kelio į Bendrąją Europos Rinką. 
Tarp kita ko ir arabams reikė
jo parodyti palankumo norint ne
prarasti turtingų naftos šaltinių.

Visai kitaip G. Brown buvo su
tiktas namuose. Užsienio reikalų 
ministerio pasakyta kontraversi- 
nė kalba Jungtinėse Tautose na
mie buvo puolama iš visų pusių. 
Nepaisant de Gaulle nuomonės 
min. pirmininkas H. Wilson tei
sino savo ministerį, kad tai bu
vęs komunikacinis nesusiprati
mas. Anglija ir toliau liksianti A- 
merikos ir Izraėlio pusėje.

KOSYGINO IR JOHNSONO
SUSITIKIMO ATGARSIAI

Amerikos prezidento ir sovietų 
premjero susitikimas susilaukė 
plačių atgarsių visame pasaulyje. 
Nors konkrečiai ir nieko nesu
tarta, bet pats susitikimas laiko
mas prasmingu. Daug buvo kal
bėta pietryčių Azijos ir Artimų
jų Rytų reikalais, bet nedaug ko 
pasiekta. Daugiau kalbėtasi ato
minio ginklavimosi bei panašiais 
klausimais.

Vakarų pasaulio spauda tokį 
prez. Johnsono ir Kosygino susiti
kimą priėmė palankiai nežiūrint, 
kad susitikimas nedavė jokių re
zultatų. Mažiausio atgarsio ši 
konferencija susilaukė pačioje 
Sov. Sąjungoje. Po pirmojo susi
tikimo nei sovietinė Pravda, nei 
Izvestijos nepaskelbė jokios žinu
tės. Tuo reikalu Maskvos radijas 
taip pat tylėjo. Po antro posė
džio buvo paskelbta nežymi ži
nutė iš dviejų sakinių Pravdoje. 
Bet ir toje žinutėje sovietai spė
jo iškreipti faktus pabrėždami, 
kad prezidentui Johnsonui pagei
daujant premjeras Kosyginas su
tiko dalyvauti pasitarimuose.

Dviejų didžiųjų susitikimo nu
tylėjimas sovietų spaudoje galėtų 
reikšti arba nesutarimus ir pa
čiame Kremliuje, arba nenorint 
kelti viešumon pasitarimų svar
bos ir tuo vengiant nesutarimų 
bendraminčių tarpe.

Komunistinės Kintijos spauda 
Kosygino žygį į Ameriką ir jo 
pasimatymus su prez. Johnsonu 
apšaukė “išdavikų sąmokslu, nu
kreiptu prieš Kinijos socialistinę 
santvarką ir jos kultūrinę revo
liuciją”.
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Vysk. Vincentas Brizgys

Vyskupo P. Brazio netekus
Visi lietuviai, laisvame pasaulyje ir Lietuvoje, skaudančia 

širdim atsisveikinome su vyskupu Pranciškum Braziu. Nereikia 
nė aiškinti, kaip daugeliu atvejų jo pasigesime. Savo ir Tėvų Mari
jonų Kongregacijos Generolo vardu dėkoju visiems, kurie savo liū
desį įvairiais būdais pareiškėte man ar atsiuntėte į Romą.

Vykau į Romą ne tik laidotuvėms, o padaryti kas mano galio
je, kad nelikčiau vienas vyskupas lietuvių reikalams visame laisva
me pasaulyje. Laidotuvių dienos — birželio 13 vakare buvau pri
imtas Bažnyčios Nepaprastiems Reikalams Kongregacijos Sekreto
riaus kardinolo arkivyskupo Antano Samorė. Jo prielankumas 
mums ir šiuo reikalu yra neabejotinas. Sekantį rytą buvau priimtas 
Konsistorijalinės Kongregacijos pro — prefekto kardinolo Carolo 
Confalonieri. Žadėjo ir jis pritarti pas Šventąjį Tėvą mūsų reika
lui. Buvau priimtas penktadienį — birželio 16 d. 12:30 vai.

ŠVENTOJO TĖVO ŽODIS LIETUVIAMS
Gal nerašyčiau šio pranešimo, jeigu ne Šventojo Tėvo Pau

liaus VI žodžiai pasakyti tos audiencijos metu. Jo Šventenybė pri
ėmė mane labai nuoširdžiai, pirmiausiai išreikšdamas užuojautą 
man ir visiems lietuviams netekusiems jauno, talentingo vyskupo. 
Po to leido man plačiau paaiškinti mūsų tautos ypatingus reikalus, 
kiek tiems reikalams gali būti naudingas lietuvis vyskupas laisvame 
pasaulyje. Baigdamas prašiau paskirti vėl nors vieną vyskupą vie
toje mirusio. Šventojo Tėvo man duoti keli klausimai davė progos 
dar plačiau paaiškinti mūsų planus, veiklą, galimybes padėti tautai 
ir tėvynei, jeigu turėsime, kas mums vadovauja.

Po pokalbio trukusio virš 20 minučių Šventasis Tėvas pareiškė 
norįs šia proga pasakyti ne formaliai, o iš širdies, vieną mintį ir 
norėtų, kad ji pasiektų visus lietuvius.

— Noriu išreikšti mano dėkingumą viso pasaulio lietuviams, 
kalbėjo Šventasis Tėvas.

Dėkojo, kaip visų dvasios Tėvas, už tai, kad jau per tiek metų 
tautos nelaimės ir kančių esame vieningi, kad esame veiklūs, kad 
nepritrūkstame vilties ir nepakrinkame, kad laikomės Dievo ir tikė
jimo. Ragino ir toliau būti vieningais, veikliais, drąsiais. Net pa
kartojo žodžius:

— Nepraraskite, vilties, nepraraskite vilties. Pasitikėkite Die
vu ir jo teisingumu. Pasitikėkite ir mumis. Mes sekame jūsų li
kimą ir kančias. Būkite tikri, kad nepraleisime jokios progos jums 
padėti. Laikykitės kartu tarp savęs ir Dievuje. Tai padės išlikti 
drąsiais, veikliais ir ištvermingais. Būkime kartu maldoje: jūs už 
mus, mes už jus. Kaip mokėsi, taip perduoki šią mūsų padėką vi
siems lietuviams.

Padėkojau, kaip sugebėjau, už tokius padrąsinančius žodžius. 
Pabaigoje pokalbio mane laimindamas pasakė:

— Tai visiems ir visur lietuviams.
Prieš atsisveikindamas įteikiau savo asmeninį ir antrą visos 

eilės lietuvių pasirašytą prašymą paskirtį mums kitą vyskupą vietoje 
mirusio vyskupo P. Brazio.

Išvykau iš Romos su viltim, kad mūsų prašymas bus paten
kintas. Tuom tarpu visi melskimės, kad ši viltis išsipildytų tokiu 
būdu, koks būtų naudingiausias lietuvių tikėjimui, vienybei ir Lie
tuvai.

Arnold Lond

Birželio 19 d. Sydnėjuje širdies 
smūgiu mirė — Arnold Lond — 
vienas iš žymiausių estų veikėjų 
Australijoje.

Birželio 24 dieną velionis buvo 
pašarvotas Estų namuose, prie 
paskendusio gėlėmis karsto stovė
jo garbės sargyba susidedanti iš 
estų veikėjų, organizacijų atsto
vų bei pareigūnų.

Į laidotuvių apeigas susirinko
virš 200 žmonių, organizacijų vė
liavos perištos juodais kaspinais 
atidavė paskutinę pagarbą šiam 
žymiam estų veikėjui. Atsisveiki
nimo žodį be estų pastoriaus tarė 
apie 15 kitų organizacijų atstovų. 
Latvius ir lietuvius atstovavo ir 
atsisveikinimo žodį tarė Jungtinio 
Baltų Komilteto Pimįininkas V. 
Bukevičius. Velionio palaikai bu
vo sudeginti Rookwood’o kremato
riume.

Arnold Long gimė 1889 metais 
Abja - Estijoje. Baigęs ekonomi
jos mokslus jau pirmojo pasauli
nio karo metu Taškente - Rusijo
je jis aktyviai įsijungė į estų pa
bėgėlių veikimą ir pradėjo orga
nizuoti estų kariuomenės pulkus, 
bei pabėgėlių grįžimą į tėvynę. Ve
lionis buvo vienas iš signatarų 
pasirašęs peticiją Tautų Sąjungai 
dėl Pabaltijo Valstybių pripaži
nimo.

Atvykęs į Australiją 1925 me
tais jis pradėjo dirbti kaip uosto

Estai neteko didelio veikėjo
darbininkas, bet greitai savo ini
ciatyva ir turėdamas gerą ekono
misto gyslelę pradėjo verstis pre
kyba. Savo gyvenimo gale jis bu
vo žymus ir turtingas prekybinin
kas kontinentalinių delikatesų pra 
menėje.

Tuoj atvykęs į Sydnėjų jis 
pradėjo veikti estų bendruomenė
je. Savo iniciatyva ir iš dalies sa
vo pinigais jis nupirko ir atidavė 
estų bendruomenei žemės sklypą 
kur dabar stovi Estų Namai — 
141 Campbell St. Sydney. Jis bu
vo ilgametis tų namų pirmininkas 
ir taip pat estų laikraščio 
“Maie Kodu’ steigėjas leidėjas ir 
atsakomas redaktorius.

Tuoj po antrojo pasauli
nio karo jis isteigė estų 
šalpos draugiją Australijoje 
ir padėjo moraliai bei 
materialiai Vokietijoje gyvenan
tiems estų pabėgėliams. Jo pas
tangomis daugelis estų atvyko j 
Australiją. Grynai savo iniciaty
va jis išrūpino leidimą estų vy
rų chorui Vokietijoje atvykti į 
Australiją pilname sąstate. Dar 
daugiau — jis parūpino jiems vi
siems darbą vienoje vietoje. —

A.A. JUOZAS RIMAS
Birželio 5 d. Melbourne mirė 

kadaise buvęs aktyvus Mūsų Pas
togės bendradarbis žurnalistas 
Juozas Rimas. Gyvenimo aplinky
bės ir pastaruoju metu sunki li
ga sulaikė jį nuo aktyvesnio ben
dradarbiavimo. Juozas Rimas dar 
Lietuvoje pradėjo reikštis kaip ak 
tyvus žurnalistas - reporteris, dir
bęs Lietuvos Aide, XX-me Amžiu
je ir vokiečių okupacijos laikais 
leistuose dienraščiuose Kaune “Į 
Laisvę’’ ir “Ateityje’.

Apgailestaudami Juozo Rimo 
akstybą mirtį Mūsų Pastogės ir 
visų šio laikraščio skaitytojų var
du reiškiame užuojautą visiems 
mūsų velionio bendradarbio arti
miesiems ir draugams, o drauge 
liūdime netekę gyvo ir aktyvaus 
žurnalisto, kuris savu laiku mokė
jo įžvelgti į mūsų problemų patį
branduolį ir kuris savo rašytame ną

DAR APIE SANTYKIUS
Gerb. Pone Redaktoriau,

Prašau paskelbti Mūsų Pasto
gėje keletą mano minčių ryšium 
su L. Lygumiečio paskelbtu 
straipsniu “Mūsų santykiai su da
bartine Lietuva”, tilpusiu ‘‘M.P." 
Nr. 23.

L. Lygumietis savo straipsnyje 
kai kurias auditorijoje pareikštas 
gana aktualias mintis diskusijų 
metu nutylėjo, o kai kurias inter
pretavo nutoldamas nuo tiesos ir 
viską nupiešė juodomis spalvomis. 
Vienas asmuo iš auditorijos iškė
lė įdomų klausimą: “Ar begalės 
būti palaikomi santykiai nors ir 
asmeniško pobūdžio tada, kai se
nesnio amžiaus žmonės išmirs? 
Jaunimas vieni kitų nepažįsta ir 
jokio susirašinėjimo nepalaiko. 
Komunizmo uždėtoji letena jau 
daugiau kaip du dešimtmečiai 
spaudžia mūsų brolius tiek fizi
niai, tiek ir moraliniai.

Dabar mes visais būdais susi
rašinėjame su savo artimaisiais, 
pasiunčiam siuntinių, kai kas juos 
net aplankom ar vieną kitą atsi- 
kviečiam. Mes juos palaikome 
moraliai. Kas jiems išties pagal
bos ranką? Šio klausimo L. Ly
gumietis savo straipsny visai ne
palietė, nors ir kalbėjo aukštais 
terminais.

L. Lygumietis savo straipsny
je įrodinėjo, kad prelegentas V. 
Liūgą savo trumpam pareiškime 
paskelbęs visišką kapituliaciją 
prieš komunizmą, V. Šliogeris 
jnr. siūlęs laipsninį perėjimą į 
koloboravimą su sovietinėmis in
stitucijomis. Bet aš negirdėjau, 
kad kas nors būtų pasiūlęs kokį 
santykiavimą tiesiog su okupantu 
ar jam ištikimais koloborantais! 
V. Šliogeris jnr. siūlė santykių iš
plėtimą su Lietuvos kultūrinėmis 
organizacijomis net paduodamas 
platesnį paaiškinimą, kaip tas ga
lima įvykdyti. Jo manymu, kultū
rinės organizalcijos plirirtininkas^

Raymond Terrace N.S.W. — taip, 
kad jie galėtų ir toliau repetuoti 
ir tęsti savo kultūrinį darbą. Pro
gai pasitaikius jis pakvietė p. J.
J. Donelly, to meto A.B.C. progra
mos direktorių išgirsti choro kon- 
tą. Šis buvo tiek sužavėtas choro 
pajėgumu, kad suorganizavo estų 
vyrų choro koncertą po N.S.W. 
ir atleido choro dalyvius nuo dvie
jų metų darbo sutarties. A. Lond 
buvo kūrėjas ir organizatorius 
estų bendruomenės ir estų Meno 
Dienų. Jo asmeniniai draugai bu
vo buvęs ilgametis Pirmininkas R. 
G. Menzies ir dabartinis H. Holt’ 
as.

Jis taip pat ieškojo glaudesnio 
pabaltiečių bendradarbiavimo ir 
buvo vienas iš steigėjų Jungtinio 
Baltų Komiteto Sydnėjuje. Jo 
personalinio kontakto dėka Libe
ralų Partija įsteigė Migrant Ad
visory Council.

Iki pat paskutinių savo gyveni
mo valandų jis dirbo ir gyveno 
estų ir kitų pabalti j o tautų la
bui.

Lietuviai jo asmenyje nustojo 
gero ir nuoširdaus draugo savo 
bendruomenei. (V.E.) 

žodyje visados vadovavosi tiesa, 
gyvenimo faktais ir logiškomis iš 
turimų davinių sekusiomis išvado
mis. Nors jis ir buvo bei mirė ga
na jaunas, vis tik jo aktyvumas 
spaudoje buvo įsidėmėtinas.

Gaila kiekvieno lietuvio, kuris 
miršta svetur nebaigęs savos kaip 
lietuvio misijos, bet juo labiau gai
la Juozo Rimo, kuris buvo pajė
gus žurnalistas ir iš kurio, kaip 
žurnalisto dar buvo galima daug 
ko pozityvaus susilaukti, nes žur
nalisto aktyvumas visados siekia 
daug toliau ir giliau, negu bet 
kurio vietinio veikėjo. Mūsų Pa
stogė ypač skaudžiai pergyvena 
Juozo Rimo staigią mirtį, bet vi
sados pasitiki V. Kudirkos pra- 
matymu, kad “Namai negrius — 
iš baimės jūs neišlakstykit, tik 
vietoj ano stulpo, tąją pačią die- 

tuoj kitą statykit”.

(SKAITYTOJŲ PASISAKYMAI) 

gavęs laišką perskaitys jį kitiems 
tos organizacijos nariams ir ga
lima tikėtis vienokio ar kitokio 
atsakymo. Po ilgesnio susirašinė
jimo atsiras tokių, kurie prieis ir 
prie asmeninio bei atviresnio su
sirašinėjimo.

Mano nuomone, kad dalyvau
jantis diskusijuose laisvai gali 
reikšti savo nuomonę ir siūlyti to
kį kelią, kuris jam atrodo geras 
ir naudingas tautai. Juk vieni 
mano vienaip, kiti kitaip, bet vi
si turi tą pačią teisę savaip ma
nyti ir pasisakyti. JAV aukščiau
sio teismo teisėjas F. Frankfurt 
primena, kad diskusijose reikia į- 
sigilint, ką kitas sako ir neleisti
na oponento nutildymui imtis dra
koniškų priemonių. Diskusijos lai
mimos tik pilnai informuojant ir 
įdodant oponento klaidas, o ne 
priešingos nuomonės niekinimu.

L. Lygumietis į pabaigą savo 
straipsnyje sijoja ir prelegentus, 
ir auditoriją į grūdus ir pelus, o 
galutinę išvadą pareikšdamas jis 
dažo savo plunksną ne į rašalą, 
o į tulžį, nes baigia šiais žodžiais: 
“Antra vertus, šis forumas pa
gelbėjo įžiūrėti tai, kas neryškiai 
pradėjo iškilti maždaug pora me
tų, kada mūsų bendruomenėje 
pradėjo bręsti naujo tipo quislin- 
gų ir mažo kalibro petainų”.

Dėl Petain priminsiu trumpai,

LIETUVA JUNGT. TAUTOSE
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas nepaparstos 1967 
m. birželio 17 d. sušauktos Jung
tinių Tautų sesijos proga išsiun
tinėjo valstybių delegacijoms to
kį pareiškimą:

(darbingi Delegatai,
Sovietų Sąjungos vyriausybės 

iniciatyva šaukiamas nepaprastas 
Jungtinių Tautų Visuotinis Susi
rinkimas Vidurinių Rytų krizei 
tvarkyti. Sovietų Sąjungos dele
gacija Visuotiniame Susirinkime 
imsis vaidinti mažųjų valstybių 
nepriklausomybės ir jų teritorijų 
neliečiamybės gynėjos vaidmenį. 
Ji siūlys pasmerkti užpuoliką ir 
reikalaus priversti jį atitraukti 
savo į kitų valstybių teritorijas 
įsibrovusias karines pajėgas.
i Sovietų užtarimas būtų svarus 
ir net paveikus, jei būtų nuošir
dus ir remtųsi atitinkamu pačių 
užtarėjo elgesio pavyzdžiu.

Tačiau atrodo, kad šiuo metu 
dera priminti, jog prieš pat An
trajam Pasauliniam Karui prasi
dedant, Sovietų vyriausybė suda
rė gėdingą sandėrį su hitlerio Vo
kietija ir, karui prasidėjus, ėmėsi 
eilės užpuolikiškų veiksmų prieš 
suvereninę nepriklausomą Lietu
vos valstybę bei kitas Pabaltijo 
valstybes ir savo karinėmis pa
jėgomis įsibrovė į jos teritoriją. 
Ši sovietinė okupacija su visais 
savo nelemtais poveikiais gyven
tojams tebetrunka Lietuvoj iki šiai 
dienai.

Mes būtumėm dėkingi, jei ras
tumėt galima savo atsiliepimuose 
Pasaulinės Organizacijos tribūno
je iškelti paminėtus faktus ir pri
minti Sov. S-gos — Jungt. Tau
tų Org-jos nario — vyriausybei 
jos tarptautinę pareigą: atitrauk-

Ne mūsų galioj kontroliuoti mir 
tį ,bet mūsų galioj žiūrėti, kad 
mirčiai vieną išplėšus nepaliktų 
spraga, o ją užpildytume iš turi
mų ar priaugančių jėgų. Juo la
biau tikimės, kad toji spraga vie
nam pasitraukus neliks atvira, bet 
bus užpildyta naujomis ir daug 
žadančiomis jėgomis, nes, reikia 
pripažinti, jų šiandie turime ir 
gal būt gaivališkesnių. Mūsų rū
pestis būtų, kaip jas įtraukti.

Red.

Jau buvo rašyta, kad neseniai 
popiežius Paulius VI papildė kar
dinolų kolegiją paskirdamas visą 
eilę kardinolų, jų tarpe ir arki
vyskupą Samore, labai palankų ir 
didelį lietuvių draugą. Daugelis 
lietuvių organizacijų ypač iš Eu
ropos jį ta proga nuoširdžiai pa
sveikino. 

kad minint 50 metų Verdun kau
tynių sukaktį, Petain ne tik kad 
buvo išteisintas, bet dar išaukš
tintas. Man neaišku, ko L. Ly
gumietis tokiomis išvadomis sie
kia? Ieško priešų ten, kur jų vi
sai nėra? Nepaisydamas nieko jis 
kitaip galvojančius lengva širdi
mi pavadina quislingais ir po to 
laukia, kaip įrodysit, kad nesate 
tokiais! Pitagoras yra pasakęs: 
liežiuviu padaryta žaizda yra 
skausdesnė, nei kardu, nes kardas 
sužeidžia kūną, o liežiuvis ir dva
sią.

Man atrodo, kad reiktų vengti 
skleisti, ypač per spaudą, kirši
nančias mintis ir skaldyt negau
sias mūsų jėgas. Žmogišku numa
tymu mūsų dar laukia ilgas ko
vos kelias, o mūsų eilės retėja. 
Senesnieji jas apleidžia galutinai, 
jaunesnieji tirpsta tautų asimilia
cijos katile arba skęsta svetimo
se balose. Tarptautinė padėtis 
dar neskaidrėja. Mūsų pagrindi
nio priešo - Maskvos ragai išaugo 
iki sputnikų. Ateitį lems tik jau
noji karta. Mes vyresnieji turime 
nuoširdžiai jiems padėt ir savo 
patyrimą bei protavimus jungti 
su jaunatvės entuziazmu.

Dalyvavęs diskusijose
(Dėl gerai suprantamų prie

žasčių šio laiško autorius pra
šė jo pavardės neskelbti. Red.

ti savo karines pajėgas ir admi
nistracinį tinklą iš 'Lietuvos ir 
tuo atstatyti šios valstybės poli
tinę nepriklausomybę bei terito
rinę neliečiamybę.

Tikėdamasis atitinkamo Jūsų 
dėmesio šiam mūsų kreipimuisi, 
pasilieku

Jūsų nuoširdus
Dr. J.K. Vailiūnas 

pirmininkas

Prie to valstybių delegacijoms 
išsiuntinėto laiško pridėti 1939 m. 
rugp. 23 d. Molotovo - Ribbentro- 
ppo susitarimo ir tų pačių metų 
rugs. 28 d. slapto papildomo pro
tokolo tekstų vertimai.

(E LT A j

PRIMENAMA 
LIETUVOS LIKIMAS

Kai televizijoj rodomame J. T. 
Saugumo tarybos posėdyje Sov. 
S-gos ambasadorius Fedorenko 
ėmė reikalauti, kad Izraelis tuo
jau atitrauktų savo pajėgas iš 
karo veiksmais užimtų sričių, žiū
rovams atrodė, kad Izraelio atsto
vas ir atsikirs, kad Izraelis tai 
padarysiąs, kai Sov. S-ga savo 
pajėgas atitrauks iš karo veiks-

Antrąją birželio savaitę Stock- 
holme (Švedijoje) lankėsi so
vietinė “parlamento” delegacija, 
— ne konferencijai, o tik pasisve
čiuoti. Delegacijos priešaky buvo
J. Paleckis. (E)

— it —
Žydų - arabų kare, kaip spė

ja ekspertai, žydai panaudojo 
slaptus ir kitur nežinomus prie
taisus, kad iš lėktuvų mestos bom
bos automatiškai pačios surasda
vo taikinius ir juos sunaikino. 
Normaliai neišaiškinama, kad tiek 
daug priešo lėktuvų žydai sunai
kino žemėje. Spėjama, kad Izra
elio bombos buvusios aprūpintos 
specialiais prietaisais, kurie pa
tys vairuoja prie numatyto tai
kinio.

— * —
Kasmet rengiama Vokietijoje 

Lietuvių Studijų savaitė šiais me
tais įvyks rugpjūčio 19-27 d.d. 
Tuo pačiu metu ten pat įvyks ir 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos suvažiavimas. Studijų sa
vaitės tema - dialogas jaunimo su 
senimu, santykiai su pavergta tė
vyne, kunigų ir pasauliečių ben
dradarbiavimas ir kt.

— ★ —
žinomam Amerikos senatoriui 

Dodd, apie kurio aferą savu laiku 
rašė mūsų bendradarbis Čikagoje 
Jonas šoliūnas, Amerikos kongre
sas išreiškė papeikimą, kad jis

KUR TIE PELAI?
Mūsų Pastogėje Nr. 23 p. L. 

Lygumietis pateikė ne visai ob
jektyvų Sydnėjau Filisterių Būre
lio surengto forumo “Mūsų san
tykiai su dabartine Lietuva” ap
rašymą. Nors oficialaus forumo 
kalbėtojai paviršutiniškai žiūrint 
ir sudarė “poziciją” ir “opozici
ją”, bet esmėje visi pripažino, kad 
santykiai su pavergtos Lietuvos 
tautiečiais įmanomais būdais pa
laikytini vengiant tiesioginio kon
takto su okupantu arba jam iš
tikimais tarnais. Skirtumas tarp 
vyresniųjų ir jaunesniųjų kalbė
tojų tik toks, kad pirmieji siūlo 
tik griežtai asmeninius santykius, 
o antrieji nori tų santykių kiek 
platesnių — su jaunimo grupė
mis, studentų specifiniais rateliais 
ir t.t. Ypač tokius santykius kon
krečiau išdėstė V. Šliogeris jnr. 
pasiūlydamas susirašinėjimu už- 
megsti kontaktus su studentais, 
sportininkais, menininkais, choris
tais arba su tam tikrais specifi
niais tautiniai kultūriniais krašte 
veikiančiais rateliais.

Savo aprašyme p. L. Lygumietis 
praleido eilę ryškesnių kalbėtojų 
diskusijų metu iš auditorijos, ku
rių dauguma pripažino, kad jau 
dabar tokie santykiai palaikomi 
ir net Lietuvoje sukurtomis kultū
rinėmis vertybėmis čia pasinaudo
jama (chorams kompozicijos, taut 
šokiai ir Lt.). Abejoju, ar p, Ly
gumiečio pabrėžta studentės R. Ka 
valiauskaitės nuomonė išreiškia 
mūsų dabarties jaunimo bei stu
dentijos tuo klausimu pasisaky
mus ar nusiteikimus. Užtenka tik 
prisiminti paskutinį Australijos 
Liet Studentų suvažiavimą, kur 
kaip tik buvo šalia kitų temų pa
liesta ir šioji, arba net pernykš
čio Jaunimo Kongreso svarstymus 
ir rezoliucijas.

šiame forume gal tik vienas p. 
Lygumietis įžiūrėjo “pelus” ir 
“grūdus”, kvislingus ir petainus. 
Mano ir daugumos dalyvių nuo
mone, tame forume tebuvo susi
rinkę tik visi nuoširdūs lietuviai, 
giliai susirūpinę ne tik išeivių, bet 
ir visos tautos likimu.

V. Šliogeris, snr.

mais jau prieš daugiau kaip 25 
metus užimtų kraštų.. Izraelio ats
tovas susilaikė, bet tą mintį ki
tą dieną viešai ištarė NBC televi
zijos komentatorius D. Brinkley, 
paminėdamas visą eilę Sovietų pa
grobtų teritorijų ir ištisų valsty
bių, jų tarpe ir Lietuvą.

Du tokios pačios prasmės laiš
kus paskelbė ir The Philadelphia 
Inquirer, birž. 16 d.

(ELTA)

Vatikano oficiozas L’Osservato- 
re Romano birželio 14 d. įdėjo 
platų straipsnį apie vyskupą P. 
Brazį ir jo laidotuves Romoje.

K

ŽINIOS
dalį visuomeninių pinigų panau
dojęs savo asmeniniams reika
lams. Pats Dodd aiškinasi, kad 
jis nesąs kaltas, nes įvairių su
sitikimų ir pokylių metu sudėti 
pinigai jam buvę kaip asmeninė 
dovana ir jis galėjęs jais operuo
ti kaip tinkamas.

Jungtinių Tautų Organizacija 
1968-sius metus numato paskelb-
ti Žmogaus Teisių Metais. Jau 
pernai buvo paskelbta Mūsų Pa
stogėje Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Deklaracija, tačiau ne vi
si kraštai jos laikosi. Iš jų pažy
mėtina, kad kiekvienas žmogus 
natūraliai turi teisę ieškoti ir gau 
ti prieglobstį svetimuose kraštuo
se, jeigu jis persekiojamas sava
jame krašte.

Atsimename, kaip Jungt. Tau
tų Organizacija rūpinosi antrojo 
pasaulinio karo pabėgėliais ir 
tremtiniais. 1951 m. Jungt. T. 0r- 
ja garantavo tremtiniams laisvo 
žmogaus teises. JTO dar nėra 
galutinai nusistačiusi, kas gi yra 
tremtinys, bet per pastaruosius 
metus išryškėjo ir patvirtinta, 
kad tremtinys esąs tas, kuris ne
gali grįžti į savo kraštą perse
kiojamas dėl politinių, religinių 
ar kitokių įsitikinimų. Tokiems 
nuostatams griežtai priešinasi ko
munistinis Jungtinėse Tautose 
blokas.

2
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LIETUVOS KAIMAS DABAR
(Pagal komunistų premijuotą Jono Avyžiau* knygą “Kaimas kryžkelėje”)

IP © g
VEDA JOAKIM AS VĖJAS

z a j a
3

Australijos lietuviams ma
iši yra žinomas pavergtoj Lie
tuvoj gyvenąs rašytojas Jonas 
Avyžius, nors jis ten aktyviai 
reiškiasi jau beveik dvidešimts 
meftų. Reiškiasi, žinoma taip, 
kaip gali reikštis bolševikų 
priežiūroj esąs “laisvas kūrė
jas”.
Atrodo, kad Avyžius budriai 
seka, kas galėtų geriausiai pa
sitarnauti komunistų partijai. 
Tuojau po antrojo bolševikų 
įsiveržimo į Lietuvą, partijai 
buvo gyva* reikalas išryškinti 
"komunistinę garbę” ir “išsi
vadavimą”. Tuoa klausimu* ji* 
gvildeno savo apsakymų knygo
se: "Garbė” (1948 m. ir “Išsi
vadavimas” (1951 m.). Vėliau 
ii po jo plunksnos išlindo po

TEORIJA IR TIKROVE
Jau penkiasdešimtus metus be

sitęsianti komunistinė revoliucija, 
j kurios godžius nasrus pateko ir 
mūsų kraštas, savo kruvinus ke
lius grindė ir tebegrindžia fiziniu 
bei dvasiniu pavienių žmonių ir 
ištisų tautų naikinimu. Ji pla
išiausiu mastu išplėtė ekonominį iš 
naudojimų .klastojimus ir žmoniš
kumo principų niekinimus.

Revoliucija, pradėta šūkiais “iš

LITUANISTIKOS STUDIJOS
PADĖKIME IŠLEISTI LITUANISTINĘ 

STUDIJŲ SERIJĄ
Lietuvos valstybės atstatymo 50 metų sukakčiai paminėti, Li

tuanus žurnalo fondacija ryžtasi leisti studijų seriją anglų kalba 
"Studies in Lithuanian History and Culture”. Studijų serijos tiks
las yra:

pradėti konkrečiai užpildyti spragą kitataučių informacijoje 
apie Lietuvą;

atkirsti iškraipymus apie lietuvių tautos istoriją bei kultūrą 
sovietinėje literatūroje, kuri vis daugiau ir daugiau veržiasi į lais
vąjį pasaulį;

svarstyti lietuvių tautos istorines bei kultūrines problemas iš 
objektyvaus mokslinio taško ir

sudaryti galimybę mūsų akademikams bei kultūrininkams su 
savo veikalais pasiekti platųjį pasaulį.

“Lituanus” žurnalo fondacija numačiusi išleisti:
Baltic States in World Affairs. Knygoje bus iš naujo pažvelg

ta į Pabaltijo inkorporacijos procesą ir šiandieninę jo padėtį — 
tiek pačioje Sovietų Sąjungoje, tiek pasaulyje. Knygoje bendra
darbiauja: dr. J. Jakštas, dr. D. Krivickas, dr. T. Remeikis, dr. L. 
Sabaliūnas, dr. J. Šmulkštys ir kiti. Veikalas jau ruošiamas spau
dai.

The Annexation of Lithuania by the Soviet Union 1939 — 
1940: A. Collection of Documents and Materials. Jau tariamasi su 
galimais redaktoriais dėl veikalo paruošimo, kuris turėtų pasiro
dyti dar 1968 metais.

The Reestablishment of Lithuanian Statehood, February 16, 
1918: A Collection of Essays and Memoirs. Šis darbas būtų moks
linio sukakties paminėjimo rezultatas.

Mūsų akademikai yra parašę visą eilę mokslinių veikalų — 
dizertacijų lietuviška tematika — problematika, dalis jų yra ver
tos išleisti ir plačiau paskleisti. Atsiradus finansinėm galimybėm, 
Lituanus fondacija sudarys akademinę komisiją tokiems veika
lams peržiūrėti ir spausdintinus išleisti.

šio plano įvykdymui prašoma iš lietuviškos visuomenės tik 
pasižadėjimo išleistus veikalus nupirkti. Tuo reikalu greitu laiku 
Lituanus fondacija kreipsis į asmenis kurių antrašai yra žinomi, 
prašydami talkos šiam reikšmingam projektui. Asmenys, kelių sa
vaičių bėgyje betarpiškai negavę kreipimosi, prašomi prisiųsti Li
tuanus fondacijai savo pilną antrašą su mažu pareiškimu — pasi
žadėjimu: “Prašau laikyti mane Studies in Lithuanian History and 
Culture leidinių serijos rėmėju — prenumeratorium.” Jei fondacija 
gaus 1,000 pasižadėjimų — prenumeratų, minėti darbai bus įgy
vendinti. Kiekvienas prenumeratorius, gavęs knygą, gaus ir sąs
kaitą. Leidinių kaina bus tarp 3 ir 5 dolerių, priklausant nuo leidi
nio dydžio. Kiekvienas pajėgus lietuvis, kiekviena šeima prašoma 
paremti šį svarbų ir reikšmingą darbą. Tapdami šio projekto rėmė
jais, asmenys gaus ne tik eilę vertingų leidinių Lietuvos klausimais, 
bet drauge prasmingai įamžins Lietuvos valstybės atstatymo 50 
metų sukaktį ir įgalins Lituanus fondaciją nemažą skaičių minėtų 
veikalų paskleisti mokslinėse, kultūrinėse ir politinėse įstaigose.

LITUANUS FOUNDATION P.O. Box 9318 Chicago, Illinois 
60690 USA.

Maždaug prieš vienerius metus Čikagoje įvykusiame Jaunimo 
Kongrese ne tik susipažinome ir drauge linksminomės, bet taip pat 
tarėmės ir planavome, kaip bendromis jėgomis galėtume reikšmin
giau ir efektingiau iškelti Lietuvos vardą ir jos problemas tarptau
tiniame forume. Visi sutikome, kad tarp atskirų kraštų lietuvių 
jaunimo reikalingi glaudesni ryšiai. Viena priemonė tam įvykdyti 
yra, be abejo, bendras darbas. Lituanus žurnalo leidimas ir naujai 
sumanytas lituanistinės knygų serijos anglų kalboje išleidimas, kaip 
tik ir yra vienas iš tokių darbų, atitinkąs Jaunimo Kongreso dva
siai ir tikslams. Australijos lietuvių jaunimas, gražiai ir efektingai 
pasirodęs Amerikoje, grįžęs atgal ilgokai ir išsamiai svarstė Jau
nimo Kongreso įspūdžius ir reikšmę. Ne viename straipsnyje esmė
je buvo klausiama — o ką dabar darysime, tai yra, kas po kon
greso? Mieli kolegos ir kolegės, siūlome bendrą darbą. Mes jums 
truputį padėjome, o dabar jūs mums! Lietuvos valstybės 50 metų 
atsistatymo sukaktuvių išvakarėse prašome Australijos ir Naujosios 
Zelandijos lietuvių talkos. Jei jaunimas suorganizuos pasižadėjimų 
surinkimą, vyresnieji tikrai neatsisakys. Taigi laukiame pasekmių 
iš Pietų Kryžiaus padangės.

G.P.

stringavimai apie bolševizmui 
atsidavusiu* žmones ir bolševi
kinį “išlaisvinimą” priartinu
siu* įvykiu*.

Respublikinę premiją laimė
ję* jo romanas “Kaimas Kryž
kelėje” (išleista* 1964 m.; ant
roji laida pasirodė 1966) yra 
jau šešioliktoji iš eilė* jo kny
ga. Kaip pat* autorius nuro
do, “romanas buvo rašyta* su 
didelėmis pertraukomis beveik 
11 metų”. Anot jo, “taip ilgai 

rašant, užmanyta* romano vari- 
janta* labai pasikeitė...”. Tai 
visai suprantama. Avyžius bu
vo priverstas jį keisti, ne* kei
tėsi ir vėjai ipačioj partijoj. 
Kas tiko prie Stalino, netiko 
prie Chruščiovo. Pučiant nau-

laisvinti pavergtuosius”, praktiko
je įgyvendino negirdėtų pavergi
mų. Kuriant beklasinę sistemų, iš
bujojo ryškiausi klasiniai skirtu
mai. Revoliucijos eigoje išaugo 
masės dykaduonaujančių pavergė 
jų, kurie nuolatos planuoja vis 
naujas ir naujas skriaudas. Prin
cipas “kas nedirba, tas nevalgo” 
persiformavo į šūkį “mažiau dirb
si, daugiau turėsi”.

jiem* vėjams, reikėjo jau visai 
kitaip vaizduoti “lietuvišką 
kaimą su visa jo gyvenimiška 
tikrove ir epochos iškeltomis 
problemomis” — kukurūziniu 
lietuvio kaimiečio perauklėji
mu ir džiūgavimais, kad Stali
no jau nėra.

Nežiūrint liaupsinimų komu
nistinėm* idėjoms, iš knygos 
galima suprasti, kaip traktuo
jama* į kolektyvinį ūkį suvary
tas lietuvi* kaimietis, ko iš jo, 
kaip baudžiauninko, reikalau
jama ir ką jis, maždaug, už tą 
savo baudžiavą gauna. Taip 
pat galima susidaryti šiokį to
kį vaizdą, kaip ši* pavergta* 
lietuvi* jaučiasi ir kuo ji* nu
sikalto.

Per tuos penkiasdešimts metų 
niekas iš vadovaujančių bolševikų 
nedrįso prisipažinti, kad supūdy
ta komunistinė teorija praktiko
je teduoda tik priešingų vaisių. 
Nežiūrint to, teorija tebelaikoma 
gera, o visa kaltė suverčiama 
žmonėms; jie, esą, dar nepriau
gę prie komunistinių idealų su
pratimo ir jų praktiško pritaiky
mo. Iš to, girdi, ir plaukiančios 
visos blogybės.

Revoliucijos pradžioje ir vėliau, 
naujus kraštus užgrobiant, par
tija negalėjo sakyti, kad žmones 
jų nesupranta ir jiems priešinasi. 
Dėl to visas milžiniškas propa
gandos aparatas buvo įkinkytas 
tvirtinti, kad žmones komunizmo 
laukia išsskėstom raįnkom. Tads 
laikais už blogybes turėjo atsa
kyti nuo partijos linijos vienaip 
arba kitaip nukrypę pareigūnai, 
aukštai iškilę vadai ir vadukai. Jų 
galvos dėl to buvo kapojamos iš 
kairės ir dešinės.

Vėliau, pradėjus užgrobimus 
konsoliduoti, didelę kaltės dalį bu
vo galima versti ir liaudžiai, o 
ypač į kolektyvinius ūkius suva
rytiems žemdirbiams. Jiems ko
munizmas vistiek ne prie širdies, 
jie jo nesupranta, todėl juos rei
kia atitinkamai auklėti. Tarp ki
tų savuosius lietuvius ūkininkus 
perauklėti pasišauna ir Jonas A- 
vyžius. Autorius pripažįsta, kad 
pavergtas ir apvogtas lietuvis 
nekenčia komunistų postringa
vimų ir jiems perauklėti jis suku
ria idealų pirmininką, kurį kaip 
visuotinę palaimą atkelia į apsi
leidusį Liepgirių kolektyvinį ūkį. 
Čia jis turi gyvais pavyzdžiais 
iš pagrindų pakeisti lietuvio ūki
ninko galvoseną, perauklėti vi
sus kamiečius, kurie tebesirūpina 
tik savo asmeniniais žemės skly
peliais, kuriuos tebelaiko paver
gęs savanaudiškumas, kuriems va
gystė yra kasdieninė duona ir ku
rie, pagaliau, dar tebėra stiprioje 
buvusių buožių įtakoje. Naujas 
pirmininkas iš tų nesusipratėlių 
turi padaryti visai kitus žmones, 
jau tinkančius socialistinei kūry
bai... Ir Avyžius nebūtų raudo
nasis rašytojas, jeigu jo sukur-

ŠEIMININKAI IR
Avyžiaus “Kaimas Kryžkelėje” 

vaizduoja Liepgirilų kolektyvinį 
ūkį kukurūziniame laikotarpyje 
ir būtent pirmoje 1957 metų pu
sėje. Ji suskirstyta į penkias dalis. 
Pirmoje dalyje — Kaimas vieną 
sekmadienį —duoda plačias apy
braižas aplinkos ir žmonių, kurie 
antroje dalyje — Liepgiriuose 
naujas šeimininkas — kaktomu- 
šom susiduria su nauju kolekty
vinio ūkio pirmininku ir jo kie
tais pertvarkymais. Trečioje da
lyje — Kas žmones skiria — api
pavidalinami nesutarimai, kurie 
prasideda jau ankstyvesnėse da
lyse. Ketvirtoji dalis — Pirmos 
tokios vestuvės — pašvęsta ko
munistinės santuokos propagan
dai. Knyga baigiama specialia da
limi — Gyvenimas iš naujo, nors 
faktiškai Liepgiriuose niekas ne
pasikeičia. Gal kada nors ten gy
venimas prasidės, bet dabar, kaip 
iš pačios knygos atrodo, tėra tik 
merdėjimas.

Autorius visai neslepia fakto, 
kad Liepgirių žemdirbiai nėra že
mės šeimininkai. Jis aiškiai pa
brėžia, jog čia šeimininkauja ko

tam idealistui nesisektų.
Autorius tylomis praeina pro 

pačias didžiausias pavergto lietu
vio kančias, kuriose laisvės troš
kimas yra lemiantis faktorius, ta
čiau mums pakaks ir pro šią kny
gą pralendančių kančių, kad ge
riau suprastume vergaujantį lie
tuvį.

BAUDŽIAUNINKAI
munistų partijos Viešvilės vykdo
mojo komiteto (rajkomo) sekreto
rius Povilas Jurėnas, atkaklus 
partijos linijos saugotojas, aklas 
nustatytų planų vykdytojas, de
magogas.

Kadangi Jurėnas šeimininkau
ja ir visoje eilėje kitų kolektyvi
nių ūkių, Liepgiriuose jis viską 
seka per partijos įgaliotinį Po
vilą Naviką. Tai aiškus Liepgi
rių politrukas, paprastas Jurėno 
šnipelis, kurio pareiga, iš vienos 
pusės, informuoti Jurėną apie vi
sus nusidavimus Liepgiriuose, o 
iš kitos, perduoti jiems partijos 
“patarimus” ir atitinkamai pa
ruošti liepgiriečius vienai ar ki
tai Jurėno užmačiai. Kolektyvinio 
ūkio valdyboj jis turi sprendžia
mą balsą.

Viena pakopa žemiau už Jurė
ną stovi antrasis Liepgirių žemių 
šeimininkas — naujasis kolekty
vinio ūkio pirmininkas Arvydas 
Toleikis. Tai savotiškas baudžia
vos laikų urėdas su komunisti
niais planais. Autorius atkakliai 
bando paversti jį dvasiškai sti
priausia asmenybe, teisybės ir ne

SALOMĖ
O, V. de L. Milosz — Milašius

— Mesk auksą gedulo, kur tavo lūpos kraujo veidrody 
Lytėjo savo atspindį, lyg gėlę melodingą,
Kurią saldu sužeist!
Gyvenimas Išminčiaus neatstos, o mano Salome, 
Laukinio, tartum kūnas, tavo Rytų šokio,
Nei tavo lūpų kruvinojo raudžio, nei tavo krūčių dykumų spalvos!
— Paskiau, papurtydama garbanas, kurių švytėjimas 
I mano širdį skverbiasi lelijų raudonų žiedais,
— Tas garbanas, kur saulės ir žemčiūgų įtūžimas 
Ugniniais žybčioja kardais, —
Panieką skelbki savo kruvinu juoku, 
O Kūno Groži, apsigaubęs 
Aklu ir šaltu deimantų gaisru!
Didi tava kūryba, ir aš tavim gėriuos,
Nes akys Pranašo, nakties ir kraujo ežerai, 
Kur liūdesys — vaiduoklis atsispindi 
Tartum ruduo sunykusių gėlių rasoj, 
Tartum dienų žlugimas lietaus balose, 
Pažins, tavo dėka, Užmiršties gėrį!
— Ach! Į šitą liūdną veidą, blaškomą
Dar neužgesusių haliucinacijos žibintų, 
Pažvelgdama akim, saulėtom, lyg laukinės gėlės, 
Lyg jūros bangos spinduliuos, 
Gali tu ploti rankom, garsiai juoktis 
Savuoju azijatišku juoku, įsimylėjusiu į mirtį! 
Nes išdidumo mintys, tuštybėje kuklumas 
Tavo linksmumui kritę
Su skambesiu tuščiavidurio stabo, ir brangenybių netikrų riksmų, 
Neverti tavo rankų, žvilgančių ir atlenktų 
Lyg dalgės ir kardai,
Tavo plaukų, tartum sudžiūvusi žolė, karčių, kietų, 
Salome, Salome, 
Garbingoji, Tu išvijai
Tą juodą vanagą — Nuobodulį — iš Herodo širdies, 
Ir šokdama aukojai mirtį!
Išmintis bręsta Žemės alkiui,
O tu vis gyveni! ir tu kvėpuoji, Groži, 
Santalu tavo kūnas dvelkia
Ten, kur pabyra tavo balsas akordais retais, 
Ir tavo gyslose laukinėse Pasaulis troškulį malšina, 
Kur verčias purpuru brutalaus džiaugsmo sūkuriai!

— Ir mes, pažįstantys vienintelę tikrovę,
Instinktų Salomė, tau atnašaujam savo širdžių auką, 
Galingiau plakančių, nei išgąstingais vakarais 
Beviltis skausmo varpų šauksmas,

Mes trokštame, kad viesulas, sukeltas tavo suknios 
Ir tavo garbanų, gėlėmis nusagstytų, 
Pagaliau Darbų ir Idealų 
Dūmus išsklaidytų,

O Salomė, mūs gėdų Salomė!
Vertė G. J. Židonytė

O.W. de Lubicz-Milosz-Milašius (1877-1939) prancūziškai 
rašęs lietuvis poetas — mistikas, Lietuvos diplomatas Paryžiuje. 
Jau savo pirmaisiais poezijos rinkiniais jis atkreipė į save prancūzų 
literatūros kritikų dėmesį. Vėliau susidarė apie jį net tarsi mitas, 
nes jo įnašas į prancūzų literatūrą tikrai buvo originalus. Net jam 
ir mirus jo vardas, o drauge ir lietuvio vardas, dar labiau prigijo. 
Milašiaus stiprybė, kad jis, prancūzų akimis, organiškai savo kū
ryboje sujungė “lietuvišką egzotiką” bei rytietišką misticizmą su 
prancūzišku preciziškumu. Šiandie prancūzų literatų tarpe net su
sikūrusios Milašiaus vardo draugijos, nuolat leidžiami naujomis 
laidomis jo raštai.

riboto atlaidumo pavyzdžiu, ku
ris turi savaime užkrėsti visus ne
klaužadas. Tačiau koks viduje yra 
tas naujasis pirmininkas, aiškiai 
pavaizduoja jo nuomonė apie liep
giriečius: “Dykaduonių gauja! 
Girtuokliai! Priprato gyventi tam 
soje kaip šiksnosporniai, o kai 
atsiranda žmogus, nori įlieti švie
sos, supuola visi ant jo. Ko jūs 
norite?” Nėra abejonės, kad liep- 
giriečiai galėtų jam aiškiai atsa
kyti ko jie nori — laisvės ir sa
vos žemės, bet jie puikiai žino, 
kur toks tiesus atsakymas juos 
nuvestų, nes čia pat naujasis pir
mininkas nedviprasmiškai paklau 
šia: “Ar Sibiro duona skanesnė?”.

Apžvelgdami gyvenimą kolekty
viniame ūkyje, vėliau turėsime 
progos daug arčiau susipažinti 
ne tik su partijos sekretoriumi 
Jurėnu, ne tik su naujuoju Liep
girių kolektyvinio ūkio pirminin
ku Toleikiu, bet taip ir su bu
vusiu pirmininku Martynu Vili
mu, kuriam labai tinka posakis: 
mauras savo atliko, mauras gali 
išeiti. O jis daug atliko Liepgi
riuose per trėmimų ir kitas ak
cijas. Visagalinčia Jurėno valia, 
jis nušalinamas nuo savo pareigų 
bet paliekamas dar kuriam lai
kui pirmininko pavaduotoju. O 
kaip pavaduotojui ir tinka, pa
vaduoja pirmininką pas jo žmo
ną... ir dar kartą apvilia liepgi
riečius, apverčia aukštyn kojom 
Toleikio planus ir vergiškai klau
so Jurėno nurodymų gausiai sėti 
kukuruzus...

Baudžiauninkų eilėse, kuriuos 
naujasis pirmininkas Toleikis va

dina dykaduonių gauja ir girtuok 
liais, buožes atstovauja malūnin- 
kas Motiejus Lapinas, kurio tė
vas jam paliko 20 ha ir vėjinį 
malūną, šis veikėjas apkrautas 
visom tom blogybėm, kurias tik 
autorius pajėgė išgalvoti. Lapi
nas, Vilimo užtarimu išvengęs Si
biro, esąs didžiausias vagis Liep
giriuose, kiršintojas, padegėjas, 
“miškinių’ (tuo vardu knygoje va
dinami partizanai) globėjas. Jis 
pats padega liepgiriečio Gaigalo 
sodybą, o savo buvusį berną Vik
torą Šileiką prikalbina užmuštai 
naująjį pirmininką Toleikį. Avy
žiaus tikslai neleidžia Toleikiui 
mirti — nebūtų kam perauklėti 
“dykaduonių gaujos”. Jis pagul
do savo idealizuojamą pirminin
ką ligoninėn, kad parodytų skai
tytojams, kokių blogybių susi
laukia liepgiriečiai net laikinai 
netekę ‘geriausio iš geriausių”...

Kaimas negali būti be vietinių 
komunistų. Tokiais vietos komu
nistais Avyžius paverčia Antaną 
Grigą ir pristato jį kaip pirmi
nės (kaimo) partinės organizaci
jos sekretorių. Antruoju komunis 
tu čia pasirodo kaimo kalvis 
Justinas Raudonikis, kurį jo žmo
na Magdė Rfvudonikienė, darbe 
pirmūnė, gyvenime vagilka, pri
kalbino išsirūpinti partijos bilie
tu ir tapti kolektyvinio ūkio re
vizijos komisijos pirmininku.

Nusikaltimas būtų neparodyti 
ir “puikių komjaunuolių”. Lipgi- 

riuose juos atstovauja Birutė 
Rimšaitė, geriausia kolektyvinio 
ūkio karvių melžėja, ir Tadas Gri 

(Nukelta i psl. 4)
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PUTINAS KALBA IŠ ANAPUS
Didžiojo poeto V. Mykolaičio 

-Putino laidotuvių apeigos Vilniu
je buvo atliktos birželio 10 d., 
tiksliai prisilaikant iš Maskvos 
išsimokyto trafaretinio ceremonia 
lo, skirto partijos akyse tik vidu
tinės reikšmės teturėjusiems įžy
miems asmenims. Tačiau partija 
nepraleido progos monopolizuoti 
tik sau pagarbos velionui pareiš
kimą. Atsisveikinimo metu garbės 
sargybos vietas užėmė partijos se
kretoriai Sniečkus su Barkausku, 
rašytojų-menininkų politrukas L. 
Šepetys, komsomolo vadas Morkū
nas, o iš administracijos — šu- 
mauskas su Diržinskaite... Šalia 
jų dar ir mokslų akademijos pre
zidiumas su J. Matuliu priešaky, 
— irgi visi aukštose partijos pa
kopose. Velionis, tiesa, buvo mo
kslų akademijoj. Bet ne partijoj.

Santūriai, oficialiai kalbėjo K. 
Korsakas, ir gražbylinga paneigi- 
rika išsiliejo A. Venclova, nepa
miršdamas ta proga ir savęs. Mat, 
ir jis, jau iš mažens, žavėjęsis 
Putino poezija, o dabar bekalbąs 
vardu “mūsų, kurie velionį pa

žinojome, kurie ne kartą jautė
me jo šilimą, kurie iš jo mokė
mės gyventi ir dirbti literatū
rinį darbą’’...

LIETUVOS KAIMAS
(Atkelta 

gas, Antano Grigo sūnus. Jis va
dovauja kaimo komjaunuoliams, 
kaip jų sekretorius. Apie tuos du 
jaunuolius ir jų komunistines ves- 
ves teks pakalbėti atskirai. Avy
žiaus valia, Rimšaitė tikrumoje 
esanti Lapino duktė, nes tas buo
žė su Rimšiene slaptai gyveno iš
tisus 27 metus ir to gyvenimo pa
sekmėje Rimšienė tapo tarybine 
didvyre — dvylikos vaikų motina, 
kuriai pats Vorošilovas buvo ir 
medalį užkabinęs... Lukas Rimša, 
autoriui leidžiant, tik dabar pa
tiria, kad jo teisėta žmona jį vi
są laiką apgaudinėjo ir kad jo 
pavardę nešioją jo vaikai yra La
pino vaikai.

Savotišką vaidmenį knygoje 
vaidina Goda Lapinaitė. Anot au
toriaus, ji eikvoja savo jaunystę 
malonumams ir gyvena be jokių 
idealų. Ši prinokusi 26 metų gra
žuolė skaudžiai pergyveno nelai
mingą meilę ir patyrė skriaudą 
“klasinės kovos metu” — jai ne

Numanantiems, kaip visi tie 
gerbėjai yra dalyvavę velionies 
apipynime izoliacija, kontrole ir 
cenzūra, tos jų pastangos dabar su 
juo susitapdanti buvo dar vienas 
pergyvenimas veidmainystės, ku
ria bolševizmo pataikūnai yra už- 
gožę dvasinį gyvenimą Lietuvoj.

Tik vienas Vytautas Kubilius, 
literatūros kritikas, taikliai para
šė Literatūroj ir Mene: “Šian
dien į Rasų smėlį mes palaidosi
me vieną iš didžiausių lietuvių ra
šytojų... Ir visi žodžiai, ką bepa
sakytum, dabar atrodo tušti ir be
prasmiški”.

Atsitiko, kad ta pastaba pateko 
į laikraštį tuojau po Venclovos 
gražbyliavimų...

To laikraščio redakcijai atsiti
ko ir dar dviem ženklais kiek tei
singiau už kitus laidotojus ats
kleisti dvasinę Putino būseną jo 
gyvenimo pavakariais. įdėjo nuo
trauką, — ne iš pusamžio, kaip 
kituose laikraščiuose prie nekro
logų, o iš vėlyvųjų gyvenimo me
tų. Ir įdėjo tris trumpučius eilė
raščius, parašytus 1966 metų ko
vo mėnesį.

Kovo 9 poetas ilgesingai kalba 
laisvam sakalui: 
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buvo leista stoti į universitetą 
(Tėvas buožė, brolis partizanas).

Spekuliantus reprezentuoja ap
sukri gyvanašlė Milė Strazdienė, 
kurios vyras, Strazdų Vincė, buvo 
nubaustas trim metais kalėjimo už 
tai, kad pavogė maišą miltų. Ka
lėjime jis užsidirbdavo daugiau, 
negu kolektyviniame ūkyje ,bet 
prarado savo žmoną.

Knygoje išlaikyta vyraujant ko 
munistinė taisyklė: visi, kurie an
kščiau valdė, buvo blogi. Blogi 
žmones valdė Rusiją — jie nuša
linti. Blogi pirmininkai valdė 
Liepgirius — jie irgi išstumti. 
Jeigu veikėjai pasikeis, Avyžiui 
gali prireikti nuvainikuoti ir sa
vo idealų pirmininką Arvydą To- 
leikį. Šiandien jis geras, nes jis 
valdo Liepgirius, na o rytoj? Ge
riausi iš geriausių, ratui sukan
tis, pasidarys ir labai blogi.

(Kitam numery: Ryšys su že
me, Partizanai ir Sibiro tremti
niai).

“Skrieji, sakale, aukštai.
Sakale, toli matai.

★
Nors grūmuoja tau tolydžio, 
Nesustabdo tavo skrydžio.

★

Vien tik pats, laisvūne paukšti, 
Svaigiame padangių aukšty 
Nesuglausk sparnų”. — — —

Kovo 16 viliasi, kad galgi jau ar
tėja atgimimas:

“Atokaitoj vešli žolelė
Pradėjo kaltis...
Tačiau krūtinėj neramu.
Širdis pilna keistų jausmų, 
Ir prieštaringos mintys 
Pradėjo galvoje vaidintis.

Ar dar sulauksime giedros?
Gal iš padangės tolimos

NAUJIENOS
DONELAITIS ANGLIŠKAI

Kristijono Donelaičio METAI 
anglų kalba jau atspausdinti. Iš
leido Lietuvių Dienos ,Los An
geles, Calif.

Poemą iš lietuvių kalbos (iš J. 
Šlapelio redaguotos 6-tos laidos, 
1909 m. Vilniuje) į anglų kalbą 
išvertė Nadas Rastenis. Redaga
vo ir įvadą parašė dr. Elena Tu- 
mienė. anglų kalbos ir palygina
mosios literatūros profesorė val
stybiniame Fullerton College, Ca
lif.

Iliustracijos pavartotos dail. V.
K. Jonyno, kaip lietuviškajame 
leidinyje. Minkšti viršeliai su ap
lanku. Kaina $3.00. Gaunama lei
dykloje: Lietuvių Dienos, 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 
90029. (ELTA)

— ★ —
Pagal Izraėlio šaltinius perei

tame kare žydai sunaikino 441 
arabų kraštų lėktuvą (277 sovie
tinius MIG ir eilę kitų).

KAM SKIRIAMI MILIJONAI
Siekiąs netoli šimto metų am

žiaus filosofas Bernard Russell 
numato parduoti eilę per ilgus 
metus pas jį susirinkusių pasau
lio garsenybių laiškų, už kuriuos 
jis tikisi gauti keletą milijonų do
lerių. Gautosius pinigus jis pasi
ryžęs paaukoti šiaurės Vietnamo 
komunistams, kurie prievarta no- 

Parskris dar paukščiai neregėti 
Ir ims čiulbėti
Dainas, kurių neteko dar 

girdėti...”

Buvo gandas apie “atodrėkį”, net 
laisvėjimą... Bet kovo 20:

“Sugrįžo pūgos ir žiema. 
Temperatūra vėl žema.

Nors saulė kopia jau aukštai, 
Tačiau šalti dangaus skliautai. 
Dangaus skliautai pilkšvai šalti,

*
Ir susigūžęs tu jauti, 
Kaip tas parskridęs per anksti 
Padangės svečias vyturys, 
Čiulbėti galios neturįs — 
Jauti, kaip baigiasi daina, 
Mirtis jau tyko alkana...”

Tie, paties Putino žodžiai — 
tik apie orą, temperatūrą ir pa
dangės paukščius — bus atsis
veikinime buvę vieninteliai aktu
alios prasmės žodžiai.

(ELTA)

ri primesti savo pasaulėžiūrą ir 
santvarką Pietų Vietnamui.

NAUJA FILISTERIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA
1967 gegužės 16, neakivaizdiniu 

rinkimų būdu, išrinkta Filisterių 
Skautų Sąjungos Centro Valdyba 
1967-1969 metams. Nauja valdy
ba FSS - Los Angeles, California, 
skyriaus narių:

Povilo Abelkio, dr. Algirdo 
Avižienio, dr. Arvydo Kliorės, 
Rūtos (Kviklytės) Kulinauskie- 
nės, Jono L. Venckaus.

(Inf.)

SERGA
MŪSŲ PASTOGĖS 
BENDRADARBIS

Gautomis žiniomis, staiga su
sirgo ir pagyldytas ligoninėje 
Mūsų Pastogės bendradarbis D. 
Burneikis. Per paskutiniuosius 
kelerius metus D. Burneikis gal 
būt vienintelis, kjuris nuolat ir 
pastoviai inforvamo Mūsų Pasto
gės skaitytojus apie liet, gyveni
mą Vakarų Australijoje, ir ypač 
Perthe.

Reikšdami dėkingumą savo ben 
dradarbiui tikimės ir linkime, kad 
jis greit pasveiks ir vėl bendra
darbiaus su ta pačia spaudai mei
le ir ištikimybe.

Red.

“Aidu” 1
Bent iš vardo visiems pažįsta

mas Jungtinėse Amerikos Valsti
jose leidžiamas mėnesinis kultū
ros žurnalas “Aidai”, redaguoja
mas dr. Juozo Girniaus, š.m. ge
gužės mėnesį išėjo 201 numeris — 
taigi įžengta į tretįjį šimtą.

“Aici'ii’' pradėjo eiti 1947 m. 
Vokietijoj, taigi prieš 20 metų, o 
nuo 1950 m. eina JAV. Leidėjas - 
lietuviai pranciškonai.

20 metų žurnalui jaunas am
žius, bet mūsų išeivių sąlygomis 
tai brandus. Leisti akademinio ly
gio kultūrinį žurnalą tai nėra 
lengva nei redakcijai, nei leidėjui, 
o ypač šių dienų pasaulyje, kur 
viskas matuojama pelno masteliu. 
Mūsų vyresnioji karta vis labiau 
sensta, vis dažniau vienas po ki
to atskiria iš gyvųjų, daugelis 
viduriniosios kartos išaugę kažko
kiais lietuviškais cinikais nihilis
tais, jaunieji, nors ir akademikai, 
dažnai yra lietuviški analfabetai, 
nesugebantieji įkąsti rimtesnio lie
tuviškai spausdinto žodžio. Jei tat 
kuriuose namuose matai ant sta
lo “Aidus”, jei permetus sakinį 
supranti, kad jie skaitomi, tai ga
li būti tikras, kad čia dar gyva 
lietuviška dvasia, kad čia auga 
ir busimieji lietuvių išeivių vado
vai.

“Aidai”, kaip kad pabrėžia re
daktorius šio numerio įžanginia
me straipsnyje. “Redaktoriaus po
kalbis su skaitytojais” — liudija 
mūsų kultūrinę gyvybę ir ją ža-

Sukaktuvinių 1968-jų metų pro
ga Amerikoje numatoma išleisti 
plati M.K. Čiurlionio monografi
ja angliškai. Šiai knygai tekstus 
apie Čiurlionį paruošė žinomas 
meno profesorius Aleksis Rannit. 
Knyga bus iliustruota spalvotais 
Čiurlionio kūriniais. Šios mono
grafijos leidimo Komitete įeina: 
poetas K. Bradūnas, P. Čepėnas, 
dail. K. Varnelis, P. Gaučys, E. 
Vilkas.

— ★ —
Prieš kiek laiko mirusio Lietu

vos konsulo New Yorke Jono Bu
drio atsiminimų knyga paruošta 
spaudai ir netrukus pasirodys 
knygų rinkoje. Šioje knygoje au
torius daugiausia pasakoja apie 
kontražvalgybą nepriklausomos 
Lietuvos pirmaisiais metais. Nu
matomas ir antras jo atsiminimų 
tomas, kur bus daugiau liečiama 
Klaipėdos atvadavimas.

sukaktis
dina. “Mūsų žurnalą skaito ne 
turtingesnieji ar garsesnieji, o 
guvesnieji. Bet savo ruožtu ir 
pats žurnalas padeda savo skai
tytojams išlaikyti gyvą dvasinį in
teresą ir tuo būdu jiems patiems 
išlikti gyvais žmonėmis. Priešin
gai, kas liko be “Aidų”, ne vienas 
jau tiek dvasiniai suprimityvėjo, 
kad iš tikro joks aukštesnio lygio 
leidinys negali jo dominti”.

Be įžanginio šiame ntĄneryja 
dar šie straipsniai: Bernardas 
Brazdžionis — dr. J. Girnius; 
Atsiminimai apie Milašių — dr.
K. Grinius, Humanizmas Lietuvo
je — A. Rukša; Nauja pažiūra 
į buvusius Lietuvos - Lenkijos san 
tykius — A. Bendorius. Literatū
ros skyriuje: Nykos-Nyliūno eilė
raščiai, A. Landsbergio vienveiks- 
mis vaidinimas “Sudiev, manę ka
raliau”, A. Vaičiulaičio “Kara
liaus Mindaugo paskutinis mono
logas”. Apžvalgoje rašo: dr. S. 
Bačkis — JAV ir Sovietų Sąjun
gos konsuliarinė sutartis; V. Ig
nas — dail. V.K. Jonynui 60 me
tų; J. Vidzgiris — Žmogus ir vi
suomenė krikščionybės ir mark
sizmo sankryžoje: Recenzijos: V. 
Skrupskelytė aptakia Radausko 
eilėraščius, S. Jucevičius — Ma
ceinos žvilgsnį į Rytų Bažnyčios 
Kristų. Numeris iliustruotas V. 
K. Jonyno dailės darbų nuotrau
komis.

“Aicįai.” paskutiniu laiku vis 
glaudžiau suartėja ir su Austra
lijos lietuviais. Kovo mėnesio nu
meris buvo iliustruotas dail. A. 
Vaičaičio kūrinių nuotraukomis. 
Tame pačiame numeryje buvo ir 
straipsnis apie A. Vaičaitį ir L. 
Urboną. Kiek anksčiau vienas šių 
metų numeris buvo iliustruotas V. 
Rato kūrinių nuotraukomis. Šių 
metų pabaigoje numatyta nume
ris liustruoti V. Jomanto skulptū
ros darbų nuotraukomis. Ta pro
ga bus ir straipsnis apie jį.

Šiuo metu jau yra atspaustas 
ir birželio mėnesio numeris. Jame 
yra A. Zubro straipsnis “Atra
mos Beieškant”. Tai spaudai pri
taikytas jo referatas, ypač priar
tinant JAV lietuvių skaitytojui, 
kuris buvo skaitytas Sydnėjuje 
ALB Tarybos narių suvažiavime.

“Aidų” Administracijos adre
sas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn,
N.Y. 11221, U.S.A. Kaina me
tams $7.

(<w)

Robert Raid

ATVIRAS POKALBIS
Pagaliau oficialūs tostai ir su jais susietos pra

kalbos pasibaigė. Įtampa pamažu atsileidžia ilgo
kai mūsų žmonėms įtemptai ir bereikšmiais veidais 
prie stalų prasėdėjus.
Roogas bando laisviau su Margarita pasiplepėti, 
net keletą kartų garsiau nusijuokia, bet aš žinau, 
kad ir jo nervai iki kraštutinumo pertempti. Kar
tas nuo karto jis sviedžia žvilgsnį į šalia sėdin
čią Kagan, bet jo dėmesys daugiau sukoncentruo
tas į priešais sėdintį Hoffą ir tris rusus.

Hoffas (tekstilės vyr. įstaigos vyr. inžinie
rius to meto Estijoje Red.) sėdi tarp dviejų rusų 
inžinierių, kurie jį įtraukę į technišką pokalbį. Ru
sai mostagauja rankomis, abu kalba vienas per 
kitą pasismeigdami šakutėmis po mėsos gabalą ir 
pilnomis burnomis kalba toliau. Nenoromis juos 
stebėdamas nusišypsau, nes Hoffas atrodo, lyg būtų 
gyvybiškame pavojuje. Rusai iš rankų neišleidžia 
nei peilių, nei šakučių, bet mostaguoja apie Hoffo 
veidą.

Petruškinas, sėdįs tarp Lindos ir Juri, dėmesį 
sukaupęs j savo kaimynę. Jo aptukusios akys bliz
ga ir kartais bando suimti Lindos ranką, kurios 
jis nepagauna. Juri savo kaimynui rusui laiko pas
kaitą apie rusų literatūros iškiliuosius bruožus, 
pakaitomis cituoja Puškiną, Tolstojų, Dostojevskį, 
Blocką nuolat vis papildo ruso stiklelį, jį užgeria 
neleisdamas ruseliui nė atsikvėpti. Staiga rusas 
atrodo kiek susierzina, trenkia kumščiais į stalą 
abiejose rankose laikydamas šakutę ir peilį. Juri 
tik šypsosi ir pritardamas jam užgeria.

Kagan paliečia mano alkūnę. Lengvas šypsnys 
blyksteli jos vystančiose lūpose.

— Kaip jums patinka, drauge Raidai?
— Puiku, drauge liaudies komisare. Tikiuosi, 

kad Jūs irgi maloniai jaučiatės mūsų tarpe.
Moteris vėl nusišypso ir įspaudžia tarp lūpų 

cigaretę. Aš jai uždegu.
— Žinoma ji pasilenkia prie manęs:
— Žinai ką, jaunuoli? Jūsų salone pastebėjau 

gana jaukų kampelį: pritamsinta lempa, minkš
tas kilimas, foteliai. Gal pasitraukim kiek į ten 
pasikalbėti.

— Mielai, drauge liaudies komisare, Jūsų 
paslaugoms.

Moteris suraukia antakius.
— Gal jums atrodys netinkama taip staiga 

pasitraukti? Bet juk aš esu jau sena moteris, ir 
niekas neįtars, kad mudu...

— Žinoma, ne. Apie tai aš net nepagalvojau, 
drauge liaudies komisare.

— A, jūs turite minty visą tą draugiją prie 
stalo?” Ji vėl šypteli ir lengva pajuoka girdisi 
jos balse: — Šitai aš galiu sau leisti, jaunuoli! 
Viskas tvarkoj, ką aš darau. Eikš. Tiesa, pasi
imk nuo stalo butelį kaukaziško vyno — turėsime 
jaukų pašnekesį.

Mūsų pasitraukimas prie stalo sukelia sąmy
šio. Roogas nori pašokti, bet šyptelėjęs nuleidžia 
galvą. Hoffas nervingai tampo kaklaraištį, bet 
niekaip Inegali savo rusų atsikratyti. Petruški
nas atrodo jau gerokai įgėręs ir patylomis kalba 
Lindai. Mūsų draugai sėdi mediniais veidais 
ir vien tik Juri stengiasi palaikyti nuotaiką.

Kagan atsisėda sofoje atsilošdama ir parodo 
ranka man minkštasuolį.

— Sėskis, drauge Raidai. Pripilk stiklus vy
no.

Ji pasitenkindama išgeria ir pastato stiklą ant 
pjaustinėto staliuko.

—Pas jus gražu čia, drauge. Ar šita vila taip 
pat nacionalizuota?

— Ji priklausė tekstilės fabrikantui, drauge 
liaudies komisare.

Moteris paima iš manęs cigaretę, ir pašaipiai 
žiūri į mane,

— Pamiršk oficialumą, drauge Raidai. Aš va
dinuosi Kagan ir vadink mane vardu. Perdaug jau 
man įkyrėjo tarnyboje šisai “drauge liaudies komi
sare”. čia esu privačiai ir dėl to tik draugė Kagan.

Aš pakeliu stiklą: — Į sveikatą, drauge Kagan.
Moteris vėl šypteli. — Negundyk manęs, drau

ge Raidai. Šitą kaukazišką vyną aš gėriau anks
čiau, negu tu užgimei. Nesulauksi, kad čia pradė
čiau šokti. Vargšą Petruškiną jūs gražiai suvys- 
tėt, bet senosios Kagan nepavyks užliūliuoti.

Šypsausi ir aš: — Negalvokit, drauge, kad aš 
turiu tokių užmačių,

Jos veidas staiga surimtėja. — Žinoma, aš pri- 
leidžiu. Jūs, estai, daug ko iš rusų pasimokėt ir 

apsukriai mokate tai išnaudoti. Bet su manim visai 
kas kita. — Ji apsidairo salione. Ir vėl palinguoja 
galva. — Gražu čia pas jus, drauge Raidai. Tikrai 
gražu. Pas mus Maskvoje —”

— Tai kaip patinka jums čia, drauge Kagan?
— Sunku pasakyti, drauge. Bet — geriau pa

pasakokit kiek apie save! Atvirai sakant, nesitikė
jau sutikti tokio sovietinio tarnautojo, kaip jūs.

— Ką gi galėtumės man prikišti, drauge?
Moteris tik patraukia pečiais. — Prikišti? Nie

ko, drauge Raidai! Vien tik — kad jūs esat per 
daug mandagus, pergerai išauklėtas, perdaug — 
na, žinote, pagaliau, ką aš galvoju.

— Ar čia kas blogo, drauge?
— Visai ne. Tik — tas visai nesiderina su so

vietine tvarka! Jūs neatrodote kaip proletaras nei 
proletaru atsiduodate, Raidai.

Aš nusišypsojau: — Lygiai ir jūs ne, drauge 
Kagan! Senoji moteris atsilošė ir prisimerkė.

— Aš? Galbūt jūs ir teisus, Raidai! Matote— 
mono tėvas turėjo batų fabriką. Įsivaizduojate, ką 
tai reiškė caro laikais turėti batų fabriką?

— Tuo laiku dar nebuvau gimęs, drauge. Bet 
aš tikiu — jūsų tėvai turėjo būti labai turtingi.

.— Taip, jie ir buvo turtingi, Raidai, — pa
sakė Kagan. — Tuo laiku aš buvau studentė. As
meniškai pažinojau Leniną ir net su jo žmona 
Krupskaja buvau susidraugavusi. Gerai pažinojau 
visus tuos jaunus reoliucionierius. Ir aš pati buvau 
revolucionierė, drauge Raidai. Taip, kaip ir dau
guma to meto Rusijos studentų, kaip visi žydai! 
Mes turėjome būti revoliucionieriais. Mes matėme, 
kokia nelaiminga buvo liaudis, kaip ji buvo iš
naudojama, kokia nepajėgi to meto vyriausybė ir 
kokia supuvusi diduomenė! Mes žydai buvome nie
kinami, trypiami ir net žudomi. Ir taip mes tapo
me revoliucionieriais. Mes buvome idealistai ir 
siekėme liaudžiai laimės ir laisvės! Tada mes iš 
tikrųjų kovojome už liaudies gerovę ir laisvę, Rai
dai ! Ir jokia auka mums tada nebuvo perbran- 
gi. Tiek mums, tiek ir kitiems.

Aš tylėjau. Moteris rimtai į mane pasižiūri.
_  Žinau, ką tu galvoji, Raidai. Tu manai, 

kad mes vietoj gerovės atnešėme nelaimę, vietoj 
laisvės vergiją. Bet klysti, Raidai! Tu užmiršti, 
kad Pabalti j ys tai nėra Rusija! Klausyk — rusas 
kaimietis neturėjo nei batų, nei baltinių, nei marš
kinių. Šiandie jis turi batus — tegu tik vieninte
lę porą. Jis turi baltinių, nors ir menkai. Vietoj 
anksčiau turėtų vidnerių marškinių šiaauįie jfe 
turi trejus. Ir tai, ką jūs čia laikote skurdu, rusui 

atrodo prabanga. Štai šito neužmiršk, Raidai. Ir 
vis tik — tai buvo gražūs laikai anuomet, kai 
dar buvau studentė.

— O šiandie juk jūs esate liaudies komisaro 
pavaduotoja, drauge Kagan?

Moterys akys pritemo ir sustingo.
— Taip, šiandie. Bet tame tarpe-------. 0

dabar pasakok apie save, Raidai. Savo istoriją tau 
papasakojau. Tikiuosi, man senai moteriai parody
site daugiau pasitikėjimo.

— Mano istorija gana trumpa, drauge Kagan. 
Gimnazija, karinė tarnyba, universitetas, tarnyba 
krašto ūkio ministerijoje, dabar tarnautojas len
gvosios pramonės liaudies komisarijate.

Jos veide vėl lengvas pašaipus šypsnys. Atpylei 
trumpai ir drūtai, drauge Raidai. Bet kalbėk apie 
apie savo kilmę.

— Mano tėvas yra raudonosios armijos kari
ninkas.

Moteris suneria rankas ant kelių. — Puiku, 
Raidai. Nuostabu! Tačiau pamiršai tik pasakyti, 
kad tavo tėvas dabar yra raudonosios armijos kari
ninkas. Anksčiau jis tarnavo estų kariuomenėje, o 
dar anksčiau — caristinėje armijoje.

— Visai teisingai, drauge Kagan.
Moteris uždeda ranką man ant peties. — Bet 

Raidai: argi nesupranti, kad čia tavęs aš visai ne
noriu tardyti. Jeigu tai man būtų svarbu, viską 
apie tave sužinočiau iš NKVD. Čia gi kalbuosi su 
tavim privačiai. Senos moterys darosi plepios, ir 
dėl to aš pati šį vakarą ryžtuosi pasiplepėti. Tad iš 
kur toks nepasitikėjimas? Negi ir jūs nuėjote jau 
tiek toli, kad jokiam žmogui nepasitikite?

Aš tik patraukiau pečiais. Kagan pritariančiai 
linkteli. — Esmėje jūs teisus, Raidai. O gal tas ne
pasitikėjimas vien tik dėl to, kad aš — žydė?

— Visiškai nieko neturiu prieš žydus, drauge 
Kagan! Tarp žydų turiu daug gerų ir mielų draugą.

Ji tiriančiai primerkia akis. — Tikrai? Na, 
Tau gal ne, bet taviškiams esu tik žydė. — Ji atsi
dūsta. — Gerai, gal būt ir tas suprantama. Estu 
žydai per vieną naktį iškilo į paviršių. Ne kitaip 
buvo ir Rusijoj. Mes žydai Rusijoje visados buvo
me nekenčiami. Skirtumas tik toks, kad anksčiau 
rusai mus galėjo negyvai prilupti, o dabar ne. Šian
die rusai bijo mūsų, ir jie žino, kad, sakysim, aš 
sena žydė galėčiau juos sutrypti. Net ir savo tris 
palydovus galėčiau tuoj pat likviduoti. Matai, kaip 
mūsų pozicija pakitusi.

Mes išgeriame. Aš atnešiu naują butelį. Jinai 
pasiūlo man cigaretę. (Bus daugiau)
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VARPO
Krepšinio žiemos sezonas jau 

įpusėjo. Vyrų komanda, lošdama 
trečiadieniais B klasėje Viktorijos 
pirmenybėse, sutiko stipresnių 
pasipriešinimų ir šiuo metu sto
vi 7-toj vietoj iš 11 komandų. Blo
giausia, kai į rungtynes ateina 
vos penketukas, o šiais laikais 
lošti be pakaitų neįmanoma. Ke
tvirtadienio vakaro pirmenybėse 
situacija maždaug ta pati, išsky
rus ,kad yra galimybių išsilaiky
ti pirmam ketvertuke.

VARPAS — SOUTHERN CROSS 
35—55

Taškus pelnė: A. Milvydas 17, 
Soha 8, A. Ališauskas ir A. An
driejūnas po 5.

VARPAS — DANDENONG 
24 — 46

Šios rungtynės pralaimėtos tik 
todėl, kad lošta be pakaitų. Dalis 
žaidėjų antrame puslaikyje labai 
išvargo. Taškai: A. Milvydas 9, 
A. Andriejūnas 8, A. Ališauskas 
5 ir V. Soha 2.

VYR. MERGAITĮĖS
Šiai komandai einasi neblogiau

sia, nors turės pasispausti, kad 
užtikrintų kelią į finalus. Pasku
tinėse rungtynėse nugalėjo aukš
taūges australes. Rungtynių be
veik negalima būtų pavadinti 
krepšiniu, nes joms teisėjavo ne-
žinodami net pagrindinių taisyklių 
nauji teisėjai, o jų mokytojas są
moningai palaikė australes. Rung
tynės laimėtos 34 — 19 rezultatu. 
Taškai: R. Milvydaitė 14, D. Stat- 
kūtė 10, R. Garbenytė 5 ir Us- 
cinaitė 2.

JAUN. BERNIUKAI
Tai ateities komanda, kuri 

daug kovoja, bet laimėjimų dar 
sunkiai atsiekia. Paskutinėse 
rungtynėse pralaimėjo Williams
town 23-30. Taškus pelnė: J. Pe
traitis 12, A. Vingrys 5, E. Ky
bartas 4 ir A. Baltrūnas 2.

Sveikinam naują komandos na- 
ją narį A. Paškevičių. Mūsų ko
mandoms būtų trenerių, tik dirba 
jie svetimiesiems (gal už pinigą). 
Williamstow|n komandą tvarkė 
lietuvis — kodėl?

Galų gale pasiekėm Cairns. Tai 
vienas iš mūsų kelionės tikslų.

Aš pats, anksčiau dirbdamas 
Pietų Australijos geležinkeliuose 
net keletą kartų buvau paėmęs 
geležinkelio bilietą iki Cairns, nes 
bilietas tarnautojams duodamas 
nemokamai. Bet per tris ar ketu
rias atostogų savaites toliau Syd
nėjaus sunku būdavo nusikrapš- 
tyti, nors vieną sykį buvau net 
Brisbanę pasiekęs, tačiau iki 
Cairns dar apie 1000 mylių. Pri
trūko kvapo. Išėjęs iš geležinkelio 
gailėjausi neišnaudojęs progos, 
nes visi, lankęsi Cairns, grįžo su
sižavėję.

Miestas tikrai teikia malonų įs
pūdį. Oras taip pat puikus. Sa
koma, kad ir lietinguoju periodu 
nėra perdaug karšta. Miestas gau
siai lankomas turistų, už tat apstu 
viešbučių ir motelių.

Pats miestukas gal ir nebūtų 
pakankamai stipri atrakcija turis
tams, bet netoliese esanti karolinė 
sala Green Island, reto grožio kal
nuotos apylinkės ir švelnus klima
tas tikrai patenkina kiekvieną, už
klydusį į šį tolimą Australijos 
pakraštį.

Vos 32 akrų ploto Green Is
land yra 16 mylių nuo Cairns, f 
salą laivukai plaukia kasdien 9 
vai. ryto ir grįžta vakare. Ke
lionė trunka tris valandas, liku
sia laikas praleidžiamas saloje. 
Vietų laive užsisakyti nereikia. Sa-

KLUBE
★

Aiistralijos pirmenybėje, mer
gaičių žemiam 18 m., dalyvavo 
atstovaudama Viktoriją mūsų 
krepšininkė R. Milvydaitė.

*
Jau kiek laiko serga mūsų krep

šininkė N. Stanaitytė ir paguldy
ta Royal Melbourne ligoninėje. 
Linkime jai geros sveikatos.

*
Liepos 8 d. į Canberra vyksta 

šie mūsų klubo Australijos vyrų 
ir moterų krepšinio rinktinių na
riai: R. Milvydaitė, D. Statkutė, 
A. Milvydas, V. Mačiulaitis ir 
V Soha.

★
Varpo sporto klubo metiniam 

baliuje, kuris įvyks liepos 14 d., 
žada dalyvauti ir visus palinks
minti naujai susikūręs vyrų ok
tetas.

★
Oregon State University (Beav 

ers) komanda iš U.S.A. Melbour
ne loš birželio 30 d. ir liepos 1 ir 
3 d.d. Albert Park vadovybė sako, 
kad visos vietos per trumpą laiką 
beveik išparduotos. Ši komanda 
jau yra Australijoj ir gerai užsi
rekomendavo sutriuškindami Bris
banės rinktinę 93 - 34.

Kita stipri amerikonų koman
da loš Melbourne liepos 11-12 d.d. 
Pasistenkite apsirūpinti bilietais, 
kuriuos galima gauti vakarais Al
bert Park Krepšinio Stadijone.

ė (va)

TRUMPAI
Lygiai prieš tris metus su gė

lėmis rankose ir džiaugsmingo
je nuotaikoje pasitikome Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio rink
tinės žaidėjus ir vadovus Sydnė
jaus aerodrome. Trys metai ilgas 
laiko tarpas, bet beveik visi Aus
tralijos lietuviai dar ir dabar pri
simena kiekvieną sportininką ir 
vadovą ir jų garbingai atliktas 
pareigas.

— ★ —
Newcastle miesto burmistrą^ 

šiaurės Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės priėmime pareiškė, 
kad Newcastle yra kapai visoms 
užjūrio krepšinio komandoms.

Mūsų vyrai garbingai laimėjo 
61:46, bet praėjusią savaitę bur
mistro žodžiai išsipildė. Ameri

J. Donela

PO AUSTRALIJOS ŠIAURĖS
(KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI)

la yra atviroje jūroje, tad jei vė
juota, tai laivelį gerokai pasiū
buoja. Saloje yra keletas vasarna
mių, baras, restoranas. Prieplau
kos gale į vandenį įsiliestas dide
lis tankas su langais, iš kur žmo
nės gali stebėti daugybę įvairaus 
dydžio ir formų žuvyčių, kurios 
lyg tyčia prie langų demonstruo
ja savo spalvas. Taip pat stebė
jome koralus ir gausią vandens 
gyvūniją vežiojami laiveliais eu 
stikliniais dugnais.

Kada jūroje atoslūgis, galima ir 
pačiam braidyti po koralus. Tada 
būtina turėti teniso batukus ar 
panašų apavą, kad nesusižeidus ko 
jų. Mėgėjams plaukioti patarčiau 
vežtis nardymo maskę ar kvėpavi
mo vamzdelį, nes čia yra išimti
nai gera proga stebėti koralinę 
augmeniją ir kitus skaitlingus van 
dens gyvūnus. Aš irgi praleidau 
popietę besimaudydamas ir bevai- 
kinėdamas žuveles. Nardymo mas
kę pasiskolinau iš kitų, tik nebu
vo kvėpavimo vamzdelio, tad daž
nai turėjau kišti nosį iš vandens, 
kar atskvėpčiau.

Sala tirštai apaugusi medžiais 
ir krūmais, pro kuriuos išminti ta
keliai pasivaikščiojimui.

Gana dažnai turistinės brošiū
ros apvilia perdėtai gražiai vaiz
duodamos lankytinas vietas. Ta
čiau mano nuomone Green Island 
neturėtų apvilti nė vieno.

Taip pat įdomi kelionė trauki

ALSKS PRANEŠA
KREPŠINIO

RINKTINIŲ ŽAIDYNĖS
Liepos 8 d. Canberroje įvyks 

Australijos lietuvių vyrų ir mo
terų rinktinių žaidynės su A. C.
T. rinktinėmis. Lietuvių vyrų 
rinktinėn, per praėjusią sporto 
šventę, gruodžio mėn. 30 d. buvo 
išrinkti: V. Soha (rinkt, kapito
nas), D. Atkinson (rinkt, trene
ris) S. Lukoševičius, G. Grudzins- 
kas, A. Andriejūnas, A. Milvidas, 
V. Mačiulaitis, R. Daugalis, V. 
Radzevičius, V. Brazdžionis ir E. 
Palubinskas. Moterų rinktinę su
daro: R. Starinskienė (rinkt, ka
pitonė) S. Motiejūnaitė, N. At
kinson, D. Paulauskaitė, D. Stat
kutė R. Milvydaitė, D. Skapins- 
kaitė, A. Andriukonytė, N. Vy
šniauskaitė, V. Jucytė ir M. La
pienaitė. Rinktinės treneris E. 
Bannet.

šias krepšinio žaidynes organi
zuoja A.L.S.K.S. Valdyba. Maši
nomis atvykstantieji sportininkai 
prašomi vykti į Lietuvių Klubą 
Wattle St. Lyneham. Atvykstan
čius lėktuvais prašome pranešti 
tikslų laiką ir skridimo numerį 
bei kuria linija skrendama, kad 
galima būtų susitikti aerodrome. 
Reikalui esant skambinti P. Pilkai 
41828.

KLUBŲ P-KŲ POSĖDIS
Liepos 8 d. 12 vai. A.L.S.K.S. 

Valdyba šaukia visų Australijos 
lietuvių sporto klubų pirmininkų 
posėdį, kuris įvyks Lietuvių Klu
bo patalpose Wattle St. Lyneham, 
Canberra. Kartu su vykstančiais 
sportininkais į Australijos Lietu
vių rinktinių žaidynes su A.C.T. 
rinktinėmis, kviečiami atvykti ir 
Sporto Klubų pirmininkai arba 
jų įgalioti asmenys.

A.L.S.K.S. Valdyba

kos Oregon valstijos universiteto 
komanda kuri šiuo metu gastro
liuoja Australijoje pralošė New
castle komandai 83-78.

— ★ —
Liepos 8 dieną į Canberra su

važiuoja visi Australijos lietuvių 
sporto klubų pirmininkai ben
dram pasitarimui.

Canberroje .(klubų pirmininkus 
priims ir pasitarimą praves Aus
tralijos lietuvių sporoto klubų są
jungos valdyba.

— ★ —
Sydnėjaus sporto klubo ruo

šiama iešminė BBQ negavus Dai
navos salės įvyks Lidcombė lie
tuvių namuose liepos 15 d. (šeš
tadienį).

Matas

niu į netolimą kalnų miestuką Ku- 
randa. Kelionė trunka apie ketu
rias valandas. Traukinys sustoja 
prie kelių krioklių, iš kurių Ba
rron Falls yra didžiausi, tačiau 
padarius užtvanką elektros jėgai
nei vandens krinta nedaug. Į ten 
galima važiuoti ir mašina, bet 
traukiniu vaizdai gražesni.

Palikę Cairns, popietę praleidom 
bevažinėdami po Atherton apylin
kes.

Buvę pusiau tropiniai miškai vie 
tomis iškirsti. Žemė tinkama ku
kurūzams, tabakui ir riešutams 
(peanuts) auginti. Apylinkės tirš
tai apgyventos, ir apstu miestukų, 
nors ir nedidelių. Iš jų paminėti
ni Atherton, Mareeba, Heberton, 
Milanda. Paminėtina ir didelė Ti- 
naroo užtvanka. Iš susidariusio 
didelio tvenkinio iriguojama plati 
apylinkė.

Aplankėm du įdomius vulkani
nės kilmės ežeriukus - Like Bar- 
rine ir L. Eacham. Pirmasis yra 
net 480 pėdų gylio. Ežeriukai ap
supti tropiniais miškeliais, kurie 
paskelbti National Park, kad ne
būtų sunaikinti.

Idealios vietos vandens sportui 
ir šiaip poilsiui. Prie kiekvieno yra 
po viešbutį, aplinkuma gražiai 
sutvarkyta ir prižiūrima.

Apsinakvojam mažyčiame Yun- 
gaburra miestelyje. Viešbutis se
nas ir stebėtinai didelis. Pasirodo, 
anksčiau čia sustodavo daug šias

Jie taip pat aukojasi lietuvybei
SALEZIEČIAI SU LIETUVIŲ JAUNIMU

Jau penkiolika metų Lietuviai 
Salaziečiai sėkmingai dirba lietu
viškumui, šv. Jono Bosko gimti
niame miestelyje, Instituto Sa- 
lesiano Lituano, Castelnuovo Don 
Bosco (Asti) Italy. Tai yra lietu
vių Saleziečių Įstaiga, kuri globo
ja našlaičius, auklėja būrelį lietu
vių jaunimo. Jie turi spaudos stu
diją, leidžia lietuviškas knygas, iš 
laiko Alpėse vasarvietę, kurioje 
jaunimas ilsisi ir lietuviškai la
vinasi.

Tačiau reikia žinoti, kad Tarp
tautinė Saleziečių Kongregacija 
lietuviškam židiniui dykai duoda 
virš dešimt lietuvių pedagogų ir 
patalpas su bendrabučiu 60-čiai 
berniukų. Tai yra labai vertinga 
ir brangi dovana. Griežta sąlyga, 
kad patalpos būtų užpildytos 
moksleiviais ir kad lietuviška 
tautinė veikla būtų finansiniai 
palaikovi'i pačių lietuvių. Jei Sa
leziečiai neturės lietuvių jaunimo

VISUR
Stebėtina daugelio vakariečių 

politika. Jau pereitame M.P. nu
mery buvo rašyta, kad vykdant 
atominius baidymus vakaruose 
iš visur pasipildavo organizuoti 
taikos gynėjų protestai, reikalau
ją pašalinti atominius ginklus, bet 
kai neseniai kiniečiai išsprogdi
no vandenilinę atominę bombą, 
niekur nesigirdėjo jokių protestų. 
Lygiai ir panašių dalykų yra ir 
kitur. Štai Anglijoje pasipylė 
protestų banga, kam amerikiečiai, 
bombarduodami Haipongo uostą 
Vietname kliudė ir anglų laivą, 
bet kai komunistai Saigone nu
skandino ne vieną anglų laivą, tai 
tokių protestų nesigirdėjo.

— ★ —
Susitikimas Amerikos prez. 

Johnsono su sovietų Kosyginu nie
ko gero nedavė: abu lyderiai iš
siskyrė nieko pozityvaus nesuta
rę.

Tuo tarpu sovietai savo progra
mą vykdo atominiu tempu. Tai, 
kas buvo arabų prarasta pastar- 
jame žydų arabų kare, sovietai 
stengiasi žaibiškai atstatyti. Pa
gal pereitos savaitės pranešimus 
sovietai į Egiptą siunčia mases 
karinių lėktuvų ir kitokios kari- 

apylinkes lankančių turistų, ta
čiau pagerinus susisiekimą apy
linkės aplankomos iš Cairns.

Pakeliui į Ravenshoe sustojame 
prie Kraterio (The Carter). Jis 
didelis ir gilus. Apačioj matosi 
vanduo. Krantai labai statūs — 
net baimė ima bežiūrint žemyn. 
Beieškant akmenų, kurie čia labai 
nurinkti, mesti į kraterį nepaste
bėjęs prilindau perarti skraidan
čių skruzdėlių lizdo. Jos supyku- 
sios apspito mane ir įgėlė į lūpą. 
Truputį patino ir skaudėjo kele
tą dienų. Netoli šio Kraterio pra
džią gauna svarbiausia Atehrton 
Tablelands Barron upė, kuri įte
ka į Ramųjį Vandenyną netoli 
Cairns.

Toliau važiuojam Kennedy 
Highway,kuris prie Hughenden į- 
eina į Flinders vieškelį. Už Mt. 
Garnet baigiasi asfaltas. . Kelias 
duobėtas, dulkėtas, vietomis daug 
akmenų. Mūsų Holdenas šokinėja 
ir purtosi kad ir 20-30 mylių grei
čiu važiuojant. Ir toks kelio galas 
ištisus 270 mylių! Kur ne kur ga
nos galvijai; prie kelio tvorų nė
ra, tad ir galvijų reikia saugotis. 
Bandėm galiuką pavažiuoti ir su
temus. Aštrus akmuo prakirto už
pakalinę padangą. “Bosas” mane 
aprėkė, kad nesisaugoju. Vieta pa 
sitaikė tinkama stovyklavietei, tad 
čia ir apsinakvojom.

Susiremontavę automobilį ryt
metį išvykom toliau. Prie Hughen
den pasiekėm Flinders Hwy, kuris 
eina nuo Townsville per Charters 
Towers ir Mt. įsa į vakarus ir 
netoli Tennant Creek baigiasi pa
siekęs Stuart Highway. Kelias iš 
pradžių mažai kuo geresnis kol pa
siekėm Cloncury, nuo kur prasi
deda asfaltas ir tęsis iki pat Dar 
win. Nuo Cloncury tas pats ke 
lias keičia vardą ir toliau vadina
si Barkly Hwy.

Iki Hughenden apylinkės miš

ir nebeturės lėšų išsilaikyti savo 
įstaigą, tai Saleziečių Kongrega
cijos Vyriausioji Taryba uždarys 
tą lietuviams svarbią mokyklą.

Laisvojo pasaulio ypač USA 
lietuviai remia Lietuvių Salezie
čių žygius; aukoja pavieniai as
mens, veikia rėmėjų būreliai, re
mia lietuviai kunigai, parapijos, 
organizacijos. Ta pačia linkme 
Lietuviai Saleziečiai laukia para
mos.

Pavienių lietuvių auka į mėnesį 
bent $1.00, išrenkama Rėmėjų 
Būrelių vadovų yra konkreti ir 
nuolatinė parama. Lig šiol šiuo 
būdu yra remiami visi Salezietiš- 
ki planai. Lietuviai galėtų turė
ti tokių rėmėjų būrelių daugiau. 
Kiekviena apylinkė, miestas ir pa 
rapija galėtų sutelkti rėmėjus. 
Tai būtų konkretiškas ir lietuviš
kas darbas.

Saleziečių Rėmėjų Komitetas

VISAIP
nės medžiagos. Karas Artimuo
siuose Rytuose dar nėra pasibai
gęs, o jis įgauna naują formą. 
Dabar, kaip pranešama, visas a- 
rabų pasaulis labiau susivienijęs 
ir dega idėja — atsikeršyti Iz
raeliui. Nors karo metu ir buvo 
sunaikinta arabų karinė aviacija, 
bes nesunaikinti karo lakūnai, ku
riuos naujus paruošti truktų il
giau laiko, nei sovietams prista
tyti lėktuvų.

šitame konflikte vakarų pasy
vumas ir sovietinis agresyvus ver
žimasis į Artimuosius Rytus grei
tu laiku gali pozicijas taip pakeis
ti, kad Artimieji Rytai pateks vi
siškoje sovietų kontrolėje. O pats 
momentas yra labai palankus, 
nes sovietai šitą žydų - arabų an
tagonizmą supranta kaip išnau
doti saviems tikslams.

— ★ —
Amerikos vyr. karinė vadovybė 

Vietname pareiškė, kad Vietna
me karas būtų labai greitai lai
mėtas ir baigtas, jeigu nekliudy
tų Amerikos civilinė valdžia. Jau 
senokai jaučiama trintis Ameri
koje tarp civilinės ir karinės ga
lių.

kingos, nors medžiai gana skurdūs 
ir turbūt mažai kam tinkami. Miš
kuose daug didelių skruzdėlynų. 
Jie sulipdyti virš žemės ir siekia 
iki 6-8 pėdų. Dauguma nelygaus 
kamuolio pavidalo pilkos ar rau
donos spalvos, žiūrint kokia že
mė aplinkumoj. Jie nelabai stip
rūs — pirštu galima pradurti, 
Skruzdėlės juodos ir labai ma
žos.

Nuo Hughenden kelias į vaka
rus eina per didžiulę lygumą, ku
rioje kur ne kur stypso nedidelis 
medelis, šiaip — kiek akis užma
to žolė, nuo saulės kiek balkšva. 
Kai kur ganosi nemažos avių ban
dos. Vaizdai tačiau nėra nuobo
dūs.

Apie Cloncury ir Mt. įsa ly
gumas pakeičia kalnai. Vienam 
kalnyne, būten Selwyn Rages yra 
garsioji uranijaus kasykla Mary 
Kathlyn. Uranijaus paklausai šiuo 
metu sumažėjus kasyklos uždary
tos ir laukia geresnių laikų. Kal
nynai yra vieni iš seniausių pasau
lyje. Geologų manymu jų amžius 
siekia 300 milijonų metų. Iš ti
krųjų, jie tokie ir atrodo — labai 
jau apgraužti.
Truputį toliau pasiekėm Mt įsa 

kasyklų miestą. Čia iškasama daug 
vario, cinko, sidabro. Kasyklos la
bai modernios. Dirbami klodai tu
ri 21 aukštą ir siekia 4000 pėdų 
gylio ir tiesiasi po kelias mylias 
į visas puses. Vien tk požeminio 
geležinkelio tinklas siekia 250 my
lių.

Mt. įsa mieste susiradau savo 
vaikystės draugą Praną Venclovą, 
kurio seniai ieškojau ir kurs buvo 
nuo mūsų kitų atitrūkęs kuone 
dvidešimt metų. Čia yra, rodos, 
5 lietuviai, tačiau visi nuo lietuviš
kos bendruomenės lyg ir atskilę 
dėl įvairiausių prežasčių.

(Bus daugiau) 

lietuvių apylinkėse būtų labai sva 
rus būdas informuoti lietuvius 
apie Saleziečių darbus. Šis Ko
mitetas gal pajėgtų suvienyti vi
sus rėmėjus ir surengti pobūvį, 
kurs supažindintų su Saleziečių 
veikla ir padidintų aukas, ypač su 
rastų Mecenatų Jaunimo Bibliote
kai. Bet reikia, kad atsirastų uo
lių, pasiaukojusių rėmėjų. Visi 
žino, kad lengviau yra atiduoti au 
ką - dolerį, kaip plačiau veikti ir 
sielotis kilnių lietuviškų darbų 
sėkme.

Kas svarbiausia dabar. Lietu
vių Saleziečių planai ir jaunimo 
auklėjimas lietuviais visuomet bu
vo, yra ir bus labai svarbu. Bet 
ypatingai jiems rūpi Jaunimo Pa
šaukimų ir Didžiulis Jaunimo Pa
saulinis žurnalas. Jie rašo: “Rei
kia, kad kas kalbėtų, rašytų, veik
tų/ susipažintų su šeimomis ir 
sukeltų didesnį lietuvių jaunimo 
reikalais susirūpinimą. Moderniš
kai leidžiamas jaunimo žurnalas 
apjungtų visą jaunimą, bet tame 
pačiame žurnale galėtų tilpti ir 
organizaciniai reikalai atskfirtj 
draugijų.”

Lietuvių Jaunimo Centras, iš 
kurio spinduliuotų bendra ir ypa
tingoji Lietuvių Jaunimo veikla, 
turėtų būti pats rimčiausias Lie
tuvių Bendruomenės ir visų lietu
vių organizacijų susimąstymo ir 
svarstymo taškas. Tik turėdami 
jaunimą, galima laukti lietuvių 
gyvybinių uždavinių sėkmingo ju
dėjimo ir ilgesnio išlaikymo. Jau
nimas yra pajudėjęs, bet jis ne
turėtų sustoti. Tegul bėga lietu
viškos veiklos takais.

Pagaliau reiktų įsidėmėti Lie
tuvių Saleziečių Italijoje nepap
rastai veiklaus Direktoriaus kun. 
Prano Gavėno mintį: “Vargai pa
gimdys galiūnus. Mes nusistatę 
kovoti pašaukiminį kovą". O kaip 
giliai įžvelgta. Juk lietuvių pa- 
šaukiminė kova yra nepaprastai 
reikalinga plačiausia prasme. Lie
tuvį ir lietuvę kviečia kovoti pa
vergta Lietuva, išblaškyti tautie
čiai ir laisvuose kraštuose gyve- 
niman pasinėręs, bet lietuvišku
mui nedaug žadąs lietuvių jauni
mas. Visi jie šaukiasi lietuvišku
mo apaštalų. Juo labiau, tuo ma
žiau jų lieka, o iš kur ateis nau
ji — jauni?. 'Čia Lietuviai Sale
ziečiai pramato pašaukiminę kovą 
Lietuvai — lietuviškumui.

K.R.

PASAULIEČIŲ APAIŠTALAVI- 
MO TARPTAUTINIO KONGRE
SO REIKALU.

Pranešame visiems, kurie tikisi 
būti Romoje spalio mėnesio 11-18 
dienomis, kuriomis vyks Pasaulie
čių Apaštalavimo Tarptautinis 
Kongresas, kad stebėtojų neats- 
tovų teisėmis galės dalyvauti ir 
kiti, kurie bus iš anksto tinkamai 
įregistruoti. Lietuviai šiuo tikslu 
registruojasi per Monsignorą Vin
centą Mincevičių, via Casalmon- 
ferrato 20, Roma. Savo vardą ir 
pavardę šiuo adresu reikia pra
nešti ne vėliau spalio mėnesio 1 
dienos.

Norintieji garantuoti sau kam
barį Šv. Kazimiero Kolegijos sve
tainėje turi taip pat užsisakyti 
iš anksto adresu: Villa Lituania, 
via Casalmonferrato 33. Kas tiks
liai praneš kurią valandą ir ko
kia priemone atvyksta į Romą, 
tą pasitiks kas nors iš šv. Ka
zimiero Kolegijos.

NETEISYBĖ

Autoinspektorius sulaikė auto
mobilistą ir sako jai:

— Gerbiamoji, mokėkite baudą, 
nes važiavote šimto kilometrų grei
čiu į valandą.

— Ką jūs! Kokią valandą! Aš 
tik penkioliką minučių tevažiuo
ju.

*
Sudužus laivui optimistas ir pe

simistas plūduriavo ant plausto ir 
tolumoje išvydo salą. Pesimistas ir 
sako:

— Nedaug vilčių teikia toji sa
la. Greičiausia ji apgyventa lau
kinių.

— Juo geriau, — atsako opti
mistas: — kur yra laukinių, ten 
aišku bus ir laukinių moterų...
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

SYDNĖJAUS LIET. KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, birželio 25 d. lai
kinose Klubo patalpose buvo su
šauktas Sydnėjaus Liet. Klubo 
narių visuotinis inforinacinis su
sirinkimas. Susirinkimą pravedė 
Klubo pirmininkas p. V. Simniš- 
kis patiekdamas susirinkusiems 
esamą Klubo padėtį. Susirinkime 
dalyvavęs advokatas paaiškino 
apie galimybes klubui gauti li
cenziją. Pagal jį esamomis są
lygomis dabar klubams licenzijos 
išduodamos kiek sunkiau, bet šiuo 
atveju nesusidarys sunkumų, nes 
čia steigiamas tautinis klubas, o 
ne kokios organizacijos. Mat, vi
sos kitos tautybės taip pat turi 
savus klubus. Drauge jis priminė, 
kad licenzijų teisme daug atsi
žvelgiama į tai, jog patys klubo 
nariai sudeda pinigų statybai. 
Tuo pačiu norima pastoti kelią, 
kad besisteigiąs klubas pradžioje 
perdaug neklimptų į skolas ir tuo 
pačiu garantija, kad ne keli as
menys to klubo nori, o visi klubo 
nariai. Todėl ir teismas su daugu
ma labiau skaitosi.

Pagal Klubo pirmininko apy
tikrius apskaičiavimus, klubo pas
tatymas ir įrengimas kainuotų 
apie 90.000 dolerių, iš kurių būtų 
galima apie 60.000 pasiskolinti, 
gi likusius turėtų sudėti kaip au
kas ar paskolas patys klubo na
riai. Šiai minčiai daugumas narių 
pritarė ir visa eilė pasirašė pasi
žadėjimus didesnei ar mažesnei 
sumai. Taip, kad tik per susirin
kimą tų pasižadėjimų susidarė 
6.000 dolerių suma. Klubo vadovy
bė ryžtasi trumpu laiku apeiti vi
sus klubo narius ir jeigu visi no
riai prisidės, tai gal dar šiais me
tais klubas bus pastatytas.

Susirinkimas buvo pravestas 
gana sklandžiai, dalyvavo apie 
150 asmenų, iš kurių buvo eilė ir 
ne klubo narių, bet atėję tik šiaip 
pasiklausyti.

Iš viso ko atrodo, kad Sydnė
jaus Lietuvių Klubo svajonė ti- ,, 
krai realizuosis. Iš visų nuotaikų >J< 
matėsi, kad tokio klubo žmonės 
nori ir kad jis turės gražias per- M

spektyvas. Iš privačių klubo va
dovybės asmenų pasisakymų gir
disi, kad būtų gražu, jeigu kuo 
daugiau lietuvių rašytųsi į klubą 
ir padėtų šitą projektą greičiau 
realizuoti. Šitą užbaigus lengviau 
būtų sprendžiamos ir visos ki
tos Sydnėjaus lietuvių problemos. 
Sydnėjaus lietuviai tada turėtų 
pastovią vietą su įvairiais kultū
riniais ir pramoginiais įrengimais 
lietuvių pinigas nenueitų į šalį, 
bet liktų lietuvių tarpe, kuris ga
lėtų būti panaudojamas ir kitiems 
visuomeniniams bei kultūriniams 
lietuvių reikalams, žodžiu, reika
las atrodo gana optimistiškas ir 
daug žadantis. Gal vieną dieną ir 
Sydnėjaus lietuviai praregės, kad 
laikymasis lokalinio uždarimo 
nieko gero neduoda.

(g r.)
GEELONG

PAMINĖTI IŠVEŽTIEJI
Birželio 18 d. Geelongo lietuvių 

bendruomenė paminėjo tragiškus 
birželio trėmimus.

Tą dieną pamaldas atnašavo ir 
progai pamokslą pasakė kun. P. 
Dauknys. Pamaldų metu giedojo 
Geelongo Liet. Choras, vad. p. J. 
Juškos.

2.30 vai. p.p. Liet. Namuose 
susirinko gausus būrelis lietuvių 
prisiminti padarytas mūsų tautai 
okupanto skriaudas. Minėjimą 
pradėjo apyl. p-kas Dr. S. Ska- 
pinskas, kuris giliais žodžiais nu
švietė ir priminė, kas įvyko 1940 
ir 1941 metais, tuoj po karo pa
baigos ir kas vyksta dabar pa
vergtoje tėvynėje.

Pagerbus susikaupimo minute 
visus žuvusius už Lietuvos laisvę 
buvo paprašytas p. J. Juška skai
tyti šiais dienai paskaitą. Pre
legentas tikrai giliai palietė ir 
išdėstė šio minėjimo reikšmę bei 
prasmę.

Po paskaitos savaitgalio mokyk
los mokiniai A. Klovaitė ir A. 
J4nČiauskaitė padeklamavo turi
ningų eilėraščių. Pabaigai Geelon
go Liet. Choras, vad. p. J. Juš
kos, sudainavo keletą dainų. Mi
nėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Programą rūpestingai pravedė p. 
A. Brazdžionienė. Samanis

EVANGELIKŲ PAMALDOS 
SYDNĖJUJE

Sekmadienį, liepos 9 d., 12 vai. 
30 min. nuolatinėje pamaldų vie
toje, vokiečių evangelikų šventyk
loje, Goulburn st. įvyks pamaldos 
lietuviams evangelikams.

Kviečiame pamaldose dalyvauti. 
Parapijos Taryba

fi

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

EKSKURSIJA AMERIKON
Ryšium su ateinančių metų 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimu, įvykstančiu 1968 m. rug
piūčio pabaigoje - rugsėjo pradžio 
je ALB Krašto Valdyba organzuo- 
ja Australijos lietuvių ekskursi
ją į Ameriką iki New York. Tuo 
norima, kad kuo daugiau lietuvių 
galėtų dalyvauti Pasaulio Lietu
vių Seime drauge su Australijos 
Liet. B-nės atstovais, pasimatyti 
su artimaisiais, pasidairyti po 
Naująjį Pasaulį o drauge ir pasi
naudoti lengvatomis, kurias tei
kia grupinė išvyka. Visi norintie
ji tuo laiku keliauti į Ameriką su 
grupe skubiai registruojasi pas

Krašto Valdybos p-ką p. S. Na- 
rušį 36 Berrille Rd., Beverley Hill, 
N.S.W.

Visus kelionės formalumus suti
ko maloniai sutvarkyti A. Ži- 
liskas Melbourne (City Travel 
Center, Hube Arcade - 318-322 
Lt. Collins St., Melbourne, Vic.). 
Jo patiektais daviniais kelionė 
lėktuvu kainuotu asmeniui vyks
tant

Melbourne - New York ir atgal 
su grupe $809.00
Melbourne - New York ir atgal 
pavieniai $1155.80
Sydney - New 
grupe
Sydney - New 
vieniai

Pagal kainą
išskristi iš Sydney, bet tuo reika- 

dar bus galima aiškintis.
Inf.

York ir atgal su 
$778.75 

York ir atgal pa- 
$1112.50. 

patogiausia būtų

lu

MELBOURNO LIET. SPORTO KLUBAS VARPAS KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

METINIAM BALIUJE
kuris įvyks liepos 14 d. (penktadienį) Brunswick Town Hall.

X

S

£<salė.
B n

Įvairūs gėrimai ir užkandžiai. Muzika 
Veiks rūbinė.

pritaikinta visiems. Solo dainos. Apšildoma

$ 1.50, aktyviems Varpo sportininkams $ 1.00.
A. Bladzevičių telef. 337-6492 ir pas kiek-

Priminti trėmimai Adelaidėje
(Išvežtųjų minėjimas ir Paverg

tųjų Tautų Savaitė)
Adelaidės TV stotys ir vietos 

spauda paminėjo Pietų Australi
jos Baltų Tarybos suorganizuotą 
metinį išvežtųjų minėjimą, kuris 
buvo pravestas sekmadienį, birže
lio 25 dieną. Jis susidėjo iš dviejų 
dalių: vainiko padėjimo prie Ne
žinomo Kareivio kapo ir atitinka
mos programos Miesto Rotušėje.

Miesto Rotušė buvo pilna. Be 
keliolikos pirmas vietas užėmusių 
vadovaujančių australų, visą sa
lę daugumoje užpildė trijų tautų 
pabaltiečiai. Būtų buvę tikrai gra
žu, jei visi tie, kurie susirinko 
šiton salėn, būtų dalyvavę ir vai
niko padėjimo iškilmėse. Dabar 
australų spauda gal ir sarkastiš
kai pastebėjo, kad vainiko padė
jimo iškilmėse dalyvavo apie 70 
pabaltiečių. Reikia pasakyti, kad 
90% čia sudarė lietuviai. Be vie
nos latvės, visos kitos tautiškais 
drabužiais pasipuošusios pojnios 
buvo vien lietuvės. I jas kaip tik 
ir buvo nukreiptos TV filmuoto- 
jų kameros. Lietuvių atstovai Bal
tų Taryboje (p. p. V. Linkus ir 
Jz. Lapšys) galėtų šį faktą pa
naudoti ir paspausti kaimynus dėl 
jų apsileidimo ir abejingumo. Vai
niko padėjime tinkamą įspūdį te
gali padaryti tik gausus dalyvių 
skaičius.

Minėjimo programoje pagrindi
niu kalbėtoju buvo P.A. Parla
mento narys R. R. Millhouse, ku
ris bolševikines skriaudas, pada
rytas ir tebedaromas pabaltie- 
čiams prieš 26 metus surišo su 
visa eile skriaudų, padarytų ki
toms kadaise laisvoms tautoms. 
Kalbėtojo įsitikinimu, prieš bol
ševizmą reikia kovoti visiems ir 
visur visomis prieinamomis prie
monėmis, įskaitant pasipriešinimą 
ginklu.

{vedamoji Baltų Tarybos pir
mininko esto H. Lomp kalba ir 
jauno 
mintys 
reikšmę 
tojimu, 
giamos _ _ _
tvarkoje.

Dvi rezoliucijos (Australijos 
ministeriui pirmininkui Harold 
Holt ir Didžiosios Britanijos — 
H. Wilson) perskaitė tautiškai 
apsirengusi jauna lietuvaitė D.D. 
Viliūnaitė. Baltų Taryba, kreipda
mos! į M.P. Holt’ą, dėkojo aus
tralų vyriausybei už jos budru
mą kovoje su komunizmu ir pra-

latvio (dantų gydytojo) 
apie dienos (trėmimų) 
turėjo tam tikrų pakar- 
tačiau abi buvo neišven- 
dabartinėje parengimų

Lietuvių Karių Veteranų Ramo
vės skyriaus susirinkimas.

Pasibaigus tą vakarą lietuviško 
filmo rodymui kviečiame visus ra- 
movėnus su paniomis ir prijau
čiančius mūsų darbui pasilikti ma
žojoje salėje trumpam susirinki
mui.

Susirinkime dajlyva^s Krašto 
Valdybos pirmininkas p. S. Naru
šis kuris taip pat vadovauja ir 
Sydney ramovėnams, todėl mano
me, kad visiems bus įdomu prie 
kavos puoduko aptarti mūsų veik
los reikalus ir iš svečio išgirsti 
kas naujo kituose skyriuose. 

Valdyba

BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Liepos 9 d. (sekmadienį) 2 vai. 
30 min. p.p. Pocių namuose, 338 
Brunswick Rd. West Brunswick 
šaukiamas Melbourno Liet. Blai
vybės Dr-jos susirinkimas, į ku
rį visi nariai maloniai kviečiami 
atsilankyti. Programoje p. J. Mu- 
loko paskaita iš jo ilgo gyvenimo 
atsiminimų ir šis tas daugiau.

M.L.B.D. Valdyba

“AUKSO ŽĄSIS” 
MELBOURNE

Pranešame Melbourno ir apy
linkių lietuviams, kad A.L.B. Kraš 
to Valdybos pirm-ko p. S. Naru
šio lankymosi proga liepos 15 d. 
(šeštadienį) 5 vai. p.p. Melb. Liet. 
Namuose bus rodomas lietuviškas 
filmas ‘Aukso žąsis”. Filmas pa
gamintas Amerikoje vadovaujant 
autorei ir režisorei B. Pūkelevi- 
čiūtei. Filmas trunka dvi 
das. Tai reta ir maloni 
pamatyti ir išgirsti sava 
pirmą filminį veikalą.

Už įėjimą bus renkama

valan- 
proga 
kalba

PLUNKSNOS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Klubo pirmininkas praneša, kad 
sekantis Plunksnos klubo susirin
kimas numatomas liepos 23 d., 
sekmadienį p.p. Kazokų namuose 
13 Percy St., Bankstown. Posė
džio programoje dail. Leono Ur
bono pranešimas iš jo kelionių po 
Šiaurės Ameriką, šalia to pa
šnekesiai einamaisiais klubo rei
kalais. Renkamės 4 vai. p.p. Visi 
kviečiami prisilaikyti punktualu
mo.

Pabaiga 1.30 ryto
NESIGAILĖSITE.ATEIKITE —

Bilietų
Stalus ir 

vieną Sp. Kl.
Pradžia 7.30 v.v.

kaina $2.00, moksleiviams 

bilietus galima užsakyti pas 
Varpas Valdybos narį.

šė jį daryti žygių judinti Pabal
tijo tautų pavergimo klausimą, 
Jungtinėse Tautose. Ir jis buvo 
prašytas panaudoti savo įtaką 
Londone dėl Pabaltijo aukso. Vi
sa rezoliucija, pasiųsta D. Brita
nijos ministeriui pirmininkui lietė 
Pabaltijo valstybių aukso rezer
vus Anglijos Banke. Jam buvo 
pastebėta, kad Wilsono - Kosygi
no slaptas susitarimas pasidaly
ti Pabaltijo valstybių aukso re
zervus primena Ribbentropo - 
Molotovo slaptą susitarimą likvi
duoti Pabaltijo valstybes.

Meninę minėjimo programą ant 
savo pečių išnešė trys pabaltie
čių chorai, kurie susijungę pra
džioje pagiedojo God Save the 
Queen ir A. Topmano Requiem, 
o pabaigoje — visų trijų Pabalti
jo valstybių himnus. Viduryje 
kiekvienas choras atskirai davė 
po porą savų dainų. Lituania cho
ras davė A. Kačanausko Maldą 
už Tėvynę ir A. Budriūno Mano 
Prabočių Žemė. Ši paskutinioji 
buvo dainuojama kartu su soliste 
G. Vasiliauskiene; vargonais pri
tarė latvis G. Krums, o pianinu 
N. Masiulytė. Vėlesnėje progra
mos dalyje solistė G. Vasiliauskie
nė atskirai padainavo dar dvi lie
tuviškas dainas.

Be chorų, latviai dar davė jau
ną celo solistą Janis Laurs ir 
vargonų solistą G. Krums, kuris 
vargonais grojo savo kompoziciją.

Pavergtųjų Tautų Savaitė, kaip 
iš parengimu atrodo, bus plates
nio masto. Ji apjungs ne tris, bet 
daugiau kaip tuziną pavergtų 
Europos tautų.

Savaitė prasidės liepos 23 ir 
baigsis 29 dieną. Pirmoji diena 
skirta vainiko padėjimui (2.15 p. 
p., sekmadienį, liepos 23 d.) Per
nai per panašias vainiko padėji
mo iškilmes buvo susirinkę apie 
1000 pavergtas tautas atstovau
jančių. Šiemet, tikimasi, jų bus 
daugiau.

Pavergtųjų tautų atstovai, pa
dėję vainiką, atskiromis tautybė
mis su plakatais ir vėliavomis žy
giuos į miesto Rotušę, kurioje kal
bės visa eilė žymių politikų. Pas
tebėtina, kad pavergtųjų tautų 
komitetui pirmininkauja P. Aus
tralijos parlamento narys W. 
MacAnaney, o sekretoriauja DLP 
partijos sekretorius.

Iškilminga vakarienė, dalyvau
jant visai eilei P. Australjos po
litikų, rengiama tą patį vakarą

(7.30) Lietuvių Katalikų Centre. 
Lietuviai, norintieji šioje vaka
rienėje dalyvauti, gali susitarti 
su mūsų' atstovų Pavergtųjų tau
tų komitete p. M. Pocium tele
fonu 79-5738.

Šioje savaitėje yra pažymėtina 
antikomunistinės literatūros pa
roda, kuri bus oficialiai atidary
ta liepos 27 dieną 7.30 vakare 
Master Builders Association salė
je, South Terrace. Už pusvalan
džio ten pat bus 
munistinių filmų 
da bus atidaryta 
ir šeštadienį.

Pavergtųjų tautų savaitė bai
giama tarptautiniu koncertu, ku
ris vyks šeštadienį, liepos 29 d. 
8 vai. vakare Latvių Salėje.

Nuoširdžiai norėtųsi, kad šioje 
savaitėje lietuviai tikrai aktyviai 
reikštųsi kiekviename pasirodyme. 
Šiais laikais ne programų išpil- 
dytojų trūksta, bet tų, kuriems 
yra skirtos vietos salėse progra
mų pasiklausyti. Atsimenant, kad 
pernai lietuviai visur gausiai da
lyvavo, reikia tikėtis, kad šiemet 
jie dar gausiau susitelks po lietu
viška vėliava ir mūsų siekinius 
nusakančiais šūkiais. Įsidėmėtina, 
kad šiųmetinėj eisenoj kiekviena 
tautybė žygiuos atskirai. Dėl to 
būtu tikrai skaudu, jei po Lietu
vos vėliava susirinktų tik saujelė. 
Tikėkim, kad baiminimasis be
reikalingas.

Pavergtųjų tautų savaitės pa
rengimas komitetui kelia ir finan
sinių rūpesčių. Atsirandančias iš
laidas, jis tikisi padengti pajamo
mis iš tarptautinio koncerto ir au
komis, kurias, kaip ir pernai, kiek 
viena tautybė renka atskirai šiam 
specialiam tikslui Atrodo, kad 
mūsų atstovas P.T. Komitete taip 
pat tikisi, jog lietuviai mielai pri
sidės savo aukomis prie šio svar
baus reikalo. Pavergtųjų tautų sa
vaitė, gimusi ne taip jau seniai, 
sudaro tikrai gerą progą susijun
gus su pavergtųjų tautų atsto
vais, stipriau pareikšti savo pro
testą prieš nuolatinį lietuvių tau
tos kankinimą.

pradėtas antiko- 
vakaras. Paro

viau penktadienį

HOBART

L-S.

AUKOS
Atminimų Fondui 
nedidelė Hobarto (Tas- 
apylinkės narių dalelė, 

pas Hobarto apyl.

Mylimai močiutei mirus,
EUGENIJŲ NARBUTĄ 

liūdesio valandoje širdingai užjaučiame.

A.J. Macijauskai 
(Macky)

Garbės ir
Nors ir 

manijoje) 
susirinkusi 
pir-ką L. Simanauską pirmą kar
tą atsilankiusio ALB Krašto Val
dybos p-ko p. S. Narušio proga 
paaukojo minimam fondui šie as
menys :
po $5.00 L. Simanauskas ir J. An
drikonis ;
po $2.00: J. Vasiliauskas ,G. Ko- 
žikas, P. Beržanskas, P. Šiaučiū
nas, J. Kožikas ir A. Kantvilas. 
Viso 22 doleriai.

Kiek vėliau p. J. Andrikonienė 
savo sūnaus Alfonso gimtadienio 
sukakties (jam suėjo 20 metų) 
proga šiam fondui uaskyrė 2 do
lerius. Tad iš viso $24.00

Už įėjimą bus renkama aukos 
kult, reikalams: suaugusiems $1.00 
pensininkams ir jaunimui po 50 
centų. Moksleiviams veltui.

Prieš filmo demonstravimą 
Krašt oValdybos pirm-kas p. S. 
Narušis tars įžanginį žodį palies
damas bendruomeninio gyvenimo 
aktualijas.

Melbourno Ap-kės V-ba

MELBOURNO RAMOVĖNAMS
Liepos 15 d. šeštadienį, 8 vai. 

vak., Lietuvių Namuose, 50 Errol 
St. North Melbourne šaukiamas

KNYGŲ PLATINTOJAMS
Visi spaudos platintojai, gavę 

platinimui knygas “Krepšinio iš
vyka Australijon” ir “Plunksna 
ir Žodis”, prašomi skubiai atsis
kaityti už parduotus minėtų kny
gų egzempliorius pinigus siun
čiant šiuo adresu: A. Laukaitis, 
18 Miller St., Ashfield, N.S.W. 
Drauge malonėkite pranešti, kiek 
minėtų knygų egzempliorių palikę 
neišparduota.

A. Laukaitis

VAIRAVIMO MOKYKLA

EUROPA
$ 2.75 už valandą

Norį sėkmingai iimokti vairuoti, skambinkite
74 1338

Geriausios vairavimo pamokos

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kh-Jcū

Pereitą kartą pasižiūrėjęs, kaip 
Lidcombe liet, namuose choristės 
pamylėjo savo dirigentą Joninių 
proga, tai vos neapsiverkiau — 
kodėl gi man duotas toks nelai
mingas vardas, kad net kalendo
riuje nėra įrašytas!

Kažkas stebisi, kodėl Newcast
le apylinkės buvęs pirmininkas 
S. Žukas pasitraukė iš apylinkės 
prezidento. Vieni aiškina, kad jis 
dabar vaikšto pajūriais rankioda
mas akmenėlius papuošti savo dar 
žui, kiti vėl kažką kitą prasima
no. Mano žiniomis pats p. Žu
kas dasiprotėjo: kam, sako, man 
pirmininkauti, jeigu aš ir be to 
visai apylinkei diriguoju!

Patiko mūsų Krašto Valdybos 
pirmininkui lankyti lietuvių kolo
nijas: štai jau trečią ratą pra
dėjo aplink Australiją, tik šį 
kartą jau didesne orbita - kliudys 
ne tik Hobartą, bet ir Perthą.

Birželio 24-tą dieną, p. Jono 
Basčio varduvių proga, Jo pui
kiuose namuose, susirinko būrelis 
artimų draugų pasveikinti Jono.

Prie vaišių salo pakeltas tostas 
ir sugiedota “Ilgiausių Metų”. 
Dainuota ir daug liaudies daine
lių. Tenka skaityti, kad kai kur 
iškilminguose pobūviose būna 
grietinėlė, čia pas p.p. Basčius 
buvo ne tik grietinėlės, bet buvo 
ir kugelio su grietinėle.

AUDROS NUOSTOLIAI
Australijos šiaurės rytiniame 

pakrašty audra išgriovė paplūdi
mius net sudarydama pavojaus ar 
ti pakraščio stovintiems namams. 
Ypač daug nuostolių Surfers 
Paradise ir aplinkiniuose apgy
ventuose pakraščiuose.

Burmoje, ypač Rangūno mieste 
prasiveržė praeitą savaitę de
monstracijų banga prieš kiniečius, 
įsisiūbavusios prieškinietiškos ma 
sės išgriovė kinietiškas mokyklas, 
sudaužė kiniečių automobilius, vie
šai degino Mao Ce Tungo pa
veikslus.

Prieš dvejus metus Australijon 
iš Kanados buvo atvykęs lietuvis 
profesionalas “kartožninkas” p. 
Butkus. Jis lankėsi didesnėse lie
tuvių kolonijose kortuodamas su 
lietuviais. Buvo kalbėta, kad Can
berros lietuviai ilgai jį prisimins, 
nors ir Sydney lietuvius gerokai 
“apčystijo”. Teko nugirsti kad 
Jis mano neužilgo ir vėl atvykti 
Australijon, nes p. Butkui čia pa
tinka. Kai kas kalba, kad 

Butkus ne tik profesionalas 
.... ........................... bet ir 

pokerį
p- . .
“kartožininkas” (gambler) 
didelis lietuvis patrijotas, 
lošia tiktai su lietuviais...

r:

PADĖKA
Birželio mėnesio tragiškieji mū

sų tautai įvykiai įspūdingai pami
nėti Melbourne bažnyčioje.

Melbourno Apylinkės Valdyba 
dėkoja:
gerb. kun. P. Vaseriui už šv. Mi
šias, prasmingą pamokslą ir įs
pūdingą mirusiųjų pagerbimą;
parapijos chorui ir jo vadovui p. 
P. Morkūnui už gražias ir jau
trias giesmes;
visiems tautiečiams, dalyvavu
siems šiame minėjime — pamaldo
se.

Melbourno Apylinkės V-ba

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcaste- 

lio ir aipylinkės lietuviams bus 
laikomos liepos 9 dieną 11 vai. 
Lauryno bažnyčioje, Brodmedove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
nuo 10,30 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S.J.

Būdamas New Yorke sovietą 
Kosyginas pastebėjo, kad Stalino 
duktė Svetlana esanti morališkai 
nepatikima asmenybė ir tikra li
gonė. Mums tik gaila, kad kiti 
bando ar bandys ją panaudot^ 
kaip politinį įrankį diskredituoti 
Sovietų Sąjungai.

IESMINE
(B.-B.-Q.)

Liepos 15 d.
LIDCOMBE

IHusu Pastogė
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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