
KO MUMS
STINGA?

Sako, šiuo metu pasauly įsi
gali taip vadinama ekumeninė 
dvasia. Tūkstančius metų truku
si įtampa tarp krikščioniškų Sa
kų pamažu ima atslūgti. Net 
prieSingos politinės sistemos 
kaip kapitalizmas ir komunizmas 
ieško "taikingo sugyvenimo” bū
dų. Tik mes dažnais atvejais sa
vo tarpe tos ekumeninės dvasios 
labai pasigendame ir vietoj ieš
koję kelių ir būdų savo ir taip 
negausias gretas labiau suglau
dinti, savo jėgas sujungti pozity
viam kūrybiniam darbui, mes tai 
šen tai ten išsišokame ir kartais 
labai ne vietoje ir nelaiku su 
priekaištais ir net vieni kitų ap
kaltinimais. Iškyla koks nors ak
tualus ir jautrus klausimas ar tai 
spaudoje, ar susirinkimuose ar
ba patiekiamas koks naujas pa
siūlymas, tad vietoje jį svarčius 
tuoj vieni kitiems prikaištauja- 
me ir nusisukę nuo svarstomojo 
dalyko pradedame įtarinėti arba 
net grasinančiai pulti. Šitoks 
metodas jokiu būdų nėra kūry
binis, o greičiau ardomasis. Mū
sų gretos, kaip minėta, nėra jau 
taip labai gausios aktyviaisiais, 
vis tik kai sėjama įtarimų sėkla 
savųjų tarpe, įr iš tų pačių eilė 
atkrinta nenorėdami gauti atitin
kamos etiketės. O tokių etikečių 
gamyba pasirodo labai lengva.

Kad tos vieningumo dvasios 
mes dažnai stokojame, pavyz
džių toli nereikia ieškoti. Toli 
nesidairant tik pažvelkime į šių 
metų pirmų pusmetį. Iškilę aš
trūs nesutarimai sporto sąjungo
je nebuvo sprendžiami ieškant 
bendro ir nuoširdaus sutarimo ir 
taikingo [vykusių nesklandumų 
išaiškinimo, bet pirmoj vietoj 
pagrindinis ginklas buvo vieni 
kitų kaltinimas. Krašto Tarybo
je pasigirdo viena kita naujoviš- 
kesnė mintis svarstant lietuvy
bės išlikimo galimybes, bet jų 
nesvarstant buvo atmestos kaip 
kenksmingos bendram reikalui. 
O vis tik būtų buvę išvengta di
sonanso, jeigu tos mintys bent 
pro forma būtų buvusios pa
svarstytos. Gal tų pačių išvadų 
lygiai taip pat būtų prieita, kaip 
kad pasisakė suvažiavimas, bet 
bent būtų buvus išlaikyta sutari
mo ir bendradarbiavimo nuotai
ka, kad štai mes visi tuo giliai 
rūpinamės ir net kontroversinės 
mintys lygiai svarstytinos.

Štai neseniai iškilo bendravi
mo su Lietuva klausimas (tiks
liau būtų išsireiškiant, bendravi
mas su pavergtos Lietuvos lietu
viais, bet ne su Lietuva, nes sa
varankiškų Lietuvos atstovų da
bartinėje Lietuvoje nėra). Klau
simas kiekvienam aktualus, nes 
jis labai tampriai rišiasi ir su 
mūsų pačių išlikimo problema, 
Vis tik iš tos pačios viešosios 
polemikos nesijuto, kad į patį 
reikalą nuoširdžiai pasižiūrėta, 
greičiau įtartinai, kas įnešė kar
taus disonanso. Ir kodėl ir šito 
klausimo nebuvo galima darniai 
ir nuoširdžiai pasvarstyti be už- 
metinėjimų vieni kitiems?

Tai tik keli ir labai vieši pa
vyzdžiai. O kiek tokių ir gal dar 
aštresnių susikirtimų vyksta su
sirinkimuose arba šiauresniuose 
rateliuose! Gal mes jau tokie, 
kad be kovos negalime gyventi. 
Užsibaigė pasaulėžiūrinės risty- 
nės, tai susirandam kitokių. Gin
čas visada galioja kaip kūrybi
nis akstinas, tačiau ginčas ginčui 
nelygu. Deja, mūsų ginčai pap
rastai neskelia kūrybinės ki
birkšties, o baigiasi destrukcija. 
Kad ginčas duotų pozityvių vai
sių, jis turėtų būti toks kovos 
laukas, kur nesiekiama priešin
gos pusės žudyti, bet sutartinai 
ir nuoširdžiai ieškoma tiesos. 
Čia būtina ne tik vieningumo 
dvasia, bet ir tolerancija, net 
meilė priešingai pusei nesipuo- 
lant kaltinti kito klaida ir ne
priekaištaujant, kad kitas į tą 
patį dalyką pasižiūri iš kitokios 
perspektyvos. Toksai idealus 
ginčas yėa menas, bet jis iš
mokstamas ir ypač mes turėtu
me jo mokytis. Juo labiau mums 
svarbu, kad mus jungtų idealas 
ir tos jungties net ir ginče nepra
rastume. O čia ir būtų įgyven
dinta toji šiandie plačiai komen
tuojama ekumeninė dvasia.

(v. k.)
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PAS MENININKUS
PREMIJUOTA SKULPTORĖS 

IEVOS POCIENĖS KŪRYBA
Bundaberg (Bundabergo mies

to) Queenslande, jubiliejinio šimt
mečio meno parodoje, kurioje da
lyvavo menininkai iš visos Austra
lijos, buvo suteikta pirmoji pre
mija ($400.00) Adelaidėje gyve
nančiai skulptorei Ievai Pocienei 
pusiau su kitu skulptorium už 
išstatytus meno kūrinius skulptū
ros skyriuje.

Queenslando laikraščiai plačiai 
aprašė premijuotą kūrybą ir gra
žiai įvertino mūsų dailininkę.

Adelaidėje p. I. Pocienė yra ge
rai pažįstama ne tik kaipo meni
ninkė, bet ir kaipo kultūrininkė - 
visuomeninkė. Ji šiuo metu yra 
Adelaidės Apylinkės V-bos iždi
ninkė.

Tenka tik pasveikinti ir pasi
džiaugti laimėjimu. Sėkmės atei
tyje.

(ALŽ)

IR VĖL LAIMĖJIMAS

Adelaidiškiams plačiai žinomas 
fotografinio meno mylėtojas, vie
tinių ir tarpvalstybinių foto pa
rodų rengėjas, daugybės premijų 
laimėtojas p. Vytas Vosylius, šio
mis dienomis vėl laimėjo “Adelai
de Camera Club” Robertion tro
fėjų už geriausią charakterio nuo
trauką.

(ALŽ)

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
NEGRŲ RIAUŠĖS AMERIKOJE

Ankstyvesnės negrų riaušės, pa
lyginus su šios vasaros padarytais 
medžiaginiais nuostoliais pasibaig
davo gana ramiai. Pasitaikydavo 
kruvinų susirėmimų ir, aišku, au
kų. Prieš dvejus metus Los An
geles mieste areštuojant girtą ne
grą šoferį sukelta riaušių banga 
baigėsi 35 užmuštais ir apie 1000 
sužeistų.

Didžiausia maištininkų neapy
kanta pasireikšdavo prieš policiją 
bei pavienius žmones: policijos 
automobiliai apverčiami ar sude
ginami; krautuvės ar sandėliai 
apiplėšiami; pasikeičiama aštriais 
žodžiais ar kumščiais ir sukišus 
didžiausius trukšmadarius kalėji- 
man riaušės vėl aprimdavo.

Tokios riaušės kaip šią vasarą, 
Amerikoje įvyko pirmą kartą. Šį 
syk negrai buvo geriau organi
zuoti, daugiau įnirtę ir ginkluo
ti. Negrų sukilimas įvyko spon
taniškai paliesdamas 80 didesnių 
Amerikos miestų ir pareikalau
damas 40 žmonių aukų užmuštais. 
Krašte sukelti gaisrai ir plėšika
vimas padarė 2500 milijonų dole
rių medžiaginio nuostolio. Savai
tę laiko užsitęsusios negrų riau
šės ir sukelti gaisrai paliko dau-

JAV Gynybos min. Mac Namara kairėje ir specialus prezidento 
paaiuntinys M. Taylor, neseniai lankęsis Australijoje su specialia 

misija
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Dail. V. Ratas neseniai turėjo savo dailės labai sėkmingą parodą Čikagoje. 
Nuotraukoje vienas iš ciklo Jūratė ir Kastytis — tinklai.

gyvybę gyventojų be pastogės, o 
savo veiksmais tarsi primine pi
lietinį karą.

Detroit mieste ,kur vyko sun
kiausia policijos kova prieš maiš
tininkus ir policijai praradus kon
trolę, teko iškviesti Amerikos 
“folksšturmą” — National
Guards. Įtampai didėjant kreipta
si pagelbos į kariuomenę, bet ir 
šiai atsidūrus sunkumuose reikė
jo imtis rimtesnių apsaugos prie
monių: šarvuočių, tankų ir he
likopterių pagelbos.

Komunistų spauda Amerikos 
riaušių kitaip nevadino kaip “pi
lietiniu karu”. Bet ir čia komu
nistų spauda negalėjo apsieiti ne
suporavus Amerikos vidinių nera
mumų su Vietnamo “civiliniu ka
ru’’. Rusijos žinių agentūra Azi
jos kraštams tokius neramumus 
pavadino: “Klasių kova artėjanti 
prie . visuotinio pilietinio karo. 
Amerikos imperialistai grąsina 
dvejopu rasių karu prieš pasaulį 
— vienas prieš beginklius negrus, 
kitas prieš azijatus Vietname”.

Jeigu sovietai negrų riaušes 
pavadino pilietiniu karu, dėl to 
nevertėtų ginčytis. Sovietai toje 
srity specialistai — daug patyri
mo turėjo 1917 m. ir po to kapo

dami monarchistų galvas ir 
skersdami nekaltus žmones mili
jonais. Įdomu, kaip sovietai api
brėžtų Vengrijos sukilimą? Ti
kriausiai ten vyko “fašistinė, 
priešrevoliucinė akcija prieš de
mokratišką Vengrijos socialistinę 
santvarką”.

Gi skirtumas tarp abiejų suki
limų yra gan paprastas. Vienur 
Vengrijos patrijotai paguldė gal
vas kovodami prieš raudono oku
panto opresiją, kitur — vagys, 
plėšikai, pramuštgalviai ir įvai
raus tipo kriminalai kėlė krašte 
suirutę lygių teisių tarp rasių 
vardu. Jeigu negrai teisina savo 
veiksmus kaip kovą dėl lygių tei
sių su baltaisiais, neatrodo, kad 
jų pasirinktos priemenės patei
sina siekiamus tikslus. Kraštui 
bet kokios riaušės yra žalingos, 
tačiau individai, o šiuo atžvilgiu 
negrai, labiausiai dėl to nuken
čia.

Newark ir Detroito miestuose 
kame riaušės vyko tirštai apgy
vendintuose negru kvartaluose, di
džiausią žalą patyrė patys negrai 
— krautuvių sąvininkai. Iš 26 už
muštų, neskaitant negyvai sus
pardyto policininko ir kito iš pa
salų nušauto, 24 žuvo negrai.

Negrų riaušės Amerikoje, taip 
kaip ir mados, yra sezoninės. Vie
nos įvyksta rudenį ar pavasarį

ĮVYKIAIį
Kovoje su komunistais Vietna

me amerikiečiai panaudoja šunis 
seklius, kurie padeda surasti par
tizanų įsitvirtinimus arba perspė
ja artėjant priešui.

— ★ —
Kinijoje pasipriešinimas Mao 

režimui neatslūgsta. Neseniai kru
vinos kautynės vyko Kantone, o 
paskutiniu metu ir šanhajus išė
jo prieš Mao. Spėjama, kad Mao 
Ce Tungo režimas greičiausia ga
li subyrėti.

Sovietai perspėjo Kūbos dikta
torių Castro, kad jis nesikištų į 
Pietų Amerikos vidaus reikalus 

ir savo ramia charakteristika su
tampa su tuo metu ramia gamta. 
Kitos — vidurvasary, kada oras 
tvankus, ir kada karščio slegian
čios naktys skatina jaunus ne
grus bastytis gatvėmis “looking 
for trouble”. Žiemą, kai visa gam
ta miega, miega ir negrai.

Riaušių įkarštyje negrų intelek
tualai, bei šiaip pasižymėję kovo
tojai už lygias pilietines teises, 
pravedė skubią konferenciją. Pa
grindinėje mintyje buvo iškeltas 
sumanymas atskiros negrų valsty
bės formavimo Amerikoje. Visi 
dalyviai tokiai minčiai pritarė, 
beliko tik apsispręsti kurį tinka
miausią J.A.Vbių kampą reikėtų 
pasirinkti. -i

Gaila, kad negrai nedalyvavo 
panašaus pobūdžio baltųjų konfe
rencijoje, kur kaip tik ta pačia 
tema buvo kalbama.

Amerikos biznieriai, šie irgi tu
rėjo savotišką sumanymą ne
grams: jie sutiko sumokėti iš sa
vo kišenės visas susidariusias ke
lionei išladas, ir taip nupirkti di
džiulį žemės plotą, jei negrai su
tiktų vykti į Afriką.

LAZDOS ANTRAS GALAS
Prieš tris mėnesius Amerikos 

prezidentui Johnsonui atsilankant 
į K. Adenaurio laidotuves, susida
rė palankios aplinkybės pasikalbė
ti J. A. Valstybių ir Vokietijos 
reikalais. Kaip tik tada, prieš 
kanclerio Adenaurio mirtį, vaka- 
karų Vokietijos vyriausybė suži
nojo apie amerikonų stambius pa

keldamas revoliucijas. Maskva 
teigia, kad vietinių kraštų revo
liucionieriai geriau žino vietos są
lygas ir gali savo darbą atlikti 
sėkmingiau. Castro kišimasis te
sąs tik trukdymas vietinėms re
voliucinėms jėgoms.

— ★ —
Australijos gynybos ministeris 

Mr. Fraser išvyko į Vietnamą su
sipažinti vietoje su karine padėti
mi ir aplankyti Australijos dali
nius. Klausimas, ar Australija nu
mato papildyti savo dalinius, jis 
pareiškęs, kad šitai nenumatoma.

— ★ —
Vietnamo vandenyse užsidegė 

keitimus N.A.T.O. struktūroje. Iš 
vakarų Vokietijos, taip rašė ame
rikoniška spauda, yra numatoma 
atitraukti amerikiečių sunkiuosius 
bombonešius ir dalį kariuomenės.

Vokiečiai skaitėsi su amerikonų 
pajėgų mažinimu ypač susijus su 
naujais kariniais reikalavimais 
pietryčių Azijoje. Jeigu ame
rikonų kariuomenės atitrauki
mas būtų vykdomas to vokiečiai 
nepajėgtų pakeisti, tačiau tai tu
rėjo būti daroma diplomatiniais 
keliais ir pasitarus su vak. Vo
kietijos vyriausybe. Visgi ameri
konai pasirinko amerikonišką di
plomatiją — painformuodami vo
kiečius per savo spaudą.

Kaip tik šituo reikalu vakarų 
Vokietijos vyriausybė jautėsi už
gauta ir susumavus amerikonų pa
darytą netaktą su atitinkamomis 
išvadomis perdavė pas juos atsi
lankiusiam prezidentui.

Prancūzijai pasitraukus iš N.A. 
T.O. ir amerikonams mažinant 
įgulas, svarbiausiu pakto ramsčiu 
Europoje liko v. Vokietija. Kaip 
tokiai, perėmus sunkiausią N.A. 
T.O. naštą, karinės išlaidos mil
žiniškos ir kurios kas metai ky
la. Sąryšyje su N.A.T.O. ir savi
saugos sumetimais, v. Vokietijia 
nuolatos laikė gerai ginkluotą 
460 tūkstančių armiją. Kelių metų 
bėgyje vokiečiai planavo karinių 
išlaidų ir gynybos plėtimą tuom 
užpildant amerikonų ir prancūzų 
paliktas spragas.

K. Kiesinger vyriausybė, pra- 
matydama ekonominius sunkumus, 
nesiryžo bristi į didesnes karo iš
laidas ir vietoj militarinio biudže
to didinimo kabinetas nusprendė 
jį mažinti.

Išnaudodamas patogią padėtį v. 
Vokietijos gynybos min. G. Schroe 
der daug nedelsdamas naujus ka
bineto nutarimus perdavė spaudai. 
Sekančią dieną Vokietijos dienraš
čiai paskelbė svarbią žinią, kad 
militarinės išlaidos bus mažinamos 
visu ketvirtadaliu, o to pasėkoje 
vokiečių armija sumažės 60.000 
vyrais.

Schroederio pareikšta nuomonė 
spaudai savo tikslą atsiekė. Pir
mieji protesto balsai pasigirdo 
Washington’e. Pasipiktinę ameri
konai norėjo žinoti kodėl vokie
čiai prasilenkdami su diplomatija 
taip elgiasi Washington’ui nieko 
nepranešę. Amerikos gynybos se
kretorius Mc Namara ir keli ka
ro strategijos žinovai turėję lan
kytis v. Vokietijos parodomuose 
karo manevruose, savo išvyką at
šaukė.

V. Vokietijos kancleris K. Kie
singer šio mėnesio vidury numato 
vykti į Washington’ą ir išaiškin
ti numatomus militarinius pakei
timus, o taip pat ir gražesnėje 
formoje perduoti ne visai tikslius 
spaudoje pasirodžiusius kabine
to nutarimus. Gynybos ministeris 
G. Schroeder šiuo kartu Ameri
koj nėra pageidaujamas asmuo.

Amerikos lėktuvnešis, kai vienam 
lėktuvui išsprūdo benzino tankas 
ir iš to kilo gaisras. Žuvo 70 žmo
nių, o 112 dingę, kurie laikomi 
taip pat žuvusiais. Taip pat su
naikinta apie 25 lėktuvai, kurie 
arba sudegė, arba buvo nustum
ti į jūrą nes buvo pakrauti sprogs 
tama medžiaga. Apgadintas lėk
tuvnešis Forrestal nuplukdytas į 
amerikiečių bazę Filipinuose.

— ★ —

Pereitą savaitę Australijoje 
lankėsi Amerikos prezidento spe
cialus pasiuntinys gen. M. Taylor 
ir prezidento patarėjas C. Clif
ford. Pasitarimai vyko ministe- 
rio pirmininko Holt kabinete.

— * —

Anglijos pakrančių sargybiniai 
sulaikė tris lenkų laivus, kurie 
buvo įplaukę ir žvejojo anglų 
vandenyse.
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Adelaides Liet. Muziejuje
Lietuvių Muziejus Adelaidėje 

šiuo metu savo lankytojams jau 
gali parodyti ir tokių dalykų, ku
rių kitose lietuvių kolonijose jo
kiu būdu negalėtum atrasti. Ir tai 
dėl tos paprastos priežasties, kad 
jų iš viso pasaulyje nėra.

O tie nauji muziejiniai ekspo
natai yra šitokie: 1. Lietuviškų 
ir Lietuvą, liečiančių ordinų, me
dalių .atžymėjimo bei tarnybos 
ženklų rinkinys, susidedąs iš 460 
atskirų vienetų; muziejuj visi jie 
sistemingai išdėlioti atskirose stik
lų apdengtose vitrinose. 2. 1940 
metų Lietuvos Telefonų abonentų 
knyga. Šios knygos ieškant, buvo 
išversta beveik visa dabartinė Lie
tuva. Ir Australijon ji keliavo ne 
iš kokio nors Lietuvos pašto, bet 
iš Maskvos. įsidėmėtina, kad lais
vam pasaulyje yra tik dvi tų me
tų knygos — viena Šveicarijoj ir 
viena Adelaidėj. Ją išrūpino ir 
muziejui padovanojo ponia D. či- 
birienė, žinomo jauno lietuvio ad
vokato St. Čibiro žmona; pvp. 
Čibirai šiuo metu gyvena Ren- 
marke.

Vienintelis pasaulyje šios rū
šies medalių rinkinys atsirado mu
ziejuje p. J. Pyragiaus malone. 
Šiam rinkiniui sutelkti p. Pyra
gius paskyrė paskutinius ketu
riasdešimta metų.

Savo laiku rinkiniu gėrėjosi 
Adelaidėje viešėjęs p. J.J. Bačiū
nas. Jis norėjo medalius perkel
ti j USA, tačiau rinkinio savinin
kas yra glaudžiai su juo susiri
šęs ir nori būti galimai arčiau 
prie retenybių, kurioms sutelkti 
jis nesigailėjo nei pastangų nei 
asmeninių išlaidų. Per visus ka
ro ir tremties metus jis saugo
jo rinkinį, kap savo akį, tačiau 
nežiūrint budrumo, keli vertingi 
eksponatai yra dingę. P.J. Pyra
gius ypatingai gailisi Vytauto Di
džiojo Ordino žvaigždės, kurią 
pavogė vienas vokiečių karinin
kas.

SKAITYTOJAS PASISAKO
Perskaitęs Mūsų Pastogėje ve

damąjį straipsnį “Polemikos klau
simu” apsidžiaugiau dėl pareikštų 
minčių, nes tai yra taiklios pas
tabos. Straipsnio gale paminėta, 
kad ir skaitytojams galima pasi
sakyti vienu kitu spaudoje iškel
tu klausimu Man ir parūpo pa
reikšti keletą pastabų dėl straips
nio “Defetizmas”, tilpusio M.P. 
Nr. 27.

Straipsnyje nurodoma, kad ir 
pasaulio Lietuvių Bendromenėje 
atsirado nemažai defetistų, kurie 
skirstomi į dvi rūšis. Pirmieji 
skleidža nuotaiką, kad esam pa
smerkti neišvengiamam nutautėji
mui. Faktas, kad nutautėjimas 
vyksta, ir to niekas negali pa
neigti. Mes ir per spaudą, ir per 
susirinkimus dažnai diskutuoja
me, kaip tą nutautėjimą sustab
dyti. Mano supratimu, kad tokie 
nėra defetistai, o žadintojai ko
voti su nutautėjimu. Straipsnio 
autorius nutautėjimo klausimą iš

R1TAI IR BRUNO JARAŠIAMS

tragiškai žuvus, jų sūnums, tėvams ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Ina ir Alfa Olšauskai

Tragiškai žuvus

RITAI IR BRUNO JARAŠIAMS,

jų tėvus, gimines ir artimuosius skausme giliai užjaučia 
ir liūdi

Lašaičiai ir Jūraičiai

A. A.
Canberros “Baltijos” Tunto vadovams 

sesei v.s.s.sl. RITAI JARAŠIENEI
ir

jūrų budžiui BRUNONUI JARAŠIUI
apleidus mūsų gretas žuvus skaudžioje eismo nelaimėje., 
gilią užuojautą giminėms bei artimiesiems liūdesio valan
doje reiškia

L.S.S. Australijos Rajono Vadija

Trumpoj informacijoj rinkinio 
neįmanoma apžvelgti. Tačiau ver
ta pažymėti, kad rinkinyje vaiz
džiai atsispindi Lietuvos praeitis 
įvairiuose jos aspektuose. Štai ke
li pavyzdžiai:

1831 metų sukilimo medalis 
“Virtuti Militari”. Jis buvo nu
kaldintas rankomis ir dovanotas 
sukilėlių būrio vadui Troškūnui 
(rusų žandarai Troškūnų vėliau 
pakorė).

1863-1864 metų įvykiams atžy
mėti medaliai.

Jono Sobieskio (Lietuvos-Lenki
jos karaliaus) medalis atžymėti 
Maskvos taikai. Vienoj jo pusėj 
įrašas “Pax Fundata cum Mos- 
cis”, o antroj Lietuvos kancleris 
Oginskis ir Maskvos kunigaikš
tis Trubeckoj — juodu pasirašė 
sutartį.

“Universitas Literarum Vilnen- 
sis” — jubiliejinis medalis atžy
mėti Vilniaus universiteto 250 
sukaktuves.

Apie Vilniaus užgrobimą byloja 
Želigovskio žygiui atžymėti ženk
lelis su klastingu įrašu “Za na- 
szą wolnosc i waszą’’... Lenkų to
limesnius kėslus Lietuvos atžvil
giu pailiustruoja Plečkaičio legi- 
jonieriaus diržo sagtis su Jogai- 
laičio vytimi. Prisimintina, kad 
po nepavykusio “Tauragės putčo”, 
Plečkaitis buvo pabėgęs į Lenkiją 
ir Lydoje organizavo savo Legi- 
joną Lietuvai užgrobti.

Asmeniniai Dariaus ir Girėno 
ženkleliai, kuriuos juodu buvo pri
sisegę skrisdami per Atlantą.

Rinkinyje yra ir du unikumai 
— Adelaidėje nukaldinti (tik po 
vieną) du medaliai atžymėti Ame
rikos lietuvių krepšininkų gastro
lės Pietų Amerikoje ir Australi
joje. Juose angliškai įrašyta, kiek 
rungtynių sužeista ir kiek laimė
ta. Taip pat čia yra Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio Adelaidės sky
riaus išleistas Augustinui Volde
marui pagerbti medalis (100 eg- 

riša gana lengvai patardamas nu
tautėjimo baimės paimtiesiems 
perskaityti Dr. J Girniaus kny
gą “Tauta ir tautinė ištikimybė”, 
ir nutautėjimas bus išgydytas.

Aš abejoju tokiu išgydymu, nes 
nurodomi vaistai siūlomi ne tiems 
ligoniams Antros rūšies defetis- 
tais esą tie, kurie mėgina įtikin
ti ir žodžiu ir raštu, kad reikia 
sueiti j santykius su krašto nuka
riautojais. Bet ar tokių yra, tai 
klausimas. Man neteko nei spau
doje skaityti, nei susirinkimuose 
girdėti, kad kas nors būtų siūlęs 
broliavimąsi su okupantais ar 
jiems ištikimai parsidavusiais ko- 
loborantais.

Man dingtelėjo mintis, ar tik 
nebus tinkamas vaistas taip pat 
Dr. J- Girniaus straipsnis, pa
skelbtas pereitų metų Aidų ketvir
tame numery. Pacituosiu iš to 
straipsnio keletą ištraukų. ,

“Idealizmas visados pasisako 
“už ką nors”: už Dievą, už Lie- 

zempliorių). Vienoj pusėj vaizduo
jamas prof. A. Voldemaras su 
abiejų žodžių įrašu ir 1883 metų 
data, o antroj pusėj: “Pirmas Ne
priklausomos Lietuvos Ministeris 
Pirmininkas, 1918”; aplink meda
lį: “Sovietų išvežtas Sibiran 
1940”.

Tai tik kelios pastabėlės. Pada
rius ir 460 tokių pastabų, vaiz
do negalima būtų susidaryti. Rin
kinį reikia pačiam pamatyti, ge
rai su juo susipažinti, kad pilniau 
jo vertę suprastum.
Šiuo metu p. J. Pyragius kruopš
čiai ruošia platesnį savo rinkinio 
katalogą, kuris bus parankus kiek
vienam muziejaus lankytojui. Bū
damas gabiu pasakotoju, Jonas 
Pyragius gali valandomis pasako
ti apie visą eilę rinkinyje esan
čių ženklų ir medalių, ryškinda
mas jų paskirtį ir jų atsiradimo 
istorijas. Tie pasakojimai, atro
do, ir pačius medalius padaro ver
tingesnius. Deja, tų komentarų, 
atrodo, niekas nesukataloguos. 
Gal tik vienas ar kitas bus pra-

Sov. autorius
1962 m. Sovietų Sąjungoje ir 

visame laisvajame pasaulyje pla
čiai nuskambėjo ligi to laiko ne
girdėtas rašytojo Aleksandro 
Stolženycino vardas. II D. karo 
metais buvęs artilerijos bateri
jos vadu, pokariniame laikotar
pyje jis išdrįso tarti drąsų kri
tikos žodį Stalinui ir buvo už
darytas Sibiro koncentracinėje 
stovykloje. N. Chruščiovo įvyk
dytas Stalino nuvertinimas A. 
Solženycinui atvėrė vartus į lais
vę. Visą širdies skausmą jis iš
liejo apysakoje “Viena Ivano De- 
nisovičiaus gyvenimo diena”, 
vaizduojančioje kalinių vargus 
sovietų koncentracinėje stovyk
loje. Visiems buvo aišku, kad 
tas kompartijos nužmogintas 
Ivanas Denisovičius iš tikrųjų 
buvo pats apysakos autorius, 11 
ilgų metų kentėjęs skurdą, alkį 
ir šaltį. Apysaka atskleidė tik 
mažą kančių dalį, nes ji riboja
si viena diena kalinio gyvenime, 
o jų A. Solženycinui teko matyti 
virš 4.000.

Sakoma, jog pats N. Chruščio
vas, siekdamas Stalino nuverti
nimo, davė leidimą apysaką at
spausdinti ir paskleisti Sovietų 
Sąjungoje, kur ji sukrėtė ne tik 
skaitytojus, bet ir visus rašyto
jus, giedojusius ditirambus Sta
lino garbei. A. Solženycinas stai
ga tapo jų apsnūdusios sąžinės 

tuvą ir aplamai už žmogišką lais
vę. Fanatizmas gi dega to ar kito 
priešo neapykanta, tad jis pasi
sako “prieš ką nors”. Idealistinė 
pažiūra reikalauja ne šalintis nuo 
krašte likusiųjų, o juos suprasti 
atjausti. Tėvynėje pasilikusieji, 
yra ne kokie raupsuotieji, o nelai
mingieji. Vyresnieji yra nelaimin
gi, kad turėjo bent išoriškai susi
taikyti su komunizmu. Jaunesnie
ji yra nelaimingi, kad nuo mažens 
turėjo dusti komunizme. Štai ko
dėl turime išmokti skirti pavergė
jus nuo pavergtųjų ir savo jaus
mų neperkelti mūsų pačių bro
liams. Okupantas nuleido vieną 
geležinę uždangą, fanatizmas da
bar rengiasi antrą nuleisti iš kitos 
pusės. Tik meilei nėra ribų, o ne
apykantą reikia riboti. Niekada 
nebus perdaug lietuviško idealiz
mo, bet antikomunizmą galima ir 
perdėti, kai jo vardan žiebiamas 
nepasitikėjimas savųjų tarpe ir 
užsidarome nuo pačios tautos”.

Štai kodėl svarbu budėti, kad 
mūsų antikomunizmas ne virstų 
fanatizmu išsiskiriančiu j dvi tos 
pačios tautos dalis.

Dr. J Girnius, rašydamas savo 
straipsnį kartu pasisakė rizikuo
jąs dėl to būti apšauktas kaip “iš
sižadąs kovos prieš komunizmą”.

Iš viršminėtų ištraukų aiškė
ja, kad fanatizmas nemažiau ža
lingas už defetizmą ir kyla klau
simas, ar ne fanatizmo įtakoje kai 
kam ir pradėjo rodytis ir lietuvių 
bendruomenėje petainai, quislin
gs! ir defetistai. šaukiama kovot 
jau su savaisiais.

, M.P. SaitytojKis - 

bėgom paliestas Jono Pyragiaus 
prisiminimuose, jeigu jis, žinoma, 
juos parašys.

Kaip žinoma, patalpas šiam Lie
tuvių Muziejui parūpino Adelai
dės Lietuvių Sąjunga, pristaty
dama specialias patalpas, inkor
poruotas į bendrą Lietuvių Na
mų struktūrą. Tai visos kolonijos 
duoklė šiam reikalui, tačiau patį 
muziejų ir archyvą gyveniman iš
tempė žinomas šios srities dar
buotojas Jonas Vanagas, apie ku
rį jau buvo progos ir anksčiau 
pakalbėti. Adelaidiškiai, turėdami 
p. Vanagą savo tarpe, neabejoja, 
kad muziejus nuolatos bus tobuli
namas ir plėčiamas, nes jis nėra 
iš tų žmonių, kuris mėgtų sėdėti 
ant praeities laurų. Tai amžinai 
judanti, nenuilstanti ieškanti ir 
nepavargstamai dirbanti asmeny
bė. Lietuviai, pritardami jo pas
tangoms, ligšiol jau muziejų pra
turtino lietuvių dailininkų kūri
niais, pašto ženklų rinkiniu, tauti
niais drabužiais, juostom, Lietu
vos gintaru ir tt.

Muziejaus patalpose p. J Vana
gas jau dabar planuoja surengti 
įdomią spaudos parodą būsimoms 
Lietuvių Dienoms Adelaidėje.

V.R.

ilgisi laisvės
balsu, raginančiu vaizduoti so
vietinį gyvenimą tokį, koks jis 
iš tikrųjų yra. Po šios apysakos 
A. Stolženycinas vėl dingo iš li
teratūros horizonto, lyg staiga 
sušvitusi ir vėl užgesusi kometa.

Neseniai Maskvoje įvyko so
vietų Rašytojų Sąjungos IV su
važiavimas, deklaravęs įprastinę 
ištikimybę kompartijai ir jos vi
sa žinantiems, niekada neklys- 
tantiems vadams. Pasaulį nuste-
bino Paryžiaus dienraštyje “Le 
Monde” paskelbtas A. Solženyci- 
no raštas, kurį jis paskleidė su
važiavimo dalyvių tarpe. Rašy
tojų atstovams A. Solženycinas 
primena, kad didžioji literatūros 
kūrinių dalis ir šiandien skaity
toją pasiekia gerokai sudarkyta. 
Suvažiavimo dalyviams gerai ži
noma cenzūros grėsmė, nes 
jiems nekartą teko pakeisti iš
tisus skyrius, puslapius, jų dalis 
arba atskirus sakinius, kad kny
ga galėtų pasiekti skaitytoją. To
kios priverstinės reformos, A. 
Solženycino teigimu, nepataiso
mai sužaloja literatūros kūri
nius.

“Le Monde’’ paskelbtame raš
te A. Solženycinas nusiskundžia, 
kad saugumo tarnyba prieš dve
jus metus pasiėmė jo apysakos 
“Pirmame skritulyje” rankraštį 
ir jo lig šiol negrąžino. 1962 m. 
Sovreminik teatras norėjo staty
ti jo pjesę “Elnias ir lūšnelė”, bet 
vis dar nėra gavęs oficialaus lei
dimo. Skaudžiausias A. Solženy
cinui yra ryšių nutraukimas su 
skaitytojais. Sovietų Sąjungoje 
praktikuojamas viešas kūrinių

VISUR V
MIRĖ ALFRED KRUPP

Liepos 30 d. Vokietijoje mirė 
plieno ir anglių magnatas Alfre
das Krupp sulaukęs 59 m. Jo fa
brikai Vokietiją aprūpino pirma
jame ir antrajame kare visų rū
šių ginklais ir dėl to Nuernbergo 
teismas jį buvo pasmerkęs 12 me
tų kalėti kaip karo nusikaltėlį ,bet 
po trejų metų jį amnestavo ir net 
sugražino jam visus turėtus fa
brikus. Atrodė, kad jo pramonė 
neatsigaus, bet nepraėjus penkio
likai metų jo fabrikuose vėl dir
bo 110.000 darbininkų ir savo pra
monės gaminius išplėtė po viso 
pasaulio rinkas.

— ★ —

Jonas Avyius rašo romaną, 
vaizduojantį vokiečių okupacijos 
metus Lietuvoje. Kiek galima 
spręsti iš dviejų “Tiesoje” pa
skelbtų ištraukų autorius laiko
si romane “Kaimas kryžkelėje” 
išbandyto metodo — į veikėjų lū
pas jis įdeda drąsių sakinių, ku
rie nėra malonūs partiečio ausiai 
ir kompartijos vadų akiai, bet bū
tini jo plunksnos kuriamam per
sonažo charakteriui, ano laikotar
pio aplinkai. Geriausias pavyzdys 
— vokiečio komendanto Rudolfo 
Ropo žodžiai policijos viršininkui

Choro LITUANIA krikšto motiną Pauliną Gavelienę 
ir choristę Ireną Gavelienę, sūnui ir vyrui

ANTANUI GAVELIUI
mirus, liūdesyje užjaučia

choras LITUANIA

Netekę savo brolio
paskautininko ANTANO GA VELIO

drauge su jo žmona, motina ir artimaisiais liūdi 
skautiškoji šeima

LSS Australijos Rajono vadas 
v.s. V. Neverauskas

K. A.
paskautininkui ANTANUI GAVELIUI

mirus, jo žmonai Irenai Gavelienei ir motinai Paulinai 
Gavelienei reiškiame gilią užuojautą.

Adelaidės Vilniaus Tuntas

A. A.

ANTANUI GAVELIUI

mirus, jo žmonai ir motinai reiškiame gilią užuojautą.

Zamoiskiai

Mielam Mūsų Pastogės bendradarbiui ir spaudos bičiuliui
ANTANUI GAVELIUI

mirus, žmoną Ireną, motiną ir artimuosius skausme giliai 
užjaučia

Mūsų Pastogės Redakcija

skaitymas salėse. 1966 m. lap
kričio mėn. A. Solženycinas pla
navo 11 kartų susitikti su lite
ratūros mėgėjais ir jiems gyvu 
žodžiu pateikti savo naujosios 
kūrybos ištraukas, tačiau leidi
mą jis gavo tik dviem tokio po
būdžio literatūros vakaram. Jis 
daro reikšmingą išvadą: “Litera
tūra, negalinti atkreipti liaudies 
dėmesio į moralinius bei socioli- 
nius pavojus, nėra verta literatū
ros vardo... Rašytojų suvažiavi
mo dalyviams siūlau reikalauti 
ir gauti cenzūros panaikinimą. 
Meno kūriniams reikia panaikin
ti ne tik viešąją cenzūrą, bet ir 
tą, kuri yra užslėpta, kad leidyk
los juos galėtų spausdinti savo 
nuožiūra — be jokio oficialaus lei
dimo...”

Pažinęs skausmą ir kančias 
Stalino koncentracinėse stovyk
lose, A. Solženycinas neprarado 
drąsos, kurios jis turi nepa
lyginamai daugiau už dabarti
nius sovietų rašytojus. Tai liu
dija L. Brežnevui ir A. Kosygi
nui skiriami žodžiai: “Aš esul 
pasiruošęs mirti...” (TJt.)

I S A I P
Adomui: "Keista tauta! Būkite to
kie geri, dovanokit mums nepri
klausomybę... Kaip kokias pane
šiotas kelnes ar moteriškų koji
nių porą... Vilsonas aštuoniolik
taisiais taip padarė, parodė gerą 
širdį; bet dovanotas daiktas ne
brangus... Suomiai kaip vienas su
kyla ginti savo žemės, o jūs pa
tys važiuojate į Maskvą, atkiša- 
te rankas, dėkojate, kad uždėjo 
antrankius. Ne, ponas policijos 
viršininke, nepriklausomybės ne
galima paimti kaip išmaldos, ją 
reikia iškovoti!”

KOMUNISTINĖ SPAUDA

Neseniai Norvegijos komunistų 
laikraštis Friheten užsidarė, nes 
iš turėtų 15.000 skaitytojų bepa
liko nepilni du tūkstančiai. Skurs
ta komunistinė spauda ir kituose 
kraštuose, štai Prancūzijos kom
partijos organas l’Humanite tuoj 
po karo turėjęs pusę milijono ti
ražą dabar nukrito iki 200.000, 
Anglijos komunistų Daily Wor
ker, praradęs pereitais metais pu
sę savo skaitytojų pasivadino nau
ju vardu — Morning Star, kuris 
irgi vos laikosi. Olandijos kom. 
laikraštis De Warrheid 1946 m. 
turėjęs ketvirtį milijono skaityto
jų dabar turi vos 9.000. Lygiai ir

A. A.
J. PRANAUSKAS

Liepos 10 d. mirė Geelongo apy
linkėj gerai žinomas tautietis Jo
nas Pranauskas Velionis, krisda
mas gatvėje, skaudžiai susižeidė 
galvą ir sąmonės neatgavęs mi
rė.

I jo laidotuves susirinko gau
sus būrys geelongiškių lietuvių 
atiduoti jam paskutinę pagarbų. 
Palaidotas šalia brolio Antano 
Hast Geelong kapinėse. Laidojo 
kun. P. Dauknys.

Atsisveikinimo žodį tarė apylin
kės vicepirmininkas p. Č. Valod
ka apibūdindamas velionį jau
triais žodžiais kaip pavyzdingų 
bendruomenės narį, gerą lietuvį, 
kuris nesigailėjo nei darbo, nei 
laiko ,nei lėšų lietuviškiems rei
kalams. Nors būdamas ir pensi
ninku paremdavo kiekvieną orga
nizaciją, kuri tik į jį kreipdavo
si.

Velionis gimė 1897 m. Mažei
kių apskr., Viekšnių valsč., Židi
kų kaime. Į kariuomenę įstojo sa
vanoriu 1919 m. į atsargą išėjo 
iš pirmo pasienio pulko 1924 m. 
vachmistro laipsniu. Vėliau tarna
vo pasienio policijoj.

Apleidęs tėvynę per Vokietijų 
atvyko į Australiją 1949 m. ir 
dirbo ištisai S.E.C. firmoje kol 
išėjo į pensiją (1962 m.).

Geelongo apylinkė liūdi neteku
si tauraus lietuvio ir su pasibai
sėjimu žiūri į retėjančias gretas 
ir daugėjančius antkapius.

S.S.

danų kom. organas Land of Folk, 
anksčiau turėjęs 60.000 skaityto
jų, dabar turi nepilnus 6.000. 
Šveicarų komunistinis dviem kal
bom leidžiamas laikraštis Vor- 
waerts ir Voix Ouvriere iš 55.000 
šiandie teturi vos 8.000.

Toks komunistų spaudos smuki
mas pasireiškia visur. Gal Mas
kvai ir užtektų pinigų padengti 
susidarusiems nuostoliams, bet 
kas iš to, kad žmonės nenori to
kios spaudos skaityti.

BURMISTRO PRAŠYMAS
Vienas Norvegijos lakraštis iš- 

sispaudino tokį skelbimą:
“Mūsų miestelio burmistras ma

loniai prašo gyventojus, kad jie 
artimiausių penkiolikos dienų lai
kotarpyje elgtųsi mandagiai ir 
tvarkingai, kadangi miesto polici
ninkas išeina dviem savaitėm atos
togų Burmistras iš anksto dėkoja 
paklausiusiems jo prašymo”.
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Kaip jau skaitytojai žino, ga
bus lietuvis menininkas Canber
roje Algis Butavičius kaip teat
ro režisierius jau buvo tiek pa
siekęs, kad buvo ne tik šios me
no šakos specialistų įvertintas 
ir pripažintas, bet net ir vyriau
sybės organai atkreipė į jį dėme
sį. Dar ministeriui pirmininkui 
Sir R. G. Menzies įsteigus W. 
Churchill atminimui fondą kul
tūrinėms apraiškoms kelti ir 
puoselėti, Algiui Butavičiui iš to 
fondo suteikiama trijų tūkstan
čių svarų (6.000 dolerių) stipen
dija ir jis išsiunčiamas į užjūrius 
pasigilinti teatro mene kituose 
kraštuose ir susipažinti su šių 
dienų teatro laimėjimais bei kry
ptimis.

Gavęs stipendiją Algis Buta
vičius išvyko į senąją Europą ir 
pervažiavęs eilę kraštų kiek il
giau sustojo Vakarų Vokietijo
je, kur jo manymu teatro menas 
labiausiai išbujojęs. Ilgesnį laiką 
jis buvo sustojęs vakariniame 
Berlyne, čia dirbęs ir studijavęs.

Neseniai dienraščio “Canber
ra Times” bendradarbis A. Mi
tchell susidomėjo A. Butavi- 
čiaus studijomis ir ta proga pa
skelbė išsamų straipsnį. Tuo 
straipsniu mes čia ir pasinaudo
sime. Ypač jis mums domus tuo, 
kad svetimieji rašo apie lietuvį 
ir kad į jį dedama labai daug vil
čių.

Įžangoje straipsnio autorius 
primena, kad Australija nėra iš 
tų kraštų, kuris būtų labai suin
teresuotas žmogaus dvasiniais ir 
kultūriniais reikalais. Jo žo
džiais, Australijoje “tapyba, te
atras ir literatūra neiškyla į pir
maeilius dienos klausimus. Kas
dieniško gyvenimo problemos 
statomos pirmoje eilėje ir nesu
sidaro kultūrinės įtampos, kokia 
jaučiama Londone, Paryžiuje, 
Berlyne ar New Yorke. Saky
sim, Australijos scenoje nieko 
neparodoma, apie ką būtų gali
ma kalbėti. Ir tas labiausia Algį 
Butavičių erzina.

Straipsnio autorius A. Mit
chell sutiko A. Butavičių Lon
done, į kur jis atvyko iš Berlyno. 
A. Butavičius ypatingai susiža-

K.1TI APIE MUS

LIETUVIS
vėjęs vokiečių teatro veržlumu, 
eksperimentais, technika ir te
momis. A. Butavičiaus teigimu, 
Vokietija gal bus vienintelis 
kraštas, kur tiek dėmesio teatrui 
skiria ir visuomenė, ir vyriausy
bė. Vokietijoje teatrai gauna 
savo veiklai pašalpos apie 70 
proc. viso teatro numatyto biu
džeto. Štai kad ir Bremeno teat
ras iš savo dviejų milijonų biu
džeto iš valdžios ar kitokių insti
tucijų gauna apie 1.2 milijono 
paramos.

Algis Butavičius savo studijų 
metu nuodugniausiai susipažinęs 
su vokiškuoju teatru. Dėl to jis 
ir gali apie tai kalbėti kaip auto
ritetas. Gal būt viena patrauk
liausių teatrinių temų Vokietijo
je yra nacių savu laiku iškilimas 
ir tolimesnės išvados. Tema po
litinė, bet kaip žinoma, vokie
čiai daugumoj yra politiškai gal
voją. Šia tema suinteresuoti, ne 
tik vaidintojai, režisoriai, bet ir 
masiniai žiūrovai.

Ar įmanoma tokį teatrą per
kelti į Australiją? Bet austra
liškos publikos apatiškumas jį 
greit nužudytų. A. Butavičiaus 
manymu gal toks veikalas kaip 
A. Seymour “Viena metų diena” 
ir padilgintų australų publiką, 
bet ar ilgam. Gal Vietnamo 
klausimas, baltosios Australijos 
problema, o gal išjudintų austra
lus jiems labiausia prie širdies 
stovįs sportas? A. Butavičiaus 
žodžiais, “mums reikia to, kas 
ne tik kad sužadintų publikos 
dėmesį, bet atskleisti drauge ir 
australiško gyvenimo stilių”. O 
jeigu tokių veikalų neturima, tai 
gal reikėtų atsigręžti į klasikinį 
teatrą perkeliant jį australiškoje 
aplinkoje ir nuotaikoje? Saky
sim, tokį senovės graikų veikalą 
“Karalius Edipas” perteikti 
Australijos aboridženų stovyk
loje! Mintis, A. Butavičiaus 
teigimu, nėra labai originali. Pa
našų eksperimentą padarė Bre-

TEATRO KLAUSIMAIS
meno teatras Vokietijoje para
frazuodamas Šekspyro, Moljero 
ir Šilerio veikalus.

A. Butavičiaus nuomone to
kie eksperimentai pravesti ne
lengva — tas kainuoja ne tik 
pastangų, bet ir labai daug pini
go, ko labiausiai stokoja Austra
lijos teatras. Išsibaigus turimai 
stipendijai A. Butavičius para
šys greičiausia savo tos stipendi
jos ataskaitą ir sudėjęs rankas į 
kišenes galvos pats vienas, ką 
čia dabar pradėjus.

Šiuo metu A. Butavičius yra 
33 m. amžiaus. Per tą dvylikos 
mėnesių studijų laiką jis studija
vo pastatymus Graikijoj, Italijo
je, Lietuvoje (buvo į ten nuvy
kęs), Rusijoje., Lenkijoje, Aus
trijoje, Švedijoje ir Danijoje. Iš
tisus keturis mėnesius jis dirbo 
vakarų Berlyno operoje ir matė 
daugybę pastatymų kituose Vo
kietijos miestuose. Jis teigia, kad 
Vak. Vokietijoje kasmet teatrą 
aplanko apie 20 milijonų žmo
nių. O šalia to apie. 100 milijo

RUDUO

Dabar kitoks jau laikas. Jau kitas.
Pabodo vasara, pavirtus senmerge.
Ir žvilgsnis krypsta tik tolyn
Į vis Šviesėjančius miSkus.
Dabar kitoks jau laikas.
Norėtųsi tiktai skaityti Hamsuną,
Ir vaikSčiot susimąsčius
Taip savy užsidarius,
Nes viskas užsidaro —
Ir kodais atlapoti apsiaustai,
Ir durys, ir langai.
Tiktai pro stiklą veržias liūdnas žvilgsnis, 
Jame sužvilga būsimos ar buvusios vasaros, 
Ir ilgesys, ir ilgesys...
Taip, kitoks dabar jau laikas,
Ir niekas neprisimena jau vasaros, 
kurią kaip irzlią senmergę 
seniai ruduo palaidojo.

nų dolerių pašalpos teatrams tei
kia krašto vyriausybė ir kitos 
kultūrinės organizacijos. Nuo 
1945 m. Vokietijoje pastatyta 
arba perstatyta apie 100 teatrų. 
Šitokia milžiniška krašto vyriau
sybės parama teatrams grindžia
ma tuo, kad į teatrą žiūrima ne 
vien tik kaip į pramogą, bet kaip 
į esminę kultūrinio gyvenimo 
pusę.

Klausimas, kuris laukia atsa
kymo: kaip Australija žiūri į sa
vo kultūrinę plėtotę, jeigu kultū
riniams reikalams skiria tik vie
ną milijoną dolerių visoms meno 
šakoms (teatrui, literatūrai, mu
zikai, baletui) iš savo federalinio 
biudžeto?

Taip Algis Butavičius, būda
mas stipriai pasiruošęs režiso- 
rius ir įsigijęs daug patyrimo 
Europoje, pasirengęs susitikti su 
dideliais nusivylimais grįžus į 
Australiją. Kaip jis imsis darbo 
ir kiek jam pavyks savo idėjas 
ir planus realizuoti, tai bus tikrai 
intriguojanti istorija.

V.K. Jonynas Iliustracija
Neseniai sulaukęs 60 m. dailininkas gyvena ir kuria Amerikoje

NAUJI LEIDINIAI
Kristijonas Donelaitis, THE 

SEASONS. Angliškai pateikė 
Nadas Rastenis. Išleido Lietuvių 
Dienų leidykla, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90029, U.S.A. 
128 psl. Kaina 3 dol. (minkštais 
viršeliais). Tai pirmas Donelaičio 
pristatymas angliškai kalbančiam 
pasauliui. Įvadą knygai parašė E. 
Tumienė.

LITUANUS. Lietuvių kultūros 
žurnalas anglų kalba 1967 m. 
Nr. 1. Tai reprezentacinis lietu
vių kultūros žurnalas svetimie
siems. Šiame numery rašo E. An
derson apie pastangas Pabaltijo 
kraštams vienytis, A. Willmann 
rašo apie A. Rannit poeziją. A. 
Rannit yra estas, bet daug laiko 
praleidęs Lietuvoje ir jis yra ge

rokai sulietuvėjęs. G. Procuta ra
šo apie dabartinės Lietuvos aukš
tąsias mokyklas ir eilė kitų įdo
mių rašinių. Numeris iliustruotas 
dail. T. Valiaus grafikos darbais. 
Lituanus metams kainuoja $5.00. 
Adresas: P. O. Box 9318, Chica
go, Ill. 60690, U. S. A.

AIDAI Nr. 6 1967 m. Red. Dr. 
J. Girnius. Šiame numery be kitų 
paminėtinas melburniškio A. Zub- 
ro referatas, skaitytas pereitų 
metų Australijos Liet b-nės Kraš
to Tarybos suvažiavime, geras 
pluoštas poezijos ir įdomi kultūri
nė apžvalga. Aidai metams kai
nuoja 7 dol. Adresas: 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221,
U. S. A.

V k Minvydas

LIETUVOS KAIMAS DABAR
(Pagal komunistu preimjuotą Jono Avyžiaus knygą "Kaimas kryžkelėje”)

KAIMO Jj
Skaitant “Kaimas Kryžkelėje”, 

sunku susidaryti bent kiek ryš
kesnį vaizdą apie anų laikų kai
mo lietuvišką jaunimą. Kažkaip 
imi galvoti, kad to jaunimo, o y- 
pač jaunatviško džiaugsmo kaime 
nebeliko.

Šią fizinę ir dvasinę tuštumą 
galima pinti su tom mus pasie- 
kusiom fragmentinėm informaci
jom, kad nuo antrosios bolševi
kinės okupacijos pradžios iki pat 
1955 metų lietuviškas kaimo jau
nimas, pavieniui ir grupėmis, ber
niokai ir merginos, nakties metu 
dingdavo iš namų be [pėdsakų. 
Apie juos būdavo vengiama kal
bėti; tik motinos naktimis juos 
tyliai apverkdavo. Nežiūrint su
tartinos tylos, ne tik artimiesiems, 
bet ir kaimynams būdavo aišku, 
kad jaunimas patraukė į mišką 
ir prisijungė prie partizanų. Tie 
kaimo jaunuoliai, palikę tuštumą, 
kuri jaučiama Avyžiaus apra
šomam laikotarpy, Tėvynei atida
vė ne tik didžiausią asmeninę au
ką — savo gyvybę, bet taip pat 
išrašė savo tėvams paskyrimą j 
Sibiro tundras. Neskaitant 50.000 
žuvusių partizanų, kurių didelę 
dalį sudarė jaunimas, jo pakan
kamai buvo ir tuose šimtuose 
tūkstančii; lietuvių ūkininkų, ku
rie buvo išvežti už priešinimąsi 
kolektyvizacijai ir už partizanų 
rėmimą.

Avyžius dėl to ir turi tenkintis 
tik tuo. kas dar liko pavergtame 
lietuviškame kaime kukurūziniu 
1957 metų laikotarpiu.

Kaip žinoma, bolševikai panai
kino visas jaunimo organizacijas 
Lietuvoje, o jų vietoje priversti
nai visur steigia komjaunuolių 
ratelius. Avyžius užsimena apie 
tokio ratelio buvimą ir Liepgiriuo- 
se, tačiau tie užsiminimai tokie 
atsargūs ir tokie paviršutiniški,

(Tęsinys)

kad greičiausia jokio komjaunuo
lių būrelio tuo laiku lietuviškame 
kaime dar nebuvo. Avyžius apie 
juos kalba tik trijose vietose ir 
tai prabėgom: Toleikis prisipažįs
ta juos siuntęs iš kiemo į kiemą 
kažkokiems lyg ir kiršinimo tiks
lams; melžėja Birutė kartą paste
bi, kad komjlaunuolių susirinki
muose pykstama, kam neįvykdomi 
planai... Pagaliau plakatai.

Kokių komjaunuolių norėtų Avy 
žius arba jo bendradarbiai, ga
lima spręsti iš labai jau išryškin
tos komjaunuole vadinamos pavyz 
dingos melžėjos Birutės Rimšai
tės. Jos žinioje yra dvylika ko
lektyvinio ūkio karvių, kuriomis 
ji rūpinasi labiau, negu žmonė
mis. Ji verkia, kad jos negauna 
pakankamai pašaro. Ji skundžiasi 
naujam pirmininkui, kad karvėms 
“burokų pietums nė po krepšį ne
išeina”. Ji išsiveda Toleikį lau
kan ir rodo jam daržinės angas, 
pro kurias nyksta kolektyvinis pa
šaras. Girdi, “nei šiaudų, nei bu
rokų. nei tų pačių miltų dulkelės 
nepasidėsi”. Pirmininkui Toleikiui 
tardant, ji primeta, kad “kas no
ri, tas ima”. Ryškindamas šią. jo 
akimis žiūrint, giliai jaudinančią 
sceną autorius vaizduoja komjau
nuolės išgyvenimus: “Ašaros už
plūdo akis. Užsidengė delnais vei
dą. Skradžiai žemę prasmegtų tą 
pačią minutę — tokia gėda!”. Ko 
ta komjaunuolė gėdijasi, tai ir 
lieka neaišku. Gal to, kad karvės 
“grobai kaip tvora”, tačiau gali
me būti visai tikri, kad ji nesi
gėdijo apvaginusi savo tėvus ir 
kaimynus. Šiuo atveju komjaunuo
lė Birutė neturi jokių skrupulų 
— po kelių dienų ji be mažiau
sių ašarų ir akių dangstymosi 
parodo, kur jos motina ir Lapi
nas slepia antrąją karvę.

Antras ir bene paskutinis tą 

vardą nešiojantis komjaunuolis 
Tadas Grigas yra Liepgirių skai
tyklos vedėjas įsivaizduojamo kom 
jaiumlolių būrelio instruktorius. 
Jis korespondenciniu būdu “studi
juoja žemės ūkio mokslus”. Ko jis 
nori ir kaip įtakingas Liepgiriuo- 
se, parodo šitoks vaizdelis:

“Vakare Goda užėjo į skaityklą. 
Už stalų sėdėjo keliolika žmonių, 
daugiausia jaunimas. Tadas gar
siai skaitė laikraštį, bet niekas 
atydžiai neklausė. Kas vartė ilius
truotą žurnalą, kas žaidė šaškė
mis, o kas, susiglaudęs su savo 
mergina, tyliai kuždėjosi ir keitėsi 
rankų paspaudimais po stalu. 
Lankytojų šiandien buvo daugiau, 
negu paprastai. Mat ne vieną 
čia atviliojo nauja lempa, primu- 
sinė, kuri kaip saulė tvieskė pa
lubėje”.

“ — Tai šviesa! — nusistebėjo 
Klemė Stribokas, įvirtęs paskui 
Godą. — Stačiai akis pliko”.

“Tadas padėjo laikraštį, nu
sprendęs įsikišti su savo gyvu agi
taciniu žodžiu”.

“ — Po kelerių metų, kai bus 
sukurta vieninga energetinė siste
ma, kiekvienoje kaimo troboje 
degs panaši šviesa, — tarė jis”.

— Tai baisybė. — pasibaisėjo 
Stribokas. — Juk tada visi apaksi- 
me, jadriona paika!”.

Tado Grigo agitacinės kalbos pa 
sėkmėje “keli iš karto užsirūkė 
ir skaitykla pasidarė panaši į kar- 
čiamą”... O toj karčiamoj “Tadas 
Stribokas, lyg ant patyčių išsi
traukė nebaigtą gerti butelį ir 
stuktelėjo ant atversto žurnalo”.

Komjaunuolis Grigas, pabalęs 
iš pasipiktinimo, prašė, maldavo, 
grasino, kad “tam reikalui yra 
priemonių", bet vyrai ’’įvairiais 
garsais reikšdami nepasitenkini
mą, išsigrūdo į priemenę” ir dėl 
to komjaunuolis pastebi: “Neta
šyti basliai. Jokios kultūros, šian
dien vos vieną knygą pakeičiau. 

Tiesiog širdį skauda, kai pagal
voji: tokios malkinės knygų, tiek 
pinigų ir žmogaus proto sudėta, 
o jiems nė per ką”.

Šiuos du komjaunuolius Avy
žius "apiformina”, paverčia komu
nistine šeima ir pasigardžiuoda
mas aprašinėja "nepaprastas (ti
krumoje tipiškai partines) vestu
ves”.

Avyžius prabėgomis užsimena ir 
apie antrą Rimšaitę — septynio
likametę Danguolę, kuri plušta 
prie pašarų išdavimo nuo tamsos 
iki tamsos.

Kad nemanytum, jog niekas iš 
kaimo nesimoko, autorius leidžia 
skaitytojui patirti, jog du vyres
nieji Rimšų vaikai — Jurginas ir 
Mirta — mokslus eina. Pirmasis 
girdi, Kauno politechnikos insti
tute, o antroji pedagoginėj mo
kykloj. Pats vyriausias — Lukas 
— jau “išsimokslinęs”. Jis dirba 
traktorių stotyje mechaniku.

Knygoje dar galima susidruti 
su rūgščiu jaunuoliu dzūku Simu 
Gojeliu, kuris bando rašyti eilė
raščius ir mielai priima Toleikio 
užsakymus šaipytis iš liepgiriečių 
ketureiliais posmeliais. Gražuoliui 
Ramonui gera su spekuliante 
Strazdiene, nors jis nevengia ir 
senmergės Godos. Komunistas Gri 
gas yra priglaudęs ištremto į Ru
siją Krūminio dukterį Nastutę, 
kuri aprašomuoju laikotarpiu jau 
yra šešiolikos metų ir dirba kaip 
kaimo laiškanešys. Grigui ji virto 
savo kraujo vaiku. Partijos bilie
tas iš šios lietuvio, atrodo, dar 
neatėmė širdies.

Veltui ieškotum knygoj atsaky
mo, ką galvoja ir ką jaučia lietu
viškas jaunimas, ko jis siekia. Jei
gu prie jaunimo priskirtume 27 
metus einančią Godą Lapinaitę, 
kurios išgyvenimams Avyžius ski
ria tikrai daug vietos, tai galėtu
me rasti atsakymų, kas lietuviš
ką jaunimą yra stipriai apgaubęs. 
Tas atsakymas telpa šitokiam Go
dos samprotavime: “Nyki ledinė 
tuštuma”.

Ir jaunimas trokšta tą ledinę 
tuštumą kaip nors praskaidrinti. 
Vienintelė vieta — kaimo pasilin
ksminimas mokykloje. Vaizduoda
mas tokį pasilinksminimą, Avy
žius rašo: “Salė gaudė nuo muzi

kos, šūksnių, kojų trepsėjimo, nes 
šoko ne dvi trys, koks puskapis 
porų šoko. Mat čia buvo polka su 
ragučiais, visų polka, lietuviška 
polka, todėl ir trankėsi lietuviš
kais perkūnais, net kibirkštys iš 
padų skilo”. Autorius stebi ne žmo 
nes, bet drabužius. Girdi, "akys 
apraibo nuo įvairiaspalvio drabu
žių audinio, kuris mirgėjo vilniojo 
salėje lyg koks didžiulis vėjo 
blaškomas gėlynas. Juoda eilutė 
lenkė rudą, rudą pilką, pilkoji vėl 
rungėsi su languota ruožuota; su
knelių šilkas išdidžiai šnabždėjo, 
šaipydamasis iš kartūno, o šitas 
vėl prieš visus puikavo savo gėlė
tu piešiniu, o vilnoniukės, suvis 
jau pamiršusios kuklumą, lėkė ra
tu lyg paklaikusios ir taip pū
tėsi ko neplyšdamos iš puikybės, 
taip aukštai nešėsi, kad net apati
nukų karpiniai žaibavo į šalis... O 
šitame gyvame margumyne, šito
je, šokančiųjų gėlių pievoje lyg pe 
teliškės, lyg rainos ratuotos bite
lės skriejo merginos, pasipuošu
sios Rimšienės darbo tautiškais 
drabužiais, kuriems joks fabriki
nis audinys savo grožiu negalėjo 
prilygti”.

Kreipdamas daugiau dėmesio į 
drabužius, negu į gyvus žmones, 
autorius, atrodo, nori parodyti 
skaitytojui, kad apsirengimas ne
sudaro problemos liepgirieSiams. 
Tik pažvelgkit kokių apdarų čia 
nėra, kokių eilučių. Šlamantis šil
kas, margaspalvis kartūnas, išdi
di vilna. Net ir karpiniuoti balti- 
nukai.

Vakaruose gyveną lietuviai ge
rai žino, su kokiais sunkumais su
siduria Lietuvoje pasilikusieji, no

PAKELIUI Į KOMUNISTINĘ ŠEIMĄ
Tarp visos eilės kitų komunis

tiškai socialinių reformų, Avy
žius iškiša ir savo bandymus kur
ti Liepgiriuose “tarybinę šeimą”. 
Tiesa, jis nepajėgia duoti tai šei
mai naujo turinio, o pasitenkina 
nuvertindamas krikščioniškas jų 
sudarymo formas ir sugestijonuo- 
ja, kad komunistiškai “apiformin
ti’ sudarys geras komunistines 
šeimas. Aplenkęs bažnyčią ir ku

rėdami padoriau apsirengti. Iš 
vienos pusės, visos medžiagos la
bai brangios, o iš antros — vie
toje gaminamų medžiagų kokybė 
apgailėtina. Nežiūrint to, ir ši 
prasta bei brangi medžiaga gau
nama tik per protekciją. Jos ke
lias iki kaimo labai ilgas ir klai
dus. Dėl viso to gerosios medžia
gos (taip vadinamos angliškos) 
yra gaudyte gaudomos juodojoj 
rinkoj. Gera medžiaga kostiumui 
ir suknelei jau seniai yra tapu
si efektyviausia įtakingų pareigū
nų papirkimo prekė. Būtų komisi
jose už šias medžiagas parūpina
mi geriausi butai, kurių šiaip jo
kiu būdu neįmanoma gauti; už jas 
parūpinamos tarnybos; viršinin
kai savo pavaldiniams už jas duo
da geresnius paskyrimus, paaukš
tinimus. Medžiagos atidaro dauge
lį aklinai uždarytų durų ir pra
muša net kalėjimo sienas. Kai
muose už jas visada atsiranda rei
kiamos statybinės medžiagos griū
vantiems vienkiemio Itrobėsiamfs 
paremontuoti arba ir naujiems pa
sistatyti. Jeigu dar ir dabar, po 
dešimties “nuolatinio gyvenimo ly
gio kėlimo” metų visoj Lietuvoj 
tebejaučiama aštri drabužių sto
ka, tai ką galima buvo kalbėti 
1957 metais. Pats Avyžius vienoj 
savo knygos vietoj kalba apie tai, 
kad dauguma vyrų vilki vatinu- 
kes, kurios populiariai vadinamos 
šimtasiūlėmis ir kurios čia atsi
rado kartu su atsikrausčiusiais 
“turistais” iš plačiosios “Tėvy
nės” Rusijos. Ir autorius pripa
žįsta, kad kaikurie liepgiriečiai 
net sekmadieniais šimtasiūlės ne
padeda. Ką gi vargšai darys. Kuo 
nors pasirengti vistiek reikia.

nigą, Avyžius savo jaunuosius nu
veža į apylinkės tarybos raštinę, 
kur “apiforminimo’ pareigas at
lieka tarybos pirmininkas Pranas 
Daujotas.

Ruošdamas dirvą komunistinei 
šeimai, Avyžius per visą knygą 
pasigardžiuodamas tempia viešu
mon šeimines liepgiriečių negero-

(Nukelta į psl 4)
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KOMUNIZMAS IR NACIONALSOCIALIZMAS

Komunizmas ir nacionalso- 
cializmas dažnai palaikoma 
dviem priešingom ideologijom. 
Bet tai yra klaidinga prielaida, 
nes esmėje savo struktūra ir ide
ologiniu susiformavimu tiek ko
munizmas, tiek ir nacionalsocia- 
lizmas yra labai panašūs. Abi 
ideologijos yra socialistinės ir 
skelbiasi turinčios patentuotų 
vaistų, garantuojančių joms va
dovaujant gerbūvį ir laimę. Abi 
yra priešingos esamai santvar
kai, kuri jų teigimu esanti ne
teisinga. Iš tikrųjų, esamos san
tvarkos kriticizmas yra abiejų 
stipriausias taškas, tačiau jie 
nuožmiai neapkenčia demokra
tinės santvarkos, kurią mes sten
giamės savo gyvenime tobulinti 
vengdami blogio ir klaidų baisė
damiesi žudynėmis, priverčiamo 
darbo stovyklomis ir t.t.

Pabrėžkime čia bendruosius 
abiejų — komunizmo ir nacio- 
nalsocializmo — bruožus:

1. Socializmas. Abiejų eko
nominis pagrindas yra socializa- 
cija ir griežta kontrolė visų ga
mybos priemonių, absoliuti eko
nominių jėgų koncentracija vie
nose “apšviestųjų’ oligarchų ran
kose.

2. Revoliucionizmas. Abi sis-
temos yra radikalios savo ideo
logijose ir politiškai revoliuci
nės. Subversyvinė veikla ir re
voliucinė kova yra būtini ins
trumentai jų praktiškoje politi
koje.

3. Galia. Abi principiniai jė
ga ir smurtu siekia savo tikslų 
be jokių skrupulų. Leninas pa
sakė: “Komunistų partija tai nė
ra jaunų mergaičių auklėjimo įs
taiga”. Hitleris lygiai tą patvir
tino žodžiu ir veiksmu.

4. Mesianizmas. Abu — ko
munizmas ir nacionalsocializmas 
skelbia savo mokslą mesianisti- 
nės religijos fanatizmu. Jie žada 
žmonėms sukurti “rojų žemėje”. 
Pavyzdžiui, Trockis - Brenštei
nas tvirtino, kad socialistinėje 
valstybėje kiekvienas bus tobu
las, kaip Goethe, Dostojevskis, 
Sokratas ir kt. (Klausimas: Ar 
Goethe ir kiti jau buvo tobuli? 
Ar Sovietų Sąjunga išaugino to
bulą žmogų? Ar tokiais tubulais 
yra Stalinas, Kruščiovas, Brež-
nevas?).

ŠAUNIOS VESTUVES

Šioj nuotraukoj matome vieną Agota, išleidusius savo vyresnę
5. Fanatizmas. Abu Žadina iš Latrobe Valley seniūnijos la- dukrą Kristiną, už Raimundo Ed-

kraštutinės intolerancijos dvasią, bai nuoširdų narį ir “Mūsų Pašto- wards
panašiai kaip ir religinis fana- gės” ištikimą prenumeratorių, p. Kairėj Uesišyjfeanti jaunutei
tizmas, draudžiąs “garbinti sve- Vladą Mikalauską su žmonele bliondinė, yra p.p. Mikalauskų
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timus dievus”. Jų motto yra: 
Kas ne su mumis, tas prieš mus, 
ir kas yra prieš mus, tas turi būti 
sunaikintas.

6. Išrinktieji. Iškėlimas rasės 
ant pjedestalo nacionalsocializ- 
me kaip “išrinktos tautos” savo 
atitinkmenį turi marksizmo gar
biname proletariate. Iš čia panie
ka kitoms tautoms ir rasėms, 
kurios laikomos žemesnės rūšies 
žmonėmis ir kurias valdyti yra 
“išrinktųjų” ne tik teisė, bet ir 
pareiga. Tokiu būdu sukurtas 
viršžmogis, kuriam moralinį dės
nį suformulavo Leninas: Viskas 
yra moralu, kas kursto revoliu
ciją.
7Neklystamumas. Abi siste<- 

mos priskiria sau neklystamumo 
teisę “išganyti žmoniją”. Viskas 
yra kilnu, nelygstama, neklaidin
ga. Išvadoje: visos priemonės 
siekiant savo tikslų yra geros ir 
pateisinamos — prievarta, ap
gavystė, žiaurumai ir t.t. (Klau
simas: Kiek milijonų turi mirti 
kad įrodžius jų neklaidingumą? 
Ir kas yra neklaidingas — Pe
kinas ar Maskva?).

8. Brutalumas. Jeigu tik maža 
dalelė žmonių yra “apšviestieji” 
— partija, plačiosios gyventojų 
masės privalo jai paklusti. Seka 

neišvengiama išvada: mesianiz
mas sukuria neklystamumą, ne
klystamumas gimdo fanatizmą, 
fanatizmas siekia realizuotis re
voliucijoje, revoliucijos vėliavo
je prievarta, o prievarta yra bru
talumo motina. Gestapo ir NK
VD yra tos pačios motinos vai
kai.

9. Ateizmas. Kur nėra Dievo, 
ten nėra ir nuodėmės; jeigu nėra 
nuodėmės, nėra ir nusikaltimo. 
Todėl abiem sistemom krikščio
nybė nepriimtina. Krikščionybės 
nuostatai draudžia kankinimus, 
koncentracijos stovyklas, masi
nes žudynes, be kurių anų sis
temų valdymas visai neįmano
mas. Jų nuostatas yra: akis už 
akį.

10. Materializmas. Abi siste
mos laikosi materialistinės pa
saulėžiūros. Jų idealas — rojus 
šiame pasaulyje. Ir kaip gali bū
ti kitaip, jeigu jie netiki Dievu, 
sielos nemirtingumu?

11. Militarizmas. Jis praside- 
da su Hitlerjugendu ir komso- 
molu ir tarnauja imperialisti
niams tikslams. Niekad istorijo
je militarizmas nebuvo taip au
kštinamas, kaip Hitlerio Vokie
tijoje, Sovietų Sąjungoje arba 
komunistinėje Kinijoje. Abi sis

temos savo teises grindžia dur
tuvais.

12. Centralizuotas planavi
mas. Ekonomiškai marksizmas 
ir nacizmas siekia perorganizuo
ti egzistuojančią sistemą. Be to
talinės jėgos palenkiant sau pro
dukcijos priemones nebus pa
siektas tikslas. Šio planavimo 
praktikoje individas degraduo
jamas į ekonominį vergą.

13. Mažumos diktatūra. Abi 
sistemos visiškai nesiskaito su 
tautos nuomone ir interesais. 
Nuolatinis “generalinės linijos” 
kaitaliojimai, valymai ir atstaty
mai yra jų neatsakingumo ir jų 
subankrutavusių teorijų liudyto
jai.

Išvadoje galime, pasakyti, kad 
nei komunizmas, nei nacionalso
cializmas neišsprendė problemų 
ir nepasiekė idealų, kurių var
dan praliejo tiek kraujo. Naciz
mas susisprogdino savo viršga- 
lybe, bet komunizmas dar gy
vas, bet paženklintas marksiz
mo išdavimo antspaudu (pagal 
Mao Ce Tungą) paženklintas 
kaip bejausmė pabaisa (pagal 
Brežnevą).

PADĖKA

Visiems draugams ir pažįstamiems mūsų didžio 
skausmo valandą mus užjautusiems ir moraliai parėmu- 
siems nuoširdžiai dėkojame.

Jarašių šeima

PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiame užuojautas pareiškusiems raštu, 
žodžiu, laiškais bei telegramomis dėl tragiškai žuvusių dukters, 
žento ir švogerio RITOS — BRIGITOS ir BRUNONO — JUOZO 
JARAŠIŲ. Dėkojame kun. P. Martuzui už atliktas bažnytines apei
gas ir palydėjimą į kapus, visiems apsilankiusiems namuose, už su
teiktą suraminimą skausmo valandoje.

Ypatingą padėka p.p. R. V. Geniams, O. A. Andriuškams ir 
gydytojai Daukuvienei už suteiktą visokeriopą paramą.

L. M. Misevičių ir E. A. Alytų šeimos

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

antroji dukrelė — Renata Tarp 
kitko, vienuolikametė Renata, jau 
ne vieną kartą yra laimėjusį pir- 
mavietę premiją plaukime.

Buvusieji netaip greit pamir-
šim tas šaunias vestuves. Ir pasi
rodo, nors ir daug aukoja p.p. Mi
kalauskai mūsų Bendruomenei, 
bet nepritrūko pinigo ir vestu
vėms. Buvo 95 svečiai geriausiam 
Traralgono viešbuty, valgė ir gė
rė ko širdis troško.

Visi latrobiečiai linkim daug 
laimės jauniesiems: Kristinai ir 
Raimondui Edwards.

Akis

KELIONĖMS IŠ AUSTRALIJOS 
KREIPKITĖS PAS MUS

” I EUROPĄ LAIVU $ 305.00 (Minim.) 3
LĖKTUVU ......................... $ 567.50 (Minim.)

» * LĖKTUVU JAUNIMAS $ 390.00 “
’; * Australišku pasu, tam tikru laiku, ne vyresniam 26 m. • ■

J ŠIAURĖS AMERIKĄ LAIVU $ 315.00 (Minim.) 3 
O LĖKTUVU ..................... $ 473.70 “
" | JAV EKSKURSINĖ KAINA (14-28 dienų galiojimas)
- $ 675.00
3 KRAŠTO VALDYBOS ĮGALIOTI TVARKYTI GRUPĖS “ 
:: KELIONĘ I NEW YORK PASAULIO LIETUVIŲ KON- ■ 
“ GRESĄ RUGSĖJO MĖN. 1968.

U2SAKOM BILIETUS LAIVAIS IR LĖKTUVAIS. 3 
3 TVARKOM KELIONĖS DOKUMENTUS, DRAUDIMĄ ■ 
:: IR KT. BE JOKIŲ MOKESČIŲ. KĄ GALIMA GAUTI o 

PAS KITUS. GALIMA IR PAS SAVUS. KREIPTIS:

A. ŽILINSKAS 
y CITY TRAVEL CENTER

:: HUB ARCADE, 318 LT. COLLINS ST.
3 MELBOURNE, VIC., 3000.
3 Tel. 63-4780 — 63-3252

.........
APIE IZRAĖLIO KARĄ 

SU ARABAIS
Izraelitai juokiasi: Gaila, kad 

Nasserio tankai neturi užpakali
nių šviesų, o tai galėjo greičiau 
pabėgti, nes nereikėtų apsisukti...

★
— Dabar aplankykite Izraelį - 

tai pamatysite piramides...
*

— Kodėl Izraelitai nugalėjo 
arabus?

— Na gi prieš arabus jų kovo
jo du milijonai ir penki šimtai 
tūkstančių, o už arabus jų nebu
vo nė vieno...

PAMOKA
9 metų Petriukas atsiduria teis

me liudytoju.
Teisėjas: — Tu matei visą gin

čą tarp kaltinintojo ir jo žmo
nos. Ką tu apie tai pagalvojai, 

Petriukas: — Nusprendžia nie
kada nevesti.

PADĖKA

ALB Pertho Apylinkės Valdybai, visiems draugams ir pažįs
tamiems, lankiusiems mums taip brangų a.a. DANIELIŲ PLY- 
CIUVAITI jo ligos metu ir jam vfienu ar kitu būdu padėjusiems, o 
jam mirus jį į amžino poilsio vietą palydėjusiems, papuošusiems jo 
kapą vainikais ir gėlėmis, už jį pasimeldusiems ir mus gilaus skaus
mo valandoje žodžiu, raštu ir spaudoje užjautusiems nuoširdžiai 
dėkojame.

Motina, sesuo ir artimieji

Lietuvos
(Atkelta 

ves. Pirmuoju smuiku tenka gro
ti Lapinų-Rimšų šeimoms, kurias 
autorius apnarplioja fantastiškom 
apgaulėm neturinčiom jokio re
alaus pagrindo išsilaikyti be su
trikimų 27 metus. Toliau seka 
spekuliantės Milės Strazdienės 
persiskyrimo reikalai. Net ir gerą 
partietį Raudonikį gadina bloga 
žmona. Šileika jaučiasi nuskriaus
tas, kad reikia gyventi su kuprota 
žmona. Pagaliau, ir į komunis
tinio idealisto Arvydo Toleikio 
šeimą lengvai įsispraudžia mote
riškos šilumos ieškantis senbernis 
Martynas Vilimas. Ieva Toleikie- 
nė, būdama pereinančios kartos 
moterimi, nesupranta komunisti
niams siekimams absidavusio sa
vo vyro ir savoj šeimoj nejau
čia laimės.

Net ir per “apiforminimo” iš
kilmes tarybos raštinėje Avyžius 
įspaudžia į Prano Daujoto lūpas 
postringavimus apie blogas šei
mas. Pačias “iškilmes” tarybos 
raštinėje autorius šitaip vaizduo
ja:

“Mašinos su jaunaisiais įsuko j 
apylinkės tarybos kiemą. Kitos pa 
siliko ant vieškelio, nes visoms 
ten neįmanoma sutilpti.”

“Senas didelis namas skardos 
stogu, su gonkomis, ankščiau bu
vusi Diemenčio nuosavybė, išpuoš
tas gegužiniais šūkiais (sutuok
tuvės vyksta gegužės 1 d. V.M.). 
Viršum vartų, tarp dviejų kašto
nų, ištempta raudona juosta. Jo
je įrašas didelėmis baltomis rai
dėmis: “Būkit laimingi, sukūrę 
tarybinę šeimą”. Tai Tado drau
gų komjaunuolių sveikinimas sa
vo sekretoriui.”

kaimas...
iš psl. 3)

“Kieme visi susirikiuoja poro
mis. Priešakyje jaunieji, už jų: 
piršlys su svočia, tiems už nuga
ros Martynas su Goda — pirmie
ji pajauniai, Paliūnas su Gaudu- 
tyte — antrieji pajauniai, toliau 
Simas su Nastute, o už jų kiti; ir 
taip iš viso devynios poros. Negir
dėtai gausi svita! Retas prisime
na, kad būtų tiek porų buvę. O 
žioplių, žioplių! Kur buvęs, kur 
nebuvęs, kiekvienas suka į apylin
kės tarybos kiemą. Vaikai kaip 
ožiukai šokinėja per tvorą, lan
džioja pro spragas. Priebutis pil
nas širmuoliuojančio jaunimo. 
Smalsieji suka ratą aplink lan
gus. Visiems knieti pažiūrėti, kaip 
jaunuosius be kunigo suriš...”.

“Apylinkės tarybos pirminin
kas Pranas Daujotas, apvalveidis 
storulis riesta nosimi, mintyse 
plūsta Arvydą, kam sugalvojo 
šią neįprastą ceremoniją. Trypi
nėja už stalo sumišęs, iš padil
bų žvilgčiodamas į kambaryje su
sitelkusius vestuvininkus: nežino 
nuo ko pradėti. Arvydas sakė, 
reikės tarti keletą sveikinimo žo
džių jaunavedžiams. Padėjo su
remti trumpą prakalbėlę, bet kai 
reikia, viskas iš galvos išdundė
jo, nors piauk. O už lango dar 
tas prakeiktas kikenimas, šūkčio
jimai: “Kunigas Kunigas! Užsi
dėk stulą, Daujotai”. Kambaryje, 
rodos, irgi kalžkas prunkštelėjo. 
Po galais, tie Arvydo išmislai ga
li negražiai baigtis!”.

“Tyla darosi nebepakenčiama. 
Kraujas suplūsta Daujotui į gal
vą, užgula ausis, plėšia nuo kiau
šo odą”.

“ — Pasirašykit, — ištarė nusi

minęs”.
“Birutė ir Tadas priėjo prie 

stalo, ima duodamą plunksną, ra
šosi. Arvydas reikšmingai kos
čioja ,r aukosi, lyg rūgštaus obuo
lio atsikandęs”.

“Pasikark! su piktu džiaugs
mu pagalvojo Daujotas. — Ap
sieisime be tavo prajovų.”

“— Pasirašėte? — klausia pra
linksmėjęs. — Štai judu vyras su 
žmona. Sujungti civilinės metri
kacijos aktu. Be jokių religinių 
prietarų. Tarybiškai, komunistiš
kai. Duokit paspausti rankas. 
Sveikinu! ”

“Birutė kumšt Tadui į pašonę: 
ką su žiedais daryti?”

“O Daujotas, atlikęs valdžios 
atstovo pareigą, pasijunta visai 
laisvai”.

“Gražaus jaunimo priaugo, — 
postringauja, apžiūrėdamas vestu
vininkus. — Ne tokie sustumtiniai, 
kaip mūsų karta. Žinoma, užtenka 
kvailių, gadina orą, bažnyčioje 
bet kunigai nebegauna tiek už
dirbti, kaip seniau. Prisimenu 
Diemenčio vestuves. Nuvažiavo 
imti šliūbo — didelės buvo vestu
vės, gal virš dešimties porų. Ar
klių karčiai prisagstyti žvangu
čių, pakinktai vėl nuo daikto. Vieš
vilė žvanga išvien, kai įlėkė. O 
tuo laiku klebonavo toks Žalga. 
Baisiai nemėgo tų žvangučių, vi
sus pavarydavo namo, kas taip 
šliūbo imti atvažiuodavo. Norė
jo pavaryti ir Diementį — ponas 
ponu, o klebono pircipai princi
pais. Bet Diementis nekvailas, 
žinojo kuo kunigą palenkti. Pini
ginę iš kišenės, tekšt penkias
dešimts litų ant stalo — tiek bu
vo suderėta už šliūbą, — ant vir
šaus plumt šimtinę prispaudė, ir 
po klebono principų: vargonai gro
ja, visos žvakės ant altoriaus de

ga, keturi klapčiukai tarnauja mi
šioms. Apsivedė su dievo palaimi
nimu, o po metų žmona pabėgo su 
bankelio direktoriumi. Arba Ke- 
palių Briedis. Taip pat susirišo 
prie altoriaus, jau tarybiniais lai
kais, o kas iš to išėjo? Nuo pat 
pirmos dienos ėmė pjautis kaip 
dvi katės maiše. Galop susirado 
bobšę. Žmona neišlaikė ir pasi
korė. Arba vėl Lapinas... Et, kur 
čia visus beišskaičiuosi. Gyvena, 
priėmę šventą moterystės sakra
mentą, o meilės ir sugyvenimo nė
ra. Kodėl taip? Ogi, kad dievas 
jokių malonių negali suteikti, nes 
jo nėra, viskas priklauso nuo pa
ties žmogaus”.

Ir “apiforminimo” iškilmės pa
virsta ateistine propaganda, pa
dailinta pakaruoklių šešėliais. Au
torius neatranda jokios Amerikos 
toliau filosofuodamas, kad jeigu 
žmones “vienas kito nemylės, ne
gerbs, nei kunigas, nei Daujotas 
nepadarys jų laimingų”. Tačiau 
padoriam ir paprastam žmogui su 
tuoktuvių apeigas bažnyčioje yra 
daug reikšmingesnės, negu pasira
šymas ant pamesto popiergalio.

Pats jaunasis irgi pasipasako
ja po “apiforminimo”: “Aš kom
jaunuolis, netikintis, negaliu pri
siekti tam, ko nėra. Už tai duo
du žodį sau, kad Birutę myliu ir 
mylėsiu, būsiu jai nuoširdus, žmo
niškas... gerbsiu... na gyvensim, 
kaip reikalauja komunistinė doro
vė...”

Bet čia tai tik pradžia į komu
nistinę šeimą. Kaip apsiformins 
ateities šeimos, nupasakoja Avy
žius kolektyvinio ūkio pirminin
ko Toleikio lūpomis: “Šiandien jūs 
pasirašėte civilinės metrikacijos 
aktą. Jūsų vaikams tikriausiai to
kių parašų nereikės — pakaks 
be liudininkų duoto žodžio”.

Kiekvienas skaitytojas laisvas 
vaizduotis, kur veda Avyžius su 
savo idėjom.

Pravartu prisimSwti, kad dar 
prieš šias nepaprastas liepgirie- 
čįų tarpe vestuves, autorius sa
vo veikėją Birutę atima iš tėvų 
namų. Tai įvyksta po incidento su 
Lapino karve. Birutės pabėgimas 
iš tėvų namų yra tik fiziškas. 
Dvasiškai savo tėvus ji buvo pali
kusi jau daug anksčiau, kai užsi
krėtė komjaunuoliškais nuodais. 
Mes galime ramintis tuo, kad dau
gelis jaunų lietuvių dar ir šian
dien labai atsparūs komjaunuo
liškiems nuodams. Kiekvienas, ku
ris turi) šiokį tokį ryšį su Lietu
va, susirenka pakankamai žinių 
apie priaugančios lietuvių kartos 
nuotaikas.

Avyžius įsakmiai nenurodo, ta
čiau iš viso aprašymo lengva su
prasti, kad Birutė ir Tadas yra 
pirmieji liepgiriečiai, kurie tuokia 
si rajkome, bet ne bažnyčioj. Au
torius tikriausiai ir pats žino, kad 
jo aprašomos apiforminimo apei
gos sukels tik pašaipą skaitytojų 
tarpe, žodžiai, kuriuos sako “pus- 
kunigis” Daujotas, pareiškimai, 
kurie išplaukia iš jaunųjų lūpų, 
aiškiai dirbtini, nenuoširdūs ir ba
nalūs, pirštu rodą į iš anksto už
planuotas komunistines insinuan- 
cijas. Kartais blyksteli mintis, 
kad širdyje ir autorius netiki tuo, 
ką rašo. Patenkinti partijos pro
pagandos komisarus.

Anot autoriaus, “jaunieji jau 
nebesilaiko senų papročių, o ku
ria naujus, savus, atitinkančius 
naujų laikų dvasią”, tačiau vestu
vės pravedamos su visais senais 
lietuviškais papročiais: “Tadas su 
Birute sėdi kampe po dideliu raš
tuotu rankšluoščiu. Šalia jų iš vie
nos pusės piršlys, iš kitos svočia, 

toliau poromis pajauniai. Ankšta 
trobikė prisikimšusi svečių, nėra 
kur apsisukti. Stalai apkrauti val
giais, nustatyti gėrimais — lopi
nėlio plikos staltiesės nematyti. 
Skamba lėkštės, keliami stiklai, 
juokas, skraido šmaikščios frazės, 
palydimos grausmingai pratruku
sio kvatojimosi. Garuoja dubenys 
žąsienos, troškintų kopūstų, dešrų 
ir kitų seilę traukiančių patieka
lų. Nosį trina padažų kvapai. Bal
tuoja, geltonuoja stikliniukai krie
nų ir garstyčių, lėkštės karštos 
burokėlių mišrainės. Turtingas 
stalas, nėra ką sakyti. Ne be rei
kalo Grigienė pasikvietė šeiminin
kę iš miesto. Bet dar ne viskas, 
kas matyti ant stalo. Viešviliš- 
kė parodys savo meną, kai po 
karštų vėl pradės nešti šaltus už
kandžius — kapotinius, vynioti- 
nius, įdarytus kiaušinius, silkes 
— marinuotas, kapotas, keptas, 
su aliejumi ir be aliejaus, su grie
tine ir be grietinės, — kai, padė
jus tortus, pasipils visokie cu-[ 
krainiai, meduoliai, kepti lašiniuo- 
čiai, varškėčiai, išsuktu cukrumi 
išmargintos “beržo šakos”, “bara
vykai”, “ežiai”, va, tada pamaty
site, ką gali buvusi klebono gas- 
padinė”.

Grigai, Avyžiaus vaizduojami 
komunistai, jaunuosius sutinka 
kieme su duona ir druska. Čia 
irgi nieko naujo. Nauja tik tai, 
kad į vestuves sukviestieji ne ar
timieji, ne giminės, bet kolekty
vinio ūkio pirmūnai, brigadinin
kai, aktyvistai, visas raštinės per
sonalas. Nauja ir tai, kad vestu
vėse nedalyvauja jaunosios tėvai. 
Tas faktas daugiau pasako, negu 
visi platūs aprašymai ar propa
gandos biure aprobuoti šūkiai ir 
komunistiniai “garbės žodžiai".

(Bus daugiau)
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®£POPTAL> SPARTAKIJADA

SPORTAS
VYRAI

VYTIS — HUSTLERS 46:39
Vyrai ir toliau išlaiko lygį len

gvai nugalėdami ir antrąją YMCA 
komandą. Šiose rungtynėse kaip ir 
visada gerai pasirodė abu Braz- 
džioniai. Stasys Lukoševičius pa
sitempė sausgyslę ir žaidimą bai
gė šlubuodamas. Taškai: V. Braz
džionis 23, G. Brazdžionis ir S. 
Lukoševičius po 10, S. Šutas 3.

VYR. MERGAITĖS
VYTIS — PIVOT CITY 31:21 
ši komanda ir toliau eina be 

pralaimėjimų. Tikimės, jos gražiai 
užbaigs sezoną. Taškus pelnė: R. 
Starinskienė 14, N. Bratanavičifl- 
tė 5, M. Savickaitė 6, A. Andri
konytė 4, V. Vaičekauskaitė 2.

JAUN. MERGAITĖS
VYTIS — THUNDERBIRDS 

16:23
Jaunės dar vis neįstengia su

rasti krepšio ir visas rungtynes 
pralaimi. Atrodo, šiame turnyre 
užsidirbs medinį šaukštą. Taškai: 
L. Luckutė 7, L. Valodkaitė 4,
L. Luckutė 3, V. Manikauskaitė 2.

BERNIUKAI ŽEMIAU 18 M. 
VYTIS — BELL PARK 103:10

Mažai turįs patyrimo priešinin
kas mūsų jauniesiems davė pro
gos pasismaguriauti ir be vargo 
per 30 min. sukrėsti seniai ža
dėtą šimtinę. Be to, ši komanda 
per šias rungtynes pirmą kartą 
Geelonge pasiekė du rekordus: 
jaunių komanda pasiekė šimtinę ir 
per vienas rungtynes individua
lus žaidėjas S. Karpuška pelnė 
net 77 taškus. Valio mūsų jaunie-

Kažikada čia, neseniai, Dzido- 
riuke verkšleno, kad mūsų švie
suomenė į krūvą susispaudus, pa
tys save visokiom diskusijom ir 
paskaitomis šviečia, o tamsesniems 
nė šnipšt Girdi, ir Dievo prisaky
ta, Jo dovanotos proto šviesybės 
talentais dalintis su nežinančiu. 
Tamsesniam kelią parodyti ir kul
tūros jam neskūpavoti Galėtų, 
girdi, ir žmonių pasiklausymui vie
šai suruošti.

Na ir kaip tyčia čia tokia pro
ga pasitaikė Išvažiavom aną su- 
batą, kaip tik po gero lietaus, 
visa mūsų susiedija grybauti į ne
tolimas apylinkes. Pažįstamų ir 
nepažįstamų. Galima sakyt, tokia 
maišyta grupė žmonių; tamsesnių 
ir šviesuomenės keletas. Pasivaikš 
tinėję po miškelius, prisirinkę 
krepšius ruduokių ir kazlėkų, su
sėdom papiknikauti krūmeliuose 
prie pačios kryžkelės O kur jau 
krūvelė lietuvių susirenka, ten be 
politikos, be kultūros neapsiena.

Nebežinau, kaip ten prasidėjo; 
turbūt Dzidoriuke vėl ėmė aima
nuoti apie kultūros trūkumą, bet 
žmogus išsitraukęs iš apatinio 
švarko kišenės j^opierių saujelę, 
sako, kad dabar mums papasa-
kos apie “žmogaus bijologinę ir 
kultūrinę evoliuciją”. Nebūtų Dzi- 
deriukė, jeigu savo durno trigra
šio kur nekištų.

— O kas tas “loginė” toks, kad 
jo bijo ir dar kultūringą revoliu
ciją kelia? — paklausė.

Pažiūrėjo žmogus į Dzidoriukę 
ir į kitus. Nieko neatsakė, tik pa
sitaisęs akuliorius, į popierius 
žvilgčiodamas, ėmė pasakoti.

— Sakysim, kad prieš kokį mi
lijoną metų buvo žmogus. Ne, toks, 
kaip mes dabar. Jo galva ir vei
do struktūra buvo kitokia ir sme
genų jis turėjo kokį 500 kubinių 
centimetrų. Su laiku vystėsi smege 
nys ir dabar, sakykim, prieš ko
kius 50.000 metų, to žmogaus sme
genys išaugo iki 1500 kubinių cen
timetrų. Toks žmogus buvo vadi
namas Neandertalio žmogum. Jo 
kiaušas tam kiekiui smegenų susi
formavo ir ... —
- Tikriausia vokietys iš Bava

rijos, ba jie dideliais pakaušiais, 
— atsiliepė Juozas iš Jaravilės.

— Nu, ja, — atsišaukė ir Dzi-

GEELONGE
siems!

Taškai: S. Karpuška 77, A. če- 
rekavičius 12, P. Obeliūnas 7, V. 
Obeliūnas 5, A. Jakubauskas 2.

JAUNIAI ŽEMIAU 16 M.
VYTIS — TRAY BOYS 55:27
Jaunieji ir toliau skina perga

les gražiais praėjimais ir užti
krintais metimais; šias rungtynes 
laimėjo su užtikrinta persvara. 
Taškai: P. Obeliūnas 37, S. Kar
puška 10, G. Kymantas ir P. In- 
turrisi po 2.

VYRŲ TINKLINIS
Vyrai baigė žiemos sezono tin

klinio rungtynes patekdami į pir
mą vietą. Finalai atidėti bent ke
turiom savaitėm. Nors ir patekę 
Į pirmą vietą, bet vyrams maža 
vilčių laimėti finalus ir greičiau
sia teks pasitenkinti antra vieta. 
Tinklinyje žaidžia S. Lukoševi
čius, S. Šutas, K. Starinskas, V. 
Breneizeris, R. Zinkevičius.

Viva

ŽENKLIUKO KONKURSAS

Adelaidės L.S.K. “Vytis” skelbia konkursą XVIII-sios Aus
tralijos lietuvių Sporto Šventės ženklelio projektui. Konkurso lai
mėtojui skiriama $10.00 piniginė premija.

Konkurse gali dalyvauti visi, ypatingai pageidaujamas ir lau
kiamas sportininkų dalyvavimas. Ženkliukas privalo būti nedides
nis kaip trys ketvirčiai inčo, nedaugiau kaip 3 spalvų ir neperdaug 
komplikuotas.

Ženkliuke turi būti atžymėta: Sporto šventės vietovė (Adelai
dė) metai (1967) ir kelinta sporto šventė (XVIII).

Projektus siųsti “Vyties” S. Klubo sekretoriui B. Nemeikai 
68 Cuming St., Mile-End., S.A., 5031, iki rugsėjo 1 dienos.

Adelaidės L.S.K. "Vytis” Valdyba.

MOKSLINIS PIKNIKAS
doriukė. — 1500 centimetrų sme
genų, tai ne juokas. Bus penkioli
ka metrų, jardais dar daugiau. 
Nemažo reikia pakaušio, kad su
talpintų. —

— O jeigu plonu drateliu iš
tempta ir į gniužulą suvelta, tai 
gal ir tilptų į mažesnį kiaušą. — 
Įsikišo Stepanija, Juozo iš Jara- 
vilės žmona. — Ana Jaravilėj bu
vo vienas toks dratiniais smege
nim Gėrė Snapsą visokiausį, koks 
tik nepapuolė, net samagoną va
rydavo ir nieko neatsitiko. Tik į 
pensiją išėjęs, nebeturėdamas pi
nigų, pradėjo denatūrą su plionke 
maišyti; tada jam smegenys su
trūnijo ir reikėjo išvežt į Rojal- 
parką. —

Pasakotojas jau buvo belanks- 
tąs savo popierius atgal j kišenę 
dėti, bet apsigalvojo; matyt dar 
biškį vilties turėdamas pasakojo 
toliau. Nors kiti kikeno.

— ... prie Neardetalio žmogaus, 
atrodo, smegenų evoliucija apsis
tojo šiek tiek ir ... —

— Ir atropavo! — užriko ki
tas Juozas. Jis iš bušo į svečius 
atvažiavęs Per visą dieną paskui 
Dzidoriukę sekiojo, nė grybų nebe

ĮDOMŪS FAKTAI Paruošė Bill Wilson

1911 m. Amerikos Yale univer
siteto studentas Hiram Bingham, 
vėliau tapęs JAV senatorium, su
rado senovės indų legendarinį 
miestą, kurio ispanai niekaip ne
surado. To miesto liekanos yra 
aukštai Andų kalnuose ir arche
ologai tvirtina, kad tai galingos 
inkų imperijos sostinė.

Šiuo pavadinimu Sovietų Sąjun
goje kas ketveri metai praveda
mos sporto šakų varžybos Pirme
nybėse rinktines ištato visos So
vietų Sąjungos “respublikos” ir 
Maskvos bei Leningrado miestai. 
Varžybos skaičiuojamos taškais 
ir prizinių vietų laimėtojai apdo
vanojami medaliais.

Pagrindinis šių sporto varžybų 
tikslas yra įskiepyti priaugančiam 
Sov. Sąjungos jaunimui meilę 
sportui. Šias varžybas lydi mil
žiniška propaganda Sov. Sąjun
gos vyriausybė gerai supranta, 
kad subūrus jaunimą į sporto or
ganizaciją įmanoma juos ne tik 
užauginti tvirtesniais fiziniai, bet 
atitraukia juos nuo bet kokių ki
tų nenaudingų jaunatviškų prasi
manymų Bet gal svarbiausias tiks 
las yra, kad per sporto sąjūdį 
Sovietų Sąjungos prieauglis pa
tenka visiškoje komunistų parti
jos kontrolėje. Šiems tikslams įgy
vendinti sovietų vyriausybė ski
ria milžiniškas lėšas. Didmiesčiuo
se veikia kūno kultūros institu
tai, o mažesniuose miestuose vai
kų sporto mokyklos. Šiose sporto 
institucijose mokytojauja aukš
tų kvalifikacijų sporto instrukto
riai, kurių atlyginimas dažnai 
prašoka net gydytojų atlyginimą.

matė. Bet gal nieko gero nebus 
iš to sekiojimo, ba jis irgi toks 
Dievo sapnų aiškintojas plunks
nagraužys Nerimta firma, anot 
Vilenčiko.

Nežinau, ko kiti juokėsi, bet 
Dzidoriuke visai rimtai paklausė:

— Ar tai ropom, ant visų ke
turių tas vokietys iš Neanderta
lio? —

čia jau kiti ėmė pilvus laiky
dami juoktis Net iki ašarų; ba 
žinote, bevalgydami ir išgėrėme. 
O išgėrus juokas pats savaime rie
da. Juokėsi ir pasakotojas, bet 
dar vis neprarado paskutinės vil
ties.

— Maždaug nuo Neandertalio, 
žmogaus išvaizda ėmė keistis 
daug greičiau; kaip kakta, žandi
kauliai ir akys. Spėjama, kad nuo 
tada prasidėjo kultūrinė evoliuci
ja Nuo tada... —

— Tai gal prie kaizerio, ba 
Hitleris jau turėjo gatavai su
tvėręs tą arišką rasę. Aukštom 
kaktom, mėlynom akim ir žandi
kauliais žanduose savo vietoj. — 
Pertraukė vėl Stepanija ir mand- 
riai į mus pažiūrėjo. Ji mat prie 
mokytų gretinasi.

Per paskutinius 25 metus pa
saulyje komunikacija arba susiži
nojimas labai sparčiai išsivystė. 
Milijonai žmonių įjungta šioje tar
nyboje; šiuo metu pasaulyje yra 
apie 400 milijonų radijo aparatų 
neskaitant radijo vadinamų taškų 
ar transistorių.

Savaime aišku, nestokoja ten ir 
politinių švietėjų.

Grįžtant prie spartakijados 
reikia pasakyti, kad ji turi dar
ir kitą tikslą: per šias masiškas 
sporto varžybas atrenkami geriau 
si sovietinės imperijos sportinin
kai ir jiems suteikiamos kuo ge
riausios sąlygos pasiruošti pasau
lio olimpijadai. Kai tik dėl to 
spartakijada rengiama metru 
prieš olimpinius žaidimus.

Spartakijada prasideda jau an
kstybą pavasarį ir vykdoma 
dviem frontais suaugusių ir mo- 
ksleiviiį (vidurinių mokyklų) gru
pėse.

Pirmosios atrankinės varžybos 
pravedamos kaimuose ir mokyklo
se, o po to įvyksta rajonų pirme
nybės Vėliau į varžybas įsijun
gia ir didesni miestai ir tik po 
to sudaromos “respublikų rinkti
nės.

Spartakijados finalinės varžy
bos jau prasidėjo ir vyks iki rug
piūčio pradžios. Suaugę rungty
niauja Maskvoje, o moksleiviai 
Leningrade.

Mus įdomauja lietuvių sporti
ninkų atsiekti rezultatai. Pradžio
je varžybos vyksta pogrupiuose 
(po šešias komandas), iš kurių 
dvi pateks į finalą, o likusios ko
vos dėl žemesnių vietų.

Lietuvos vyrų krepšinio rinkti
nė įveikė Baltarusiją 70:60, o 
mergaitės pralaimėjo ukrainie
tėms 35:37. Neblogų rezultatų pa
siekė irkluotojai, tinklininkai ir 
dviratininkai. Tai pirmieji rezul
tatai, nes žaidynės dar tik prasi
dėjo.

Moksleivių spartakijadoje, kuri 
prasidėjo savaite anksčiau, fina
luose dalyvaus lietuvių mergaičių 
stalo teniso ir berniukų rankinio 
rinktinės. Apvylė mūsų krepšinio 
prieauglis, tačiau viltys patekti į 
finalus dar neprarastos.

Apie kitus rezultatus kitą kar
tą, o dabar linkime lietuviams 
sportininkams geriausios sėkmės.

R. Sidabras

Čia pasakotojas sustojo, pasidai-
rė į besijuokiančius, drebančia 
ranka įsidėjo popierius atgal į ki
šenę ir sako:

— Žmogaus evoliucija ne ke
lių šimtmečių klausimas. Aš kal
bu apie žmogų, kuris prasidėjo, sa
kyčiau, kaip ir nuo kokio buož
galvio. Va, kad ir tokio, kaip tas 
slimokas Dzidoriukės krepšy ant 
kazelėko. — Parodė į Dzidoriukės 
krepšį. O ten tikrai riebokas sla- 
gis vartėsi ant gleivėto grybo. 
Dzidoriuke bailiai truputėlį pasi
traukė nuo savo krepšio, lyg ten 
jau tas ateities žmogus būtų Kiti 
taip gi sužiuro.

Ar tai iš tokių per tą amži
ną revaliuciją išeina žmonės? — 
paklausė Dzidoriukė.

— Jeigu žmogaus pradžia nuo 
to laiko, kaip pasaulis dar vande
ny tebetalaškavo, — paklausė 
Juozas iš Jaravilės. — Tai kaip 
tada su Adomu ir Ieva, a? —

— Išeina, kad jie darmai grie- 
šijo. — Atsakė Juozas iš bušo.

Pasakotojas nusišypsojo ir nie
ko nebeatsakė Susipažįstant nebe- 
pagavau jo pavardės, bet iš vei
do matosi, kad rimtas ir mokytas 
žmogus. Ne koks samazvancas, 
kaip va Stepanija Jai kartą dide-

Išlaisvinti buvę vergai Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse negrai 
1822 m. įkūrė Afrikos vakariniam 
pakrašty nepriklausomą valstybę 
Liberiją padedant Amerikos vi
suomenei. Liberija tvarkosi JAV 
pavyzdžiu.: panaši konstitucija, 
oficiali kalba anglų ir piniginis 
vienetas — doleris.

j MURRAY’S į
I HF. STORES
| 646 George St., Sydney, Australia
>♦' (Kampas Liverpool St.)
* TEL.: 26 1768 £
* (ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) !♦! 
£ JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai £ 
•*i gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per £ 
£ visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S J

H.F. STORES, kuri paskutiniuosius 19 metų turi kontaktą su i*š 
:♦< Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami kitų skel- H 
.♦j bimų. £

19 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- 
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys >*

S gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje. >;
Mūsų firma — MURRAYS H.F. STORES — dar £ 

;*Į nei vieno siuntinio nepražudė per visą 19 metų, nes Jūsų siun- $ 
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes !*Į 

H pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų ĮsĮ 
I giminės. ;t;
J Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne- >♦< 
>♦< sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per •€ 
g 12 dienų. Č
$ SIUNTĖJŲ DĖMESIUI >♦<

Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- 
j»! mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- 
!♦’ dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
įjj siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- *• 

džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato X 
!♦! Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 >; 
Ž — 30 dienų. š*s
B REGISTRUOTI SKYRIAI:
J CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Rd. $ 
$ Tel: 72-2082.
>; PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 293 Church St. >! 
>; Tel: 635-9728. J
J BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitchener Pde. į 
S Tel: 70-8089. !♦;
£ ST. MARY’S: MURRAY’S H.F. STORES 97 Queen St.
J Tel: 623-1156. J
* NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter St. M
>! Tel: 2-3596. !♦'
v NEWCASTLE: MURAY’S H.F. STORES 93 Northumberland St. $

Wickham, Tel: 61-5180.
H MELBOURNE, VIC.: MURRAY’S H.F. STORES 94 Elizabeth >! 
>; St., Tel: 63-7895. J
$ PERTH, W.A.: MURRAY’S H.F. STORES 229 Newcastle St. >*
* Tel: 21-7842.

liais mokslais besigiriant, užklaus 
ta, ar neskaitė logaritmų roma
no, atsakė, kad labai buvus suža
vėta, net verkus skaitydama ir 
dar ilgai širdy atminus. Supratau 
iš žmonių šypsojimo, kad kas tai 
negerai su jos mokslu. Aš pats 
nesu skaitęs to logaritmų roma
no, o pas spaudos platintojus ne
simato, tai nieko negaliu apie tai 
pasakyti. (Bet aš čia biškį iš ke
lio išėjau).

Taigi baigiantis tam mūsų pik
nikui, pasakotojas priėjo ir man 
sako: — Tai kaip, Rapolai ,tau 
atrodo toks kultūros dalinimas?—

Ką aš jam dabar, kaimietis, 
mokytam sakysiu? Juk ir pats 
nežinau; kur pirštu bakstelėti, 
kur skauda?

— Gal, ponas, — skau, — tegu 
ta, anot Dzidoriukės vadinama 
revaliucija, dar biškį ilgiau pasi- 
tęsia?. —

Rapolas

NE VISAŲA 
PATOGU PAKLAUSTI

— Būkite malonus ir pasakyki
te, kiek dabar laiko? klausia jau
nuolis pagyvenusį vyrą.

— Atsiprašau, bet negaliu pa
sakyti. Matai, jeigu atsakysiu, tai 
jau užsimezga pažintis. Tamsta 
mane pakviesi iš mandagumo ka
vos, o aš, atsilygindamas pas sa
ve, o ten mano gražioji duktė, ir 
jūs galite susimylėti ir panorėsite 
tuoktis, — tai kaip aš galėsiu 
dukterį leisti už vyro, kuris net 
laikrodžio neturi?

ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN 
AUSTRALIA

Kiekvienas tautietis turėtų šią reprezentacinę mūsų kūrybin
gų dailininkų knygą įsigyti ir ją rekomenduoti svetimtaučiui. Lei
dinio kaina — $5.00.

Reikalaukite pas kiekvieną knygų platintoją arba rašykite 
tiesiog leidėjui:

36 Berrille Rd., Beverly Hills, N.S.W.

YRA ŠAUS...

Yra šalis, kurios netekom, 
Ir visa baigės be kančios — 
Vaikai mūs angliškai jau šneka 
Dar su lukštu prie apačios.

Čia doleriai aplieja žmones, 
Bet sausos dėžės rinkliavos, 
žodžiu, šita šalis ma'loni 
Ir tėvelius supikliavos.

Tave tik sodėm jau vaišina, 
Kai dar nueisi į svečius, 
Aprodo blizgančią mašiną, 
Jei neturi pats panašios.

Tėvynės meilės sunkią naštą,
Kaip ubagas nešiau ilgai, 
Dabar lengviau - jau meilė mažta, 
O vis didėja pinigai.

Ten tėviškėje vakars šiltas — 
To vakaro širdy nebėr — 
Eini lyg būtumei pripiltas 
Tu Wuerzburger arba Sinclair.

Ar atmeni, kada į guolį 
Saulutę prašė vakarai, 
O čia prieš bosą tu parpuoli 
Ir normas dvigubas varai.

Kaip upės vandens mintys teka — 
Tėvynė nieko nepadės.
Dėk pinigus tik į pančeką, 
Nubraukęs galą pavardės.

O pilietybės mielas raštas, 
Kurį taip įgijau ūmai — 
Gal dovanos gimtasis kraštas, 
Kada sugrius ir čia namai...

Kazy* Pabraižy*

BATSIUVYS FILOSOFUI

— Sakyk, ar tu patsai irgi lai
kaisi tų patarimų, kuriuos tu 
duodi kitiems?

— Ne, — atsakė filosofas: — 
O ar tu pats nešioji visus batus, 
kuriuos pasiuvi?

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE būvi atsilankė apie 70 svečių — 
vien tik jaunimo. Buvo atvykusių 
net iš Sydnėjaus ir Adelaidės. 
Melbourno Liet Klubo paremon-

Pranešimai
ADELAIDE

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ ADELAIDĖJE

Liepos 23-29 dienomis, jungda
miesi su kitomis komunizmo pa
vergtomis tautomis, mes su skaus
mu prisiminėme kaip prieš 27 
metus ramią ir taikią Lietuvos 
žemę sudrebino raudonomis žvai
gždėmis apkabinėti, klaikiai barš
kantys tankai — Sovietų S-ga 
smurtu ir jėga okupavo nepriklau
somą Lietuvos valstybę. Priminė
me ir kitiems kaip komunistinio 
“rojaus” robotai, užsimovę ant 
šautuvų smailius trikampius dur
tuvus, slinko per šį gražų prie 
Baltijos jūros esantį kraštą ir su 
didžiausia neapykanta naikino vi
sa, kas lietuvių tautai buvo bran
gu ir sava: nepriklausomybę, nuo
savybę, dvasines, kultūrines ver
tybes ir uždėjo tautai baisią ver
giją, kuri tęsiasi iki šios dienos.

Liepos 23 d., sekmadienį, pa
dėjome vainiką prie Karių Pa
minklo, prisimindami tūkstančius 
nukankintų, dešimtis tūkstančių 
didvyriškai žuvusių laisvės kovo
tojų, šimtus tūkstančių ištremtų
jų lietuvių. Susikaupę, atidavėme 
pagarbą visiems, kurie priešinosi 
sovietinei santvarkai, idėjom, įta
koms. Protestuodami prieš lietu
vių tautai padarytas ir tebeda-

romas skriaudas, mes žygiavome 
po savo garbinga trispalve vėlia
va Pietų Australijos sostinės gat
vėmis ir reikalavome Lietuvai lais 
vės. Adelaidės miesto salėje, per 
įvairius kalbėtojus pasmerkėme 
komunistų darbus ir priėmėme re
zoliuciją, pespėjančią Australiją 
nuo gresiančio pavojaus. Visa tai 
perdavė vietiniams gyventojams 
televizijos stotys ( 2ir 7) ir pir
madienio rytinis dienraštis “The 
Advertiser”. Vakare, lietuvių ka
talikų Centre surengtoj iškilmin
goje vakarienėje pabendravome 
su pavergtų tautų ir australų 
valdžios atstovais, pasidalydami 
mintimis ir sudarydami artimes
nius ryšius.

Liepos 27 d., ketvirtadienį, 
Master Builder’s salėje stebėjome 
antikomunistines filmas ir doku
mentų parodą, ši paroda, suside
danti iš įvairių fotografijų, dia
gramų ir spausdinių, tęsėsi 3 
dienas.

Liepos 29 d., latvių salėje daly
vavome tarptautiniame koncerte, 
kuriame gėrėjomės, tarp kitų tau
tybių, gražiai pasirodžiusių mū
sų “Lituanios” choru.

Pavergtųjų Tautų Savaitė Ade
laidėje buvo puikiai organizuota 
ir sklandžiai pravesta. Pagarba 
už tai Pavergtų Tautų komitetui, 
o ypač lietuvių atstovui p. Mar-

tynui Pociui. Šitokios savaitės yra 
labai svarbios kovoje už mūsų 
tautos laisvę. Jos turi būti orga
nizuojamos ir ateityje, tik mums 
visiems reikia daug aktyviau jo
se dalyvauti.

P.B.

MELBOURNE
ŠAUNUS GIMTADIENIS

Melbourno jaunimo tarpe gerai 
žinomas Šarūnas Žiedas pereitą 
šeštadienį, liepos 22 dieną, atšven
tė savo 21-ąjį gimtadienį. Jis yra 
vienas iš nedaugelio tų, kurie, išė
ję iš mokyklos suolo, nedingo 
Australijos malonaus gyvenimo 
jūroje, o netik yra dažnai mato
mas lietuviškuose parengimuose, 
koncertuose, minėjimuose, bet yra 
ir aktyvus lietuviško gyvenimo su- 
bruzdėjimų dalyvis. Baigęs Para
pijos Lituanistinę mokyklą ir p. 
Grigaitienės vedamus jaunimo kur 
sus, skautavęs nuo vilkiuko iki 
skauto vyčio dabar, vienus metus 
net vadovavęs jaunesniųjų skau
tų draugovei, Šarūnas yra dabar 
aktyvus “Varpo” krepšininkas ir 
ilgametis tautinių šokių šokėjas. 
Jam, šiuo metu barzdotam lietu
viui, linkėtina ir toliau eiti šiuo 
keliu.

Į p.p. Šeikių, p.p. Balčiūnams 
talkininkaujant, jam suruoštą po-

tuota salė (idėtos naujos lubos ir 
šviesos) buvo papuošta įvairias
palviais balionais, girlandomis ir 
Šarūno sesutės Rūtos paišytais 
afišinio pobūdžio paveikslais. Kad 
Rūta moka dainuoti visi žinojo
me, bet nežinojome, kad turi ir 
paišytinių gabumų. Nors Picasso 
dar ir nepralenkė, bet už dauge
lį iš mūsų tai gal ir geriau nupai
šo. Beto, virš stalo su užkandžiais 
kabojo plakatas: “Busimoji tavo 
nelaimė — sustorėjimas. Tai val
gyk ir gerk, kol dar nevėlu’’. Sa
lės kampe buvo įruoštas meksikie
tiškas baras, už kurio tikras me
ksikietis (p. Balčiūnas) su som
brero ir kitais atributais, vaiši
no svečius meksikietiška tequila 
ir kitais tauriais gėrimais. Ant 
baro kabėjo skelbimas, pranešąs, 
kad: “Steigiama nauja organiza
cija. — Pasaulio lietuvių alaus 
mylėtojų sąjunga, kurios šūkis: 
Mūsų jėgos, mūsų lėšos bokalui 
alaus! “Kitam salės kampe kabė
jo įspėjimas merginoms, kad “Ne
išvengiama tavo klaida — vedy
bos. Neieškok kvailesnio vyro už 
save, jis pats tave suras”. _

Po trumpų sveikinimų ir ilgų 
“Ilgiausių metų” keturių žmonių 
kapelai grojant buvo šokta, dai
nuota ir vaišintas! iki paryčių.

Dalyvavęs

SPAUDOS BALIUS
Daugelis interesuojasi, ar iš vi

so šiais metais Mūsų Pastogė ren
gia savo Spaudos Balių. Užtikri
name, kad šiais metais Mūsų Pa
stogės Spaudos Balius tikrai įvyks 
labai prašmatnioje salėje — Syd
ney Town Hall. Kadangi salė jau 
tikrai pažadėta, tik dar galutinai 
neišsiaiškinta dėl galutinės da
tos: spalio 28 ar lapkričio 11 d. 
Netrukus viena iš tų datų bus ga
lutinai paskirta ir jau galėsime 
tiksliai paskelbti, kada.

Kaip matote, iki spaudos ba
liaus dar beveik trys mėnesiai — 
laiko pakankamai jam pasiruoš
ti. Bet perspėjame jau dabar me
tas susirūpinti apranga, ypač pa
nelės ir ponios, ir atsiminkite, 
jau tuo metu bus šilta ir neteks 
šalti ant geležinių kėdžių!

M.P. Red.

VAK. ASTRALIJOS 
LIETUVIAMS

SYDNĖJAUS LIET. MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA

maloniai visus kviečia į

ŠEIMYNINI VAKARA
I «

kuris įvyks rugpiūčio 12 d. Dainavoje (East Tre., Bankstown)

Vakaro meninėje dalyje Moterų choras, ir visus palinksmins “Ubagės 
Programa prasidės 8.30 vai. vak.

Gros kontinentalinis orkestras, veiks turtingas bufetas.
Įėjimas $ 1.00. Moksleiviams ir pensininkams $ 0.50.

Pradžia 7 vai. vak.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Pereitą sekmadienį, rugpiūčio 

6 d. buvo Melbourne Liet. Para
pijos Sekm. Mokyklos mokinių tė
vų informacinis susirinkimas, ku
rį sušaukė mokyklos tėvų komi
tetas ir mokytojai. Susirūpįnta 
mokyklos didesniu darbo našumu 
ir prašyta tėvų, kai namuose pri
žiūrėtų vaikus ir kad jie rūpestin
gai ir gerai paruoštų užduotus 
namų darbus.

KuJca
žiai išreklamavo “Mūsų Pastogę”, 
kokios už pinigą nenupirksi. Ačiū 
jums, broliai! Entuziazmo pagau
tas redaktorius iš dėkingumo pa
siryžęs net ir jūsų nuotrauką 
laikrašty paskebti, jeigu tik duo- 
sitės nufotografuojami!

Ano šeštadienio Bankstowno 
Liet Namų baliuje vėl pasigėrė
tinai pasirodė “linksmieji broliai”, 
apdainavę sydnėjiškių gyvenimą. 
Tarp kita ko jie net užklausę, 
kodėl nesimatė Bankstowno lietu
vių Vasario 16 minėjime Aubur- 
ne, paaiškinęs vienas tautietis, 
kad “mes ne lietuviai, o bankstau- 
niškiai!”

Neseniai Sydnėjaus Inžinierių 
Draugijos Valdyba įteikė Banks
towno Liet. Namams — Dainavai 
dailų dail. V. Rato paveikslą lai
kydamasi principo — puoškime sa
vus namus savų dailininkų kūri
niais. ,

Pasirodo, Sydnėgaus studentai 
vis tik pirmauja: neseniai įvykęs 
visuotinis Sydnėjaus lietuvių stu
dentų susirinkimas buvo praves
tas anglų kalba. Jame dalyvavusi 
viešnia iš Los Angeles Žibutė 
Stroputė neištvėrė ir protestuo
dama išėjo iš susirinkimo.
— puikiai demonstruojame 
višką sąmoningumą.

Ką gi 
lietu-

Filis-

BRISBANE
Sekančios pamaldos Brisbanės 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos rugpiūčio mėn. 13 dieną ir 
Žolinėje — rugpiūčio 15 d. Jas 
laikys svečias iš Sydney — kun. 
P. Martuzas, Švenč. Marijos baž
nyčioje, Pietų Brisbane.

Sekmadienį rugpiūčio 13 dieną 
pamaldos prasiūta 11 vai. Išpa
žinčių bus klausoma nuo 10 vai.

Antradienį, rugpiūčio 15 d. — 
Žolinėje — pamaldos vyks vakare. 
Valandą šioms pamaldoms pa
skelbs dvasiškis sekmadienį per 
pamaldas.

Brisbaniečiai maloniai kviečia
mi pasinaudoti savo dvasiškio atsi
lankymu, einant skaitlingai sakra
mentų, ypač Žolinėje.

Kun. S. Gaidelis 
Pastaba.
Po to planuojamos pamaldos dar 
ir rugsėjo 17 dieną. Apie jas 
atskiras pranešimas.

Tautos šventės minėjimas įvyks 
rugsėjo 2 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. Town Hall, Leederville, Cam
bridge St, Leaderville. Bus įdomi 
programa. Dalyvaus svečias ALB 
Krašto Valdybos p-kas p. S. Na
rušis. Bus rodomas filmas “Aukso 
Žąsis” ir kt

Po minėjimo visų bendros su
neštinės vaišės. Maloniai kvie
čiame visus tautiečius dalyvauti.

ALB Perth apyl. V-ba

SJ.

bus

Amerikiečiai Vakarų Australi
joje statys vieną iš galingiausių 
pasaulyje radijo stočių karo lai
vyno reikalams. Ši stotis kainuos 
apie 80 milijonų dolerių.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBO NARIAMS

Primename Klubo nariams, kad 
mėnesį baigiasi terminas su

mokėti nario mokestį. Nariai, lai
ku nesusimokėję, pagal klubo sta
tuto nuostatus automatiškai nus
toja klubo nario teisiu. Prašome 
narius neatidėliojant šią pareigą 
atlikti.

Nario mokestis, paskolos bei pa
skolų pasižadėjimai įstojamieji į 
klubą pareiškimai priimami kiek
vieną sekmadienį laikinose klubo 
patalpose 39 Church St., Lid- 
combe, N.S.W., 2141, arba siųsti 
paštus aukščiau nurodytu adresu.

Informacijos reikalais kreiptis 
telefonu 649 8879.

Sydnėjaus Liet. Klubo V-ba

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATORIAMS

Lietuvių Enciklopedijos Leidy
kla Bostone dar šių metų gale 
išleis L.E. XV-tąjį apie Lietuvą 
tomą, Dr. Vinco Maciūno redaguo
tą. Kiek vėliau pasirodys ir pas
kutinis XXXVI-tasis papildymų 
tomas, Dr. J. Girniaus redaguo
tas. Tuo bus baigtas milžiniškas 
darbas ir apvainikuotas užbaigtu- 
vių vainiku vienas didžiausių emi
gracijos lietuvių žygis kultūros 
bare.

Visi prenumeratoriai, kurie dar 
nėra atsilyginę už gautuosius to
mus, prašomi nedelsiant skolą iš
lyginti. Dar galima ir naujai Lie
tuvių Enciklopediją užsisakyti jos 
atstovo Australijai adresu: A. 
Krausas, 4 Grandview Ave., Ma- 
ribyrnong, Vic., 3032

LIETUVIAMS 
ABITURIENTAMS 
VICTORIJOJE

Praėjusiais metais išlaikiusieji 
brandos, matrikuliacijos, egzami
nus, Melbourne buvo gražiai pa
gerbti. Norima ir šių metų bai
giančiuosius gimnazijas ar toly
gias mokyklas taip pat pagerbti 
ir apdovanoti puošniom lietuviš
kom knygom. Todėl jau iš anksto 
raginami visi abiturientai Victo- 
rijoje registruotis pas Kultūros 
Tarybos Lituanistinės Sekcijos 
seniūną: A. Krausas, 4 Grandview 
Ave., Maribyrnong, Vic., 3082 
arba pas korp! Romuvos senjo
rą: S. Stankūnavičius, 4 Cooinda 
Court, Mt. Waverley, Vic., 3149.

Si PRATĘSIAMAS AUKŲ VAJU8 
LIETUVIŲ NAMAMS

Atsižvelgiant į aukų rinkėją ir 
aukotojų pageidavimus, aukų va
jus Adelaidės Lietuvių Namams 
pratęsiamas, dar vienam mėnesiui 
t.y. iki rugsėjo mėn. 1 d.

PATAISA
Pereitame Mūsų Patstogės lei

džiamo “Pėdsekio" numery po 
Melbourno “ Rūtelių“ nuotrauka 
praleista vienos ‘‘rūtelės” — Vė- 
jūnos Kepalaitės pavardė. Nuo
širdžiai už klaidą suiteresuotus 
atsiprašome. Red.

MELBOURNO PABALTIEČIŲ CHORŲ

PENKTASIS KONCERTAS

Kalbant apie linksmuosius bro
lius minėtų vakarą jie taip gra-

Pavasarėjant praįmatoma ir 
džiugių lietuviškų vestuvių: rug
sėjo 9 d. numatomos D. Slcuodai- 
tės iš Newcastle ir K. Ankaus iš 
Sydney vestuvės, o rugsėjo 16 d. 
vedasi N. Mališauskaitė ir Dr. K. 
Zdanavičius. Abu iš Melbourno.

Aną savaitgalį Sydnėjaus 
terių Būrelis turėjo savo visuoti
nį susirinkimą, kur šalia kitų 
klausimų buvo išrinktas naujas 
Būrelio pirmininkas — Dr. A. Ka
baila.

$ D
8
K

PASKENDO LIETUVIS
Indijos Vandenyne prie Safety 

Bay (Perth) liepos 9 d. užklupo 
didelė audra mažame laively žve
jojančius Kęstutį Miliauską, ir jo 
draugus italą ir australą. Laive
lis audros buvo apverstas ir visi 
trys prigėrė.

Kęsto Miliausko kūnas surastas 
tik liepos 18 d., o palaidotas lie
pos 20 d. Į amžino poilsio vietą 
palydėjo gausus būrys lietuvių, o 
taip pat daugybė australų ir ki
tų tautybių žmonių.

Velionis Kęstas buvo baigęs Ma
rijampolės mokytojų seminariją, 
atvyko į Australiją prieš aštuo
niolika metų su tėvais, broliu An
tanu ir sesute A. Baroniene, čia 
dirbo kariuomenės dirbtuvėse me
chaniku, o paskui perėjo į Bell 
Brothers Co. Buvo vedęs austra- 
lę ir sulaukęs keturių dukrų ir sū
naus. Kęstas žuvo sulaukęs 45 m., 
buvo gero ramaus būdo ir labai 
draugiškas. Kiekvienam jis pa
gelbėdavo, kas tik į jį kreipėsi.

Kultūriniame bare Kęstas labai 
daug padėjo lietuviams. Jo pas
tangomis buvo įsteigta tautinių 
šokių grupė, kuriai jis eilę metų 
ir vadovavo, ir net keletą kartų 
pasirodė australų tarpe. Pritrūkęs 
laiko jis taut, šokių grupę perda
vė p. V. Repšienei ir p. Tatarū- 
nienei.

Daug darbo valandų pašventė 
ir su vaidintoju grupe mokinda
mas juos taisyklingo tarimo, kir
čiavimo, vaidybos.

Pagausėjus šeimai laikinai pa
sitraukė nuo tautinio darbo bet 
pagerėjus gyvenimo sąlygoms vėl 
žadėjo įsijungti į lietuvišką veik
lą.

Kęstas labai mylėjo Lietuvą ir 
lietuvių kalbą. Jis labai piktinda
vosi lietuviais, kurie kalbėdami 
pagaudavo anglų kalbos žodžių su

Atrodo, Adelaidės choras Litu- 
ania pritrūko savo rugpiūčio 12 
dienos baliui dainininkų, nes tam 
vakarui importavo padainuoti Bi
rutę Tamošiūnienę iš Melbourno!

Sydnėjaus Literatų būrelis drau
ge su Plunksnos Klubu rengiasi 
suruošti neseniai mirusio Lietuvo
je poeto Vinco Mykolaičio - Puti
no minėjimą — akademiją.

8i 
8

įvyksta rugpiūčio 12 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
MELBA SALĖJE, ROYAL PARADE, PARKVILLE

Dalyvauja: Melbourno Liet. Dainos Sambūris, dirig. A. Celna, 
Estų moterų choras, dirig. M. Taimre, 
Estų vyrų choras, dirig. A. Tavęs, 
Latvių mišrus choras “Rota”, dirig. V. Bendrups.

įėjimas — $ 1.50; pensininkams ir moksleiviams žemiau 16 m. — 50 centų. 
Bilietai prie įėjimo nuo 6 vai. vak.

lietuviškomis galūnėmis. Ne kar
tą jis man sakydavo: “Kaip bai
siai darko mūsų tautiečiai gra
žią fonetišką seną kalbą privelda
mi svetimų kalbų žodžių”.

Žiaurios bangos atėmė mūsų 
mielą tautietį ir šeimos tėvą. Te
būnie lengva tau kieta Australi
jos žemė.

Sydnėjaus Kovo jaunių berniu
kų krepšininkų komandą sudaro vi 
si jaunuoliai iš tos pačios gat
vės — Horton St., Bass Hill. 
Daugumą šios gatvės gyventojų 
sudaro lietuviai.

M. Lingienė

sulaukęs 70 me-Liepos 15 d.
tų mirė Lietuvos nepriklausomy
bės kovų savanoris — kūrėjas Te
ofilius Cibulskas, palaidotas lie
pos 18 d. Liko žmona, duktė F. 
Gustienė, B. Kateivienė, V. Ci
bulskas ir šeši anūkai.

gydytojų draugija kasmet 
1000 dolerių premiją kuriai 
kultūrinei sričiai paremti, 
metais toji premija buvo

Amerikos Illinois valstybės lie
tuvių 
skiria 
nors 
Šiais
padalinta pusiau: 500 dol. Lietu
vių Operai Čikagoje ir likusioji 
suma lituanistinėms mokykloms.

Amerikoje auto nelaimėje žuvo 
populiari kino artistė Jayne Mans 
field, 34 m. amžiaus.

DAIL. S. NELIUBŠIO PARODA
Ligi rugpiūčio 4 d. Adelaidėje 

trukusi dail. S. Neliubšio paroda 
susilaukė vietos meno sluogsniuo- 
se gyvo susidomėjimo. Parodą pa
lankiai aprašė vietos dienraščiai 
(The Advertiser ir kt.). Kritiko
je pažymima, kad dailininkas nė
ra pretenzingas, jo darbai neseka 
šio meto mados, bet rūpestingai 
paruošti.

Parodą atidarė Adelaidės lietu
viams gerai pažįstama pianistė 
Miss D. Oldham. Atidaryme be 
gausios publikos dar buvo ir vie
tos lietuvių ryškesnių visuomeni
ninkų ir kultūrininkų.

ALB SYDNĖJAUS IR BANKSTOWNO APYLINKIŲ VALDYBOS

rugpiūčio 19 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Dainavos Namuose Bankstowne (East Trc.) 
r e n g i a

KONCERTĄ - BALIU
I •

“Dainos” choro dirigento muziko K. KAVALIAUSKO veiklos dešimtmečiui atžymėti. 
Programoje mišraus ir vyrų chorų dainos.

Gros gera muzikos kapela — veiks Soc. Moterų D-jos bufetas — gėrimai barų kainomis.
Įėjimas — $ 1.00.

Mielą prietelių

JUOZĄ JARAŠIŲ

jo šeimos tragedijoje giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Ant. Šimkūnas

mūsų Pastoge
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