
APIE PLANUS
IR DARBUS

Dainai mes karčiai pasišai- 
pom iš bolševikinių penkmečio 
planų, kurie praktiškai tik pu
siau įvykdomi, nors propogan- 
doje pasigiriama, kad tai vieno
je, tai kitoje srityje planas per
viršytas tiek ir tiek procentų. 
Taigi, planavimas savu keliu, o 
jo įgyvendinimas vėl savu.

Bet gi kaip planavimas yra 
bergždžias, jeigu nerealus, ly
giai ir darbas ar bet kokia veik
la gali būti bevaisė, jeigu tinka
mai nesuplanuota.

Nesigilinant į kitus pirmiausia
rūpi savi reikalai. Niekas nega
li prikišti, kad esame tinginiai, 
savanaudžiai arba be iniciaty
vos. Priešingai, bendrai apžvel
gus pas mus tos veiklos net gal 
ir su kaupu, bet vis tik toji veik
la ir pastangos didelio kapitalo 
nesukūrė. O nesukurta to ne tiek 
piniginio, kiek kultūrinių verty
bių ar politinių laimėjimų ka
pitalo vien tik dėl to, kad savo 
veikloje ir darbuose nuo pat 
pradžios iki dabar vis neturime 
kovos ir darbo plano. Kiekvie
nas veikiame kaip išmanome, 
bet kad tie darbai ir veikla būtų 
koordinuota pramatyta ir supla
nuota linkme, to mes dar nepri- 
sigyvenom.

Šitoks veiklos plano ir gal 
net vadovybės trūkumas jaučia
mas jau nuo pat nepriklauso
mybės netekimo. Be jokių ko
ordinuojančių rodyklių kas sa
vo šviesa traukėmės nuo iš nau
jo atplūstančių bolševikų, ket
verius metus turėję laiko nesu
darėm jokių gairių planingai 
emigracijai, lygiai ir naujaip, 
kraštan atvykus nepaplanavo- 
me, kaip kurtis, kad iš to būtų 
daugiau naudos ir mums pa
tiems ir visai bendruomenei, o 
gal net ir tautai.

Partizaniniu keliu vykdoma 
kultūrinė veikla tie čia, tiek ir 
visur kitur, kas didelių pėdsa
kų ir laimėjimų tikrai nepalie
ka. Dažnai net imamės tokių 
užsimojimų, kurie ir ne mūsų 
mastu, ir net nepateisinami. 
Sakysim, tokia lietuviška opera 
Čikagoje. Tai akivaizdus pavyz
dys, kaip tokios milžiniškos pa
stangos ir išlaidos paleidžiamos 
vienkartiniam blykstelėjimui be 
didesnio ir efektyvesnio uždavi
nio. Ar tai nėra vien tik mūsų 
tuštumo, o gal net ir menkaver
tiškumo pademonstravimas? Ly
giai tokios ambicijos liudijimas 
yra ir Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoje. Juk tokia mokslinė in- 
stitucija turėtų būti pirmiausia metų. Idėją, tiesa, turime — iš- 
ten, kur tirščiausia lietuvių. Jei- laikyti lietuvybę ir atkovoti Lie- 
gu aukomis išlaikoma visa gim- tuvos nepriklausomybę, bet idė- 
nazija, tai ar nebūtų keleriopai ja nėra planas, o graudūs nusi- 
pigiau tik išlaikyti tuos keliasde
šimt mokinių prie lietuviškos
gimnazijos kur Amerikoje?

Pilna burna kalbam apie jau
nimo lietuviškumą, bet kai tam 
jaunimui reikia ką nors apčiuo
piamesnio padaryti, skundžia
mės, kad trūksta pinigų, tuo tar
pu sukrauname šimtus tūkstan
čių dolerių įrengti paminklinei 
koplyčiai, kurios misija lietuvy
bei labai abejotina. Nebent neti
kima lietuvių tautos ateitimi. 
Juk gyviesiems paminklai nesta
tomi.

APIE
NAUJAS VASARIO 16 

GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
Kun. Dr. P. Bačinskui pasi

traukus iš direktoriaus pareigų 
naujuoju gimnazijos direktoriumi 
pakvestas tos pačios gimnazijos 
mokytojas Vincas Natkevičius, ge
ras lituanistas ir žinomas kaip 
pranašus visuomenininkas.

— ★ —
Amerikoje, Los Angeles mies

te reziduojąs Lietuvos konsulas 
Dr. J. Bielskis neseniai atšventė 
50 metų savo diplomatinės tarny
bos sukaktuves. Dar 1917 m. Wa
shingtone jis įsteigė Lietuvių In
formacijų Biurą, o jau 1923 m. 
Los Angeles mieste įsteigė pirmą
jį Lietuvos konsulatą Los Angel
es mieste, kuris taip pat buvo ir 
pirmasis Amerikoje.

Šios sukakties proga konsulo 
rezidencijoje buvo surengtas pri
ėmimas, kuriame dalyvavo ir eilė 
svetimų valstybių atstovų.
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VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
SOLIDARUMO

KONFERENCIJA KUBOJE

Prieš sovietų norus šiuo metu 
Kuboje vyksta “Lotynų Amerikos 
Solidarumo Konferencija”. Iš tik
rųjų, tai nėra konferencija, bet 
grynai maištininkų dykaduonių ir 
kitokio subversyvaus elemento šuo 
kalbis “išlaisvinimo” akcijai Pie
tų Amerikoje. Pagrindinis šio są
skrydžio tikslas: aptarti būdus ir 
priemones kuriant naujus Vietna- 
mus Pietų Amerikoje.

Vis gi j Havaną suplaukė apie 
700 tokių įvairaus plauko sąmoks
lininkų ir apie šimtas raudonosios 
spaudos atstovų.

Atidaromąjį sąskrydžio žodį ta
rė šeimininkas ir senas revoliu
cionierius Fidel Castro. Iš pirmų
jų jo parekštų minčių kalba nu
krypo į Maskvą. Castro prisipa
žino, kad tokia konferencija esan
ti prieš sovietų norus, tačiau ku
biečiai turį sutikti su esamomis 
sąlygomis ir ateity mažiau pri
klausyti nuo Maskvos protekcijos. 
Po šios kalbos į tribūną buvo pa
kviestas ką tik iš Amerikos atvy
kęs negras Carmichael — kiek pa
raudęs ir pasižymėjęs kovotojas 
už pilietines teises. Čia ir pasipy-

Palietėm tik stambesnes ap
raiškas. O kaip yra kasdienybė
je? Atrodo, esame taip išsisėmę, 
kad pasitenkiname vien tik va
karėlių ruošimu. O toji veikla 
įgytų visai kitą pobūdį, jeigu iš 
viso būtų ji planuojama ir dar
bai koordinuojami. Neplaningas 
darbas ar veikla visados liudija, 
kad gyvenama tik šia diena. 
Prieš keletą metų miręs buvęs 
ALB Krašto Valdybos pirm. S. 
Kovalskis primygtinai teigė, kad 
būtume pasiruošę ilgalaikei emi
gracijai, todėl ir mūsų veikla 
turėtų būti planuojama ne mė
nesiui ar savaitei, bet mažiausia 
penkiasdešimčiai ar net šimtui 

skundimai nėra darbas.
Atsidūrus svetur džiaugėmės,

kad pabėgėlių tarpe turime di
delį procentą inteligentų. Pa
žvelgus į atliktus per tą dvide
šimtį metų darbus galima suabe
joti, ar iš viso tų inteligentų 
tiek daug būta. Tai taip ir gy
vename laukdami ką padiktuos 
rytojus, nors turėtume gyventi, 
kad rytojus priklausytų nuo mū
sų, kad mes diktuojame ryto
jui. O tai jau ir būtų planingo 
darbo ir veiklos išdavos.

(v.k.)

MUS
— * —

Žinomas kultūrininkas, nepri
klausomoje Lietuvoje buvęs valst. 
teatro direktorium Kaune ir dir
bęs Švietimo Ministerijoje aukš
tose pareigose Dr. Antanas Juš
ka neseniai buvo atvykęs iš Lie
tuvos į Ameriką ir išbuvo tris 
mėnesius. Ta proga jis svečiavo
si pas savo du brolius ir dalyva
vo daugely lietuviškų parengimų.

*
Time žurnalo rugpiūčio 11 d. 

laidoje laiškų redadcijai skyriuje 
Aldona Jonaitis rašo, kai visoje 
Sovietų Rusijoje tėra tik viena 
vieta, kur vyksta naktinis gyve
nimas. Tai gražiajame Vilniu
je, Lietuvos sostinėje, kur ji pra
leido dvi savaites. Vilniuje yra 
Dainavos naktinis klubas, kuri 
atidarai iki 5 vai. ryto ir turi 
savo dainininkus, šokėjus ir or
kestrą, grojantį visus moderniuo
sius šokius. 

lė iš jo lūpų neapykantos ir kursty 
mo tirados JAV adresu.

Tikriausiai Fideliui Castro ne
gro kalba patiko, ir dėl to Hava
nos radijas nelaukiant perdavė jo 
pasisakymus. Negro samprotavi
mu, vienintėlis kelias išspręsti ra
sinę problemą esąs sunaikinimas 
kapitalistinės sistemos ir Ameri
kos imperializmo. Negrams tesą tik 
du pasirinkimai: sunaikinti kapi
talizmą arba patiems būti kapi
talizmo sunaikintiems.

Saugumo Departamentas Wash
ingtone tokius negro pareiškimus 
laiko išdavikiškais ir kurstančiais. 
Šis departamentas žada Carmi
chael tuoj pat suimti vos jam koją 
įkėlus į JAV.

Pietų Amerikos Solidarumo Są
skrydžiui Havanoje (Kuboje) ei
nant prie pabaigos Kubos atstovai 
pasiūlė pravesti rezoliuciją, smer
kiančią sovietų vedamą politiką 
Pietų Amerikoje. Kubiečiai drą
siai pasisakė prieš sovietų ekono
minę paramą pietiečiams. Jų ma
nymu sovietų pavergimo metodai 
netinkami — perilgai gali užsitęs
ti. Pietų Amerikos “išlaivinimui” 
skubiai reikalingas revoliucinis 
perversmas, panašiai kaip savu 
laiku Kuboje.

Kubiečių siūlymui pasiprieši
no tradicinis prosovietinis blokas. 
Paragvajaus, Čilės, Peru ir Ekva
doro komunistai pajuto Maskvai 
dedamus spąstus ir ketino konfe
renciją apleisti, jei rezoliucija bū
tų priimta. Nesutinkantiems su 
Castro nuomone buvo pasiūlyta 
apleisti posėdį, tačiau tokiems bus 
plačios durys išeiti, siauros įei
ti.

Pažymėtina, kad į Havanos kon
ferenciją nebuvo nei kviesta, nei 
įsiliesta Venecuelos komunistų ats
tovai. Pastarieji iš solidarumo iš
siskiria tuo, kad palaiką perdaug 
glaudžius santykius su Maskva. 
Havanos durys tokiems kietai už
daros.

KULTŪRINĖS 
REVOLIUCIJOS SUNKUMAI 
Maždaug prieš metus prasidėjo 

“Didžioji Proletarų Kultūrinė Re
voliucija” raudonojoje Kinijoje.

įvykiai pasaulyje
Grįžę iš kelionės po pietryčių 

Azijos ir Vietnamo kare sąjungi
ninkų kraštus, gynybos ministeris 
MacNamara ir specialus preziden
to Johnsono pasiuntinys Maxwell 
Taylor vėl susitiko Washingtone 
su prez. Johsonu ir patiekė savo 
kelionių raportą. Amerikos nusis
tatymas — ir toliau bombarduoti 
šiaurės Vietnamą siekiant palauž
ti jų moralę ir priversti derėtis. 
Nežiūrint eilės vietkongo prasi
veržimų į amerikiečių bazes, kas 
atnešė medžiaginių nuostolių ir 
aukų žmonėmis, amerikiečiai tiki, 
kad jau einama prie galutinės ka
ro fazės ir kad komunistai, jei
gu nori ieškoti sau lengvatų, pa
tys turės šauktis karo paliaubų 
ir taikos derybų. Nežiūrint ir U. 
Thant pareiškimo, kad amerikie
čių kišimasis Vietname yra taikos 
trukdymas, amerikiečiai laikysis 
savo politikos ir paliks Vietname 
tol, kol bus prieita prie galutinio 
susitarimo.

— ★ —
Buvęs Amerikos prezidentas ir 

paskutinio karo vyriausias alijan- 
tų vadas gen. D.D. Eisenhower 
susirgo ir paguldytas ligoninėje. 
Generolas šiuo metu yra 76 metų 
amžiaus.

*
Sovietiniai šaltiniai praneša, 

kad įvykiai Kinijoje veda prie ci
vilinio karo. Paskutiniu metu ir 

Revoliucija, taip kaip ir karas 
Viename, nuo pat pirmos dienos 
įklimpo ir nebegali pajudėti iš vie
tos.

Kultūrinė revoliucija Kinijoje 
jau nuo gimimo dienos virto dvi
kova į Kinijos sostą, kuris valdo 
700 milijonų tautą. Pasikeitimas 
Kinijoje turėjo įvykti ir nuspręsti 
kuri iš dviejų politinė srovė pa
sieks viršūnę.

Kaip tik tuo metu Kinijos po- 
litbiure vis dažniau pasigirsdavo 
pasisakymų už sugyvenimą su išo
riniu pasauliu. Tokią koegzistenci
ją propagavo pedantas ir labai 
įkyrus politbiuro prezidentas Liu 
Šao-či. Visai kitos nuomonės lai
kėsi įsisenėjęs maoistų sparnas. 
Šie, kaip ir jų vadas Mao Ce-tung, 
pramatė tik revoliucinį kelią prieš 
kapitalistus ir viso pasaulio im
perialistus.

Politinė kova Kinijoje nesibaigė, 
bet atrodo, maoistai perima viršų. 
Prezidento Liu nesimato oficialio
se partijos funkcijose, jo pavar
dė išbraukta iš respublikos digni
torių sąrašo. Gal būt prezidento 
Liu politinės veiklos dienos su
skaitytos, tačiau jo įtaka ir mili
jonai pasekėjų Mao Ce-tungui su
daro didelį rūpestį, su kuriuo ne
gali nesiskaityti.

Kultūrinei revoliucijai patekus 
į sunkumus Mao bandė gelbėti 
padėtį trimis kryptimis vienijant 
tris pagrindinius frontus: parti
jos, raudonųjų sargų ir armijos. 
Galutiniame rezultate gavosi peš
tynės tarp daugybės atsiradusių 
frakcijų. Pirmieji susikibo rau
donieji sargai su armija. Armija 
suskaltdyta į skirtingas politines 
pažiūras dažnai pasimesdavo ne
žinodama kurią pusę palaikyti. 
Švenčono provincijoje, kuri yra 
Kinijos pietvakariuose, viename 
iš aršesnių susirėmimų žuvo 
10.000 žmonių. Kitoje provincijoje 
šalia Vietnamo pasienio žuvo apie 
300 maoistų.

Iš esamų dvidešimt vienos pro
vincijos Kinijoje tik keturios yra 
pilnoje Mao pasekėjų kontrolėje. 
Iš didmiesčių tik Pekinas ir Šan
chajus valdomas maoistų. Dabar
tinė politinė padėtis Kinijoje ma- 

kariuomenė suskilo į du frontus 
ir net teigiama, kad vis daugiau 
ir daugiau kariuomenės pereina į 
Mao Ce Tungo priešininkų pusę. 
Spėjama, kad Mao gali visai pra
rasti jo pusėj esančią armiją.

*
Vienas Maskvos vizitorius nese

nai pradėjo lankytis pas knygų 
leidėjus Londone siūlydamas iš
leisto Svetlanos Stalinaitės atsi
minimus, tačiau nė vienas leidėjas 
jais nesidomėjęs. Pasirodo, Svet
lana savo memuarus - knygą jau 
seniai pardavus kitiems Amerikos 
ir Angljos leidėjams už tris mili
jonus 200.000 dolerių. Sakoma, so
vietai darę žygių, kad Svetlanos 
knygos išleidimas Vakaruose bū
tų atidėtas iki praeis Rusijoje spa
lio revoliucijos iškilmės, bet tos 
pastangos buvusios tuščios.

NAILONINIAI ŠARVAI
čekas inžinierius Jan. V. Wein

berger, gyvenąs Kanadoje, išrado 
naujo tipo nailoną, kuriuo nepap
rastai susidomėjo kariniai sluogs- 
niai. Medžiaga yra apie 50 pro
centų stipresnė už bet kokius ki
tokius šarvus ir gali žmogų ir 
ypač kar apsaugoti ne tik nuo 
skeveldrų, kur karo karo metu 
sudaro apie 80% sužeidimų, bet 
net ir nuo tiesioginių kulkų. Kaip 
toji medžiaga padaroma, dar pa
slaptis, nes ji nebus išduota tol,

E. GALVANAUSKO NETEKUS
ERNESTAS GALVANAUSKAS 

keli* kart — 1919 — 1924 m. lai
kotarpyje — —buvę* Lietuvoi 
premjeras ir užsienių reikalų ar 
finansų ministras, anksčiau — 
Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis 
ir vienas iš to meto Lietuvos De
mokratų partijos pradininkų — 
mirė liepos 24 d. Aix-les-Bains, 
Prancūzijoje, būdamas beveik 85 
metų amžiaus (1882 lapkr. 20 — 
1967 liepos 24). Nepriklausomos 
Lietuvos gyveniman E. Galva
nauskas įsijungė nešinas Vakarų 
Europoj įgyta patirtim. Pradėjęs 
aukštąjį mokslą Rusijoj, baigė 
Belgijoj, dirbo Serbijoj ir Pran
cūzijoj. Pagal išsimokslinimą ka
syklų bei elektros inžinierius, Lie
tuvoj pasireiškė kaip politikas ir 
ekonomistas. 1924-27 m. buvo ir 
diplomatinėje tarnyboje (pasiun
tinys Londone), vėliau Klaipėdos 
uosto valdybos pirmininkas, ar 
šiaip visuomeninės ir ūkinės vei
klos šulas Klaipėdoje. Viena iš 
įžymiausių E. Galvanausko Lie
tuvoje sukurtų vertybių buvo 
Prekybos Institutas Klaipėdoje, 
kurio jis buvo kūrėjas ir rekto
rius visus penkeris to instituto 
Klaipėdoje gyvavimo metus. Per 
tą trumpą laiką institutas jau 
buvo suskubęs pasireikšti Lietuvos 
gyvenime pirmaisiais savo vai
siais — jau buvo išleidęs būrį 
jaunų, teoriškai pasirengusių pre
kybininkų bei ekonomistų.

Nors E. Galvanauskas buvo ir 
paskutinėje Lietuvos vyriausybė
je (finansų ministras 1939-40 m.), 
dėl atsitiktinių aplinkybių neda
lyvavo paskutiniuose tos vyriau
sybės posėdžiuose, kai buvo 
sprendžiamas Maskvos ultimatu
mo klausimas. Betgi, okupacijai 
vykstant, apsisprendė pasilikti 
pareigose iki galo; vienintelis iš 
paskutiniosios vyriausybės buvo 
įrašytas ir sutiko pasilikti finan
sų ministro pareigose net ir oku
pantų sudarytoje vadinamoje 
“liaudies vyriausybėje”. Čia jam

žai kam aiški. Tai yra tokia to
bula maišatis, kur nežinia, kas 
yra kuo. Tokie ir panašūs reiški
niai tegali būti apibūdinami tik 
kaip antirevoliucinės išdavos be
prasmėje proletarų revoliucijoje.

kol išradimas nebus užpatentuo
tas. Medžiaga yra lengva ir turi 
ypatybę, kad pati susitraukia už
kliudyta kulkos ar kito kieto kū
no. Medžiaga susidomėjo ir polici
jos vadovybė.

ŽURNALISTŲ STREIKAS
Pereitą savaitę per visą Aus

traliją persirito žurnalistų strei
kas, ko pasėkoje eilė laikraščių ir 
dienraščių keletą dienų nepasiro
dė. Pasiekus susitarimo su ledė- 
jais žurnalistų streikas pasibai
gė. Streiko pagrindas — reikala
vimas aukštesnių atlyginimų ben
drai žurnalistams ir pakelti visą 
eilę žurnalistų į aukštesnes kate
gorijas.

Amerika pasiryžusi praplėsti 
savo gynybos tinklą turint minty, 
kad komunistinė Kinija jau pasi
gaminusi naujų konvencionalių ir 
atominių ginklų. Tas, žinoma, pa
didins gynybos išlaidas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
TURKIJOJE

Neseniai Turkiją vėl nusiaubė 
žemės drebėjimas, pareikalavęs 
kelių šimtų žmonių aukų. Turki
joje žemės drebėjimų įvyksta ga
na dažnai, kurie padaro ne tik 
medžiaginių nuostolių, bet net pa
sitaiko ir tūkstančiai žmonių au
kų.

E. Galvanauskas

pavyko kiek nudelsti Lietuvos va
liutos panaikinimą. Bet, per po
rą mėnesių įsitikinęs nepajėgsiąs 
sušvelninti okupanto užsimojimą, 
slapta pasitraukė į užsienius.

1946 metais, Vilkui sukūrus 
Vykdomąją Tarybą, E. Galvanau
skas buvo pakviestas apimti tos 
tarybos pirmininko pareigas, ta
čiau netrukus iš tų pareigų pasi
traukė ir išvyko į Madagaskarą 
(Malagasy), kur išgyveno iki 
1963 m. Pastaruosius ketverius 
metus, pašlijus sveikatai, pralei
do Prancūzijoj. Su politinės lie
tuvių išeivijos darbais siejosi 
progai pasitaikius pareiškiamomis 
pastabomis. (Elta)

UNO INFORMACIJA
JUNGTINIŲ TAUTŲ 

AUKŠTASIS KOMISARAS 
PABĖGĖLIŲ REIKALAMS

skelbia, kad suinteresuoti asme
nys, persekioti dėl tautinio nusi
statymo, buvę ištremti ir sėdėję 
vokiečių koncentracijos stovyklo
se, kalėjimuose ar panašiose vie
tose mažiausia tris mėnesius, ar
ba nukentėjusių artimieji, gali 
kreiptis į Jungtinių Tautų, aukš
tąjį komisariatą pabėgėlių reika
lams prašant paramos.

Smulkesnę informaciją o taip 
pat prašymo formuliarus gali gau
ti kreipiantis į šio komisalriato 
įstaigas Australijai ir N. Zelan
dijai — 44 Martin Place, Sydney 
arba tiesiog j vyriausią įstaigą 
Šveicarijoje:
The Indemnation Section 
UNHRC, Palais des Nations 
1211 Geneva 10, Switzerland.

Prašymai ir skundai įstaigą tu
ri pasiekti ne vėliau kaip šių 
metų rugsėjo 30 d.

— ★ —
Britų ekonominė padėtis tiek 

pašlijusi, kad taupydama turi ma
žinti savo karines išlaidas. Britų 
imperija siaurėja, tad ir jų inte
resai, kadais grįsti karine jėga, 
šiandie atkrinta. Anglija numato 
atitraukti savo eilę dalinių iš sve
timų kraštų ir juos paleisti į at
sargą.

— * —
Jau dabar D. Britanijoje yra 

apie pusė milijono bedarbių ir 
jeigu jos ekonominė padėtis ne
pasitaisys, ateinančią žiemą Bri
tanija tikisi bedarbių apie mili
jono.
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V L Minvydas

LIETUVOS KAIMAS DABAR
{Pagal komunistų premijuotą Jono Avyžiaus knygą “Kaimas kryžkelėje’’)

(Tęsinys)

PATS VYRIAUSIAS IR DU EILINIAI
Avyžiaus pavaizduoti vadovau

jantieji Liepgirių komunistai, gi
liau į juos įžvelgus, yra visais at
vejais blogesni už kiekvieną ei
linį, vagimi ir tinginiu piešiamą 
liepgirietį.

Tų vadovaujančių komunistų 
beskrupulingumui ir fanatišku
mui, sustiprintam savo kailio sau
gojimu, yra atiduotas ne tik trė
mimų išvengęs buožė, ne tik skly
pininkas, bet ir kiekvienas pra
eityje ne kažin kokį gyvenimą tu
rėjęs kaimo bernas. Liepgiriečius 
jie pavertė žemės įdirbimo padar
gais ir vertina juos mažiau, negu 
10 litrų pieno duodančią karvę 
arba “nuostabiąją” mėšlui kraty
ti mašiną, kuriai Avyžius himnus 
gieda. Tiems “padargams" remon
tuoti už darbadienius išmetamos 
penkrublinės lygiai tuo pačiu 
marksistiškai realistiniu apskai
čiavimu, kokiu įpilamas litras ben 
žino į traktoriaus tanką. Skirtu
mas tik tas, kad traktoriui ne
galima sumažinti benzino normų, 
kai tuo tarpu liepgiriečių uždar
bis priklauso nuo jį valdančio ko
munisto malonės.

Laikai, kada lietuvis ūkininkas 
su savo žeme galėjo ’ką norėjo da
ryti ir kada ta žemė už sunkų 
darbą duodavo nors ir šykštų, bet 
vistiek teisingą atpildą, čia seniai 
jau pamiršti. Liepgiriečiui šian
die be jokių skrupulų primetama 
svetima valia ir jis jau negali 
naudotis savo darbo vaisiais.

Iš atskirų visada labai atsar
gių užsiminimų galima jausti, kad 
virš Liepgirių žemių, virš liep
giriečių galvų, kaip Damoklo kar
das, kabo rusiškai komunistinės 
partijos direktyvos. O tas direk
tyvas vykdantieji importuoti ko
munistai nejaučia žemės pulso. At
rodo, kad jie atėję iš tamsos ir 
viską paskui save velka į vergi
jos tamsumą.

Partijos direktyvas vykdančia
me sauvaliavime tipiška tai, kad 
žemesniesiems partijos pareigū
nams valia skriausti “išlaisvintą 
liaudį”, bet jie negali, net jeigu 
ir norėtų, tai liaudžiai ką nors 
gero daryti. Pavyzdžiu gali būti 
tai, kai rajoninis partijos sekre
torius Jurėnas užpuola kolektyvo 
pirmininką Toleikį ne dėl to, kad 
šis pareikalavo iš kiekvieno pri
vataus tvarto po 10 vežimų mėšlo, 
bet dėl to, kad pažadėjo rudenį 
atsilyginti šiaudais. Tai esąs nusi
kaltimas idėjiniams principams... 
Girdi, tarp kolektyvinio ūkio ir 
pavienių asmenų negali būti jo
kių sandėrių. Atseit, jeigu tau ko 
reikia iš privataus asmens — imk 
kolektyvinio ūkio vardu, bet nieko 
už tai nežadėk. Pats Jurėnas ne
galįs suprasti j ką tokie sandėriai 
panašūs. Gal tai “politinis nesu
brendimas”, o gal ir “grįžimas

trisdešimts penkerius metus atgal, 
į nepą”.

Tas pats Jurėnas nepareiškia 
partijos protesto prieš Toleikio 
patvatrkymą, kad privačių skly
pelių derlius, normų neišdirbus, 
bus atiduotas pirmūnams, išdirbu
siems virš normos. Tačiau Jurėno 
patikėtinis Liepgiriuose, Navikas, 
protestuoja prieš patvarkymą duo 
ti po penkius rublius avanso už 
jau atidirbtą darbadienį. Partija 
visai neprotestuoja, kai vietos ko
munistai aiškiai laužo jos pačios 
duotus pažadus laikyti ant savo 
sklypo po dvi karves (Liet. Enc. 
XII tomas, 219 psl.). Niekas ne
pajudina piršto, kai Toleikis sa
varankiškai nusprendžia, kad liep
giriečių šeimai pakanka vienos 
karvės.*) Jurėnas tebara Toleikį 
tik už tai, kad atėmimas karvės 
iš daugiavaikės Rimšų šeimos esąs 
neleistinas politinis trumparegiš
kumas. Taip pasielgdamas Tolei
kis sulyginęs “motiną didvyrę” su 
buože Lapinu.

Visai suprantama, kad lemian
čios įtakos Liepgiriuose turi tik 
vadovaujantieji komunistai: Ju
rėnas, Toleikis, Navikas, Vilimas. 
Be jų, Avyžius paverčia komunis
tais porą paprastų kamiečių. Tai 
buvęs Sibiran ištremto ir dabar 
grįžtančio Krūminio bernas Anta
nas Grigas ir kaimo kalvis Justi
nas Raudonikis. Jie, atstovauda
mi vietos partiečius, savo sieki
mais ir troškimais nesiskiria nuo 
kitų liepgiriečių. Jeigu jie yra 
partiečiai, tai tik popieriuje, bet 
ne širdy; marksizmas-leninizmas 
jiems visai svetimas, nors Jurė
nas įsakinėja Grigui išstudijuoti 
Marksą ir Leniną “nuo A iki Z”! 
Jie daug giliau suaugę su Liepgi
rių žeme, negu su jiems svetima 
rusiškąja komunistų partija. Jie 
labiau sielojasi bendro likimo drau 
gaiš, negu patrijos linijos saugo
jimu. Jie net nesijaudina, kai grą- 
sinama atimti iš jų partijos bi
lietą.

Šie du eiliniai partiečiai neturi 
jokių didesnių ambicijų, jie ne
galvoja apie kokius nors “apsi
draudimus”. Raudonikio trobelė 
sukiužusi, kaip tas kiaušinis ir 
“vėjas pro plyšius švilpia”. Tai 
pastogė, kurioje, atėjus žiemai ir 
“Magdei sulaukus mažo” teks, vi
sai pražūti". Nežinia kokioje ir 
kam ankščiau priklausiusioje tro
boje apsigyveno pas Krūminį ber
navęs Grigas, dabar pirminės par
tijos organizacijos sekretorius. 
Tiek težinoma, kai jo trobelė an
kšta.

kaip 
Da- 
visų 
jam

Neatrodo, kad šie du eiliniai 
partiečiai daug nustojo suvarius 
ūkininkus į kolektyvą nes jie ne
buvo ir ūkininkai. Grigas ankščiau 
bernavo ir jo šeimininkas, 
dabar prisimena, buvo geras, 
bar jis vėl bernauja naujam 
Liepgirių šeimininkui — tas
irgi geras. Nepeikia jis ir Mar
tyno Vilimo. Tokia jau šio žmo
gaus prigimtis. Nesijaučia nu
skriaustas tų pasikeitimų ir kai
mo kalvis Raudonikis, nors me
džiagos trobelei atsiremontuoti 
neišverkia per kelis metus. Į pa- 
gelbą 
stato 
ni ne 
ir už

Kitokio plauko vadovaujantieji 
komunistai. Charakterlizuodamas

ateina spekuliantai ir pri- 
sienojų, kurie jam branges- 
tik už partijos bilietų, bet 
viso pasaulio auksą...

*) Vėliausiom žiniom, šiandieni
nis ūkininkas Lietuvoje ant savo 
privataus sklypelio negali jau ne 
tik karvės, bet ir avies laikyti.

Korporacijos Neo-Lituania filisteriui

GERGARDUI NOVICKIUI

staiga mirus, jo žmoną Egą Novickienę giliai užjaučiame..

Korp! Neo-Lituania ir Jaunosios Lietuvos 
filisteriai Melbourne

RITAI IR BRUNONUI JARAS1AMS

staiga mirus, jų artimiesiems, šios tragedijos ištiktiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Alfa Remeikis

KĘSTUČIUI MILIAUSKUI

tragiškai žuvus, jo žmoną su vaikučiais, tėvelius, sesę 
Albiną, brolį Antaną ir artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Julija ir Povilas Gražiai

na
rei-

PASKOLOS
S.L. KLUBUI

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
riai, įvertindami naujų namų
kalingumą, yra suteikę paskalų 
grynais pinigais ir paskolos pasi
žadėjimais.

Nuoširdus narių pritarimas įga
lina Valdybą imtis konkrečių žy
gių projekto įgyvendinimui.

Skelbdami dalinį skolintojų są
rašą laukiame ir iš 
efektyvios paramos. 
Abromas J. 
Adomėnas A. 
Antanaitis P. 
Apinys M. 
Apinienė M. 
Aras V. 
Alekna P. 
Bačiulis P. 
Bagdon K. 
Barkai V. ir B. 
Bernotas A. 
Beržinskas J. 
Bistrickas J. 
Bitinas V. 
Burneikis A. 
Burokas P. 
Butkus K. 
Daniškevičius K. 
Daubaras J. 
Eirošius K. 
Gailiūnas M.
(Skolintojų sąrašas bus tęsiamas)

Valdybos nariai kiekvieną sek
madienį priima paskolas bei pas
kolos pasižadėjimus, nario mo
kestį, įstojamuosius į klubą pa
reiškimus ir teikiama informaci
ja, laikinose klubo patalpose, 39 
Church Street, Lidcombe, N.S.W., 
2141. Telef. 649 8879. 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo V-ba

kitų narių

$200.00 
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200.00 
200.00 
100.00 
150.00 
300.00 
200.00 
100.00 
300.00 
200.00 
100.00 
100.00 
100.00. 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
100.00 
200.00

Viešvilės rajono komunistinį Val
dovą Jurėną, Avyžius rašo: “Jo 
geležiniai nervai galėjo atlaikyti 
smarkiausią psichinę ataką, bet 
buvo bejėgiai prieš tokius žodžius, 
kaip biurokratizmas ir demagogi
ja”. Autorius Jurėno nevadina nei 
biurokratu, nei demagogu, tačiau 
atpasakodamas jo darbus ir paro
dydamas jo naudojamas priemo
nes, Avyžius aiškiai duoda supras
ti, kad šis užgrūdintas ir per par
tijos koštuvą pervarytas “parti
nis darbuotojas” yra ir. tipiškas 
biurokratas ir akiplėšiškas dema
gogas, kurio įgaliojimai viršija jo 
proto išteklius.

Jurėnas žino tik tai, kad 
“partijos narys turi besąlyginiai 
paklusti partijos disciplinai ir 
vykdyti aukštesniųjų organų ^nu
rodymus". Jurėnui nesvarbu, ar 
tie nurodymai geri ar blogi; jis jų 
nesvarsto. Jam, pagaliau, nesvar
bu, ar jie iš viso įvykdomi, ar yra 
kas juos vykdo. Jis visiškai nesis
kaito su kitų nuomone ir atvirai 
drožia: “Kokią maldą bepradėtu- 
mėt, jeigu ji bus ne ta, aš pasa
kysiu amen”... Taigi, aš — Jurė
nas — čia Viešvilėje esu absoliu
tus valdovas —. O šis absoliutas 
kartais parodo savo geraširdišku
mą valdoviškuose įsakymuose: 
“Ūkininkaukite, kaip randate ge
riau, bet kad man būtų metinis 
planas! Pieno, mėsos, grūdų. Aiš
ku? įsidėmėkit — Vilimas įvyk
dydavo gamybinius planus. O jūs 
viršysite”. Trumpai ir drūtai.

Partija nustatė planus, nusta
tė normas, kurios turi būti iš
spaustos iš liepgiriečių- Ir Jurė
nas griežtai reikalauja tų normų. 
Nesvarbu ar liks kiek nors mėsos, 
pieno, grūdų patiems liepgirie- 
čiams, svarbu, kad planas būtų į- 
vykdytas ir normos viršytos. Jose 
sudėtas ir Toleikio likimas. Anks
tyvesnis pirmininkas Vilimas pla
nus tik įvykdydavo ir jis jau ats
tatytas. Toleikio eilė juos viršyti, 
o jei ne, ir jis susilauks Vilimo 
likimo. Jurėnas, jei jam nepatiks, 
pasakys “amen” visai naujojo pir
mininko Toliekio veiklai.

Ir Jurėnas ir Toliekis — abu 
komunistai, tačiau viienas kitu ne- 

- pasitiki nė per plauką. Jų tarpu
savio santykius gali pavaizduoti 
šitoks dialogas:

Ir Jurėnas ir Toleikis — abu 
komunistai, tačiau vienas kitu ne- 
O savivaliavimo partija neskatino 
ir neskatins. Kodėl nesilaikote 
rajkomo nurodymų? Mūsų įgalio- 

kad 
visai

tinis Navikas skundžiasi, 
Liepgirių kolūkyje su juo 
nesiskaitoma”.

Toleikis: “ — Navikas 
neišmano apie žemės ūkį”.

Jurėnas: “ — Jam to if 
kia — jis atstovauja ne
ūkio ministerijai, o partijos poli
tinei linijai kaime. O jūs ją iš
kraipote, gerbiamieji. Man pra-

VISUR
LIETUVOJE
kad Lietuvoje ties 

vieno gręžinio die- 
pumpuojama nafta.

kad per parą

NAFTA
Pranešama, 

Gargždais iš 
ną ir naktj
Apskaičiuojama, 
gaunama apie pusseptintos tonos 
naftos ir esanti neblogos kokybės. 
Ar apsimokės toliau tuos gręži
nius eksploatuoti, neaišku, bet tuo 
įrodyta, kad Lietuvoje naftos yra. 
Tai pat užtikta naftos ir prie Ky
bartų.

Nežiūrint pernai paduotų pra
šymų Maskva vistiek yra nusita- 
čiusi Jurbarke įkurti milžiniškas 
naftos rafinerijas, kurios per
dirbs daugiau naftos, negu tos 
rūšies Baku pramonė. Prašyta 
Jurbarke tokios pramonės nesteig
ti, nes nukentėtų Lietuvos aug
menija ir būtų užteikti vande
nys.

IZRAĖLIO GROBIS
Izraėlio mechanikai ir techni

kai dirba be pertraukos prie ka
ro metu į Izraėlio rankas pakliu
vusių arabų ginklų, kai kuriuos 
taiso, kitus dar tinkamus gabena 
į sandėlius. Vien tik Sinajaus pu
siasalyje žydams į rankas pateko 
įvairių rūšių ginklų už apie mili
jardą dolerių. Pradedant tankais 
patrankomis ir baigiant automati
niais pistolietais. Iš pagrobtų E- 
gipto armijoje turėtų 700 sovieti
nių tankų apie pusantro šimto 
yra nesužaloti ir tinkami panau
dojimui. Lygiai ir daugelis svei- 

k kų patrankų pateko žydams j ran-

SPAUDOS CENTRAS SYDNEJUJE
39 CHURCH ST., LIDCOMBE

Platina naujausias, vertingiausias ir įdomiausias knygas. Didelis 
pasirinkimas lietuviškų plokštelių ir tautiniais motyvais medžio dro
žinių, tinkamų dovanoti įvairiomis progomis.

KNYGOS
V. Kavolis, ŽMOGAUS GENEZĖ
A. Landsbergis, PENKI STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE
Sibiro lietuvaičių maldaknygė
Alg. Mackus, CHAPEL B
K. Ostrauskas, ŽALIOJOJ LANKELĖJ
A. Landsbergis, MEILĖS MOKYKLA
Dr. J. Matusas, ŠAULIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA
Alg. Mackus, JO YRA ŽEMĖ

Škėma, RAŠTAI, I tomas (bus viso 3 tomai)
Tulys, TŪZŲ KLUBAS
Skirka, KUR BĖGA ŠEŠUPĖ
Gliaudą, NAMAI ANT SMĖLIO

Zabiela, KLAIDA
Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJE 
Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA 
Aistis, APIE LAIKĄ IR ŽMONES

Yla, DIEVAS SUTEMOSE 
Girnius, ŽMOGUS BE DIEVO 
Alšėnas, MARTYNAS JANKUS 
Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS 
Šliogeris, ANTANAS SMETONA 
Vijeikis, LIETUVA MANO TĖVŲ ŽEMĖ

A. 
A.
A. 
J.
M. Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO
B.
B.
A.
J.
Br. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, I, II, III tomai po 
S.
J.
P.
J.
V.
V.
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
PLUNKSNA IR ŽODIS 
METMENYS, jaunosios kartos žurnalas 
J. Stukas, AWAKENING LITHUANIA 
J. Savasis, THE WAR AGAINST GOD 
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA

nieko

nerei-
žemės

kas. Daugelis Jordano kariuome
nėje vartotų ginklų, patekusių į 
Izraėlio rankas, yra britų ar ame
rikiečių gamybos ir tinkami Iz
raėlio kariuomenei. Izraėlio atsto
vai pareiškė, kad “jie tiek pasi
grobė karo lauke ginklų, kad jų 
Užtektų pilnai apginkluoti visai 
Izraėlio kariuomenei”. O kiek dar 
šaudmenų, iš kurių didelė daugu
ma bus pritaikinta turimiems Iz
raėlio ginklams.

— ★ —
Kanados ministeris pirminin

kas krašto parlamento posėdyje 
davė platesnius paaiškinimus apie 
Prancūzijos prezidento pastarąjį 
vizitą Kanadoje. Min. P-kas L. 
Pearson pabrėžė, kad prezidento 
kalba buvo kišimasis j Kanados 
vidaus reikalus ir kurstymas gy
ventojų.

$ 1.00 
2.00 
3.15 
2.00 
2.00
2.00 
3.00 
2.00 
4.00 
2.70
1.50 
2.00 
4.50 
2.00 
2.70
2.50 
2.70 
9.20 
2.70 
5.00
3.00 
4.00 
2.00 
6.50 

10.80
3.15 
2.50 
1.20 
4.50 
1.25 
5.00

15.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
6.50

PLOKŠTELĖS 
PILĖNAI, opera. Trys plokštelės 
Šabaniauskas, ŠOKIŲ RINKINYS 
GAUDŽIA TRIMITAI, Maršai 
ŽIBUOKLĖS 
BALTIJOS VĖJELIS 
TAUTINIAI ŠOKIAI 
LAUŽŲ AIDAI 
B. Tamošiūnienė, SVAJONIŲ SŪKURY

Be minėtųjų dar yra didelis pasirinkimas ir kitų autorių leidinių, 
o taip pat ir lietuvių autorių knygų angliškai.

Knygas ir plokšteles galima įsigyti kiekvieną sekmadienį Sapudos 
Centre, Sydney Liet. Klubo patalpose, 39 Church St., Lidcombe.

Informacija teikiama tel. 649 8879.

Uno gen. sekretorius U Thant 
paskutiniu metu kritikavo Ame
rikos politiką Vietname sakyda
mas, kad vietnamiečiai tenorį tik 
išsilaisvinti iš svetimų įtakų ir 
dėl to Amerikos intervencija 
krašte esanti pragaištinga. Ame
rikos spauda ir Baltieji Rūmai su
tartinai atmetė U Thanto siūly
mus jį stipriai kritikuodami. Spau
da ir vyriausybės atstovai stipriai 
apgaili, kad tokioje pozicijoje 
esąs žmogus nepajėgiąs įžiūrėti 
dalykų esmės, ir esąs vienašališ
kas. Kongresmanas Multer tie
siog pareiškė: “U Thant pasirodė

direktyvos 
reikia dar

vakar par-

nešė, kad vakar Liepgiriai prista
tė į paruošų punktą keturias mel
žiamas karves. Draugas Toleiki, 
ir tu, Grigai, girdėjote apie tokį 
dalyką, kaip partijos 
kelti pieno ūkį, ar tai 
kartą priminti?”

Toleikis: “ — Taip,
davėme keturias karves, bet jos 
buvo tik melžiamos, o ne pienin
gos. Iki balandžio vidurio esame 
numatę išleisti visas tokias, ku
rios duoda mažai pieno ir neap
simoka kolūkiui".

Kaip autorius toliau rašo, “Ju
rėnas krūptelėjo ir sustingo. Kau 
kės plyšeliuose išgąstingai šokinė
jo akys”. Politinį dviejų “drau
gų” (Toleikio ir Grigo) apiprau- 
simą Jurėnas toliau šitaip vyk
do:

“ — Žmogau, ar suprantate, ką 
darote? Ir kokiu metu tai darote? 
Partija metė šūkį pavyti ir pra
lenkti Ameriką, skatina kelti, di
dinti žemės ūkio produktų gamy
bą, o jūs naikinate melžiamų kar
vių bandą! Toleikis jaunas komu
nistas... karštas, ir aplamai... su
prantama. Bet kur tavo protas, 
kolūkio partinės organizacijos se
kretoriau ?”

O kai tas partines organizaci
jos sekretorius drįsta teisinti 
leikį, Jurėnas pasiskubina jį 
traukti: “Pasilik savo išmintį 
Šiame kabinete sėdžiu aštunti
tai ir žinau, kuo gali baigtis jū-

To
nu
sam 
me-

sų avantiūros. Baisu! Nusikalsta
ma! Maža to, kad naikinate mel
žiamas karves, norite sužlugdyti 
ir pašarų bazę, o tuo pačiu ir gy
vulininkystę. Jiems, matote, kuku
rūzai nebepatinka! Jie beužsėsią 
trečdalį, kiek numatyta plane, o 
visa kita bulvėms, burokams, mi
šiniui...”

Jurėnas valdo Viešvilės rajo
ną, valdo liepgiriečius grąsini- 
mais, bekompromisiniais reikala
vimais, fiziniu ir moraliniu spau
dimu, nuolatiniu šnipinėjimu per 
savo įgaliotinį politruką Naviką. 
Jis žino kiekvieną žodį, kuris iš
tariamas kaime. Jis tiesiog dro
žia Toleikiui: “Jūs... kurstote val
stiečių masėse anarchistines nuo
taikas”. O komunistui Grigui pa
stebi: “Už Toleikį galvą guldai, 
o ar žinai, ką jis prikalbėjo vals
tiečiams Lapino kieme? Tyli? Ma
tai... O su išvadomis greitas. To
leikis bandė įdiegti valstiečiams 
maištingą mintį. Girdi, reikėjo pa
tiems susidoroti su Bariūnų, (bu
vęs Liepgirių pirmininkas, (V.M.) 
nelaukiant, kol rajkomas padarys 
savo išvadas. Ar jūs suprantate, 
kur veda tokia filosofija?”

Galima būtų dar daug panašių 
citatų iš knygos pririnkti, bet ir 
šių pakanka, kad suprastume, kas 
ir kaip valdo ne tik Liepgirius, 
ne tik Viešvilę, bet ir visą pa
vergtą Lietuvą.

(Bus daugiau)

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Pone Redaktoriau,

'Eleven Li-
Australia,”.

Man dar bebūnant Amerikoje 
buvo išleista knyga 
thuanian Artists in
Žmona man pranešė, kad ji ga
vusi pakietą su vienuolika knygų 
ir nežinanti, ką su jomis daryti. 
Man ir nebuvo aišku.

Vėliau žmona, važiuodama pas 
mane, drauge atsivežė keletą kny
gų, kurias aš paplatinau Ameri
koje ir Kanadoje daugiausia pa
dovanodamas savo pažįstamiems.

Grįžęs iš Amerikos patyriau, kad 
aš kaip ir kiti dešimt dailininkų 
esąs tos knygos koautorius ir pla
tintojas — “biznierius”. Netikėtai 
tapęs šios leidyklos “akcininku"

esąs proarabiškas, antiizraelitiš- 
kas, antiamerikoniškas ir laikosi 
priešiškai tai politikai, už kurią 
kovoja laisvasis pasaulis".

ir jau pasidarbavęs tariuosi turįs 
teisę tuo reikalu ir pasisakyti.

Mūsų Pastogė (Nr.30) sako, kad 
Urbonas šio “biznio” nesikrato ir 
nesigėdina rūpintis šios knygos li
kimu.

Argi kam čia reiktų gėdintis?
Bendruomenės atstovai tarėsi su 

grupele dailininkų ir taip atsira
do knyga. Dailininkai nustebo vie
ną rytą atradę ant savo laiptų 
tarsi suvystytą kūdikį glėbį kny
gų. Jeigu leidėjams patinka kny
goj aprašytus dailininkus vadinti 
“koautoriais", tai turėtų siųsti 
čekius, ne knygas. Čia aprašyti 
dailininkai yra knygos medžiaga 
Jos redaktorius Vaclovas Ratas, 
o leidėjas Australijos Lietuvių 
Bendruomenė.

Tad pasirūpinti knygos išplati
nimu ir yra vienas iš svarbiausių 
leidėjo uždavinių.

Leonas Urbonus
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DARBAI IR PROJEKTAI

pasaulėžiūriniai laužai
šiandie dirbama vie

šu kitomis lietuvių 
Australijoje Sydne-

Kaip daugelis skaitytojų iš pra
nešimų pastebėjo, daugumoje 
Australijos pajėgesnių kolonijų 
jau įsigijo savo bendruomeninius 
namus, kitur net dvejus, išsky
rus Sydnėjų, kur kolonija galima 
sakyti yra pati pajėgiausia, ta
čiau ji iki šiolei vis neapsispren
džia savo žygiuose.

Stebėdami ankstyvesnius kitų 
lietuvių kolonijų vidinius nesuta
rimus sydnėjiškiai džiaugėsi, kad 
jie bent tuo laimingesni, kad 
čia tų vidinių pasaulėžiūrinių 
vaidų nebuvo ir kad kolonija iš
laikė savo vienalytiškumą ir net 
sutarimą. Tačiau Sydnejuje iški
lo daug skaudesnis skaudulys — 
žmonės pasiskirstė lokaliniai ir 
vienos vietovės lietuviai žiūri į ki
tos vietovės lietuvius kaip į nepati 
kimus. Čia ir yra toji kliūtis, ku
rios sydnėjiškiai lietuviai iki šio
lei nepajėgia įveikti, kai kitur 
įsižiebę 
prigęso ir 
ningai.

Palyginus 
kolonijomis 
jaus lietuviai šiandie beveik nie
ko neturi, išskyrus Bankstowno 
Dainavos salę, kuri pastaruoju 
metu daugiau kitiems išnuomuo- 
jama, negu pačių lietuvių nau
dojama. Toks Sydnejaus Liet. 
Klubo garažas Lidcombėje yra 
kiekvieną sekmadienį apypilnis, 
kai Bankstowne tuščia. Anksčiau 
Bankstowne be viešų parengimų 
vyko visa eilė parengiamųjų dar
bų — choro ar tautinių šokių 
repeticijos, kartais sekmadieniais 
sportininkų grupelė pamėtydavo 
sviedinį sporto aikštelėje, kiti 
lošdavo stalo tenisą salėje, bet 
dabar nieko. Tuo tarpu tegu ir 
kiaurame Lidcombo garaže dau
gumoje spiečiasi Sydnejaus lietu
vių gyvenimas: čia ir spaudos 
centras, kur gaunami naujausi 
knygų ir lietuviškų plokštelių 
leidiniai, čia spauda, čia susirin
kimai, net parengimai siauresniu 
masteliu, čia ir užkandis, net ir 
alus, čia pagaliau ir mūsų meni
nių vienetų nuolatinės repetici
jos. Sydnejaus lietuvių kultūrinė 
veikla anksčiau spietėsi apie Ban
kstowno Liet. Namus, bet dabar 
visas svoris, sakytume, persime
tė į Lidcombą. Kaip gi čia atsi
tiko? Juk Bankstowno Dainavos 
salė nepalyginama su Lidcombės 
garažu!

Ir vis tik reikia skaitytis su 
faktais. Gal kadaise Bankstownas 

ir buvo daugiau ar mažiau Syd
nejaus lietuvių centras, kada Dai
navos salė buvo atidara kiekvie
nam, kas tik norėjo lietuviškai 
pasireikšti, bet gyvenimo sąly
gos privertė visa tai kontroliuoti 
nes reikėjo paprasčiausia pinigų 
tai salei išlaikyti. Iš savųjų para
mos nesulaukus, o daugiau prie
kaištų, kad reikalaujama pinigo 
net iš choro už ten pravedamas 
repeticijas, daugumas nusisuko, 
ir taip Dainava atsidūrė išnuo
mavimų rinkoje.

Prieš kiek laiko Dainava buvo 
pasišovusi statyti frontinį pries
tatą dviejų aukštų ir tuo pačiu 
perorganizuoti visą salę taip, kad 
ne tik salė prasiplėštų, bet ir sce
na, kitur perkelta, būtų padidin
ta, buvo pramatyti atskiri kam
barėliai didesnėms organizaci
joms, valgykla, bibliotekos kam
barys ir t.t. Projektas viliojantis, 
bet... iškilus sporto salės klausi
mui, atsigręžta prie naujo sporto 
salės projekto, ir taip Dainavos 
fasado ir praktiškų patalpų klau
simas atkrito, o gal ir visai užsi
miršo.

Pastaruoju metu taip skardžiai 
garsintas sporto salės reikalas vi
sai nutilo. Net vietinis sporto klu
bas nesiėmė tiesioginės akcijos, 
kad toji sporto salė būtų pasta
tyta. Taip ir antras Dainavos na
mų projektas atsigulė stalčiuose.

Senelių namai — Socialinės mo
terų .Draugijos naujas projektas, 
kuriam ji ruošiasi Jau eilė metų 
ir kurį daugelis lietuvių palaiko. 
Tas matosi iš skelbiamų tam tiks
lui aukų. Vis tik šis Moterų Drau
gijos projektas kelia ir nerimo 
vien tik dėl to, kad čia labai tam
priai susirišiama su valdinėmis 
įstaigomis, kas apriboja Moterų 
Draugijos, kaip savininko teises, 
į šitą teisinę pusę aname Mūsų 
Pastogės numery dėmesį atkreipė 
p. O. Matukevičienė, buvusi Mo
terų Soc. GI. Draugijos pirminin
kė Melbuorne.

Esu tik pašalinis žmogus ir tų 
teisinių plonybių nežinau, bet kaip 
eilinis skaitytojas seku visus lie
tuvių projektus ir drauge rūpi
nuosi, kad lietuvių pinigai kar
tais nenueitų kitų naudai. Į po
nios Matukevičienės pastabas Mo
terų Draugija turėtų nedelsiant 
atsakyti.

Trečias Sydnėjaus lietuvių pro
jektas — Sydnėjaus Lietuvių klu
bo pastatas su visomis licenzijuo- 

to klubo teisėmis. Kaip iš netoli
mos praeities žinome, Sydnėjaus 
Lietuvių klubas turėjo savo na
mus Redferne, Sydnėjaus prie
miesty, tuos pardavė ir po ilgų 
ieškojimų sustojo Lidcombe prie 
dabartinio garažo patalpų. Reika
las kelerius metus užsigulėjo ad
vokato stalčiuje, bet dabar jau 
pradeda judėti iš vietos. Eilės 
žmonių nuomone ir šis projektas 
galįs būti pragaištingas vien tik 
dėl to, kad beveik nieko neturint 
rankoje brendama į didžiules sko
las. Tačiau kažin, ar šiandie sko
los turėtų mus atgrasinti nuo di
desnio užsimojimo? Kaip iš prak
tikos žinome, per tuos eilę metų 
vietos valiuta gerokai smuko ir 
todėl skolos visada lengviau lei
džiasi išmokamos. Kas buvo prieš 
dešimtį metų 1000 svarų dideliu 
pinigu, dabar atlyginimams beveik 
dvigubai pakilus, sena skola daug 
lengviau išmokėti. Gali lygiai taip 
atsitikti ir su dabar užtraukiamo
mis skolomis. Tačiau ne čia es
mė. Esmė yra ta, kad iš kelių pro
jektų sydnėjiškiai, jeigu bandys n?s apsiriboja savo _ , . , . - . „ •
viską iš karto apžioti, tai nieko ??mtoJo k?,,mo aprašymais, o kai kurie sutelkia
nepadarys ir taip reikalas stovės 
vietoje, kaip iki šiolei. Ar nebūtų 
praktiškiausia iš tų minėtų pro
jektų pasirinkti vieną ir jį pri
vesti iki galo. Kaip iš turimų da
vinių galima spręsti, tik vienas 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas turi 
labai pozityvias perspektyvas iš 
tų minėtų projektų. Tegu vieni 
laiko, kad nuo to nukentės mūsų 
kultūrinė veikla, bet visai abejoti
na. Turint materialinį pagrindą 
galima tikėtis visai pagrįstai ir 
konkrečios pagalbos tai pačiai kul
tūrinei veiklai. Bet svarbiausia — 
koks bebūtų projektas, kad bent ‘ 
nors vienas būtų įgyvendintas. Iš 
dabar turimų, kaip minėta, dau
giausia šansų kaip tik ir turi Syd
nėjaus Lietuvių Klubas. Ir antras 
dalykas — patys žmonės to klubo 
nariai šito nori ir net pačią val
dybą ragina, kad tik užsimotas 
projektas kuo greičiau būtų įvyk
dytas. Kitaip sakant, ne tiek val
dyba spaudžia, kiek toji pati val
dyba yra spaudžiama. O tai ir yra 
labai geras ženklas, nes kiekvie
nos valdybos projektai tik tada 
pasiteisina, jeigu tam pritaria ir 
to nori visi organizacijos nariai. 
Šiuo atveju Sydnėjaus Lietuvių 
Klubas turi pirmumų prieš visus 
kitus projektus. (a. p.)

VEDA JOAK1MAS VĖJAS

VIENATVĖS TEMA ŠIO AMŽIAUS ISPANŲ POEZIJOJE

Ištrauka ii ilgesnio straipsnio, 
tilpusią 3-čiam Metmenų numeryj.

Vienišo tremtinio ilgesys yra įkvėpęs ištisą ei
lę knygų, ir būtų įdomu šią kūrybą palyginti su 
lietuvių tremtinių veikalais. Aš būčiau linkusi 
tvirtinti, kad ispanų ši tema stipresnė vientises- 
nė, per eilę metų tapusi tyresne, įgavusi naujų 
aspektų, tačiau nei kiek nesusilpnėjusi.

Tremtinio vienatvė pradžioje pasireiškia 
beribiu savo krašto ilgesiu, grįžimo raudomis 
ir svajonėmis. Ji dažnai primena viduramžių 
“sausade”. Poetas jaučiasi nustojęs savo šaknų, 
išmestas į nepažįstamą krantą, kurio nenori net 
matyti. Tremtinys visad gyvena tik praeitimi ir 
ateities svajonėmis, dabartis jam neegzistuoja, jis 
stengiasi ją užmiršti. Jis jaučiasi vienišas, bet 
nenori ieškoti naujų draugysčių, bijodamas tuo 
nutraukti paskutinį siūlą, rišiantį jį su tėviške. Dėl 
to jo atmintis dirba dvigubai: eilėraščiuose iš
dygsta nereikšmingiausios detalės, žadinančios 
atsiminimus. Įdomu dar ir tai, kad beveik nei vie
nas neperduoda pačios Ispanijos ilgesio: kiekvie- 

mažosios tėviškės”, savo

gilesnio galvojimo, pastato žmogų prieš proble
mas, kurių jis, patekęs normalaus ir linksmo gy
venimo sūkurin, gal ir nepastebėtų.

Sunku būtų įvardinti visus šiuos poetus, lie
tuviui skaitytojui visai nepažįstamus. Gal pats 
reikšmingiausias ir lyriškiausias jų tai Rafael 
Alberti, pradėjęs savo darbą stiprioje komuniz
mo įtakoje, bet paskutinėse knygose visai išsi
laisvinęs nuo bet kokių politinių pažiūrų ir ne
nuilstamai kartojus savo tremtininį ilgesį ir vie
natvę. Pasak jį, ši vienatvė, nors ir skaudi, at
nešė poetams daug gero — pavertė juos tikrais, 
pilnutiniais žmonėmis.

Ispanijoje likę poetai taip pat išvystė vie
natvės temą, ir augančioje kartoje ji reiškiasi kas
kart stipriau. Tai jau nebe “tėviškės vienatvė”, 
kaip ištremtuosiuose, bet vienatvė žmogaus, ku
ris jaučiasi praradęs savo vietą pasaulio santvar
koje. Vienas stipresniųjų motyvų šių dienų poe- 
zijoje tai ieškojimas naujo kelio į Dievą. Žmo
gus jaučiasi vienišas, pasimetęs, ir žino, kad savo 
jėgomis šio jausmo nebenusikratysiąs. Jo religin
gumas dažnai prašoka katalikų bažnyčios nustaty
tas normas, tačiau jis trokšta pajusti, kad Die
vas jo neapleido ir kad jo vienatvė šiame, pa
saulyje tik laikina. Antras stiprus motyvas tai 
bendravimo su kitais svarba. Šių dienų žmogus 
smerkia šalinimąsi nuo bendruomenės, kiekvie
nam paskendus savo mažose problemose: tik da
lindamasis savo mintimis su kitais, žmogus gali 
pasiekti pilnumą. Tuo pačiu išsprendžiama ir nėr 
naudingos, išdidžios vienatvės problema: moder
niam žmogui ji turėtų nebeegzistuoti. Vienatvės 
tema iš poezijos nedingo, — poetas ir toliau ku
ria visiškai vienas ir užsidaręs, — tačiau tos vie
natvės vaisiai turi tarnauti visai žmonijai; jie ne
belaikomi tik paties poeto ir kelių išrinktųjų 
džiaugsmui.

Birutė Ciplijauskaitė

visą savo ilgesį vienos gėlės ar žolės kvape, ku
riuo prisigeria visa knyga.

Metams bėgant, šalia gimtojo krašto atsimi
nimų atsiranda ir naujų temų. Poetai, prieš karą 
domėjosi tik forma ir estetika, staiga iškelia visą 
eilę klausimų, susijusių su žmogaus būtimi. Daž
nas jų save klausia, ar tremtinio gyvenimas ap
skritai galėtų būti vadinamas pilnutiniu ir kaip 
reikia to pilnumo siekti. Jie pradeda nagrinėti 
žmogaus paskirties, mirties (kaip tremtinio ir 
kaip žmogaus), santykių su Dievu problemas. 
Bendrai paėmus, jų kūryba pasidaro turininges
nė, joje atsispindi mąstąs žmogus, o nebe eilių 
virtuozas. Kaip ir visuomet vienatvė priveda prie

VARPAS
Man atėmei žadą kaip varpui, 
Į gelmę trenktam nuo sijų. 
Tarp tavęs ir manęs nėra tarpo — 
Viena širdis abiejų.

Viena, o kaip taurė skyla, 
Užgniaužęs neišlaikau, 
Paliedamas potvyniu tylą, 
Į kurią nuskendau ...

Nuskendau ir klajoju koraluos 
Kaip akloji žuvis — 
Tarp tavęs ir manęs šąla 
Ledas ir dega ugnis.

Kazys Bradūrtas Popiežius Paulus VI pereitą sa
vaitę buvo nuvykęs į Turkiją ban
dydamas užmegsti glaudesnius 
santykius su rytų ortodoksų baž
nyčia. Jis buvo sutiktas Turkijos 
prezidento ir drauge išreiškė u- 
žuojautą turkų tautai po neseniai 
įvykusio didelio žemės drebėjimo.

Pereitą savaitę amerikiečiai pa
leido jau penktą raketą į mėnulį 
šiais metais, kuri patekus j mė
nulio orbitą skries aplink jį ir 
fotografuos. Jei viskas vyks, kaip 
numatyta, tai bus paskutinis ban
dymas prieš išleidžiant pirmuo
sius žmones j mėnulį.

JUOZAS AUDĖNAS

PASKUTINIS POSĖDIS
Daugelis paskutinį nepriklauso

mos Lietuvos vyriausybės posėdį 
lanko raktiniu tolimesniam tautos 
likimui ir jį plačiai nagrinėja. 
Čia spausdiname autentišką pasa

kojimą J. Audėno, kuris tuo laiku 
buvo žemės ūkio ministeris ir to 
posėdžio liudininkas. Ištrauka iš 
minėto autoriaus knygos “Pasku
tinis posėdis?*. Red.

Savo darbo kambaryje jau bu
vau giliai įmigęs, kai netoli gal
vos, ant rašomojo stalo suskam
bėjo telefonas. Nakties vėlumoje, 
nesiorientavau, kuri valanda ga
lėjo būti. Pakėlęs ragelį, išgirdau 
gerai pažįstamą Ministerių Ta
rybos direktoriaus Miko Žilins
ko balsą: ‘‘Pone ministeri, prašau 
skubiai atvykti posėdžiui į prezi
dentūrą!”

“Kas atsitiko, koks reikalas?” 
—mėginau klausti.

“Iš Maskvos gauta nemaloni te
legrama” —atsako jis.

Kalba trumpa, aiški,, bet daly
kai paslaptingi, Tai buvo tylią, 
ramią, beprasideadnčios 1940 me
tų vasaros, birželio 14-tos naktį, 
apie 12-tą valandą.

Namuose vienas, šeima vasaro
jo Kačerginėje. Skubiai apsiren
giau. Nutariau šoferio nešaukti, 
bet eiti pėsčiom, nes nuo namų, 
Žemaičių g-vės 64, iki prezidentū
ros tik apie 20 minučių ėjimo.

Ši tyli, rami, žvaigždėta naktis 
man priminė daug, daug tokių 
nakčių, praleistų naktigonėse, ar
ba kaimo gegužinėse. Tai buvo 
be rūpesčių ir atsakomybės laikai, 
kuriais buvo labai linksma dai
nuoti Vienažfndžio dainos pos
mus:

"Dabar mūsą pukso dienos, 

nieks kaklo negriaužia, daug 
nerūpi, pakol vienas, nei var
gai nespaudžia..."

Bet dabar jau buvo kitaip, nes 
nuo anų laikų jau buvo prabėgę 
25 metai. Žinau gerai, kai esu ap
siėmęs didelę valstybinio gyveni
mo naštą ir atsakomybę. Esu at
sakingas ne tik už tai, ką vals
tybiniame gyvenime įsakau ki
tiems padaryti, pasirašydamas ki
tų paruoštus aktus ir dokumentus, 
bet ir už visą Lietuvos vyriau
sybės darbą, apimantį visus kraš
to reikalus.

Ėjau susimąstęs, lyg nei nak
ties tylos, nei dangaus grožio ne
pastebėjau. Ėjau į posėdį, kuria
me turės būti svarstomi labai 
svarbūs ir skubūs Lietuvos klau
simai.

Visas Kaunas jau miega,, ra
miai ilsisi, net ir Vakarinė 
žvaigždė jau buvo užgesusi. Nors 
tokiomis naktimis buvau įpratęs 
ieškoti dangaus skliaute Grįžulio 
ratų, Sietyno, šienpiūvių, kurių 
kiekvienas mūsų liaudyje turi sa
vo reikšmę ir paskirtį. Bet šiuo
kart prieš akis raibuliavo Mas
kva, ten esantis užs. reik. min. 
Urbšys, atstovas Natkevičius, ku
rie ir tą telegramą prisiuntė. Bet 
koks jos turinys? Ko vėl Maskva 
iš Lietuvos nori? Ko ji kišasi 

į mūsų valstybės vidaus gyveni
mą? Gal vėl kas nors “atsitiko” 
su kokiu raudonarmiečiu, ar ištisu 
jų daliniu? Bet tai būtų per men
kos priežastys, kurios galėtų pri
versti vidurnakti sušaukti vyriau
sybės posėdį ir dar prezidentūro
je! Galvojau, kad yra kokia nors 
svarbesnė bėda. Vos prieš dvi 
dienas net patį vid. reik. min. K. 
Skučą atleidome. O juk žiūrint 
iš mūsų vidujinio gyvenimo taš
ko, nebuvo jokio reikalo nei jį, 
nei jo artimą bendradarbį A. Po
vilaitį atleisti. Bet Merkys davė 
Molotovui žodį ir, tik grįžęs iš 
Maskvos, duotąjį žodį ištesėjo.

Štai jau ir prezidentūra. An
trojo aukšto visi langai apšviesti. 
Einu per sodelį. Kareiviai, stovį 
prie durų, atiduoda pagarbą, o 
prezidento adjutantas pulk. Žukai- 
tis, giliai susijaudinęs, pasisvei
kina ir tylomis laiptais palydi į 
antrąjį aukštą.

Didysis kambarys apšviestas, 
bet tuščias. Pirmieji atvykę sto
viniavo tolimesniame kambaryje, 
kuriame prezidentas turėdavo ma
žesnes konferencijas. Susitikę, 
vienas kitą sveikinomės, klausia
mais žvilgsniais pasikeisdami. Ne
jauku, nemiela, neaišku.

Dar prieš posėdį, visi greit su
žinojome naujuosius Maskvos rei

kalavimus, kuriais bolševikai kė
sinasi užimti kraštą. Dar labiau 
nuotaika pablogėjo. Aplinka sun
ki, visi prislėgti. Čia ir min. pirm- 
kas ir vid. reik, ministeris su sa
vo pavaduotoju. Netoliese, krašto 
aps. min. gen. K. Musteikis, tei
singumo min. dr. A. Tamošaitis, 
švietimo min. D.K. Jokantas, su
sisiekimo min. J. Masiliūnas, val
stybės kontrolierius ir seimo pirm. 
K. Šakenis. Mačiau ir kariuome
nės vadą gen. V. Vitkauską, ka
riuomenės štabo virš. gen. S. Pun
dzevičių, politinio departamento 
dir. E. Turauską ir Min. Tarybos 
generalinį sekretorių V. Mašalai- 
tį.

Jau buvo pirma valanda ryto 
(birželio 15-toji).

Netrukus, pro kito kambario 
duris įėjo ir pats prezidentas A. 
Smetona. Įėjo gana energingu 
žingsniu. Neteko, kaip įprasta, nei 
jo rankos paspausti, nei labo ry
to palinkėti. Jis atėjo vienas, vi
siems linktelėjo, pakvietė sėstis. 
Ilgoka tyla. Pastebėjau, kad pre
zidento veido muskulai ir rankos 
šiek tiek dreba. Nervingai baigęs 
rūkyti cigaretę, pradėjo posėdį, 
visai pridususiu balsu tardamas 
pirmuosius žodžius. Trumpais žo
džiais nupasakojo, kad iš Mas
kvos esanti gauta telegrama, ku
rioje išdėstyti Lietuvai nauji so
vietų reikalavimai. Jie esą labai 
dideli. I juos sovietai laukią grei
to atsakymo, dėl ko šiuo metu esąs 
ir posėdis sukviestas. Prezidentas 
tuojau prašė A. Merkį visą klau
simą išsamiai referuoti.

Nors jau žinojome, ko susirin
kome, bet šie trumpi ir labai kon
kretūs prezidento žodžiai įnešė dar 
daugiau tylos, susikaupimo ir ne
jaukumo. Visų veidai dar labiau 
apsiniaukė. Keitėmės baimingais, 

prislėgtais žvilgsniais.
Prezidetntui paprašius, A. Mer

kys, laikydamas rankose maždaug 
prieš pusantros valandos iš Mas
kvoje esančio užs. reik. min. gau
tą telegramą, po keletos įvadinių 
žodžių, iš jos perskaitė jau iššif
ruotus tris pagrindinius skirsnius, 
kuriuose buvo išdėstyti sovietų 
reikalavimai:

1) kad tuojau būtą atiduoti teis
mui buvę vid. reik. min. Skučas 
ir valstybės saugumo dir. Povi
laitis, kaip tiesioginiai kaltininkai 
provokacinių veiksmą prieš sovie
tą įgulą Lietuvoje;

2) kad tuojau būtą suformuota 
Lietuvoje tokia vyriausybė, kuri 
sugebėtą ir būtą pasiryžusi lai
duoti garbingą Sovietą Sąjungos 
ir Lietuvos savitarpinės pagalbos 
sutarties įgyvendinimą ir ryžtin
gai sutramdyti sutarties priešus:

3j kad tuojau būtą laiduotas lais
vas perleidimas į Lietuvos terito
riją sovietą kariuomenės dalinių 
jiems išsiskirstyti svarbesniuose 
Lietuvos centruose tokiame kieky
je, kurio pakaktą, kad būtą lai
duotas Sovietą Sąjungos ir Lie
tuvos savitarpinės pagalbos sutar
ties vykdymas ir užkirsti provo
kaciniai veiksmai prieš sovietą į- 
gulą Lietuvoje.

Sovietą Sąjungos vyriausybė 
laukia Lietuvos vyriausybės atsa
kymo iki birželio 15 d. 10 vai. ry
to. Negavimas Lietuvos vyriausy
bės atsakymo iki to termino bus 
vertinamas, kaip atsisakymas nuo 
vykdymo aukščiau nurodytą So
vietų reikalavimą.

Merkys perskaitė šiuos bolševi
kų reikalavimus gana liūdnu ir 

net drebančiu balsu. Iš kiekvieno 
jo tarto žodžio tryško susijaudi
nimas. Perskaitęs viską, sustojo. 
Jautėsi, kad bolševikų grėsmė jo 
nebuvo pergalvota ir dėl jos savo 
nuomonės nesusidaryta. Užsivieš- 
patavo nyki tyla. Prieš tokius bai
sius reikalavimus niekas nebuvo 
grietomis pasiruošęs ką nors pa
sakyti ir, suprantama, niekas ir 
nenorėjo pradėti kalbėti

Nors per paskutines tris savai
tes bolševikai buvo prisigalvoję 
mūsų vyriausybei visokių kaltini
mų, bet kad jau jie kėsintųsi vi
siškai krašto okupacijai, su tuo 
posėdžio dalyviai dar nebuvo susi
gyvenę ir anksčiau tokio galimo 
įvykio nesvarstę.

Iš A. Smetonos atsiminimų 
(“Margutis”, 1955 m. Nr. 7-8) 
matyti, kad Valstybės Gynimo Ta
ryba tą klausimą svarsčiusi ne 
vieną kartą. Ten buvęs sudarytas 
ir aiškus nusistatymas gintis 
prieš bet kurį užpuoliką visomis 
jėgomis. Deja, ir su Valstybės Gy
nimo Tarybos nusistatymu vyriau
sybė nebuvo supažindinta anks
čiau, jokiu žodžiu nebuvo apie tai 
ir šiame posėdyje painformuota. 
Jei toks klausimas anksčiau būtų 
buvęs diskutuotas, būtų buvusi iš 
anksčiau sudaryta aiški nuomonė, 
ką tokiu pavojingu kraštui mo
mentu turėtume daryti. Toks ti
kslus vyriausybės nusistatymas 
būtų buvęs pasvarstytas ir politi
nių partijų centruose ir seimo už
kulisiuose. Būtų buvę patirta, kaip 
apie tai galvoja platesni visuo
menės sluoksniai.

Klausimo staigumas ir nepasi
ruošimas jam buvo svarbausios 
priežastys, kodėl niekas neprašė 
žodžio. Žvilgčiojome vienas į kitą, 
o gal daugiausia į prezidentą. Po
sėdyje dalyvavo ir trys genero- 

(Nukelta į psl. 4)
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RADIJO TARNYBA LIETUVOJE IR SVETUR
RAŠO SPECIALUS MŪSŲ PASTOGĖS BENDRADARBIS VOKIETIJOJE

J. Januitis zimaninėje “Tieso
je" dėsto: “Partija radijo ir tele
vizijos darbuotojams kelia dide
lius uždavinius: mobilizuoti darbo 
žmones ,kad būtų įvykdyti TSKP 
suvažiavimo nutarimai... Leninas 
ne kartų nurodė, kad radiją gali
ma naudoti kaip priemonę politiš
kai paveikti plačiąsias darbo žmo
nių mases... Sovietų Lietuvoje yra 
maždaug milijonas radijo imtuvų 
ir 2500 televizorių”.

Tai keletas įdomesnių frazių iš 
sieksninio straipsnio, kuris visu
moje užsiima abstraksčiais plepa
lais.

Nė žodžio apie tai, jog laisvoji 
Lietuva turėjo dvi radijo stotis 
Vilnius - vidutinėmis bangomis, 
Kaunas - ilgomis bangomis. Visa 
pragrama buvo transliuojama lie
tuvių kalba, nebuvo jokių “cen
trinių” — rusifikacijos progra
mų rusų kalboje iš Maskvos, kaip 
dabar.

Nė žodžio apie galingumą, skai-

Gi programėlė 271,25 metrų ban 
ga pradedama tik 17.00 vai. ir 
baigiama apie 22.00 vai. Likusį 
laiką užima visokie “Majakai”, 
“Rodinos’’ — propagandiniai tran
sliavimai į užsienį įvairiomis kal
bomis.

Programėlėje tarp 17.00 ir 22.00 
valandos didesnioji dalis skiriama 
rusifikacijai. 18.00 iki 19.45 — 
transliacija iš Kremliaus suvažia
vimų rūmų Maskvoje. 19.45- 
21.50 radijo vaidinimas pagal B. 
Polevoj apysaką "Tikrasis žmo
gus” (neaišku kokia kalba)

Panaši padėtis ir televizijoje, 
kuri skirstoma į “respublikinę” su 
atskirais kanalais — Vilniui, Kau
nui, Klaipėdai, Šauliams. Ir “cent 
rinę” — Maskvos, su Mansiais 
Vilniui ir Kaunui. O šitas centri
nis — Maskvinis, rusiškasis ka
nalas buvo ant tiek įsismaginęs, 
jog to paties zimaninio laikraš
čio žodžiais: “Respublikos žiūro
vai laidų iš Kauno ilgą laiką daž-

kurios gerai girdimos ir įdomios 
bei naudingos savo puikiai pa
ruošta programa. Net dabar, jau 
esant vakaruose, malonu kartais 
pasiklausyti radijo “Svoboda” ru
sų kalboje, programų.

Gi “Amerikos Balsas”? Užten
ka pasakyti, jo sovietai nebetruk- 
do, nes nebėra ko trukdyti.

Labai gerai Lietuvoje girdimi 
Luxemburg© šlageriai. Ar ne bū
tų galima, vienam kitam turtin- 
gesniam lietuviui, susitarti su tos 
radijo -stoties akcionieriais — sa
vininkais ir lišsinuomoti nakties 
metu 10-15 minučių transliavimui 
j Lietuvą. Imant pavyzdžiu radijo 
“Svoboda” metodus, arba bent 
tiesiog paskaitant iš įvairių lietu
viškų periodinių spaudinių, kurių 
berods apie 90 pavadinimų — vi
są kas liečia rusinamą Lietuvą, 
komunistinius kolonialistus viduje 
ir užsienyje.

Dar vienas kelias pagelbai, su
sijęs su rizika. Tai samdyti vieną 
iš laivų-radijo siųstuvų, plūdu
riuojančių prie Anglijos ir Olan
dijos krantų, ir piratiniu būdu 
perduodančių programas skirtas 
verbuoti pirkėjus, įvairioms pra
moninėms prekėms pirkti ir tuo 
būdu uždirbančius gerus pinigus.

Keletą kartų bandžiau klausy
tis Romos ir Madrido radijo lai
dų lietuvių kalboje Vokietijoje — 
nepavyko. Vargu ar pasiekia ko
lonizuojamą Lietuvą. Tuo tarpu 
Madrido lietuviškoji laida likvi
duota. Jeigu nebus susirūpinta 
plėsti pavergtųjų informaciją vi
sais galimais kanalais, o vien sa- 
ir svetimųjų tarpe bus posėdžiau
jama, priiminėjamos rezoliucijos 
— naudos Lietuvai bus maža.

Tikėkimės, jog atsiras vienas 
kitas lietuvis, kuris pasistatys 
sau uždavinį — išnuomuoti radijo 
stotį, kuri informuotų rusifikuo
jamuosius ne pagal tai kaip pa
geidauja svetimos valstybės užsie
nio politika bet taip, kaip diktuo
ja objektyvūs pasaulio įvykiai.

A. Viluckis

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦M ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦H' 
KELIONĖMS IŠ AUSTRALIJOS 

KREIPKITĖS PAS MUS
” Į EUROPĄ LAIVU $ 305.00 (Minim.)

LĖKTUVU $ 567.50 (Minim.)
:: * LĖKTUVU JAUNIMAS $ 390.00
;; * Australišku pasu, tam tikru laiku, ne vyresniam 26 m. ; ’

l SIAURĖS AMERIKĄ LAIVU $ 315.00 (Minim.)
:: LĖKTUVU $ 473.70 -►
:: l JAV EKSKURSINĖ KAINA (14-28 dienų galiojimas) “ 
” $ 675.oo
" KRAŠTO VALDYBOS ĮGALIOTI TVARKYTI GRUPĖS ” 
:: KELIONĘ Į NEW YORK PASAULIO LIETUVIŲ KON- " 
” GRESĄ RUGSĖJO MĖN. 1968. L
” UZSAKOM BILIETUS LAIVAIS IR LĖKTUVAIS. ” 
:: TVARKOM KELIONĖS DOKUMENTUS, DRAUDIMĄ " 
“ IR KT. BE JOKIŲ MOKESČIŲ. KĄ GALIMA GAUTI ”
- PAS KITUS, GALIMA IR PAS SAVUS. KREIPTIS:
X ► < ►

A. ŽILINSKAS

y CITY TRAVEL CENTER I
■: HUB ARCADE, 318 LT. COLLINS ST. “
- MELBOURNE. VIC., 3000.
:: Tel. 63-4780 — 63-3252 ~
♦♦♦♦♦.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦M  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

čių, darbo valandų kiekį, taip va- nai negalėdavo matyti, jei tuo me- 
dinamų “radijo stočių”, kurių pa- tu vykdavo Centrinės ((Maskvos) 
skirtis trukdyti užsienio radijo televizijos programos transliavi- 
laidas, skirtas kolonizuojamai Lie- mas į Minską ir kitus miestus, 
tuvai. Jų trišakiai plieniniai bokš- Giriasi Januitis savo milijonu 
tai, sugrupuoti Vilniuje, Kaune ir radijo imtuvų. Tai tokį skaičių 
kituose miestuose ant kalvų po gausime tik tada, jeigu sudėsime 
tris — puikiausiai simbolizuoja — visus radijo aparatus kuriuos žmo- 
sovietinės “radiofikacijos” vysty- nės turėjo nuo 1945 metų ir kū
mą. rių daugelis jau išmesti į laužą.

Radijo trukdymai išaugo, o vie- Be to, Sovietijoje prie “radijo 
toj Kauno ir Vilniaus radijo sto- imtuvų” priklauso ir paprasčiau- 
čių beliko — “Radijas” su pro- si garsiakalbiukai, kurie metali- 
grama 451, I m banga ir poros niais laidais perduoda tik vienos 
valandų programėlė 271, 25 m. stoties programą — Vilniaus, Ma- 
banga. skvos. Jų pilna viešbučiuose, ai-

Paimkime tos pačios dienos zi- kštėse, privačiuose butuose. Taip 
maninę Tiesą, kur tilpo “radijo ir skamba per dieną ausyse — 
komiteto pirmininko” Januičio “Govorit Moskva, Moskovskoje 
straipsnis, ir peržvelkime kas vremia tiek ir tiek”. Net ir ne
transliuojama per kolonialisto ra- norint galima išmokti rusų kalbą, 
diją. Taip galime klausytis 451,1 vien ‘lietuviško” radijo besiklau- 
banga: 13. — L. Kolodubo — “Kar sant, o kad jis mažai lietuviškas, 
patų rapsodiją’’ 17.20 — Vilniaus rodo ir tai, jog kolonialistai jau 
įgulos karių (rusų) pučiamųjų or- dvidešimt metų besiklausydami šio 
kestras ir karininkų namų moterų radijo — lietuviškai dar nesu
kusių) ansamblis. 18.00 — Tran- pranta.
sliacija iš Kremliaus suvažiavimų Daugelis lietuvių kolonizuoja- 
rūmų Maskvoje ir t.t. O kur dar moję Lietuvoje, dar tebeturi prieš 
kas kelios valandos “žinios iš karinius radijo aparatus. Taip ir 
Maskvos”. mes su savo “Philips” klausyda-

Nebus perdėta, jog pusė pro- vomės užsienio žinių — daugiau- 
gramos perduodama rusų ar ki- šia vokiečių kalboje. Retkarčiais 
ta svetima kalba. Čia galėtų rim- Vatikano. Gi Romos ar Madrido 
tus statistinius davinius patiekti laidu, nei karto neteko girdėti lie- 
Eltos informacinė tarnyba, kuri tuvių kalboje. įdomios būdavo ru- 
eilė metų užrašinėjo į magnetofo- sų kalboje laidos radijo “Osvo- 
no juostą Vilniaus radijo laidas, boždenije”, dabar “Svoboda” —

PASKUTINIS...
(Atkelta iš psl. 3)

lai — Musteikis, Vitkauskas ir 
Pundzevičius, kurie, kaip Valsty
bės Gynimo Tarybos nariai, žino
jo jos nusistatymą ir galėjo tu
rėti savo nuomonę. Bet nei vie
nas iš jų neėmė žodžio. Kol šito 
kio konkretaus ir pavojingo klau
simo prieš akis nebuvo, jie grei
čiausiai buvo visai aiškiai apsi
sprendę bet kuriuo atveju priešui 
pasipriešinti ginklu. Tačiau atsi
dūrus tokios žiaurios tikrovės aki
vaizdoje, galima tarti tik labai ap
galvotą žodį, arba pradėti veikti, 
tik kelius kartus tos visos veiklos 
pasekmes pergalvojus.

Min. pirm. A. Merkys ar tai 
posėdžiuose, ar kokiuose susibū
rimuose visuomet pasistengdavo 
į save atkreipti kitų dėmesį. Jis 
mėgdavo sumegsti naują anekdo
tą ar ką nors linksmai dėstyti. 
Jausdamasis pranašesniu, admi
nistravimo darbe būdavo trumpas 
ir konkretus. Ilgokai dirbdamas 
savivaldybėje ir jo vyriausybėje, 
žinojau, kad jis iš kiekvieno reika
laudavo gero pasiruošimo. Darant 
pranešimą, turėjai nemikčioda
mas tiksliai išdėstyti savo nuomo
nę vienu ar kitu klausimu, kartu 
pateikiant aiškų ir konkretų pa
siūlymą. Tai vertinga administra
toriaus savybė.

Merkys, dar jaunas būdamas, 
kaip ir dažnas ano meto inteli
gentas, greitai pateko į valdžios 
viršūnes ir per visą nepriklauso
mybės laikotarpį nuo jų nenusly
do. Gal dėlto jame buvo išbujo
jęs toks didelis savimi pasitikėji
mas. Iš tolo stebint, jis kaikam 
atrodė daugiau baisus, negu pa
garbus. Tarnyboje jis dažnai, be 

pašalinės protekcijos, pasirodyda
vo geros širdies žmogumi. Jis su
tikdavo ir su mano administraci
niu principu: valstybei—teisėtu
mas, o piliečiui—teisėtuml'is ir 
teisingumas.

Bet šiame Lietuvos valstybės le
miamame posėdyje Merkys buvo 
visai kitoks, negu kitados. Jis ven
gė bet su kuo sueiti, savo mintis 
vienu ar kitu klausimu dėstyti. 
Matėsi esąs visai priblokštas, 
siaurai užsidaręs ir net svaidąsis 
nejaukiais žvilgsniais. Atsisėsti 
pasirinko tolokai kampe stovintį 
krėslą ir jame giliai susmuko.

Po ilgesnės tylos, kaip ir turė
jo būti, prabilo prezidentas. Pir
miausia, jis paminėjo visus sovie
tų prasimanytus prieš Lietuvą kai 
tinimus, besitęsiančius jau tris 
savaites. Juos smulkiai analizuo
damas pabrėžė bolševikišką melą 
ir neteisybes, nukreiptas prieš Lie 
tuvą. Pagaliau jis priėjo ir prie 
ultimatumo, visus tris reikalavi
mus smulkiai aptardamas ir dėl 
jų savo nuomonę pasakydams. Ly
giai, kaip ir birželio 12 d. posė
dyje, prezidentas aštriai kalbėjo 
dėl sovietų kišimosi į mūsų val
stybės vidaus gyvenimo reikalus.

Kaip paprastai, Smetonos kal
bos ir jo raštai pasižymėdavo pla
čia skale ir vaizdžių dėstymu, bet 
ne minčių gilumu. Taip ir šiuo
kart. Dusliu balsu labai išsamiai 
ir plačiai dėstė Lietuvos — So
vietų Sąjungos santykius, įpinda
mas filosofinių minčių, vis pa
brėždamas, kad sovietai neturi kiš 
tis į mūsų vidaus reikalus.

Tačiau nežiūrint tokio griežto 
pasisakymo, prezidentas pasisakė

Pašto ženklai yra vadinami po
pieriniais perliukais. Jie turi gra
žiai suderintas spalvas ir aiškius 
vaizdus. Kiekviena valstybė sten
giasi išleisti ženklus, kurie būtų 
patrauklūs, vertingi ir sudomin
tų filatelistus. Tas mažas popie
riukas, be to, plačiai garsina vals
tybės vardą pasaulyje. Juos lei
džia didelės ir mažos valstybės 
ir laukinės tautelės. Deja, Lietu
va yra Rusijos okupuota, ir pa
vergėjas dabar draudžia išleisti 
lietuvišką pašto ženklą.

Nepriklausoma Lietuva buvo 
išleidusi daug gražių pašto ženk
lų, kuriuos vertina ir renka viso 
pasaulio filatelistai. Susidomėji
mas Lietuvos ženklais kyla, nes 
jie ilgainiui darosi vis didesnė re
tenybė. O mums, lietuviams, jie 
šimteriopai vertingesni, nes pri
mena laisvės ir nepriklausomy
bės laikotarpį.

Pirmieji pašto ženklai pradėti 
vartoti 1840 m. Rusija pirmuosius 
ženklus išleido 1858 m. Tuo laiku 
tie ženklai pradėti naudoti ir Lie
tuvoje, kuri tada buvo carinės Ru
sijos okupuota. Pirmosios vokiečių 
okupacijos metu Lietuvoje buvo 
naudojami vokiški ženklai su įra
šu “Postgebiet Ob. Ost”.

sutinkąs svarstyti tik vieną iš tri
jų ultimatumo reikalavimų, būr1 
tent: naujos Lietuvos vyriausybės 
sudarymą. Vyriausybės, kuri bū
tų priimtina ne tik sovietams, bet 
ir Lietuvai. O juk šitas klausimas 
kaip tik ir buvo gryniausias ir 
svarbiausias mūsų vidaus klausi
mas.

Patraukti teisman Skučą ir Po
vilaitį prezidentas sakėsi nesutik
siąs, nes jie Lietuvos valstybei 
niekuo nenusikaltę. Jie abu labai 
sąžiningai ėję savo pareigas ir 
visą laiką budėję Lietuvos vidaus 
gyvenimo sargyboje.

Trečią, patį svarbiausią ir pa
vojingiausią sovietų reikalavimą 
— įsileisti neribotą raudonosios 
armijos skaičių, kuris sudarytų 
nepriklausomybei pavojų, prezi
dentas pasiūlė atmesti. Jeigu rau
donoji armija veržtųsi į Lietuvos 
teritoriją, jis siūlė pasipriešinti 
ginklu.

Tuomet jau vokiečiai buvo užė
mę Daniją ir Norvegiją, Danija 
nesipriešino vokiečiams, bet Nor
vegija, nors ir atkakliai gynėsi 
nuo užpuolikų, turėjo pasiduoti, 
Smetona, suminėdamas tuos abu 
pavyzdžius, dėstė maždaug taip: 
“Per taikos derybas, prie žaliojo 
stalo, Norvegija užims garbinges
nę vietą, negu Danija, nes ji už
puolikui ginklu pasipriešino.”

Tai buvo vienas iš Smetonos 
argumentų, kuriuo jis rėmė savo 
nuomonę, kad ir mes turime pa
sielgti, kaip Norvegija, t.y. at
mesti tąją ultimatumo dalį, ku
rą reikalaujama įsileisti neribotą 
sovietų armijos kiekį ir, jeigu jie 
mus puls, pasipriešinti ginklu.

Tai paprasti, visiems žinomi ir 
suprantami dalykai. Iš prezidento 
buvo laukta ko nors daugiau, ne
gu įrodinėjimų, kad sovietai ne
turi teisės kištis į mūsų vidaus

POPIERINIAI PERLIUKAI
Nepriklausomoji Lietuva pir

muosius pašto ženklus išleido 1918 
m. gruodžio 27 d. Vilniuje. Tai 
buvo bendriniai visai Lietuvai 
skirti ženklai. Seriją sudarė 2 
ženklai,- kurių išleista po 5.000. 
Tų pačių metų gruodžio 31 d. iš
leista ir antroji Vilniaus laida. 
Šią seriją sudarė 6 ženklai, ir jų 
buvo daug daugiau išleista. Bet 
paštuose vis dar trūkdavo ženklų. 
Todėl Gardino paštas perspausdi
no carinės Rusijos ženklus, pažy
mėdamas jų vertę skatikais. Ra
seinių paštas knygų spauda paga
mino ženklus su įrašu “15 k. Ra
seinių apskričio pašto ženklais”. 
Telšių paštas išleido šapirogra
fuotus ženklus su pašto antspau
du “Telšiai-Pašt.-Telegr.” ir vi
duryje Vytis. Ženklo kaina buvo 
užrašoma ranka parduodant.

Lenkai, okupavę Vilniaus kraš
tą, paštuose rastuosius lietuviškus 
ženklus perspausdino štampu, ku
riame matosi Vytis, lenkų erelis 
ir įrašas “Srodkowa Litwa Pocz- 
ta”. Vėliau su tokiu pat įrašu jie 
spausdino lenkiškus ženklus, skir
tus Vilniaus kraštui. Po poros me
tų šie ženklai buvo pakeisti len
kiškais.

1921 m. Lietuvoje buvo Įsteig- 

reikalus. Būtų buvę pravartu iš
girsti galimos okupacijos įverti
nimo, pasiruošimo gelbėti tai, 
kas dar galima išgelbėti, be to, 
ir tolimesnės Lietuvos padėties 
įvertinimo. Deja, tokios analizės 
jis nepadarė. Matyt, ir jis pats to 
kių klausimų nebuvo anksčiau nei 
svarstęs, nei pergalvojęs. Labai 
gaila, kad tame posėdyje nebuvo 
užs. reik. min. Urbšio, kuris, 
nors ir panašių samprotavimų vy
riausybei niekada nebuvo dėstęs, 
bet vis tik atsargumo dėlei, 1940 
m. geg. mėn. paskyrė Stasį Lozo
raitį (Lietuvos atstovą Romoje) 
diplomatijos šefu, galimos Lietu
vai nelaimės atveju. Jo pavaduo
tojais buvo paskirti Jurgis šau
lys ir Petras Klimas. Apie šį pa
tvarkymą vyriausybės nariai ne
buvo painformuoti. Aš apie tai 
sužinojau tik po karo, gyvendamas 
Vokietijoje. Labai gaila, kad Urb
šys tokio klausimo nejnešė į jokį 
vyriausybės posėdį, nors apie tai 
ne kartą kaikurių ministerių buvo 
užsiminta. Ar tokį paskyrimą te
legramos keliu Urbšys padarė 
grynai savo inicatyva, ar su pre
zidento ir min. pirmininko žinia, 
nežinia. Tur būt, tas liks dar ku
riam laikui paslaptim.

Gaila, kad posėdyje nedalyvavo 
ir E. Galvanauskas, kuris, gal 
būt, buvo geriausiai pažinęs ne tik 
krašto vidaus reikalus, bet ir val
stybės padėtį tarptautiniuose san
tykiuose. Jis, nors ir staiga už
kluptas, pajėgdavo bet kurį klau
simą giliai ir sumaniai analizuo
ti.

Po prezidento kalbos, kaip ir 
reikėjo laukti, paėmė žodį min. 
pirm, pavaduotojas K. Bizauskas, 
gana energingas ir trumpais žo
džiais pasisakydamas, kad ultima
tumą reikia priimti. Jis klausė, 
kodėl dar iki šiol neatsistatydi- 

tas oro paštas. Pirmieji oro pašto 
ženklai buvo keturkampio ir tri
kampio formato. 1922 metais įves
ti Lietuviški pinigai — centai ir li
tai. Ryšium su tuo buvo perspaus
dinti skatikiniai ženklai, pažymint 
jų vertę naująja valiuta.

Nepriklausomoji Lietuva iš vi
so išleido 768 skirtingus pašto 
ženklus. Dėl įvairių atmainų, van 
dens ženklų, perforavimų ir spau
dos klaidų iš viso susidarė apie 
3.000 skirtybių.

1940 m. komunistinė Rusija, o- 
kupavusi Lietuvą, tuojau išėmė iš 
apyvartos su A. Smetonos atvaiz
du ir kitus tautinius jausmus ža
dinančius ženklus. Įjungimui į 
Sov. Sąjungą paminėti perspaus
dino įrašu “LTSR 1940 VII 21” 
laisvosios Lietuvos neutralujmui 
pažymėti buvusią “Taikos” laidą. 
Šios laidos 15 centų ženklą (tau
tiniais drabužiais pasipuošti lie
tuvaitė siunčia taikos karvelį) 
okupantai tuojau išėmė iš apyvar
tos ir sunaikino. Likusieji Lietu
vos ženklai kurį laiką ėjo lygia
grečiai su rusiškais. 1941 m. ko
vo 15 d. buvo galutinai išimti iš 
apyvartos.

Prasidėjus vokiečių-rusų karui, 
Lietuvos Paštų valdyba perspaus
dino rusiškus ženklus įrašu “Ne
priklausoma Lietuva 1941-VI-23”. 
Kai kurių miestų paštai irgi per
spausdino rusiškus ženklus. Pa
vyzdžiui, buvo pašto ženklų su įra
šais “Laisvi Telšiai”, “Laisvas Ro 
kiškis” ir pan. šie ženklai ėjo iki 
1941 m. rugsėjo 1 d. Po to į apy
vartą buvo paleisti vien tik vo
kiški ženklai su įrašu “Ostland”.

nęs min. pirm. Merkys, kas to
kioje padėtyje būtų visai supran
tama?

Nemaloniai nuteikė posėdžio 
dalyvius toks energingas Bizaus
ko pareiškimas dėl Merkio neatsi- 
statydinimo, nes tai buvo visai ne 
laiku ir ne vietoje.

Kas dėl Skučo ir Povilaičio ati
davimo teisman, tai būsiąs papras 
tas formalumas, nes juos tardy
siąs Lietuvos tardytojas ir tei
siąs Lietuvos teismas.

Panašiai pasisakė ir Merkys.
A. Smetona į tai tuoj reagavo, 

kad jis, kaip resp. prezidentas, 
šito nedarysiąs.

K. Bizausko karšta ir energin
ga kalba, reikalaujanti, kad Mer
kys atsistatydintų, atrodė, lyg 
lengvapėdiška pažiūra. Argi so
vietų ultimatumą reikia vertinti, 
kaip Merkio vadovaujamos vy
riausybės nevykusią politiką Sov. 
S-gos atžvilgiu? Bizauskas nega
lėjo nežinoti ko nors apie Mas
kvos — Berlyno sutartį Lietuvos 
sąskaitom Be to, jis nuo pat Ne
priklausomybės atstatymo akto 
paskelbimo, kurį ir pats pasirašė, 
visą laiką buvo valstybinio gyve
nimo viršūnėje, ypač tarptauti
niuose darbuose.

Po Bizausko kalbos ir Smeto
nos replikos užstojo dar nejaukes
nė tyla. Dabar jau turėjome tri
jų, daugiausiai politikoje patyru
sių, vyrų visai skirtingas nuomo
nes. Tas dar labiau kėlė nervų 
įtampą, dar labiau vertė susi- 

1944 m. komunistinė Rusija antrą 
kartą okupavo Lietuvą, ir nuo to 
laiko apyvartoje yra vien tik ru
siški ženklai.

Klaipėdos kraštas kurį laiką tu
rėjo atskirus pašto ženklus. Kai 
Klaipėdą valdė prancūzai, ėjo ir 
prancūziški ženklai. Jie turėjo į- 
rašą “Memel”, o jų vertė buvo at
žymėta markėmis. Buvo perspaus
dintų ir vokiškų ženklų. Prijun
gus kraštą prie Lietuvos, ant tų 
pačių ženklų atsirado žodis “Klai
pėda”. Lietuva pirmuosius Klai
pėdos kraštui skirtus ženklus 
spausdinti pradėjo 1923 m. sausio 
26 d. Laidos turėjo pakeitimų ir 
perspausdinimų. Neskaitant at
mainų, Klaipėdos kraštui buvo 
išleista 117 skirtingų ženklų. Ver
tingesni yra naudoti. Nuo 1925 m. 
rugpiūčio mėn. Klaipėdos krašte 
į apyvartą buvo paleisti bendri
niai Lietuvos ženklai.

1923 m. Klaipėdą prijungus 
prie Lietuvos, tam įvykiui pami
nėti buvo išleista laida, kurią su
darė 13 ženklų. Jie buvo naudo
jami tik Lietuvoje, šie ženklai 
buvo rombo formos, ir tokio for
mato iš viso tebuvo viena laida.

1939 m. Klaipėdos kraštą oku
pavę vokiečiai perspausdino ten 
likusius lietuviškus ženklus įrašu 
“Memelland ist frei”. šalia įrašo 
užspausti plačiai išsišakoję elnio 
ragai. Nepriklausomybės laikotar
pyje įvairių perspausdinimų ir pa 
keitimų buvo daug.

Apskritai, mūsų pašto ženklai 
turi didelę kultūrinę ir propagan
dinę reikšmę. Jie plačiai garsina 
Lietuvos vardą ir kartu primena 
pasauliui mūsų tautą ištikusią ne 
laimę ir tragediją.
(E.L.) V. Vytenietis 

kaupti, dar labiau kontroliuoti 
savo mintis ir jausmus, dar giliau 
pažvelgti į Lietuvai gręsiančių 
prarają. Kiekvieną posėdžio daly
vį kankino žaibo greitumu pralen
kiančios mintys. Kaip reikia pasi
sakyti, ką tavo žodis ar nusista
tymas turi reikšti, ką jis gali nu
sverti? O svarbiausia, kokios bus 
pasekmės? Klausimas didelis, bai
sus, reikalingas svaraus ir labai 
greito sprendimo. Sprendimo ne 
dėl savo asmens, ne dėl šiaip ko 
nors, bet sprendimo dėl visos tau
tos, dėl savo valstybės ateities ir 
jos tolimesnio likimo.

Mano supratimu, svarbiausias 
sovietų ultimatumo reikalavimas 
buvo įsileisti neribotą raud. armi
jos skaičių. įsileisti be pasiprieši
nimo — bus okupacija, nesutiksi 
įsileisti — bus karas ir visvien 
okupacija, nes karą laimės sovie
tai.

(Bus daugiau)

ARABŲ DRĄSA

Arabų vadovybei buvo pranešta, 
kad kalvoje stovi izraelitas ir šau
do. Nasser pasiuntė du arabus iz
raelitą nušauti. Jie nesugrįžo. 
Nasser tada pasiuntė visą būrį. 
Po kurio laiko vienas iš to bū
rio sugrįžo sužeistas ir pranešė 
Nasseriui: — Tai gi mus apga
vo. Kalvoje buvo ne vienas, bet 
du izraelitai, ir jie apsupo mūsų 
būrį ir sunaikino, pabėgau tiktai 
aš vienas...
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VIESAS PAREIŠKIMAS
Š.m. Mūsą Pastogės Nr. 28-me 

po antraštėmis “Tarėsi Klubų Pir
mininkai” ir “Liet, krepšinio rin
ktinės Canberroje” buvo patiekta 
tiesos neatitinkanti informacija:

1. Pirmame straipsnyje sakoma: 
“Galutinai nustatyta, kad atei
nančių sporto šventę pavesta pra
vesti Adelaidės sporto Klubui, ku
ris pažadėjo raštiškai ateityje pa
klusti Australijos lietuvių esan
tiems sporto veiklos įstatymams ir 
Australijos lietuvių sporto klubų 
Sąjungos valdybos parėdymams 
bei Australijos lietuvių sporto klu
bų atstovų suvažiavimo padary
tiems nutarimams”.

2. Antrame straipsnyje dėsto
ma: “Vyrų ir moterų krepšinio 
rinktinėse nesimatė žaidėjų iš 
Adelaidės. Dėl kokių priežasčių 
šis klubas neatsiuntė žaidėjų, taip 
ir neteko patirti būnant Canber
roje”.

šiais reikalais Adelaidės Liet, 
sporto Klubo “Vyties” Valdyba 
praneša:

1. Į Australijos Liet. Sporto 
Klubų S-gos Valdybos pasiūlymą 
(raštu iš 15.5.’67) — palikti Syd
nėjaus sporto šventės metu suda
rytą padėtį “status quo” iki se
kančio atstovų suvažiavimo, Ade
laidės “Vyties” Valdyba atsakė 
sekančiai:

“Tamstų padiktuotas sąlygas — 
ty-> “Vyties” Klubo komisijos rei

Mūsų Pastogės Nr. 31 (952) ve
damojo “Ko mums stinga” auto
rius (v.fc.) yra paleidęs miglų, 
kurias aš noriu čia prasklaidyti. 
Tarp kita ko jis rašo, kad Krašto 
Taryboje paskutiniuose posėdžiuo
se pasigirdo viena kita naujoviš- 
kesnė mintis svarstant lietuvybės 
išlaikymo galimybės, bet jų ne
svarstant buvo atmestos, kaip 
kenksmingos bendram reikalui.

Iš tikro tik “Atramos beieš
kant” paskaitininko tebuvo užsi
minta apie galimybes užmegsti 
ryšius su Lietuvoje pasilikusiais 
lietuviais neskaitant asmeniškų 
susirašinėjimų, bet eilei Tarybos 
narių pasisakius prieš tokių ga
limybių ieškojimą pats paskaiti
ninkas sutiko su jų nuomone ir jo
kio pasiūlymo neliko, tad nebuvo 
nei ko atmesti.

Dėl paties bendravimo su pa
vergtos Lietuvos lietuviais, atro
do, perdaug teoriškai ginčijama
si. Klausimas aktualus ir jautrus, 
todėl nenuostabu, kad ir aštriau 
juo pasisakoma.

Šia proga tenka prisiminti, 
kaip buvo užmegsti asmeniški ry
šiai su Lietuvoje pasilikusiais gi
minėmis ir pažįstamaisiais geleži
nei uždangai prasiskleidus. Jokių 
viešų diskusijų dėl to nebuvo ir 
nėra. Taip pat asmenys, kurie no
rėjo bendradarbiauti su buv. “Tė

ĮDOMŪS FAKTAI ParuoSė Bill Wilson
Vyties mergaičių I — Forbes 

38 — 20 (13 — 9). Priešininkės 
nestiprios, bet vytietėms reikėjo 
stengtis per visas rungtynes. Ga
na prastokai mėtyta. Nijolė Vyš
niauskaitė vėl atgauna savo seną 
formą ir veržliai žaisdama pelnė 
18 taškų. V. Juciūtė 11, G. Kri
vickaitė 8 ir R. Beattie — And- 
riusevičiūtė 1.

Vyties mergaičių II — Unley 
Meth. 39 — 34 (20 — 15). Prieš 
šią komandą pirmame rate mini- 
maliniu santykiu buvo pralaimė
ta. Priešininkės aukštos ir domi
nuoja po krepšiais. Vytietės be

Retai tepasitaikantis reiškinys 
— laumės juosta vidurnakty. Bet 
atsitinka. Težinomos tik dvi vie
tos, kur tokia laumės juosta vi
durnakty pasirodo: tai esant pil
načių! prie Cumberland krioklio 
Kentucky valstijoj (U.S.A.) ir 
prie Viktorijos krioklio centrinėje 
Afrikoje.

kalavimus išreikštus rašte 31.3. 
1967 palikti iki sekančio visuoti
nio Klubų atstovų suvažiavimo — 
mes priimame. Tuo pačiu sutinka
me ruošti 18-ją sporto šventę 
Adelaidėje’’.

Jokių kitų pareiškimų nei žo
džiu nei raštu dabartinė “Vyties” 
Valdyba nėra padariusi.

2. Adelaidiškių neatvykimo į 
Canberros žaidynes priežastys bu
vo aiškiai išdėstytos Australijos 
Lietuvių Sporto Klubų Sąjungos 
Valdybai raštu (26.6.’67). Mes ne
galime tikėti, kad Klubų Sąjun
gos Valdyba mūsų pasiaiškinimą 
dėl neatvykimo būtų laikiusi pa
slaptyje nuo suvažiavimo dalyvių 
Canberroje.

Adelaidės “Vyties” Valdyba 
jaučia pareigą painformuoti Mū
sų Pastogės skaitytojus, kad mi- 
nifos pastabos adelaidiškių reika
lais šiuose straipsniuose yra pa
darytos grynai provokaciniais ti
kslais. Po nekaltomis antraštė
mis apgaubtais straipsniais auto
rius arba autoriai išnaudojo dar 
vieną progą tęsti kiršinimo darbą 
sporto organizacijoje.

Mes apgailestaujame, kad mūsų 
tarpe atsiranda asmenų, kurie sa
vus, tiesos neatitinkančius, prasi
manymus viešai skelbia per mūsų 
bendruomeninį laikraštį.

Adelaidės S.K. “Vytis” V-ba 
Adelaide, 31.7.’67.

Nemesk kelio dėl takelio
Skaitytojo balsas

vynės Balsu” ar dabartiniu “Gim
tuoju KraStu” nieko neatsiklausę 
pradėjo ten bendradarbiauti pri
sidengdami slapyvardžiais, o kiti 
jau išdrįsta ir Savo tikrąją pavar
dę padėti, ir niekas jiems už tai 
nieko nedaro, nes gyvename lais
vame krašte. Kodėl gi tie lietu
viai, kurie pasisako už bendravi
mą su pavergtos Lietuvos lietu
viais, nemėgina praktiškai už
megsti ryšių su tais, su kuriais 
nori bendrauti? Tik kalbama, ra
šoma ir nieko nedaroma. Matyti, 
yra rimtų kliūčių. Pažvelkime į 
tas kliūtis.

Ten valstybėje yra vienintelė 
palitinė komunistų partija su savo 
auklėtiniais — komjaunimo ir pio
nierių organizacijomis, kuri apima 
visą gyvenimą. Yra dar profesi
nės sąjungos, kurios yra griežto
je komunistų partijos kontrolėje 
ir Sovietų Sąjungoje apibūdina
mos kaip komunizmo mokykla. Jo
kių kitų visuomeninių organiza
cijų nėra. Gal kažkas mano, kad 
su profesinėmis organizacijomis 
vis dėl to yra galimybė užmegs
ti ryšius ir gal jos nėra tokioje 
griežtoje komunistų partijos kon
trolėje. Tiems abejojantiems pa
žymėsiu šį tikrą atsitikimą.

1940 m. pabaigoje būdamas 
liaudies teismo teisėju turėjau da
lyvauti profesinių sąjungų susi

Patirta, kad lėktuvų pilotus, e- 
sančius ore, įvykus lėktuvo me
chaniniams 1 sugedimams, daug 
greičiau užaliarmuoja per radi
ją juos pasiekęs moters balsas, 
negu vyrų. Lakūnai, pripratę prie 
vyriškų balsų, daugiau intriguo
jami moteriško balso ir greičiau 
reaguoja į nurodymus.

LIETUVIAI SPORTAKU ADOJE
Jaunųjų lietuvių sportininkų 

pasiektieji rezultatai moksleivių 
spartakijadoje Leningrade neap
vylė lietuvių. Geriausia pasirodė 
mergaičių stalo teniso rinktinė, iš
kovojusi aukso medalį. Komandą 
sudarė panevėžietė Irma Bražiū- 
naitė, šiaulietė Vanda Domauskai- 
tė ir daug žadanti kaunietė, pa
rodžiusi stiprius sportinius nervus 
lemiamuose susitikimuose, Asta 
Giedraitytė. Irmą treniruoja ne
priklausomybės laikais plačiai ži
nomas sportininkas Vilius Varia-

KOVO
SYDNĖJAUS STALO 

TENISININKAMS

Koordinuojant stalo teniso 
sportinę veiklą kreipiuosi į šiuo 
sportu besidomintį jaunimą ir 
taip pat veteranus, šioji kadaise 
labai populiari sporto šaka šiuo 
metu Sydnejuje beveik visai ap
tilo. Ypač skaudu, kad ir mūsų 
sporto šventėse labai nedaug pasi
reiškia stalo teniso entuziastų. 
Tad kviečiu visus sukrusti ir at
vykti j treniruotes, kur bus pra
vedamas ne tik jaunųjų ir pra
dedančių apmokymas, bet ir šio 
sporto mėgėjai turės progos pra
mankštinti stingstanius sąnarius.

Treniruotės vyksta antradie
nių vakarais 7 vai. Table Tennis 
Centre, Liverpool Rd., Summer 
Hill.

šiaip visais stalo teniso reika
lais kreiptis į šio sporto sekcijos 
vadovą V. Karpavičių 61 Liver
pool Rd., Summer Hill, 2130, ar
ba telefonu 71 9343.

Stalo teniso vadovas Sydnejuje

rinkimuose, kurie turėjo išrinkti 
liaudies teismo tarėjus ir turėjau 
tuose susirinkimuose išaiškinti tei
sinius nuostatus, liečiančius šią 
instituciją. Viename statybinės 
darbininkų profesinės sąjungos 
susirinkime, kuriam vadovavo tos 
s-gos reikalų vedėjas, buvo leista 
patiems darbininkams statyti kan
didatus į tuos tarėjus, ir darbinin
kai tą padarė, bet čia pat reika
lų vedėjas pareiškė, kad darbinin
kai kartais nesugeba tinkamų kan 
didatų išstatyti, todėl komunistų 
partija ateina talkon, ir pasiūlė 
tiek kandidatų, kiek reikėjo iš
rinkti. Susirinkime dalyvavo apie 
200 tos sąjungos narių. Buvo bal
suojama viešai rankų pakėlimu. 
Už pačių darbininkų pasiūlytus 
kandidatus buvo pakelta daugy
bė rankų, o už partijos kandida
tus vos viena kita ranka. Mano
te, kad tie buvo išrinkti, kurie 
gavo daugiausia balsų? Ne! Po 
kelių dienų teisme buvo gautas 
raštas, kad tos profesinės sąjun
gos liaudies teismo tarėjais išrink
ti visi komunistų partijos išsta
tytieji kandidatai ir niekas dau-

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
MOŠŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS ADRESU: 

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.,2001 

Viena iš nedaugelio paukščių 
rūšių, gyvenančių požemy, yra 
urvinė pelėda, užtinkama Ameri
kos šiaurės vakarų prerijose. Ur
vus ji pati išsikasa smėly, bet 
dažniausia naudojasi kitų gyvių 
apleistais urvais. Urvinė pelėda, 
priešingai jos visai giminei, ge
rai mato dieną ir naktį.

kojis, kuris šiuo metu mokytojau
ja Panevėžio sporto mokykloje. 
Lietuvos berniukų komanda turė
jo pasitenkinti penkta vieta.

Mergaitės puikiai pasirodė ir 
individualiniuose susitikimuose. I. 
Bražiūnaitė ir V. Domauskaitė iš
kovojo aukso medalį dvejetų var
žybose. Be to, Irmai Bražiūnaitei 
kartu su estu J. Hiarmsu atite
ko aukso medalis ir mišrių dve
jetų pirmenybėse finale įveikus
V. Domauskaitę ir vilnietį P. švel- 
kovą, kuriems buvo įteikti sidab-

KLUBE
KOVAS — SURREY HILLS 

34:40
Kovo jauniai progresuoja, ypa

tingai į komandą įstojus naujam 
žaidėjui Petrui Dubauskui. Taš
kai: P. Dubauskas 28, K. Genys 
4, A. Dulinskas 2, J. Belkus, R. 
Mickus, V. Šatkauskas.

KOVAS — ASHFIELD 28:24
Pagaliau ir jauniai laimi. Visi 

žaidė pasigėrėtinai ir sutartinai, 
ypač gražiai pasirodė Rimas 
Mickus. Taškai: P. Dubauskas 13, 
R.Mickus 4, K. Genys 4, A. Du
linskas 2, V. Šatkauskas 2, A. 
Laurinaitis 2, J. Belkus 1.

KOVAS — TOLLOWONGS 18:33
Kovo jaunės irgi pradeda atsi

plėšti. Žaisdamos pirmam puslai- 
ky net išėjo laimėtojomis, bet 
antrame pavargo ir turėjo nusi
leisti. Gaila, kad jaunės mergai
tės neturi trenerio. Taškai: A. In- 
taitė 8, D. Mickutė 6, M. Saukai- 
tė 2, R. Slavėnaitė, D .Genytė, B. 
Wilson, G. Zigaitytė.

D.G.

giau.
Gal kai kas mano, kad lietuviai 

komunistai nesilaiko partijos lini
jos? Nukrypimų gyvenime gali 
būti, bet tam yra partijos draus
mė, paremta teroru. Išėjęs ar pa
šalintas iš komunistų partijos 
yra persekiojamas ir net nužudo
mas.

Per eilę metų galėjo įvykti me
toduose šiokių tokių pasikeitimų, 
bet sistema pasiliko ta pati, to
dėl laisvajame pasaulyje sąmonin
gai ar nesąmoningai keliamas 
lietuvių bendravimo su pavergto
je Lietuvoje pasilikusiais lietu
viais klausimas tėra tik vandens 
drumstimas . ,

V. Rūta

SPORTAS 
ADELAIDĖJE

Vytis I — East Adelaide 32 — 
46 (13 —23). Taškai: A. Reivy
tis 16, R. Daugalis 10, G. And
rew 4 ir A. Radzevičius 2.

— ★ —
Vytis “C” — South Adelaide 

56 — 13 (26 — 7). Priešininkas 
nepajėgė pasipriešinti, laimėji
mas lengvas. Taškai: S. Visockis 
30, G. Rakauskas 14, L. Urmonas 
10 ir R. Urmonas 2.

— ★ —
Vytis “F” — Richmond 38 — 

22 (18 — 12). Taškai: D. Andrew 
18, G. Elliss 10, T. Ford 6 ir L. 
Vasiliūnas 4.

TEISME
Teisėjas apklausinėja nusikal

tėlį; žinodamas, kad jis yra ti
kintis. Norėdamas jį paveikti 
klausia:

— Džimi, jei meluosi, kur eisi?
— I pragarą.
— O jei sakysi teisybę?
— Į kalėjimą...

ro medaliai.
Aiškią pažangą padarė Lietu

vos lengvosios atletikos prieaug
lis. šioje spartakijadoje komandi
niai užėmę šeštą vietą, nes perei
toje moksleivių spartakijadoje 
(1945 m. Minske) jiems atiteko tik 
XI vieta. Moksleivių spartakija- 
dos pravedamos kas antri metai.

šių varžybų herojus — Kauno 
24-sios vidurinės mokyklos moki
nys Arūnas Vitkevičius, iškovo
jęs aukso medalį nustūmęs rutu
lį rekordišką jaunių distanciją 
16.05. Arūnui teko ir sidabro me
dalis numetus diską 45.36. Toks 
pat medalis teko Algiui Lebedžiui 
10 km ėjime.

Sidabro medaliai teko ir V. Mi
kalauskaitei numetus ietį 48.10, 
B. Bagdonavičiūtei numetus diską 
43.72 ir M. Danilevičiūtei nustū
mus rutulį 12.28.

Bronzos medalius iškovojo mer
gaičių estafetė 4X100 distanciją į- 
veikus per 48 sek. ir V. Moisevai- 
tei numetus diską 42.56.

Gerai pasirodė ir lietuviai mo
ksleiviai šuolininkai bei įvairių 
nuotolių bėgikai, bet nors ir lipo 
prizininkams ant kulnų, tačiau me 
dalių nelaimėjo.

Bokso pirmenybėse aukso meda
lis teko Šiauliuose vidurinę mo
kyklą baigusiam ir dabar studi
juojančiam mediciną Kaune V. Ni- 
kolajevui. Sidabro medalį iškovo
jo S. Juocevičius, bronzos J. Du
bauskas, B. Būdas ir V. Baronas.

VARPO
ATŠVĘSTAS GIMTADIENIS

Vienam iš uoliausių Varpo 
sportininkų, Šarūnui Žiedui suėjo 
21 metai, šia proga į Lietuvių 
namus sukviesta apie 70 jo drau-
gų, kur prie vaišių stalų, išde- 
koruotoj salėj ir orkestrui gro
jant atžymėta ši, gyvenime vie- 
nintėlė sukaktis. Gražiai pasilinks 
minta iki ankstyvo ryto. Krepšinį 
Šarūnas pradėjo žaisti prieš 6 
m. ir jau 3 metai kai lošia už vy
rų komandą. Taip pat jis lošia 
už Varpą ir tinklinį. Nesvetimas 
jam ir plaukimo sportas. Nevien 
tik sporte sukaktuvininkas pasi
žymėjęs: aktyviai reiškėsi lietu
vių skautuose ir tautiniuose šo
kiuose. šiam puikiam sportininkui 
ir aktyviam jaunuoliui lietuviško
je bendruomenėje linkime ilgų ir 
laimingų metų.

— ★ —
Algis Milvydas išrinktas į Vik

torijos žemiau 18 m. berniukų 
krepšinio rinktinę. Tai jau 3 me
tai iš eilės jis atstovauja Vikto
riją. Iki šiol Algis, be sporfto 
mokykloje, lošė krepšinį už Var
pą ir už australų Church koman
dą. Nežiūrint viliojančių prašymų 
iš australų pusės ateityje loš krep
šinį tik su Varpu. Tai gražus pa
vyzdys kitiems mūsiškiams, kurie 
šiek tiek pramokę žaisti pas var- 
piečius, nueina tarnauti svetimie
siems, net vengdami tinkamai ir 
garbingai atsisveikinti su Varpu.

— ★ —
Mūsų senas krepšininkas Šarū

nas Urbonas turėjo mašinos ka
tastrofą, tai kiek laiko nesimatė 
rungtynėse. Nors jis pats beveik 
nenukentėjo, bet mašinos neteko. 
Dabar jau persikėlęs gyventi vėl 
į Melbourną į treniruotes ir rung
tynes prisistato padedamas gerų 
draugų.

— * —
Metinis Varpo balius praėjo 

sklandžiai ir gražiai. Svečių tarpe 
buvo Krašto V-bos pirmininkas 
ir Geelongo Apyl. pirm. Visuomet 
nuoširdi varpiečiams p. Birutė Ta
mošiūnienė palinksmino dalyvius

išimčių gerai sužaidė ir atsirevan
šavo už pralaimėjimą. Taškus 
pelnė: B. Latvėnaitė 14, N. Mar
cinkevičiūtė 13, I. Beinoravičiūtė
12. Be šių dar gerai žaidė E. La
pienytė, R. Marcinkevičiūtė ir R- 
Galinskaitė.

— ★ —
Jaunių berniukų iki 16 metų 

komanda laimėjo 39 — 28 (17 — 
12) prieš West Adelaide. Žaista 
gana gerai, tik labai nesisekė mė
tyti. Taškai: A. Jaunutis su R. 
Beinoravičium po 10, P. Arlaus
kas 9, A. Skiparis 6, A. Pauliuke
vičius 4. Be šių dar žaidė K. Pau
liukevičius.

B.N.

Komandiniai Lietuvos bokso prie
auglis užėmė trečią vietą.

Aukso medalį iškovojo Sigitas 
Rudokas nuplaukęs 200 m. nuoto
lį per 2.37,0, ir bronzos medalį 
gavo G. Petrauskas. Komandiniai 
Lietuvos plaukikams atiteko šeš
ta vieta.

Irkluotojai Zenonas Skudas ir 
Romanas Vienažindis iškovojo si
dabro medalį plaukdami dviviete 
valtimi. Komandiniai atiteko sep
tinta vieta.

Klaipėdietis V. Saprykinas iš
kovojo aukso medalį dviračių len
ktynėse 25 km. nuotolį įveikęs per 
26:20,5. Komandiniai ketvirta vie
ta.

Lietuvos tinklininkai užėmė aš
tuntą vietą, o blogiausia pasirodė 
gimnastai patekę į XII vietą.

Gerai pasirodė Lietuvos futbolo 
pieauglis, nors užėmė tik IX vie
tą. Tai įvyko nesėkmingų burtų 
dėka, nes pralaimėta tik pirmos 
ir trečios vietos laimėtojams.

Šiek tiek apvylė lietuvius mūsų 
krepšinio prieauglis, nes buvo ti
kimasi geresnių rezultatų. Žaista 
nepastoviai, ypatingai berniukų 
grupėse ir teko pasitenkinti penk
ta vieta. Mergaitės užėmė ketvir
tą vietą.

Bendrai susumavus moksleivių 
spartakijados varžybų rezultatus 
lietuviams atiteko aštunta vieta, 
latviams dešimta ir estams try
likta vieta.

Sekantį kartą panagrinėsime, 
kaip sekėsi lietuviams suaugusių 
spartakijadoje.

R. Sidabras

KLUBE
pora solo dainelių. Lauktasis vy
rų oktetas nepasirodė, nes dar ne
buvo spėję susiklijuoti. Vertingi 
daiktai, suaukoti p.p. V. Bladzevi- 
čienės, R. Smilgevičienės, P. Šal
kausko ir A. Vaičaičio, loterijai, 
praturtino kasą.

— ★ —
Dar viena stipri amerikiečių 

krepšinio komanda turės rungty
nes Melbourne rugpiūčio 23ir 25 
d.d. Nepraleiskite progos pamatyti 
krepšinio meno. Iš anksto apsirū
pinkite bilietais krepšinio stadijo
ne.

— ★ —
Žiemos sezono krepšinio pirme

nybės jau prie pabaigos. Varpo 
vyrai, lošdami Viktorijos pirmeny
bėse B klasėje, šiame sezone tru
putį nusmuko, bet praeitose rung
tynėse gražiai nugalėjo Reds ko
mandą 54-40. Taškus pelnė: A. 
Andriejūnas 21, A. Milvydas 20, 
V. Soha 10, S. Urbonas 3, V. Moc
kus ir S. Tamulevičius. Ketvirta
dienio pirmenybėse varpiečiai lai
kėsi gerai ir įeis į finalines rung
tynes. Dažniausia turėdavo kietai 
stengtis susitikus su St. Kilda ko
manda, bet šį kartą visiems be 
išimties gerai sulošus tvirtai lai
mėta 47-27. Taškus pelnė: V. Ma
čiulaitis 13, A. Skimbirauskas lOį 
A. Ališauskas, A. Andriejūnas, S^ 
Žiedas po 6, S. Urbonas 4 ir V. 
Soha 2.

Vyr, mergaitės irgi užtikrintai 
loš finaluose. Rungtynes prieš 
Southport po kietos kovos, nes lo
šė tik penkios, laimėjo 26-17. Taš
kai: R. Milvydaitė 16, D. Statku
tė ir R. Garbenytė po 4, Neve- 
rauskaitė 2 ir R- Žiogaitė. Pra
eitos rungtynės buvo pačios len
gviausios, nes priešininkės neat
vyko. Kai kurios mergaitės pradė
jo neateidinėti j treniruotes ir 
rungtynes apie tai nieko nepra- 
nešdamos iš anksto treneriui. Tre
neris ir Valdyba tariasi, kaip to
kius reiškinius pašalinti.

Jaun. mergaitės priešpaskutines 
rungtynes laimėjo 31-9. Pirmame 
puslaiky turėjo gerai laikytis ir 
pralaimėjo 8-9. Antrame tiek gy
nime, tiek puolime gerai dirbant 
priešininkės nepajėgė laimėti nė 
vieno taško. Taškai: I. Smilgevi
čiūtė 12, L. Smilgevičiūtė 8, N. 
Musčinskaitė 7, M. Tamošauskai- 
tė 4, R. ir M. Savaitytės.

Jaun. berniukai žiemos sezoną 
baigė be didesnių laimėjimų, bet 
paskirstymo į klases rungtynes 
laimėjo prieš italus 42-19. Taškai: 
A. Baltrūnas 10, A. Paškevičius 
8, A. Vingrys, G. Skimbirauskas,
5. Tamulevičius ir E. Kybartas po
6. Nors sunkiai, bet laimėjo prieš
Caulfield 39-38. Taškus pelnė: A. 
Vingrys 9, S. Tamulevičius hr E. 
Kybartas po 7, A. Paškevičius 8, 
J. Petraitis ir G. Skimbirauskas 
po 4. (va)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE siekė tik trečią vietą. Dar nežino
ma, kaip bus įvertinta pati Tul
pei kavinė, kuri visą liepos mė-

Pranešimai
MELBOURNE
PASIGĖRĖTINAS 

KONCERTAS
Liepos 23 d. surengtą Melbour

no Liet. Katalikių Moterų Drau
gijos koncertą reikia laikyti labai 
pavykusiu kultūriniu parengimu. 
Gerai išbalansuota programa ne
leido nuobodžiauti. O tautiečių bu
vo susirinkę labai daug, tad ir 
“katutės” dažnai buvo griausmin
gos. Jaunimo, palyginus, nebuvo 
gausiai.

Svečiai ir vietinės pajėgos iš
pildė gana daug trumpų savų ir 
kitokių kompozitorių kūrinių. So
listė p. Vasiliauskienė, nors daug 
kartų dainavusi Melbourne, publi
kos buvo šiltai ir nuoširdžiai pri
imta. Nors šį sykį jos dainavime 
ir jautėsi nuovargio, bet tas pa
teisinama. Teko girdėti, kad ji ne
seniai buvo sirgus. Be to, kelionė 
į Melbourną ir dar tiesiai iš kito 
koncerto. Na, ir Melbourno oras, 
manau, nepataikavo jos balsui.

Svečias iš Adelaidės rašytojas 
Pulgis Andriušis jeigu ir neuž
imponavo klausytojų savo skaity
tu pirmuoju prozos kūriniu ,tai su 
feljetonu atsilygino su kaupu.

Kada metų pradžioje lankėsi 
p.p. Bačiūnai, tai p. Bačiūnas ir 
pasakė: “Suraskite dar bent vie
ną dainininką tokio lygio kaip p. 
Vasiliauksienė, tai bus kuo pasi
girti.’’ Taigi, ramia sąžine galiu 
jam laiške parašyti, kad jau tokį 
turime — štai Gintaras Kalpokas. 
Jo sodrus balsas, pasitikėjimas 
savimi scenoje, laisvas dainos iš
pildymas sužavi klausytoją ir ne- 
sustoji plojęs, kol pakartoja. Ta
rimas galėtų būti ir geresnis.

Čia ir norisi apeliuoti į Krašto 
Kultūros Tarybą — argi nebūtų 
galima suorganizuoti lėšų, kad 
pasiuntus Gintarą Kalpoką atei
nančiais metais į Ameriką į Pa
saulio Lietuvių Kongresą įrodant, 
kad ir mes šį tą turime ekspor
tui. Jaunas balsas ir kol lankstus 
turėtų bendruomenės būti remia
mas ir skatinamas, nes juk tai 
būtų mūsų reprezentacinė žvaigž
dė.

P. Morkūno oktetas išdygo kaip 
grybas po lietaus ir labai labai 
gražiai užsirekomendavo. Vieną 
kitą dainelę, dar tektų kiek “pa- 
prosyti”, bet seni dainavimo vil
kai tai išlygins.

Bet gi tėvai .tėveliai... ar jums 
negaila? Gerai, kad atsivedate 
vaikus į koncertą. Gražiai ap
rengti, išpuošti, lyg didžiausiai 
šventei. Bet kas juos prižiūri)? 
Ogi, paleidžiate Dievo valiai! Kon 
certo metu gaudė jie vienas kitą, 
šūkavo, trankė duris, mėtėsi rie
šutais. Viena mergytė net persi
svėrė per balkono atramą, matyt, 
norėdama pasižiūrėti, kas sėdi 
apačioje. Nedaug trūko, kad ji bū
tų nukritusi kam ant galvos. O 
kas tada?

Tikėkime, kad ateity rengėjai ir 
šita puse pasirūpins, kad koncerto 
rimčiai atitiktų ir publikos draus
mingumas.

Zabiela

pavaduotoju ir viešųjų darbų va
dovu. Jautrus ir duosnus lietu
viškų reikalų rėmėjas, visos eilės 
nuomuojamų butų savininkas, aus 
tralų tarpe žinomas ir gerbiamas 
kaip lietuvis.

Jo dukra Danutė yra viena iš 
veikliausių Melbourno jaunių lie
tuvaičių. Ji sportininkė, muzikė 
(pianistė vargoninkė), tautjnių šo
kių šokėja, skaučių vadovė, dėsto 
matematiką aukštesnėje mokyklo
je. Ponia Jokubauskienė apsitvar
kiusi namuose atsigręžė į tapybą 
kurdama paveikslus tik sau, o ne
trukus ir pagarsėjo. Jau daug jos 
paveikslų išpirkta ir šio meno 
ji neketina apleisti, bet dar dau
giau jame tobulintis.

Tai yra lietuviška šeima, kuriai 
lietuviškumas nepastojo kelio pa
siekti to, ką jie šiandie turi. Pa
garba visai šeimai ir geriausios 
sėkmės sukaktuvininkui.

Vismantas

nesį vaišina maskviečius.
(E)

50 METŲ
ALGIRDUI JOKUBAUSKUI
Rugpiūčio 5 d. savo erdviuose 

namuose Algirdas Jokubauskas pa 
minėjo savo 50 metų amžiaus su
kaktį savo artimųjų ir bičiulių 
tarpe.

Žmogus, šio amžiaus sulaukęs 
paprastai yra pasiekęs savo gyve
nimo aukštumos. Algirdas Joku
bauskas tuo tikrai gali pasidžiaug
ti. Jis pilnai įsiteisinęs savo pro
fesijoje ir užima aukštą vietą — 
yra 
nės ____  _ ___ ______  ___
nos pirmuoju miesto inžinieriaus^ pėjai ir padavėjai, tačiau, pasi-

rafinerijų ir cheminės pramo- 
Melbourno priemiesčio Alto-

Tul-Jonas Petrauskas, Kauno 
pės kavinės konditeris (pyragai- 
čių-tortų kepėjas) Maskvoje pri
pažintas geriausiu “visos šalies” 
konditeriu. Konkurse laimėjo auk
so medalį ir 200 rublių. Grupinė
se varžybose Lietuvos virėjai, ke-

Vilniaus laikraštininkai krepši
ninkui M. Paulauskui suteikė “pa
saulio krepšininkų čempiono’’ titu
lą. Mat sovietinė krepšinio ko
manda laimėjo pirmą vietą tarp
tautinėse varžybose Brazilijoje, o 
M. Paulauskas, vienintelis lietu
vis sovietinėj komandoj, labai ap
čiuopiamai prisidėjo prie tos ko
mandos laimėjimo.

Liepos 22 d. lietuvių krepšinio 
reprezentacinė rinktinė rungėsi su 
rusų (RSFSR) rinktine, bet M. 
Paulauskas rungtynėse negalėjo 
dalyvauti. Sako, pačiose rungty
nių išvakarėse gavęs traumą. Be 
Paulausko, lietuviams pradžioj bu 
vo sunkoka atsilaikyti prieš rusus, 
tačiau pirmąjį kėlinį visdėlto pa
jėgė baigti lygiomis (35:35), o 
antrajame kėlinyje pasistengę, ru
sus pralenkė ir rungtynes laimėjo 
dvylikos taškų persvara, 65:55. 
Tai ženklas, kad krepšininkai Lie
tuvoj, kurį laiką buvę sumenkę, 
ima vėl atsigauti.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BROLIJA —

Senelių Prieglaudos Organiza
cija šaukia metinį susirinkimą 
rugpiūčio 26 d., (šeštad.) 5 vai. 
vak. Lietuvių Namuose, North 
Melbourne.

Kviečiame dalyvauti visus Bro
lijos narius, pensininkus ir visus 
kitus, kurie yra suinteresuoti se
nelių prieglaudos organizavimu. 
Be einamųjų reikalų bus svarsto
mas nuosavybės įsigijimas.

Brolijos Valdyba

(E)

B

ALB SYDNĖJAUS IR BANKSTOWNO APYLINKIŲ VALDYBOS

rugpjūčio 19 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Dainavos Namuose Bankstowne (East Trc.)
rengia

KONCERTĄ - BALIU
I t

“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.
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Aną šeštadienį iš kelionių ap

link pasaulį grįžo sydnėjiškiai Dr. 
Irena ir dantų gydytojas Kostas 
Bagdonavičiai. Kelionėje išbuvo 
apie trejetą mėnesių kiek ilgiau 
užtrukdami Vokietijoje, kur p. 
Bagdonavičienė buvo kiek susirgus 
ir turėjo gydytis.

Rugpiūčio 5 d. p. Rozalinos Pū- 
kienės gimtadienio proga įvyko p. 
p. Pūkų namuose šaunios iškilmės. 
Sako, gausu svečių, bet dar tur
tingesnis buvo vaišių stalas. Ge
rokai po vidurnakčio svečiai skirs
tėsi į namus geroje nuotaikoje 
be kraujo praliejimo.

Neseniai sutiktas 
ne užsipuolė, kodėl 
gės Spaudos balius 
taip toli nukeltas, 
ir savo šaunią grupę suorgani
zavęs spaudos baliui įprastiniam 
laikui ir tik laukęs, kada jau ga
lės įsigyti bilietus. Taip, balius 
nukeltas j šiltesnius laikus, nes 
iš anksčiau daugumas ponių skun
dėsi, kad žiemos metu kėdės per
daug šaltos...

tautietis ma- 
Mūsų Pasto- 
šiais metais 

Esą, jis jau

Rugpiūčio 5 d. darbe širdies 
priepuoliu mirė Melbourne Ger- 
gardas Novickis, apie 55 m. am
žiaus liūdesy palikęs žmoną Egą.

Velionis Lietuvoje buvo baigęs 
teisės mokslus ir vertėsi advoka
tūra. Melbourne jis gyveno labai 
uždarai beveik niekur nesirodyda- 
mas.

Aną šeštadienį Justinas Keršai- 
tis, gyvenąs su dukra Marijona 
ir žentu Jurgiu Kažamekjaičiu, 
atšventė s avo devyniasdešimtą 
gimtadienį. Duktė ir žentas su
rengė šaunias vaišes, kurios už
truko net dvi dienas.

Rugsėjo 2 d. Lenkų Namuose 
Ashfielde įvyks diskusijų vakaras 
tema “Lenkų santykiai su lietu
viais’’. Kas iš lietuvių eis kovoti 
su lenkais, dar neaišku, Diskusi
jos lenkų kalba.

Kiekvieną sekmadienį Banks
towno Dainavos namai yra atida- 
ri, kur tautiečiai gali susirinkę 
pabuvoti, knygų ar spaudos pa
siskaityti, alaus išgerti arba ša
chmatais pažaisti. Daug žmonių 
į tokias popietes neatsilanko.

Adelaidiškiai p.p. Pacevičiai dar 
vis gastroliuoja po pasaulį. Aną 
kartą teko su jais susitikti be
vartant dienraščio Draugo pusla
pius, kur abu nufotografuoti gra
žiai reprezentuoją Adelaidės kolo
niją.

Australijos žurnalistams strei
kuojant rugpiūčio 6 dienos (sek
madienio) laikraštis išleistas visų 
trijų kompanijų bendrai pavadin
tas Sunday News vieno milijono 
200 tūkstančių tiražu. Tai istori
nė laida su tokiu aukštu tiražu 
Australijoje.

Kur dėtis vyrams

Kad ir maniškė. Būdavo

šinkorka ir- 
nosį priėjus 
nosies, gali- 
ragais, ne

Sako. — Ko vaikš 
kaip žemę par- 
ieškaį? — 
Sakau. — Nėra 
bažnyčią, koply-

Vaikštinėju nedėlioj po Lietuvių 
Namus, žiūrinėju. Priėjo prie ma
nęs Benediktas, tas baltaplaukis, 
nuo Panevėžio.

— Sveiks! —
tai toks liūdnas, 
davęs? Ar klubo

— Sveiks! — 
klubo. Turim va,
čią. Moterys kalba apie seklyčią. 
Jaunimas baigia įsiruoštį tupiny- 
čią, su laktom ir ūžlais. O kur 
vyrams kokia gryčia? —

— Tai Tu, Rapolai, — sako, — 
nuo kultūros atsilikęs; nieko 
žinai! O gi priešais bažnyčią 
žaliai maliavotos durelės Ten 
nedėlią viso Melbourno vyrai; 
ni ir jauni, sėdi. Ten, pakol

seklyčia, bažnyčia ir

ne- 
yra 
kas 
se

kas

peržengimą; o paskui 
(tikras jos vardas 

kojom, kaip 
ir mėlynais 

nuveda prie

bus, mūsų 
tupinyčia. Penkis bobus sumoki 
už slenksčio 
jau Margė
Mardž), gumbuotom 
senelio obelinė lazda 
plaukais, šypsodama
stalo, paima dolerį ir atneša uz- 
boną alaus. —

— Penkis bobus prie sleksčio?. 
— Sakau. — Gal per daug Bene
diktai? -T-

— A bažnyčioj kiek į lėkštę de
di? — sako Benediktas. — Ant

to paties išeina. Tik bobų reikia 
pasisaugot, nes jau pradeda su
uosti.
tingiu važiuot O dabar, neapgal
vojęs, porą kartų paraginau sku
bintis, pasisiūliau nuvežti. Tai jau 
klausia: — Kas čia pasidarė, kad 
pats skubini? Ar tik ne žemelė 
šaukia, kad prie Dievo glaudies?— 
Bloga politika iš mano pusės. Bet 
dar tikrai nežino; nes vos tik 
mišios pasibaigia; aš cakt ir šven
toriuj. Nė žinote nežinau, kad to
kia karčiama yra. — ,

— Ar nė kvapo neužuodžia? — 
klausiu.

— Ne. Negi aš bytnikas koks? 
Su savo boba šventoriuj prie vi
sų nesibučiuoju. Tik jeigu vėjuo
ta, stengiuosi prieš vėją atsistot. 
Jau tu suvaikėjai, Rapolai, su ta 
savo Dzidoriuke. Aha, gerai, kad 
priminei. Kiek juoko turėjom aną 
sekmadienį iš Tavo kaiminkos. 
Dzidoriukė, matyt tupėdama bo- 
binčiuj, pasigedo vyrų. Ar pati 
ieškot išėjo, ar kas užrodė? Gal 
Nikodemo ieškojo? Atėjo į karčia
mą. O Čia ūžia, traška kalbos, 
vien tik lietuviškai. Kad pradės 
ji visus sarmatyt, kad pradės lo- 
joti ir į bažnyčią varyt. Ko ne 
muštis pradėjo. Jau kiti buvo pa-

darys 
išėjo, 

bobom 
ją vis

buvus tokia boba vardu

sikėlę eiti, bet Margė 
gi nepėsčia. Prikišo 
prie pat Dzidoriukės 
ma sakyt, kaip ožiai
sim sudūrė. Margė ir sako Dzi- 
doriukei, aiškiai žodžius tardama: 
“You get out, you Carry Nation, 
or I call the Police’’. Ką 
Dzidoriukė, pasimuisčius, 
Bet žadėjo grįžti su visom 
ir su matarakais. Velnias 
užneša, kur jos nelaukia.

— O kas tas "karynašion” ? 
Klausiu nusijuokęs.

— Klausėm ir mes Margės. Mat 
manėm, kad koks naujas keiks
mažodis, mums dar nežinomas. 
Margė, vis pabladindama, papa
sakojo, kad Amerikoj, draudimo 
laikais
Carry Nation. Senmergė taip pat. 
Prie karčiamų stoviniavus, pijo
kus lazda mušus, kad negertų a- 
rielkos. Sako būtų ne tik pijokus, 
bet ir gangsterius sutvarkius, tik 
laiku uždarė ją į cypę. O dabar,, 
Margė sako, tie raudoni jankiai 
jai paminklą pastatė ir dar bladi 
knygą apie ją parašė. Bus ir Dzi- 
doriukei, kaip Margė jai į kuodą 
įsikabins. Dabar slampinėja Dzi
doriukė apie tas žalias dureles, 
bet į vidų neina. Prisibijo Margės

LIETUVIS
■ČIUOŽIMO ČEMPIJONAS

Rugpiūčio 6 d. Sydnėjuje Prince 
Alfred parke įvyko Australijos 
čiuožimo pirmenybės, kur Austra
lijos čiuožimo čempijonu pripa
žintas lietuvis gimnazistas Vikto
ras Bagdonavičius, daktarės I. 
Bagdonavičienės ir dantų gydy
tojo K. Bagdonavičiaus sūnus.

NAUJA
LIETUVIŠKA ŠEIMA

Ką tik pasiekė žinia, kad nuo
širdi ir aktyvi Mūsų Pastogės 
bendradarbė, baigusi Melbourne 
universitetą ir šiuo metu Vokie
tijoje Heidelbergo universitete be
siruošianti doktoratui, Kristina 
Čėmaitė rugpiūčio 5 d. sukūrė 
lietuvišką šeimą su Vytautu Bra
zaičiu.

Mūsų Pastogės Redakcija nuo
širdžiai linki jauniesiems šviesaus 
ir laimingo gyvenimo. Tikimės, 
kad įstojusi į naujas gyvenimo vė
žes Kristina vis nuolat painfor
muos Mūsų Pastogės skaitytojus 
apie įvairius lietuviškus nutikimus 
už Australijos ribų. Ilgiausių ir 
saulėtų metų!

M.P. Red.

EKSKURSIJA AMERIKON
Kaip jau buvo skelbta, ryšium 

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

Tad dar kartą primename, kad 
visi, kurie numato apie minimą 
laiką ateinančiais metais pake
liauti, kviečiami kuo skubiausiai 
regstruoti pas ALB Krašto Val
dybos pirmininką p. S. 
Berrille Rd., Beverley 
minkime: juo didesnė 
keliautojų grupė, juo
nuolaidos už kelionę lėktuvu.

Narušį 86 
Hill. At- 
susidarys 

didesnės

PAMALDOS CANBERROJ
Rugpiūčio 20 d. pamaldos Can

berros lietuviams, kurias laikys 
kun. S. Gaidelis, S.J.

Pamaldos įprasta tvarka: St. 
Patrick’s 
11.30 vai. 
pamaldas.

bažnyčioje Braddon
Išpažintys valanda prieš

SYDNEY
PAMALDOS ŽOLINĖJ

Rugpiūčio 15 d., antradienį yra 
Marijos Dangun Ėmimo privaloma 
šventė:

Lietuviškos pamoldos Lidcombė 
St. Joachims bažnyčioje 6.30 vai. 
vakare. Prieš pamaldas išpažintys.

Rumunija vis tebetęsia savo už
simojimus išsilaisvinti iš sovieti
nės įtakos ir pasidaryti visai ne
priklausoma valstybe. Šitą faktą 
net mini sovietų Pravda rumunų 
atvejį pavadindama nesveiku na
cionalizmu.

PAS MENININKUS
LIETUVIS SU 
“DIDŽIAISIAIS

syd-
Leo-

Ką tik gautomis žiniomis 
nejiškis lietuvis dailininkas 
nas Urbonas gavo pakvietimą da
lyvauti su savo kūriniais parodo
je, kurioje dalyvauja visa eilė 
šių dienų meno garsenybių — S. 
Dali, Picasso, D. Riviera, Luna, 
L. Nieman ir eilė kitų. Leonas Ur
bonas bus bene pirmas lietuvis, 
patekęs į tokių garsenybių tarpą.

matyt. Sako, ieškanti matarako 
pirkti. Vyrai ant juoko buvo už- 
rodę tokį, kur iš po skverno siū
lė šautuvą nupielavotu vamzdžiu 
pirkti. Visai supykino Dzidoriu- 
kę. —

— Su Dzidoriuke nepirksi. — 
sakau.

— Taigi, kad ne. Dabar pama
tę Dzidoriukę prie bažnyčios, ne
žinom eit į karčiamą ar ne. O nu
ėję vėl, sėdim, kaip ant adatų. 
Gal Tu, Rapolai, su ja pašnekėk?! 
Durna, tai durna, o bėdos pridir
ba. Užves bobas ir po seklyčios ne
dėlioj. O kur gi dėtis? Būtų klubas 
lietuvių namuose, nereiktų žalių
jų durelių. Bažnyčioj atbūtume, o 
po pietų sau su draugu klube pa
sėdėtume, kokį bilijardą pamuštu- 
me ar taip ką. Dzidoriukė pati 
galėtų kokiais vinigretais patur- 
gavoti. Nereiktų nei matarako, nei 
su Marge va j a votis. Mes patys 
suėję pasigardžiuodami, 
laižydami neskubintume 
gerti. O ir su žmogum 
risi atsisėdus ilgiau
Nėra kur. Turim namus, o vietos 
neturim. Čia ne paleistuvystė, Ra
polai, o bėda. Geriau pabuntavo- 
kim Dzidoriukę, kad savo mata- 
raką namų tarybai pamakaruotų. 
Kaip Tu sakai? Žiūrėk, Canberra 
kaip gerai turi. A? —

— Taigi ir aš, va, žiūrinėju sie
nas ir niežti nagai, ką nors daryt, 
— sakau. — Buvo išmaliavoję pa
veikslus būsimo klubo ant lentų ir 
prie sienos pastatę laikė kelias 
savaites, bet taip ir liko. —

— Velnią ant sienos maliavoja, 
Rapolai, ne planus. — Sako Bene
diktas. — Planus reikia dirbti, o 
ne išmaliavojus palaikyti ir iš
mesti. Reikia jau kokį nors ūži
mą pradėti. O paims kokie svetim
taučiai, tada prie durų tik pasto-

putas ap- 
to uzbono 

suėjus no- 
pašnekėti.

Šioji paroda pramatoma Palm 
Springs galerijoje, Palm Springs, 
Los Angeles, California (U.S.A.) 
nuo rugsėjo 29 d. iki spalio 28 d. 
Pasirodo, kad jo išvykos į šiaurės 
Ameriką vaisiai pradeda 
šioji paroda liudija, kad 
dailininkas L. Urbonas ne 
šiaurės Amerikoje 
nis mėnesius. Per 
tik surengė savo 
dualines parodas, 
naudingus ryšius,

sugaišo 
tą laiką 
penkias 

bet
pažintis ir da-

bręsti, 
mūsų 
veltui 
aštuo- 
jis ne 
indivi-

užmezgė

vesim. Arba lauksim eilėj savo 
salės subatoj, kaip ruskiai duo
nos. —

— O ką daryt, Benediktai, — 
sakau. — Va stovim tik, žiūrim 
ir dejuojam. Kada nors nusibos 
ir dejuoti; tada jau nė į tą pusę 
nebeisim. —

— Taigi, tatai, Nameliai mūsų 
brangūs, bet nėra vietos mums po 
jūsų stogu. — sakau. — Nenusi
mink Benediktai, gal dar susi
tvarkys reikalai. —

Pažiūrėjo Benediktas į laikrodį 
ir sako: — Einam, Rapolai, dar 
atidaryta Margės karčiama. —

Išėjom atsidusę. Kur dėsies, 
anot Benedikto?!

Rapolas

PARAPIJOS 
TAUTINIAI ŠOKIAI

Prie Sydney Liet. Parapijos Lid 
combe, pageidaujant ir padedant 
tėvams ,jau prieš du mėnesius su
organizuota jaunimo - daugiausia 
moksleivių tautinių šokų grupė.

Jai mokyti pakviesta Marina 
Osinaitė-Cox. Akordeonu palydi 
Šurka ir K. Narbutas.

Pamokos vyksta kas antrą sek
madienį tuojau po pamaldų 
combe parapijos salėje.

Netrukus numatoma ir 
grupės pirmas pasirodymas, 
laba svarbu, kad pamokos 
lankomos reguliariai ir ištvermin
gai.

Dar šiuo tarpu galėtų ir nauji 
įsijungti — ypač pageidaujami ber 
niukai. Tėveliai prašomi paraginti 
ir padrąsinti savo jaunuosius 
jungtis į šią Parapijos Jaunimo 
Tautinių Šokių Grupę.

Dėl informacijų susidomėję te
gul kreipiasi į mane arba mokyt. 
E. Badauskienę.

Kun. P. Butkus

bar jau aiškėja rezultatai.
Kiek 

vaičių 
paroda 
kagos
plačiau kitą kartą.

Lid-
šios 

todėl 
būtų

teko patirti, už kelių sa- 
ruošiama jo individualinė 
vienoje iš pirmaieilių 

miesto galerijų. Apie
Či
tai

ii-DaiL Pranas Gailius, plačiai 
nomas lietuvis dailininkas Euro
poje ir Paryžiuje, neseniai turėjo 
savo dailės parodą Švedijoje. Dai
lininkas, iki šiolei kūręs abstrak
čiais motyvais, atsigręžė į lietuvių 
liaudies meno elementus, juos 
gausiai panaudodamas savoje in
dividualinėje kūryboje.

Nuo rugpiūčio 6 d. kelionės lėk
tuvais Australijos viduje 
penkiais procentais. Lygiai 
lo ir prekių persiuntimas 
keliu. Taip dabar pirmos
kelionė lėktuvu kainuoja Sydney- 
Melbourne $28.40, Sydney - Bris
bane $30.20, Sydney - Adelaide 
$51.30, Sydney - Perth $133.50.

pakilo 
paki- 

onniu 
klasės

mūsų Pastoge
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