
SPAUDOS 
REIKALAIS

Apie spaudų kalbėti niekad 
nebus perdaug. Kadaise mūsų 
neraštingi proseneliai gynė savą 
spaudą ją išpirkdami iš pavergė
jo rankų krauju ir gyvybėmis, 
šiandie daugeliui mūsų toji 
spauda darosi tik primestinis 
arba visai neesminis reikalas, be 
kurio galima visai patogiai gy-
venti, nes niekas tau neprimena 
nei lietuvio pareigos, nei išmeti
nėja. Dar kiti teisinasi, kad jie 
prisiskaitą vietinės spaudos, tad 
lietuviška be reikalo leidžiama.

Taip, būna visokių nuomonių 
mūsų tarpe. Bet svarbiausia, 
kad daugelis prarado respektą 
ir meilę spausdintam lietuviš
kam žodžiui jį nustumdami į an
trą ar net kelintą vietą. Lygiai kimine nuotaika tačiau paskutiniu 
galėjo ir mūsų proseneliai saky
ti, kad kam už tą lietuvišką 
spaudą kovoti, jeigu jie galėjo
iki soties prisiskaityti rusiškos ar 
lenkiškos. Bet ne. Ano meto lie
tuviai savo spaudą laikė esmine 
lietuvybės dalimi, ko daugelis ši
čia šito neįvertina ir numoja 
ranka.

Dar liūdniau, kai eilė skaity
tojų skaito lietuvišką laikraštį 
metus kitus net nejausdamas, 
kad už tą laikraštį reikia laiku 
ir sąžiningai atsiskaityti. O to
kie, gavę paraginimą iš adminis
tracijos, kad vis tik už laikraštį 
reikia ir apsimokėti, administra
toriui ar leidėjui siunčia ati
tinkamų priekaištų su asmeniš
kais užsigavimais. Tuo tarpu 
vietinius laikraščius kasdien per
kame po kelis ir niekam net į 
galvą neateina suabejoti, kad 
nereikia apmokėti.

Nekalbant apie prenumeratos 
mokestį dar tas pats lietuviškas 
laikraštis nuolat ir nuolat susi
laukia priekaištų, kad jis neati
tinkąs gyvenamo meto dvasiai, 
kad jis nesąs objektyvus, kad ne 
viskas jame paskelbiama ir t. t.

Laisvoje bendruomenėje kri
tika visados vaidina didelę rolę. 
Lygiai tokios kritikos neišvengia 
ir spauda. Bet iš kitos pusės, jei
gu laikraštis vienoks ar kitoks, 
pirmiausia priklauso nuo mūsų 
pačių, nuo skaitytojų ir bendra
darbių. Skundžiamasi, kad ne
leidžiama viešai pasisakyti ir tuo 
pažeidžiamas demokratinis prin
cipas, vėl leidus pasisakyti pa
liestieji pasijaučia skaudžiai už
gauti arba pažeista jų veikla ir 
t.t. Reiškia, ne spaudos kaltė, 
bet pirmoje eilėje mūsų pačių: 
ir kad nemokame pakritikuoti, ir 
lygiai nemokame kritikos pri
imti.

Juo labiau daug kliūva bend
ruomenės laikraščiui, nes jis nė
ra kokios grupės organas, bet 
visų. Todėl visi turi teisę ir rei
kalauti, kad ir visiems tarnautų. 
Deja, reikalavimai savo keliu, o 
patenkinimas vėl savo. Visų pir
miausia, kad laikraštis visus pa-
tenkintų ir visiems tarnautų, rei
kia ir visų bendro sutarimo bei 
solidarumo. Kol šito solidaru
mo nebus, tol tas pats bendruo
menės laikraštis vieniems atro
dys srovinis, kitiems cenzūros 
varžtuose merdėjąs, dar kitiems 
neinąs su laiko dvasia.

Tačiau kaip bekalbėtume, vi
sokias kliūtis nugalėti būtų leng
va ir tas pats laikraštis pasidary
tų mielas ir laukiamas, jeigu tu
rėtume pakankamai meilės savai 
spaudai, savam lietuviškam 
spausdintam žodžiui. Tada ne
gąsdintų nei prenumeratos sąs
kaita, nes praktiškai tokių sąs
kaitų bei paraginimų visai nebū
tų — kiekvienas su džiaugsmu 
laiku apmokėtų net dar pridė
damas dolerį kitą, kad tik lietu
viška spauda kiek dar ilgiau lai
kytųsi, kad nesustotų. Ypač iš 
bendruomenės narių būtų didelė 
misija, jeigu tėvai ar vyresnieji 
pripratintų prie lietuviškos spau
dos priaugančią kartą, kuri šian
die lietuvišku laikraščiu mažai 
domisi arba kiti net visai jo ne
atsiverčia. Baisu, kad pasikeitus 
kartoms pasirodys, jog lietuviš
ka spauda nebereikalinga.

* (v. k.)
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ANAPUS
RAMIOJO VANDENYNO

(Dar daugiau kaip metai ligį
Amerikos prezidento rinkimų. Rin- 

metu smarkiai pagyvėjo. Kol kas 
dvi pagrindinės partijos nekimba 
viena kitai į atlapus, bet įdėmiai
seka naujuosius “gallup poli” da
vinius.

Nežiūrint, kokiame steite gy
ventojai būtų apklausinėjami ir 
kaip jų pasisakymai interpretuo
jami, rezultatai maždaug vienodi: 
visi nukreipti prieš prezidentą L. 
B. Johnsoną. Ypač pastaruoju me
tu jo populiarumas smarkiai kri
tęs.

Dauguma gyventojų kaltina 
prezidentą dėl negrų riaušių, dėl 
pakeltų valstybinių mokesčių, o 
daugiausia prezidentas kaltinamas 
už blogai administroujamą karą 
Vietname.

Ne vien respublikonai laukia 
ateinančių metų prezidento rinki
mų. šiaurės Vietnamo bosas Ho 
žada tvirtai laikytis iki ateinan
čių metų pabaigos, kol neįvyks 
Amerikos prezidento rinkimai. Jo 
manymu, jei karas nebus komu
nistų laimėtas Vietname, tai bus 
atsiekta politinė pergalė Washing 
tone. Nesėkmės Vietname neginči
jamai skaldo ir amerikiečių galy
bę tačiau labai abejotina, ar lai
mėjus rinkimus respublikonams 
amerikiečiai kraustytųsi iš Viet
namo. Gal respublikonai, pasimo
kę iš demokratų klaidų sutelktų 
visas jėgas ir eitų prie skubios 
pergalės.

— ★ —
Iš Amerikos neseniai sugrįžo 

Vak. Vokietijos kancleris K. Kie

KITI APIE MUS
ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

Toronto dienraštis The Te
legram liepos 24 d. paskelbė stam
bų iliustruotą straipsnį — Aarono 
R. Einfranko įspūdžius iš Vil
niaus. Tai antras L. Diržinskai- 
tės suorganizuotos spaudos konfe
rencijos vaisius. Tik šio straips
nio autorius nekartojo Diržins- 
kaitės ekspertų aiškinimų. Jo į 
dalykus ten pažiūrėta plačiau at
vertomis akimis, ir išgirsta šis tas 
šalia oficialiųjų įtikinėjimų.

Pradžioje nurodė, kad viena iš 
šių laikų patyčią yra Lietuvos 
nepriklausomybės neturėjimas ir 
jos nebuvimas Jungtinėes Tauto
se. Nurodęs, kad nepriklausomy
bės Lietuva neteko Stalino-Hitle- 
rio sąmokslo dėka, autorius pri
mena ir savotišką Vakarų vaid
menį. Sako: "Nors Vakarų val
stybės techniškai nepripažįsta Lie 
tuvos įtraukimo į SSSR, Vakarų 
politika irgi nenuoširdi. Lygiai 
kaip Lietuvos laisvė buvo nužu
dyta Hitlerio ir Stalino sąmoks
lo, taip Stalino-Rbosevelto-Chur-į 
chillio santarvė užtikrino, kad 
Lietuva nebebūtų nepriklausoma”. 
Jaltoje Baltijos valstybės buvusios 
“parduotos” už Stalino bendradar 
biavimą kovoje prieš bendrą prie
šą.

? — ★ —
Bet, nors Lietuva dabar ir lai

koma sovietinės imperijos dalimi, 
skirtumas tarp Vilniaus ir Mas
kvos esąs apstulbinantis. Vilniu
je žmonės geriau apsirengę ir ge
riau pavalgę, čia yra net nakti
nis klubas. Čia mažiau “raudo
nojo didžiojo brolio” baimės, negu 
Maskvoj, žodžiu, čia — Vakarai.

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
singer. Amerikoje išsikalbėta tarp 
abiejų valstybių iškilusiais poli
tiniais neaiškumais ir diplomati
niais nesklandumais. Spaudos ats
tovams kancleris pareiškė, kad 
Vak. Vokietija ir ateity laikysis 
vidurkelio tarp Prancūzijos ir A- 
merikos Jungt. Valstybių, Vokie-
ti ja ir toliau liksianti pagrindi
niu NATO nariu ir jokiu būdu 
nebus prezidento de Gaulle suvi
liota nusigręžti nuo JAV ar NA
TO įspareigojimų.

Vietnamo reikalais K. Kiesin- 
ger pareiškė: “Nesu didelis Ame
rikos siekimų pietryčių Azijoje 
rėmėjas. Bet tik dėl to, kad Vokie 
tijos interesai glūdi Europoje, o ne 
Azijoje. Vis gi paramą Pietų Viet
namu! ir toliau teiksime”.

Kurt Kiesinger užklaustas, ar 
Vak. Vokietija moraliai remia ka
rą Vietname, kancleris atsakęs, 
kad jis nenoria pakliūti į paviršu
tiniškus spąstus; Washingtone jo 
nuomonės niekas neklausęs, o an
tra, jis nematąs reikalo ką nors 
kritikuoti.

— ★ —
KARO SUNKUMAI VIETNAME

Reikalai pietryčių Azijoje, t.y. 
Vietname nėra jau tokie geri, ko
kių Amerika norėtų. Karas žen
gia į ketvirtuosius metus, tačiau 
nei vienoje, nei kitoje pusėje nesi
mato stambesnių pakitimų. Susi
darius “stale mate” situacijai A- 
merikos karo administracija ima 
vis daugiau nerimauti ir ieškoti 
kitokių būdų karo sustiprinimui 
Vietname. Tuo reikalu į Pacifi- 
ko kraštus buvo išsiųstas gen. M. 
Taylor ir prezidento patarėjus 
užsienio reikalams C. Clifford. Jie 
aplankė eilę kraštų, kovojančių 

Net rusai Lietuvą vadina “Vaka
rais”’, tad nenuostabu, esą, kad 
toks jų daugumas nori Lietuvoj 
apsigyventi... Taip Lietuvoj esą 
todėl, kad lietuviai, autoriaus ma
nymu, sugebėjo nugalėti rusų 
jiems primestos politinės bei ūki
nės sistemos nemokšiškumą. Lie
tuvoj, kaip ir kitose nerusų šaly
se, net komunistų partija kartais
užimanti nacionalistinę poziciją 
prieš rusišką primityviškumą, 
nors tai daranti atsargiai ir 
dangstydamasi.

Betgi baimės jausmas Vilniuje 
ir apskritai Lietuvoj dar neišny
kęs. Bijoma Stalino laikų tero
ro grįžimo, bijoma rusų ūkinio 
bei kultūrinio užgožėjimo. Auto
rius susidaręs įspūdį, kad rusų 
kalba stelbia lietuvių kalbą Lie
tuvoj, nors tai tendencijai ir spi
riamas! ne tik už patrijos ribų, 
bet ir partijoj. Autorius taip pat 
girdėjęs nusiskundimų, kad ge
riausieji gaminiai iš Lietuvos iš
vežami Rusijon, nors tas nusis
kundimas, regimos didesnės gero
vės akivaizdoj, jam atrodęs ne
svarbus. Net valdžios žmonės pa
tvirtinę, kad Lietuvoje jau esą 
17% gyventojų atsikėlusių iš ki
tų SSSR dalių. Jie sakę “tik 
17%” (atseit, vietinių vistiek dar 
didelė dauguma), bet autorius pa 
stebėjęs nerimo dėl didelio nelie
tuvių kiekio Vilniuje ir aplink 
Vilnių.

Tačiau vistiek gyvenimas Lie
tuvoj esąs geresnis, negu kitose 
sovietinėse respublikose. Palygino 
su Armėnija. Armėnijoj gal esą 
daugiau autonomijos, bet tikrai 
ten esą daugiau skurdo, negu Lie
tuvoj. bet, esą, tai pačių lietu
vių nuopelnas, ne rusų dovana.

Politinė padėtis tokia pati, kaip 
Rusijoj: ta pati vienos partijos 
sistema. Bet girdėjęs, jog Lietu
voj esanti keliama mintis, kad rin 
kimuose būtų ne vienas, o du kan-
didatų sąrašai, — tai, girdi, ga-

ir išprieš sukilėlius komunistus 
anksto perspėjo sąjungininkus 
apie naujus Amerikos oro tai
kinius. Kinijos pasieny buvęs ne
liečiamas 25 mylių koridorius siau 
rinamas ligi 10 mylių. Strategi
niai taikiniai, esą šalia miestų, 
bus bombarduojami.

Amerikos naujam planui visi są 
jungininkai pritarė ir tuo labiau 
skatino imtis griežtesnių priemo
nių neatsižvelgiant į tai, kaip ko
munistinė Kinija reaguotų.

— ★ —
Tokių priemonių, kurių Amerika 

imasi pastaruoju metu Vietname, 
reikėjo imtis pirmaisiais karo mė
nesiais. Visos karo pastangos šian 
die kainuoja žymiai daugiau ir 
materialiai ir žmonių aukomis.

Istorinis momentas, kai pirmą kartą buvo paleistas že1- 
mės dirbtinis satelitas — raketa į erdves nuo specialiai pa
darytos platformos ant vandens Kenijos pakraščiuose. Pa
veiksle matosi, kaip pakyla keturių aukštų raketa San Mar
co 2. Tai antroji italų gamybos raketa specialiai erdvių ty
rinėjimams.

lėtų būti kaip ir dviejų partijų 
sistemos pradžia, netgi, jei abu 
sąrašai būtų komunistų... Bet to
ki dalykai priklauso nuo Maskvos 
leidimo. O Maskvos leidimą, au
toriaus manymu, (ar gal many
mu tų, kurie jam apie tokį suma
nymą kalbėjo), galėtų padėti iš
gauti Vakarų valstybės...

Po tų pastabų ir samprotavimų, 
A. R. Einfrankas primena, kad 
“LTSR” giriasi turinti ir savo 
užsienių reikalų ministeriją. Svar
biausias jo įspūdis iš spaudos kon
ferencijos toj neva ministerijoj — 
čia veržiamasi išgauti pripažini
mą! Diplomatinis pripažinimas 
jiems ten, esą, rūpi labiau, negu, 
pavyzdžiui, britų laikomas auk
sas. “Tačiau” , — mano autorius, 
— nepaisant čia esančios vadina
mos užsienių reikalų ministerijos, 
Lietuva niekad netaps nepriklau
soma nuo Maskvos varžtų, nebent 
kiltų trečiasis pasaulinis karas, 
kurio niekas nenori’’...

O visdėlto, kartodamas, lyg pats 
su savimi kalbėdamas autorius 
prasitaria, kad galgi, pripažinę 
“LTSR”, vakarai lengviau galė
tų išderėti daugiau autonomijos 
Lietuvai... Galėtų susidaryti ge
resni ryšiai su išeivija... Bet, sa
ko, jei Vakarai tokį pripažinimą 
suteiktų, tai kas gi tada Maskvą 
beskatintų suteikti daugiau auto-
nomijos Lietuvai» “Dilema iš ti- tuvai”.

Amerikoje apskaičiuojama, kad 
Vietnamo karas kasdien kainuoja 
65 milijonai dolerių. Kasdien j 
šiaurės Vietnamą numetama 1000 
tonų bombų, o kovos lauke kasdien 
žūsta po 20 Amerikos karių, ku
rių dukart tiek sužeidžiama, Jau 
dabar Vietname krito 12,500-sis 
Amerikos karys, čia paminėtos 
tik amerikiečių aukos ir medžiagi
niai nuostoliai. Są-gininkų nuos
toliai žmonėmis, ypač Pietų Viet
namo, žymiai aukštesni.

Didžiausią strateginį sunkumą 
sudaro priešo stiprus įsitvirtini
mas taip vadinamoje demilitari
zuotoje zonoje, ši zona skiria šiau
rės ir pietų Vietnamą ir kurioje 
pagal tarptautinę sutartį neturė
tų būti jokių karinių pajėgų. Vis 
tik šioje zonoje komunistai suge
ba tvirtai laikytis prieš sąjungi
ninkus ir retkarčiais suduoti mo
ralę griaunančius smūgius. Karo 
patarėjai skatina Amerikos vy-

ĮVYKIAI
Melbourno universitete gĮrupė 

studentų sušaukė neseniai viešą 
susirinkimą, kur pasisakė už pi
niginę pagalbą Vietnamo komu
nistams, kovojantiems prieš Pietų 
Vietnamą. Kadangi Australija ir
gi kovoja prieš komunistus Viet
name, tai krašto vyriausybė iš
leido naują įstatymą pastojantį 
kelią tokiai privačiai pagalbai 
teikti. Tuo įstatymu numatomos 
ir bausmės aukų rinkėjams.

— ★ —

Aliaskoje didžiuliai potvyniai 
sudarė milžiniškų nuostolių ir net 
atkirto miestus. Gyventojams pa
galba teikiama lėktuvais ir heli
kopteriais.

— ★ —

Teroristai Hong Konge nesiliau
ja. Raudonosios Kinijos vyriausy
bė net įteikė ultimatumą britams, 
kad atšauktų visus suvaržymus, 
įvestus Hong Konge kad užtikri- 

krųjų sunki”, — samprotauja A. 
R. Einfrankas. — Praeity įvai
rūs “paktai” nekreipė dėmesio į 
Lietuvoj gyvenančius žmones. Jau 
laikas apie tuos žmones pagalvo
ti, netgi jei galutinis rezultatas 
būtų ne visiška nepriklausomybė, 
kurios Vakarai menamai nori Lie- 

riausybę nedelsiant užimti tą zo
ną ir dabartinį kovos lauką “ne- 
militarinėje zonoje” perkelti į 
šaurės Vietnamo teritoriją.

— ★ —
Suintensyvinti bombardavimai 

Kinijos pasienyje daugiausia su
kelia nerimasčio Amerikos viduje. 
Daugiausia protestuoja respubli
konai. Šie, išnaudodami prez. 
Johnsono kritusią markę visokiais 
būdais kaltina dabartinę karo ad
ministraciją nepajėgumu ir net 
rizka iššaukti trečiąjį pasaulinį 
karą. Senatoriai C. Percy ir M. 
Mansfield nepritaria naujiems A- 
merikos veiksmams žaidžiant ug
nimi Kinijos pasienyje. Gi kitas 
respublikonas G. Ford sako, kad 
ne Amerikos pajėgas reiktų Viet
name didinti, bet lakūnams ir ben
drai karo aviacijai rankas atriš
ti.

RINKIMAI
PIETŲ VIETNAME

Ateinantį mėnesį Pietų Vietna
me įvyks generaliniai rinkimai. 
Kiek aiškėja, didžiausias galimy
bes rinkimuose turi vyriausybės 
ginkluotų pajėgų vadas generolas 
Thieu. Generolas, rinkimus laimė
jęs, žada nutraukti šaurės Vietna
mo bombardavimą vienai savaitei 
pebrėždamas — “Duosim komu
nistams laiko apsigalvoti, ar verta 
toliau vesti beprasmį karą”.

Amerikoje vis dažniau pasigirs
ta priešingų nuomonių tokiems 
rinkimams. Net ir buv. prez. Ken
nedy brolis Robertas sako ,kad 
Vietnamo rinkimai neatsieks de
mokratinių pricipų. Jie būsią vie
našališki ir netikslūs. Komunistų 
blokas į tokius rinkimus žiūri kaip 
j amerikonišką cirką ir naują ame
rikietišką išdaigą Vietname.

Iš tiesų pietų Vietnamo vyriau
sybės rinkimai yra tik pirmieji 
ir gana primityvūs demokratiniai 
bandymai. Tačiau kokie jie bebū
tų, komunistų pavergtas pasaulis 
ir tokių neturi.

Amerikoje svarstomas įstatymo 
projektas apdėti bažnyčių turtus 
valstybiniais mokesčiais, kaip kad 
visi nuosavybių savininkai moka. 
Apskaičiuojama, kad Amerikoje 
bažnyčioms priklauso turto apie 
70 bilijonų dolerių vertės. Kaip 
žinia, Amerikoje bažnyčia atskir
ta nuo valstybės, tad ir į bažny
čios turtus žiūrima kaip į priva
čią nuosavybę, todėl ir apmokes- 
tintiną.

nus mieste ramybę ir saugumą. 
Bet britai nepaisant ultimaty
vaus reikalavimo eilę suimtų maiš
tininkų atidavė teismui.

— * —

Meksikoje dvi darbininkų uni
jos ginčą bandė išspręsti kauty
nėmis. To pasėkoje 32 užmušti 
ir apie 100 sužeista.

— ★ —

Bebombarduojant šiaurės Viet
namą du amerikiečių kovos lėk
tuvai pateko į Kinijos erdvę ir 
buvo numušti. Apie lakūnus nieko 
nežinoma.

— * —

Amerikoje sėkmingai išbandyta 
naujo tipo plastikinė valtis — 
kapsulė, talpinanti dvidešimt aš
tuonis žmones. Tokia gelbėjimo 
valtis taip sukonstruktuota, kad 
ir audros metu yra pilnai saugi.

Vliko vicepirmininkas J. Audė- 
sas rugp. 1 d. parašė to straips
nio autoriui laišką dėkodamas už 
įžvalgumą bei gerą Lietuvos pa
dėties supratimą ir pažadėdamas 
per Eltos Informacijas paskleis
ti žinią apie tą straipsnį laisvojo 
pasaulio lietuvių spaudoje.

(ELTA)
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VI. Minvydai

LIETUVOS KAIMAS DABAR
kai, palikę tautai savo kūrinius 
dar prieš bolševikinių ordų įsi
veržimų. Kai kurie šių leidinių 
neturi net ir marksistiniai bolše-

venimo tikrovės pavazdavimų pri
jungiami visam kūriniui svetimi 
ideologiniai išvedžiojimai. Dažnai 
jaučiama, kad pats autorius tuos

šiai nėra apnuodyti svetimom, lais 
vę žudančiom komunistinėm idė
jom ir melu. Visa, kų mes daro
me, darome laisva valia, laisvu

(.Pagal komunistą premijuotą Jono Avyžiaus knygą “Kaimas kryžkelėje’’)

(Pabaiga)

vikinių įvadų, tačiau gausu ir to
kių, kuriuose tauriausi klasikai 
pristatomi, kaip marksistiniai pro-

pripagandinius svaisčiojimus, įra
šo atžagaria ranka.
Kadangi bolševikinėj sistemoj kiek

Pasmerkęs praeitį (įprastinis 
komunistų propagandos arkliukas) 
ir valstiečio iškentėtas skriaudas, 
Avyžius Toleikio lūpomis reikalau 
ja, kad dabar valstiečiai dėko-) 
tų vyriausybei ir partijai, kuri 
padariusi išvadas, panaikinusi 
kvailus mokesčius, prievoles, nu
stačiusi tvirtas kainas ir t-t Išei
na, kad dabar liepgiriečių gero
vė jų pačių rankose.

Tikriausiai ir pats Avyžius ži
no, kad ir čia jis yra priverstas 
prasilenkti su teisybe. Visa, kų 
užaugina liepgirietis, suryja oku
pantas, nes kaip anksčiau, taip 
ir dabar jis pasiima visų derlių už 
kelis menkaverčius rublius. Ne
atrodo, kad ir naujasis pirminin
kas kų nors gero padarys, nors 
žada geresnį rytojų, o šiandien... 
prievarta išmėžia mėšlų iš priva
čių tvartų, leidžia laikyti tik po 
vienų karvę ir grasina privačių 
sklypelių derlių atiduoti pirmū
nams, jeigu jų savininkai neiš
dirbs nustatyto darbadienų skai
čiaus. Tokiais Toleikio žygiais pik 
tinasi net ir atstatytasis kolekty
vinio ūkio pirmininkas, Toleikiui 
panašus apsidraudėlis Martynas 
Vilimas, sakydamas: “Tokiom 
priemonėm nepakelsi kolūkio. Vi
sų pirma žmogui mokėk tiek, kad 
galėtų pragyventi iš darbadienio, 
o jau paskui siaurink jo privatų 
ūkį. O tu kų padarei? Vidury die
nos apiplėšei žmones ir nori, kad 
jie tikėtų tavo gerais ketinimais”.

Apiplėšimams galo ir Avyžius 
nemato ar nenori matyti. O kad 
taip apie lipgiriečio laisvę ir nuo
savų žemę pafilosofavus?

Pristatydamas Toleikį, kap nau
jo plauko komunistų, Avyžius lei
džia jam kritikuoti savo tiesiogi
nį viršininkų Jurėnų, kuris įsta
tė jį į pirmininko vietų ir kuris 
gali jį išmesti. Toleikio ginčuo
se su Jurėnu Avyžius iškiša nau
jų, okupantams naudingų filoso
fijų apie partijų ir mases. Tie pa
vergtiesiems mulkinti skiriami 
samprotavimai ryškinami Toleikio 
atsikirtimuose Jurėnui:

“Jūs norite, kad visi, užuot pro
tavę, aklai paklustų direktyvoms 
iš aukščiau, o aš manau, kiekvie
nas turi teisę jas apsvarstyti,

kaip geriau jas pritaikyti esųmo- 
mis sųlygomis, o atsiradus reika
lui, gal ir visai atmesti. Juk aukš
čiau stovintieji taip pat žmones, 
ne dievai, ir jie gali klysti — tai 
jau ne kartų istorija įrodė. (Nuo
lat besikartojantis praeities smer
kimas, V.M.). Partija valdo ne 
komanduodama, o vadovauja ma
sėms, tardamos! su jomis, nes abi 
pusės sudaro neatskiriamų visu
mų”... Kaip sveikas kūnas ir į jį 
įsimetus votis. Votis negali plėstis 
be kūno, o kūnas tegalėtų pa
sveikti tik votį išpjovus.

Samprotavimai trumpi, drūti, 
bet ir naivūs. Niekas ligšiol dar 
negirdėjo, kad kas nors ir kada 
nors galėjo išdrįsti ne tik atmes
ti, ne tik pakritikuoti iš “aukš-

BAIGIAMOSIOS
Paskutiniu laiku visu platumu 

ir gilumu buvo diskutuojamas kul
tūrinio bendradarbiavimo su Lie
tuva klausimas. Tos diskusijos 
buvo įdomios ir tam tikra prasme 
gana naudingos, tačiau padėties 
jos nepakeitė — ji pasiliko kaip 
buvusi — bendraujama su Lietu
voje pasilikusiais tik asmeniniu 
mastu. Tremtiniai, kaip tautinis 
junginys, nėra linkę prekiauti 
savo įsitikinimais ar eiti į kom
promisų kovoje dėl laisvės ir ne
priklausomybės Lietuvai. Tremti
niai neabejoja, kad pavergtos lie
tuvių tautos dauguma turi tų pa
tį tikslų ir prie jo eina jiems ga
limais būdais.

Tuo tarpu, kai mums niekas ne
draudžia pasakyti, ko mes nori
me ir ko siekiame, Lietuvoje, de
ja, visiems burnos užčiauptos. 
Apie laisvę svajoti ir jos siekti 
jie tegali tik slaptai, nes kiekvie
nas jų judesys ir šiandien tebė
ra budriai sekamas.

Privačia iniciatyva palaikomas 
kontaktas su pavergta Lietuva, 
kaip buvo, taip ir tebėra gana ak
tyvus. Jos pagrindų sudaro toli
mesnė ar artimesnė kraujo gimi
nystė.

Skirtingos gyvenimo sųlygos 
(vienoj pusėj laisvė be Tėvynės, 
kitoje vergija tėvų žemėj) sudarė 
specifines to privataus bendravi-

čiau” ateinančias direktyvas, bet 
ir užtęsti jų vykdymų. Taip pat 
niekas negirdėjo, kad partija bū
tų kada nors su masėmis taru
sis ar jos nuomonės pasiklausus. 
Partija šiuo atveju nepaprastai 
jautri ir jai pakanka mažiausio 
įtarimo, kad kur nors ir kas nors 
pavergtose masėse pasyviau laiko
si direktyvų atžvilgiu. Tokiais at
vejais partijos akis ir ausis —N 
KVD — turi daug prašmatnių 
priemonių užtikrinti “šimtapro
centinį’ pavergtųjų "pritarimų”. 
Jeigu liepgiriečiai ir visi kiti lie
tuviai galėtų atvirai savo norus 
pareikšti, jie nesvyruodami saky
tų atėjūnams: išeikite iš mūsų 
krašto ir palikite mus vienus savo 
gyvenimų tvarkyti!

PASTABOS
mo formas, tačiau nepakeitė jo 
turinio. Tas bendravimas, paten
kina natūralų tremtinių smalsu
mų patirti, kaip pasilikusieji gy
vena, ir šiek tiek lengvina jų me
džiaginį gyvenimų siuntinėliais. 
Deja, apkrovę dovanas plėšikiš
kais muitais, okupantai rusai 
kemša į savo kišenes brangių už
sienio valiutų.

Šis asmeninis kontaktas mūsų 
atžvilgiu teturi tik informacinį 
atspalvį. Tačiau giminės ir ar
timieji, tarsi atsilygindami už 
medžiaginę paramų, aprūpina 
tremtinius viena ar kita kultūri
ne atplėšą — rusinamoj Lietuvoj 
išleista lietuviška knyga. Dalį jų 
sudaro pasigėrėtini lietuviai klasi-

pagandininkai.
Visai kas kita su knygom, pa

rašytam jau bolševikiniais laikais. 
Kiekviena jų daugiau ar mažiau 
yra užkrėsta rusiškojo bolševizmo 
vėžiu, kuris, ištikrųjų, mažiau pa
vojingas pavergtiems lietuviams, 
negu tremtyje atsidūrusiems, o 
ypač Lietuvos nemačiusiam jauni
mui. Bolševikinio teroro jie asme
niškai nepergyveno ir jo baisu
mų neįsivaizduoja. Tuo tarpu, kai 
senesnieji tremtiniai ir pavergtie
ji (jie irgi įgijo gerų imunitetų), 
gali lengvai atskirti tikrovę nuo 
propagandos, Lietuvoje praktikuo 
jamo komunizmo nepažįstus trem
ties jaunimas gali lengvai būti 
suklaidintas, apgautas ir tuo vė
žiu užkrėstas.

Nėra pagrindo teigti, kad visi 
dabartiniai pavergtos Lietuvos ra
šytojai yra marksistai ir Lietu
vos laisvės duobkasiai. Didelė jų 
dauguma savo širdies gilumoje 
svajoja apie laisvų ir nepriklau
somų Lietuvų, tačiau tų savo sva
jonių jie negali įpinti į viešai 
skelbiamus kūrinius, kuriems visoj 
Lietuvoj tėra tik vienas vienintė- 
lis leidėjas — raudonųjų komisa
rų, administruojama Valstybinė 
Leidykla.

Šis bekompromisinis suvaržymas 
iššaukia tam tikrų kataklizmų, 
jausmų ir samprotavimų susikry
žiavimų, kuris lengvai pastebimas 
naujuose okupantų palaimintuo
se lietuviškuose kūriniuose.

Būdinga, kad prie neiškreipto 
realizmo, prie pasigėrėtinai drą
sių (bent taip mums atrodo) gy-

vienas kūrėjas yra įpareigotas į- 
maišyti į savo kūrinį propagandi
niai ideologinį prieskonį, jis pasi
lieka maždaug vienodas visuose kū 
riniuose: marksizmo garbinamas, 
komunistų partijos kėlimas į pa
danges ir partijos linijos neklai
dingumo įrodinėjimai. Kiekvienas 
rašantis žino, kad jei jo kūrinyje 
to nebus, jis neišvys dienos švie
sos. O būtų geriau, kad bent da
lis tų "kūrinių” dienos šviesos vi
sai neišvystų.

Nors mes ir galime rasti patei
sinimų pavergtos Lietuvos rašyto
jui, nors galime jį suprasti, tačiau 
negalime tylomis praeiti pro fak
tų, jog bolševikiniai leidiniai už
krėsti žalingom ir kenksmingom 
bacilom. Jie kenkia ir skirti kenk
ti tikslui, kurio mes ir visi taurūs 
lietuviai siekiame.

Pavergtoje Lietuvoje pats gyve
nimas ir jo tikrovė yra geriausias 
priešnuodis. Mums gi reikia tų 
priešnuodį patiems susirasti ir e- 
samoms sąlygoms pritaikyti.

Kultūrinis tremties lietuvių gy
venimas yra gana aktyvus ir pro
duktyvus visose didesnėse lietuvių 
kolonijose, o iš jų lengvai pasie
kia ir nuošaliau gyvenančius. 
Mums netrūksta nei knygų, nei 
spaudos. Daugiau tenka rūpintis 
skaitytojų eilių padidinimu. Mums 
pakanka ir lietuviškų parengimų. 
Mums čia niekas nedraudžia gar
binti Dievų sava lietuviška mal
da.

Gal mes viskų atliekame ma
žesniu mastu, mažesniais tiražais, 
kukliau, tačiau mūsų darbo vai-

pasirinkimu, nesiekdami jokios 
medžiaginės naudos. Už kultūrinį 
darbų čia niekas neskiria riebių
honorarų, kuriais viliojami pa
vergtos Lietuvos kūrėjai. Vienin- 
tėlis tremties kultūrinnko atpil
das — jo įsitikinimas, kad at
liktas darbas cementuoja tautų jos 
tauriausiuose siekimuose.

Savo darbo vaisiais gaivinamės 
tik mes, tremtiniai. Pavergtieji 
lietuviai negali jais pasinaudoti, 
nors to jie ir labiausiai norėtų.

Jono Avyžiaus “Kaimas Kryžke
lėje’’, kaip ir eilė kitų knygų pa
siekė mane asmeninio bendravi
mo keliu. Deja, aš negaliu Lietu
voje gyvenantiems artimiesiems 
tuo pačiu atsilyginti ir pasiųsti 
jiems laisvajame pasaulyje išleis
tų knygų. Jie atskirti nuo mūsų 
labiau, negu iries nuo jų.

Ši knyga atkreipė mano dėmesį 
dėl visos eilės priežasčių. Paverg
toj Lietuvoj išleidžiama daug kny
gų, kuriose jau tikrai kokčiai 
liaupsinama komunistų partija ir 
jos idėjos. "Kaimas Kryžkelėje” 
to koktumo neturi. Čia laisvę 
naikinančio komunizmo garbini
mas bandoma perduoti rafinuotai, 
suktai, labai jau nudailintai. Tik 
gerai įsigilinus galima pamatyti, 
kad visas realizmo indas, kurį 
Avyžius lipdo pasinaudodamas ver 
gijon patekusio lietuvio skausmų 
pavaizdavimu, yra skirtas ne 
kam kitam, kaip tik nuodams. Ir 
tie nuodai maišomi su gundančiu 
eleksyru, kad skaniau būtų juos 
nuryti. v

Kartais atrodo, kad Avyžius 
yra apsukrus lietuvis, kuris randa 
būdų pasakyti viešai daug teisy-

SUOMIJOS SUKAKTIS
bės, didžiai nemalonios patiems 
okupantams. Jis neslepia, kad lie
tuvis kenčia, bet kaltę už tas kan-

Kultunniai mamai
įvyko antras stambus Maskvos 

“kultūrmainiautojų” pabėgimas iš 
rinkos. Birželio gale pabėgę iš 
“pasivaikščiojimo po pasaulį” per 
televizijų, liepos pradžioj atsisa
kė nuo stambiausio iš visų lig šiol 
buvusių pasirodymų Amerikoj. 
Pagal kultūrinių mainų sutartį su 
Jungt. Valstybių vyriausybe, bu
vo užsimoję atsiųsti 250 daininin
kų bei šokėjų — solistų, chorų ir 
mišrių ansamblių — ne tik iš 
Maskvos, bet, kaip skelbė, ir “iš 
Ukrainos, Gruzijos, Moldavijos, 
Azerbaidžano, Uzbekijos, Armė
nijos, Kazachstano, Turkmėnijos 
ir Gudijos. Visa tai buvo pava
dinta “Rusų muzikos ir šokių 
festivaliu”, kuris įvairiuose Ame
rikos miestuose turėjo trukti be
veik tris mėnesius. Prasidėti tu
rėjo New Yorke,, liepos 5 d., Me
tropolitan operos patalpose. Stai
ga, pačiose išvakarėse, praneši
mas iš Maskvos, kad ... atidėta ne
ribotam laikui. Be jokių paaiški
nimų, net neužsimenant, kas ap
mokės jau padarytas pasirengi
mo išlaidas...

Nors viešai nebuvo skelbiama, 
kad bus kas nors ir iš Lietuvos, 
bet sųrašuose buvo ir Vilniaus 
operos solistas tenoras Virgilius 
Noreika. Vilniuje Tiesa jau bir
želio 20 pranešė, kad V. Noreika 
išvyksta koncertuoti į Amerikų. 
Skelbė, kad jis, lydimas simfo
ninių orkestrų, atliksiųs operų 
arijas, be to, turįs repertuare ir

lietuviškų dainų. Pranešimas bu
vo taip sutaisytas, kad būtų gali
ma pamanyti, lyg ta būsianti No
reikos koncertinė kelionė po visų 
Amerikų...

Bet ir šiuo atveju atsitiko, kaip 
ir visose dabartinio Lietuvos gy
venimo srityse: iš Vilniaus šau
do, bet Maskva kulkas nešioja. 
Jei kas Lietuvoj patikėjo Tiesa, 
tai manė, kad V. Noreika jau nuo 
nuo liepos pradžios koncertuoja 
Amerikoj... Tik liepos gale paaiš
kėjo, kad V. Noreika, tiesa, dai
nuoja, bet ne Amerikoj, o tik 
Maskvoj. (Elta)

Visų pirmųjų rugpiūčio mėnesio 
pusę Vilniuje (Vingio parke) vy
ksta Lenkijos pramonės gaminių 
paroda. Lenkai atvežė parodyti 
30 vagonų eksponatų: lengvosios 
pramonės gaminių, chemijos pra
monės (daugiausia kosmetikos) ir 
kaikurių žemės ūkio mašinų.

Lenkijos prekyba pastaraisiais 
metais žymia dalimi yra nukry
pusi į Vakarus. Sovietų Sųjun- 
gon šiuo metu lenkai parduoda 
tik apie trečdalį savo eksportuo
jamų gaminių. Maskvos "vnieš- 
torgas”, stengdamasis Lenkijų 
bent iš dalies susigrųžinti, skati
na “tiesioginę” prekybų tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Išsiuntė 
Lenkijon 500 tonų Lietuvoj paga
mintos mėsos, o j Lietuvos par
duotuves atvežė iš Lenkijos vy
riškų drabužių. (Elta)

Šiais metais gruodžio 6 d. su
eina penkiasdešimt metų, kai gar
susis feldmaršalas baronas Carl 
Gustavas Mannerheim įkūrė Suo
mijos nepriklausomų valstybę su 
sostine Helsinkiu.

Jau liepos pradžioje nepriklau
somybės sukaktis pradėta milži
nišku paradu ir eisenomis prie 
felmaršalo Mannerheimo paminklo 
Helsinkyje.

Virš 700 metų Suomija buvo 
valdoma Švedijos karalių, o 1808 
m. pateko Rusijos valdžion ir šio
je rusų priespaudoje išbuvo iki 
pirmojo pasaulinio karo pabaigos. 
Visų laikų pavergti suomiai rodė 
didelį pasipriešinimų okupantui ir 
galando peilius, kuriuose buvo įra
šas “rusams”. Pirmajam pasauli
niam karui prasidėjus jauni suo
miai bėgo į Vokietijų pasimokyti 
karo meno, kad reikalui ištikus 
būtų pasiruošę.

Sugriuvus rusų imperijai ir bol
ševikų rėžimui įsigalint Suomija 
išnaudoja progų ir feldmaršalui 
Mannerheimui vadovaujant rusai 
išvejami iš krašto ir 1917 m. gruo 
džio 6 d. Suomija pasiskelbia ne
priklausoma valstybė.

Praėjus dvidešimčiai metų kū
rybingo ir nepriklausomo gyveni
mo Suomija vėl sukrečiama net 
trijų karų.

Pirmasis karas įvyko 1939-40 
metais, kai Hitleris užėmė Lenki-

jus, atrodo, galėjo suomiai kiek 
atsikvėpti ir daugiau gaminti sau 
ir eksportui. Tam reikėjo žalia
vų ir rinkų. Su žaliavom lengviau 
— jų turėjo ir tebeturi suomiai 
savų arba galėjo jų gauti Vaka
ruose. bet rinkų teko ieškoti Ru
sijoj, kurios reikalams buvo pa
statyti specialūs fabrikai ir dirb
tuvės. Rusai šitų padėtį išnaudo
jo stengdamiesi priversti suomius 
ekonomiškai būti priklausomais 
nuo jų ir net jiems paklusniais. 
Susidarius tokiai padėčiai suomiai 
turi laviruoti, kad nepakliuvus 
galutinai į sovietų nagus. Dabar
tinis Suomijos prezidentas Urho 
Kekkonen, eidamas vienuoliktus 
prezidentavimo metus, sugeba vi
daus ir užsienio politikų taip ves
ti, kad “ir avis sveika, ir vilkas 
sotus”. Net jojo asmeniniai san
tykiai su sovietų vadais (Stalinu, 
Kruščiovu, Kosyginu bei Brežne
vu) atrodo draugiški.

Prez. Kekkonen yra labai popu
liarus visoj tautoj ir sekančiais 
metais vėl statys savo kandida
tūrų į prezidentus, ir greičiausia 
bus išrinktas. Būdamas 66 metų 
jis dar stiprios sveikatos ir net 
dalyvauja slidžių lenktynėse.

Prezidentui Kekkonen vadovau
jant Suomijos vidaus padėtis sta
bili, nors komunistų partija ir 
yra labai stipri; ji per rinkimus 
surenka net vienų ketvirtį visų

balsų. Nežiūrint į tai komunistai 
nebuvo įleisti į ministerių kabi
netų. Jie net 1948 m. bandė per
versmu pagrobti krašto valdžių, 
bet nepavyko ir tik Kekkonen 
Maskvos spaudžiamas turėjo įsi
leisti komunistus į ministerių ka
binetų.

Per savo 50 metų nepriklausomo 
gyvenimo Suomija padarė milži
niškų progresų visose šakose. Suo
mija yra turtingiausia Europos 
valstybė miškais ir medžio žalia
vas arba medžio produktus eks
portuoja net į 90 valstybių. Skai
toma, kad Suomija taip pat tur
tingiausia Europos valstybė ir 
vario atsargom. Nežiūrint šioje 
srity sovietų spaudimo, kad Suo
mijos varis būtų nukreiptas j Sov. 
Rusijų, vis tik 80% savo vario 
Suomija eksportuoja į vakarus, 
ypač Angliju. Suomija pagrįstai 
didžiuojasi pačiu aukščiausiu pra
gyvenimo standartu pasaulyje. 
Valstybė sudaro sųlygas, kad kiek
vienas suomis gauna metines še
šių savaičių, atostogas, kurias jis 
praleidžia prie vieno kurio iš 
6000 ežerų žaisdamas arba skai
tydamas. Suomiai labai daug skai
to ir perka knygų. Perkamos spau
dos ir knygų lygis yra pats aukš
čiausias pasaulyje.

Plačiau apie Suomijų skaitykite 
Lietuvių Enciklopedijoje.

B. Daukus

čias suverčia ant to paties lietu
vio pečių.

Visos knygos vedamoji mintis 
yra įkvėpti lietuviui ūkininkui ko
munistinę galvosenų ir komunisti
nei filosofijai duoti realias for
mas. Liepgiriečių kančios ir jų 
nedatekliai, pagal Avyžių, kyla 
dėl to, kad jie nesupranta, kokias 
neribotas galimybes jiems atsklei
džia marksistinio gyvenimo for
mos.

Mieli skaitytojai, padarę paly
ginimus tarp Avyžiaus drųsiu re
alistinių škicų .vaizduojančių lie
tuvių gyvenimų prieš dešimts me
tų, ir jo marksistinės filosofijos 
galės patys susidaryti šiokį tokį 
vaizdų apie gausiai knygas rašan
ti Jonų Avyžių. Gal šiek tiek pa
aiškės, kaip jis pats jaučiasi, ko 
jis, ištikrųjų, nori ir kiek jam 
svarbūs lietuviai, kuriuos jis vaix- 
duoja šioje partijos pramijuotoje 
knygoje.

Manau, kad nė vienas neturės 
pagrindo abejoti, jog Avyžius, 
vaizduodamas lietuvio nuotaikas, 
laisvės troškimų sųmoningai nus
lėpė. Niekas nenori užsinert! vir
vės ant savo apnuoginto kaklo. 
Taip pat negalėtume galvoti, kad, 
piešdamas kaimo buitį, Avyžius 
į savo knygų sudėjo tik blogiau
sius gabalėlius. Pro daugelį, ne- 
dateklių jis sųmoningai praėjo ty
lomis. Galimas daiktas, kad jų

A.A.
GRUFUI

Lietuvoje mirus, ponią Grafienę, p.p. Skapinskus, Grafus 
ir jų šeimą netekus vyro, tėvo, uošvio ir senelio, jų liū
desyje nuoširdžiai užjaučiu.

A. Brazdžionienė

jų, o Stalinas sugalvojo paverg
ti Suomijų, bet po trijų mėnesių 
turėjo susilaikyti atsimušęs į ne
paprastų suomių pasipriešinimų. 
Rusa apturėjo milžiniškus karo 
nuostolius. Šio karo pasėkoje so
vietai atplėšė nuo Suomijos Ka
relijos provincijų — apie 16.000 
kvadratinių km žemės plotų.

Antrasis karas įvyko 1941 m., 
kada vokiečiai prisiartino prie Le
ningrado. Suomiai įsileidžia vo
kiečius ir drauge su jais puola 
rusus.

Trečiasis karas įvyksta 1944 
m., kada suomiai, vakarų sųjungi- 
ninkų verčiami turėjo išvyti vo
kiečius iš Suomijos.

Suminėti karai pareikalavo 
daug aukų (žuvo 115,000 suomių, 
kas sudaro net 3% visos tautos) 
ir nepaprastai daug išlaidų. Kaip 
minėta, Suomija neteko Karelijos 
ir dar turėjo išmokėti Sov. Są
jungai milžiniškas karo kontribu-

Mokyklos
Mokytojas iš Joniškio rajono 

buvo patekęs neseniai Suomijų 
laįnkiusion ekskursijom Grįžęs, 
parašė įspūdžius Tarybiniame Mo- 
kytojuje (liepos 15), ir sugriovė 
visas “teorijas”, anot kurių tik 
“tarybinių tautų šeimoje” švieti
mas galįs klestėti taip, kaip, pa
vyzdžiui, dabar suklestėjęs Lietu
voj.

Suomija, kaip žinoma, išvengė 
įjungimo į tų “šeimų”. O tačiau 
turistas ėmė ir išdėjo, kad “Suo
mija — ištisai raštinga šalis. Nuo

Suomijoje
kykloje nemokamas. Be to, moki
niai nemokamai gauna vadovėlius, 
mokyklinius reikmenis ir karš
tus priešpiečius”... Taigi, žymiai 
geriau, negu sovietuose...

Be to, — “Suomijoj yra 4 uni
versitetai ir 10 kitų aukštųjų mo
kyklų”. Skirtumas tas, kad ten 
mažiau stipendijų, daugumas stu
dentų turi apsirūpinti pragyveni
mu. (To klausimo neišsprendžia 
nė sovietinės stipendijos).

Bene įdomiausias skirtumas stu 
dentams tas, kad Suomijoj —

dalį iškirpo ir leidyklos cenzoriai.

Savo baigiamųsias pastabas no
riu atžymėti įžangos žodžiais: 
Nežiūrint liaupsinimų komunisti
nėms idėjoms, iš knygos galima 
suprasti, kaip traktuojamas į ko
lektyvinį ūkį suvarytas lietuviį 
kaimietis, ko iš jo, kaip baudžiau
ninko, reikalaujama ir kų jis, maž
daug, už tų savo baudžiavų gau
na. Taip pat galima susidaryti 
šiokį tokį vaizdų, kaip šis paverg
tas lietuvis jaučiasi.

VI. Minvydas

— ★ —
1921 metų veikia visuotinio moky
mo įstatymas, pagal kurį visi vai
kai nui 7 iki 15 metų amžiaus tu
ri baigti liaudies mokyklų (6 kla
sės mieste ir 7 — kaime). Se
kanti pakopa — pilietinės mokyk
los (2 metai mieste ir 1 metai

“Studentų asmeniniu gyvenimu 
niekas nesidomi, nesirūpina jų auk 
Įėjimu — kaip nori, taip gyve
na”...

Tuo pasakojimu Lietuvos stu
dentų tarpe bus tikrai sukelta ne
maža pavydo suomių kolegoms.

Kad Vietname yra lietuvių ka
rių tiek amerikiečių, tiek ir aus
tralų daliniuose, mes visi tai ži
nome, bet kad ten būtų lietuvių 
profesorių, tepatyrėm tik dabar. 
Pasirodo, kad lietuvis Dr. V. Dam- 
brava dėstė vokiečių kalbų Saigo-

cijas. kaime), kurioje mokiniai gauna
Tų naštų suomiai kantriai pa- praktinio darbo įgūdžių, dėstomi 

kėlė: mokėjo pinigais, produktais ir bendrojo lavinimo dalykai, 
bei pramonės gaminiais. Išmokė- Mokslas liaudies ir pilietinėje mo-

Kad liautųsi tas kišimasis į as- no universitete dar nuo pereitų 
meninį gyvenimų, — Vilniaus bei metų lapkričio mėnesio. Neseniai 
Kauno studentijai juk tai svajo- išvyko į Amerikų, bet ketina vėl 
nė! (ELTA) sugrįžti.
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PAGARBA DARBUOTOJAMS
PAGERBTAS K. KAVALIAUSKAS

MŪSŲ PAlTOGt

VEDA JO AKIM AS VEJAS

Į? © ® a 3 a
Rugpiūčio 19 d. Bankstowno 

Liet. Namuose įvyko graži ir sa
vo charakteriu neeilinė šventė. Ar 
tik nebus pirmas tokio pobūdžio 
parengimas Sydnėjaus lietuvių ko
lonijoje.

Visi mes daugiau ar mažiau įsi
traukę į tautinį — visuomeninį 
ar kultūrinį darbų, tačiau ne kiek
vieno lygus įnašas, pastangos, pa
siaukojimas. Vieni savo patrio
tiškumą parodo tik pasidemons- 
truodami kokiuose viešuose subu
vimuose, kiti dirba, organizuoja, 
praveda, dar kiti be kitų įsipa
reigojimų net ir savo visas kūri- 
bines jėgas šioje tautinėje tarny
boje pašvenčia neskaitant nei as
meninių išlaidų, nei sugaišto lai
ko.

Sydnėjuje vienas iš tokių ryš
kesnių asmenų, atsidavusių lietu
viškai kultūrinei veiklai be jokių 
rezervų yra Kazimieras Kava
liauskas. Neskaitant to laiko, kurį 
jis praleidžia tarnyboje (dėsto 
matematikų vienoje iš pirmaujan
čių Sydnėjaus gimnazijų), kad 
pragyventų, visas kitas likusias 
valandas skiria tautai ir bendruo
menei. Jis ir Krašto Valdyboje, 
Kultūros Taryboje, jis ir eilėje ki
tų organizacijų, tačiau daugiau
sia laiko, sveikatos ir pasišventi
mo skiria chorui, kuris yra Sydnė
jaus lietuvių kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo širdis ir pasi
didžiavimas. Štai jis ištarnavo šia
me darbe dešimtį metų su didele 
kantrybe ir neperdegančia meile 
lietuviškai dainai ir tebetęsia jį 
nežiūrint nei kliūčių, nei murmė
jimų, net priekaištų.

ALB Sydnėjaus ir Bankstowno 
apylinkių valdybos su tuo pager
bimu, kurį p. K. Kavaliauskui su
rengė rugpiūčio 19 d., į mūsų 
veiklos istorijų įrašė naujų para
grafų atkreipdamas visų dėme
sį kaip tik į tuos žmones, kurie 
tai visuomenei daugiausia skiria 
jėgų ir kurie retai kada išgirsta 
ačiū. Beveik kiekviename mūsų 
laikraščių numery atrasime siek- 
sines padėkas, kur dėkojama už 
tų ar už tų, bet kas dėkoja cho-

K. Kavaliauskas 
ALB Krašto Kult. Ta/rybos p-kas, 

“Dainos” choro dirigentas

rui už koncertų ar kitokį daug pa
stangų ir darbo reikalaujantį pa
sirodymų, kas kainuoja daug dau
giau, negu pyragų iškepti ar bu
telį šampano loterijai paaukoti. 
Tiesa, tokių ištvermingų ir pasi
aukojančių tyliųjų darbininkų 
Sydnėjuje yra daugiau, ne vien 
tik p. Kavaliauskas, bet tikrai 
tenka pasveikinti iniciatorius, ku
rie pradėdami šitų naujovę taiki
niu pasirinko p. K. Kavaliauskų 
kaip pačių ryškiausių Sydnėjuje 
asmenybę.

Minėjimas — pagerbimas pra
dėtas Dainos choro koncertu diri
guojant pačiam p. Kavaliauskui. 
Po įvairių sukrėtimų Sydnėjaus 
lietuvių visuomenei pirmų 
kartų pasirodė visai naujas cho
ras — sustiprėjęs, atjaunėjęs, pa
gausėjęs. Pirmoje koncerto daly
je Dainos vyrų choras sudainavo 
šešias dainas ir po jo sekė mišrus 
Dainos choras, sudainavęs keturias 
dainas. Žinoma dėkingi ir gausūs 
klausytojai išreikalavo, kad dar 
būtų daugiau dainuojama, tad te
ko vienų kitų pakartoti. Vyrų 
chorų pianinu palydėjo p. B. Ki
veris. Solo dainavo P. Ropė vi
sam chorui murmurando prita
riant.

Pasibaigus koncertui ir chorui 

tebesant scenoje įvyko p. K. Kava
liausko pagerbimo aktas. Sydnė
jaus apylinkės pirmininkas p. J. 
Vėteikis, trumpu žodžiu pasveiki
no p. Kavaliauskų ir įteikė dail. 
E. Kubos paruoštų puošnų adresų, 
pasirašytų abiejų apylinkių p-kų, 
kaip dėkingumo ženklų visų Syd
nėjaus lietuvių. Toliau ilgesniu žo
džiu pasveikino ALB Krašto Val
dybos vardu p. E. Kolakauskas, 
kun. P. Butkus, Newcastlio cho
ro dirigentas p. St. Žukas ir Dai
nos choro vardu p. E. Lašaitis.

Raštu p. Kavaliauskų sveikino 
Aušros choro (Canberra) dirigen
tas p. P. Darius, Lituanios cho
ro (Adelaidės) p. V. Šimkus, ALB 
Krašto Valdybos p-kas p. S. Naru-J. 
šis (jis šiuo metu pas Pertho lie
tuvius Vak. Australijoje) ir L 
ir V. Daudarai.

Pabaigoje padėkos žodį tarė 
pats jubiliatas K. Kavaliauskas 
pabrėždamas, kad jis visuomeninė
je ir dainos tarnyboje nepavarg
damas dirba dėl dviejų priežas
čių: 1) tuo, kuo jis šiandie esųs, 
dėkingas tik lietuvių tautai, kuri 
jį tokį išaugino ir dėl to savo dar
bu ir pastangomis mokus tautai 
skolų ir 2) dirbus su choru iš 
meilės pačiai lietuviškai dainai.

Jaudinantis momentas buvo, kai

pasibaigus oficialiai daliai choras 
spontaniškai savo dirigentui už
traukė galingų “Ilgiausių metų!” 

Koncertinei vakaro pusei vado
vavo p. Danutė Bartkevičienė, o 
oficialių dalį pravedė Sydnėjaus 
apyl. vicepirm. p. V. Deikus.

Vėliau sekė gana nuotaikingas 
ir smagus pobūvis. Baigiant dar 
kartų tenka pabrėžti šį naujo cha
rakterio parengimų, kuris grei
čiausia prigis ne tik Sydnėjuje, 
bet ir kitose lietuvių kolonijose.

(ai)

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju ALB Sydnejaus ir Bankstowno Apylinkių 

Valdyboms už surengimą koncerto mano dešimties metų darbo su 
“Dainos” choru sukakčiai paminėti ir puikų adresą ir ALB Krašto 
Valdybai už sveikinimą. Gilią padėką reiškiu už sveikinimus ir do
vanas Sydnejaus lietuvių kapelionui kun. P. Butkui, p.p. I. ir V. 
Dau d ar am s, G. ir V. Kazokams, V. Šliogeriui sen., V.V. Šlioge
riui jun., “Dainos” vyrų chorui ir “Dainos” mišriam chorui už 
sveikinimus, dovanas ir puikų dainavimą; negaliu nepadėkoti ir 
mane sveikinusiems žodžiu ar raštu p. S. Narušiui, Adelaidės “Li
tuania” dirigentui V. Šimkui, Canberros “Aušros” dirigentui P. 
Dariui ir chorui, Newcastle choro dirigentui S. Žukui ir daininin
kams.

Taip pat prašau priimti mano gilią padėką ir visus į šį kon
certą atsilankiusius ir savo atsilankymu bei gausiomis katutėmis 
mūsų darbą įvertinusius.

Sis šiltas Sydnėjaus lietuvių mūsų darbo priėmimas suteikė 
naujo pasiryžimo mūsų darbui ateityje.

K. Kavaliauskas
“Dainos" choro dirigentas

PRANAŠYSTĖ
Bus, Bus mūsų žemėj vėliai 
Bus pavasaris, ir vyturėliai 
Nuo grumstelių suskardens. 
Vėjo verpstės saulės gijom 
Vėl priverps žiedų lelijom 
Ant nudžiugusio vandens.
Paupiais palinkę karklai tiesis, 
Irsis dangumi valtelės šviesios, 
Irsis pūko ežeruos.
Sunkios gervės supsis ore, 
O sodybos kaip altoriai 
Aukso žvakėm sužėruos.
Bus, bus mūsų žemėj vėliai — 
Mūsų kryžkelių rūpintojėliai 
Vėliai bus pas mus svečiuos.

Antanas Jasmantas

Kodėl taip griaudu? Kodėl taip beviltiška 
ir liūdna? Pranašystė gi sako, kad:

Bus, Bus mūsų žemėj vėliai 
Bus pavasaris, ir vyturėliai 
Nuo grumstelių suskardens.

Ir mes žinom, jog simboline prasme poetas 
sako gryną tiesą. Tik nebūtinai apie tai kas bus, o 
kas yra arba, tiksliau, kas yra, bet “nesiskaito”, 
kas mums nepriimtina. Bet mes, taip pat, netiek, 
gal, žinom kiek nujaučiam kas turėtų įvykti ir at
sitikti, kad tai, kas dabar Lietuvoj yra, pasikeis
tų, idant išsipildytų Pranašystė. Šaltis, šiurpi vė
suma padvelkia į mus iš gražių eilėraščio žodžių.

Pats poetas, tuo tarpu, dainuoja ilgesį. Ži
buriuojančių tėviškės vaizdų žavesiui jis atsida
vęs visa širdim, visa savo kūryba. Ir jis būtų 
veidmainis arba nenuoširdus nutylėtojas, neišsa
kydamas ir nepranašaudamas jų prisikėlimo.

Eilėraštis “Pranašystė” telpa A. Jasmanto 
knygoje. “Gruodas”, Ateitis, Brooklyn, 
1965.

Mirė Antanas Rūkas
Liepos 21 d. Čikagoje mirė po

etas, žurnalistas, aktorius ir re- 
žisorius Antanas Rūkas, sulau
kęs 60 metų. Jis yra išleidęs eilę 
poezijos knygų, dramos veikalų, 
romanų.

— ★ —

Kadaise gyvenęs Australijoje 
(Sydnėjuje) visuomenininkas An
tanas Ustijanauskas Amerikoje 
plačiai reiškiasi taip pat lietuviš
koje veikloje ir politikoje. Jis pas
taruoju metu įsteigęs draugijų su
žeistiems Vietname kariams rem
ti ir net Vietnamo premjero gen. 
Ky buvo pakviestas apsilankyti 
Vietname ir būti vyriausybės sve
čiu. Šių kelionę jis atliko birže
lio mėn. ir ten būdamas aplankė 
ir sužeistus lietuvius karus vietos 
ligoninėse.

KREPŠININKAI 
JAU LIETUVOJE

Gauta žinia, kad Amerikos- lie
tuvių studentų krepšininkų ko
manda jau rugpiūčio 14 d. išvyko 
į Vilnių ir ten žada sužaisti visų 

eilę rungtynių su pavergtos Lie
tuvos krepšinio komandomis. Ame 
rikos lietuvių krepšinio komandų 
palydėjo ir eilė kitų asmenų taip, 
kad grupė susidarė beveik tokio 
dydžo, kokia buvo prieš dvejus me
tus Australijoje. Kokie žaidėjai 
ir kas visų išvykos grupę sudaro,
dar neturime tikslių duomenų. 
Žinia, kad vienas kitas žaidėjas 
išvyko, kurį matėme ir Australijo
je.

— * —

Jau baigiamas paruošti Austra
lijos Lietuvių Studentų Sųjungos 
metraštis, kuris leidžiamas Sųjun
gos penkiolikos metų sukakties 
proga. Metraščio redaktorius — 
Andrius Garolis. Tikimasi, kad 
jis pasirodys dar šių metų pabai
goje.

Čikagos dienraštis “Draugas” 
paskelbė jau septynioliktų roma
no konkursų. Terminas įteikti 
konkursui rankraščius — lapkri
čio 1 d.

JUOZAS AUDĖNAS

PASKUTINIS POSĖDIS
Šių dienų akimis žiūrint, Lietu

va ne tik galėjo, bet ir turėjo 
(aš ir tada buvau tos pačios nuo 
manės) pasipriešinti 1939 metų 
Vokietijos puolimui Klaipėdos 
kraštų atplėšti. Tiesa, tuomet vo
kiečiai galėjo užimti visų Lietu
vą. Reiškia, okupacija būtų prasi
dėjusi betn 16 mėnesių anksčiau. 
Bet tas pasipriešinimas prieš Vo
kietijų, kol dar nebuvo prasidė
jęs Antrasis Pasaulinis Karas, 
būtų pasauliui padaręs nepapras
tai didelio įspūdžio. Galimas da
lykas, kad dėl tokio žygio ir šian
dien Lietuva galėtų turėti nema
žiau laisvės už Lenkiją.

Efektingesnis pasipriešinimas 
galėjo būti ir 1939 m. rudenį 
prieš sovietinių karinių įgulų į 
kraštą įleidimą, atsisakius pasira
šyti Kremliaus primetamą “savi
tarpinės pagalbos” sutartį, kol 
sovietai Lietuvos pasienyje netu
rėjo sutelktų didesnių savo kari
nių pajėgų. O jei bent šiek tiek 
būtų buvusi realesnė visų Pabal
tijo valstybių politika, kuomet net 
ir jų kariniai štabai turėdavo 
bendrų konferencijų, pasipriešini
mas sovietinių įgulų įvedimui ga
lėjo būti labai efektingas.

Po manęs paėmė žodį gen. K. 
Musteikis. Kalbėjo trumpai, ne
dėstydamas nė gynimo planų, nė 
karo padarinių. Jis, pritardamas 
prezidento nuomonei, pasisakė, 
kad jei raud. armija žengsianti 
per Lietuvos sieną, turėtume gin
tis ginklu.

Po jo kalbos, prezidentas pa
klausė šviet. min. dr. Jokanto ir 
valstybės kontrolieriaus Šakenio 
nuomonės. Abu visai trumpais 
žodžiais pasisakė: “Vistiek reikia 
pasipriešinti.”

Susisiekimo min. Masiliūnas pa
teikė naujų pasiūlymą, kuris buvo 
maždaug taip pasakytas: “Efek-

TĘISINYS

tingai pasipriešinti neįmanoma. 
Reikia sovietams pasiųsti protestų 
dėl sudarytųjų sutarčių laužymo 
ir visai vyrausybei pasitraukti iš 
Lietuvos.”

Dėl šio pasiūlymo niekas nė žo
džio nepasakė, o prezidentas pra
leido jį lyg negirdomis.

Teisingumo min. Tamošaitis 
savo nuomonės visai nepasakė.

Atrodė, kad visi kalbėtojai ne
siūlė geriausios išeities, o tik jos 
ieškojo.

Šių diskusijų metu buvo baigtas 
iššifruoti visas ultimatumo teks
tas ir čia pat tuojau perskaity
tas. Jame jokių papildomų reika
lavimų nebuvo, o tik kaltinimai ir 
reikalavimų motyvai.

Gana šiurkštus buvo ir ultima
tumo įteikimas, kurį gana vaiz
džiai aprašo dr. Natkevičius. Ul
timatumą įteikdamas, Molotovas 
pabrėžė, kad nežiūrint to, koks 
atsakymas bus gautas, sovietų 
kariuomenė vistiek įžengsianti į 
Lietuvą.

Po to, prezidento paklausti, sa
vo nuomones posėdyje dalyvavę 
generolai: Vitkauskas su Pundze
vičių. Jie abu tvirtino, kad esa
mose sąlygose ginklu pasipriešin
ti sovietų kariuomenei nesą gali
ma. Savo pasakytąją mintį gen. 
Pundzevičius atpasakojo pareiš
kime, įteiktame Kersteno Tyrinė
jimo Komisijai (per Lietuvos 
Laisvės Komitetą) šitaip:

*

“Birželio 14-15 naktį įvyko 
pas Resp. Prezidentą vyriau
sybės posėdis, kuriame ir man 
informacijos tikslu, kaip ka
riuomenės štabo viršininkui, 
teko dalyvauti. Įvertinusi su
sidariusių situacijų, vyriausy
bė nutarė ultimatumų priim
ti. Motyvai, kurie buvo palies

ti pasitarimo metu: kariuome
nės kiekis mažas, priešo įgu
los laiko užėmę vienus svar
besnių Lietuvos teritorijos 
strateginių punktų ir savo 
skaičiumi prašoka mūsų ka
riuomenę. Mobilizaciniai pla
nai suardyti ir mobilizacijų 

įvykdyti neįmanoma. Be to, 
pasieny didelės raud. armijos 
masės. Taigi, priešinimosi pa
sekmės — tragiškos. Buvo 
atsiklausta ir mano nuomo
nės, ar įmanomas pasiprieši
nimas technišku požiūriu. Tu
rėdamas galvoje tas pačias 
priežastis, atsakiau neigia
mai”.

Reikia pabrėžti dar vienų svar
bių aplinkybę. Užs. reik. min. 
Urbšys to vyriausybės posėdžio 
metu sėdėjo Lietuvos atstovybėje 
Maskvoje ir drauge su dr. Nat
kevičių palaikė nuolatinį ryšį su 
mumis. Abu sutartinai ir bent du 
kartu primygtinai spaudė nedels
ti ir kuo greičiau ultimatumų pri
imti. Kai tuo klausimu jie antrų 
kartų paskambino iš Maskvos, ir 
po pasikalbėjimo su jais V. Ma
taitis su E. Turausku dešifra
vo telefonogramų (raginant kuo 
greičiau priimti ultimatumų), 
Smetona replikavo: “Karščiuojasi 
du jaunuoliai”. Turiu pastebėti, 
kad Urbšio ir Natkevičiaus bal
sai iš Maskvos daug svėrė tose 
ultimatumo diskusijose.

Pagaliau paėmė žodį min. pirm. 
Merkys. Trumpai paanalizavęs 
išgirstuosius pasisakymus, būda
mas labai prislėgtoje nuotaikoje, 
pasakė lyg ir išvestinę nuomonę: 
“Reikia priimti pirmieji du ulti
matumo punktai, o dėl trečiojo — 
prašyti Kremliaus, kad priimtų 
naująjį min. pirmininkų pasitar
ti”.

Min. pirm. Merkio pasisakymas 
buvo lygu jo atsistatydinimo pa
reiškimui.

Tuoj po to buvo pradėtas svars
tyti naujos vyriausybės sudarymo 
klausimas. Kaip atsimenate, dar 
prieš pradedant ultimatumo disku
sijas, Smetona pasisakė sutinkąs 
svarstyti tik vieną jo reikalavi
mų — naujos vyriausybės sudary
mų. Todėl šiam klausimui svars
tyti nebebuvo jokių kliūčių, nes 
prezidentas, taip pasakydamas, 
lyg ir priėmė Merkio vyirausybės 
atsistatydinimų.

Pirmoje vietoje, iškilo naujo 
min. pirmininko klausimas. Kas 
gi turėtų sudaryti vyriausybę, ku
ri būtų ir Lietuvai ir Sovietų Są
jungai priimtina? Paprašęs žo
džio, Bizauskas primnė birželio 12 
d. posėdyje girdėtus Merkio žo
džius, kad jam esant Kremliuje, 
Molotovas priekaištavęs, kodėl 
gen. Raštikis buvo paleistas iš 
kariuomenės vado pareigų. Jis, 
anot Molotovo, buvęs Maskvai pa
lankus asmuo. Tokiam Bizausko 
pasiūlymui dėl Raštikio kandida
tūros niekas nesipriešino ir nie
kas jokio kito kandidato į min. 
pirmininkus nepasiūlė. Tuo pačiu 
reikalas visų buvo sutartas. Tai 
buvo apie 4 vai. ryto.

Gen. Pundzevičius paskhmbino 
gen. Raštikiui, pasakė siunčiąs 
savo šoferį ir prašė tuojau atva
žiuoti į prezidentūrų. Posėdis bu
vo kuriam laikui pertrauktas.

Ilga ir nejauki pertrauka. Pre
zidentas išėjo į kitus kambarius. 
Ministerial ir generolai išsivaikš
čiojo po didįjį kambarį. Vieni žiū
rinėjo pro langus į jau gerokai 
prabrėškusių dienos aušrų, kiti 
rūkė, dalinos cigaretėmis ir tarpu
savyje šnekučiavosi. O gal nauja 
vyriausybė dar susikalbės su 
Kremliumi? Gal čia tik jie nori 
mus pagųzdinti? Gal, gal ir dar 
kartų gal—mėginome vienas ki
tam kartoti, beveik netikėdami, 
kad bolševikai nuo invazijos susi
laikytų. Bet juk Merkys ilgai 
“viešėjo” Maskvoje, daug kartų 
matėsi su Molotovu ir kitais 

Kremliaus valdovais. Bet iš jo 
pranešimų nebuvo matyti, kad jis 
būtų pajutęs visiškos okupacijos 
pavojų.

Atvykus gen. Raštikiui, prasidė
jo antroji posėdžio dalis. Smetona 
ir Merkys supažindino gen. Raš- 
tikį su gautuoju sovietų ultimatu
mu, nupasakojo pirmoje posėdžio 
dalyje vykusias diskusijas, kartu 
pabrėždami, kad Merkio vyriausy
bės atsistatydinimų prezidentas 
priėmęs. Pagaliau pasakė, kad yra 
nusistatyta gen. Raštikį kviesti 
sudaryti naujų vyriausybę. Tuo 
reikalu generolas esųs čia ir iš
kviestas. Čia pat prezidentas pa
prašė sutikti sudaryti naujų vy
riausybę ir pasisakyti dėl paties 
ultimatumo.

Gen. Raštikis, gavęs žodį, pa
brėžė susidariusios padėties rim
tumą ir busimosios naujos vyriau
sybės darbų sunkumus. Iš jo kal
bos jutosi pasitikėjimas savimi, 
be jokio nustebimo, kad jis ne 
tik prezidento, bet ir Merkio vy
riausybės šioms svarbioms valsty
binėms pareigoms buvo parinktas. 
To paties Merkio, kuris jį prieš 
keletą mėnesių buvo atleidęs iš 
kariuomenės vado pareigų. Gyve
nime kuriozų netrūksta. Jutosi, 
kad jame pakilo savotiškas per
galės jausmas ir tuo pačiu, valsty 
biniame gyvenime didesnis savo 
vertės įkainojimas. Jis pasisakė 
priimąs prezidento ir vyriausybės 
pasiūlymą sudaryti naujų vyriau
sybę. O dėl ultimatumo, jis pasi
sakė, kad esamose sąlygose jį 
reikia priimti.

Anot jo: “...atsižvelgdamas į tai, 
jog krašto viduje turime stiprias 
karines bazes, kad kariuomenė nė
ra paruošta pasipriešinti, kad 
laiko liko tik porų valandų ir 
kad gynimo organizuoti jau ne
galima, aš manau, kad dabar jau 
ne laikas kalbėti apie pasipriešini
mų ir mes ginkluoti negalime prie
šintis.” ,

Tiesa, gen. Raštikis savo nuo
monę dėstė daugiau kariniu požiū
riu, bet gi jam, kaip ir kiekvienam 
kitam, svarbiausia rūpėjo tautos 

ateitis. Vieniems atrodė, kad jei 
ginsimės ginklu, bus apginta tau
tos garbė, kitiems—būtų perdide- 
lė tautos auka, padėta dėl gar
bės.

Paprašęs žodžio, gen. Musteikis 
pasakė, kad viskų be niekur nieko 
priimti būtų negerai. Jis pasiū
lė, pasiųsti Sov. Rusijai protestų 
dėl tarpusavės pagalbos ir kitų 
sutarčių laužymo, nors ultimatu
mas ir priimamas.

Panašų protestų posėdžio pra
džioje buvo pasiūlęs susis, min. 
Masiliūnas.

Šiam pasiūlymui pritarė prezi
dentas, tuojau pritariau aš ir ki
ti. Generolas Raštikis dėl to kiek 
suabejojo. Buvo pritarta pačiam 
principui. Jokio teksto niekas ne
turėjo ir neskaitė. A. Smetona sa
vo atsiminimuose pateikia net du 
protesto tekstus (“Margutis’’, Nr. 
7-8, 1955 m.) Galimas daiktas, 
kad kas nors juos buvo sureda
gavęs po posėdžio. Visai buvau 
tikras, kad protestas buvo įteik
tas Kremliui drauge su atsaky
mu į ultimatumų. Tačiau, kaip 
matyti iš minėtų Smetonos atsimi
nimų, Min. Tarybos dir. M. Ži
linskas jį piainformavęs, kad į 
ultimatumų buvę telegrafuota be 
jokių pastabų. Iš to reikia supars- 
ti, kad Kremliui tebuvo pranešta, 
jog ultimatumas priimtas ir nau
jų vyriausybę sudaryti pavesta 
gen. S. Raštikiui.

Jei tas protestas Maskvai ne
buvo pasiųstas, tai dėl to kas nors 
yra kaltas. Pirmiausia, posėdžiui 
pirmininkavęs prez. Smetona tąjį 
nutarimų turėjo posėdyje praves
ti pilnu tekstu. Jis to nepadarė. 
Kai buvo priimtas protesto princi
pas, tai po posėdžio jo tekstų tu
rėjo surašyti laik. einąs pareigas 
min. pirm. Merkys su K. Bizaus
ku ir prez. Smetona.

Nors protestas ir buvo priimtas, 
bet neturime nė jo turinio, nė įro
dymų, kad jis Kremliuje būtų bu
vęs įteiktas. Labai gaila, bet taip 
yra.

(Nukelta į psl. i)
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UŽSIMOJIMAI ADELAIDĖJE
(Iš pasikalbėjimo su Adelaidės bendruomenės pirmininku V. Raginiu).

50 METŲ JUBILIEJUS
Lietuvos Nepriklausomybės pa

skelbimo 50 metų sukaktuves Ade-

V

Dail. L. Urbono išvyka
laidė norėtų ypatingai atžymėti

Blogai nesupraskit, jei pasaky
siu, kad Adelaidės bendruomenės 
pirmininkas p. Raginis yra nakti
nis paukštis. Tuo laiku, kai mūsų 
dauguma dirba pluša visose įma
nomose dolerį užkalti vietose, Ra
ginis ramiausiai sau pučia arba 
verčasi ant kito šono. Dėl to, su
simildami, nebandykite jo prisi
saukti telefonu vidurdienyje, nes 
visai galimas daiktas, kad jis jū
sų paklaus: “Koks biesas verčia 
skambinti vidurnaktyje?”.

Raginį pavadinau naktiniu 
paukščiu tik dėlto, kad jis sau 
duoną pelnosi naktinės pamainos 
darbu. Jau metų metai. Nuo pat 
pirmos atsiradimo dienos Adelai
dėje. Nedėkinga tai pamaina nor
maliam gyvenimui. Nedėkinga ir 
visuomeniniam darbui. Nežiūrint 
viso to, Raginis, atrodo, negali 
nupurtyti visuomeninių pareigų 
nuo savo pečių. Per visus dešimtį 
metų nuo Adelaidės Lietuvių Są
jungos įsikūrimo dienos, jis buvo 
jos pirmininku ir iš pareigų pa
sitraukė tik tada, kai pagrindinis 
Sąjungos tikslas — įgyti ir pilnai 
sutvarkyti Lietuvių Namus — 
buvo galutinai įgyvendintas. Pa
sitraukęs iš AL S-gos, Raginis 
neilgai ilsėjosi. Šių metų pradžio
je jis pasiėmė kitas nemažiau 
atsakingas ir rūpesčių pilnas ben
druomenės pirmininko pareigas. 
Ne iš malonumo, bet grynai iš 
pareigos supratimo, iš gyvo rei
kalo imtis darbo, kurio daugelis

PASKUTINIS...
(Atkelta iš ps. 3)

šitame didžiausios reikšmės tu
rinčiame istoriniame Lietuvos vy
riausybės posėdyje buvo svarsto
mas ir sprendžiamas labai didelis 
ir sunkus klausimas. Jo, kaip ir 
kiekvieno sudėtingo klausimo svar 
stymas užtruko gana ilgai. Į po
sėdžio pabaigą visai išryškėjo, kad 
sovietų grėsmei ginklu pasiprie
šinti nebegalima ir reikia ieško
ti kitos išeities. Diskusijose dėl 
ultimatumo ir dėl kitokios išeities, 
buvo pareikšta įvarių nuomonių. 
Jų buvo ir už ultimatumo priėmi
mą ir prieš. Kiekviena nuomonė 
pagrįsta ir apgalvotai tarta. Ne
buvo ypatingų pasikarščiavimų, 
nebuvo nė pakelto tono. Nė vienas 
dalyvis nebuvo galvos praradęs.

Tiesa, Smetona kartą padrama- 
tizavo: atsistojo ir išėjo iš posė
džio. Bet atvėsęs sugrįžo ir toliau 
pirmininkavo, kaip niekur nieko.

Atvykus gen. Raštikiui į posėdį, 
Smetona ir Merkys išryškino po
sėdžio dalyvių nuomones. Man 
atrodo, kad mus visus, gen. Raš
tikis savo žodžiu buvo galutinai 
paveikęs.

kratosi visom keturiom.
★

Raginis, reikia pasakyti, į visą 
bendruomeninių reikalų komplek
są yra pasinėręs iki pat pakau
šio. Jau vien iš pasikalbėjimo su 
juo lengva buvo susidaryti įspūdį, 
kad bendruomeniniais reikalais 
jis sielojosi tiek naktinių pamai
nų metu, tiek ir nuo to darbo 
laisvom valandom. Tačiau jis pats 
įsakmiai pabrėžia , kad į vietos 
bendruomeninį darbą yra įsijun
gusi visa eilė labai nuoširdžių 
adelaidiškių, kurie visus reikalus 
tikrai pasigėrėtinai stumia į prie
kį. Jie visi, anot Raginio, esą pa
siryžę nugalėti kiekvieną pasitai
kančią kliūtį.

Bėgamąsias bendruomenines ak
tualijas pirmininkas grupuoja ši
taip: 1. Penktosios Lietuvių Die
nos Adelaidėje; 2. Nepriklauso
mybės paskelbimo 50 metų jubi
liejus; 3. Tautos šventė (Rugsėjo 
8-toji); 4. Adelaidės Meno Festi
valis 1968 m. kovo mėnesį; 5. San
tykiai su kitom pabaltiečių kolo
nijom; 6. Atstovavimas lietuvių 
pas Geruosius Kaimynus ir Pa
vergtųjų Tautų komitete.

LIETUVIŲ DIENOS

Vos tik gavus Krašto Valdybos 
ir Krašto Kultūros Tarybos raš
tišką pavedimą apylinkės valdyba 
padarė pirmuosius žingsnius Lie
tuvių Dienų organizavimo reika
lais. Jau gegužės 26 dieną buvo su
šaukti pasitarimui visų lietuviš
kų organizacijų atstovai, ALB 
Krašto Tarybos nariai, pavieniai 
kultūrininkai ir visuomenininkai. 
Šiame susirinkime paaiškėjo, kad 
Lietuvių Dienų organizavimui rei
kalinga net 14 sekcijų. Čia pat 
buvo išrinkti ir tų sekcijų vado
vai:

1. Dainų šventės sekcija (vado
vauja V. Šimkus);

2. Jaunųjų menininkų sekcija 
(vadovauja G. Vasiliauskienė);

3. Meno parodų (vad. Ieva Po
cienė) ;

4. Teatro (vad. Jurgis Jonavi- 
čius);

5. Literatūros (vad. Pulgis An
driušis) ;

6. Muziejaus-Archyvo ir spau
dos (vad. Jonas Vanagas);

7. Foto (vad. V. Vosyliaus);
8. Tautinių šokių (vad. V. 

Straukas);
9. Propagandos (V. Radzevi

čius) ;
10. Finansų (K. Pocius);
11. Maitinimo (ALB Moterų Sek

cijos pirmininkė);
12 Krašto Tarybos (apylinkės 

pirmininkas);

V. Raginis 
Adelaidės Apyl. Pirmininkas

13. Jaunimo (St. Urnevičius, V. 
Neverauskas ir studentų atstovas) 
ir

14. Butų ir Transporto (bus su
daryta vėliau).

Šių išvardintų sekcijų vadovai 
sudaro Penktųjų Lietuvių Dienų 
Komitetą; kiekviena sekcija rū
pinasi savo reikalais netarpiškai 
ir sekcijų vadovai atsakingi už 
kiekvenos sekcijos darbą.

Užsukusi šį mechanizmą, apy
linkės valdyba netrukus sukvietė 
pasitarimui Lietuvių Dienų komi
tetą, kuris išrinko Lietuvių Die
nų Prezidiumą. Jį sudaro J. Jana
vičius (pirmininkas), V. Radze
vičius (sekretorius), K. Pocius 
(iždininkas), G. Vasiliauskienė ir 
Ieva Pocienė (narės). Prezidiu
mas atliks visą koordinacinį dar
bą, talkininkaus kiekvienai sekci
jai ir palaikys kontaktą su kito
mis Australijos lietuvių kolonijo
mis visais bendriniais Lietuvių 
Dienas liečiančiais klausimais.

Nors apylinkės valdyba taria, 
kad ji atliko Centro jai pavestus 
uždavinius, tačiau V. Raginio gi
liausiu įsitikinimu, apylinkės val
dyba bus nuolatiniame kontakte 
su kiekviena sekcija ir kiekvienai 
iš jų nuoširdžiausiai talkininkaus. 
Lietuvių Dienų parengimai negali 
kristi ant vieno žmogaus ar vie
nos organizacijos pečių. Apylinkės 
pirmininkas neabejoja, kad busi
mųjų Lietuvių Dienų reikalais 
Adelaidėje, atėjus laikui, visu nuo
širdumu rūpinsis ir jų parengi
mą rems kiekvienas adelaidiškis, 
puikiai žinodamas, jog nuo tos pa
ramos didele dalimi priklausys ir 
Lietuvių Dienų sklandus prave- 
dimas.

ir iškilmingiau atšvęsti. Lietuviai 
tas iškilmes atskirai minės vasa
rio 17 arba 18 dieną. Tiksli data 
visuomenei bus pranešta vėliau, 
nes datos pasirinkimas priklausys 
nuo galutinio programos sudary
mo ir nuo salės gavimo. Pagrin
dinę iškilmių dalį sudarys Budriū- 
no kantata Tėviškės Namai, kurią 
visu atsidėjimu ruošia Adelaidėje 
ypatinga mėgiamas ir brangina
mas Lituania choras, vadovauja
mas jo įkūrėjo muziko V. Šim
kaus.

Jubiliejinės Nepriklausomybės 
šventės programos sudarymu rū
pinasi daug šioje srityje dirbęs J. 
Neverauskas, padedant Lietuvių 
Dienų Komiteto kultūrinių sekci
jų vadovams.

Šiandien dar negalima pasakyti, 
ar pavyks suorganizuoti iškilmin
gą vakarienę, kuri ankstyvesniuo
se pasitarimuose buvo numatyta. 
Ji labai surišta su minėjimo data, 
tačiau apylinkės valdyba darys vi
sa, kas galima, kad pageidavimai 
būtų įvykdyti.

Kadangi tais pačiais metais ne
priklausomybės jubiliejai suei
na Latvijai ir Estijai, tai Baltų 
Tarybos nutarimu, bendras minė
jimas bus suorganizuotas Adelai
dėje apie birželio vidurį.

TAUTOS ŠVENTĖ
Rugsėjo aštuntosios Tautos 

Šventė šiemet Adelaidėje bus šven 
čiama rugsėjo 10 dieną. Kadan
gi Lituania choras savo energiją 
yra nukreipęs į Kantatos paruo
šimą, tai jis minėjimo programo
je nedalyvaus (net ir savo tradi
cinio metinio koncerto neduos). J. 
Neverauskui, kuris ruošia šios 
šventės programą, daug padeda 
solistė p. G. Vasiliauskienė. Ji su
tiko ne tik pati mielai dalyvauti 
programoje, bet taip pat atitinka
mai paruošia ir savo vadovauja
mą vyrų oktetą, kuris Adelaidėje 
smarkiai populiarėja. I programą 
įsijungia jauna ir visų adelaidiš
kių mėgiama pianistė N. Masiuly
tė, o taip pat ir tautinių šokių 
grupė, vadovaujama V. Strauko. 
Paskaitą skaityti sutiko Austra
lijos skautų vadas Vyt. Neveraus
kas.

Minėjimas, kaip įprasta, prasi
dės vėliavų pakėlimais Lietuvių 
Namuose ir šv. Kazimiero parapi
jos šventoriuje. Iškilmingas pa
maldas atlaikys parapijos klebo
nas kun. A. Kazlauskas MIC.

LIETUVIŲ ATSTOVAI
Kadangi latvių ir estų bendruo

menių krašto vadybos yra Adelai
dėje, ta Federalinėj Baltų Tary
boj lietuvius turi atstovauti mūsų

Pereitą savaitę dail. Leonas Ur
bonas su žmona automobiliu buvo 
pasiekęs Adelaidę, kur buvo ap
sistojęs pas žinomą muziejininką 
J. Vanagą. Būdamas Adelaidėje 
jis apžiūrėjo Adelaidės Lietuvių 
muziejų, kuris jam padarė tikrai 
didelį įspūdį ir stebėjosi to mu
ziejaus kūrėjo Jono Vanago suma
numu ir ištverme. Šiam muziejui 
jis padovanojo savo du kūrinius ir 
buvo nuvežęs taip pat dail. V. 
Rato vieną kūrinį ir eilę kitokios 
muziejinės bei archyvinės medžia
gos. Dail. L. Urbono teigimu, šis 
muziejus tikrai yra didelis užsi
mojimas ir jį turėtų remti visi 
Australijos lietuviai jam padova
nodami įvairių dalykų, kurie bū
tų tinkami muziejuje kaip ekspo
natai. Šis muziejus reprezentuo
ja ne vien Adelaidės lietuvius,

GROŽIO PASLAPTYS

Krašto Valdybos atstovas. Ankš
čiau Krašto Valdybą čia atstova
vo Juozas Lapšys. Dėl studijų jam 
pasitraukus, dabar Krašto Valdy
bą atstovauja Vitalius Linkus. Fe
deralinė Baltų Taryba svarsto vi
sų trijų tautybių bendrus reika
lus Australijoj ir mūsų atstovo 
pareigos šioj Taryboj yra labai 
svarbios. Apylinkės valdybai malo
nu, kad tiek ankstyvesnis atstovas 
p. Lapšys, tiek dabartinis, p. Lin
kus, lietuvius pasigėrėtinai atsto
vauja. šia linkme buvo atitinka
mai painformuotas ir Adelaidėje 
viešėjęs Krašto Valdybos pirmi
ninkas p. S. Narušis.

Vietos reikalams yra vietinė 
Pietų Australijos Baltų Taryba, 
kurioje lietuvius atstovauja tie 
patys kolonijos visuomenininkai 
(p.p. Iz. Lapšys ir V. Linkus). Jau 
visa eilė metų ši Taryba ypatin
gai rūpinasi trėmimu minėjimais, 
neskaitant kitų jai tenkančių pa
reigų.

Prie Gerųjų Kaimynų (Good 
Neighbour Council) Pietų Austra
lijos lietuviai visada buvo atitin
kamai atstovaujami. Šiuo metu 
mus čia atstovauja V. Neveraus
kas ir A. Stepanas. Jaunas visuo
menininkas, medicinos mokslus 
bebaigiąs Antanas Stepanas pa
keitė ankstyvesnę atstovę ponią J. 
Vabolienę, kuri rengiasi išsikelti 
iš Adelaidės.

Prie Pavergtųjų Tautų Komite
to, kuris rūpinasi politiniu paverg 
tų tautų laisvinimo aspektu, lietu
vius atstovavo Martynas Pocius. 
Dabar jis iš savo pareigų pasi
traukia, ir apylinkės valdyba ieš
ko naujo atstovo.

★
Išvardinta tik dalis darbų, ku

riais apylinkės valdybai tenka bė- 
gamom dienom rūpintis. Prabėgom 
užsiminta apie organizacijas, ku
riose lietuviams reikalinga turėti 
savo atstovus.

Apylinkės valdyba dėkinga vi
siems, kurie padeda jai eiti pasi-

bet ir visus Australijos lietuvius 
ir net visą lietuvių tautą, nes toks 
muziejus bene esąs vienintėlis pa
saulyje, iš kurio išstatytų ekspo
natų svetimtautis lengvai gali su
sidaryti nuovoką apie lietuvių kul
tūrą ir pačią tautą.

Būdamas Adealaidėje dail. Ur
bonas dar spėjo susitikti su ALB 
Krašto Valdybos p-ku p. S. Na- 
rašiu, kuris kaip tik rengėsi vyk
ti į Perthą. Dailininko teigimu, p. 
Narušis esąs labai geros nuotai
kos ir džiaugiasi savo vykdomos 
misijos pasisekimu.

Dar būdamas Amerikoje dail. 
Urbonas buvo susitikęs su pagar
sėjusiu fotografu tėvu jėzuitu J. 
Keziu, kuris padarė apie 126 dai
lininko darbų spalvotų nuotraukų. 
Grįžęs į Sydnėjų dail. Urbonas 
įkalbėjo į juostelę savo pastabas 
apie meną, kūrybą atitinkamai 
apibūdindamas kiekvienoje nuo
traukoje pavaizduotą jo kūrinį. 
Šiuo metu jo nuotraukos ir įkal
bėjimai demonstruojami Čikagoje 
ir turimomis žiniomis publika šia 
naujove labai sužavėta, Nuotrau
kos ir juostelė bus demonstruo
jama ir kitose U.S.A, vietovė
se.

Rugsėjo pabaigoje ir spalio pra
džioje įvyks dail. Urbono dailės 
individualinė paroda vienoje iš 
Čikagos žymiausių — Conrad ga
lerijoje. Šioje galerijoje kaip tik 
ir buvo demonstruojamos dalinin
ko darbų nuotraukos su autentiš
ku įkalbėjimu.

Jei kas, iš tame posėdyje sėdė
jusių dalyvių, o dar ypač prezi
dentas, po viso to būtų ir toliau 
pasilikęs kitokios nuomonės, kad 
reikia ginklu priešintis, tai jis 
būtų ne tik pasisakęs prieš gen. 
Raštikio kandidatūrą į min. pirmi
ninkus, bet turėdamas savo ran
kose konstitucinę galią, nebūtų 
skyręs Raštikio toms pareigoms. 
Nebūtų pavedęs jam sudaryti to
kią vyriausybę, kurios pirminin
kas tokiu svarbiu klausimu yra 
priešingos nuomonės, kaip pats 
prezidentas.

Iš viso to, prašosi viena visai 
logiška ir aiški išvada:
TAME ISTORINIAME BIRŽE
LIO U-l5 NAKTIES VYRIAU
SYBĖS POSĖDYJE, N E ŽIU 
RINT ANKSTYVESNIŲ PASI
SAKYMŲ DISKUSIJŲ EIGOJE, 
VISI POSĖDŽIO DALYVIAI 
PALIKO TOS NUOMONĖS, KAD 
PASIPRIEŠINTI SOVIETŲ KA
RIUOMENEI GINKLU NEĮMA
NOMA — REIKIA PASIŲSTI 
PROTESTĄ.

Kadangi Urbšys su Natkevičių 
iš Maskvos bent du kartu tele
fonu ragino skubėti priimti ulti
matumą, o fin. min. Galvanauskas, 
tame posėdyje nedalyvavęs ir sa
vo nuomonės pareikšti negalėjęs, 
paskui buvo net į Paleckio “vy
riausybę” įėjęs, tad reikia prileis-

Prieš penkis tūkstančius metų 
tarp Tigro ir Eufrato upių egizis- 
tavusio Sumerijos krašto mote
rys naudojo stebėtinai panašias 
grožio priemones, kaip ir šiandien. 
Jų kapų iškasenose randamos an
takiams pešioti žnypliukės ir ra
žui uždėti lopetėlės.

Senovės Egipto moterys labai 
gausiai naudojo spalvas: an
takių vokus žaliai, pabrėždavo a- 
kis juodai ir pešdavo antakius, 
kad sudarytų gražesnę formą. 
Savo kosmetikos priemones flįni- 
kydavo skyriais sudalytose dėžu
tėse, kur buvo sudedami atski
rai plaukų sagtukai, šepečiai, al
kūnių pagalvėlės, tepalai ir kve
palai.

Romos imperijos laikai pasižy
mėjo savo prabanga. Niekad mo
terys tiek nekreipė dėmesio į gro
žį ir kosmetiką. Nerono žmona Po- 
peja turėjo šimtą vergų, kurie 
rūpinosi jos tualetais, šukuosena 
ir veido priežiūra. Ji visada ke
liaudavo, lydima 500 asilių, kurių 
piene ji kasdien maudydavosi. Po
etas Juvenalis taip išsireiškė sa
vo išsirinktai damai: “Tavo ža
vumas sudėtas į šimtą skirtingų 
puodelių, ir tavo veidas neina su 
tavim drauge miegot...”

Net ir viduramžiuose grožio kul
tas nesumažėjo, tik šiek tiek su
prastėjo. Damos, dėl kurių ko
vojo galantiški riteriai .nenaudo

ją.
Aštuonioliktam šimtmety ponios 

atrodė kaip paveikslai, kirptais 
plaukais, padengtais pudra. Jų 
veidai buvo taip išdažyti, kad jos 
vengdavo sėsti prie atviros ugnies 
kad nepasileistų dažai. Perukai 
kartais būdavo trijų pėdų aukš
tumo, sudaryti iš didžiulių kuokš- 
čių plaukų, pritepti pomados ir 
papuošti jardų jardais kaspinų. 
Tokie “meno kūriniai” galėjo būt 
šukuojami ir plaunami tik kartą 
per du mėnesius. Nakties metu 
juos uždengdavo maišeliais, ir kil
niosios ponios miegodavo sėdėda
mos.

Retkarčiais kosmetikos naudoji
mą būdavo bandoma uždrausti. 
1770 metais Kvekerių Pensilvani
joje galiojo įstatymas, leidžiąs 
vyrams anuliuoti vedybas, jei jie 
pagaudavo savo žmonas, naudo
jančias bet kurias kosmetikos prie 
mones.

Devynioliktame šimtmety gro-1 
žio šaltiniu tapo daržovės. Odos 
priežiūrai buvo pradėta naudoti 
agurkų pienas, krienų košė, vy
nuogių sunka ir svogūnų kremas. 
Kai kurias priemones galima būtų 
patiekt vietoj deserto: apelsinų 
žiedų vanduo, rožių pienas, že
muogių ir medaus kremas.
Matriarchaliniais karalienės Vik

torijos valdymo metais kosmetikos 
naudojimas sumažėjo, nes pati ka-

pabarstydavo pipirais, kad pa
raustų...

(Mot.)

SPAUDOS BALIUS
LAPKRIČIO 11 D.

SYDNEY TOWN HALL

imtas pareigas, o jos ypatinga pa
reigas, o jos ypatinga pagarba 
priklauso visiems tiems, kurie ne
tarpiškai su ja bendradarbiauja 
ir kurie atlieka įvairiausias atsto
vavimo pareigas. Visų adelaidiš- 
ki vieningumas yra laidas atei
ties užsimojimams. Taip galvoja 
pirmininkas. Ar neturėtume mes 
jam pritarti?

VI. Radzevičius

SKAITYTOJAS 
PASISAKO

Perskaitęs Mūsų Pastogės Nr. 
32 straipsnį “Nemesk kelio dėl ta
kelio” ryžiausi nuodugniau susipa
žinti su vedamojo straipsnio “Ko 
mums stinga” (M.P. Nr. 31) min
timis.

Man prisiminė ši trumpa pasa
ka. Tėvas užtiko savo du sūnus 
besiginčijančius dėl spalvų prie
šais juos stovinčios vazos. Kiek
vienam ji atrodė kitokios spalvos. 
Tėvas priėjo prie vieno sūnaus ir 
pažvelgė į vazą ir priėjęs prie ki
ti lygiai žvilgterėjo į vazą. Ir tada 
tarė: jūs esate abu teisūs, nes tas 
pats daiktas atrodo kitaip, jeigu 
ne iš to paties taško į jį žiūri
ma.

Ši išvada įsidėmėtina. Jau aš 
susidariau kitokį įspūdį dėl pa
reikštų minčių straipsnyje “Ko 
mums stinga?” ir šiame straips
nyje jau nerandu minčių, kurios 
bandytų ką nors pakreipti iš ke
lio į takelį. Kaip aš suprantu, mi
nėtam straipsny pareikštos min
tys nurodo, kad mūsų tarpe pa
sireiškia jau dažnas nedarnumas 
taip pat pasireiškia ir stoka nuo
širdumo nagrinėjant bei svarstant 
kokį nors klausimą ir net užmeta
mi apkaltinimai dėl pareikštų 
skirtingų minčių. O kas svarbiau
sia — tame straipsnyje skatina
ma prie vieningumo. Ir aš tam 
pilnai pritariu, nes sunkūs daik
tai pakeliami tik daugelio rankų. 
Tame straipsnyje taip pat skati
nama prie tolerancijos ir net mei
lės priešingų minčių reiškėjams.

M.P. Skaitytojas

ĮDOMŪS FAKTAI

1961 m. pietinės JAV dalies 
gyventojas beardamas dirvą už
tiko griaučius jūrų pabaisos, mo
kslininkų vadinamos zeugodon, 
kuris gyvenęs prieš 70 milijonų 
metų. Taip pat nustatė, kad tuo 
metu visa pietinė JAV dalis buvu
si po vandeniu.

Šalia oro vanduo yra pats svar
biausias elementas gyvybei palai
kyti. Be vandens išmirtų žemėje 
visa gyvūnija ir augmenija. Van
duo sudaro net du trečdalius vi
so žmogaus kūno. Sušalusį van
denį žmonės naudoja kaip gerą 
maisto prezervuotoją, skystas

ti, kad jis, kaip ir Urbšys, su tuo 
vyriausybės nusistatymu ir nuta
rimu sutiko.

jo veidui ryškių spalvų, bet jos 
buvo smarkiai pudruotos, kad su
darytų trapią porceleninę išvaiz-

ralienė šitoms tuštybėms neprita
rė. Moterys plodavo delnais sau 
veidus, kramtydavo lūpas arba

vanduo palaiko gyvybę, o vandens 
jgarai išnaudojami kaip variklis 
įvairiose mašinose.

Paruošė Bill Wilson

Tūkstančius metų žmonija nau
dojasi jūra kaip maisto šaltiniu 
ir susisiekimo priemone. Per ilgą 
laiką nustatė sroves, vėjų kryp
tis ir potvynius bei atoslūgius, bet 
labai nedaug žino, kas vyksta jū
rų gelmėse. Amerikos okeanų ty
rinėtojai išrado tokį prietaisą ku-
ris sujungtas su televizijos kame
ra gali fotografuoti vandenų gel
mes.
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Sportas Adelaidėje

Paskutinių poros savaičių vytie- 
čių krepšinio komandų rezultatai 
gana liūdnoki. Pirmoji komanda, 
atrodo, nepajėgs pasiekti laimėji
mo ir paliks paskutinėje vietoje. 
Žinant, kiek šios komandos žai
dėjų susirenka į treniruotes, kiek 
dažnai praleidžia rungtynes, tai 
tokia padėtis yra normali. Pasku
tines dvejas rungtynes ši koman
da pralaimėjo prieš West Ade
laide 24-48 (10-29) ir prieš North 
Adelaide 34-45 (12-22). Prieš 
West taškus pelnė: R. Daugalis su 
A. Radzevičium po 8, R. Petkū- 
nas 4, ir A. Reivytis su G. An
drew po 2.

Pireš North, kad sudarius pen
ketuką, teko netgi žaisti Sporto 
Vadovui P. Andrijaičiui. Taškai: 
R. Daugalis 16, A. Reivytis 7, G. 
Andrew 6, R. Petkūnas 3 ir P. 
Andrijaitis 2.

“C” grupės komanda laimėjo 
prieš C.L.S. 53-40 (27-20).

Taškus pelnė: S. Visockis 16, A. 
Vaškas 12, G. Rakauskas 9, V. 
Gurskis 8, R. Urmonas 6 ir A. Pa- 
laitis 2.

Neturėdami pilno sąstato neti
kėtai pralaimėjo prieš United 
Church 35-47 (17-16). Taškai: A. 
Vaskas 13, S. Visockis 11, G. Ra
kauskas 5, A. Palaitis 4 ir V. 
Gurskis 2.

“Fl” grupės komanda pralaimė
jo prieš West Adelaide 28-40 
(16-18). Taškai: T. Ford 14, D. 
Andrew 8 ir B. Ladd 6.

Susitikę su Minda komanda lai-
rnėjo 27-20 (14-8), taškai: D. 
Andrew 15, T. Ford 7 ir B. Ladd 
S.

Skaudžiausiai nukentėjo pirmo
ji mergaičių komanda. Vykstant 
egzaminams kai kurios žaidėjos

AR KINTA ŽMOGUS LAIKO EIGOJE?
Inž. A. Gašlūno pokalbio, pravesto M.K. Čiurlionio Diskusijų Klubo popietėje, santrauka.

Šiandien mūsų pokalbio tikslas 
yra pabandyti rasti atsakymą į 
klausimą, ar žmonijos kultūrinė 
pažanga priklauso nuo žmonijos, 
kaip visumos, kūrybingumo, ar ją 
vykdo tik paskiri kūrybingi indi
vidai, o žmonija visumoje yra kon 
servatyvi kūrybiniai?

Antras klausimas: ar žmogaus 
kūrybinės galios yra statinės o 
tobulėja ir akumuliuojasi tik ži
nojimas, ar pats kūryginis pajė
gumas tobulėja?

Ilgą laiką mokslininkai galvo
jo, kad išradimai, kaip antai puo
das, arklas, lankas su strėlėmis ir 
kiti panašūs reikmenys randami 
priešistorinėse ir primityviose kul
tūrose, buvo išrasti nepriklauso
mai įvairiose pasaulio dalyse. Bu
vo galvojama, kad “reikalas yra 
išradingumo motina”, todėl pro
gresyvūs padarai kaip žmonės, tu
rėdami pagrinde tuos pačius po
reikius ir tą patį intelekto pajė
gumą privalėtų visai natūraliu 
būdu prieiti prie panašių ar net 
identiškų sprendimų savo proble
mose. Šių laikų mokslininkai gal
voja kitaip. Jie prileidžia, kad 
pagrindinės idėjos sklido per įvai
rias kiltis ir tautas, kol palaips
niui apėjo visą pasaulį, pav., grai 
kų paprotys aukoti gyvulius die
vams ir iš aukų vidurių prana
šauti ateitį, nuėjo net iki Borneo 
salos. Kad vien tik reikalas ne
gali būti “išradingumo motina”
įrodo ir faktas, kad daugumas pa
grindinių išradimų nėra žmogaus 
egzistenicjai būtini. Žmonės be jų 
gyvena daugelį tūkstančių metų. 
Dar ir dabar yra primityvių kil
čių, kaip Australijos aboridženai, 
kurie išsiverčia ir be jų.

Visi išradimai, esmėje yra pra
bangos dalykai, sukuriami ener
gingų ir gabių individų. Aukščiau
sias civilizacijas sukūrė tos tau
tos, kurios manė, kad tokie pra
bangos dalykai yra būtini.

Didžiųjų išradimų laikotarpiu 
reikia skaityti jau 4000-tuosius 
metus pr .Kristų Mezopotamijoje. 
Apie tą laiką buvo išrasti: ratas, 
arklas, audimo staklės, puodžiaus 

negalėjo atvykti į rungtynes ir tu
rėjo žaisti vos ne vos sulipdytas 
penketukas. Nuo West Adelaide 
gauta pylos 17-62 (9-27). Gerai 
žaidė ir 13 taškų komandai pelnė
N. Vyšniauskaitė. Po du taškus 
pelnė L. Pociūtė ir G. Krivickai
tė.

Antras pralaimėjimas prieš 
North Adelaide II komandą nepa
teisinamas. Priešininkių koman
da yra silpnesnis vienetas, ir mū
siškės turėjo persvarą ūgiu. Žais
ta labai blogai, geriau pasakius 
žemiau kritikos. Apie rungtynių 
lygį galima spręsti ir iš rezulta
tų — 14-22 (9-8). Taškai: V. Ju
ciūtė 7, N. Vyšniauskaitė 4 ir G. 
Krivickaitė 3.
Antroji mergaičių komanda taip 

pat dėl egzaminų prieš United 
Church nesusirinko ir pralaimėta 
be kovos.

Prieš K — Jets gerai sužaista 
ir laimėta 49-20 (11-6). Taškus 
pelnė: B. Latvėnaitė 18, I. Beino- 
ravičiūtė 12, N. Marcinkevičiūtė 
11, R. Marcinkevičiūtė 6 ir E. La
pienytė 2.

Jaunių berniukų komanda nuga
lėjo pirmaujančią Windsor Gard
ens komandą, ši komanda stovi 
lentelės viršuje, bet prieš vytie- 
čius suklupo antru sykiu. Žaista 
be prekaištų. Gerai mėtyta ir ge
rai kovota dėl atšokusių kamuolių. 
Rezultatai: 45-37 (22-13)č taškus 
pelnė: A. Jaunutis 20, A. Skipa- 
irs su J. Vachiani po 10 ir P. Ar
lauskas 5. Gerai žaidė ir broliai
A. ir K. Pauliukevičiai nors ne
pelnė taškų.

Susitikę su South Adelaide I 
komanda jauniai pralaimėjo 33- 
42 (12-17) rezultatu. Žaidėjai ko
vojo gana gerai, bet reikia pripa- 

ratas, burės ir panašūs dalykai. 
Vieni iš gabiausių išradėjų yra 
buvę šumerai. Jau 2900 pr. Kris
tų jie buvo sukūrę miestus, val
džios aparatą mūsiške prasme, įs
tatymus. Išrado svorio ir ilgio 
matus, sukūrė kalendorių, preky
bą ir kredito institucijas. Šumerų 
svarbiausiu išradimu reikia skai
tyti raštą. Jie vartojo paveikslinį 
raštą ir sukūrė skiemenų pleiš- 
taraštį, kurį vėliau pasisavino ba
biloniečiai, asirai ir net persai. 
Jie turėdami aukščiau minėtą kul
tūrinę bazę sukūrė mokslo siste
mas ir įvedė formalias mokyklas. 
Ypač buvo išsivystę matematikos 
ir astronomijos mokslai bei lite
ratūra. Šumerų valstybėje svar
bią vietą užėmė šventyklų rašti
ninkas, kurio pareiga buvo tvar
kyti biblioteką ir šventyklų raš
tinę, kur buvo laikomos rašytos 
molio plytelės. Raštininkams pa
ruošti buvo mokyklos, šventna- 
miais arba rašto namais vadina
mos.

Senovės tyrinėtojai yra iškasę 
nemaža tokių plytelių ir išskaitę 
jų raštus. Yra išskaityta mokyto
jo pasikalbėjimas su mokiniu, mo
kyklos tvarką ir pan.

2500 m. pr. Kr. šumerai buvo 
nukariauti akadų. Laikui bėgant 
įvairūs užkariautojai keitėsi. Per 
1500 m. laikotarpį Mezopotamijoj 
mes matome akadus, chaldėjus,
hetitus, amoritus, aisirus ir kt.
Visos šios tautos buvo žemesnio 
kultūrinio lygio už sumetus. Už
kariautojai naikino šumerų mies
tus ir gyventojus, bet laikui bė
gant visi jie perėmė šumerų pa
pročius ir kultūrą. Su laiku šume
rai kaip tauta išnyko, bet jų kul
tūriniai pasiekimai sklido. Graikus 
šumerų kultūra pasiekė net po 
2000 m. jų valstybei žlugus.

Žmonių išradimai ir žinojimas 
turi vieną svarbią ypatybę: jie 
niekada nežūva, žuvo daugelis ci
vilizacijų, bet jose akumuliuotas 
žinojimas vienu ar kitu būdu, vie
nokioj ar kitokioj formoj išlieka. 
Sekančios kartos ar tautos stato 
savo kultūrinį ir civilizacinį pa-

Lietuviai spartakijadoje
Suaugusių spartakijadai Mas- 

skvoje pasibaigus lietuviams ati
teko devintoji vieta surinkus 357 
taškus. Latviai iškovojo aštuntą 
vietą (368) ir estai užėmė dvy
liktą vietą su 323 taškais.

Nežiūrint, kad lietuviai sporti
ninkai kai kuriose sporto šakose 
pasiekė gana aukštų rezultatų, te
ko patirti ir nusivylimų. Vienas iš 
tokių yra šiuolaikinės penkiako
vės rinktinė. Po jojimo, fechtavi
mo ir šaudymo varžybų pirmavę 
lietuviai blankiai pasirodė plauki
me ir bėgime ir tuo nusmuko j 
penktą vietą. Maskvos rinktinės 
sudėtyje, kuri užėmė antrą vietą, 
startavo lietuvis S. Saparnis, ku
ris ten atlieka karinę prievolę. 
Tarp kita ko šis sportininkas pe
reitais metais atstovavo Sov. Są
jungą pasaulio pirmenybėse, įvy
kusiose Australijoje Melbourne.

100 km dviračių lektynėse lie

sinti, kad priešininkas buvo pajė
gesnis. Taškai: P. Arlauskas 13, 
A. Jaunutis 9, R. Beinoravičius 8 
ir J. Vachiani 3.

•
Vyties Klubo Valdyba pradėjo 

platinti metinės daiktinės loteri
jos bilietus. Loterija turi dešimt 
vertingų laimėjimų. Traukimas 
šios loterijos įvyks per Kaukių 
Balių rugsėjo 30 d. Galvojama, 
kad šis balius bus vienas iš įdo
miausių.

•
XVIII - jai Australijos Lietuvių 

Sporto šventei užsakyta Forest
ville krepšinio stadijonas. Sutiki
mas išnuomuoti šį stadijoną jau 
gautas. Stadijonas turi tris krep
šinio aikštes, iš jų dvi medinė
mis grindimis. Pagrindinę aikštę 
supa apie 1000 sėdimų vietų žiū- 
rovams. šalia stadijono yra plau
kimo baseinas. Susisiekimas geras 
tramvajumi, traukiniu ir autobu
sais, taxi iš miesto apie 50 cen
tų.

B.N.

statą jau ant stipresnių pamatų.
1948-1905 m. pr. Kr. Babiloniją 

valdė amoritų karalius Hamura- 
bis, kuris sudarė savo didįjį tei
sių kodeksą pasiremdamas šume
rų palikimu. Šis kodeksas apėmė 
baudžiamąją ir civilinę teisę bei 
normavo prekybinius santykius. 
Moteris, Hamurabio valstybėje, 
turėjo didesnes teises nei 19 šimt
mečio Europoje (po Kr.) Jos tu
rėjo teisę pilnai dalyvauti vieša
me gyvenime, galėjo eiti net teisė
jų pareigas. Vergams Hamurabis 
taip pat pripažino tam tikras tei
ses, Hamurabio laiškuose randa
ma pasisakymų, nepripažįstančių 
karaliaus dieviškumo. Mintis la
bai pažangi jo laikotarpiui!

Šumerų kultūrinė įtaka suran
dama ir senovės Egipte. Egiptie
čių matematikos ir astronomijos 
mokslai be abejonės buvo pagrįs
ti šumerų žinojimu. Savo indivi
dualinę kultūrą egiptiečiai kūrė 
beveik tuo pačiu laiku, kaip ir šu
merai. Jau 3200 m, pr. Kr. jie tu
rėjo stiprią valstybę. 2880 m. pr. 
Kr. jų architektai sugebėjo supla
nuoti ir pastatyti tokius kolosa
lius pastatus, kaip pav. Cheopso 
piramidė. Apie 2400 m. 6-tosios 
dinastijos laikotarpy Egipte jau 
vyko socialiniai neramumai — re
voliucijos.

Apie 1370-tuosius m .pr. Kr. 
Egipte viešpatavo faraonas Akna- 
tęonas įvedė pasaulyje pirmasis pilkuotoje socialinėje sistemoje in-
monoteisinę religiją. Bet kadangi 
jis šią savo religinę filosofiją ban
dė įgyvendinti labai priešiškose 
sąlygose, šis eksperimentas ir pa
sibaigė pačiu Aknatonu palikda
mas pėdsakus hebrajų religijoj.

Senovės pasaulyje išradimų au
torių vardai nėra žinomi, bet be 
abejonės visi išradimai, idėjos sta
tyti piramides ar rašto pagalba 
fiksuoti faktus, buvo sukurtos ga
bių individų.

Mūsų laikų mokslo pažanga aiš
kiai parodo, kad paskirų indivi
dų genialumas yra jos priežasti
mi. Kaip pavyzdį paimsime fizi
kos mokslą: pirmos idėjos bazavo
si ant spekuliatyvių pagrindų.

tuvių rinktinė — A. Kazlauskas, 
A. Berankis, R. Rudys ir P. Knie 
ža užėmė trečią vietą. Tačiau silp
niausia pasirodyta trumpose di
stancijose ir teko pasitenkinti šeš
ta vieta.

A. Daukša iškovojo aukso me
dalį šaudymo varžybose. Jaunas 
kaunietis mažo kalibro šautuvu 
gulsčiomis iš 50 m nuotolio išmu
šė 594 taškus. B. Žumbakis ir jo 
asistentai E. Kliučinskas ir A. 
Dimitrijevas iškovojo sidabro me
dalius buriavimo varžybose. Kau
niečiai užėmė antrą vietą “Dra
konų” klasėje.

Vytautas Jaras lengvosios atle
tikos varžybose iškovojo vienintėlį’ 
lietuviams aukso medalį. Vilnietis 
paskutiniu bandymu numetė diską 
58,08. Birutė Kalėdienė pademons
travo sportinį didvyriškumą ieties 
metime. Veteranė pertempusi abi 
kojų sausgysles ir skausmo ka
muojama vis tik numetė ietį 53,04 
tuo iškovodama lietuviams bron
zos medalį.

Lietuvius apvylė A. Varanaus- 
kas ir R. Plungė nustūmę rutu
lį tik 17,73 ir 17,65 ir pasitenkino 
ketvirta bei penkta vieta. Nesi
sekė kauniečiui J. Daniūnui, ku
ris kvalifikacinėse varžybose ne
sunkiai įveikė 2 metrų aukštį, ta
čiau finaluose nepajėgė peršokti 
1,95 m. Ieties metikai B. Buro
kas ir J. Mozūra net į finalus ne
pateko. Į finalus nepateko ir šuo
lininkai į tolį A. Vaupšas (7,12) 
ir J. Sabas (7,09). Nedžiugino lie
tuvių ir Tokyo olimpiados daly
vių A. Aleksiejūno užimta šešta 
vieta 3000 m bėgime, su kliūti
mis ir K. Orento devintoji vie
ta 5000 m nuotolyje.

Nežiūrint, kad kitose varžybose 
ir buvo pagerinta eilė Lietuvos re

MELBOURNO VARPAS 
GRANDFINALE

Mažai kas tikėjo, kad mūsų vy
rai, lošdami Business House pir
menybėse “A” klasėje, nugalės 
keletą metų iš eilės pirmaujančią 
St. Kilda Nr. 1 krepšinio koman- 
dą. Bet tai įvyko semifinalinėse 
rungtynėse, kurias mūsiškiai ge
rai ir gražiai sužaidė ir atsiekė
garbingą laimėjimą prieš daug 
pastangų dedantį priešą. Už Var
pą lošė ir taškus pelnė: V. Mačiu
laitis 19, A. Ališauskas 14, A. 
Andrijūnas 11, V. Soha 10, A. 
Skimbirauskas ir S. Žiedas po 2. 
Laimėta 58-51.

Grandfinalas įvyks rugpiūčio 
31 d., ketvirtadienį, 8 vai. 15 min. 
vakaro Albert Park krepšinio sta
dijone. Greičiausia susitiks su tuo 
pačiu priešininku.

(va)

Todėl vystymasis prasidėjęs apie 
600 m. pr. Kr. vyko labai lėtai 
iki 1600 m. po Kr. Tais metais 
Galilėjus pakeičia nusistovėjusias 
spekuliatyvias teorijas matematiš
kai ir bandymais pagrįstomis są
vokomis. Sekanti vystymosi pako
pa pasiekiama Newtono laikais 
šiam atradus tarp jėgos ir grei
tėjimo sąryšį. Mūsų šimtmetyje 
Einšteinas su savo reliatyvumo 
teorija padarė milžinišką pervers
mą visame fizikų galvojime, drau
ge iš esmės pakeisdamas ir civili
zacijos vystymąsi.

Po šio įvado į diskusijas, pasi
sakė klubo nariai ir svečiai, ku
rių buvo susirinkę Krausų namuo
se apie 40. Po ilgesnių diskusijų 
prieita šios išvados: Pagrindinės 
idėjos, kurios buvo kultūrinių pa
siekimų ir staigių žingsnių į prie
kį priežastimi, buvo sukurtos ats
kirų individų. Ir dabartinėje kom- 

dividas vis dar vaidina tą patį 
vaidmenį, bet atsiranda antraei
lių kūrėjų, be kurių veiklos idėjų 
pravedimas ir įkūnijimas būtų ne
įmanomas. Žmonija plačiu mastu 
yra kūrybiniai konservatyvi, bet 
ji yra pajėgi absorbuoti naujas 
idėjas ir noriai mokosi bei seka 
tuos, kurie tokias idėjas sukuria 
ir praveda. I antrą klausimą dau
gumas atsakė, kad žmogaus pajė
gumas nekinta, kad kūrybinė ver
tė ar esmė suplanuoti ir pravesti 
piramidžių statybos darbus pri
lygsta dangoraižių ir užtvankų 
statybai moderniame pasauly. 
Taip pat esminė kūrybinė vertė, 
pav. Hamurabio teisyno sukūry-

kordų tačiau “šulams” sušlubavus 
lietuviams teko gana menkas “gro
bis” medalių lengvosios atletikos 
pirmenybėse.

Du medaliai atiteko lietuviams 
motorlavių varžybose skuterių kla 
sėje. A. Šlapikas iškovojo sidabro 
ir V. Vancevičius bronzos meda
lius.

Tačiau geriausiai sekėsi lietu
viams automobilių vairuotojams: 
iškovota ne tik eilė prizinių vie
tų, bet lietuvių komanda (Vii-* 
niaus taksistai) pripažinti sparta
kų ados čempionais.

Kukliomis pozicijomis pasitenki
no mūsų fechtuotojai, šachmatinin 
kai, vandensviedininkai, tinklinin- 
kai, sunkumų kilnotojai, imtinin- 
kai, šauliai ir lauko teniso koman
dos.

Danas Pozniakas iškovojo auk
so medalį bokso pirmenybėse. Vil
nietis tapo spartakų ados pussun- 
kaus svorio čempijonu. Bronzos 
medalis teko daugkartiniam Euro
pos čempijonui kauniečiui Ričar
dui Tamuliui, pasirodžiusiam šio
se varžybose gana silpnokai, ir M. 
Morozovui. ^Pniandiniaį lietu
viams atiteko šeštoji vieta, nors 
ir buvo tikimasi aukštesnės pozi
cijos.

Tiesa, Rusijos federacijos są- 
skaiton auko medalį iškovojo lie
tuvis boksininkas Stasys Strums- 
kis, dabar gyvenantis Kalinin
grade (buv. Karaliaučiuje).

Lietuvius džiugino puikiai pasi
rodžiusi individualinėse gimnasti
kos pirmenybėse J. Žuraiuskaitė 
— jauna lietuvaitė užėmė tik pen
ktą vietą, tačiau pramatomos gie
drios perspektyvos ateityje.

Vis tik daugiausia džiaugsmo 
Lietuvos sporto mėgėjams suteikė 
Valentina Burkauskaitė, iškovoju

Rusai su Izraeliu
(humoreska)

PAGAL ART BUCHWALD, 
esą niekas nežino, kad Izraelio 
arabų karu buvo įvykdyta slapta 
sutartis tarp Izraėlio ir Sovietų. 
Sovietai seniai stebėjo Izraėlio pa
dėtį tarp arabų ir norėjo Izra- 
liui padėti — padėti apsiginkluo
ti. Bet padėti tokiu būdu, kad 
nesupykintų arabų, nesupykintų 
nei Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos, kurios davė ginklų Izraėliui, 
bet davė nepakankamai. Kažkam 
politbiure atėjo geniali mintis. Ji 
buvo priimta, ir Izraėlio diploma
tai buvo klausiami, ar jie nori 
ginklų. Nori, tai nori, bet Izraėlis 
nenori supykinti Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos. “Aišku, mes ne
galim duoti Izraeliui tiesiai — su
tiko Sovietų diplomatai — bet ko
dėl mes negalim duoti Egiptui, o 
per Egiptą juos gaus jau Izrae
lis”. Nustebusiem ir nesuvokan- 
tiem Izraėlio diplomatam, Sovie
tai aiškino: “Tik duokit sąrašą, ko 
jums reikia”. Izraėlis surašė: tiek 
ir tiek tankų, patrankų, autoveži- 
mių, netgi šešetą septynetą sovie
tinių priešlėktuvinių raketų.

Po metų Sovietai pranešė Izra
eliui, kad viskas paruošta ir po 
mėnesio bus pristatyta. Nustebin
tas Izraelis laukė pasiruošęs pri
imti. Ir štai gegužės mėn. Nas- 
seris uždaro Aqabos įlanką ir sep
tynias ginkluotas divizijas išveda 
į Sinajaus dykumas. Tuo pat me
tu Sovietai paskelbia Izraėlį agre
sorium. Tai buvo slaptas ženklas, 
kad klijentui ginklai pristatyti. Iz 
raeliui beliko vykti į Sinajaus dy- 

mas ir įvedimas yra visai tolygi 
sakykim JAV-bių konstitucijos su
darymui ir jos įvedimui. Kultū
rinio vystymosi pagrindą sudaro 
žinojimo ir patyrimo kaupimas ir 
vis didesnis žmonių skaičiaus į- 
sitraukjmas mokslan ir žinojiman.

Popietės metu buvo atsisveikin
ta su išvykstančia klubo nare Ni
jole Mališauskaite, įteikiant jai 
puošnų leidinį apie Montrealio 
Lietuvių teatrą. Popietėn buvo at
vykęs neseniai iš Lietuvos atke
liavęs tautietis V. Valodka. Prie 
puodelio kavos ilgai dar pasižmo
nėta ir padiskutuota įvairiais 
klausimais. Kita popietė įvyks 
rugsėjo mėnesį, paskirta mūsų 
vienam žymiausių rašytojui Vin
cui Mykolaičiui-Putinui, neseniai 
mirusiam, pagerbti, i

(k.) 

si bronzos medalį plaukimo var
žybose. ši jauna smulkutė mer
gaitė iš Vilniaus, 200 m krūtine 
nuplaukė per 2:51,2. Iki tarptau
tinės klasės trūksta tik 0,2 sek. 
Medalį' jai įteikė tarptautinės 
plaukimo Sąjungos prezidentas 
australas F. Phillips.

Neblogai pasirodę lietuviai 
plaukikai pagerino eilę Lietuvos 
rekordų ir komandiniai užėmė šeš
tą vietą.

Savaime aišku, lietuvius sporto 
mėgėjus neblogai patenkino galu
tinai užimtoji devinta vieta spar
takijadoje. Gal apmaudingiausia, 
kad mus aplenkė broliai latviai, 
surinkę 11 taškų daugiau ir užė
mę aštuntą vietą. Tačiau ieško
dami pasiteisinimų surastume ga
na svarių priežasčių. Viena iš 
svariausių — tai rusų kariuome
nės kiekis Latvijoje. Sekant spor
to spaudą iš Lietuvos jau eilę me
tų, susidaro įspūdis, kad Latvi
joje aktyviai reiškiasi armijos 
sporto klubas — A.S.K., kur spor
tuoja atlieką karinę prevolę nema
ža lietuvių ir didelis nuošimtis 
rusų.

Kaip jau anksčiau minėjau, eilė 
gerų lietuvių sportininkų startavo 
Maskvos rinktinės sudėty. Tai 
Raudonosios Armijos Sporto Klu
bo "sužvejotos žuvelės”.

Atsiliepė į lietuvių užimtą de
vintą vietą ir dėl neaiškių prie
žasčių neįtrauktos į spartakijadą 
suaugusių stalo teniso varžybos 
bei moterų irklavimo pirmenybės, 
kur lietuviai laikomi vienais iš fa
voritų.

Apsvarsčius čia suminėtus fak
tus lietuvių užimtoji devinta vie
ta iš septyniolikos rinktinių nėra 
jau taip labai žema. Tačiau gie
driausių vilčių teikia moksleivių 
spartakijadoje gerai pasirodęs Lie 
tuvos prieauglis.

R. Sidabras

kurną jų pasiimti. Tiesa, kai ku
rie ginklai nuo transporto buvo 
apgadinti, bet dauguma buvo pa
ruošti, kaip buvo užsakyta. Kitus 
ginklus Sovietai pristatė po kelių 
dienų per Syriją.

Iš viso to laimėjimo Sovietai— 
gavo dvigubą užmokestį: iš Egip
to ir iš Izraėlio. Vienas Sovietų 
diplomatas pasakęs, kad Izraėlis 
esąs vienas iš geriausių klientų...

(Drb.)

AMERIKA 2000-siais METAIS
Fordo bendrovė Amerikoje išlei

do knygą, kur nagrinėjama, kaip 
atrodys Amerika 2000-siais me
tais, būtent, po trisdešimt trejų 
metų. Knyga parašyta kelių 
autorių, specialistų, kurių išve
džiojimai gana pagrįsti.

Pagal tą knygą, tuo metu Ame
rikos gyventojų skaičius pakils 
iki 350 milijonų. Gyvenimo stan
dartas pakils, pakils taip pat ir 
produkcija. Į praktišką gyvenimą 
ir pramonę bus plačiai įjungta 
atominės energija, kuri pamažu 
išstums naftą ir anglį. Gyventojų 
skaičiui didėjant bus sunaudota 
daug plotų namams, tačiau ir dir
bamos žemės reikės daugiau. To
dėl bus išnaudoti tokie plotai, ku
rie šiandie skaitomi kaip nenau
dingi, lygiai ir mokslas bus pro
gresavęs tiek, kad galės iš turimų 
žemės plotų gauti nepalyginamai 
didesnį derlių.

Pramonėje įsigalint automati
zacijai dauguma darbininkų bus 
nukreipta į tas sritis, kur dar tos 
automatizacijos nebus galima įgy 
vendinti. Vykstant automatinei 
gamybai darbo valandos bus ge
rokai sutrumpintos.

Žinoma, galima daug apskai
čiuoti turint minty normalias gy
venimo sąlygas, bet kas žino, ar 
tos normalios sąlygos truks iki 
2000-jų metų. Galimi karai gali 
visą progresą ne tik sustabdyti, 
bet net atstumti atgal.

— ★ —

Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas Čikagoje išleido ilgo gro
jimo plokštelę, kur įkalbėta lietu
vių kalbos ištarimas. Plokštelė 
labai naudinga silpnai mokan
tiems arba ir visai nemokantiems 
lietuviškai. Plokštelės kaina 5 do
leriai. Gaunama: P.L. Institutas, 
5620 S. Claremont Ave., Chica
go, Ill., 60636, U.S.A.

5



6 MŪSŲ PASTOGĖ 1967 m. rugpiūčio 28 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE TAUTOS ŠVENTE SYDNEJUJE
SYDNEY

PASKOLOS 
IR AUKOS SYDNĖJAUS 

KLUBUI 
(Tęsinys)

Sydnėjaus Lietuvių Klubo na
rių, suteikusių Klubo statybai pa-

LIET.

skolų pasižadėjimais ar grynais
pinigais:
V.J.K. $150.00
H. Keraitis 100.00
B. Kiveris 50.00
E. ir S. Kolakauskai 400.00
J. Kolakauskaitė 100.00
K.A. 200.00
J. Koliavas 400.00
A. Lingė 150.00
J. Leveris 200.00
J. Makarovas 200.00
J. Maksvytis 120.00
H. Meiliūnas 100.00
E. Migevičius 200.00
R. Milašas 100.00
P. Nagys 200.00
V. Narbutas 150.00
S. Narušis 400.00
VI. Patašius 200.00
V. Patašius 200.00
Z. Pauliukonis 150.00
K. Peliurytis 200.00
(Skolintojų ir aukotojų sąrašas
bus tęsiamas)

Klubo Valdybos nariai kiek vie-

Calgary (Kanada) plačiai pažįsta
mi bendruomenėje Elvyra ir Ar
vydas (Jogas) Krausai su dukre
le Veronika. Noras pamatyti pa
saulio ir susidariusios galimybės 
geresnių darbų paskatino juos pa
likti šį kraštą.

Elvyra Stankevičiūtė - Krau- 
sienė, B.Sc., Dip. Ed. (Syd.), 
užaugusi ir išėjusi mokslus Syd
nėjuje. Arvydas Krausas, Elektro 
nikos inžinierius (R.M.I.T.) prieš 
kelerius metus persikėlęs iš Mel
bourno, kur lankė ir baigė uni
versitetą, darbavosi Sydnėjuje.

Nustojame vertingų bendruome
nės narių: abu buvę skautai, stu
dentai ir Sydnėjaus Filisterių 
Būrelio nariai.

Visi bičiuliai linki sėkmingos 
ateities Kanadoje.

MELBOURNE
MELBOURNO SOC. GLOBOS 

MOTETERŲ RAUGIJA 
DĖKOJA:

Melbourno ir apylinkių lietu
viams, suaukojusiems tiek gausiai 
ir gana gerų drabužių ir avalynės, 
kurie liepos 8-19 d. buvo supakuo
ti į 64 (22 svarų svorio) siuti-

K r*

ninus. 63 iš jų pasiųsti į Punską 
lietuvių šeimoms pagal gautus pra 
šymus laiškais.

1 perduotas Melb. Karių Romo- 
vei persiųsti į Vokietiją. Persiun
timo ir supakavimo išlaidos 
$230.60 didžiąja dalimi apmokėtos 
iš Draugijos kasos.
Dėkojame p. N. Butkūnui už $4.00 
persiutimo išlaidoms, p. B. Ov- 
sinskui už 48 naujas dėžes rūbų 
supakavimui, ponioms E. Balčiū
nienei, Z. Jeršovienei, A. Matuke- 
vičienei ir G. šemienei, padėju
sioms supakuoti ir nugabenti į 
paštą.

Ta pačia proga norime padėko
ti parėmusiems mus piniginiai 
Draugijos 15 metų veiklos sukak
tį švenčiant: sumetusiems į bendrą 
lėkštę $16.20 (mintis iškelta ir 
pravesta dalyvavusių vyrų). Po
niai D. Simankevičienei ir ponams 
T. A. Bikulčiams, įteikusiems po 
$5.00, p. V. Šemetienei $2..00 ir p. 
A. čelnai $1.00., ponioms Sodai- 
tienei, šnirienei ir Antanaitienei

RUGSĖJO 9 D. (šeštadienį) 7 VAL. VAK. DAINAVOS SALĖJE (East Terrace Bankstown) 
organizuojamas iškilmingas

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS
Oficialią dalį išpildo
Po minėjimo smagus 

ram orkestrui.
Visi tautiečiai iš arti

Sydnejaus lietuviškas jaunimas.
visų dalyvių pobūvis veikiant geram bufetui ir grojant ge-

ir toli kviečiami šiame minėjime kuo gausiau dalyvauti.
Rengėjai — Sydnėjaus ir Bankstowno Apylinkių Valdybos

už dovanas Draugijai. Organiza
cijoms bei jų atstovams už svei
kinimus, bei gražius linkėjimus. 
Ponioms už pyragus, ir visiems už 
atsilankymą.

AČIC!
Melb. Soc. GI. Mot. Draugijai 

Valdyba

SYDNĖJAUS LIET. SKAUTŲ TĖVŲ IR RĖMĖJŲ KOMITETAS

maloniai kviečia kiekvieną atsilankyti į rengiamą

PRANEŠIMAS 
SALE LIETUVIAMS

Rugsėjo 9 d. 7 vai. vak. p.p. 
Eskirtų ūky, Dowson St., įvyks 
Tautos Šventės minėjimas. Kaimy
ninės Latrobe Valley seniūnijos 
tautiečiai ir iš tolimesnių apy
linkių maloniai kviečiami dalyvau
ti.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Rengėjai

ną sekmadienį priima paskolas ir 
paskolų pasižadėjimus, nario mo
kestį, įstojamuosius į Klubą pa
reiškimus bei teikia visokeriopą 
informaciją laikinose Klubo pa
talpose 39 Church St., Lidcombe, 
N.S.W., 2141, tel. 649 8879.
Sydnėjaus Liet. Klubo Valdyba

S
V 
v Ft

s e

PAVASARIO ŠOKIU VAKARĄ

IŠVYKO UŽSIENIN
Praėjusį penktadienį (25.8.’67.) 

7 vai. vak. išlydėti gausaus bičiu
lių būrelio, išskrido apsigyventi

kuris įvyks rugsėjo 2 d. DAINAVOJE (East Terrace, Bankstown)
Pradžia 7.30 vai. vak.

Programoje Neužmirštuolės ir Ubagės
Tą vakarą gros geras orkestras — aktuali programa — geras bufetas ir LINKSMA

— IR SKAUTIŠKAI IŠRADINGA NUOTAIKA,
Įėjimas kiekvienam — vienas doleris. Moksleiviams 50 c

9 K

PRANEŠIMAS

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Dar birželio mėn. melbumiš- 
kiams gerai pažįstamas vaistinin
kas Martynas Didžys išvyko į Eu
ropą. Gyvendamas Melbourne jis 
buvo gana aktyvus studentų ir 
jaunimo rateliuose ir visur reiš
kėsi, kaip sąmoningas lietuvis.

Martynas pakely buvo sustojęs 
Hong Konge, Romoje, kur aplan
kė ministerį S. Lozoraitį, o taip 
pat dalyvavo ir vysk. P. Brazio 
laidotuvėse. Pasidairęs kiek po 
Vokietiją, Olandiją kiek ilgiau nu
mato pabuvoti Londone ir dirb
damas vaistinėje užsidirbti pinigų 
tolimesnėms kelionėms. Tikimės, 
kad jis papasakos savo spūdžius 
ir visiems Australijos lietuviams 
per Mūsų Pastogę.

Patirta, kad išleidęs šį numerį 
šio laikraščio redaktorius dingo iš 
Sydnėjaus. Kiti spėja, kad išsekė 
savo viršininko pėdomis. O gal jis 
užuodė vėdarus Melbourne?

Kas nori vertai pasitikti pava
sarį, tas tikrai šeštadienį užsuks 
į Pavasario balių Dainavoje. Ne
užmirštuolės — pirmos pavasario 
gėlės. Žiūrėkite, kad ubagės jų 
nenuraškytų!

Seną mitą, kad skulptūra yra 
vyriškas darbas jau seniai sugrio
vė adelaidiškė p. Ieva Pocienė, 
kuri ne tik dėsto skulptūrą Ade
laidės Meno mokykloje, bet pati 
sėkmingai reiškiasi kaip pranaši 
individuali menininkė. Tai liudi
ja visa eilė jos darbų palankių 
įvertinimų ir premijų.

ALB Krašto Valdybos pirminin
kas p. S. Narušis jau rugpiūčio 
20 d. pasiekė Perthą ir dabar sve
čiuojasi pas vietos lietuvius. Iš 
gautų pranešimų patirta, kad jo 
kelionė gana sklandžiai vyksta ir 
labai patenkintas gautais rezul
tatais.

PATIKSLINIMAS
Pereitame M.P. Nr. tilpusioje 

Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos padėkoje atsitiko ne
tikslumų: dėkojant padėkoje mi
nėto vakaro talkininkams, -ėms 
praleista eilė asmenų. Taip padė
koje programos dalyviams praleis
ta p.p. V. Laukaitienės, A. Ka- 
počienės ir D. Karpavičienės pa
vardės; jos aktyviai dalyvavo va
karo programoje. Taip pat auko
tojų tarpe nebuvo paminėta p. 
M. Migevičienė, aukojusi 1 dole
rį ir p. M. Petronis, aukojęs šam
pano butelį. Vakaro talkininkių 
tarpe nepaminėta p. V. Petniūnie- 
nė, besidarbavusi visoje vakaro 
ruošoje. Atsiprašydama Draugi
jos Valdyba suinteresuotus asme
nis čia pat dar kartą taria jiems 
nuoširdų ačiū.

Sydnėjuje rengiamas rugsėjo 
d. 7 vai. vak. Dainavos salėje 

(East Terrace, Bankstown).
Rengia Sydnėjaus ir Bankstown 

apylinkių valdybos.
Programą išpildo Sydnėjaus 

jaunimas.
Po minėjimo bendras pasilinks

minimas — pobūvis grojant gerai 
muzikai ir veikiant bufetui.

Visi mieli tautiečiai iš arti ir 
toli kviečiami kuo gausiau šiame 
minėjime dalyvauti.

Rengėjai

9

fa-
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ŠIAIP — JI NIEKAD 
NEGERIANTI...

Madame “Lili” Bollinger, direk
torė to paties vardo šampano 
briko, buvusi paklausta, ar ji 
ti geria šampaną?

— O, aš geriu tik tuomet,
da man liūdna, žinoma — ir kada 
linksma. Be to, kai kas nors 
pakviečia išgerti. Taip pat — 
išgeriu kai esu soti — privalgius!, 
arba — kai perdaug išalkusi.

Šiaip gi — niekad aš to gėrimo 
neragauju, nebent, kai esu ištroš
kusi, — paaiškino madame Bol
linger...

Sydnėjaus Liet. Klubo nariams.
Remiantis Klubo statuto 17-ju 

straipsniu iki š.m. rugsėjo 3 d. 
klubo nariai turi teisę siųsti se
kančių metų Klubo valdybai kan
didatus į šias pozicijas: pirminin
ko, sekretoriaus ir penkių valdy
bos narių. Siūlymai turi būti įteik
ti Klubo Valdybai raštu su siūlo
mo kandidato sutikimu ir dviejų 
narių parašais.

Siūlymus siųsti arba įteikti as
meniškai 39 Church St., Lidcombe.

Sekretorius

M.P.Red.

LIT. KURSAI
Rugpiūčio 20-tą dieną ponų 

Adomėnų sode Paskaitėlių Jauni
mui klausytojams buvo surengta 
gerai pavykusi barbecue. Už vai
šes, muziką ir malonų priėmimą 
ponams Adomėnams nuoširdžiai 
dėkojame.

Paskaitėlių Rengėjai.

Sekančioji šių metų ciklo pa
skaitėlė įvyks rugsėjo 3-čią. Skai
tys: p. R. Zakarevičius.

NAKKRTJŠKK MELBOURNE
Kviečiame visus tautiečius atsilankyti į

ŠOKIĄ VAKARĄ

Manęs nestebina, kad įvykus 
vestuvėms lietuvio ar lietuvės su 
svetimtaučiu pasitenkinama pami
nėti spaudoje tik įvykusų faktą. 
Mūsų visuomenė turėtų parodyti 
daugiau dėmesio ir respekto, kai 
jaunieji sukuria grynai lietuvišką 
šeimą.
kaip tik tokius faktus užakcentuo
ja, kad tai lietuviams džiugu ir 
kad tai nėra šiandie labai kasdie
niškas reiškinys.

Nereikia išmesti dėvėtų nailono 
kojinių. Surinkus jų daugiau ga
lima jomis iškimšti dekoratyvinę 
pagalvėlę, kuri išlaiko formą ir 
duodasi skalbiama.

Sveikinimai per spaudą

Teisėjas kaltinamajam: — Jūs 
per savaitę įsilaužėte septynis 
kartus j privačius namus.

Kaltinamasis: — Ką darysi, po
ne teisėjau — dirbu be poilsio die
nų...

KURIS ĮVYKS RUGSĖJO 2 D. (šeštadienį)
NORTH

Šokiams gros
Turtingame bufete bus galima gauti net 
Programoje naujos pajėgos — “Sprag 
{ėjimas — vienas doleris.
Vakaro pelnas bus panaudotas Seklyčios 
įrengimui.

7 VAL. VAK. LIETUVIŲ NAMUOSE 
MELBOURNE.
kontinentalinis orkestras.

lietuviškų vėdarų.
i 1 a i ”.

ir bendruomenės reprezentacinio kambario

Rengėjai

VISUR
rikai kainuoja apie du milijardus 
dolerių kas mėnesį ir numatoma, 
kad tos išlaidos dar padidės.

Anglijoje medikai išrado prie
taisą, kuris nustato širdies prie
puolį maždaug valandą iš anksto.

— * —
Vietname akcijoje prieš komu

nistus pereitą savaitę tik per vie
ną dieną amerikiečiai neteko 15 
helikopterių.

tiniui Londone įteikė griežtą no
tą. Britų santykiai su komunisti
ne Kinija labai įsitempė. Tuo tar
pu Hong 
betrunka, 
sproginėja 
sirėmimų. 
vedė karo

Konge neramumai te- 
Tai vienur, tai kitur 
bombos ir įvyksta su- 
Britai šiame mieste į- 
padėtį.

Jau nuo rugsėjo britai atitrau
kia savo karinius dalinius iš Ade
no, miesto pietų Arabijoje. Susi
tarimas jau pasirašytas su arabų 
atstovais.

Amerikiečiai bijo, kad numušus 
virš Kinijos teritorijos pereitą 
savaitę du Amerikos karo lėktu-

SAVAITGALIO 
PARENGIMAI

SYDNĖJUJE
Rugsėjo 2 d., šeštadienį Daina

voje skautų tėvų ir rėmėjų ren
giamas pavasario šokių vakaras.

Rugsėjo 3 d., sekmadienį Daina
voje 4.30 vai. p.p. Dr. A. Mau- 
ragio vieša paskaita ir po 
A.L.K.K. Draugijos visuotinis 
sirinkimas.

jos
su-

— k —

Kiniečių “raudonieji sargai’’ Pe
kine užpuolė britų ambasadą ir 
ją uždegė. Anglija Kinijos pasiun

KARO IŠLAIDOS
Amerika savo biudžete paskyrė 

70.000 milijonų dolerių gynybos 
reikalams. Karas Vietname Ame-

Lietuvoje mirus brangiam tėveliui 
p.p. L. SKAPINSKIENĘ, B. GRUFĄ bei jų artimuosius 
liūdesio valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.

Geelongo Liet. Sporto Klubas “Vytis”

vus į kiniečių rankas galėjo pa
tekti kai kurios karinės paslap
tys.

— ★ —
Jugoslavijos prez. Tito, lenkęsis 

neseniai Art. Rytuose, įtiki'nĄjo 
arabus, kad Izraėliui turi būti ga
rantuotas saugumas. Greičiausia 
šitoji jo idėja dar remiama ir ki
tų politikų.

Japonų šaltiniai teigia, kad ki
niečiai sunaikino ištisą sovietų ka
valerijos divziją, kuri buvo įsi
veržusi į Sinkijango provinciją Ki
nijos pasieny.

MELBOURNE
Rugsėjo 2 d. Liet. Namuose Se

klyčios rengimo Komiteto vakaras 
su vėdarai ir “spragilais”.

ADELAIDE
Rugsėjo 2 d. Liet. Namuose tra

dicinis skautų balius.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
MOŠŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS ADRESUi 

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

PRANEŠIMAS
Rugsėjo 3 d. Liet. Katalikų Kul

tūros Draugija Sydnėjuje Daina
vos salėje ruošia viešą paskaitą.

"Lietuvių tautos politinis keliat 
j nepriklausomybe''.

Prelegentas — Dr. A. Maura
gi s. Pradžia 4.30 vai. po pietų.

Tuoj po paskaitos ten pat šau
kiamas ir Australijos Liet. Kata
likų Kultūros Draugijos narių vi
suotinis susirinkimas su šia die
notvarke: 1) susirinkimo atidary
mas, 2. prezidiumo sudarymas, 3. 
pranešimai: valdybos, rev. komisi
jos, 4. pranešimų diskusijos, 5. 
valdybos ir rev. komisijos rinki
mai, 7. klausimai ir sumanymai ir 

susirinkimo uždarymas.
A.L.K.K. Draugijos V-ba

8.

NEW CASTLE
Sąryšy su Tautos švente sekan

čios pamaldos Newcastelio ir apy
linkės lietuviams bus laikomos 
rugsėjo 10 d. 11 vai. šv. Lauryno 
bažnyčioje, Broadmedove. Išpažin
čių bus klausoma nuo 10,30 vai. 
prieš pamaldas.

BRISBANE—NEWCASTLE 
—NEW ZEALAND

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Pau

lius VI rugsėjo mėnesiui MA na
riams skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Už tarptau
tinio bendradarbiavimo išsivysty
mą tarp katalikiškų organizacijų, 
misijų — Kad krikščonys 
ir musulmonai nuoširdžiai vieni 
kitus suprastų.

Pastaba. Aukščiau paminėtomis 
intencijomis gali pasinaudoti Bris
banės - Newcastelio ir Gyvojo Ro
žančiaus nariai.

Kun. S. Gaidelis S J.

;’ Sydnėjiškis Kęstas Ankus pa- 
. > keitė savo adresą ir dabar gyvena 
• • 13 Rose Crescent, North Parra- 
; ’ matta, tel. 630 3070. Jo vestuvės 
i > su Newcastele lietuvaite Danute
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