
KAS NORMALU, 
KAS NE

Jau apie dvidešimt metų kaip 
kiekvienas iš mūsų yra pakan
kamai patogiai įsikūręs ir gy
vename pilnai normalų gyveni
mą: esame gyvenamojo krašto 
organų globojami ir teisiškai ap
saugoti, turime užtikrintus dar
bo ir pajamų šaltinius ir beveik 
visi užtikrintai žvelgiame į asme
nišką rytojų. Kitaip sakant, tu
rime pilnai normalias sąlygas, 
kurių ribose mes galime norma-
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liai vystyti savo asmenišką gy
venimą ir tiesti kelius savo ir sa
vo šeimos ateičiai.

Net būdami ateiviai ir turė
dami skirtingas etnines pažiūras 
čia mes galime įstatymų ir gy
venamojo krašto demokratinių 
laisvių ribose kultyvuoti ir plė
toti savo tautinės kultūros vai
sius. O tai yra nepaprastai pa
lankos aplinkybės, kurių ne kie
kvienas kraštas savo ateiviams 
suteikia. Juo labiau, kad tai nė
ra joks mūsų nuopelnas, o mums 
suteikta palanki privilegija.

Lygiai tokiomis pat teisėmis 
mes leidžiame net savą spaudą 
specifiniai mūsų pačių tauti
niams interesams, kas liudija 
taip pat šio krašto administraci
nių organų palankumą ir respek- 
tą mūsų etniniams interesams. 
Tačiau kai yra dalykų, kuriuos 
atvykę į naują kraštą ir jame 
porą dešimčių metų išgyvenę 
laikome jau normaliais, kaip 
pragyvenimas, įsikūrimas ir t.t., 
bet lygiai yra dalykų, kurie iki 
šiol vis dar tebelaikomi tebesą 
nenormaliose sąlygose ir todėl 
reikalingi tautiečių specialių įsi
pareigojimų, net aukos.

Vienas iš tų dalykų yra mūsų 
spauda. Rodos, esame taip įsi
kūrę, kad praktiškai niekur ne
same varžomi: nei draudžiama 
mūsų tautinė veikla, nei suvar
žoma tiems etniniams reikalams 
mūsų spauda. Kaip natūralu ir 
teisėta vystyti mūsų tautinę veik
lą šiame krašte, taip lygiai na
tūralu ir leisti savą spaudą, ją 
platinti ir skaityti bei joje ben
dradarbiauti. Vis dėl to prakti
koje taip nėra. Spauda, bene 
svarbiausias lietuvybės ir tauti
nio sąmoningumo ramstis išeivi
joje kaip buvo taip ir iki šiandie 
pasiliko “nenormaliose sąlygo
se”, būtent, ji yra palyginamai 
brangi, negalinti konkuruoti su 
vietine spauda, reikalinga nuo
latinės aukos. Tiek šiame kraš
te, tiek ir kitur, kur tų pačių 
lietuvių yra nepalyginamai dau
giau, spauda akivaizdžiai mate
rialiai ir moraliai skursta: rei
kiamų tarnautojų neturi pakan
kamai, bendradarbių samdyti 
neįstengia, o pagaliau net ir tie 
patys skaitytojai galbūt net vi
sai pagrįstai nepagaili priekaiš
tų, kad spauda jų nepatenkina.

Sųimant viską draugėn vis tik 
reikia pripažinti, kad mūsų 
spaudos reikalai tikrai nenorma
liose sąlygose. Padėtis būtų vi
sai kitokia, jeigu mūsų čia būtų 
kiek daugiau ir jeigu tos spaudos

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

STUDENTIJOS 
PRISIJUNGIMAS

Planuodamas būsimas Lietuvių 
Dienas Adeladėje, L.D. Prezidiu
mas atkreipė dėmesį į tai, kad vi
sa eilė lietuviškų suskridimų, lig- 
šiol vykusių Lietuvių Dienų ženk
le, tarpusavyje dažnai kryžiuoda- 
vosi ir organiškai vieni su kitais 
nebūdavo susiję. Vienų kaip spor
tininkų varžybos vis tiek turės 
vykti paraleliai su kai kuriais Lie
tuvių Dienų parengimais, tačiau 
kiti, kaip, pav., studentai Ade
laidėje savo suvažiavimą jau deri
na su bendrom Lietuvių Dienom 
konkretaus prisijungimo prasme.

Paskutiniame Adelaidės lietu
vių studentų ir filisterių susirin
kime buvo apibrėžtos formos, ko
kiom Lietuvių Studentų Suvažia
vimas jungsis prie Lietuvių Die
nų parengimų. Studentai į savo 
suvažiavimo programą yra įtrau
kę organizuotą dalyvavimą Lie
tuvių Dienų iškilmingam atidary
me (tas iškilmingas atidarymas 
yra naujiena ir apie jį visuomenė 
bus painformuota vėliau), organi
zuotai atsilankyti į Dainų šventę 

tiražai siektų ne du, bet dvide
šimt tūkstančių ar daugiau. Ta
da ir redaktoriai turėtų paken- 
čiamesnes darbo sąlygas, ir ben
dradarbiai paruoštų savo raši
nius ne vogtu nuo savo darbo ar 
poilsio laiku, bet tam būtų pilnai 
atsidėję. Tada jeigu ir priekaiš
tų atsirastų spaudai, tai jie bū
tų pilnai pagrįsti. Gi šiandie jei
gu kas drįsta priekaištauti, tai iš 
tiesų tie priekaištai ne tiek krin
ta spaudai, kiek jie grįžta su tuo 
pačiu skauduliu pačiam prie
kaištautojui. Juk nuo mūsų pa-

EKSKURSIJA 
AMERIKON

Kaip jau buvo pereitame nume
ry skelbta, dar nevėlu papigintai 
paekskursuoti nuvykstant j Ame
riką ir atgal. Kelionė tiesiu ke
liu Sydney — New York ir atgal 
su trumpais sustojimais Fiji, Ho
nolulu, San Fransico, Los Ange
les ir Chicago kainuos apytikriai 
770 dolerių ir užtruks šešias sa
vaites. Išvykstama iš Sydeny rug
pjūčio 18 d. ir grįžtama spalio 1 
d. Ekskursantai per tą laiką ga
lės aplankyti savo artimuosius ir 
pažįstamus JAV ir Kanadoje, da
lyvaujant Pasaulio Lietuvių Sei
me ir pasidžiaugti Amerikos vasa
ra. Visą kelionės maršrutą su de
talėmis gaus iš anksto kiekvienas 
ekskursantas įsiregistravęs ir įmo
kėjęs depozitą. Visais su kelione 
susijusiais reikalais asmeniškai 
informuoja ALB Krašto Valdybos 
p-kas p. S. Narušis 36 Berrille 
Rd., Beverley Hill, tel. 535455.

Australijos lietuviai, kam yra 
patogu ir leidžia sąlygos, kviečia
mi pasinaudoti šia reta proga ir 
papigintai nuvykti į Amerikos 
Jungtines Valstybes ir ten pasi
svečiuoti. Kaip jau anksčiau bu
vo minėta, kelionės aplink pasau
lį atsisakyta, nes iš norinčių dau
gumas pageidavo kuo daugiau lai
ko prabūti Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse ir Kanadoje. Laiko be
paliko nedaug ir norintieji kvie
čiami užsiregistruoti kaip galint 
greičiau.

— ★ —

Pirmą kartą Sydnėjuje buvo pa
daryta kepenų transplantacija, ta- 
čaiu pacientas po dienos numirė. 
Tačiau Sydnėjaus specialistai ne
nusimena ir susidėjus aplinky
bėms ketina greitu laiku įvykdyti 
naują tos rūšies operaciją.

gruodžio 28 dieną ir į jaunimo kon 
certą gruodžio 30 d. Specifinius 
studentinius reikalus ir jaunatviš
kus papramogavimus suvažiavę 
studentai numato pravesti tuo lai
ku, kuris bus laisvesnis nuo svar
besnių Lietuvių Dienų parengimų. 
Studentų suvažiavimo organizato
riai nurodo, kad eilė studentų yra 
įjungti į tautinių šokių grupes, 
kaikurie priklauso sporto klubams 
ir t.t. Kaip prezidiumas yra pa
informuotas, akademinio jaunimo 
suvažiavimo programa, kuri visa
da grindžiama jaunatviškais ieš
kojimais, bus rūpestingai derina
ma prie bendros Lietuvių Dienų 
programos. Lietuvių Dienų Pre
zidiumas tikrai džiaugiasi akade
minio jaunimo pažadėta aktyviu ir 
pasyviu dalyvavimu.

— ★ —

Dabartinis Amerikos viceprezi
dentas Hubert H. Humprey išsta
tė savo kandidatūrą į Amerikos 
prezidentus ateinančiuose rinki
muose metų pabaigoje. Spėjama, 
kad jis gausiąs daugiausia prita
rimo demokratų partijos konven
cijoje. 

čių pirmiausia priklauso ir toji 
pati lietuviška veikla, ir spauda. 
Esamomis sąlygomis niekas lie
tuvybei neparsisamdo. Lietuvy
bė yra tam tikra gyvenimo for
ma ir jeigu mes jos laikomės, tai 
ir negalime laukti, kad kas 
mums už tai apmokėtų. Jeigu 
imsime materialiai, tai būti vie
no ar kito krašto piliečiu mums 
šimteriopai brangiau kainuoja. 
Neskaitant to, kad mes dirbame 
šio krašto gerovei, kiek dar ati
duodame gyvenamajam kraštui 
įvairiais tiesioginiais ir netiesio
giniais mokesčiais. Tuo tarpu iš 
tų sumų joks centas neskiriamas 
lietuvybės kaip tokios reikalams. 
Bet jeigu mes norime kaip lietu
viai gyventi ir reikštis, tai tas

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
“NEDOVANOTINA KLAIDA” 

Nuo užmegstų diplomatinių ryšių 
su š. Vietnamu praėjo daugiau 
mėnuo laiko, bet taikos ratai ne
pajudėjo iš vietos. Amerikos pas
tangos surasti galimybes taikai 
eina niekais, nes 15-ka siūlomų 
valstybių — visos komunistų at
mestos. Šiaurės Vietnamui tuo la
biau nepriimtini ir Amerikos mi
nimumo reikalavimai, būtent: ko
munikacijos prieinamumas, spau
dos laisvė ir vakarų sąjunginin
kų bendras dalyvavimas posėdžiuo 
se. Tokie reikalavimai Hanojaus 
radijo apšaukiami kaip naivūs 
ir absurdiški.

Pirmam susitikimui š. Vietna
mas siūlo tik dvi vietas: Cambo- 
dijos sostinę arba Waršuvą. Aiš
ku, su tokiais komunistų reikala
vimais Amerika negali sutikti, nes 
tuo pralaimėtų pirmą diplomatinį 
rundą. Žiūrint iš psichologinio taš 
ko, Amerikos vyriausybė nenori 
pakliūti į panašius spąstus kaip 
1952 metais Korėjoje. Tuo metu

ATITAISYMAS
Pereito Mūsų Pastogės numerio 

pirmame puslapyje tilpo Lietuvos 
savanorių-kūrėjų Sydnėjuje su
važiavimo aprašymas, kurį patie
kė vienas iš to suvažiavimo da
lyvių. Tik paskelbus šį suvažia
vimą paaiškėjo, kad jame patiek
ti teigimai bendravimo su Lietuva 
atžvilgiu neatitinka teisybės, ypač 
kas liečia buvusio ir dabartinio 
Lietuvos Savanorių-Kūrėjų Sąjun
gos Sydnėjaus Skyriaus pirminin
ko plkn. V. Šliogerio paskelbtą 
pareiškimą. Apklausinėjus kitus 
to suvažiavimo aktyvius dalyvius 
paaiškėjo, kad p. V. Šliogeris ta
me savanorių suvažiavime aname 
aprašyme jo vardu patiekto pa
reiškimo nedavė ir nieko panašaus 
tuo reikalu nebuvo išsireikšta, 
ypač kas liečia vienos ir kitos 
pusės palyginimus.

Todėl aukščiau minėtame Sava
norių S-gos suvažiavimo aprašy

priklauso grynai nuo mūsų są
moningumo, nuo mūsų valios ir 
aukos. Kiek mes tai lietuvybei 
duodame, tiek ir jos turime ne
klausiam ar toji duoklė materia
linė, ar moralinė. Čia negalioja 
kai kieno peršamas dėsnis kad 
“you can’t get something for no
thing”. Lietuvybė tai nėra rinkos 
prekė, kurią gali pirkti arba par
duoti ir iš to varyti biznį. Visi 
sėdime tame pačiame vežime ir 
todėl vargu ar pateisinamas rei
kalavimas laukti, kad už vieno
kias ar kitokias pastangas lietu
viškam reikalui būtų atlyginama. 
Tai ir yra nenormali padėtis, bet 
ji mūsų sąlygose kitokia ir būti 
negali.

(v.k.)

derybos su šiaurės Korėja vyko 
komunistų teritorijoje, į kurias 
Amerikos diplomatai buvo privers 
ti nešti baltą vėliavą, o prie po
sėdžių stalo sėstis ant žemų kė
džių, kad į juos būtų žiūrima iš 
aukštai.

Š. Vietnamo delsimas ir nesi
laikymas diplomatinės etiketės pa
rodo, kad jie nėra pasirengę tai
kai. Priešingai, bombardavimo 
nutraukimas sudaro puikias są
lygas ginkluotis; spaudimas iš 
Pekino — skatina toliau vesti ka
rą ligi paluš Amerikos nusista
tymas. O tada ne tik Vietnamas, 
bet visa pietryčių Azija atsidur
tų komunizmo pavojuje. Propa
gandos tikslais komunistų spauda 
verčia visą kaltę Amerikai — ne 
š. Vietnamas vengia taikos, bet 
Washingtonas nori prailginti ka
rą ir įsitaisyti sau karo bazę 
pietų Vietname. Komunistų spau
da kaltina prez. Johsoną dvivei
diškumu. Girdi, prezidentas visą 
laiką teigęs, kad taikos reikalais 

me patiektą p. V. Šliogerio var
du teigimą atšaukiame ir laikome 
negaliojančiu.

Iš savo pusės gerb. p. V. Šlio
gerį nuoširdžiai atsiprašome, kad 
spaudon pateko tokia visuomenę 
klaidinanti korespondencija. Drau
ge atsiprašome ir visų Mūsų Pas
togės skaitytojų, kurie skaitydami 
tą aprašymą galėjo pasidaryti mi
nėto asmens ar laikraščio atžvil
giu nepagrįstų išvadų. Šio laik
raščio redakcija esamose sąlygose 
neturi galimybių patikrinti paduo
tos korespondencijos tikslumo ir 
daugumoje remiasi rašančiojo ge
ra valia ir intencijomis. Nežiūrint 
to atsitinka atvejų, kad rašantie
ji redakciją apvilia.

Dar kartą nuoširdžiai atsipra
šome malonius skaitytojus ir ypač 
p. V. Šliogerį už netikslią infor
maciją.

Mūsų Pastogės Redakcija

MOTINAI
Aš visą gyvenimą bėgau ir bėgau nuo Tavęs, 
Tikėki man, Motin, nuo Tavęs!
O koks buvau aš laimnigas, kai pirmąjį kartą
Išsrpūdau iš rankų Tavųjų,
Ir tai buvo pirmas palaimintas tarpas!
Paskui mus labiau ir labiau vis išskyrė
Ir dienos, ir metai,
Daiktai ir veidai sutiktieji,
Kurių taip ilgėjaus žadėdamas niekad
O niekad daugiau neužmiršti (tik ne Tavęs, o ne!).

— * —

Šiandie klausiu — tai kur jie?
Kur tie, kur žadėjau amžinai atsiminti? —
Prieš mane tik juoda ir tuščia.
Iš daugybės beformių kontūrų
Išnyra tik vienas ir šviečiantis veidas —
Tai Tavo!
Iš daugybės garsų išryškėja vienintelis vardas — 
Tai Tavo!
Ir šiandie žinau: tas visas bėgimas
Tebuvo tik šauksmas Tavęs!
Ir kai žemė vėl mane priglaus,
Aš būsiu laimingas suradęs Tave
Ir nurimęs ilsėsiuos vėl Tavo glėby,
O Mama!

Įvykiai
LIEUVIS SKULPTORIUS 

DAILĖS KONKURSE
Melbourne paskelbta skulptūros 

darbų konkursas, kur geriausiam 
darbui skiriama Comalco 300 do
lerių premija. Konkurse dalyvau
ja tik kviestiniai skulptoriai. Jų 
tarpe pakviestas ir žinomas lietu
vis skulptorius Vincas Jomantas 
iš Melbourne.

— * —

važiuosiąs “bet kur ir bet kada”. 
O dabar atsisako vykti į “demo
kratinę” Lenkijos respubliką. Ži
noma, komunistų spauda ir radi
jo praleidžia prezidento mažą pas
tabėlę, jog važiuosiąs tartis tik 
tada jei bus “reasonable terms”.

Tokia Amerikos laikysena nea
bejotinai turi pagrindo. Tačiau 
atsiranda žmonių, kurie bando 
prikaišioti prezidentui už mažai 
dedamas pastangas ir betikslį 
delsimą. Jeigu tokie priekaištai 
daromi eilinių žmonių, Isavaime 
suprantama — jų pažiūros. Bet 
kada tokius priekaištus daro val
stybei atsakingi asmenys, tenka 
rimtai susimąstyti: kas atsitiks 
tada, kai tokie žmonės pateks į 
valdžią, o gal net į prezidento 
vietą? Omeny turiu Robert Ken- 
nedžio žodžius, pasakytus rinkimi
nės kampanijos metu. Robertas 
kaltina dabartinę Amerikos admi
nistraciją “nedovanotina klaida” 
nevykstant tartis į komunistų nu
rodomas ir valdomas teritorijas.

Čia peršasi ir kita mintis, kurią Australijos darbiečių partijos 
R. Kennedy rinkiminės kampani- dvikovos laimėtoju išėjo Mr. Whit 
jos metu dažnai propaguoja. Bū- lam. Pakartotinai perrinktam A. 
turit, karą Vietname sustabdy-j L. P. lyderiui menki rinkimų re- 
siąs, jei bus išrinktas prezidentu, zultatai neduos reikalingos atspa-

Nejau R. Kennedy toks trumpa- ros pravedant reformas partijoj 
regis ir nemato nieko kito kaip ir išvalant komunistus iš centri- 
piligrimus su balta vėliava vyks- "’o organo.
tančius j Pekiną, Maskvą ir Ha
nojų?

PATIKSLINIMAS
Pereitos savaitės “Mūsų Pasto

gės” numeryje patalpintame sa
vanorių posėdžio aprašyme saki
nys apie lietuvių palyginimą bu
vo pasakytas ne šitame posėdyje, 
bet visai kitoje vietoje ir i posė
džio aprašymą pateko be reikalo.

Todėl aš jį atšaukiu ir gerbia
mą p. V. Šliogerį ir visus kitus 
labai atsiprašau.

Posėdžio dalyvis J. Kapočius

Tyrimai parodė, kad vidurio 
Australijoje yra didžiuliai požemi
niai ištekliai geriamo vandens 
apie Alice Spring. Atitinkamos 
institucijos dabar svarsto, kaip 
tuos išteklius tinkamai išnaudoti 
žemės ūkiui ir gyvulininkystei. 
Planuojama pravesti irigaciją ir 
žiūrėti, kas tinkamiausia aug
tų.

- * —
New Yorko gubernatorius N.

Rockfeller sutiko kandidatuoti j 
Amerikos prezidentus kaip respub
likonų kandidatas. Motyvuoja 
tuo, kad respublikonų partijai rei
kia sudaryti sąlygas, kad šalia 
Nixono būtų ir daugiau kandida
tų, iš kurių balsuojant galėtų pa
sirinkti.

Australijos spauda rašo, kad re
miantis Vatikano ir Romos šalti
niais dabartinis popiežius Pau
lius VI galįs atsisakyti apaštalų 
sosto. Jei taip įvyktų, katalikų 
bažnyčios istorijoje tebūtų tik ant 
ras toks atvejąs. Pirmas toks po
piežius abdikavęs buvo popiežius 
Celestinas 1294 m.

— * —
Atsiėmua amerikiečiams Hue 

vietovę Pietų Vietname, kurią 
kiek laiko buvo okupavę vietkon- 
go komunistai, dabar paaiškėjo, 
kad jų okupacijos metu buvo nu
žudyta virš 1000 civilių gyvento
jų, kurių dalis buvo nušauta, kiti 
šiaip užmušti nukankinti, kiti gy
vi palaidoti. Atkasta 19 masinių 
kapų.

MR. WHITLAM PO RINKIMŲ

Rinkimų rezultatai ir maža še
šių balsų persvara parodo, kiek 
kairiųjų ir komunistų randasi dar
biečių eilėse. Toks laimėjimas, o 
gal tiksliau pralaimėjimas, nepap
rastai apsunkins lyderio darbą. 
Partijos gaires, užsienio ir vidaus 
politiką, taip kaip federalinę rin
kiminę politiką, nustatys centri
niai organai. Mr. Whitlam pri
valės jų vedama politiką vykdyti.

Jeigu Mr. Whitlam ištesės ligi 
sekančių federalinių rinkimų, ir 
jeigu jam pasiseks palaipsniui 
atsikratyti nereikalingo elemento, 
galbūt tik tada prasivers darbie- 
čiams platesni politiniai horizon
tai.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1968 m. gegužės 6 d.

Prof. A. Voldemaro sukaktis

JONAS SOUŪNAS

PAGERBTAS DIDIS LIETUVIS — MOKSLININKAS IR POLITIKAS

BALANDŽIAI IR LIETUVIAI
Kiekvienas valstybinis konfliktas krašto politikoje iššaukia 

tam tikrą reakciją. Tokių iššauktų reakcijų ir šio krašto istori
joje būta nemaža.

Prieš antrąjį pasaulinį karą J.A.V-se buvo gan stipriai įsiga
lėjęs izoliacionizmas, kurio šalininkai tvirtino, jog šiam kraštui 
nereikia ir neverta kištis į pasaulio politikos reikalus. Jų šūkis 
buvo “Amerika Amerikai!” Deja, plečiantis pasaulinei preky
bai ir gėrėjant tarptautinei komunikacijai pasaulis sumažėjo, t. 
y. beveik kiekviena valstybė pasijuto esanti maža pasaulio dalis, 
turinti dalyvauti pasaulio tvarkyme. Izoliacija nuo pasaulio turė
jo išnykti ir J.A.V-bėse. Tai įvyko antrojo pasaulinio karo metu, 
kada šis kraštas tapo pagrindiniu laisvės gynėju. Išnykus izo- 
liacijonizmui pasikeitė ir šio krašto politinė kryptis bei padėtis. 
Šaltajame kare šis kraštas tapo bastijonu prieš komunizmą. Tokiu 
jis yra ir dabar, nors dabar ir vėl girdime nemažai balsų, pasi
sakančių už šio krašto sugrįžimą į izoliacionizmą. Šitam balsui 
dabar vadovauja vadinamieji “balandžiai”, kurie reikalauja nu
traukti karą Vietname. Dar daugiau: balandžiai galvoja, kad ka
ras Vietname yra visiškai beprasmis. Šita prielaida prisidengę 
antikaro Vietname šalininkai šiandie, dalyvauja ir šio krašto rinki
minėje kampanijoje. Didieji taikos Vietname šalininkų vadai yra 
du senatoriai — Eugene McCarthy ir Robert F. Kennedy. Abu 
yra kandidatai į prezidentus ir abu jie nori būti nominuoti savos 
partijos (demokratų) konvencijoje, kuri įvyks šią vasarą Čikagoje. 
Žinoma, tik vienas tegali būti nominuotas. Manoma, kad Kennedy 
turi geresnių šansų tai nominacijai. Tačiau ir McCarthy gali iškrės
ti staigmeną.

Johnsonui atsisakius kandidatuoti antikaro Vietname šalinin
kai rinkiminėje kampanijoje neteko svarbiausio argumento už savo 
vadų nominaciją. Ir šių šalininkų padėtis dar pablogėjo Johnsonui 
paskelbus, kad Šiaurės Vietnamas sutinka derėtis dėl paliaubų. Da
bar tiek McCarthy, tiek Kennedy ieško kitokių kabliukų prieš 
Johnsoną. Juos surasti sunku, nes dabartinė Johnsono administra
cija teigia, jog jie deda visas pastangas tvarkyti ir vidaus reikalus.

Tiesa, ypatingai Kennedžiui padėjo netikėtas Martin Luther 
King nužudymas. Negrų simpatijos aiškiai pasvirs Kennedy pusėn, 
nes negrai dar labai gerai atsimena Kennedy šeimos tragediją. Da
bar jų daugumas King žuvimą sutapatina su Kennedy žuvimu. Šią 

• simpatiją Robert Kennedy jau pradėjo išnaudoti rinkiminėje kam
panijoje.

šiandie negrai savo artimiausiu draugu laiko R. F. Kennedy 
ir jis vienintelis pajėgia ir pajėgs patraukti savo pusėn negrų balsus. 
Politikos žinovai teigia, jog Kennedy nominaciją ir vėliau rinkimus 
galėtų laimėti, jei jis pajėgtų patraukti savo pusėn negrus ir kitas 
tautines mažumas. Negrai jau yra Kennedy pusėje. Tačiau visiš
kai priešingai yra su kitomis tautinių mažumų grupėmis, ypatingai 
tomis, kurios yra antikomunistinio nusistatymo. Kennedy noras nu
traukti karą prieš komunizmą Vietname tautinių mažumų grupėse 
sutinkamas su pasipiktinimu. Galima teigti, kad, sakykime, vargu 
ar toks Kennedy gautų bent kiek balsų iš senesniosios lietuvių kar
tos. Nė vienas užsispyręs antikomunistas nebalsuos už tokį kandi
datą, kuris nori nutraukti karą Vietname. Vadinasi, tenka labai 
abejoti, ar Kennedy pajėgs patraukti bet kurią tautinę mažumą 
savon pusėn.

Kennedžiui belieka dairytis pritarimo kitur. Tiesa, jį visur 
nepaprastai entuziastingai sutinka jaunimas. Ypatingai studentai. 
Deja, didesnė dalis tų entuziastų tėra dar perjauni ir balsuoti ne
galės.

Atrodo, kad netrukus mes sulauksime dar vieno kandidato Į 
prezidentus. Tai dabartinis viceprezidentas Hubert Humphrey. Jis 
jei kandidatuos, turės visapusišką Johnsono paramą. O tai yra 
daug. Be to, Humphrey turi visas simpatijas tų, kurie yra už karo 
Vietname tęsimą iki aiškios pergalės. Paradoksiška. Humphrey, 
būdamas net kairesnis liberalas už McCarthy bei Kennedy, atrodo, 
turės pats prieš juos kovoti. Bet toks jau yra politinis žaidimas.

Vis dėl to, kebliausioje padėtyje šiandie yra atsidūręs respub
likonų kandidatas Richard Nixon. Jo politinė padėtis nepavydėtina.

Prieš Johnsono paskelbimą, jog jis ieško taikos Vietname 
Nixonas visur skelbė, kad jis turi planą karo Vietname sustabdy
mui. Deja, jis to plano niekad nepaskelbė, o dabar net ir paskelbti 
negali. Seniau Nixonas pritarė Johnsono karo vedimui, nors ir pats 
skelbėsi turįs planus, kaip pasiekti taikos Vietname. Dabar jis karo 
vedimui pritarti negali, nes ir pats Johnsonas ieško taikos.

Nixonas negali pasisakyti ir už karo sustabdymą, nes to pat 
nori McCarthy ir Kennedy. Taigi, jam jų norai nepakeliui. Gi pri
tarimas oponentui yra lygu politinei savižudybei. Šiuo metu Nixon 
tyli. Nėra abejonės, jis laukia derybų su šiaurės Vietnamu pradžios. 
Tokioms deryboms prasidėjus Johnsono priešai galėtų surasti kab
liukų, smerkiančių jo politiką. Tačiau kol nežinome, kuria kryp
timi vystysis derybos, negalima jų iš anksto pasmerkti.

Vidaus politikoje. Nixonas nieko naujo neturi pasakyti, ko jau 
nepasakė McCarthy ir Kennedy. Visi kandidatai — demokratai ir 
respublikonai kritikuoja Johnsoną už riaušes miestuose, už sergantį 
dolerį, už galimą infliaciją. Deja, jie neturi jokių konkrečių planų 
padėčiai pataisyti.

Kaip ten bebūtų, kiekviena diena šio krašto politikoje darosi 
vis įdomesnė. Tik lietuvių pozicija nedaug keičiasi. Jie buvo, yra 
ir bus už tokį kandidatą, kuris kietai laikosi prieš komunizmą. 
Koks tokio kandidato laikymasis krašto politikoje, lietuviams ne
labai įdomu.

Kiekviena tauta, ar ji būtų ma
ža ar didelė, jeigu tik dvasiniai 
išprususi, turi savo didelių žmo
nių; Karo vadų, mokslininkų, me
nininkų, poetų, tautos žadintojų, 
patrijarkų.

Ir mes lietuviai, buvusi didelė 
valstybė ir dabar maža ir ta pati 
nelaisvėje turime savo didelių žmo 
nių, gal dar net ir daugiau, negu 
daugelis šiandieną laisvų tautų.

Šiais jubiliejiinais metais, mini
me daugelį mums brangių ir žy
mių įvykių. Prisimename daugelį 
žmonių — iš jų tarpo vieną ypa
tingą ir mums brangią asmenybę. 
Pasaulinio masto istoriką, moksli
ninką, pirmąjį Minister; Pirmi
ninką ir Užsienio minister;, poli
tiką prof. A. Voldemarą.

Šis dvasios milžinas savo genia
lumu, savo šviesa savo laisvos 
sielos sparnų mostais, buvo toli 
praaugęs savo mažos, vos atgimu
sios valstybės ribas.

Taikliai rašė Dirva 1963 m. lie
pos 24 d. laidoje. “Savo metu esa
me turėję vyrą, kuris, jeigu bū
tų tik turėjęs normalias gyvenimo 
ir mokslinio darbo sąlygas, būtų 
iškilęs Pabaltijo, Skandinavijos, 
Europos ir viso pasaulio akyse, 
kaip tikras lietuviškos dvasios ir 
lietuviško mokslo erelis. “Jisai li
ko ir išliko kaip politikas. Deja 
mokslas ir politika netaip lengvai

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Adelaidė* skyriau*, 
prof. A. Voldemaro 
žiau* ir 50 m. nuo Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo, pirmo
jo ministerio pirmininko minėji
me A. Šerelio paskaita.

luruoštame
85 m. am-

suderinami dalykai. Kas pasiryž
ta eiti j politiką ,turi būti iš anks
to pasirengęs būti išniekintam, ge
resniu atveju, o blogesniu — su- 
likviduojamas. Taip tikrai taip 
atsitiko Augustinui Voldemarui.

pakreipė šio 
politiką. Kaip 
būtų turėjęs 
ir darbo są-

Manyčiau, nedaug būsiu sukly
dęs spėdamas, kas 
mokslo vyro kelią j 
Dirva sakė “Jeigu 
normalias gyvenimo
lygas". Deja, anuo metu tokių są
lygų nebuvo, ir šis jautrus tėvynę 
mylintis patrijotas, pasukdamas 
politine likme, žinojo, kad jis au
koja pats save, kad ateities kar
toms tokias sąlygas galėtų sukur
ti. Po šimtmečių vergijos, karų 
ir okupacijų nusiaubta Lietuva, fi
ziniai ir dvasiniai suklupusi tau
ta, buvo dirva visokiausiam gai- 
lui. Politiškai ją siekė palaužti di
dieji kaimynai ir pasiimti kaip 
lengvą grobį. Dvasiniai ji buvo 
bandoma įtikinti, kad tik “Pols
ka vera i mowa” gali atnešti iš
gelbėjimą. Ekonomiškai lietuvį

TRAGIŠKAS VYDŪNO MINĖJIMAS 
KAUNE

VLIKE
Balandžio 15 d. New Yorke po

sėdžiavo Joint Baltic American 
Committee, kuris yra sudarytas 
lietuvių, latvių ir estų bendrinių 
organizacijų Jungtinėse Valstybė
se. IS lietuvių pusės komitete da
lyvauja Amerikos Lietuvių Tary
ba. Posėdyje dalyvavo ALT pir
mininkas inž. Eugenijus Bartkus 
ir vicepirmininkas dr. Pijus Gri
gaitis.

Komitetas daro naujų žygių

Washingtone, kad būtų išleistas 
JAV pašto ženklas Baltijos valsty 
bių sukakčiai pagerbti.

Balandžio 16 d. ALT pirminin
kas ir vicepirmininkas dalyvavo 
Vliko valdybos posėdyje ir svars
tė peticijų organizavimo bei lėšų 
telkimo reikalus. Posėdyje taip 
pat gen. konsulas A. Simutis ir 
LLK pirmininkas V. Sidzikaus
kas.

(ELTA)

Š.m. balandžio mėn. 5 d. įvyko 
Kaune, Politechnikos ‘III rūmų sa
lėje (buv. Ateitininkų) Dr. Vydū
no gimimo šimtmečio minėjimas. 
Jį organizavo Politechnikos Insti
tutas ir Vilniaus Valstybinio Uni
versiteto bendramokslinis fakulte
tas. Programoje buvo numatytos 
dvi paskaitos ir keturi amžininkų 
atsiminimai. Vilniaus V. Univer
siteto dėstytojas V. Bagdonavi
čius kalbėjo apie Vydūno kūrybą, 
o kitas dėstytojas Trinkūnas — 
apie jo filosofiją. Visi stebėjosi 
jaunu mokslininku kandidatu 
Trinkūnu, kuris labai aiškiai, vi
siems suprantama kalba dėstė dau 
gumai sunkiai įkandamą filosofi
ją-

Amžininkų atsiminimus papa
sakoti buvo numatyti šie: teatro 
veteranas Antanas Sutkus, dra
mos artistė P. Pinkauskaitė, Ma
žosios Lietuvos atstovas S. Šeme- 
rys ir architektas V. Žemkalnis.

Pirmuoju savo atsiminimus 
apie Vydūną papasakojo architek
tas Vytautas Žemkalnis. Jis vaiz
džiai patiekė savo atsimimus net 
iš tremties dienų, papasakojo apie 
Rašytojų suvažiavimą Augsburge, 
kuriame dalyvavo ir Vydūnas ir 
buvo įsteigtas Lietuvių Kultūros 
Fondas.

Rūmų vestibiuly buvo suruošta 
Vydūno raštų, fotografijų ir tapy
tų portretų parodėlė. Joje galėjo 
matyti Vydūną Rokiškio Gimna
zijos mokytojų tarpe, Vydūnas 
kalbasi su prof. J. Jablonskiu Pa
langoje ir daugel kitų. Salės sce
noje kabėjo dail. A. Varno tapy
tas Vydūno portretas.

Po architekto V. Žemkalnio atsi
minimų, kalbėjo Antanas Sutkus. 
Jis savo pranešime lietė Vydū
no dramaturgiją ir jo veikalų pa
statymus. Po kokių 5 minučių 
nuo pradžios pranešimo, kai Sut
kus pasakojo apie režisieriaus Vit
kausko ir aktorių, statant Vydūno 
“Vėtrą” 1912 m., nesėkmę, nesėk
mė dėl veikalo nesupratimo, ir, 
kaip visi, drauge su Vitkausku, ė- 
mėsi giliau nagrinėti Vydūną, kad 
tinkamai jį patiekus scenoje, stai
ga — pabalo, šiek tiek pasviro ir 
krito, kaip vienišas ąžuolas pa
kirstas lauke, atsitrenkdamas vi
sa savo nugara ir pakaušiu, visu 
savo aukščiu į scenos grindis”

Antanas Stukus, Kauno Valsty
binio Teatro direktorius (1926-28) 
Kauno radiofono direktorius (19- 
29-34) ir surežisavęs daugel vei
kalų Kauno valstybiniame dramos L. Laukaitytei ir A. 
teatre bei pastatęs Vydūno Vaidi
lutę, kalbėdamas ir aiškindamas 
Vydūno dramaturgiją 1968 m. ba
landžio mėn. 19.50 vai. mirė Kau
ne, Politechnikos III jų rūmų sa
lės scenoje. Tokiu tragišku įvy-

kiu buvo nutrauktas šis įstabus, 
mūsų laikais, minėjimas, — rašo 
man mano bičiulis iš Kauno...

Visos kalbos ir atsiminimai, ne
išskiriant ir nelemto žiauraus 
trenksmo į scenos grindis, įra
šyta į magnetofono juostą. Artis
tei P. Pinkauskaitei ir S. Šeme- 
riui nebeteko kalbėti apie dr. Vy
dūną. Ir vėl mirtis išplėšė dar vie
ną teatro meno veteraną Antaną 
Sutkų. Tebūnie jam lengva Lietu
vos žemelė!

A. Krausas

smaugė visokie barzdočiai, pavers 
darni jį bernu savoje žemėje. O tą 
patį lietuvį reikėjo budinti, žadin
ti, kelti ir kartu versti kovoti už 
savo teises. Čia ir gimė lietuviško 
nacionalizmo idėja, kurios kūrėjas 
ir yra prof. A. Voldemaras.

Šiandieną daugelis nevykusiai 
bando primest A. Voldemarui ir 
jo pasekėjams nacizmą ir pana
šiai. Voldemaro laikais ar anks
čiau, ar iš viso, bet kada vokie
tis žinojo, kas jis yra vokietis, 
prancūzas žinojo, kad jis — pran
cūzas, deja, lietuvį reikėjo priža
dinti, prablaivinti, sau akis atver
ti ir įrodyti, kad jis lietuvis. Ir 
A. Voldemaras ta kryptimi pada
rė daug. Jei Varpininkai, Aušri
ninkai, knygnešiai ruošė tam ke
lią dar seniai prieš Voldemarą, tai 
Voldemaras praktiškai tą darbą 
užbaigė, suorganizuodamas ir tvir 
tai ant savos laisvos žemės pa
statydamas laisvą lietuvį, pasiry
žusį tokiu palikti visada ir savo 
vietos neužleisti niekam.

Kaip mokslo žmogus, Voldema
ras, galima sakyti, buvo jau toks 
gimęs. Per dvejus metus (1897) 
išėjo ir baigė apskrities mokyk
lą. Po to ėmėsi darbo valsčiaus 
raštinėje, vėliau įstaigos vedėju. 
Jo brolis Pranas jį pasikvietė į 
Petrapilį, kur truputį pasiruošęs 
1901 m. išlaikė egzaminus į V-tą 
klasę ir 1904 m. baigė 8 kl. auk
so medaliu. Tų pat metų rudenį 
pradėjo studijuoti Petrapilio uni
versitete filologiją ir istoriją, 
1909 m. baigė universitetą. 1910 
m. išlakė magistro egz. ir už 
disertaciją “Adrijano įstatymas 
agrariniu klausimu" gavo aukso 
medalį. Ruošėsi profesūrai. Savo 
gabumais jau tada buvo žinomas 
toli už universiteto ribų. Impera-

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ 
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIOJE 

ŠV. PETRO BAZILIKOJE, ROMOJE.

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ ATMINIMUI

Aušros Vartų Šv. Marijos-Gailestingumo Motinos koplyčiai darbai 
jau pradėti.

Koplyčia bus baigta 1968 metais, jeigu laiku surinksime lėšas.
Visi lietuviai, ne. tik suaugę, bet ir vaikai prisidėkime savo 

auka prie šio MŪSŲ TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLO.

Aukoms adresas:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701, W.68 St., Chicago, Hl. 60629

PADĖKA

L. Aleknienei, O. Bara- 
Auglienei — prisidėju-

ar suteikusiems nuošir-

Sydney Lietuvių Caritas nuoširdžiai dėkoja visiems talkininkavu
siems metinio baliaus paruošime. Pirmiausia išpildžiusiems meninę 
programą: B. Aleknaitei, D. Dulinskaitei ir V. Inkrataitei, “Neuž
mirštuolių” kvartetui ir jo vadovui J. Maksvyčiui, dvigubam vyri] 
oktetui ir vadovei p. M. Umbražiūnienei.

Baliaus šeimininkei M. Statkuvienei ir 
vykienei, G. Jenčienei, E. Kiverienei ir A. 
sioms darbu ir gėrybėmis.

Visiems aukojusiems bufetui, loterijai
dų patarnavimą ponioms ir ponams: U. Ališauskienei, E. Baltrimie- 
nei, K. Belkui, D. Bižienei, K. Butkui, p. čelkienei, J. Černiauskui, 
Z. Čilvinienei, P. ir J. Dailidėms, I. Daniškevičienei, L. Deikienei, 
I. Daudarienei, L Dudaitienei, p. Dulinskienei, B. Geniui, p. Ginta- 
lienei, O. Grosienei, p. Hazienei, S. ir J. Grybams, J. Janavičienei, 
P. Jurjonui, K. Intui, J. Kantonui, G. Kazokienei, V. B. Kondrac- 
kams, S. Kapočiui, E. V. Karpiams, p. Koliavienei, J. Kurlinskui, 
E. Labanauskienei, A. Laukaitienei, A. Laukaičiui, J. Martinienei, 
p. Medelienei, M. Migevičienei, V. Miniotui, p. Penkaitienei, V. M. 
ir Vidai Pužams, M. Petroniui, A. Savickienei, V. Simanavičienei, 
V. Simniškiui, A. Statkui, V. Statkienei, A. Stasai, B. Stašioniui, 
Z. Šaparienei, J. Šarkauskienei, S. J. Šatkauskams, P. Tallat-Kelp- 
šienei, V. Šliogeriui, p. Vaičiurgienei, M. Vilkaitienei, A. Zigaitie- 
nei, V. Usevičiui, E. Zinkevičiui, N. žygienei, J. O. Žukauskams, 

Plukaiitei, o taip pat “Dainavos” ir Lid- 
combe namų valdyboms, taip pat ir p.p. V.M. Vilkaičiams už fo
tografijas.

Bent šia nuouširdžia padėka tebus atlyginta visiems Caritas tal
kininkams bei rėmėjams už taip sėkmingą metinio baliaus parengimą.

Kun. P. Butkus
Sydney Lietuvių Caritas Pirmininkas

toriškoji teisių mokykla pakvietė 
jį dėstytoju ir 1911 m. Petrapilio 
U-tas suteikė docento pareigas 
pirmam lietuviui. 1914 m. išvyks
ta studijų gilinti Italijon ir už 
metų į Švediją. Grįžus į Petrapilį 
buvo pasiųstas į Perne, kur abu 
su K. Būga buvo pakelti profe
soriais ir išdirbo iki 1917 m. revo
liucijos. Kilusi revoliucija užbai
gė jo gyvenimo vieną etapą — 
akademinę karjerą caristinėje Ru
sijoje.

Voldemaras vienas iš nedauge
lio pasaulinio masto žmonių, tuo 
labiau lietuvių, kuris be savo lie
tuvių kalbos naudojo dar 9 kal
bas labai gerai, ir keletą mažiau. 
Visi jo mokslo atsiekimai dingę, 
nes prof. A. Voldemaras nespė
jo jų paskelbti pasauliui, išsky
rus vieną veikalą prancūzų kal
boje “Lietuva ir jos problemos”. 
Jo mokytojai yra buvę žinomi ano 
laiko filologai-lingvistai: Tadas 
Zielinskis ir M. Rostovcevas. Sa
koma, kad Lietuva Voldemaro as
meny, būtų turėjusi Zieliskį ir 
Rostovcevą sudėjus abu kartu. 
Voldemaras šalia savo nepapras
tų gabumų nebuvo koks nors sau
sas, neįdomus. Jis betkokioje si
tuacijoje neieškojo kišenėje žodžio 
ir išprovokuotas šaudavo taikliau- 
su jumoru. Prof. Čėsnys pasako
ja tokį atsitikimą su prof. Vol
demaru: Voldemaras, baigęs filo
logijos studijas pas Zielinskį, vis 
dar lankėsi į jo paskaitas ir se
minarus. Voldemaro išvaizda, po
puliarumas, lakoniški atsakymai, 
atkreipdavo auditorijos dėmesį 
daugiau, nei profesoriaus paskai
tos, tas labai nervino Zielinskį, 
ir tas, netekęs kantrybės, vieną 
kartą šitaip prabilo į Voldemarą: 
"Pone Voldemare, Jūs pas mane 
esate visus dalykus išklausęs, vi
sus seminarus atlikęs visus egza
minus puikiausiai išlaikęs, viską 
tobuliausiai pasiekęs. Nieko jau 
daugiau kaip profesorius jums ne
galiu duoti. Kuo tad pateisinat 
mano paskaitų ir seminarų nuola
tinį lankymą?” Į tai Voldemaras 
smagiai nusišypsojęs atsakė: “Po
ne profesoriau, žinome jog ir Aris 
totėlis yra buvęs Platono moki
nys; Platonas jam davęs viską, bet 
Aristotelis vis lankė Platono pa
skaitas. Šito užteko, nes profeso
rius ir auditorija žinojo, kad Aris
totelis lankėsi Platono paskaitose 
ne tam, kad pasimokinus, bet kad 
j į sukritikavus.

Daug margesnė yra prof. A. 
Voldemaro politinė karjera, kurios 
liudininkais daugelis dar tebėra 
gyvi. Biografijos galima daug pa
rašyti ir jos galima rasti L. Enci
klopedijoje, šalia datų, kur gali
ma pamatyti, kaip jį aprašo ku
rie padarė viską, kad apkaltinu* 
jo žemišką kelionę. Šiandieną 
mums rūpi daugiau iškelti tas 
Voldemaro, kaip žmogaus moksli
ninko, politiko savybes, kurias jo 
priešai visada slėpė.

1918 m. lapkričio 11 d. Lietu
vos Valstybės Taryba, jam pave
da sudaryti Nepriklausomos Lie-, 
tuvos Ministerių Kabinetą (Ir tas 
įvykis jau pasako daugiau, negu 
žodžiais galima būtų išreikšti) 
čia prasideda jo trumpa, bet vai
singa politinė veikla. Prof. A. 
Voldemaras pirmininkauja lietu
vių delegacijai taikos konferen. 
Paryžiuje. Išsirūpina 100 mil. mar 
kiij iš Vokietijos, kuri tada Lietu
vai buvo gyvybiškai reikalinga 
vedant kovas už laisvę ir kuriant 
savo valstybę. Pasitraukęs iš 
valstybinio darbo, Voldemaras 
kiek laiko profesoriauja Kauno 
Universitete. Po perversmo (įvyk
dyto Tautininkų ir Krikščionių 
Demokratų bendromis pastango
mis) 1926 m. pabaigoje, vėl grįž
ta į valdžią sudarydamas tauti
nės vyriausybės ministerių kabi
netą, kuriame iš pradžių dalyvavo 
ir Krikščionių Demokratų blokas. 
Prof. A. Voldemaras, tapęs Min. 
Pirmininku ir Užsienių Reikalų 
ministerių, veda energingą užsie
nio politiką. Sudaroma su Vokie
tija sutartis dėl Klaipėdos krašto, 
kur Vokietija atsižadėjo Klaipė
dos krašto Lietuvos naudai. Tuo
metinis Vokietijos Užsienio Rei
kalų ministeris Stressenau savo 
atsiminimuose rašo: “Su Volde-

(Pabfaiga psl. 4)
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LIETUVIU CHARTA
I

LIETUVIŲ TAUTA užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės lais
vai ir nepriklausomai gyventi savo tėvų žemėse,

vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines bei valstybi
nes tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti,

kad, savo tautine, kultūra visuotinei žmonių giminės pažangai 
bendradarbiaudama, vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus 
pašaukimą.

Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama ši LIETU
VIŲ CHARTA:

1
TAUTA yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį su tautine bendruo

mene nutraukti.
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą PASAULIO LIE

TUVIŲ BENDRUOMENĘ.

2
Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo 

TAUTYBĘ.
Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda 

ateities kartoms, kad amžinai gyventume.

3
KALBA yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys.
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.

4
ŠEIMA yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.

5
TAUTINĖ KULTŪRA yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir 

bendravimą.
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra įneša savaimingą in

dėlį į visuotinius žmonių giminės laimėjimus.
Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei kultūrai.

6
VALSTYBĖ yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organiza

cija.
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir iš

likimo sąlyga.
Darbu, mokslu turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgin

tų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.

7
MOKYKLA yra tautinės dvasios židinys.
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių mokyklos 

rėmėju.

8
DRAUGIJA yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė.
Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūrines, jaunimo, savišal

pos, profesines ir kitas lietuvių draugijas.

9
Mūsų tėyų kovos ir aukos dėl LIETUVIŠKOS KNYGOS 

yra testamentinis įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos kartoms.
Lietuvis organizuoja ir remia SPAUSDINTĄ LIETUVIŠKĄ 

ŽODĮ.

10
TAUTOS ISTORIJA yra geriausia tautos mokytoja.
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius papročius.
Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų pa

garbų pasididžiavimą savo palikuonims.

11
TAUTINIS SOLIDARUMAS yra aukščiausioji tautinė do

rybė.
Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.
Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp savęs 

broliai.
Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan kiekvienas 

lietuvis moka nuolatinį TAUTINIO SOLIDARUMO ĮNAŠĄ.

12
Lietuvio TAUTINĖS SPALVOS: geltona — žalia — raudo

na.
Lietuvio TAUTINĖ ŠVENTĖ — Vasario 16-ji diena.
Lietuvio ŠŪKIS: “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais tu

rime ir būt!’’

13
Lietuvis yra LOJALUS savo gyvenamajam kraštui.
Lietuvio santykius su nelietuviu nustato ARTIMO MEI

LĖ IR PAGARBA kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gyvybei, 
sveikatai ir turtui.

NAUJI LEIDINIAI
Juozas Švaistas, Dangus debe- Vytautas Volertas, Sąmokslas, 

syse. Autoriaus išgyvenimai 1918- šių metų dienraščio Draugo Ame- 
1919 metais. Išleido Nida Lon- rikoje premijuotas romanas. Išlei- 
done 1967 m. 325 psl. Kaina do Lietuviškos Knygos Klubas 
$2.50. Čikagoje 1968 m. 279 psl. Kaina

Juozas Švaistas kaip rašytojas $3.50. Knygos aplankas Pauliaus 
pažįstamas iš jo daugelio veikalų, Jurkaus.
kurių eilę jis parašė dar būda- Vytautas Volertas mūsų raštijo- 
mas nepriklausomoje Lietuvoje, )'e. l'au n®ra naujokas. Gimnazijų 
dalį ir išeivijoje, šį paskutinė yra baigęs Alytuje ir Kaune studija- 
atsiminimų pbūdžio, bet autorius, vęs ke* baigęs technikos fakulte- 
kaip prityręs pasakotojas, savo Jau būdamas Amerikoje sukū- 
atsiminimus gerokai subeletristi- rė ir išleido tris kny®as: “UPės 
no. Taip, kad knyga skaitosi kaip teka vingiais” (1963 m.), “Gyve- 
koks intriguojantis romanas. Atsi- n.imas yra.da,Iu® ’ (1964) ir štai 
minimai liečia kaip tik tų laiko- naujausioji. Vytautas Volertas 

yra gana patrauklus pasakotojas 
ir savo mezgama intryga bei situ
acijomis stipriai patraukia skaity
tojų. Jeigu ankstesniuose veika
luose autorius ribojosi tik buiti
niu vaizdavimu, tai šiame jis ne
riasi į gana jautrių problemų už
kliudydamas žmogaus paties sa
vęs baimę.

Jurgis Juodis, Tautos keliu. 50 
tapybos darbų reprodukcijos, dedi
kuotos tėvynės atminimui ir Lie
tuvos 50 metų nepriklausomybės 
atkūrimo ir 717 metų karalystės

tarpį, kada Lietuvoje padėtis dar 
nebuvo nusistovėjusi ir net apra- 
šomsios vietovės ėjusios iš rankų 
į rankas. Nors autorius ir kariš
kis, bet aprašomuoju metu jis ak
tyvioje karo tarnyboje nebuvo, o 
dirbo daugiausia kaip mokytojas 
ar policijoje. Primindamas tuos 
laikus autorius skaitytojų priver
čia pagalvoti, kad tais sunkiaisiais 
Lietuvos nepriklausomybės kovų 
metais tikrai buvo sunkių momen
tų, ypač civiliams gyventojams.

VYTAUTAS DIDYSIS ŽYGYJE

įsteigimo proga. Paveikslų nuo
traukas paruošė Vytautas Maže
lis. Tekstai apie autorių ir jo kū- 
rybų lietuvių ir anglų kalbomis. 
Tekstų į anglų kalbų vertė auto
riaus dukterys Violeta Kinberly 
-Juodytė ir Loreta Juodytė, ku
rios aplankų ir išleido.

Dailininko reprodukcijų dažnas 
matė, kas skaito Amerikos lietu
vių laikraščius ar žurnalus. Auto
rius savo konstrukcija labai pri
mena dailininkų K. Šimonį. Tai 
daugiausia nudailintos patriotinės 
temos, perpintos vizualinėm kom
pozicijom. Savo pažiūras į menų 
išreiškia pats autorius: “Aš ma
nau, kad menas tiek vertas, kiek 
jis tarnauja Tėvynei”. Kas pasi
tenkina tokia meno samprata ir 
paskirtimi, tam be abejo Jurgio 
Juodžio darbai bus vertingi ir 
brangūs.

Putinas, Vivos Plango. Dvi Vin
co Mykolaičio Putino poemos (Vi
vos Plango ir Mortuos Voco).

Laisvės šešėliai
1918 m. vasario 16. d. paskelbus 

Lietuvos nepriklausomybės aktų 
Lietuva netapo automatiškai lais
va. Tos deklaracijos turinį rei
kėjo praktiškai įgyvendinti, o tas 
pareikalavo daug darbo, kovų ir 
aukų. Lietuvos laisvės kovose bu
vo daug pragiedrulių, bet buvo ir 
šešėlių. Apie tuos šešėlius čia ir 
norima kiek papasakoti.

Šių temų paskatino viena labai 
įdomi ir svarbi knyga. Tai Var
šuvos universiteto lektoriaus Piotr 
Lossowski doktoratui įsigyti diser
tacinis veikalas “Stosunki Pols- 
ko-Litewskie v latach 1918-1920) 
Lenkų-lietuvių santykiai 1918-19- 
20 m.). Knyga išleista 1966 m. 
Varšuvoje knygyno “Kiųžka i 
Wredza”. Veikalas lenkų kalba. 
Jos pagrindinis įnašas į Lietuvos 
-Lenkijos istorijų yra tas, kad ji 
parašyta remiantis Varšuvoje su
krautais slaptais lenkų vyriausy
bės, ministerijų, pasiuntinybių, 
generalinio štabo, Pilsudskio kan
celiarijos ir kitų labai svarbių do
kumentų daviniais. Daugelio tų do
kumentų tekstai ar jų ištraukos 
knygoje paskelbtos. Tų iki šiol 
nežinomų ir neprieinamų davinių 
bei dokumentų atskleidimas viešu
mai daug patarnaus sudaryti tiks
lesnį vaizdų aptariamojo laikotar
pio. Taip pat autoriaus panaudota 
labai gausi spaudinta įvairiomis 
kalbomis lieteratūra, kurios sura
šąs gali pasitarnauti mūsų istori
kams. Knyga patartina įsigyti mū
sų didesnėms bibliotekoms.

Kalbamojo meto Lietuvos Tary
bos įkūrimų ir veiklų lenkai ati
džiai stebėjo ir neslėpė savo ne
pasitikėjimo ir įtarimų. Jau 1917 
m. rugsėjo 27 d. Lietuvos lenkai 
savo pareiškimu Valstybės Tary
bai protestavo, kad Valstybės Ta
ryba neturinti teisės kalbėti kraš
to, t.y., Lietuvos vardu ir pačių 
Tarybų traktavo kaip priešingų 
krašto interesams įrankį (P.L. 
"St.P.-L.” ps. 84).
Protesto pabaigoje pareiškė, kad 

Lietuvos lenkų visuomenė pripa-

Rašo V. Raginis
žįsta, jog bet koks bendradarbia
vimas su Taryba yar negalimas 
ir prieš jos Lietuvos reprezenta- 
vimų reiškia greižtų protestų.

1918 m. lapkričio pabaigoj Var
šuvoje buvo įsteigtas rytinių kre- 
sų (šiaurės rytų Lenkijos) komi
tetas. Jo tikslas buvo praktiškai 
kresus prijungti prie Lenkijos. 
Komiteto preišaky atsistojo iš Lie
tuvos ir Baltgudijos kilę lenkų 
dvarininkai, kaip Eustachy Sapie- 
ha, Jan Ursyn, Niemceviecz, Mi
chal Kossakowski ir Waclaw Wa- 
silewski (ten pat, psl. 43).

1918 m. gruodžio 12 d. Lenki
jos ministerių taryba aukščiau mi
nėtam komitetui suteikė 20 milijo
nų lenkų markių. Lenkijos vy
riausybė keliamiems kresų lenkų 
reikalavimams (neatskirti Vil
niaus nuo Lenkijos ir sudaryti Lie 
tuvos unijų) pritarė. Tą 1918 m. 
gruodžio 12 d. Lenkijos Ministe
rių Tarybos posėdyje išreiškė 
Lenkijos ministeris pirmininkas 
Moračewskis. Išsikvietęs Lietuvos 
Komisijų (toji komisija dar 1917 
m. buvo suorganizuota Vilniaus 
lenkų komiteto) jis, pagal ministe
rių tarybos posėdžio protokolų, pa
reiškė, kad su kariuomenės pa
galba vertėtų Lietuvoje padaryti 
įvykusių faktų padėtį (t.p. psl.- 
46)) “Įvykusių faktų padėtį” jis 
pirmiausia pradėjo nuo adminis
tracijos. 1918 m. gruodžio 16 d. 
Lenkijos vyriausybė prie Vidaus 
Reikalų Ministerijos įsteigė atski
rą Lietuvos-Baltgudijos departa
mentų, kurio direktoriumi buvo 
paskirtas Dr. Ludwik Kolankows- 
ki (t.p.psl.46) 1918 m. gruodžio 
21 d. Vidaus Reikalų ministeris 
Nasilewski ir minėto departamen
to direktorius Dr. Kolankow'ski 
įsteigė Lietuvos administracijos 
laikinų komisijų su būstine Vilniu
je. Tos komisijos veikimo plote 
turėjo įeiti ir šiaurinė Lietuva. 
Laikinosios komisijos įsteigimo 
akte nėra pažymėta tikslios veiki
mo ribos, tačiau iš tų pačių die
nų paskirtų Lietuvai komisarų su

rašo (komisarus paskyrė Wasi-l 
lewski ir Kolankowski) tos ribos 
paaiškėja. Komisijos veikimo plo
tas apima Vilniaus, Gardino ir 
Kauno gubernijas. O tai reiškė ad
ministraciniu keliu užimti visų 
Lietuvų ir jų inkorporuoti į Len
kiją (t. p. psl. 46). Į laikinų Lie
tuvos administracinę komisijų bu
vo paskirti W. Abramowicz, K. 
Niedzialkomski, Jan Pilsudski, K. 
Swiutecki, S. Kognawicki ir A. 
Zwiežynski. Kauno gubernijai pa
skirti šie asmenys: Kaunui M. 
Mickiewicz, Šiauliams K. Piotro- 
wicz, Telšiams S. Narutawicz, 
Ukmergei S. Montvil, Zarasams 
Kudrewicz, Panevėžiui Z. Szwoj- 
nicki.

Lietuviai prieš šiuos lenkų žy
gius greižtai protestavo. Kaune bu 
vo išlipintas specialus atsišauki
mas, kuriame buvo rašoma: Lie
tuvos vyriausybė reiškia nusiste
bėjimų, kad vyriausybė to krašto, 
kuris taip ilgai kovojo dėl savo 
krašto laisvės ir pagaliau atga
vo jų, negerbia kaimynių kraštų 
teisių. Lietuvos vyriausybė prieš 
tokius Lenkijos vyriausybės žings
nius portestuoja ir reikalauja, 
kad visi komisarai būtų atšaukti 
ir kad joks lenkų dalinys be Lie
tuvos vyriausybės sutikimo neį
žengtų į Lietuvą (t.p. psl. 47).

Prie pirmųjų abiejų šalių nusta 
tymo pareiškimų priei ta Varšuvo
je. Lenkijoj gyvenantieji lietuviai, 
susiorganizavę į Lietuvos Piliečių 
Sąjungų ir Varšuvos lietuvių sa- 
vigalbos draugijų 1918 m. gruo
džio pradžioj išleido atsišaukimų 
į Lenkijos politines partijas ape
liuodami, kad Lenkija atsisakytų 
užmačių trukdyti Lietuvai atsta
tyti savo nepriklausomybę su sos
tine Vilniuje (tp. psl. 47). Tų 
atsišaukimų paskelbė kai kurie len 
kų laikraščiai.

1918 m. gruodžio 18 d. Lenkijos 
vadas maršalas Juozas Pilsudskis 
priėmė Lenkijos lietuvių delega
cijų, kuri Pilsudskiui įteikė adre
sų jame išreikšdama įsitikinimų

jog jis nepaklausys kaikurių Len
kijos ir Lietuvos nedemokratinių 
gaivalų patarimų, o dėl kokių 
nors priežasčių išsiuntimų karinių 
pajėgų į Lietuvų be Lietuvos val
džios organų sutikimo pripažins 
kaip akcijų, kuri nesuartins abie
jų tautų, bet net atstums galimy
bę abiem tautom susitarti ateity
je. Be to, delegacija išreiškė nusi
stebėjimų, kad Lietuvos lenkai 
kandidatuoja j Lenkijos steigia- 
mąjį seimų, kas reiškia, kad Len
kijos vyriausybė pažeidžia Lietu
vos suverenumų. Atsakydamas J. 
Pilsudskis pabrėžė, kad jis esųs 
lietuvių draugas ir esųs pareika
lavęs, kad pretenzijas į Lietuvų 
apribotų etnografinė Lietuva, nes 
istorinė Lietuva turinti lenkų ap
gyventus plotus. Toliau išreiškė 
pažiūrų, kad Lenkija nieko prieš 
neturinti prieš nepriklausomų Lie
tuvų, bet atrodo, kad Lietuva bus 
sujungta su Lenkija (pabraukta 
autoriaus, t.p. psl. 47).

Lenkijos lietuvių delegacijų su
darė: Belinska, Blaževič, Masiu- 
rys ir Povilainis (t.p. psl. 47). Be

abejonės, toji delegacija veikė 
kontakte su Lietuvos Taryba ir 
Voldemaro vyriausybe Vilniuje. 
Pabaigoje Pilsudskis pasiūlė, kad 
lietuviai j Lenkiją atsiųstų dele
gacijų, kuri kartu su Lenkijos vy
riausybe išdirbtų lietuvių reikalų 
išsprendimo projektų. Tolimesni 
lenkų-lietuvių pasitarimai 1918 m. 
gruodžio mėn. vyko Vilniuje. Tuo 
laiku Lietuvoje reiškėsi sėkmin
gai plintančios revoliucijos grės
mė abiem pusėm.

Jau 1918 m. spalio 1-3 d.d. Vil
niuje įvyko pirmas slaptas Lietu
vos komunistų partijos suvažiavi
mas. Nuo tada komunistų judėji
mas įgavo dinamikos. Lapkričio 
10 d. įsteigtas kariškas revoliuci
nis komitetas, pradėjęs organizuo
ti ginkluotus darbininkų dalinius. 
1918.12.8. susitvėrė revoliucinė 
darbininkų vyriausybė Vinco Mic
kevičiaus-Kapsuko vadovybėje, o 
jau gruodžio 15 d. Vlniaus darbi
ninkų taryba išeidama viešumon 
paskelbė įvedanti tarybinę valdžių 
Vilniuje (t.p. psl. 48).

Gražiu liuksusiniu leidiniu išleido 
Pedagoginis Lituanistikos Institu
tas Čikagoje 1968 metais. Reda
gavo Domas Velička, meniškai 
apipavidalino dail. Algirdas Ku- 
rauskas. Didelio formato 23 psl. 
Kaina $2.00.

Leidinys, kaip leidėjai rašo 
“Vietoje šermenų vainiko lietuvių 
literatūros klasikui ir literatūros 
profesoriui Vincui Mykolaičiui Pu
tinui 1967 m. birželio 7 dienų so
vietinės Rusijos okupuotoje tėvy
nėje mirusiam, palaidotam Vilniu
je, Rasų kapinėse.” Ši dedikaci
ja pilnai pateisina leidinį.

— * —
Lithuanians in Canada, Lietu

vos ir Kanados lietuvių gyvenimo 
nuotraukomis gausiai ilii/struota 
370 puslapių knyga išleista 1967 
m. Toronte, Kanadoj, Lights 
Printing and Publishing Co.

Broniaus Zumerio Vilniaus 
Kraštais Faktą ir Atsiminimų 
Šviesoje, 94 psl. atspaudas iš L. 
K. M. Akademijos Metraščio III 
tomo, išleistas Romoj, 1967.

(E)
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šiai skaitomas lietuvių rašytojas 
užsieniuose. Jis rašo anglų kalba. 
Apie jo naująjį nuotykių romanų 
The Iron Thorn labai gražiai atsi
liepė anglų kritikai, šių knygų, 
kaip ir eilę ankstyvesnių, išleido 
Gollanczo leidykla Londone.

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
RUGPIŪČIO 3 D.

UKRAINIEČIŲ SALĖJE

CHURCH ST., LIDCOMBE

Algis Budrys yra dar jaunas ra
šytojas. Jis yra gimęs 1931 m. 
Karaliaučiuje, kur jo tėvas buvo 
Lietuvos konsulu. Jam teko dirbti 
įvairius darbus: būti darbininku, 
restorano barininku ir kinoteatro 
durininku, kol pagaliau išėjo į pro 
fesionalus rašytojus. Pirmasis jo 
romanas pasirodė 1952 metais. 
Amerikoje ir Anglijoje jo roma
nai pasirodo labai stambiais tira
žais; dalį jo knygų persispausdino 
Penguinų ir Pantheros leidyklos 
populiomis laidomis. Lingšiol išė
jo šie žymesni jo romanai: False 
Night, Man of Earth, The Falling 
Torch, The Unexpected Dimension 
Rogue Moon, The Furiuos Future, 
Who? ir pagaliau naujausias The 
Iron Thorn.

(f.v.)
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Prof. A. Voldemaro...
(Atkelta iš psl. 2)

maru derybos buvo sunkios dėl jo 
kietos laikysenos ir teko daug kur 
nusileisti”. Jis gauna pylos iš Vo
kietijos spaudos ir iš Reichstago. 
1927 m. Voldemaras sudaro ir pa
sirašo Konkordatą su Vatikanu, 
jis iškeli abylą lenkams dėl Vil
niaus Tautų Sąjungoje, Ženevoje 
ir čia per visą pasaulj nuskamba 
Lietuvos vardas ir jos teisės į 
sostinę Vilnių. Čia buvo daug dra
matiškų ir komiškų Įvykių, išpo
puliarintų vakarų valstybių spau
doje. Vienas iš jų, kur Pilsudskis, 
kardu barškindamas j posėdžio 
salės grindis, grasino Lietuvai 
karu, bet, anot britų spaudos, 
“Mažas Lietuvos premjeras neiš
sigando ir laimėjo vakarų pasau
lio valstybių opiniją, Lietuvos nau 
dai”. 1928 m. Voldemaras lankosi 
Anglijoje, priimamas Anglų Kara 
liaus ir skaito dvi paskaitas Ox- 
fordo universitete.

Prof. A. Voldemaro kieta ran
ka ir vidaus politikoje; prieš len
kus, rusus ir kitus neaiškius gai
valus. Bandoma apvalyti Lietuvos 
kariuomenę ir valstybės aparatą 
nuo nelietuviško elemento. Kova 
su Lietuvos išdavikais buvo rakš
tis akyse nevienam, o ypač komu
nistai, prisidengę lenkų socialistų 
skraiste .organizuoja atentatą. 
Apvaizdos buvo lemta Voldemarui 
išlikti gyvam. Deja, už ji žuvo 
kap. Pranas Gudynas ir sunkiai 
sužeistas maj. Leonas Virbickas. 
Pasikėsintojai pabėgo į Lenkiją 
ir iš ten j Ispaniją ir kovojo Ispa
nijos pilietiniam kare komunistų 
pusėje. Geležinio Vilko organizaci
ja buvo įsteigta beveik nuo pat 
1926 m. pradžios. Bet po atentato 
Voldemaras dar daugiau skyrė 
dėmesio šiai organizacijai, kurios 
Garbės Šefas buvo pats Preziden
tas A. Smetona. Dažnai primeta
ma, kad Voldemaras šios organi
zacijos pagelba siekęs diktatūros 
įvedimo Lietuvoje. Tiesa tačiau, 
yra, kad įvairių spalvų tautybių 
gaivalams siautėti perdaug nelei
do ir tuo metu kitaip nebuvo ga
lima. Griežta tvarka ir lojalumas 
buvo privalomas visiems, tačiau 
opozicija tuo naudojosi ir kėlė 
triukšmą, kartais net šaukdami, 
kad net bažnyčia yra persekioja

ma. Kai tuo tarpu, ne kas kitas, 
o Voldemaras sudarė Konkordatą 
su Vatikanu.

Pirmą kartą Voldemarui už tie
sų žodį teko ragauti tremties — 
1 mėn. Varnių darbo stovykloje 
nuo krikdemų valdžios, nors vė
liau ir buvo amnestuotas. Gi ant
rą kartą intrygoms įsitempus, 
prez. A. Smetona 1929 m. spalio 
mėn. atstatydino jį iš pareigų, ir 
ištrėmė į Platelius. Vėliau gyveno 
pas pusbrolį Zarasuose, būdamas 
policijos priežiūroje. Jo ryšiai su 
Geležiniu Vilku tačiau nenutrūko, 
ir organizacija nors ir būdama 
pogrindy, savo įtaką plėtė į jauni
mą, moksleiviją ir karininkiją.

1934 m. suorganizuotas pučas, 
tačiau nepavyko Voldemaro grą
žinti valdžion, ir vėl Karo Lauko 
teismo sprendimu įkalintas išsėdė
jo iki 1938 m. amnestijos Amnes
tuotas tačiau buvo ištremtas iš 
Lietuvos. 1939 metais grįžo, bet 
prie sienos buvo suimtas, ištrem
tas į Zarasus ir iš ten pakartoti
nai 1940 m. išsiųstas užsienin. Pir 
mosiomis bolševikų okupacijos die
nomis 1940 m. vėl bandė grįžti tė
vynėn, bet bolš. buvo vėl perim
tas ir šį kartą negrįžtamai iš
tremtas sovietijos gilumom Pro
pagandos tikslais, buvo ir tebėra 
kartojama kad Voldemaras buvo 
nesugyvenmo būdo ir diktatoriškų 
palinkimų. Tačiau pavyzdžiai ro
do ką kitą. Paleistas iš Varnių 
stovyklos, Voldemaras niekur ne
galėjo gauti darbo, krikdemai ker
šijo už pasakytą tiesos žodį dėl 
nenaudingos Lietuvai Klaipėdos 
krašto konvencijos ir demonstravo 
savo taip vadinama “Krikščioniš
ka demokratija” su spaudos lais
ve. Ir štai praslinkus porai metų, 
1926 m. Voldemaras vėl yra val
džioje, ir krikdemų lyderiui buvu
siam prezidentui Stulginskiui ne
keršija, bet pasiūlo įgalioto minis- 
terio postą Londone, ištiesdamas 
savo idėjos nedraugui pagalbos 
ranką. Komentarų čia, rodos, ne
reikia. 1929 m. Tautininkų val
džios krizės metu, nušalinamas iš 
Ministerio Pirmininko pareigų ir 
vėl ištremiamas.

Voldemaras buvo tiesus-drąsus

Kovo mėnesį Australijoj lankė
si Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas. Tai dalis jo kelionės 
po pasaulį Lietuvos bylai propa
guoti tarp mums palankių sveti
mųjų, bet ta pačia proga ir tarp 
savųjų. Svarbu ir tarp savųjų, 
nes laikui užsitęsiant, atsiranda 
nemažai skeptikų bent dėl VLIKo 
metodų, o jaunajai kartai pats Pa 
baltijo reikalas ima rodytis kaž
kur toli už jūrų, gi pats VLIKas 
lyg vyresniųjų vien rūpestis, lyg 
ir seniena.

Tokiam nusiteikimui prablaivin
ti dr. J. K. Valiūno vizitas tu
rėjo reikšmės. Jau vien savo as
meniu jis daug pasiekė: vidurinės 
kartos vyras, pasitikęs savimi 
ir veržlus aiškiai sugebąs vairuo
ti organizaciniam gyvenimui. Pa
grindinio tikslo tarp savųjų — 
iškelti VLIKo reikšmę ir pasiti
kėjimą juo — siekė gerai parink
tu žodžiu ir geru stiliumi. Li
ko tačiau ir daug neatsakytų klau
simų bei neišsklaidytų abejojimų.

1. Vienas tokių tai pati VLIKo 
struktūra. Jei šiuo metu gal dar 
ir tinka senųjų Lietuvos partijų 
pagrindas, tai ilgainiui jis bus pa
jausta esąs nerealus. Nei lietuviai 
krašte, nei jaunoji karta išeivi

— su savimi ir savo nuomone į 
kompromisus nėjo ir tai buvo vie- 
nintėlė priežastis jo tragiško gy
venimo ir mirties.

Nei būdamas valdžioje, nei be- 
darbiu-tremtiniu, niekada nesiėmė 
niekam keršyti, visada pasiliko 
šaltas, tiesus ir ištikimas savam 
principui. Kai 1939 m. Klaipėdoje 
priešsmetoninė opozicija pradėjo 
leisti laikraštį “Žygį” ir kvietė 
Voldemarą juos paremti savo auto 
ritėtu, Voldemaras jiems atsakė: 
“Atsiminkite kad Lietuvos nepri
klausomybės dienos jau suskaity
tos ir nepritariu objektui, kuris 
kirstųsi su Lietuvos valdžia.” Joks 
Lietuvos politikas tada dar to ne
numatė. Kai Raudonajam marui 
užplūstant 40-tais metais visi gal- 
votrūkščiais nešdinosi per Kybar
tus į užsienius, Voldemaras per 
tuos pačius Kybartus grįžo prie

pavergtos tautos, ir negalėjo nie
kas paaiškinti ko. Analogiškai at
sakymo tam nėra, bet tada gal 
bus neperdaug pasakyta, kad Vol
demaras grįžo išgerti paskutinę 
savo kartybių taurę už savo bro
lius, kurių labui tarnaudamas ir 
dirbdamas teužsitarnavo tik trem
tinio dalią. Gal jis žinojo ir tikė
jos, kad nors mirs savoje gimto
je žemėje, bet komunistai ir tos 
mažos malonės pagailėjo. Ir ta iro 
nija tebesitęsia ir šiandien. Kny
gų lentynos, pilnos raštų ir prisi
minimų buvusių nebuvusių didvy
rių, o tikrą didvyrį savo tautos 
sūnų, garsintoją Lietuvos vardo 
pasaulyje, susirinkome paminėti 
tik keli desėtkai ,kai tuo tarpu 
visi laisvi išeiviai turėtų lenkti 
galvas*šio tauraus lietuvio atmin
čiai.

VLIKO PIRMININKUI IŠVYKUjS
joj nebelaikys senųjų Lietuvos 
partijų gyvenimiškomis VLIKo 
atramomis. Tais pagrindais sky- 
riojimasis, turbūt, jau yra išnykęs 
tautoje krašte, greitu laiku dings 
jis ir išeivijoj. Tuo reikalu ta
čiau klausytojai iš VLIKo pirmi
ninko nieko neišgirdo.

2. Neteko išgirsti iš pirmininko 
kalbos (viešai ir privačiai), kaip 
VLIKo žmonės samprotauja dėl 
galimų kelių Pabaltijo bylai paju
dinti iš mirties taško. Pasigęsta 
liko ir jo paties vizijos bei gali
mybių Pabatlijo tautų laisvėjimui 
bei išsilaisvinimui. Susidarė įspū
dis, kad ir šiandien VLIKe tebe- 
galvojama senomis kategorijomis: 
kažkas ateis iš šalies ir išvaduos 
Lietuvą. Bent trumpas Pabaltijo 
reikalo įjungimas į Europos ir pa
saulinės politinės konjunktūros vi
sumą į skeptikus būtų realiau pra 
bilęs ir sukėlęs patikimesnių vil
čių.

3. Beveik kiekvienoje kolonijoje 
VLIKo pirmininkas iš paklausimų 
galėjo pajausti reikalą vieningo 
pabaltiečių fronto, vienalytės to
kios institucijos siekti tų tautų iš
likimo, o taip pat jų kultūrinio 
ir politinio laisvėjimo bei visiško 
išsilaisvinimo. Tačiau atsakymuo
se iš dr. J. K. Valiūno lūpų pra
skambėjo kažkoks skepticizmas dėl
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bendradarbiavimo su latviais ir 
estais: lyg jie nesą ant lygiai stip
raus pagrindo su mumis, lyg lat
viai ir estai puikauja. Bet reikalas 
rimtas: trijų vardu žodis svares
nis, 6 milijonų šauksmas garses
nis. Likimas ir perspektyvos atei
čiai gi visų trijų tos pačios.

Kad ir to J.A.V. bendro pabal
tiečių pašto ženklo reikalas! Iš 
pirmininko paaiškinimo teikėjo 
suprasti, kad latviai sutrukdę to
kio ženklo išleidimą. Abu gi mū
sų savaitraščiai — ir Mūsą Pasto
gė, ir TėviSkės Aidai — rašo vi
sai priešingai. Pagal juos bend
ras pavergto Pabaltijo jubilėjinis 
pašto ženklas turėjęs galimybių 
pasirodyti J.A.V., bet tą reikalą 
sugadinęs lietuvių atstovas, kurįs 
siekęs Lietuvai atskiro ženklo.

Nežiūrint tačiau šių pastabų, 
VLIKo pirmininko vizitas čia 
Australijoj reikia laikyti pasise
kusiu ir reikšmingu įvykiu. Po jo 
VLIKas tikrai susilauks didesnės 
paramos iš Australijos lietuvių. 
Iš savo pusės taip pat malonu 
pastebėti, kad jo vizitui krašto 
sostinėje Camber roję reikšmingai 
savo ryšiais patalkino jaunosios 
kartos atstovas teisininkas Vik
toras Martišius, einąs augštas pa
reigas teisingumo ministerijoje.

A. Zubras

JUOKAIS
VYRAS ŽMONAI

— Mes turime du automobiliu, 
dvi televizijas, dvi prausyklas, 
dvi lovas, tai kodėl negalime turė
ti dviejų nuomonių?

— * —

Škotų mokytojas vargais nega
lais išaiškino savo klasei žodžio 
“tradicija” reikšmę. Esą, tradici
ja yra tai, ką mūsų tėvai yra iš 
savo tėvų paveldėję ir perleidžia 
savo vaikam.

Kitą dieną vienas mokiniukas pa 
sivėlino į mokyklą. Mokytojo pa
klaustas teisinasi:

— Atleiskite, pone mokytojau. 
Aš tol negalėjau eiti mokyklon, kol 
mama nesulopė mano tradicijos.

— ★ —
Kariuomenės sveikatos inspekto

rius, aplankydamas kariuomenės 
dalinį klausia karininko:

— Ką jūs darote, kad neužsi- 
krėstumėt nuo vandens?

— Pirmiausia mes jį išsivirinam 
■— atsakė karininkas.

— Gerai.
— Paskui mes filtruojame.
— Labai gerai.
— Pagaliau saugumo sumeti

mais mes geriame alų.

juozas Švaistas

(IStrauka iš to pat vardo knygos)

SAVO RŪŠIES DIKTATORIUS
Birželio 6-oji, pirmadienis. Beveik dviguba šven

tė: Sekminių antroji ir įprastinė turgaus diena. 
Aikštėje gyvesnis judėjimas. Nors parduoti ne 
daug ką teatvežė, bet pasižvalgyti apsčiai suva
žiavo. Naujasis klebonas, mano prašomas, užrėžė 
po pamokslo:

— Atstatyta sava lietuviška policija. Reikalin
gi sveiki, stiprūs vyrai, kurie moka ginklą varto
ti. Pageidaujami tarnavę kariuomenėj.

Po savaitės turėjau šešiasdešimt vyrų. Buvo 
nusistatyta, kad tokio skaičiaus užteks. Raštinėje 
tebedirbau vienas. Verkiant reikėjo vadinamųjų ne- 
rikiuotės tarnautojų. Dėl tų sunkiau. Tinkamų, raš
tingų nelengva surasti. Jeigu aptinki vieną kitą, 
kai tik išgirs, kad policijoj, tuojau teisinasi atsi
prašinėja. Keliolika priežasčių nurodo, o iš esmės 
vienintelė ir ta pati, kurią jau minėjau — kad nie
kinama ir pirštais badoma policija.

Labai apsidžiaugiau, kai \pavyko prisivilioti 
maždaug raštingą vyruką. Tai buvo Vabolis nuo 
Kamajų, tarnavęs valsčiaus raštinėj. Paskyriau jį 
raštvedžiu. Jis prikalbino kitą jaunuolį, kuris bu
vo jo padėjėjas arba raštininkas. Tai ir viskas. 
Visa Rokiškio miesto ir apskrities valdžia, vyriau
sybė, jeigu neskaitytumėm dar valsčiaus viršai
čių.

O gyvenimas ėjo. Jis reikalavo būti tvarkomu; 
ir vis normuojamas, kaip traukiniai, praeiną sto
tyse. Gyvenimas nenormalus, karo aplinkybių ap
sunkintas, įvairių įvykių sujauktas. Kelissyk dau
giau darbo negu normaliose sąlygose.

Rokiškio apskritis nemaža — 11 valsčių ir 
miestelių. Vėliau ten dirbo keli nuovadų viršinin
kai ir daug daugiau policininkų. Tuomet nedidelis 
mūsų skaičius turėjo viską atlikti. Taigi ir dirbom 
ne kaip jaučiai juodnugariai, bet kaip Indijos 
drambliai. Visai nežinojom, kas tai yra darbo ar 
poilsio valandos. Mūsų įstaiga dieną naktį, lyg 
skubios pagalbos buvo atvira.

Aš buvau lyg koks diktatorius ar neaprėžtas 
valdytojas. Pats gaudžiau, pats teisiau, pats ir į ka
lėjimą sodinau. Kalėjimas irgi tik man tepriklausė. 
Atvirai galiu pasakyti, kai toji valdovo karūna 
nei didelio džiaugsmo, nei garbės nesudarė man. 
Dažnai pasiilgdavau ir dvaro, ir laukų, ir Kazo
kės. Ak, kad bent porą valandų nors savaitėje taip 
sau laisvai, be sunkiųjų policinės tarnybos pareigų, 
galėčiau pasijodinėti! Deja, dabar tik svajonė ir 
miražas.

Savo apdaru labai buvau panašus į partizaną, 
kaip ir pirmomis dienomis dvare. Vėl teko iškelti 
aikštėn modernuotą karininko uniformą. Batai, kel
nės tartum tiko. Būtinai reikėjo kepurės ir mundu
ro. Pagal mano piešinius ir nurodymus pasiuvo 
vietos žydai siuvėjai. Uniforminiai išryškinimai ža
lios spalvos. Žalias kepurės aplankas ir antsiuvas 
ant apykaklės kraštų. Ten po dvi žvaigždutes. Ke
purės priešaky Vyčio ženklas. Tokia tada buvo ma
no uniforma. Eiliniai policininkai turėjo plačius ža
lus antrankovius su raidėmis: RAP (Rokiškio ap
skrities policija). Kepurėje Vyčio ženklelis ir žalias 
aplankas.

Didžiosios darbo sritys susidarė tokios: talka 
kariuomenei, nuosavybių pažeidimai, degtindariai, 
arkliavagiai.

Smulkesnės: apiplėšimai, vagystės, muštynės ir 
kitokie neleistini nukrypimai.

Tvarkėmės ir laukėm savosios kariuomenės. 
Ji buvo laukiama dieną naktį, kaip tikrasis saugu
mo laidas ir kaip krašto išlaisvintoja. Laukėm iš
siilgę. Praėjo ištisos dvi savaitės ir dar kelios die
nos. Policija jau gerokai buvo sustiprėjusi. Visuose 
punktuose darbas virte virė. Pasitraukę bolševikai 
užėmė ruožą: Subačius (Kuršo) -Eglaitė-Zarasai. 
Čia stiprinosi. Rokiškio link jokių žygių nebedarė. 
Iš tos pusės pavojaus nebejutom. Nervai visiškai 
aprimo.

Per tą laiką Rokišky padaugėjo viena šeima. 
Iš Panevėžio persikėlė gyventi Feliksas ir Ona Va
liukai. Jie turėo labai meilią, gražią mergytę, gal 
penkerių metų. Valiukas tylus, ramus žmogelis, su 
smafla barzdele, kaip tuomet mėgo mūsų inteligen
tai. Jo žmona, žinoma Panevėžio Bražytė, buvo 
daug gyvesnė ir judresnė.

Valiukienė mėgo svečius, įvairumą. Dažnai 
ruošdavo arbatėles. Susirinkdavo gerieji jų pažįsta
mi dar iš studentavimo laikų — Vienožinskiai, Pu
renai, Smalstys. Apsilankydavau ir aš. Pasikalbė- 
davom. Temos, nors bėgamais reikalais,, bet visos 
svarbios, auktualios. Valiukas, kaip juristas, vis 
galvojo apie Kauną. Nebuvo nusistatęs ilgiau pa
gyventi Rokiškyje. Vis lūkinėjo, kad praeitų ka- 
rivcmenė ir susitvarkytų judėjimas.

Pagaliau susilaukėm ir kariuomenės. Pro Ro
kiškį žygiavo Joniškėlio batalionas. Viena kuopa 
apsistojo mieste. Jos vadas, karininkas A. Michele- 
vičius, pasiskelbė karo komendantu. Prisistačiau 
jam. Gyvas, energingas, buvęs rusų laivyno kari
ninkas.

Kuopa ilsėjosi palaukėj, čia pat miesto pakraš
ty, kur dvaro tvenkiniai. Didelė naujiena radijo 
bangų greičiu pasklido mieste. Susirinko minia žmo
nių. Stebėjosi ir džiaugėsi. Po tiek metų, netekus 
laisvės ir svetimiems valdant, vėl atsistatančios 
Lietuvos kariuomenė — savasis kareivis! Kaip fe
niksas atgimęs iš pelenų.

Kareiviai žvalūs, linksmos nuotaikos, patogiai 
vartaliojasi pievoj. Senesnieji, bežiūrėdami į juos, 
iš didelio susijaudinimo šluostosi paguodos ašaras. 
Jaunimas bematant įsitraukia į pokalbį. Jam įdomu 
iš praktškosios pusės. Kareiviai pietauja. Riebūs, 
kvapūs kopūstai, gerų lašinių bryzas, baltutėlė 
kvietinė duona, tarum velykinis pyragas. Lašiniai 
ir miltai nupirkti Prancūzjoj iš ekspedicnės Ame
rikos kariuomenės. Algos šmtas auksinų per mėne
sį. Kol nebuvo įvesti litai, Lietuvoj vartojo vo
kiečių valiutą. Pinigų pavadinmai lietuviški: ost- 
mark — auksinas, pfenning — skatikas.

Kareivių aprūpinimu labai susidomėję jaunie
ji vyrai. Sotus maistas, geras apdaras ir dar šim
tas auksinų. Niekas ir niekur tiek neuždirbdavo 
tuomet. Atsirado nemaža savanorių. Skubėjo pas 
komendantą registruotis.

Po poros dienų priešakiniai daliniai nužygiavo 
savo maršrutu. Vėl kelios dienos be jokios karinės 
valdžios. Antrasis karo komendantas, karininkas 
Br. Draugelis, ilgiau pasilaikė. Tuo metu pražygia
vo į rytus 2-ras pėst. pulkas su garsiuoju savo va
du Grigaliūnu-Glovackiu. Tuojau atsirado ant stul
pų ir sienų skelbimai, maždaug tokio turinio:

VISIEMS GYVENTOJAMS
Visa valdžia, tiek karinė, tiek civilinė, pri

klauso man. Griežtai reikalauju skubiai vykdy
ti visus mano įsakymus ir patvarkymus. Nie
kas svetimųjų neturi maišytis, kur kariuome
nės štabas ir dalinių išsidėstymas. Nevykdan
tieji bus atiduoti lauko teismui ir nubausti su
šaudant.

PasiraSė Panevėžio ir Rytinės Lietuvos 
Srties Karo VirSininkas

Glovackis iš pirmojo karto padarė man įspūdi 
tartum laisvųjų kazokų atamanas, vadinamas bat- 
ko (tėvelis). Niekaip negalėjau įsivaizduoti, kad 
tai aukštas reguliarios kariuomenės vadas. Jis 
priminė man senuosius rusų sukilėlius — Stenka 
Razin, Emeljan Pugačiov. Priplota užmaukšlinta 
kepurė. Pusiau pridengtos akys. Apšepęs, ožplau- 
kiais apžėlęs veidas. Rūstus, energingas, despotiš
kas. Munduro apykaklė nuglitinta iki juodumos. 
Žemiau visokios dėmės — riebaus valgio ir gėrimų. 
Pilvukas atsikišęs, nesuveržtas. Diržas papilvėj, 
kelnės nusmukusios.

Kalba truputi švepla, šiaip judrus, gyvas, žva
lus. Visada rankoj stirnakojis su šikšnų pyyne, lyg 

būtų pasirengęs ką nors plakti. Kompanijoj labai 
įdomus, linksmas pasakoja anekdotus, įvairius nuo
tykius, mėgsta daug šnekėti. Karininkams, kurie 
ne jo draugystės, šiurkštus, griežtas. Toks pat san
tykiuose su gyventojais. Kareivių požiūriu priešin
gai — labai nuolaidus, draugiškas, netgi besibro- 
liaująs. Savotiškas demagogas. Kareivių masėje 
populiarus, mėgiamas. Dukart buvo norima nuša
linti jį nuo pulko. Nepavyko. Kilo maištas.. Karei
viai reikalavo grąžinti, ir štabas turėjo nusileisti.

Iš manęs, tiksliau sakant, iš policijos, buvo 
pareikalauta kasdien pristatyti į štabą (6 km. nuo 
Rokiškio) po du šimtu pastočių ir Rokiškio stoty
je po penkis šimtus darbininkų geležinkeliui su
siaurinti. Darbams vadovavo patys kariai technikai.

Nelengvas tai uždavinys ir sunki našta gyven
tojams. Labiausiai dėl pastočių. Vasaros darbyme
tis; aplūžę, išklibę vežimai; pakinktai susinešio- 
ję, sutrūkę; arkliai nekaustyti; tolimos kelio, 
nės. Trūksta ir avižų. Kartais išlaiko po kelias 
dienas. Arklių taip pat sumažėję. Ėmė juos rusai, 
ėmė ir vokiečiai. Kitur nėra tinkamų žmonių, ku
rie su pastotim važiuotų. Nei paauglių, nei moterų 
nenori į pafrontę įsileisti.

Kasdien man trūkumas ir kasdien grasinimai 
iš štabo. Nevykdančius pastočių prievolių baudžiu 
kalėjimu ir pinigais. Vis tiek mažai padeda. Grie
biu viršaičius, seniūnus. Truputį veiksmingiau, bet 
vis nėra dar taip, kaip reikalauja frontas.

Nagi ir mane patį prigriebia. Vakare vėlokai 
visiškai pavargęs parėjau namo truputį prigulti. 
Vos užmigau, jau policininkas atbėgęs žadina.

— Tamsta vade, prijojo prie policijos du kari
ninkai. Labai pikti. Šaukia, rėkia, kad sušaudysią 
vadą ir policinnkus, kodėl nepristato tiek pastočių, 
kiek reikalauta. Aš nebežinau nei kas daryti. Sta
čiai ėmiau ir pabėgau... Gal ir tamstai pavojinga 
rodytis?

— Jei nesirodysiu, tai tikrai bus pavojinga.
Skubiai rengiuosi ir prisistatau. Susitikom 

ties policija aikštėje. Tamsu. Nepažinau jų veidų, 
nei pavardžių nepavyyko sužinoti. Baisiai įniršę, 
biauriausiai koliojasi, nuolat stekais mosikuoja. 
Jau buvau nusistatęs: nei suimamas, nei mušamas, 
nesileisiu. Naganą parengtą laikiau rankoje. Pa
grūmojo ir sėdo į balnus.

Po to dar griežtesnis pasidariau. Trumpai ir 
aiškiai įspėjau: kas paskirtas neatvažiuos pasto
čių, bus suimtas, pristatytas į pulko štabą ir ati
duotas lauko teismui. Tegul sau teisia kaip kokį 
sabotažininką ar išdaviką. Jokių nusiskundimų aš 
nepaisysiu. Jei paskirtas, tai įr turi vykdyti. Karas 
visiems žiaurus ir sunkus. Vieni netenka gyvybės, 
kiti visam amžiui pasilieka invalidais.

Tatai padėjo. Lengviau atsikvėpiau^
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NERIES

Prieš porą savaičių Bankstowne 
Įsteigtasis lietuvių Sporto Klubas 
“Neris” steigiamojo susirinkimo 
metu išrinko valdybų, kuri pasi
skirstė pareigomis taip: pirminin
kas A. Andriejūnas, vicepirminin-

SPORTO ŠVENTE GEELONGE
D. Atkinsonui pasiūlius atvež

ti Sydnėjaus Lietuvių vyrų krep
šinio komandą geelongiškiai pasi
kvietė Melbourne Varpą ir ba
landžio 13 d., didįjį šeštadienį, bu
vo sužaistos 4 rungtynės. Pirmo
se rungtynėse pasirodė Geelongo 
Vytis ir Sydnėjaus Kovas, bet ka
dangi Kovas turėjo tik tris žai
dėjus, tai pasiskolino iš Geelongo 
V. Breneizerį ir G. Brazdžionį ir 
iš Adelaidės V. Levickį. Jau iš 
pirmos sekundės Kovas turėjo 
gaut du taškus, bet buvo praras
tas kamuolys. Pirmam puslaiky 
Geelongas pirmavo ir visą laiką 
buvo prieky; puslaikis baigėsi 
23-19 Geelongo naudai, šį pus- 
laikj labai gerai 
longo jaunuoliai: 
ir P. Obeliūnas, 
žemiau 18 metų
iš jų bus neblogi 
Antram puslaiky vaizdas pasikei
tė: nuo pat pradžios sydnėjiškiai 
paėmė iniciatyvą į savo rankas, 
specialiai Atkinson kuris, iš kur 
tik metė, iš visur krito, ir Kovas 
išėjo laimėtoju 47-40. Taškų įme
tė Kovui: Atkinson 18, Levickis 9, 
Brazdžionis 8, Liutikas 7, Kriau- 
cevičius 5. Geelongui: Zenkevičius 
12, Jakubauskas 8, Renkauskas/ 
8, V. čerakavičius 4, Obeliūnas 3, 
A. čerakavičius 2, Braželis 2, Šu
tas 1.

sužaidė du Gee- 
A. Jakubauskas 
Abudu dar yra 
tai atrodo, kad 

krepšininkai.

Antrose rungtynėse susitiko 
Geelongo Vyties mergaitės su 
Varpo mergaitėm. Čia įvyko dide
lė staigmena: ligi melbourniškės 
suprato, kad jau rungtynės prasi
dėjo, geelongiškės jau turėjo virš 
10 taškų. Puslaikis baigėsi 20-6 
Vyties naudai. Antram puslaiky 
Varpo mergaitės susiėmė ir paro
dė, kad ir jos moka žaist, bet 
jau perdaug buvo atsilikusios ir 
namiškių prisivyt negalėjo. Vytis 
laimėjo 29-22. Vyties taškai: R. 
Starinskienė 8, N. Wolf 6, R. Vai
čekauskaitė 4, M. Savickaitė 3, 
Manikauskaitė 2, Lily Luckaitė 2, 
Lucia Luckaitė 2, R. Deckytė 
Varpo taškai: D. Statkutė 10, 
Milvydaitė 5, L. Smilgevičiūtė 
R. Žiogaitė 2, I. Smilgevičiūtė

Sekančiose rungtynėse susitiko 
kaimynai Varpo ir Vyties vyrai, kad jų daugiau buvo. Taškai Gee- 
Pirmas puslaikis ėjo maždaug ly
giai taškas už tašką ir pasibaigė 
3 taškais Varpo naudai (20-17). 
Antrą puslaikį Varpas pradėjo 
labai dideliu greičiu. Soha metė 
krepšį po krepšio, jam talkininka
vo Urbonas ir Milvydas. Vienu 
tarpu rezultatas buvo 36-22 Var
po naudai. Vyties treneris paėmė 
minutę, ir namiškiai kiek atsikvė
pę ėmė žaist labai šaltai ir pra
dėjo taškas po taško Varpą vytis. 
Ką pirmiau darė Soha, tai dabar 
Vyties komandai taškus rinko

2, 
R.
4, 
I.

kas P. Laurinaitis, iždininkas J. 
Gaižauskas, sekretorius K. Intas 
ir sporto vadovas J. Belkus.

Visais Neries Klubo reikalais 
rašyti sekretoriui šiuo adresu: K. 
Intas, 119 The Boulevarde, Dul
wich Hill, 2203. Tel. 561815.

Renkauskas, jam padėjo Vytas 
čerakavičius ir R. Braželis. Li
kus žaisti apie 3 minutes dar 
Varpas vedė 3 taškais, bet po pil
ną. metimą padarius Karpuškai, 
čerakavičiui ir Renkauskui pilną 
metimą ir vieną baudą rungtynės 
baigėsi 53-49 Vyties naudai.

Per šias rungtynes turėjo pro
gos ir publika gerai išsirėkt, žmo
nių buvo beveik pilna salė. Geelon- 
giškių rėkimas buvo didesnis, ne
gu melbourniškių turbūt dėl to,

longui: Renkauskas 19, V. Čera- 
kavičius 10, R. Braželis 10, W. 
Zylė 4, Karpuška 4, A. čerakavi- 
čius 4, P. Obeliūnas 2. Varpo taš
kai: Soha 17, Milvydas 14, Urbo
nas 6, Baltrūnas 4, Žiedas 3, Paš
kevičius 3, Skimbirauskas 2.

Paskutinės rungtynės buvo tarp 
Varpo ir Kovo, bet kadangi visi 
žaidėjai jau buvo labai išvargę, 
tai žaidimas labai lėtas. Laikui pa
sibaigus Varpas išėjo laimėtoju 
41-35. Taškai Varpui: Žiedas 12, 
Milvydas 6, Soha 4, Baltrūnas 3,

NEMIRSIM DAR, NE . . .
— Ar nebus tik kas kalendorių 

sumaišęs? — sako Petras. — Gal
būt gavėnia netoli ir ji savo grie
kus skaito. Gali turėt nemažą pa
kistą prigriešijus,, ba su tokiom, 
kaip jinai negali žinoti. Vienaip 
kalba, o kitaip daro.

— Ne, kalendorius ąesumaišy- 
tas, — sakau. — Ir piktom pagun
dom jos amžiuje šansų daug ma
žiau. Čia gal tik vištupys bus ją 
apnikęs.

— Kas tas vištupys do paukš
tis? — klausia Petras. — Višgai- 
dį žinau, bet vištupio neatsime
nu.

— Tai ne paukštis, — sakau, — 
o tik snaudulys. Žinai, kaip žmo
nės dar nė saulei nenusileidus 
snausti pradeda. Su vištom tūpt 
eina, sakydavo.

— Aha. žinau dabar, — sako 
Petras. — Bet ar tu, Rapolai ma
nai, kad pažįstant Dzidoriukę, ga
li toks vištupys imt ir apnikti? 
Būdamas padorus vištupys, aš prie 
jos nė neįlisčiau, ba vistiek nieko 
nebus, čia kitur šuva pakavotas. 
Gal su Nikodemu susiriejo?

— Mėginam juokus provyti iš 
Dzidorukės. Labai jau apsiniaukus 
sėdi, nė žodžio nekalba. Būti su 
ja vienoj troboj, negirdėti jos bal
so ir dar tokią nelaimingą ją ma
tyti; tai, žinote, galima būtų imti 
už pakūtą. Jei kas nematė liūdnos

Nemačiau nė aš jokios jaučio 
skūros. Nuo karo dar laiko kaip 
mūsų Žaloji, apsiėdus suplėkusio 
šieno apsirgo ir nudvėse. Mat su 
pašaru buvo labai striuka, ko nė 
stogo šiaudus šėrėm. Vokiety s bū
tų ir tuos aprašęs, jei būt pa- 
mįslijęs. Aš tam rakaliui Rama
nauskui kur žulpos miške gyveno, 
dar ją nulupt padėjau. Pats į vals
čių nunešiau, kad pieno pyliavą 
nurašytų. Nebeatidavė atgal skū
ros, nevidonai. Ilgai dar graude
no matušė Žalosios, o tėvas skū
ros gailėjo. Nuo to laiko nebema
čiau nei karvės, nei jaučio skū
ros. Ką čia ta Dzidoriukė dabar 
nukalbėjo?

— Nagi ar nežinot pasakos, kaip 
angelas bažnyčioj balsu juokėsi? 
— Net pyktelėjus, kad su nelabai 
gudriais reikalą turi, sako Dzi
doriukė. — Matė ant viškų vel
nius žmonių griekus į jaučio skū
rą rašant. Pritrūkę vietos ėmė 
tempti. Ir pargriuvo kipšai be
tempdami. Angelui juokas. O kaip 
mes darom? Skaičiuojam vieni ki
tų griekus, senas žaizdas rakinė- 
jam, kaip tie pariziejai savo ge
rumu giriamės. Neapykantą šir
dy laikom, lyg ne broliai būtumėm. 
Rūgstam ir rūgstam, kaip Pumpė
nų trobelnikų kvasas, neišrūgda- 
mi. Paklaustas kitas nežinotų, nė

ko jis pyksta? O kad ir senoms 
žaizdoms, ar jau nebėra mosties? 
Išsikasėm griovį ir pusėmis pa- 
siskirstėm. Čia tokia pusė čia a- 
nuokia. Stovi vieni viename kran
te, kiti antrame. Peršokt nesuge
bame. Skaičiuojam; čia mano, čia 
tavo. O kur mūsų visų? Kur bend
ra tautos meilė? Vaikai jau senai 
pasimetė mūsų ginčuose. Griovy 
atsidūrė. Galbūt dėlto jiems jau ne 
beįdomu?... Tiktai lūpomis Dievą 
garbinam, be meilės artimui savo... 
Tušti žodžiai viskas, kaip gerai 
pagalvoji...

— Ne tušti, Dzidoriuke, — sa
ko Kairys. — Pikti kartais, be
reikalingi žodžiai. Liūdna bet taip 
yra. Pasidalinome politinėmis par
tijomis ir kiekvienas didesnės ga
lybės siekiam, į aukštesnius bokš
tus kėpiam. Toleranciją užmiršo
me. Ar išmoksime kada būti bro
liais, ar krikščionišką artimo mei
lę suprasim?... Ar galėsim kada: 
— atleisk mums mūsų kaltes — 
tyra širdim prašyti?...

Kažikada čia, visai dar nese
niai, skaičiau moters pacituotus 
poeto žodžius:... taip tyliai mirš
tam mes... Ar daug mūsų girdė
jo tuos žodžius? Ar daug ties tais 
žodžiais sustojo?... Iš tikrųjų mes 
tyliai mirštam. Tautinė moralė 
miršta, o mes tylim... neverkiam

KLUBE
NERIES KONKURSAS

Neries Klubo Valdyba, norėda
ma turėti klubo ženklą — emble
mą, skelbia jos projekto konkursą. 
Emblema bus panaudota laiškų 
antgalvėms arba gal net pritai
kinta uniformoms. Konkurso ter
minas — birželio pradžia. Kon
kursą laimėjusiam bus išreikšta 
vieša padėka ir bus atitinkamai 
pagerbta pirmajame klubo paren
gime. Ženklo — emblemos projek
tus siųsti klubo sekretoriaus K. 
Into aukščiau paminėtu adresu.

Neries Klubo Valdyba
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TIK PER ANGLIJA- |
Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė- >*! 

liūs savo artimiesiems Lietuvoje. !♦!
Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį 

dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius.

Urbonas 2, Skimbirauskas 2.
Kovo taškai: Levickis 10, Atkin 

son 9, Kriaucevičius 7, Brazdžio
nis 6, Liutikas 3, Berneizeris 0.

Krepšiniui pasibaigus dauguma 
sportininkų ir svečių turėjo bar
beque p. Bungardų kieme.

Žiūrovas

ir nesipriešinam. tik toliau skęs
tame kasdienėse smulkmenose, 
smulkiuose ginčuose. Toliau kovo
jame dėl tų menkų politinių galy
bių. Neturime laiko sustoti, pa
klusti balsui-nemirkim! — Daug 
kam neturime laiko... Tikrai, lai
ko daug jau nebeturime... pama
žu, tyliai mirštam...

— Bet Petrai. — susigraudi
nus sako Dzidoriukė. — Gal mes 
dar nemirštam? Gal čia tik tas 
Rapolo vištupys?

— Išgriūsim ir mes tą skūrą 
betempdami. — Lyg negirdėjęs 
kalba Kairys. — Juoksis ir iš mū
sų angelai. Ateities tėvynainiai 
gal tik iš senų kronikų sužinos, 
kad čia jų genties gyventa... kad 
ištirpo tarpusavio ginčuose ir su- 
sigėdę vaikai jų atsižadėjo... Argi 
tik tiek teįrašytame į istorijos la
pus?... Ar tiktai tiek tesame ver
ti?.. Ar tiktai tiek teprigyveno- 
me?...

Pradėjo verkti Dzidoriukė. Aš 
irgi pypkės nebegaliu prisikimšti 
tabokos pro šalį nebarstęs ir aku- 
liorius migla užkrito. Tik vienas 
Petras ramus.

— Nemirsim dar, — sako jis 
iš lėto. — Dar nė kuolu neužmuš. 
Prakrapštysime akis ir tuo vištu- 
piu atsikratysim. Dar saulė ne
nusileido. — Rapolas

Š i r d
Vilniaus klinikinėj ligoninėj ko

vo pabaigoj apie 60 metų amžiaus 
moteriai (Rokiškio rajono kolcho
zo darbininkei) buvo padaryta 
rimta širdies operacija: pašalin
tas sukalkėjęs vožtuvas ir įdėtas 
dirbtinis. Operacija pavykusi ir 
ligonė sparčiai sveikstanti.

Operaciją atliko prof. Algiman
to Marcinkevičiaus vadovaujama 
chirurgų grupė kurioje buvo Vy
tautas Sirvydas, Algis Manelis, 
Giedrius Uždavinys, anesteziolo
gai Gediminas Martinkėnas, Leo
nidas Zeldinas, gydytojai Alius 
Baublys, Algis Matulionis.

Laikraštyje paaiškinama, kad 
“Aortos vožtuvo operacija — vie-

•5

VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 

31 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
31 jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.

$A 55.00.

VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia

ga, 3į jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė 
arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil
kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo
koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis.

$A 55.00

Taip pat į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar
dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 
vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, 
$A 7.50> vyriški arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni
niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės $A 1.75.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats 
tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. 
Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, 
jei siuntiniai siunčiami šeimai.

siun

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. 

Tel. 546 3416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen HiDs, Q.
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ies operaci jos
na iš sunkiausių dabar daromų 
širdies operacijų, neskaitant pa
čios širdies perkėlimo.’’

Tolesniame aiškinime atsiliepia 
ir šiek tiek aido iš varžybų, regi
mai vykstančių ne tik su rusų 
klinikomis, bet ir tarp Vilniaus 
ir Kauno klinikų. Sako: “Mūsų 
respublikoje ji tokia operacija 
pirmoji, atlikta vien Lietuvos me
dikų jėgomis. Tokios operacijos re 
tos mūsų šalyje, o taip pat ir už
sienyje. Dar nedaug pasaulyje 
žmonių, kuriems tarnauja dirbti
nis širdies vožtuvas.”

Kauno klinikinėj ligoninėj šir
dies chirurgijos skyrius lig šiol 
buvo toj srity toliau už vilniškį 
pažengęs bet, ligi susilaukė pripa
žinimo ir leidimo savafrankiškai 
dirbti, prie operacijų dalyvauda
vo profesoriai iš Maskvos, — to
dėl ir tas pabrėžimas, kad Vilniu
je dabar tokia operacija atlikta 
vien Lietuvos (ir beveik vien lie
tuvių) medikų jėgomis.

Kai ši operacija buvo daroma,, 
Kauno širdies chirurgijos skyriaus 
vadovas prof. Jurgis Brėdikis bu
vo Amerikoj.

(ELTA)

APIE MUS
Dzidoriukės, tai tas dar nematė 
liūdno žmogaus. Net sunku žiūrė
ti. Kitą žmogų tai tik iš veido ma
tysi, kad jis liūdnas. Dzidoriukė 
visa labai varganai atrodo, visas 
jos kūnas. Ir iš užpakalio eida
mas matysi, kad su Dzidoriuke kas 
nors negerai. Petras sako, kad jis 
dar niekur nėra matęs tokios liūd
nos fizionomijos. Nė to “killer Ko- 
walskio” negalim kaip reikiant žiū
rėti. Tikras slogutis.

— Kas yra, Dzidoriuke? — su- 
puolėm klausti jau nebeapsikentę. 
— Kas atsitiko, kad kaip žemes 
pardavus sėdi? Negi jau paskuti
nioji teismo diena?

— Aš nežinau, kokie čia žmo
nės mes pasidarėm, — po ligos 
tylos pagaliau prakalbo Dzidoriu
kė. Mes ir atsidusom lengviau. Jau 
dabar išsikalbės. Tegu sako, ką 
nori, tegu baras tik tegul taip 
baisiai netyli. — Vienus gal ir 
tas vištupys apnikęs, o kiti, tai 
aš nė pati nebežinau... Kur tik 
einam, kur neinam, vis tą jaučio 
skūrą nešiojamės. Net ir į bažny
čią.

— Kokią jaučio skūrą? klausia 
Petras. — Aš nė vieno žmogaus 
nemačiau nešiojantis.

ĮDOMŪS FAKTAI

Seniai pastebėta, kad magneti
niai šiaurės ir pietų žemės poliai 
keiča savo vietą ir laikomi keliau
jančiais. Apskaičiuota, kad šiau
rės magnetinis polius yra nutolęs 
į pietus nuo žemės geografinio 
poliaus apie 1000 mylių. Geogra
finiu poliijm vadinamas tasai 
šiaurės taškas, kas sudarytų ašies 
smailagalį, apie kurį sukasi že
mė. Magnetinis polius yra taškas, 
kur kompaso rodyklė nustoja ro
džiusi kryptį ir "pasimeta”.

PARUOŠĖ BILL WILSON

Kanados laukinės žąsys vasaras 
praleidžia Kanados šiaurės pelkė
tose vietose, o rudenį skrenda apie 
2000 mylių į pietus ir žiemoja 
šiaurinėje Meksikoje arba JAV 
pietuose. Skrisdamos jos sudaro 
trikampį, kad būtų palengvintas 
oro pasipriešinimas. Skridimo me
tu vadovas nuolat keičiasi, nes 
greičiau pavargsta. Tuo pačiu 
principu skrisdavo ir Lietuvos lau
kinės žąsys ar gervės.

Kanados ir Aliaskos pasienyje 
yra 13.900 pėdų aukščio kalnas, 
pavadintas žuvusio USA preziden
to Kennedy vardu. Jis yra Kana
dos pusėje, bet nuo jo matosi di
delė dalis Aliaskos. Kalnas užtik
tas geografinės ekspedicijos prieš 
30 metų. Pagerbiant 1962 m. nu
žudytą prez. Kennedy yra daug 
vietų Amerikoje ir pasaulyje, pa
vadintų jo vardu.

SPAUDOJE
Balandžio 26 d. Sydney Daily 

Telegraph paskelbė laišką redak
cijai skaitytojo F.E. McElhone, 
kuriame autorius paliečia taikin
gos koegzistencijos klausimą su 
Sovietų Sąjunga. Jis ragina “išsi
plauti akis” ir pasižiūrėti, kas 
už tų Sovietų Sąjungos taikingo 
sugyvenimo pastangų slepiasi. Ša
lia Vietnamo karo autorius už
kliudo ir kitus klausimus. Jungt. 
Tautose Sovietų delegatai nuolat 
kelia klausimą, kad Australija 
išnaudoja N. Gvinėjos gyventojus 
ir jiems reikią suteikti kuo grei
čiausiais nepriklausomybę. Auto
rius pastebi: “Mesdama neteisin
gus priekaištus Australijai dėl N. 
Gvinėjos Sov. Sąjunga atsisako 
grąžinti nepriklausomybę trims 
demokratinėms Pabaltijo valsty
bėms — Latvijai, Estijai ir Lietu
vai, kurias sovietai baisiu brutalu
mu likvidavo antrojo pasaulinio 
karo metu sulaužydama visus ne
puolimo paktus.”

— ★ —
Bazelio (Šveicarijos! dienraštis 

National-Zeitung Basei vasario 14 
d. paskyrė puslapį paminėti Bal

tijos valstybių penkiasdešimtme
čiui. Tarp iliustracijų — dr. J. 
Ereto straipsnis “Šiaudas, kurs 
nelūžta”. Straipsnio motto — J. 
Burkhardto pareiškimas: “Maža 
valstybė yra tam, kad pasauly bū
tų sklypas, kuriame įmanomai di
džiausia pavaldinių dalis būtų pi
liečiai tikra to žodžio prasme”.

Ryškiausiais bruožais apibūdi
nęs Baltijos valstybių trumpalai
kės nepriklausomybės metą ir 
dabartinę jų padėtį, autorius pa
reiškia:

“šie išvedžiojimai niekam ne
skelbia karo; jie tarnauja tik tai
kai. O jai geriausiai patarnau
jama, kai kiekvienai tautai užtik- 
rinma laisvė. Todėl džiaugiamės, 
kai dabar ir geltoni ir juodi tam
pa laisvi. Argi tad būtų nekuk
lu — žmogaus Teisių Metais! — 
reikalauti laisvės ir baltiems?”

(ELTA)
— ★ —

Naujasis Kanados ministeris 
pirmininkas P. E. Trudeau palei
do parlamentą ir paskelbė naujus 
rinkimus, kurie įvyks birželio 25 
d. Mr. Trudeau yra Kanados libe
ralų lyderis.

5



6 MŪSŲ PASTOGE 1908 m. gegužės 0 1

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE bai susinervinusi p. Marta bandė 
išsivirti arbatos, Vandeniui bever- 
dant sudegė virtuvės elektriniai

ADELAIDE
NAUJAS ALBUMAS 

LIET. MUZIEJUJE
Kiekvieną kartą aplankius Ade

laidės Lietuvių Muziejų-Archyvą 
galima jame pastebėti ką nors 
naujo, įdomaus. Taip ir šiomis 
dienomis muziejaus lankytojai bu
vo maloniai nustebinti pamatę 
didžiulį (16”xl4”) septyniasde
šimties lapų gražiai drobe įrišta 
albumą, kurio viršelyje išspaus
dinta trikampė lietuviška vėliava, 
Gedimino Stulpai ir aukso raidė
mis užrašai “Adelaidės Lietuvių 
Sąjunga“ ir "Lietuvių Namai”.

Peržiūrėjus albumą, jame sutal
pintą gausią istorinę medžiagą 
galima susikrstyti į dvi grupes: 
dokumentus ir fotografijas. Do
kumentai parinkti tik tokie, ku
rie trumpai ir aiškiai parodo 
Adelaidės Liet Sąjungos įkūrimą 
(1955 m.,), Lietuvių Namų įsigi
jimą (1957 m.), statybąs ir kito
kią veiklą. Fotografiijose, kurių 
yra apie 200, matome Sąjungos 
steigėjus, vadovus, valdybas, tal
kininkus, Lietuvių Namus, kaip 
jie atrodė įvairiais laikotarpiais, 
vykdytas statybas, atliktus įvai
rius darbus ir parengimus. Be to, 
šiame albume randame ir visą lie
tuvišką bendruomeninį, kultūrinį 
ir socialinį veikimą, vykusį per 
eilę metų Lietuvių Namuose, ku
ris, žinoma, ir dabar gražiai te
bevyksta. čia matome apylinkės 
valdybas ir jų parengimus, pla
čiašakę A.L.B. Moterų Sekcijos 
veiklą, A.L.B. savaitgalio mokyk
lą, studentus, sportininkus tauti
nių šokių šokėjus, choristus, ra- 
movėnus ir t.t. Šis albumas vaiz
džiai parodo, kaip labai reikalin
gi ir svarbūs mums yra Lietuvių 
Namai, nes jie bus ir yra lietu
viško organizacinio gyvenimo ir 
veikimo centras.

Albumą meniškai padarė ir vi
są medžiagą rūpestingai sutvar
kė darbštusis Adelaidės Lietuvių 
Muziejaus-Archyvo vedėjas p. Jo
nas Vanagas. Jam už šį darbą 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos Val
dyba yra nuoširdžiai dėkinga.

P.B.

gyveno kaip invalidas, nes sutri
kęs regėjimas jam neleido pilnai 
dirbti. Nežiūrint to, jis visą lai
ką gyveno nuuolatiniame kontak
te su lietuviais skaitydamas lie
tuvių spaudą.

Laidojimo apeigas atliko kun. 
P. Dauknys, atlaikęs pamaldas 
ir palydėjęs velionį i kapus. Ka
dangi velionis neturėjo giminių ir 
pinigų, tai laidojimo reikalus at
liko p. A. Luckus, kuris prave
dė rinkliavą laidotuvėms ir tam 
tikslui surinko 130 dolerių. Tai ir 
buvo Geelongo lietuvių atsisvei
kinimo dovana a.a. Antanui Kiu- 
žauskui. Ilsėkis ramybėje.

J.G.

VYTIEČIŲ BALIUS
Atvelykio šeštadienį, balandžio 

20 d. įvyko Geelong Liet. Namuose 
sporto klubo Vyties rengtas ba
lius Grande.

Vakaro dalyvius pasveikino 
klubo p-kas p. J. Deckys. Jo kal
bos metu paaiškėjo, kiek tame ba
liuje dalyvavo svečių iš Melbour
ne. Pasirodo, kad tai buvo gana 
reikšmingas skaičius. Toliau vis
kas vyko pagal nustatytą tvar
ka skelbimuose, tik kiek buvo pa
sikeitimų orkestre. Gražiai pasi
rodė ir vytiečių sekstetas, kurį 
sudarė p.p. S. Lipšienė, R. Sta- 
rinskienė, R. Zenkevičienė, G. 
Valaitienė, K. Starinskas ir J.

metu daugumas publikos dalyva
vo pasipuošę gražiais vakariniais 
rūbais, kas pridavė daugiau iškil
mės ir nuotaikus. Visi džiaugėsi 
vakaru, o Vyties valdyba padarė 
pinigo, kas pagelbės sportinin
kams nuvykti į sekančią sporto 
šventę Adelaidėje metų pabaigo
je.

Dalyvis

NEWCASTLE
PAVOJINGI 

VAIDUOKLIAI
Marta Zakarauskienė, važiuoda

ma automobiliu iš Newcastle Liet, 
choro repeticijos namo taip skubė
jo, kad išvažiuodama nespėjo at
leisti rankinio stabdžio. Pusiauke
lėje stabdžiai sudegė. Draugiškų 
pakeleivių padedama p. Marta pri 
sišaukė savo vyrą, kuris parsiga
beno liūdnai atrodančią žmoną ir 
mašiną namo. Namuose p. Marta 
nutarė kiek apsiskalbti. Sukišu- 
si skalbinius į skalbimo mašiną 
paspaudė mygtuką. Pasigirdo 
sprogimas, pliūptelėjo melsvos 
liepsnos dūmai. Sudegė skalbimo 
mašinos elektrinės mandrybės. La-

elementai. Dabar ji įtikėjo į ra
ganų užkeiktą naktį.

#
Latviai pasigavo mūsų kapelio

ną tėvą S. Gaidelį, S.J. Ilgametis 
Newcastle lietuvių sielovaaas ap
leidžia nepaklusnias aveles ir ke
liasi į Melbourną, kur eis sielo- 
vado pareigas aptarnaudamas lat
vius katalikus. Gegužės 5 d. niu- 
kastliečiai lietuviai surengė savo 
buvusiam kapelionui išleistuves. 
Ar atsiras kas jį pavaduoja, labai 
abejotina. Gal pasigailės niukast- 
liečių lietuvių Sydnėjuje gyveną 
lietuviai kunigai, o gal prireiks 
išmokinti kokį airišką dvasiškį 
lietuviškai prakalbėti?...

*
Po trumpos povestuvinės kelio

nės Žibutė ir Gerutis Kišonai pra
leido dienelę Newcastle mieste pas 
p.p. Žukus, čia užtiko dar vieną 
neseniai vedusią porą — Danutę 
ir Kęstutį Ankus. Pasirodo, abi 
poros medaus mėnesį praleido 
gražiajame Surfers Paradise. Jie 
dalinosi maloniais prisiminimais. 
Labai įdomūs jaunųjų pasakoji
mai, kartas nuo karto pertraukia
mi trumpais pasibučiavimais, slap 
tais rankų paspaudimais ir ilgais 
daug ką pasakančiais žvilgsniais.

Šnekutis

GEGUŽĖS 25 D. (šeštadienį) ukrainiečių salėje

11-15 CRURCH ST., LIDCOMBE

įvyksta Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo
8
S

Lipšys; akordeonu palydėjo pats 
vadovas R. Zenkevičius. Seksteto
dainos buvo pilnai ( įvertintos ka
tučių gausumu.

Sporto sekcijoje “pinigų kara
laitės” rinkimuose dalyvavo: 
krepšinio — Liucija Luckutė, 
tinklinio — Rita Vaičekauskai
tė, šachmatų — Liucija Valodkai- 
tė, stalo teniso Angelė Bungardai- 
tė. Pirmenybes laimėjo “smegenų” 
sekcija — šachmatininkė L. Va- 
lodkaitė.

Premijuotame “Go-Go” šokyje 
žemiau 20 metų visą laiką pirma
vo sesės Luckutės, nesulaukusios 
sau rimtu konkurenčių. _ Premija 
atiteko Liucijai Luckutei, kurią 
nustatė orkestro vadovas.

Reikia pasidžiaugti, kad vakaro

KIEK AŠ
Ku-ka

Sužinota, kad balandžio 20 d. 
Sydnėjuje ištekėjo žinoma mūsų 
balerina Ramona Rataitė, dail. V. 
Rato dukra. Ji ilgus metus šoko 
Australijos baleto kompanijoj^ 
gastroliavo po užsienius. Pasitrau 
kusi iš baleto ji pernai beveik iš
tisus metus išbuvo Amerikos Jung
tinėse Valstybėse.

*
Dail. Vladas Meškėnas inetru- 

kus rengiasi išvykti į Amerikos 
Jungtines Valstybes. Jis yra žy
mus portretistas ir tikisi užjūry
je gauti daugiau užsakymų port
retams, negu kad jis jų gauna čia.*

Pietų Afrikoje keleiviniam lėk

tuvui užsidegus ir nukritus žuvo 
122 keleiviai. Nelaimė įvyko balan 
džio 20 d. Iš tuo lėktuvu (Boe
ing 707) skridusių 128 žmonių tik 
šeši teišliko gyvi.*

Neseniai geelongiškiai lietuviai 
p.p. Ivaškevičiai (senjorai) išvy
ko kelionei aplink pasaulį, kur iš
bus apie metus laiko. Pats p. V. 
Ivaškevičius ne tik buvo ilgame
tis Geelongo apylinkės p-kas, bet 
ir gražiai sutvarkė teisinius bend
ruomenės namų reikalus. Prieš 
10 m. įsteigę vištų ūkį gražiai pra
sigyveno, kad dabar gali sau leis
ti malonumo pakeliauti po pasau
lį. Grįžę ketina dar apkeliauti vi-
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KOVO BALIUS

Programoje: tautiniai Šokiai, dainos ir kt.

Tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti!

S.L.S.K. "Kovo” Valdyba

8 
8 s 
II s |

Pranešimai
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Sydney ateitininkai ir skautai 

kviečia mielas mamytes ir visuo
menę į jų rengiamą MOTINOS 
DIENOS minėjimą, įvyksiantį 
gegužės 12 d., 5 vai. Dainavos 
namuose, East Terrace, Banks- 
town.

Savo programa mūsų jaunieji 
bandys pagerbti mielas mamytes 
ir praskaidrinti pilkas jų diene
les.

Rengėjai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Sydney 

čigonų trupei už išpildytą prog
ramą kaukių baliaus metu Can- 
berroje.

“Auėos” choro Valdyba

GEELONG
STAIGI MIRTIS

Prieš pat Velykas savo kamba
ry staiga mirė Geelonge Antanas 
Kiužauskas. Velionis gimė 1908 
m. mirė 1968.4.7.

Lietuvoje velionis buvo pasitu
rintis ūkininkas ir planavo gra
žią ateitį. Tik užėjusios okupaci
jos jo planus sugriovė ir pats pa
teko net į kalėjimus. Antrojo pa
saulinio karo eigoje mirė jo žmo
na begimdydama ir jis, tuo lai
ku kasęs apkasus vokiečių prie
vartoje, vėliau pateko į Vokieti
ją. Čia atvykęs pateko i Geelon- 
gą, kur išgyveno visą laiką iki 
savo mirties. Nors velionis ir ak
tyviai ir neprisidėjo prie lietu
viškos veiklos vietos liet gyve
nime, bet vis tiek pinigine ir dar
bo auka prisidėjo bestatant lietu
vių namus Geelonge. Jau penke
rius metus prieš savo mirtį jis

A

Maloniai kviečiame visus į pirmąjį Melbourne

MOTERŲ KOM I KU
$ kuris įvyks gegužės 19 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North 
(♦'Melbourne. K¥ f—

Programoje:
Išraiškos šokiai.
Moterų tautiniai šokiai.
Moterų oktetas.

Dalyvaukite visi iš arti ir toli. Niekas nebus apviltas!
Moterų Dienų Melbourne Rengėjos

Piano ir vargonėlių muzika. 
Geelongo moterų choras. 
Poezija ir humoristika.

S

MOTERYS NIEKAD NEAPVILIA!
Aš jums aną sykį žadėjau apie 

Moterų Dienas parašyti. Pasaky
siu viską, ką žinau, ką girdėjau, 
ką ir ne taip aiškiai girdėjau. Įdo
miausiai yra tai, apie ką pašnabž
domis kalba. Dabar visi tik ir 
kalba apie Moterų Dienas.

Yra šitaip. Gegužės mėnesį, 18 
ir 19 dienomis įvyks tos Moterų 
Dienos, šeštadienį po pietų ati
darys Dailės Darbų parodą ir tuo 
S ačiū atkels vartus j pačias tas 

lenas. Parodos, sakyčiau, bus 
dvi; viena tikrų menininkių, ant 
to mokslą ėjusių, kūrinių paroda; 
o kita jau visų, net ir papras
tų moteriškių rankdarbių paroda. 
Ką kuri dirba laisvalaikiais ką 
kuri moka; viską parodys. Daly
vauja visos lietuvės moterys iš 
Victorijos. Girdėjau, kad čiut ne 
stebuklus parodysiančios, nes Vic- 
torijoj yra labai darbščių mote
rų, auksiniais pirštais. Ir ko jos 
tik nedaro: siuva, siuvinėja, au
džia, pina iš visokių rafijų, aukš
les lipdo. Žada būti paroda, ver
ta geros meno galerijos. Svarbiau
sia, kad viskas pačių vienų mote
rų surengta ir padaryta; be jo
kios vyrų pagalbos. Girdėjau 
šnibždant; viena iš jų jau nutvė
rus už skverno Heroldo ir Sun 
korespondentą, pučia jam dūmą į 
akis, kad ateitų ir foto aparatą 
atsineštų ir paskui gražiai savo 
laikrašty aprašytų apie Lietuvos 
moterų darbštumą. Ir būk jis, sa
vo ilgą ausį atkišęs (aš maniau, 
kad tik redaktorių ilgos ausys), 
klausosi ir perdaug nesibaido.

Po parodos atidarymo bus Mo
terų Seklyčios atidarymas ir per
davimas tikrosioms šeimininkėms: 
Katalikių Moterų D-jai, Liutero
nų Parapijos Moterims ir Soc. 
Globos D-jai. Paskui bus iškilmin
ga Seklyčios užbaigimo vakarie
nė; apvainikavimas visų Seklyčios 
darbų. Vakarienėje galime mes 
visi dalyvauti; net ir labai nori, 
kad visi dalyvautume. Sakė, kad 
labai maloniai kviečia pradėti re
gistruotis iš anksto, kad nepri
trūktų vietos. Aš manau, kad ne
pritruks, nes mūsų Namai gana

dideli. Žinoma, joms bus lengviau, 
jeigu anksčiau žinos dalyvaujan
čių skaičių. Organizatorės turi 
darbo per akis; sakyčiau, gal ne- 
apsunkinkim daugiau negu reikia. 
Registruokimės anksčiau. Galima 
skambinti telefonais: 867811, 
8782565 ir 477561. Juk mes jau 
žinome nuo seno; jeigu mūsų mo
terys ruošia vakarienę; tą dieną 
namie valgyti nereikia. Ir žinot, 
ką aš manau?! Kartais gailiuosi 
apsiženijęs, kartais jos piktos kaip 
širšės, bet visą šeimos ir tautos 
tremties vargą kartu su mumis 
kantriai nešė, per tą 20 metų 
Australijoj ranka rankon su mu
mis dirbo. Sakyčiau, parodykim, 
kad jos mūsų, o mes jų ir skait
lingai būkime kartu su jomis. 
Kaip manot?

Dabar apie sekmadienį. Iš ryto 
iškilmingos pamaldos bažnyčioj ir 
moterys dalyvauja su tautiniais, 
rūbais. Mišioms giedos Parapijos 
Moterų Choras, net ir vargoninin
kė R. Tamošiūnaitė. (Klebono pa
keist neišeina, bet viena siūlėsi 
nors išpažinčių klausyti. (Norėtų, 
ką?) Sekmadienį parodą galima 
lankyt visą dieną. Aha, sakė, kad 
turės galbūt kokių kūrinių parda
vimui ir galima bus ką nors ir už
sisakyti. Pavakarėje bus Moters 
Dienu Kncertas. Iš galvos dabar 
negaliu prisiminti visos progra
mos, sakė išspausdins viską paei
liui surašytą. Bet jeigu kas nors 
galvoja, kad mūsų moterys tetin
ka tik virtuvėje, tai labai apsi
rinka. Ateikit visi į Koncertą, ir 
pamatysit patys. Broleli mielas! 
Poetės, rašytojos, jumoristės, šo
kėjos, dainininkės, pianistės. Tu 
Jackau, iš kur jos taip viską mo
ka? Rodos dar visai neseniai vai
kai buvo maži, dar viršvalandžius 
dirbo, kad greičiau trobą įrengus 
ir iš namų, rodos, taip dažnai ne
išeidavo. O dabar va! Matyt slap
ta darė. Atrodo, kad ir jaunystės 
kokį nors elixyrą pasislėpusios 
čiulpia, nes šoka tautinius šokius, 
kad net grindys braška. (Namų 
gaspadorius sakė, kad uždės dvi
gubas grindis ant scenos; dėl svo

rio). Joms pradėjus šokti, visi šne 
kėjom, kad nmbulansas išvežios, 
kaip pliauskas susimetęs į ligoni
nę kvapo atgauti. Senesni kalbė
jo, kad ne prieš gerą toks dūki
mas. Bet matote; joks žemės dre
bėjimas neįvyko ir nepritrūkda- 
mos kvapo, pačios judina žemę. 
Man atrodo, kad mūsų moterys 
mums ne tik kad sarmatos nepa
darys, bet mes dar didžiuotis ga
lėsime. O jeigu kas sako, kad aš 
čia papirktas giriu — netikėkit. 
Gryni pletkai. Jūs mane gerai pa
žįstat. Kam man meluoti? čia 
teisybė gera. (Manot man labai 
smagu, kad moterys taip išmand- 
rėjo ir pačios vienos be mūsų pa
galbos Meno Dienas suruošia? 
Paskui sakys visi, kad aš tik Ar- 
gusienės vyras ir galiu čia per
daug nešokinėti). Taip yra ir nie
ko jau nebeiškraipysi. Dar gerai,

kad per tą Abiti vyrai markės 
napastūmė o tai būsų visai blo
gai.

Vėl iš kitos pusės pagalvojus?! 
Juk jos mūsų žmonos, “for better, 
for worse” kaip australai per šliū- 
bą sako, tai džiaugsmas ir mums, 
kad ne kokias Žemaitės Kurmelio 
Marcės paėmėm, o moteriškaites, 
kurios tinka ir prie pečiaus ir prie 
svečio. Sakė, kad pasikeitė moterų 
rasė, kad Žemaites, Šatrijos Ra
ganos rūšis išnyko... Ha, ateikit 
j Koncertą, į parengimus. Nepa
darys sarmatos jos savo didžio
sioms prosenelėms, nebijokit!

Pasiruošusios laukia svečių iš 
visur. Iš Victorijos ir iš kitų val
stijų. Laukia iš visos Australijos.

Dalyvaukime visi Melbourno 
Moterų Dienose!

Argus

są Australiją. *
Aną savaitę Geelongo Gordon 

Institute inžinerijos diplomus ga
vo H. Skapinskas ir Ivaškevičius. 
Geriausios sėkmės įsigytose spe
cialybėse!

Kitose pasaulio šalyse lietuviai 
skaitytojai savo spaudą skaito su 
pieštuku rankoje: patinkamas vie
tas mėlynai, nepatinkamas raudo
nai pabraukdami ir vėliau siun
čia savo pastabas atitinkamo 
laikraščio redakcijai. Šitai paste
bėjęs M.P. redaktorius pareiškė, 
kad jis būtų laimingas, jeigu to
kių uolių skaitytojų atsirastų ir 
M.P. skaitytojų tarpe.*

Pereitą savaitę sydnėjiškiai S. 
ir J. Juragiai pardavę apleido sa
vo seną gūžtą kur išgyveno virš 
penkiolikos metų ir persikėlė į sa
vo įsigytus naujus namus Bass 
Hil rajone netoli “open air” kino.♦

Paskutiniu metu buvo sunkiai 
susirgęs ALB Krašto Valdybos 
p-kas p. S. Narušis, bet dabar 
jaučiasi geriau.

*
Ateinantį savaitgalį Adelaidėje 

numatomos didelės iškilmės — D. 
Ramanauskaitės ir Jurgio Vasi
liausko vestuvės. Pasiekė žinios, 
kad svečių tikimasi iš visos Aus
tralijos.

*
Melbourno Studentų skyriaus 

valdyba pasiryžo įsteigti lituanis
tinį seminarą, kuris vyktų kas 
antrą sekmadienį Liet. Namuose 
Jaunimo kambary. Seminaro va
dovu pakviestas p. A. Zubras. Šį 
seminarą pasiryžusių lankyti iš
tisus metus klausytojų susidarė 
apie 17.

Etijopijos imperatorius Halle 
Selassie išsileido j kelionę po Azi
jos kraštus. Numato vizituoti as
tuonias valstybes įskaitant ir 
Australiją.

KVIETIMAS

Melbourno Liet. Moterų Sekly
čios atidarymo vakarienė ruošia
ma gegužės 18 d. šeštadienį, 6 vai. 
vakaro. Visi, kurie norėtų šioje 
vakarienėje dalyvauti, kviečiami 
registruotis iš anksto užsisakant 
vietas. Užsakymai priimami skam
binant telefonais 86 7811, arba 
87 82565 arba 47 7561.

ĮSIDĘMĖTINAS 
PRANEŠIMAS

Sydney Liet. Mot. Socialinės Glo
bos Draugijos Valdyba, praneša 
visoms savo narėms, kad ruošia
ma paskaita gegužės 26 dieną, 2 
vai. po piet, 8 Lambert Road, 
Bardwell Park, p.p. Baužių na
muose. Paskaitininė:

Gyd. I. Bagdonavičienė.
Tema: “Šių Dienų Moterų Hi

gienos Problemos”.
Po paskaitos “barbecue”. E- 

sant blogam orui-“arbatėlė”. Narių 
vyrai kviečiami prie “barbecue”- 
“arbatėlės”.

Kadangi kiekvienai moteriai ak
tualu šios paskaitos pasiklausy
ti, prašome visų narių iš anksto 
ruoštis ir skaitlingai dalyvauti.

S.L.M.S.G. D-jos, Valdyba
»

PAIEŠKOJIMAS

Pranas Launikaitis, gyvenantis 
2848 Vechta, St. Hedwig-Stift, 
Landwehrstr. 1, W. Germany, pa
ieško savo sūnaus Petro Launikai- 
cio, 1948 m. išemigravusio į Aus
traliją. Jeigu žinotumėte arba ga
lėtumėte sužinoti jo adresą, tai 
labai prašyčiau apie tai pranešti 
tėvui aukščiau pažymėtu adresu 
arba: Kun. P. Girčiui, Kirchstr. 
49, 45 Osnabrueck-Eversburg, W. 
Germany, Europe.

Žinomas Amerikoje lietuvis po- • 
etas Leonardas Andriekus nese
niai išleido naują savo poezijos 
rinkinį anglų kalba “Amens in 
Amber”. Išleido Manyland leidyk
la, vadovaujama rašytojo Stepo 
Zobarsko. Knyga iliiustruota dail. 
T. Valiaus.

Ar prisimenate, kad Lietuvoje 
įsteigus skautus prieš 50 metų jie 
buvo pradėta vadinti vyčiais, bet 
vėliau priimtas skauto vardas, o 
vyčiais pradėta vadinti vyresnie
ji skautai.’

AMŽINAS
Visur ir visokių šiandien gali

ma sutikti lietuvių. Netekę tėvy 
nės, vieni įsikūrė pastoviai, kiti 
gi keliauja per pasaulį kaip am
žini žydai. Bene daugiausiai ke
liavusių ir tebekeliaujančių laiky
tina inžinierius Vytautas J. Šliu
pas, kuris šiomis dienomis lan
kėsi ir Australijoj. P. Šliupas ke
liauja po pasaulį jau dešimts me
tų ir yra išvažinėjęs skersai ir 
išilgai visus pasaulio kontinentus. 
Daro jis tai ne iš malonumo, bet 
tarnybos pareigų verčiamas. Pa
saulinio garso vandens konserva
vimo ir kanalizacijos firmoje 
Camp, Dresser & McKee jis va
dovauja vandens išteklių tyrinėji
mams įvairiuose kraštuose, apta
ria vandens konservavimo galimy
bes su atitinkamų kraštų vyriau
sybėmis ir prižiūri firmos atlieka
mus šios srities darbus.

Australijos lietuviams jį laiš
kais pristatė mūsų bendruomenės 
garbės narys p. J. J. Bačiūnas. 
Adelaidėje jį ir ponią Šliūpienę 
nuoširdžiai globojo ponai Pacevi- 
čiai. čia jis aplankė visą eilę lie
tuvių, darė “biznius” su pašto

KELEIVIS
ženklais (svajoja susidaryti gali
mai pilnesnę lietuviškų ženklų ko
lekciją). Iš Australijos, atlikęs pa 
sitarimus su eile valdžios atstovų 
inž. Šliupas pasuko į Singapūrą, 
Malajus ir Indoneziją, o iš ten 
grįžta į Bangkoką, kur, prižiū
rėdamas firmos vykdomus darbus, 
pagyvens dar porą metų. Po to 
vėl nauja komandiruotė jam, po
niai ir 10 metų sūnui.

Indijoje 1954 m. buvo pagautas 
dešimties metų vaikas, kuris buvo 
laikomas kaip vilkų augintinis. 
Jis buvo atiduotas ligoninėn, bet 
čia išbuvus keturiolika metų neat
virto į žmogų ir visą laiką elgė
si kaip žvėris. Vienintelė žmogiš
ka apraiška, kad jis lyg bandė šyp 
sotis savo prižiūrėtojams, kurie 
juo rūpinosi ir maitino. Jis perei
tą savaitę mirė.

Remkime savą 
spaudą
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