
DIDYSIS KOVOS 
GINKLAS

Kasmet minėdami skaudžiuo- 
sius mūsų tautos įvykius ne vie
nas pagalvoja ir apie artimesnę, 
gal ir tolimesnę ateitį: kuo visa 
tai užsibaigs, ką mes laimėsi
me ir ar iš viso laisvės kovą 
laimėsime? Kitas, nesurasdamas 
į tuos klausimus atsakymo o 
drauge ir pateisinimo visokiems 
mūsų darbams ir veiksmams 
dažnai rezignuodamas nuleidžia 
rankas ir pamažu traukiasi iš 
bendro fronto. Ir tai yra labai 
liūdnas faktas, kuris likusių mo
ralės nežadina, o greičiau smuk
do.

Toji mūsų desperatiška pažiū
ra kyla vien tik dėl to, kad mes 
neturime kantrybės. Kaip mes la
bai greiti mokyti ne tik savuo
sius, bet ir pasaulio vadovus 
ir tvarkytojus, kad jie ne tokius 
ėjimus vykdo, kad pirmoje eilė
je nesprendžia tų klausimų, ku
rie pirmiausia mums rūpi ir t.t.

Be abejo, mūsų skauduliai la
biausiai mums ir skauda, tad ir 
nenuostabu, kad mums berė- 
kant stebimės, kad ir kiti drau
ge nerėkia. O nerėkia kaip tik 
dėl to, kad jie mūsų skausmų 
nejaučia, lygiai kaip mes centre 
statydami savuosius irgi nejau
čiame, kad ir kiti turi savų 
skaudulių. Mes galime kaip no
rime plėšytis, bet prie esamų są
lygų nei mes skelbsime karo dėl 
tautos laisvės, nei kiti. Visi mū
sų politiniai žygiai yra ne kas 
kita, kaip pastangos pasauliui 
priminti, kad vis tik yra ir šian
die toje pačioje Europoje tautų, 
kurios pavergtos ir netgi terio- 
jamos ir kad sprendžiant kitus 
klausimus, drauge nebūtų užmirš 
tas ir šitas. Ir jeigu per didžiau
sias pastangas šitoks dėmesys 
laimimas, jeigu mūsų tautos klau
simas nėra užverčiamas kaip at
baigta byla, tai, reikia pasakyti, 
daug laimima ir daug atsiekia
ma. Nesimato konkretaus rezul
tato? Gal jo ir nesimato, bet jis 
potencialiai yra ir belieka tik 
kantriai išlaukti tą laiką, kol jis 
realizuosis.

Šiandie mūsų didžiausias ir gal 
sėkmingiausias ginklas, tai ištver
mė: reikia ištverti nepalūžus ir 
nepasidavus desperacijai ne tik 
pavergtame krašte, bet gal juo 
labiau čia; reikia ištverti vergiją, 
bet lygiai ir laukimą. O tai ir 
yra mūsų atsparumo ir ištver
mės bandymas. Pavojinga yra 
priespauda okupacijoje, be ne
mažiau yra pavojinga ir laisvė 
mums laisvame pasaulyje. Ir vie
nu, ir kitu atveju reikia mums 
gintis ištverme: ištverti lietuviais 
ir ištverti viltyje sulaukti tautai 
ir kraštui laisvės. Pirmoji vergi
ja lietuvių tautai truko tik 120 
metų, kol buvo atgauta nepri
klausomybė. O kiek šimtmečių 
truko, kol tos laisvės sulaukė 
latvių ir estų tautos, niekad jos 
neturėjusios! Juo labiau ta iš
tverme pasižymėjo žydai, kurie 
du tūkstančius metų ištvėrė be
klajodami pasaulyje neprarasda
mi savo tautiškumo ir vilties 
grįžti į savo žemę.

Teisingai prof. J. Eretas, kal
bėdamas apie Pabaltijo tautų li
kimą, prilygino jas šiaudui, kuris 
audroje linguoja, bet nelūžta 
(žiūr. jo straipsnį šiame numerv. 
Red).

Kiekvienu atveju toji trokšta
ma ištvermė mūsų pačių sąmo
ningai ugdoma ir sąlygų bei ap
linkybių grūdinama. Mūsų visa 
politinė ir kultūrinė veikla yra 
ne kas kita, kaip tik tos ištver
mės kalvė. Juo daugiau dirbsi
me, juo labiau jungsimas suda
rydami nedalomą vienetą, juo 
labiau ir mūsų ištvermė bus pa
tikimesnė ir našesnė. Ją stiprina 
ne vien tik mūsų tautos hero
jiški laimėjimai praeity, bet ir jos 
kančios, nes savo tauta pasidi
džiavimas lygiai kaip ir jos kan
čios kiekvieną narį dar labiau į- 
pareigoja. Noblesse oblige!

, Minėdami birželio trėmimus 
mes negalvojame prekiauti savo 
žaizdomis, bet greičiau jaučia
mės įpareigoti ištvermingai tęsti 
savo užduotį, kad jų kančios, o 
mūsų pastangos nebūtų veltui.

(v.k.)
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V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
DEMOKRATAMS PAVOJUS 
NETEKUS SENATORIAUS 

R. KENNEDŽIO
Su senatoriaus Robert Kennedy 

nužudymu prigęso rinkimų Įkarš
tis Amerikoje. Būdamas vienas 
trijų demokratų partijos kandida
tų, R. Kennedy Įrodė savo popu
liarumą ir jo užsibrėžtiems tiks
lams daugumos gyventojų pritari
mą. Negalima būtų sakyti, kad vi
si jo rinkiminiai nusistatymai ne
iššaukė kritikos ar priešingų pa
sisakymų. Ką R. Kennedy Vietna
me būtų daręs, kartą išrinktas 
prezidentu, liko palaidota paslap
tis.

Tragiškai pasibaigus taurių 
Kennedžių dinastijai, rinkiminė po 
zicija sutiprėjo demokratų kan
didatui H. Humprey ir respubli
konų R. Nixon’ui. Tačiau, demo
kratams netekus R. Kennedžio jų 
sparne jaučiama spraga ir morali
nis susilpnėjimas. Stiprindami rin 
kiminę poziciją demokratai norė
tų Įtraukti į savo eiles paskutinį 
Kennedžių brolį senatorių Edvar
dą. Jam siūlant viceprezidento 
pareigas, Edvardas atsisakė sekti 
savo brolių pėdomis.

Demokratams netekus prez. J. 
Kennedžio, iš kandidatuojančių są
rašo pasitraukus prez. Johnsonui, 

ĮVYKIAI
1

Nežiūrint, kad sovietai slapta 
ginkluoja šiaurės Vietnamą ir ko
vojančius Vietkong partizanus, 
•viešai vaizduoja taikos balandė
lius neseniai apkaltindami komu
nistinę Kiniją, kad ši visomis 
išmonėmis stengiasi Vietnamo ka
rą užvilkinti. Kažin, ar tokia dvi
veidė politika toli tesės.

— ★ —
Sovietų žinių agentūros Tasso 

pranešimu, aną savaitę Rusi
ja paleido į erdves savo 223-čią 
erdvėlaivi .Paskutinysis paleistas 
su specialiais instrumentais tyrinę 
ti erdvėms.

— ★ —
Pastaruoju metu komunistinės 

Kinijos “Raudonieji sargai“ su
naikino nacionalistinės Kinijos 
(Formozos) prezidento Čiang-Kai- 
Šeko giminės kapus, už ką rau
donųjų vadai šitą “žygdarbį labai 
užgyrė.

Australija sutiko stoti Pietry
čių Azijos sargyboje, kai iš Mala- 
zijos ir Singapūro 1971 m. pasi
trauks Anglijos kariniai daliniai. 
Šios dvi valstybės buvo labai susi
rūpinusios, kad pasitraukus ang-
lams šiame sektoriuje susidarys 
vakumas ir skatins grobuoniškų 
kraštų apetitus. Penkių valstybių 
(Australijos, N. Zelandijos, Sin
gapūro, Malazijos ir Anglijos) 
konferencija gynybos klausimais 
pasibaigė pilnu susitarimu. Konfe
rencijoje dalyvavo ir Australijos 
min. pirmininkas Mr. Gorton.

— ★ —
Jungtinės Tautos pereitą savai

tę pasisakė 94 balsais prieš ato
minius ginklus pagal paruoštą nu
siginklavimo konferencijos Gene- 
voje paruoštą rezoliuciją. Prancū
zija pareiškė, kad ji nesutinkanti, 
kad jai būtų apribotas ginklavi- 
masis.

— ★ —
Laikraščiai skelbia, kad vienas 

prasiskolinęs Anglijos pilietis Lon
done pasiskelbęs parduodąs vieną 
savo inkstą už 2000 svarų. Gydy
tojai į tokią prekybą žiūri su ne
pasitikėjimu, nes gali sukelti sun
kių problemų.

_  ★ —
Sovietų rašytojas Juri V. Mal- 

o dabar žuvus senatoriui R. Ken- 
nedžiui, peršasi mintis ar Wash- 
ingtono Baltieji Rūmai neatiteks 
respublikonams po šešerių metų 
pertraukos.

PREZ. DE GAULLE 
VĖL LAIMĖTOJAS

Tris savaites užsitęsęs visuoti
nis streikas Prancūzijoje eina prie 
galo. Dalis streikuotojų grįžo Į 
darbą. Kiti norėtų grįžti, bet ne 
visada gali. Komunistų dominuo
jančiuose fabrikuose darbininkai 
nejsileidžiami pro vartus. Univer
sitetuose vieni studentai grįžo į 
auditorijas, kiti toliau boikuotoja 
ir kariauja prieš policiją.

Prez de Gaulle tik per plauką 
išsilaikęs pareigose vėl išėjo lai
mėtoju. Prezidento tvirta valia ir 
nusistatymas neatsistatydinti įvy
ko tik po to, kai sužinojo jog ar
mija reikalui esant ateis gaulis- 
tams pagelbon. Prancūzijos avia
cija ir kariuomenė, nuošaliai lai
kiusi laike socialinės ir ekono
minės suirutės, sakėsi nepakelsią 
ginklo prieš studentus; nei durk
lu varysią darbininkus atgal prie 
darbo. Kariškiai įsiterpsią tik to
kiu atveju, jei kraštui grėstų ko
munistų pavojus.

Tokio ginkluotų pajėgų štabo 

cev parašė Jungtinėms Tautoms 
laišką, kuriuo prašoma jam pa
gelbėti emigruoti iš Sovietų Są
jungos, nes jis atsisakąs Sov. Są
jungos pilietybės. Pagal Jungt. 
Tautų deklaraciją jokiam asme
niui negali būti paneigta teisė 
keisti savo pilietybę. Deklaraciją 
pasirašiusi ir Sov. Sąjunga.

— ★ —
Naujo tipo raketos griauna Sai- 

gono miestą ir prieš jas kova be
veik neįmanoma. Raketos yra so
vietų gamybos ir labai paprastos: 
tai yra apie šešių pėdų geležinis 
vamzdis, kurio vienas galas užtai
sytas dinamitu, o kitas varomąja 
medžiaga. Iššauta ji lekia grei
čiau už garsą (800 mylių per va
landą) ir gali skristi iki 7 mylių. 
Tokia raketa sveria apie 122 sva
rus, todėl lengvai perkeliama. Iš- 
šovimui specialių pritaisų beveik 
nereikia: užtenka tik lazdomis pa
remti nustačius kryptį ir uždegti 
variklius. Tad ji sknendanti be
veik nespėjama pamatyti, o spro
gus daro didelius efektus: gali su
griauti ištisus pastatus arba iš
taškyti karinius telkinius. Tokias 
raketas kaip tik naudoja vi<įtkon- 
go komunistai Vietnamo kare.

LIETUVIAI
POETO SUKAKTIS

Gegužės 21 d. septynių dešim
čių metų amžiaus susilaukė Sta
sys šmerauskas, plačiau Lietuvoj 
buvęs žinomas kaip Salys Šeme- 
rys, poetas, vienas iš Keturių Vė
jų sąjūdžio dalyvių (Eilėraščių 
rinkiniai: “Granata krūtinėj”, 
1924, “Liepsnasvaidis širdims deg
ti”, 1926).

Dabar S. Šemerys, neseniai ta
pęs pensininku, rašąs atsiminimus 
apie 1920-30 metų Lietuvos^ litera
tūrinį gyvenimą ir svarbiausius 
jo veikėjus. Tap pat rašąs ir ro
maną apie Vydūno gyvenimą, ku
riame, esą, tikisi būsiant “ne vien 
faktų, bet ir nemaža išmonės”. 
1937 metais S. šemerys buvo pa
skelbęs pirmąją savo diserta
cijos dalį apie Vydūną. Antroji 
tos disertacijos dalis karo metu 
dingusi drauge su visa S. Seinerio 
biblioteka. 

pareiškimo užteko prez. de Gaullei. 
Grįžęs į Paryžių sudraskė prieš 
dieną parašytą atsistatydinimo 
raštą ir trumpame pranešime tau
tai perspėjo streikuotojus, kur 
prezidentas stovės kol grįš tvarka 
į kraštą. Kitaip sakant, ne de 
Gaulle išgelbėjo tautą nuo sociali
nio ir ekonominio sugriuvimo, bet 
armija išgelbėjo de Gaullę nuo ko
munistų.

Po stambių pakeitimų ministe- 
rių kabinete prezidentas atleido 
iš pareigų 487 narių nacionalinę 
asemblėją (parlamentą)’ kur gau- 
listai prilaikė 197 vietas. Gaulis- 
tai remiami centrinės partijos 
41 balso ligi šiol buvo pajėgūs val
dyti kraštą. Socialinio chaoso me
tu centrinei partijai pakeitus nuo
monę gaulistai nustojo reikiamos 
daugumos. Šio mėnesio gale Pran
cūzijoje įvyks naujo parlamento 
rinkimai. Jei de Gaulle atsilaikys 
galbūt savo kadenciją ištęsės li
gi galo, kitaip valstybės vairas pe
reis į kitos partijos rankas.

MASKVOS — PEKINO 
POLEMIKA

Ne vien Čekoslovakijos pasienyj 
sovietų armija pririšta. Panašius 
militarinius manevrus sovietai 
vykdo ir stiprina Kinijos pašonėj. 
Sovietų manevrai nereiškia arte-
jančio militarinio konflikto Kini
joje. Kremliui nežinant Mao Tse 
Tungo nusistatymo militariniai 
pratimai pati geriausia atsargu
mo priemonė.

Pekino ir Maskvos vedama po
lemika (žodžių karas) ypač pasta
ruoju metu paaštrėjo.

Maskva anksčiau vengus aštrių 
pasisakymų dabar paleidžia virti
nę įvairiausių Pekino vardu kal
tinimų. Taikos pasitarimus Pa
ryžiuje varžo Pekinas, taip rašo 
mėnesinis sovietų žurnalas Komu
nistas. Kinieičai siekia karo ne 
vien Vietname, bet ir tarp J.A.V- 
bių ir Sov. Sąjungos. O jei toks 
karas kiltų, aišku kiniečiai išei
tų laimėtojais, taip samprotauja 
Komunistas. Tokie sovietų pasisa
kymai turi dalį tiesos. Ne kinie
čių raketomis žudomi Saigono gy
ventojai ir ne kiniečių laivai iš
krauna ginklus Haiponge. Jei ne 
sovietų parama, karas Vietname 
seniai būtų pasibaigęs.

SAIGONE NESAUGU
Generolo Westmorelando išvy

ką iš Vietnamo vietkong komu
nistai palydėjo raketų salve. Sai- 
gone raketos krito iš visų pusių 
ant aerodromų, karo instaliacijų, 
gyventojų, ligoninių...

Gen. Westmorelandas, pavesda-

SVETUR
Nuo 1927 metų S. Šemerys gy

veno Klaipėdoje, buvo mokyto
jas. Karo metu buvo apsigyvenęs 
Vilkavišky, buvo atsidūręs (kaip 
dabar sako, “priverstinai evakuo
tas”) Vokietijoje, bet netoli, ir ka
rui pasibaigus grįžo Klaipėdon, 
dirbo kaip mokytojas iki pensi
jos.

(ELTA)

PERORGANIZUOTA
VASARIO 16 GIMNAZIJA

Nuo pat įsikūrimo Vasario 16 
Gimnazija rūpinosi Vokietijos 
bendruomenės Krašto Valdyba, 
bet po ilgos praktikos įsitikinta, 
kad Krašto Valdyba neaprėpia vi
sų bendruomeninių ir gimnazijos 
darbų ir rūpesčių, tad nutarta 
gimnazija rūpintis ir vien jos rei
kalais dirbti sudaryti specialų or
ganą, kuris pavadintas Gimnazi
jos Kuratoirja. Pagal direktoriaus

mas vyriausio karo vado pareigas 
gen. Abrams ir išvykdamas iš 
Vietnamo pareiškė, kad nebeįma
noma apsaugoti p. Vietnamo sos
tinės Saigono nuo raketų ir tero
ristų įsibrovimo. Miesto gynybai 
reiktų dar 100.000 vyrų, kurių 
Washingtonas nežada duoti.

Įdomu kaip ilgai J.A. V-bės 
tampysis su komunistais Paryžiu
je. Tuo tarpu komunistų nebe
sukontroliuojamos raketos žudo 
gyventojus, krašte kelia nepasi
tenkinimą ir paniką.

Paryžiaus pasitarimai — di
džiausias šių metų absurdas! Į Pa
ryžiaus cirką suvažiavo geriausi 
Hanojaus klounai, su kuriais Wa
shingtonas bando rasti bendrą 
kalbą. Už komunistų juokingus 
reikalavimus ir propogandą ame
rikiečių kariai moka krauju Viet
name. Amerikos nuostoliai vien 
užmuštais, neskaitant kitų sąjun
gininkų, siekia 500 karių kas sa
vaitę. “Pasitarimams” vykstant 
Paryžiuje š. Vietnamo teritorija 
neliečiama. Kada Hanojaus — 
Haipongo gyvenimas normalėja, 
kitoje pusėje 17-tos paralėlės eina 
aršios kovos. Gyventojams komu
nistų pusėje nebetenka slapstytis 
nuo priešo; dabar atėjo eilė Sai- 
gonui saugotis raketų ir teroristų 
sostinės gatvėse.

teigimą, įsteigus tokią Kuratoriją 
gimnazija neišimama iš bendruo
menės, bet tik sudarytas specialus 
organas, kuris dirbtų gimnazijai 
ir tarpininkautų su vokiečių val
džios įstaigomis. Kuratorija jau 
įsteigta ir ją sudaro 4 rinkti bend
ruomenės nariai, vienas Krašto 
Valdybos atstovas, lietuvių katali
kų Vokietijoje sielovados direkto
rius, liet, evangelikų sielovados di
rektorius, vienas Balfo paskirtas 
narys ir vienas kun. B. Suginto 
paskirtas ar įgaliotas narys ir 
nuolatinis narys — gimnazijos di
rektorius.

Žinomas vyresnės kartos poetas 
Juozas Mikuckis, gyvenęs Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse, nese
niai laivu išvyko į Lietuvą. Jis 
yra jau 75 metų ir žada Lietuvo
je ir pasilikti. Lietuvoje poetas 
lankėsi ir pereitais metais, kur 
jis buvo atidavęs spausdinti sa
vo eilėraščių rinkinį.

PAS MUS
Grįžo

Kun. Dr. P. Bašinskas
Buvęs Geelongo lietuvių kape

lionas kun. Dr. P. Bašinskas, 
prieš porą metų išvykęs į Europą 
ir metus direktoravęs Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje neseniai 
sugrįžo į Australiją. Australijos 
lietuviai sveikina ir džiaugiasi Vėl 
turėdamas jį savo tarpe.

VINGIS MENO PARODOJE
Contemporary Art Society of 

Australia narių tapybos darbų me
tinėje parodoje dalyvauja melbur- 
niškis Adomas Vingis. Jo darbas 
"Jūros nuotaikingumas” (lakas) 
savitumu ir kokybe išsiskiria iš ki
tų 39 kūrinių, patiektų tiekos pat 
dailininkų. Šioji meno paroda taps 
kilnojama — bus rodoma dides
niuose Viktorijos miestuose. Paro
dos organizatoriai prašė Vingio 
duoti kilnojamai parodai kitą savo 
kūrinį, nes jojo rodomas Melbour
ne darbas esąs parduotas, gi pir
kėjas nepanorėjęs skirtis, kad ir 
laikinai, su įsigyta drobe.

<0
PRASMINGA INICIATYVA
Dieną prieš laidojant U.S.A, se

natorių Robert Kennedy Banks- 
towno mergaičių gimnazijos penk
tos klasės mokinė Ugnė Kazokai- 
tė ėmėsi iniciatyvos gimnazijos 
vardu pareikšti užuojautą nužu
dytojo senatoriaus šeimai ir pa
dėti vainiką ant jo kapo laidotu
vių metu. Gavusi gimnazijos va
dovybės sutikimą ji tarp mokinių 
ir mokytojų surinko 35 dolerius, 
telegrama pasiuntė užuojautą ir 
užsakė vainiką, kuris buvo padė
tas ant Kennedy kapo. Tai bene 
vienintelis toks atsitikimas iš Aus 
tralijos, apie kurį gražiai atsilie
pė ir Sydney Morning Herald bir
želio 12 dienos laidoje pirmame 
puslapy aštuntoje skiltyje (Col
umn Eight). Gimnazijos direkto
rė šita Ugnės Kazokaitės iniciaty
va buvo labai patenktinta.

— ★ —
Jau metai, kaip Graikiją valdo 

revoliucinė karinė vyriausybė be 
karaliaus, šioms metinėms pami
nėti paleista iš kalėjimų apie' 
3000 kalinių, kurie buvo nubausti 
už nežymius nusikaltimus.

1
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BALTU SAVAITE ADELAIDĖJE
\

JONAS SOL1CNAS

I Dalis: Baltų konvencija ir sek
madieninės iškilmės

Šias eilutes rašant, Baltų savai
tė Adelaidėje jau yra beveik pa
sibaigus, jeigu neskaityti iškilmin
go baliaus, kuris šiuo metu (šeš
tadienio vakaras) vyksta Latvių 
Namuose.

Baltų savaitės rengėjai svajojo, 
kad jiems pavyks visos savaitės 
iškilmes padaryti ypatingai įspū
dingomis. Norėdami, kad savaitės 
garsas prasimuštų pro baltų ko
lonijų sienas ir pasiektų austra
lų ausis, organizatoriai nesigailė
jo jėgų, naudojo visą savo paty
rimą, savo asmenines pažintis ir 
savo asmeninius išteklius. Ir ren
gėjų garbei reikia pasakyti, kad 
buvo padaryta net daugiau, ne
gu pavienių asmenų pasišventi
mas ir sąlygos leidžia. Supranta
ma, būtų viskas išėję įspū.'dingiau 
didingiau ir našiau, jeigu prie pa
čių rengėjų su atitinkamu entu
ziazmu būtų prisijungę ir eiliniai 
pabaltiečiai savo visumoje. Deja, 
savaitės iškilmėse net ir pasyviai 
dalyvavo, palyginti, netiek jau 
daug vietos pabaltiečių. Jų turėjo 
būti žymiai daugiau ten, kur rei
kėjo pademonstruoti masę, kur

TREČIASIS ŠŪVIS
Prieš keletą valandų Los Angeles mieste nuaidėjo serija šū

vių. Vienas jų kritiškai sužeidė prezidentinį kandidatą Robert F. 
Kennedy. Žinoma, kai mieli Australijos lietuviai skatytojai skai
tys šiuos žodžius, bus daug daugiau žinoma apie Kennedy liki
mą. šias eilutes rašant jo padėtis dar nebuvo aiški.

Daug apie patį pasikėsinimą neapsimoka rašyti, nes visi skai
tytojai apie tai patirs iš vietinės spaudos. Įomiau yra pasvarstyti 
susidariusią padėtį ir pareikšti keletą minčių bendrai dėl šio 
krašto elgesio ir padėties.

Paskutinis dešimtmetis šiam kraštui atnešė ne. tik nepaprastą 
pažangą civilizacijoje, bet taip pat ir didžiulį nuosmukį moralė
je bei tvarkoje, šio pakrikimo pasekmės nepaprastos: nužudytas 
prezidentas John F. Kennedy, pradėtos rasinės riaušės miestuose, 
įsivelta į beatodairinį karą Vietname, nužudytas čir. Martin 
Luther King ir dabar — senatorius Robert Kennedy. Kur gi dar 
teigimas, kad “Dievas yra miręs”, kur seksualinių iškrypimų 
nusikaltimai, kur dar “topless” padavėjos, kur mini- 
skirtai”,?

štai koks negražus paskutinio dešimtmečio Amerikos vei
das. Tą veidą sužalojo nepaprastas kapitalizmo įsigalėjimas, kuris 
ir atnešė šiam kraštui moralinį nuosmukį.

Nėra abejonės, kad ir po šio pasikėsinimo prieš Kennedy ir 
vėl bus ieškoma priežasčių, aiškinančių, kodėl taip nutiko. Juk 
tokių priežasčių buvo ieškoma ir po prezidento Kennedy, ir po 
dr. M.L. King nužudymų. Abiem atvejais buvo įrodyta (?) ir 
skelbiama, jog tai paskirų asmenų darbas. Girdi, nebuvę jokios 
konspiracijos juos nužudyti. Galbūt tai ir tiesa. Sakome tik “gal
būt”, nes dar ir dabar yra žmonių, kurie teigia, kad grupė kons- 
pirantų nužudė tiek prez. Kennedy, tiek King. Tačiau nėra esmė, 
kokiomis priemonėmis ir kas juos nužudė. Daug svarbiau yra 
tai, jog kiekvienu atveju žudikai galėjo nusipirkti ar kitokiomis 
priemonėmis įsigyti reikalingų ginklų. Ir šis vėliausias pasikėsin- 
tojas galėjo niekeno netrukdomas naudoti ginklą prieš R. Ken
nedy.

Jau seniai šiame krašte eina ginčas dėl ginklų naudojimo ir 
jų įsigijimo suvaržymo. Kiekvieną kartą, kada ginklų suvaržymo 
įstatymo projektas atsiduria kongrese balsavimui, projekto šalinin
kai pralaimi. O pralaimi todėl, kad įvairūs ginklų gamintojai tiek 
įvairiomis priemonėmis paveikdavo balsuojančius kongreso narius, 

• kad šie nubalsuodavo prieš ginklų naudojimo ir įsigijimo suvar
žymus. To pasėkoje net įvairiausi kriminalistai, nusikaltėliai ir ne
pilnamečiai ar protiniai ligoniai gali turėti ginklus. Toks nesu
varžytas ginklų turėjimas nepaprastai padidina nužudymų skai
čių. Na, bet tikėkimės, kad galbūt dabar nors mažas ginklų įsigiji
mo suvaržymas taps įstatymu.

Amerikoje dažnai aidi šūviai ir ne vien tik dėl lengvo gink
lų įsigijimo. Yra daug ir kitokių priežasčių. Viena ryškiausių — 
tai krašto daugumos gyventojų moralinis supuvimas. Angliškai 
mes galėtume pasakyti — • “This American generation is sick”. 
Tai tikra tiesa. Kai kas “palaidojęs” Dievą nutarė palaidoti ir įvai
riausius moralinius dėsnius, varžančius animališką žmogaus pri
gimtį.

Amerikoje, belaidojant Dievą buvo iškelta “topless” parda
vėjos ir “miniskirt” dėvinčios moterys. Visi patenkinti, visiems 
linksma. Bet juokiasi tas, kuris juokiasi paskutinis. Moralinio su
puvimo šiandie vakaruose daugiau, negu komunizmo valdomuose 
kraštuose. Tai teigia Rytai, ir tai yra tiesa. Šiai tiesai patvirtinti 
galime naudoti ir priešų žinių šaltinius. Ar tik XX-jo amžiaus 
vakarietis neina senovės romėno keliu? Ar nenutiks tas pats ir 
su mūsų generacijos civilizacija, kas nutiko su romėnais? Atrodo, 
kad einama tuo pačiu keliu.

Civilinių teisių beieškodami ir lygybės besiekdami kai kurie 
šio krašto gyventojai tolimesnę savo veiklą pagrindė terorizmu. 
Veiksmas lygus atoveiksmiui. Terorizmo išgąsdinti, o dažnai tik 
paskatinti ir kovotojai prieš civilines teises griebiasi panašių prie
monių. Pasekmėje visas kraštas kenčia nuo įvairių teroristų.

Žinoma, Kennedy taip pat to terorizmo auka. Nemanau, kad 
čia būtų kokia nors konspiracija nužudyti Kennedy. Tai papras
tas teroristinis vieno asmens veiksmas. Šiandien nė vienas šio kraš
to pilietis nėra apsaugotas nuo panašaus nusikaltimo. Net kraš
to vyriausi saugumo vadai teigia, kad tikrai ir tvirtai pasiryžu
sio pasikėsintojo negali sustabdyti nė didžiausios apsaugos prie
monės. Daugeliu atvejų tiek eilinis krašto pilietis, tiek pats pre
zidentas gali tapti sekančio atentato auka. Atrodo, kad vieninte
lis kelias tokiems pasikėsinimams sumažinti yra ginklų naudoji
mo suvaržymas ir sugrįžimas prie tvirtų krikščioniškų moralės 
dėsnių. Tačiau ta linkme šio krašto kelias yra labai ilgas. Bet 
mes laukiame ir tikimės, kad kraštas susitvarkys.

ALB STATUTO REIKALU
A.L.B. Krašto Tarybos paskuti

niojoje sesijoje, įvykusioje Syd
nėjuje 1966 m. pabaigoje buvo 
išrinkta ALB Statuto Keitimo 
Komisija apsvarstyti ir patiekti 
sekančios ALB Krašto Tarybos se
sijai .7-to paragrafo, nustatančio 
Krašto Tarybos sąstatą Sr (28- 
to paragrafo, nustatančio Krašto 
Valdybos būstinę, pakeitimo pro
jektą.

Birželio 9 d. įvyko šios komisi
jos posėdis dalyvaujant p.p. dr. 
A. Kabailai, V. Martišiui ir V.V. 
Šliogeriui.

1. Praėjusioje ALB Krašto Ta
rybos sesijoje buvo pasiūlyta, kad 
7-sis paragrafas būtų pakeistas 
sekančiai:

“ALB Tarybą sudaro: atstovai, 
išrinkti j Pasaulio Lietuvių Seimą 
ir seniūnijų bei apylinkių susirin
kimų slaptu balsavimu išrinkti 
atstovai po vieną nuo šimto (100) 
turinčių ir galinčių turėti teisę 
balsuoti narių, gi nuo likučio, di

desnio negu 50 — vienas atsto
vas.

Apylinkės, neturinčios 100 tu
rinčių ir galinčių turėti teisę bal
suoti narių, renka po vieną ats
tovą”.

Šis pakeitimas reikštų, kad 
Krašto Valdybos nariai neįeitų j 
Krašto Tarybą ex officio.

Svarstant šį paragrafą buvo 
nuspręsta dviem balsais prieš vie
ną pakeitimą atmesti. Tad komisi
jos siūlymas yra 7-tą paragrafą 
palikti tokį, koks jis yra Statute.

2. Sąryšyje su 28-ju paragra
fu principiniai nutarta, kad šis 
paragrafas būtų pakeistas sekan
čiai:

“ALB Krašto Valdybos būstinė, 
keičiama su kiekviena ALB 
Krašto Tarybos sesija paeiliui 
tarp Adelaidės, Melboumo ir 
Sydnėjaus pradedant nuo se
kančios ALB Krašto Tarybos se
sijos išrinktos Krašto Valdybos 
su būstine Adelaidėje."

Komunizmo teisme
YOUNG AMERICANS FOR verslininkas).

FREEDOM organizacija išleido Knygelėje yra ištraukų tik iš
28 psl. knygelę, kurioje pateikia
mi esminiai duomenys iš 1968 m. 
vasario 19 — 21 d. Washingtone 
įvykusio PASAULIO VIEŠOSIOS 
NUOMONĖS TEISMO. Šis teis
mas sprendė tarptautinio komu
nizmo, tiksliau — penkiolikos įžy
miųjų komunistų partijų bylą.

Tos komunistų partijos buvo 
kaltinamos, kad:

1) jos dalyvauja sąmoksle, pla
nuojančiame ir rengiančiame at
virus ar užmaskuotus puolamuo
sius karus, įsibrovimus ir griau
namąją veiklą, priešingą žmonijos 
prinipams, jos taikai ir orumui;

2) dalyvauja sąmoksle, vykdan
čiame 1 punkte minimus planus;

3) dalyvauja sąmoksle, siekian
čiame atimti paskirų asmenų tikė
jimo laisvę;

4) dalyvauja sąmoksle, siekian
čiame atimti paskirų asmenų min
ties ir žodžio laisvę;

5) dalyvauja sąmoksle, siekian
čiame laikyti paskirus asmenis 
vergijoje ir versti juos atlikti pri
verstinius darbus;

6) dalyvauja sąmoksle, siekian
čiame atimti nepriklausomų vals
tybių valstybinio apsisprendimo 
teisę.

Teismas, rėmęsis 19 liudinin
kų pareiškimais, visas kaltinamą
sias komunistų" partijas pripažino 
kaltas pagal šešius kaltinimus.

Liudininkų buvo iš Amerikos, 
Kubos, Korėjos, Kinijos, Tibeto, 
Čekijos, Vengrijos, Ukrainos ir ki
tų. (Iš Baltijos kraštų buvo tik 
vienas liudininkas, buvęs Estijos

Šis pakeitimas reikštų, kad 
Krašto Valdyba neliktų visuomet 
Sydnėjuje. Tikimasi kad toks pa
keitimas pagyvintų ALB veiklos 
pulsą.

Ryšium su šiuo pakeitimu nu
matoma ir kai kurių problemų — 
ypatingai dėl bendruomenės orga
no Mūsų Pastogės leidimo. Komi
sijos nuomone ši problema galėtų 
būti išspręsta pridedant 24-tame 
paragrafe poskyrį “k”:

“ALB atstovauja ir jai vado
vauja Krašto Tarybos rinkta 
Krašto Valdyba. Ji ..........
k. skiria trijų narių komisiją Syd
nėjuje ALB spaudos organo Mūsų 
Pastogės, leidžiamo Sydnėjuje, 
priežiūrai ir valdymui”.

Su šiuo pakeitimu Krašto Val
dyba galėtų kontroliuoti bendruo
menės spaudos organą, nors jis 
ir būtų kitame mieste. Ši komisi
ja atliktų kontrolės darbą, kurį 
vykdo tiesioginiai Krašto Valdyba, 
ir iškilus kontraversijoms galė
tų referuoti tokius klausimus 
Krašto Valdybai.

Komisija tikisi, kad šis projek
tas susilauks bendruomenės dėme
sio ir diskusijų. Į visas mintis ir 
pasiūlymus Komisija atkreips dė
mesį.

ALB Statuto Keitimo Komisija 

vaizdą galėjo ir turėjo pakeisti 
ne šimto, bet tūkstanties pabal
tiečių dalyvavimas. Turiu galvoje 
vainiko padėjimą prie Nežinomo 
kareivio kapo. Ten buvo tik ke
lios tautiniais drabužiais pasipuo
šusios ponios) (daugiausia lietu
vės) ir nepilnas šimtas pasimetu
sių pabaltiečių. Tūkstantis kitų 
nuobodžiaudami trynė sėdynes 
Miesto Rotušės salėje ir tuščiai 
laukė, kol ten prasidės minėjimo 
iškilmės ir koncertas. Ir niekas, 
turbūt, negalėtų atsakyti, kodėl 
tie visi ten susirinkusieji negalė
jo pakeliui į salę stabtelėti prie 
paminklo ir padidinti vainiko už
dėjimo iškilmingumą. Kodėl visas 
šimtas pabaltiečių chorisčių, pasi
puošusių tautiniais drabužiais, ne
galėjo prisijungti prie savo kai
mynių, sudariusių tarsi garbės 
sargybą vainiką padedant?

Bet gal pakaks su šia kiek prie
kaištinga įžanga. Ji praeities ne
bepataisys ir vargu ar turės reikš 
mės ateičiai.

Viena paguoda: rengėjai gal pa
darys išvadas kitus parengimus 
planuodami ir iš iškilmių išjungs 
statistus.

pačių ryškiausių liudijimų, ku
riuose dar kartą paliudyti bei pri
minti savo laiku jau viešai minė
ti faktai.

Iš liudijimų susidarė komuniz
mą kaltinančios informacijos su
vestinė.

Knygelėje paminėti ir kaikurie 
to teismo vertinimai spaudoje. 
Teismas, vykęs maždaug prisilai
kant teismuose įprastų teisenos 
dėsnių, nepretendavo į privalomą 
teisinę reikšmę. Jis nebuvo nei 
valstybiškas nei tarpvalstybiškas, 
o pasivadino tik pasaulio viešosios 
nuomonės teisinu.

Iš atsiliepimų apie tą teismą 
spaudoje minimi trejopi. Vieni 
(kaip ARIZONA REPUBLIC) ra
šė, kad jau perilgai komunistai 
propagandą išnaudoja tik savo la
bui, jau laikas atkreipti propa
gandos smūgį ir prieš juos. Esą, 
pakanka, kad šis teismas forma
liai atžymėtų komunizmo žvėriš
kumą. Pageidavo, kad šis atžymė- 
jimas būtų atliktas prisilaikant 
teisinių dėsnių. Nurodė, kad šiuo 
atveju tuo galima pasitikėti, nes 
teismas sudarytas tarptautinės į- 
žymių teisininkų grupės, nelygin
tinos su “Stockholm© minia” (Tu
rėta galvoj B. Russellio organi
zuotas “prezidento Johnsono teis
mas”).

Kiti pastebėjo, kad šis teismas 
galėtų būti vertinamas, kaip nuo
širdžių antikomunistų keliamas 
triukšmelis, "suorganizuotas se
kant Lordo Russellio pavyzdžiu, 
taigi toks pat nereikšmingas, kaip 
ir tasai. Bet šis teismas visdėlto 
darąs kitokį įspūdį: rengėjai blai
vūs ir atsakingi, o ne šiaip koks 
lunatikų ir fanatikų rinkinys, 
kaip lordo Russellio suorganizuo
tas būrys, užsimojęs teisti Jung
tines valstybes už nusikaltimus 
Vietname...

Treti pasisakė apie šį teismą 
visiškai neigiamai, nes tai esąs tik 
Russellio “teismo” pamėgdžioji
mas, todėl ir ydos šio teismo to
kios pačios, kaip ir ano... Esą, 
kaip ten, taip ir čia sprendimas 
jau padarytas iš anksto, teisėjai 
yra kaltintojai, kaltinamieji nei 
patys teisme buvo, nei atstovų 
turėjo, o teisiniai sprendimo pa
grindai kuriami vykstant teis
mui... Tai, esą, Amerikoj vadi
nama linčišku teismu... Šio teis
mo rengėjai, esą, ėmėsi pamėg
džioti tokį dalyką, kurį patys 
griežčiausiai smerkia...

Teismo rengėjai tvirtina, kad 
jie tą renginį atliko rimtai ir są
žiningai. Kaltinimai viešojoj pa
saulio opinioj yra kilę iš įvyku
sių ir dar tebevykstančių faktų. 
Kaltinamiesiems buvo pasiūlyta 
atvykti į teismą ir teisintis. Buvo 
pasiųsti kvietimai komunistų par
tijų vadovybėms, taip pat keliems 
žymiausiems Amerikos komunistų 
vadams. Niekas neatsiliepė. To
dėl buvo paskirti gynėjai. Šie, 
sprendžiant iš paminėjimo kalba-

Baltų konvencija, kurią oficia
liai buvo pradėta Baltų Savaitė 
birželio 1 dieną, buvo baltiška pil
na to žodžio prasme. Ji praėjo 
išimtinai savųjų tarpe ir gvildeno 
savus, visoms trims tautybėms 
svarbius ir gyvybiškai aktualius 
klausimus. Konvencija buvo įs
pūdinga savo kuklumu ir savo san
tūrumu. Savieji kalbėjo savie
siems ne tiek pasakodami ,kas 
buvo, kiek planuodami, kas turė
tų būti ateityje daroma ir ko bal
tai nori iš pasaulio. Ta prasme 
buvo parengta ir paskelbta Bal
tų Tarybos rezoliucija (“The 
Australian”), šia linkme daugiau 
ar mažiau krypo visos kalbos pir
moje konvencijos dalyje ir visi 
praktiški pasirengimai —antroje.

Devyni asmenys, simbolizuoją 
Federalinę Baltų Tarybą sudarė 
tarsi garbės prezidiumą, kurio 
globoje vyko pirmoji konvencijos 
dalis. Lietuvius devynukėj atsto
vavo Krašto Valdybos pirminin
kas S. Narušis, lietuvių atstovas 
Federalinėj Baltų Taryboj V. 
Linkus ir tautiškai pasipuošusi 
medikė D. Viliūnaitė (Jos rašinys 
Sunday Mail buvo pats išsamiau
sias).

Trijų tautybių trys kalbėtojai: 
J. Ritenis, M. Hennoste ir V. Lin
kus. Visi jie kupini kilniausių no
rų, visi kupini vilčių, kad dabar
ties skriaudos, daromos baltų tau
toms anksčiau ar vėliau viena 
arba kita forma bus atitaistytos.

Kadangi pirmoji dalis buvo 
daugiau programinė, ji pasibaigė 
studentei Vilinaitei perskaičius 
Federalinės Baltų Tarybos priim
tą rezoliuciją, kuriai tarsi ants- 
pauda užspaudė trijų Baltų Tau
tų Himnai (Pianinu N. Masiuly

APIE
Jau išleista vysk. V. Brizgio pa

rašyta brošiūra vardu Religious 
conditions in Lithuania under 
Soviet Russian Occupation. Šioje 
40 psl. brošiūroje autorius trum
pai peržvelgia krikščionybės Lie
tuvoj istoriją, katalikybės padėtį 
19-to šimtmečio rusų valdymo 
metu ir bolševikinės valdžios smū
gius katalikybei Lietuvoj dabar
tiniais laikais.

ši brošiūra, kaip numatyta šių 
metų Vliko darbų programoj, yra 
išleista Vliko lėšomis, ir ją gali
ma gauti Vlike (19 West 57 St. — 
10th Floor, New York, N.Y. 
10019). Rekomenduojama skleisti 
amerikiečių ir kt. kraštų katalikų 
visuomenėse.

(ELTA)

PAMINĖTA ČIURLIONIS ' 
LEIPCIGE

Leipcigo (ryt. Vokietijoje) kon
servatorija šiemet mini savo 125 

moj knygelėj, gynė ne labai karš
tai, tiksliau tariantį neginčijo 
paskirų faktų nusikalstamumo, 
bet tvirtino, kad šiame teisme 
nebuvęs įrodytas sąmokslo (kon
spiracijos) momentas. Taigi, gy
nyba vistiek buvo uolesnė, negu 
komunistinių valdžių teismuose, 
sprendžiant politines bylas, šis 
teismas esąs įsitikinęs, kad jis 
teisingai išsireiškė pasaulio vie
šosios nuomonės sprendimą apie 
komunizmo veiksmų nusikalsta
mumą.

Norintieji smulkiau susipažin
ti su tos bylos turiniu, gali gauti 
kalbamąją knygelę (Highlights 
of International Communism on 
Trial) iš Young Americans for 
Freedom, Inc., 1111 Massachu
setts Ave., N.W. Washihngton, D. 
C. Vieno egz. kaina — 50 c., 10 
už $3.00., o 100 egz. — $ 15.00. 
Čekiai rašytini “Young Americ
ans for Freedom, Inc.”

(ELTA) 

Karo lakūnui, buv. Lietuvos Aviacijos majorui

KAZIUI ŠIMKUI

mirus, liūdi ir likusią šeimą užjaučia
J. ir A. Pyragiai

tė). 150 konvencijoje dalyvavusių 
delegatų lenkė galvas tautinėms 
vėliavoms, kurios prieš 50 metų 
iškilmingai buvo pakeltos Pabalty 
je ir kurioms šiandien ten nėra 
vietos.

Antroje dalyje konvencijos da
lyviai, pasiskirstę diskusinėmis 
grupėmis, ėmėši konkretaus dar
bo.

Politinei diskusijų grupei vado
vavo mūsų Krašto Valdybos pir
mininkas p. S. Narušis, čia sa
vo referatus pateikė p.p. A. Zub- 
ras, Siska (estas) ir Ritenis (lat
vis).

Meno ir intelektualų grupėje, 
kuriai vadovavo latviai, aktyviai 
reiškėsi energingas kultūrininkas 
p. A. Krausas iš Melbourne.

Jaunimo, savaitgalio mokyklų 
ir sporto diskusinėj grupėj lietu
viai buvo labai aktyvūs ir patei
kė visą eilę konkrečių pasiūlymų. 
Tose grupėse, dirbusiose iki vė
laus vakaro, galima buvo ma
tyti žinomus lietuvius Ievą 
Pocienę, Genę Vasiliauskienę, 
Juozą Lapšį, Stasį Urnevičių, M. 
Reįnkę, J. Rakauską, S. P. Grin- 
cevičių, A. S. Wallis-Grincevičifl- 
tę, V. Pleškūną, Jurgi Vasiliaus
ką. Prijungę prie jų jau aukščiau 
minėtus V. Linkų, A. Krausą, A. 
Zubrą, Viliūnaitę, galime supras
ti, kad konvencijoj lietuviai buvo 
aktyvūs, nors oficialių ^atstovų 
konvencijoj turėjo tik 18, o lat
viai ir estai po 35. Lietuvių gar
bei pasakytina ir tai, kad išsky
rus lietuvius, nei latviai nei es
tai savo atstovų iš kitų kolonijų 
beveik neturėjo, kai tuo tarpu 
lietuviai buvo specialiai atvykę iš 
Sydnėjaus, Melbourne, Latrobe.

(Nukelta i psl. 3)

MUS
metų veikimo sukaktį, šioje kon
servatorijoje kurį laiką studijavo 
muziką ir M. K. Čiurlionis. Pade
dama Vilniaus konservatorijos, 
Leipcigo konservatorija įtraukė į 
savo sukakties minėjimų progra
mą ir buvusio savo mokinio Čiur
lionio minėjimą. Minėjime tarp 
kita ko buvo pateikti ir vertimai 
Čiurlionio laiškų, kuriuose daug 
rašyta apie tų laikų (1902 m.) 
Leipcigą apskritai ir apie jo kon
servatoriją. Ypač vertingi konser
vatorijos istorijai Čiurlionio apra
šymai apie paskutines Reinekės, 
Jadosono — garsių tos konserva
torijos profesorių — pamokas. 
Tai ypač patraukė minėjimo ren
gėjų dėmesį į Čiurlionį ir jo kūry
bą. Ta proga buvo prisiminti ir 
vėliau Leipcige studijavę lietuviai 
kompozitoriai: B. Dvarionas, J. 
Benderius, K. V. Banaitis, J. 
Gruodis, St. Šimkus, J. Pakalnis.

Nors medžiaga apie Čiurlionį 
leipcigiečiams buvo parūpinta Vil
niaus konservatorijos personalo 
pastangomis, valdžia (šiuo atveju 
vad. kultūros ministerija) pasi
ėmė sau teisę oficialiai įsiterpti j 
minėjimą: Leipcigo konservatori
jai dovana — ąžuolinis Čiurlionio 
bareljefas — buvo įteiktas ne 
konservatorijos, o ministerijos 
vardu... (ELTA)

V. Daunoras, operos solistas, 
dviem atvejais, iš viso pusantrų 
metų studijavęs dainavimą Itali
joj ir dabar grįžęs į Vilnių, pa
reiškė, kad geresnės mokyklos, 
kaip Italijoj, neturėjęs. Būdamas 
Italijoj, turėjęs progos šešis kar
tus dainuoti La Scala operos te
atre (“Rigoletto” operoj Monter- 
one rolę ir Mozarto “Idomenėjoj”), 
be to, dalyvavęs daugiau kaip 30- 
-tyje koncertų Romoj, Florencijoj, 
Neapoly, Pizoj ir kituose Italijos 
miestuose. Dabar keliems koncer
tams išvyksta Suomijon. Vilniuj 
pradėsiąs dainuoti operoj tik ru
denį. (E)
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MŪSŲ PASTOGĖ

NAKTIS, KADA MIRĖ TRYS TAUTOS MYKOLAS VILTIS

IŠTREMTŲJŲ LAIŠKAI TĖVIŠKĖN

Vienos latvaitės pasipasakoji
mas, kurį Baltų Komitetas Mel
bourne pernai atpausdino ang
liškai ir su atitinkamais rastais 
birželio trėmimų minėjimo pro
ga išsiuntinėjo visai eilei austra
lų politikų, kultūrininkų ir vi

suomenininkų. Kai kurie Vikto
rijos laikraščiai šį pasakojimą 
persispausdino ištisai. Čia pa
duodame to pasakojimo vertimą 
iš anglų kalbos.

Red.

Esu latvaitė ir čia noriu papa
sakoti savo šeimos tragediją, vie
nos šeimos iš milijonų, kurios 
patyrė panašias tragedijas komu
nizmo pavergtuose kraštuose. Ma
no tėvai buvo ūkininkai, sunkiai 
dirbą ir pašventę savo gyveni
mą tam mažyčiam ūkiui, kuris me 
tai iš metų stiprėjo toje šalyje, 
kur nebuvo nei skurdžių, nei tur
tuolių, bet tik du milijonai kietai 
dirbančių vyrų ir moterų. Kaip 
ir visi kiti mano tėvai pirmojo 
pasaulinio karo griuvėsiuose pra
dėjo kurtis iš nieko. Tėvas buvo 
pasišventęs šeimai ir praktiškas. 
Jis buvo geras organizatorius, tu
rėjo palinkimų vadovauti ir iš
tvermingas darbe. Paskutiniaisiais 
laisvosios Latvijos metais tėvas 
buvo išrinktas apskrities ūkininkų 
taryboje, bet 1940 m. birželio 17 
d. sovietams Latviją okupavus jis 
šiose pareigose nebuvo reikalin
gas.

Pirmoji sovietų okupacija truko 
vienerius metus. Kiekvieną nak
tį, o kartais dienomis žmonės ne
tikėtai dingdavo. Niekas nežinojo, 
kas su jais atsitiko; laikraščiai 
apie tai nieko nerašė — žmonės 
paprasčiausia prapuldavo. Jų šei
mos buvo pasimetusios ir išgąsdin
tos. O jeigu teiraudavosi apie din
gusius valdžios įstaigose, negauda
vo jokio atsakymo.
Kartais vienas kitas sulaukdavo 
atsakymo, kad toks ir toks paieš
komasis asmuo esąs kalėjime. Ko
dėl? Atsakymo vietoje tik patrauk 
davo pečiais. Nebuvo jokių teismų
— vien tik staigus areštas ir įka
linimas. Daugumas tokių suimtų
jų buvo sušaudyti arba ištremti į 
Sibirą.

įsiviešpatavo baimė, apmaudas, 
rūpestis ir neviltis. Bet ką gi ga
lėjo žmonės beginkliai ir beteisiai
— padaryti prieš galybę, kurios 
tankai ir kulkosvydžiai paradavo 
gatvėmis? Pasibaisėtinos tylos 
dangtis užgulė visą kraštą. Gy
ventojai dar nebuvo išmankštinti 
pakartoti, kas jiems buvo pasaky

BALTŲ...
(Atkelta iš psl. 2)

Per proxy čia buvo atstovaujami 
Hobarto ir Newcastle lietuviai.

Diskusinėse grupėse viskas bu
vo protokoluojama arba įrašoma 
į juostas. Medžiaga šiuo metu yra 
peržiūrima, atrenkamos vertin
giausios mintys ir pasiūlymai. Vė
liau ji bus sugrupuota, apipavida
linta, persvarstyta ir, galbūt, iš
leista net atskiru leidinėliu. Pla
nuojama, kad ta medžiaga pagel
bės Federalinei Baltų Tarybai 
planuoti savo ateities veiklą.

_ * —
Apie pirmąją sekmadieninių iš

kilmių dalį — vainiko padėjimą — 
buvau užsiminęs rašinio įžangoje. 
Rengėjai planavo, kad šioje iškil
mių dalyje dalyvaus žymi dalis tų 
pabaltiečių, kurie užpildys Rotu
šės salę, prisimenant nepriklauso
mybės atgavimo penkiasdešimtą
sias sukaktuves. Deja, žmgus šau
do, o Dievas kulkas gaudo.

Naujame šiame minėjime buvo 
tai, kad Australiją jame atstova
vo Bažnytinė Vyriausybė: Adelai
dės arkivyskupas dr. M. Beovich, 
Generalinis Liuteronų Bažnyčios 
Prezidentas dr. M. Lohe ir Angli
konų Bažnyčios atstovas R. D. 
Dauton-Fear.

Jungtiniam pabaltiečių chorui 
sugiedojus keturis himnus, estiš
kas, latviškas ir lietuviškas ken
čiančioms tautoms skirtas malde
les perdavė trijų tautybių dvasiš
kiai (lietuviškai kun. A.Kaz
lauskas).

A. Topman Requiem, kurį su
giedojo sujungti trijų tautybių 
chorai, buvo įžanga į trijų baž
nyčios dignitorių novacijas pa
vergtų Baltijos tautų kančioms 
prisiminti. Arkivyskupo Beovich 

ta; jie dar nebuvo išmokyti laiky
ti tiesa, to kas buvo aiškus melas. 
Ir taip atėjo siaubo naktis. Tuo 
pačiu laiku ir tą pačią minutę vi
sose trijose Pabaltijo valstybėse — 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje — 
prasidėjo pirmas didysis masinis 
trėmimas. Tai buvo 1941 metų 
birželio 14 dienos 2 valandą nak
ties. Išvežimų buvo paliesti ne 
vien tik vadai, būtent tie, kurie 
atvirai stojo prieš režimą ir jį kri
tikavo. Visi lygiai buvo tremiami 
— tūkstančiai paprastų eilinių pi
liečių iš visų gyvenimo sričių.

Vėliau Švedijoje latvių pabėgė
liai, kuriems pavyko pasprukti, 
paskelbė anglų kalba pilnutinį są
rašą deportuotojų pirmaisiais so
vietinio rėžimo metais (1940-1941) 
jį pavadindami “These Names 
Accuse’’ (šie vardai kaltina). Tos 
mokslinės studijos pagrįstos do
kumentais, išlikusiais pasitraukus 
sovietiniams pareigūnams iš Lat
vijos, padaro išvadas, kad tų trė
mimų tikslas yra genocidas, tai 
yra išnaikinimas visos tautos. Tai 
nebuvo tremiami vien politiniai 
priešai ar naujojo režimo oponen
tai, nei kokia paskira socialinė kla 
sė ar ekonominė grupė, nei nariai 
kokios nors organizacijos, palaiką 
senąją santvarką. Trėmimų au
kas sudarė visos tautos skerspiū- 
vis, kas tik kiek aktyvesnis ar 
inteligentiškesnis. Tremti pirmiau 
šia kaip tik tie, į kuriuos kitų 
būdavo nukreiptos akys, kreipda
vosi patarimo, taip kad likusie
ji būtų inertiškai paraližuoti ir 
terorizuojami baisiu pažeminimu.

Deportacijos buvo pravedamos 
kaip karinė operacija. Slaptosios 
policijos didžiuliais daliniais buvo 
užtvindytos Pabaltijo valstybės. 
Birželio keturioliktosios naktį jie 
smogė. Man buvo smulkiai nupa
sakota, kas tą naktį atsitiko mano 
tėvų ūkyje. Vidurnaktį į kiemą 
įvažiavo sunkmežimis, pilnas gink 
luotų vyrų. Jis sustojo mūsų kie
me. Su automatiškais pistolietais 
rankose vyrai iššoko. Vieni jų užė
mė pozicijas sargyboje, kiti beldė- 
si į duris. Prižadino miegančiuo
sius. Visi prikelti ir išrikiuoti, 
iššaukiamos pavardės ir paskaito
mas įsakymas.

Aukoms duota keletas minučių 
apsirengti. Jiems buvo pasakyta 
pasiimti keletai dienų maisto ir 
drabužių — visa kita palikti. 
Kiekvienas šeimos narys buvo gink 
luoto sargybinio priežiūroje, kurie

ir Liuteronų Bažnyčios Preziden
to dr. M. Lohe novacijos buvo per
duotos su giliu kančios suprati
mu ir su nuoširdžiausiu troškimu, 
kad pavergti kraštai galėtų lais
vai apspręsti savo aspiracijas. 
Yra pagrindo manyti, kad šie du 
Bažnyčios dignitoriai, atėjus rei
kalui, šia prasme tinkamai nu
teiks ir visus savo tikinčiuosius.

Koncertinei daliai lietuviai davė 
Budriūno Protėvių Žemę ir Tėviš
kės Namų kantatos trečiąją dalį. 
Lietuviška akimi žiūrint, tai buvo 
kukliausia ir įspūdingiausia pro
gramos dalis, kurią atliko Litua- 
nia choras su pianiste N. Masiu
lyte ir su soliste G. Vasiliauskie
ne (vėliau jis solo dar padainavo 
dvi lietuvių kompozitorių dainas: 
V. Jakubėno Vai eičiau ir A. Ka- 
čanausko Aguonėlės). Kokybiš
kai gausią programą davė latviai: 
Cello ariją, smuiko duetą, Styginį 
ansamblį ir jungtinį chorą su ke
turiom dainom. Be didelių nuos
tolių tik ištęstą programą sutrum
pinant, galima buvo krūvon su
jungti visus tris pirmus atskirus 
išėjimus (cello, smuiko ir styginio 
ansamblio). Estai programai davė 
vyrų choro dainas, pastiprintas so 
listu L. Harm.

Apie kitus Baltų savaitės paren
gimus Mūsų Pastogės skaitytojai 
bus nainformuoti sekančiame nu
meryje.

VI. R.

RūpintojėHs

ragino paskubėti papildant žemi
nančiais keiksmais. Pagaliau visi 
susodinti į sunkvežimį ir išvežti. 
Žmonės sunkvežimiuose buvo pa
krauti kaip gyvuliai, vežiami j 
skerdyklas. Gyvendama saugiai 
Australijoje ir pamačius panašius 
galvijų ar avių trasportus į pa
skirties vietas, aš vis tiek pagal
voju apie birželio 14-ją, savo tėvus 
ir mano krašto tragediją.

Pilkoje ryto prieblandoje sunk-
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Juozas Eretas

Mūsų šimtemetis iš istorikų 
tegu nesitiki gerų atestacijų. 
Ir kaip gi galima tokių tikė
tis? Du pasauliniai karai ir 
tarp jų betaikė taika, o vėliau 
šaltasis karas su įkaitintais lai
dais. Beviltiškas vaizdas, paša 
kytum^ jeigu nespindėtų keli 
žiburėliai: apytikriai tautas vie
nijanti Jungtinių Tautų Organi
zacija (UNO), moterims pripa
žinimas žmogaus teisių ir paga
liau dekolonizacija.

KOLONIALIZMAS —

PASAULINE NETEISYBE

Būdami laisvo krašto piliečiai 
su nepasitikėjimu sekėme eu- 
ropėjinių galybių išsiplėtimą pa
saulyje, tačiau kiekviena tauta, 
net pati mažiausia, turi teisę ne
priklausomai vystytis, kol negre
sia kitiems kraštams. Dėl to bu
vo laikoma nemoralu, kada did- 
galybės savo svaigulingose lenk
tynėse užvaldyti pasaulį paglemž 
davo kariškai silpnesnes remian
tis šūkiais kaip “Deutschland 
ueber alles”) senojo suvienyto
sios Vokietijos himno žodžiai — 
Vokietija virš visų), arba kaip 
ir caristinės Rusijos obalsis 
“Kelias į tikrąjį žmoniškumą 
eina tik per rusiškumą”. Mūsų 
temai užtenka šių dviejų obalsių. 
Betgi nereikia apsirikti — kas 
pažeidžia prigimtą tautų teisę, tas 
pažeidži a visą pasaulio santvar
ką ir negali būti nenubaustas. 
Europa norėjo užvaldyti visus 
pasaulio žemynus ir šiandie pa

vežimai rinkosi prie geležinkelių 
stočių, kur laukė ilgos eilės gyvu
linių vagonų. Mūsojo pasaulio da
lyje gyvuliai buvo pervežiami ge- 
žinkeliais uždaruose vagonuose 
suveriamomis durimis, su mažo
mis angomis ventiliacijai stoge. 
Tos angos buvo užtaisytos spyg
liuota viela. Kai vagonas būdavo 
pripildytas, durys uždaromos ir 
užrakinamos ir jjas atidarydavo 
tik po kelių dienų, šeimynos bu
vo išskirtos. Tėvai neturėjo maty
ti savo žmonų ir vaikų. Vietomis 
net motinos būdavo atsirtos nuo 
mažamečių vaikų. Vagonuose ne
buvo jokių sanitarinių patogomų. 
Nebuvo net ir vandens. Tik po 
kelių dienų kelionės būdavo išlei
džiami atsigerti.

Pervažiuojant Latvijos sieną 
tremiamieji giedojo tautos himną 
ir kitokias giesmes. Dabar paaiš
kėjo, kad jie vežiami į vergiją, į 
tolimosios šiaurės šaltį, eventualiai 
į mirtį. Vienerių metų sovietinio 
rėžimo laikotarpy daugiau kaip 
100,000 žmonių buvo išplėšta iš 
Pabaltijo karštų, ir nė žodžiu apie 
tai nebuvo užsiminta komunistinė
je spaudoje. Vienas iš pačių di
džiausių šimtmečio nusikaltimų bu 
vo pridengtas visiškos tylos gaub
tu. Mano vardas taip pat buvo 
išvežiamųjų sąraše, bet tremties 
išvengiau tik dėl to, kad tuo me
tu nebuvau namie, bet Rygoje ir 
laikiau universitete baigiamuosius 
egzaminus.

Birželio 22 d. prasidėjo vokiečių- 
rusų karas, ir vokiečiai laikinai iš-, 
stūmė rusus iš Pabaltijo kraštų. 
Iš palikusių dokumentų paaiškė
jo, kad liepos 3 d. buvo supla
nuota dar didesnė trėmimų banga, 
siekianti apie 200,000 aukų. Mano 
tėvai ir mano jaunesnysis brolis 
nieko nežinojo, kaip su manim. Po 
šešerių metų jau būdama kaip D. 
P. Vokietijoje gavau pirmą laiš
ką iš savo artimųjų. “Pakeliui 
mes kiekvieno iš Rygos klausinė
jome apie tave’’, rašė brolis. Jis 
ir mano motina buvo nutremti į 
tolimą šiaurę arktikos srity. De
portavus po trijų mėnesių mirė 
tėvas vienoje vergų stovykloje. Ta 
sai penkiasdešimties metų amžiaus 
vyras pripratęs prie sunkaus dar
bo, neįstengė išpildyti nustatytos 
darbo normos ir dėl to negaudavo 
pilnos menko maisto porcijos. 
Mirties priežastis — išbadėjimas. 
Kitaip, sakant, jis buvo badu nu
marintas.

likusi bejėgė savame kontinente. 
Net jeigu kolonializmas koloni
zuotiems civilizacijos atžvilgiu 
pasiteisintų kaip naudingas, bet 
kultūriškai tačiau iš jų atėmė žy
miai daugiau. Kas įstengė gin
tis, tas gynėsi. Lygiai ir Pabal
tijo kraštai.

GINTARO PAKRANTES

TAUTOS

Tai rytiniame Baltijos jūros 
pakrašty estai, latviai ir lietu
viai. Apie 1.8 milijonų estų yra 
finno-ugrų kilmės, lygiai kaip ir 
jiems giminingi suomiai, ir su
sispietę apie. Talino ir Dorpato 
miestus sudaro atskirą salą in
doeuropiečių jūroje. Pietvaka
riuose jie atsiremia į latvius, ku
rie sudaro apie 2.5 milijono, 
savo impulsus gauną iš Baltijos 
jūros, prie kurios žiburiuoja jų 
šimtabokštė Riga. Latviai jau yra 
indoeuropiečiai, kalbą latviškai, 
šaka tos pačios lietuvių kalbos, 
kuri priklauso indoeuropiečių kai 
bų šeimai. Apie 3.2 milijono lie
tuvių nuo Vilniaus per Kauną ir
gi atsiremia Baltijos jūros, kur 
stovi Klaipėda, jų vartai į pasau
lį. Lietuvių kalba skamba kaip 
senovės graikų, archaiška, kaip 
sanskritas, ir kalbininkams atve
ria tokius lobius, kad jie mielai 
lietuvį “europiečių Adomu” pa
vadintų.

Kad ir kaip kuriais atžvilgiais 
šios trys tautos gali būti skirtin
gos vis tik jos turi panašių bruo
žų ir sudaro nedalomą tautų gru

GIMTIESIEMS LAUKAMS

Neškit man visus kvapus ir šlamesius,
Net ir šlapdribos rudens rūkus:
Juk be jūsų ašai netesėsiu

Ir išeisui viens j Amžinus Laukus.

Ilgos kvepia varsnos vasarojaus,
Sunkios varpos lenkiasi rugių:
Ir visus jus, jūs, laukai panemunės gimtieji, 
vis kiekvieną mirštančią akimirką regiu...

SUTEMOS PRIE NEMUNO

Kvapnios tamsiai žalių sutemų rankos
Tiesias sopulingai per niūrias tundras
Ligi pat gilių šachtų:
Per visą šaltą žemės širdį.

Kad nors vienu atodūsiu jas įkvėpti!
Kad bent vieną akimirksnį jose sapnuoti!
Tik vieną trumpy tę sekundėlę!
Ir mirti daug lengviau kvapnių sutemų glamonėjime!

PANEMUNES MIŠKAMS

Kaip gėlės ilgesio jūs kvepiate,
Kaip alyvų žydinčių gojai linguojate — 
Grojate pavasariais,
O mano gimtieji miškai!

Žemuogėmis ir avietėmis kvėpuojate
Mano sutriuškintoje širdyje.
Žaliais pavėsiais glamonėjate.
Mano ištroškusią sielą...

Kvepėkite, žydėkite, brandinkite uogas, 
Jūsų laisvės niekas nesudrums per amžius.

Mano motina ir brolis buvo iš
laikyti arktikos srity dvylika me
tų ten, kur ištisą pusę metų trun
ka naktis ir kitą pusę nenusilei
džia saulė. Mirus Stalinui jie bu
vo pašaukti į teismą ir paleisti. 
Išvežimų metu mano brolis tebuvo 
dar tik berniukas. Jis vedė taip 
pat tremtinę mergaitę ir paleidus 
iš vergų stovyklos jis, jo žmona 
su kūdikiu apsigyveno kažkur Ru
sijos gilumoje. Nežiūrint patrioti
nių jausmų jie nenori grįžti į 
Latviją vien' tik bijodami, kad pa
našūs dalykai ir vėl gali pasikar
toti. Be to, mūsų gimtasis kraš
tas nėra šiandie toks, koks jis bu
vo: dabar jis yra komunistinis.

Netekus savo tėvų aš ištekėjau. 
Mano vyras, taip pat baigęs uni
versitetą, paliko Latvijoje, kai aš 
pati jau buvau pabėgėlių tarpe 
Vokietijoje. Rekrutuodami naujas 
vergų mases 1949 metais išvežė ir 
mano vyrą. Penkerius metus jis

pę. Jų vidinė panašybė dvasia ir 
chrakteriu ateina iŠ tų pačių loty
niškų šaltinių, kaip religija (pro
testantiška ir katalikiška), kultū
ra menas ir rašmenys, kas jas pa
verčia vakarų Europos atstovė
mis rytuose. Tas atskiria jas es
miškai nuo bizantiškai ortodoksi
nių rytų, kurie už Leningrado — 
Sofijos linijos išvystė visai skir
tingą galvoseną. Baltai reikšmin
gai atstovavo mūsų “romiškumą” 
ir patys sukūrė savo kultūrą, ku
rios vakariečiai pilnai neįvertina, 
lygiai kaip ir fakto, kad jie drau
ge su lenkais turi didelių nuo
pelnų sulaikydami azijatiškas 
hordas.

NEHEROISKASIS 
HEROJIZMAS

Šių tautų likimas buvo kietas. 
Baltai kaip tik gyvena ant tautų 
kelio, ant kurio jos buvo nuo
lat mirtinai užkliudomos. Kadai
se “Drang nach Osten” šūkiu 
dar kryžiuočiai bandė šį Baltijos 
pakraštį laimėti vokiškumui. 
Kryžiuočiai nudavė nešą Kristaus 
kryžių, bet iš tikrųjų tai buvo 
“geležinis kryžius”. Vėl iš kitos 
pusės rusų “Drang nach Westen” 
šiame pakrašty kaip tik ieškojo 
neužšalančių uostų.

Siu dviejų geopolitiškų galybių 
sąlytyje baltų tautos vis būdavo 
aukomis. Vien tik lietuviams pa
vyko sukurti savo valstybę. Bet 
kad sėkmingiau smūgius tiek iš 
rytų, tiek iš vakarų atlaikytų, tu
rėjo Lietuva 1569 m. jungtis su 

buvo išlaikytas vergų darbo sto
vykloje. Lygiai ir jam buvo pasa
kyta, kad jis nieko blogo nepa
daręs. Mūsų duktė, dabar jau 24 
metų, gyvena su manim Australi
joje. Jos tėvas, senelis, senelė ir 
dėdė buvo ištremti ir paversti ver
gais — vien tik jos motina išven
gė šito likimo. Kokia nusikaltėlių 
šeima! Nusikaltėlių, nes jie mylė
jo savo gimtą kraštą, nes jie bu
vo gimę laisvi ir norėjo būti lais
vi.

O, kokie esate laimingi, jūs aus
tralai! Saugokite savo saulėtą 
kraštą nuo panašaus likimo, koks 
ištiko Pabaltijo kraštus!

BALTIC STORES Ltd.
Dovanų siuntinius į Lietuvą su 

garantuotu pristatymu galima pa
siųsti per BALTIC STORES Ltd. 
Z. Juras, 421 Hackney Rd., Lon
don, E.2. England.

Lenkija. Tačiau ir šioji santar
vė ilgai netruko ir taip drauge 
su Lenkija ir Lietuva buvo 
1772-1795 metais suskaldyta. 
Didesnę dalį pasiglemžė caras, 
mažesnioji dalis atiteko Prūsijos 
karaliui. Tuo ir sunaikintas bal
tų savistovumas, juo labiau, kad 
nei estams, nei latviams ligi tol 
nebuvo pavykę susikurti savo sa_ 
vistovumo.

Bet nebuvo skaitytas! su šių 
žmonių padermės atkaklia ištver
me. Matydami įsiveržėlių tokią 
galybę vietiniai negalėjo leistis į 
sukilimus, kas būtų jų prapul
tis. Tuo pačiu jie išvystė ma
žiau herojišką, bet nemažiau 
veiksmingą ginklą — ištvermę, 
savotišką “gandhismą” dar prieš 
Gandhi. Jie pasidarė kaip šiau
dai, kurie audroje linksta, bet ne- 
lūžta.

Praslinkus 123 metams prisi
gyventa prie to, kad pirmame pa
sauliniame kare vokiečiai su ru
sais vieni kitiems nuleido krau
ją. Išmušė palanki valanda, ir 
lietuviai atkūrė savo valstybę iš 
naujo, o pirmą kartą savo vals
tybes susikūrė latviai ir estai.

DVIDEŠIMT
LAISVES METŲ

Reikėtų griebtis auksinės 
plunksnos norint aprašyti tas 
nuotaikas, kaip anksčiau paverg
tieji ir baudžiauninkai ' atkūrė 
svetimųjų ir karo suniokiotas tė
vynes. Jie peršoko prarastus 
šimtmečius ir taip įnirtusiai dir
bo, tarsi žinodami, kad jų laisvė 
tetruks tik dvidešimt metų.

Vidaus politikoje visos trys 
respublikos pripažino demokrati
nį principą. Padalinus stambiuo-

(Nukelta į psl. 4)
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DAR APIE
Ne tik sydnėjiškiams, bet ma

nau, kad labiausiai kitų kolonijų 
tautiečiams jau įgriso skaityti 
Mūsų Pastogėje straipsnius dėl 
Sydnėjaus lietuvių namų. Grynai 
lokalinio pobūdžio susiskaldymas 
sutrukdė Sydnėjuje iš karto pasta
tyti vienus tinkamus namus ir 
padarytų klaidų dabar yra labai 
sunku atitaisyti.

Mūsų Pastogės 1968 m. gegu
žės 27 dienos 21 numeryje p. A. 
Bučinskas savo susimųstymuose 
apie Bankstown’o lietuvių namus 
vaizdžiai aprašo apmirusių šių na
mų būklę. Jis pasigenda ten lietu
viško kultūrinio židinio kurio tikė
josi turėti šių namų statytojai, 
p. Bučinskas siūlo Bankstown’o 
namus praplėsti ir įsteigti ten klu
bų. Bet nereikia pamiršti, kad no
rint tvarkyti namus licenzijuoto 
klubo pagrindais, reikia turėti 
specialius tam įstatus, gauti vie
tos savivaldybės sutikimų ir pa
tys namai turi būti pritaikyti pa
gal valdžios reikalavimus.

Buvusi Sydnėjaus Lietuvių Na
mų valdyba, matydama, kad ge
riausia tvarkytis klubo forma, 
1963 mt. persitvarkė į klubų po to 
pardavė senus Redferno namus ir 
vėliau prie Lidcombe geležinkelio 
stoties nupirko sklypų (su gara
žu), kad pastačius naujus namus, 
atitinkančius licenzijuoto klubo 
reikalavimus. Kiek žinau, visi for
malumai yra sutvarkyti ir belie
ka pagrindinis klausimas — pini
gai.

Štai Sydnėjuje turime dvi namų 
organizacijas: Sydnėjaus lietuvių 
klubas, kuris laikina^ įsikūrė ga
raže ir nuo jo apie 4 mylias yra 
Bankstowno “Dainavos” lietuvių 
namai. “Dainavos” namai nepa
tenkina mūsų reikalų, o Sydnė- 
jau klubo dabartinės patalpos 
mums garbės tikrai nedaro. Anot 
Ku-ka, š.m. vasario 16 d. proga 
būrelis Wollongongo tautiečių po 
pamaldų nuvyko į Sydnėjaus klu
bų ir nustebo tokiu laužu. Viena 
ponia iš tų svečių pareiškė sydnė
jiškiams viešų papeikimų ir yra 
pasiryžusi suorganizuoti Wollon
gongo komandų ir su buldozeriais 
nugriauti tų garažų.

Kiek yra prirašyta straipsnių, 
įrodinėjant vienų namų privalu
mus ir kitų namų neigiamumus, 
kiek siūlyta įvairių projektų, kiek 
išleista be reikalo pinigo bepla- 
nuojant priestatus, kiek įvyko su
sipykimų ir kartelio tarp vienų 
ir antrų namų šalininkų ir kiek 
gaištama laiko ir eikvojama ener-

ŠIAUDAS, KURIS...
Atkelta i 

sius dvarus ūkinkas pasijuto vieš
pats ant savos žemės, kurią jis 
taip produktyviai apdirbo, kad 
net savo gėrybes tiekė sukolcho- 
zintai Rusijai. Nuo pat pradžios 
moterys buvo pilnateisės, būda
mos visais sunkiaisiais laikais 
kovose vyrams atrama. Sistema- 
tingas švietimas išgyvendino pas
kutinį carizmo likutį — anafal- 
betizmą. Užsienio politikoje pa- 
baltiečiai siekė Baltų kraštų fe
deracijos drauge skleisdami idėją 
ir jungtinės Europos. Priklausyti 
to meto Tautų Sąjungai laikė sa
vaime suprantamu reikalu.

Šioms tautoms kaip pavyzdys 
stovėjo toli žemės ūkyje pažen
gusi Danija ir laisvės idealais 
šviečianti Šveicarija. Tačiau ant
rasis pasaulinis karas jų siekiams 
pastojo kelią.

DEMOKRATIJA TARP
DVIEJŲ DIKTATŪRŲ

Baltams visados buvo aišku, 
kad atsigavus kaimynams Vaka
ruose ir Rytuose toji pati geopo
litinė grėsmė vėl atsivers. Sovietų 
pasitraukimas 1918 m. nuo Bal
tijos pakraščių galiojo tiktai kaip 
“reculer pour mieux sauter” 
(kaip įsibėgėjimas geresniam šuo
liui), lygiai taip pat buvo žino
ma, kad nacionalsocialistiškasis 
‘Ueber alles” galiojo taip pat ir 
Pabaltijui. Bet vis dar buvo vil
tasi, kad bus kaip nors įmanoma 
pravairuoti pro raudoną Scilą ir 
rudą Charibdę,, kurios buvo mir
tinos priešininkės. Tačiau kai 
1939 m. visų nuostabai abi galy
bės susitarė pasidalinti Pabaltijį

s psl. 3)

ir nepraėjus nė dvejiems metams 
abi mirtinai susikibo, Pabaltijys 
pasidarė drauge ir karo laukas 
ir grobis. Ir taip 1940 metais 
sulaužiant visas draugiškumo su
tartis pajudėjo volai iš rytų, po 
metų jie riedėjo iš vakarų į rytus, 
1944 dar kartą atidardėjo iš ry
tų ir taip suplotas Pabaltijo tau
tas įspaudė į jų kraujo gimtąją 
žemę. Tokiu būdu 1945-ji lygiai 
kaip 1795-ji pasidarė Sovietų 
Sąjungai palankūs. Menka iš to 
paguoda, kad Pabaltijo respubli
kos paliko kaip administraciniai 
vienetai, bet laisvė dingo..

KŪRYBINGOJI
EMIGRACIJA

Vengdami priespaudos arba iš
trėmimo į Sibirą apie 80,000 
vadovaujančių pabaltiečių iše
migravo ir pasklido po pasaulį, 
daugiausia Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse paskirdami savo nau
ją gyvenimą seniesiems idea
lams. Ir kaip kiekvienoje emi
gracijoje ypatingai pasireiškia 
poetai ir rašytojai, iš kurių 75% 
pasirinko emigraciją. Ir nors ir 
šitą pabaltiečių emigraciją gau
bia šešėliai tačiau jokiu būdu 
jai negalima pritaikinti de Maist- 
re žodžių, kuriais jis pasmerkė 
į užsienius išvyk, tautiečius: “L’- 
Emigration ne vaut rien et eile 
ne peut rien”. (Emigracija nie
ko nereiškia ir nieko negali). 
Priešingai, įsisąmoninę, kad jie 
atviri netikrai ateičiai: jie dabar
tį išnaudoja su nepaprasta kū
rybine jėga ir kurie darbais dau
geliu atvejų prašoka gimtajame

SYDNĖJAUS LIET. NAMUS
gijos besiginčijant tarpusavyje. 
Darytos pastangos šiems namams 
susijungti vis lieka be vaisių, nau
dojant sofistinius išvedžiojimus. 
Daugumas Sydnėjaus lietuvių dėl 
nesibaigiančių ginčų ir nesutari
mo pasidarė apatiški ir abejingi, 
tik namų vadovybėje matome be
veik tuos pačius asmenis, kurie 
neina j jokius kompromisus, už
sispyrusiai laikosi savo nusistaty
mo, paveikdami tų namų narius. 
Čia man prisimena mūsų garbės 
nario Juozo Bačiūno pareiškimas, 
kurį jis padarė bene pirmų kartų 
lankydamasis Australijoje. Už
klaustas, kodėl Amerikoje mūsų 
politinių veiksnių ir kitų vadovau
jančių organizacijų tarpe nėra su-

GINTARAS
Ne tik lietuvius, o ir vokiečius 

dominančių duomenų vokiečių 
kalba Vliko leidžiamasis ELTOS 
biuletenis gegužės mėnesio laido
je pateikia apie gintaro gamybos 
padėtį. Lietuvos gintaro perdirbi
mo įmonėse ima stigti žaliavos. 
Dėl kažkurių priežasčių trūkumo 
nepapildo nė kasyklos ties Ka
raliaučium. Todėl atgaivinamos 
pastangos prieiti prie gintaro klo
dų Kuršių mariose, ties Šilute.

Dabartiniai to reikalo tyrinėto
jai primena, kad gintaro kasimo, 
galimybės Kuršių mariose buvę 
tyrinėtos vokiečių firmų jau pe
reitame šimtmetyje (1863- 1899 
m.), bet tie tyrinėjimai likę tų 
dabar jau nesamų firmų paslap
tis...

Dabar geologai grįžę prie tų 
tyrinėjimų 1959 metais, ir jų ty
rinėjimai patvirtinę Lietuvos 
“Gintaro” firmos 1928/29 metų 
tyrinėjimų duomenis. Gintaro 
klodų šiaurinėje marių dalyje esą 
nuo 7 iki 12 metrų gylyje. Ginta
ro esą tiek, kad iš 20 kubinių met
rų žemės galima išsijoti viduti
niškai 1 kilogramą gintaro, o lai
mingais atvejais net 1 kg iš pen
kių kubinių metrų. Manoma, kad 
189 kilometrų tyrinėtame plote 
esama iki 30,000 tonų gintaro. O 
užimant didesnį plotą ir giliau 
gręžiant — dabartinėmis priemo
nėmis tai nebūtų sunku, — būtų 
galima pasiekti net iki 110,000 
tonų gintaro.

Tuo tarpu dar nėra ženklų, kad 
tas sumanymas būtų greit pradė
tas vykdyti.

(ELTA)

tarimo p. Bačiūnas atsakė, kad 
ten yra keliolika užkietėjusių va
dovaujančių įtakingų asmenų ir 
kol gerasis Dievulis jų nepašauks 
pas save, tol nebus sklandaus su
gyvenimo. Nesinorėtų p. Bačiūno 
pareiškimo analogiškai pritaikyti 
ir mūsų namų vadovams, bet to
kių pesimistinių nuomonių girdė
jau.

Jau daugel metų kaip Sydnė
jaus lietuvių namų ginčas duoda 
jumoristinės medžiagos studentų 
“Initium Semestri” programoms, 
“Linksmųjų Brolių” pasirody
mams ir spaudos balių specialiems 
leidiniams, šios jumoristinės sa
tyros turėtų prabilti į sąžinę ne 
tik vadovaujantiems asmenims, 
bet visiems tauriems lietuviams, 
kuriems rūpi mūsų tautinė savi
garba ir lietuviškumo išlaikymas. 
Šios satyros neturėtų mums sukel
ti tik juoko, bet turėtų įkvėpti 
ryžtą, kad jau laikas mums rasti 
bendrą kalbą ir turėti tinkamus 
namus.

Džiugu patirti, kad Sydnėjaus

Sydney lietuvių tautinių šokių grupė: stovi (iš dešinės) grupės pirmininkė M. Bire- 
taitė, JN. Vilkaitis, muzikas A. Ptūkas, grupės mokytoja-vedėja M. Osinaitė-Cox, 
I. Kviecinskienė, R. Mickus, K. Janavičiūtė ir A. Zduoba; priekyje (iš dešinės) G. Sau
ka, M. Barzdienė, grupės sekretorė D. Genytė, G. Auglys, A. Milašaitė ir J. Bi- 
retas. Vilkaičių nuotrauka.

krašte palikusius brolius. Taip 
dalis kaip pavyzdys liudija visu
mai.

Bet gi neužtenka to, kad 
pateisinus tą skaudžią Achilo 
kulnį — prieauglio trūkumą. Jei
gu emigrantai negalėtų prisitai
kinti ir eiti koja kojon drauge 
su saviškiais savame krašte, 
jiems vis tiek palieka uždavinys 
parašyti garbingą Pabaltijo isto
rijos puslapį. Mme de Staėl, 
Kosciuško, Chopin, Mazzini ne
minint eilės naujesnių visi jie 
svetur pasirodė svarbesni, negu 
namuose.

šiaudas naujoj
AUDROJ

Kad šioji istorija drauge su 
emigrantais nesibaigtų, tuo rūpi
nasi gimtinėje pasilikusieji. Su
prantama, yra ir įvairių oportu
nistų, koloboruojančių su oku
pacinėmis pajėgomis, tačiau tau
tos paliko ištikimos savo tauti
nei užduočiai. Ir dėl to jie žino 
savo pareigas kovoje už ateitį. 
Ateitis gresia Sovietų Sąjungai 
permainomis; sukant federatyvi
ne kryptimi ir baltai gali tikėtis 
daugiau šviežio oro. Ateitis taip 
pat Sovietų Sąjungai gresia ir 
išoriniais pavojais — užtenka tik 
prisiminti “geltonąją Apokalip
sę” — iškilusią Kiniją su atomi
ne jėga, keliančią galvą Rusijos 
rytuose. Ir kaip galės tada Rusi
ja gintis nesiremdama pavergtom 
tautom, kurios valandai išmušus 
statys savus reikalavimus? Ir 
šiuo atveju ištvermė yra viskas.

Jeigu vakarų stebėtojai, kurie 
įsivaizduoja kovą dažniausiai 
kaip gusarų marširuotę ir tai pri
ima kaip utopiją, jie neturi žalio 
supratimo apie pasipriešinimą 

apylinkės valdyba imasi iniciaty
vos paraginti tas dvi namų valdy
bas vieningam darbui, sutikdama 
tarpininkauti. Apylinkės valdybai 
neužtektų tik tartis su riamų val
dybomis, bet reikėtų eiti į tų na
mų narių susirinkimus ir ten kal
bėti susivienijimo reikalu. Užuot 
skelbus spaudoje oficialius namų 
valdybų pareiškimus ir rašius ar
gumentuojančius straipsnius, gal 
būtų praktiška, kad Sydnėjaus 
apylinkės valdyba, ištyrusi visą 
reikalą sušauktų Sydnėjaus lietu
vių klubo ir Bankstowno namų na
rius bendrą susirinkimą ir čia bro
liškai išsiaiškinti. Žinoma, šis 
susirinkimas negalės padaryti ga
lutino sprendimo, nes abu namai 
tvarkosi skirtingais įstatais, bet 
toks susirinkimas pagelbėtų pra
laužti tą užtvarą, kuri mus suskal 
dė į dvi stovyklas.

Sydnėjaus padalinimas į kelias 
apylinkes buvo pagrindinė prie
žastis atsirasti dviem namams. Ti
kėkimės, kad dabarties Suvienytos 
apylinkės valdybos pastangų dė
ka bus rastas kompromisas ir iš
spręstas Sydnėjaus namų klausi
mas.

R.V.

neįprastiniais ginklais. Sovietiš
kieji rusai šita prasme visai ki
taip galvoja. 1963 m. spalio 
mėn. įvyko sovietų Mokslo aka
demijos posėdis, kuriame buvo 
svarstoma svetimtaučių nepalū
žusi dvasia ir kuri buvo pasmerk
ta apšaukiant ją šovinizmu ir pa
laikyta kaip kliūtis išauklėti vie
napusišką sovietinį žmogų. Kad 
nacionalinę mintį sovietinėse 
respublikose palaužus buvo pa
siūlyta atskiras tautas dar stip
riau su rusais sumaišyti ir dar in
tensyviau plėsti rusų kalbą nuo 
Karaliaučiaus ligi Vladivostoko. 
Sį planą 1965 m. priėmė parti
jos organas Komunistas, kuris 
savo ruožtu dar primygtiniau 
reikalavo sustiprintos rusifika
cijos. Tai ženklas, kad Sovietų 
Sąjunga dar ryškiau laikosi ca- 
ristinės linijos ir praktikuoja nau
jąjį kolonializmą)

Tokioj padėty šiandie Pabal
tijo tautos, prieš 50 metų atkū- 
rusios savas valstybes. Bet jos ne 
vienos — prisiminkime dar 130 
Sovietų Sąjungos tautų, jų tarpe 
ukrainiečius, armėnus, gruzinus, 
mongolus, kurios kovoja siekda
mos išlaikyti savo kalbą ir tau
tinį charakterį. Tiek šiapus, tiek 
ir anapus geležinės uždangos bal
tai yra dar labai toli nuo tokios 
sukakties, kurią tektų su Re
quiem švęsti.

ŽMOGAUS
TEISIŲ METAIS

Šitos išvados niekam neskelbia 
karo; jos tik pasitarnauja tai
kai. Bet taikai bus labiausiai 
pasitarnauta, jeigu kiekvienai 
tautai bus užtikrinta laisvė, ku
rią Aukščiausiojo ranka kaip ne
prarandamą teisę yra suteikusi.

Smagus
Jaunatvakaris

“Kipšas visus juos peklon nu
jotų! Kaklus sau nusilaužtų! Šir- 
dau palindęs po savo Holdenu, aly
vuotas ir piktas — net melsvai 
raudonas, skųsdamasis mane už
kalbinusiam kaimynui. — “Išeinu 
šįryt darban važiuoti, motoras ei
na o pati mašina nė iš vietos, dar
gi pakalniui ir atbula bėga. Žiū
rėk — matai, gi kardano veleną 
velniai atšriubavę nudžiovė!”

— “Teenagerių darbas, žinai, 
tų kudlotų’’, lyg tai ramindamas, 
lyg guosdamas, vis rimtai galva 
pakinkuodamas, dėstė jis man. — 
“Tai jau šį vakarą tau “nix” į 
Bankstown’ą!” ir šyptelėjęs ir... 
dar mirktelėjęs, taip kiestai, nu- 
šlepeno kiaulės pusgalvio košelie- 
nai, kaip jis sakė, nusipirkti. Tai
gi, pagalvojau, tas Bankstownas 
jam kaip pašinas sėdynėje, o apie 
jaunimo rengiamą “jomarką” šeš
tadienio vakare buvau girdėjęs iš 
savų ir kitų jaunų. Ak, bene jie 
ten ką padarys?! Susirinks tuzi
nas — du, plokštelę užsukę, kaip 
beždžionės vienas prieš kitą pasi
kraipys ir sukrįtę į “minimaino- 
rus” išparps kas sau, kas kur... 
“Teenageriai!” — vis dar pašir
džiuose tebevirė pyktis ir tulžis 
dirbo viršvalandžius dėl to kar

JUOKAIS
NE JO ŽMONA

Pasikalbėjime dviejų keliaujan
čių traukiniu draugų:

— Žinai, Petrai, pereitą naktį 
man sapnavos tavo žmona.

— O ką ji pasakė?
— Ką gi ji galėjo pasakyti? 

Nieko.
— Jeigu taip, tai ji nebuvo 

mano žmona.

SUPRANTAMA KODĖL

Vienas žiūrovas klausia taik
laus šaulio:

— Sakyk, kodėl tu taikydamas 
primerki vieną akį?

—Keistas klausimas: jeigu aš 
primerkčiau abi, tai nematyčiau 
taikinio.

Dėl to džiaugiamės visi, kad 
šiandie tiek geltonieji, tiek ir juo
dieji darosi laisvi. Negi būtų dėl 
to nekuklu, jeigu mes šiais Žmo
gaus Teisių Metais tos laisvės 
paprašytume taip pat ir baltie
siems?

PASTABA. Šį straipsnį, sko
ningai iliustruotą vaizdais iš Pa
baltijo, šių metų vasario 14 d. 
paskelbė įtakingas šveicarų laik
raštis National-Zeitung, leidžia
mas Basei mieste. Autorius — 
dvidešimtį metų išgyvenęs ir dir
bęs kaip pedagogas ir kultūrinin
kas nepriklausomoje Lietuvoje, 
bolševikams pavergus Lietuvą 
grįžo į savo gimtinę Šveicariją ir 
iš čia savo įtaka ir raštais kovo
ja už Lietuvą ir Pabaltijį. Sį 
straipsnį pats autorius prisiuntė 
Mūsų Pastogės redakcijai, kurio 
vertimą čia ir skelbiame. Red. 

dano, aštuonių dolerių ir suodinos 
nosies bei alkūnių. Dar kartą 
prancūzrakčiu patikrinęs muter- 
kas, numetęs raktus mašinos ga
lan, įkiūtinau vidun kanopas apsi
plauti ir kavos puoduku tulžį ap
raminti.

Kavą (tą kuri skani) begeriant, 
į akį kaip pirštu dūrė ant stalo 
gulinčios Mūsų Pastogės skelbi
mas: “Ateikite jauni ir seni”... ir, 
prisipažinsiu, pajutau pagundą. 
Dukrą vistiek reiks nuvežti — pra 
šė, o parvežti aš pats pasisiūliau. 
Plaks neplaks bobos mane savo 
liežuviais, kad aš velnio neštas ir 
žmonos pamestas “teenagerių” pa
sidariau — ką padarysi, nes joms 
neuždrausi ir, galų gale, ko jos ne
plaka! O senas kiekvienas tik tiek 
kiek jis jaučiasi! Va, bus proga 
ir naują kardaną išmėginti ir su 
dukra tancių-kitą pašokti. Ir taip, 
paibelis jį kur, susigundžiau.

Į Bankstowną kelią žinau taip 
kaip poteriuose amen. Namuosna, 
tik, važiuojant nevisuomet tuo pa
čiu keliu pasiseka sugrįžti. Ak, 
tiek ir to, bene man vienam taip 
pasitaiko! Atvažiavęs paparkinau 
prie tvoros ir kampe, vis lengviau 
nakties tamsoje į savo mašiną pa
taikyti. O tvora gerai viskam! Ir 
atsiremti, ir kardanas nepabėgs.

Žengiau per duris, taip gerai 
pažįstamas, ir apstulbau. Nė la
šo, išskyrus kavą, negėręs ėmiau, 
aiškiai matyti — paklydau!... Čia 
ne Dainava! Ant sienų prikabi
nėta prašmatnių paveikslų ir pa
veiksliukų, pasieniais, dar praš
matniau, sustatyti staliukai, pa
puošti gėlėmis ir krištolu blizgan
čiomis stiklinėmis, kurių viduryje, 
prašmatniausių bonkų kakluose 
mirkčiojo žvakutės. Palubėse, mė
lynoje šviesoje, plauko geometri
ja ir lietuviški ženklai. Slidžio
mis kaip ledas grindimis, polkos 
pasiutime, vėjais skraido ilgi sijo
nai ir balti milžinai. Scenoje, gi, 
gyvas miškas, kurio skynime (že
maitiškai sakant) kvatoji smuikas 
ii- kabum-kabum, bildėjo baraba- 
nas. Vadinasi nepataikiau. Lyg iš 
kokio miego pažadino mane jau
nos, o jau gražios kaip lėlės, lie
tuvaitės balsas. — “Labas vaka
ras ponui! Ačiū labai kad atė
jot!” Dievaži — Audronė! Užau
gusi mergina ir pusė:, o kiek čia 
seniai, rodos, ir pupos viršūnės 
nepasistiepusi nepasiekdavo. Kol, 
pasijautęs visai kaip namuose, su
simokėjau tris litus, Audronė ir 
mano dukra spėjo lietuviškai-drau 
gišką žodį sumesti. Griebia už 
širdies, nors imk ir bliauk!

Nespėjau senstančių strėnų į 
kėdės atramą atremti, kaip lyg iš 
žemės išdygo kita, tokia mėlyna 
lyg rugiagėlė ir: — “Galiu ponui 
patarnauti? Gersite ką nors val- 
gysita?”. Kaip nuo Grūšlaukės 
būtų, nors gerai žinau, kad ji čia 
gimus ir augus. Širdis linksmėjo 
be alaus, ir tulžis lietuviškos šne
kos ir šypsenos glostoma rimo ir 
rimo.

Kėdei apšilus pradėjau dairytis 
pažįstamų veidų. Jų daug ir šyp
senomis nuo ausies iki ausies pa-
puoštų. Palengva ir mandagiai 
senkant bonkose įvairių spalvų 
skystymėliams, veidai raudo ir ši
lo. Juodi batai vijo po salę “nailo
no” kojinaites, baltos kelnės — il
gus sijonus. Kai ilsėjosi iki pra
kaito sušilusi polka, iš pamiškės 
nuo scenos į salę it į palaukę plau
kė valsas. Ir vis: — “gal ko rei
kia, gal patarnauti?... Užkandžiai 
apie salę ratukuose važiavo.

Pamiškėje ir skynimuose lyg tai 
ir gegužinė. Dainavo: — “Suk suk 
ratelį tik į vieną pusę! O suko į 
abi puses, lyg iš proto išsikraus- 
tę, nes kur tai miške ar medyje 
pasislėpusi armonika kvatojo ir 
kvatojo. Galų gale pasipylė jie į 
salę, kaip bičių spiečius. Raibo 
akys nuo spalvotų sijonų, žiurstų 
ir kiklikų ir baltkelnių kulnys vė
jais kaukė apie mūsų sėdinčių au
sis. Šypsojosi ponia Marina, šyp- 
sojomės ir mes. Neiškenčiau Ku
kai, kuris prie mano alkūnės sė
dėjo, nepasakęs, kad čia šoka ne 
“kazoką”. Linktelėjo jis savo žilą 
galvą ir sutiko. Čia mane kad 
griebs, tokia liekna kaip nendrė 
ir raudoname sijone kaip avietė 
sirpstanti šokėja pasiutpolkei, 
net sermėgos guzikai vos neišlaks- 
tė. Stovėjau, rodosi, vietoje ir vi
sa salė apie mane skriejo ir skrie
jo. Trūko oro ir, svarbiausia, bi
jojau kad kelnių nepamesčiau! 
Pasivaideno, kad ir tėvelis Petras 
su vėjais kažkur nukaukė pilnu 
glėbiu rugiagėlių...

Tai bent Jaunatvakaris! važiuo
damas namuosna galvojau! Bene 
mūsų jaunimas negali, nemoka, 
nenori! Kritau guolin kaip jautis 
kirvapente tarp ragų gavęs ir už
migau šypsodamasis nuo ausies 
iki ausies... Kankino sapnai, tokie 
aiškūs ir tikri, kad tie, kurie gi
riasi jaunimą taip myli ir dėl jo 
“sielojasi”, į Jaunatvakarį neda- 
kako.

Kukutis

Kalba yra bendras meilės ryšys, 
vienybės motina, pilietiškumo tė
vas, valstybės sargas. Sunaikink 
ją — sunaikinsi santaiką, vienybę 
ir gerovę. Sunaikink ją, — už
temdysi saulę danguje, sumaišysi 
pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir
garbę. M. Daukša
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lO/P OPTAS.J*
IŠKILUS SPORTININKAS

SPORTININKO TĖVŲ 
LANKYMAS

Karalienės gimimo diena. Syd- 
nejaus priemiesčio Fairfield gat
vėse nė gyvos dvasios. Kiek pa
klydinėjęs susirandu ieškomą na
mą. Pro atvirus langus girdis lie
tuvių kalba. Pasibeldžiu. A. Mi
kalauskas kviečia vidun. Iš virtu
vės atskuba Nijolė Mikalauskie
nė. Ją gerai žino visi sportinin
kai ir kiekvienos klubo valdybos 
nariai. Nebuvo klubo parengimo, 
kuriame nebūtų prisidėjusi ši 
sportui pasiaukojusi ponia. Už 
kelių minučių ir sūnus Mindau
gas sugrįžta į namus. Užsimezga 
pasikalbėjimai apie sportą, nau
jus klubus. Šiai šeimai nereikia 
daug aiškinti. Jų norai ir nusi
statymas aiškūs.

MINDAUGO LAIMĖJIMAI
Mikalauskų sūnus Mindaugas 

ne kartą buvo aprašomas Sydne- 
jaus australų spaudoje. Tėvai įve
da mane į sūnaus kambarį. Nuo 
taurių žibėjimo net akys raibsta. 
Kambario sienos apkabinėtos sū
naus gautomis vėliavėlėmis. Vie
name kampe išstatytos taurės. 
Astuonios vidutinio dydžio ir de
vinta lyg miško eglė. Didelė pa
auksuotais kraštais. Ant stalo še
ši medaliai. Kreipiuos į Mindau
gą prašydamas paaiškinti, už ką 
jis gavo šias vėliavėles, taures ir 
medalius. Jaunuolis bando aiškin
ti. Australiški pavadinimai nesi
seka teisingai lietuviškai išreikšti. 
Į pagelbą ateina šeimininkė. At
neša glėbį programų, pažymėji

Jeigu Dievas būtų Dzidoriukei 
davęs biškį daugiau smegenų, tai 
jau senai ji būtų kokio gero uni
versiteto profesorka. Ir ne taip 
sau bile kokio, bet su barzdotais 
mokslinčiais galėtų prie vieno sta
lo sėdėti ir nė nesumirksėtų. Ne
galima sakyti, kad ji būtų taip 
visai nemokinta. Išėjo visą val
džios lieptą mokslą, o paskui ją 
gyvenimas ir geruoju ir bloguoju 
mokino. Nuo mokslo ji ir dabar 
neatsisako. Bet gal aš geriau pra
dėsiu nuo pradžios.

Dabar, kai čia prasidėjo tas 
moterų Šurnas, tie moterų metai, 
tai Dzidoriuke iš kailio neriasi, 
kad įrodžius moterų mandrybę ir 
vis kovoja už moterų galybę. Jau 
kelintas savaitgalis sėdi muziejuj 
ir studijuoja moterų gyvenimą 
nuo pasaulio pradžios. Muziejus 
dabar, galima sakyt, pasidarė 
kaip namai. Mortela jau pagata- 
va jai ir valgyt ten nunešti. Jau 
sakė mums, .kad muziejaus bosas 
vadinasi kuratorius ir būk jis ją 
irgi vardu pasveikinąs. Kaip jis 
ištaria jos vardą, to kažikodėl ne
nori pasakyti. Bet anūkėlis sy
kj su ja buvo nuėjęs, tai dabar 
vaikai kikena ją pamatę ir vis 
šnibžda “Dyzorūk’’. Bet čia, aus
tralų medinis liežuvis kaltas. Tai
gi. Mokslo Dzidoriukė visai ne
bijo

— Apie Adomą ir Ievą muziejai 
neina į dideles rokundas. — Pa
sakoja Dzidoriukė. — Jie turi to
kią rudą iš bronzos stovylą ir ją 
vadina Neandertalio žmogum. Tas 
yra muziejaus pirmasis žmogus. 
Tik tas rudas žmogus neturi mo
teriškės ir aš nepaklausiau iš kur 
gaudavo vaikų. Matyt biškį vėliau 
jis apsigalvojo, kad jo vaikams 
reikia motinos nes tada atsirado 
tokia palale... palelitinė moteris. 
Man tai jos labai gaila, nes ją 
tėvas tik tam ir užaugino, kad 
tam rudam atiduotų, pilnai jo 
nuosavybei. Ir kada jis eidavo sli
binų medžioti, ji turėjo sekioti 
paskui jį, vaiką už meškos kailio 
užsikišus. Taip ir klaidžiodavo po 
miškus abudu, kur kokiam urve 
permiegodami. Tik tiek kad jas 
gražiai pakavodavo; apkaišytas vi 
šokiais dantim, aukšlėm ir dramb
lio kaulais, lygiai kaip ir vy
rus.

— Jas dar turbūt gyvas kartu 
su vyrais į kapą dėdavo, — sa

mų ir iškarpų iš australų laikraš
čių.

Mindaugas šiuo metu eina sep
tynioliktuosius metus. Pirmą kar
tą sporte pasižymėjo būdamas 
dešimties metų katalikų mokyklos 
sporto karnivale laimėdamas 75 
jardų bėgime pirmą vietą.

Sekančiais 1963 metais tos pa
čios mokyklos karnivale Mindau
gas atsiekė jau du laimėjimus 100 
ir 75 jardų distancijose. Tai pa
kartoja ir 1964 metais. 1965-tai- 
siais jaunuolis pradėjo žaisti aus
trališką žaidimą rugby savo mo
kyklos komandoje. Komanda lai
mėjo pirmą vietą; Mindaugas iš
renkamas geriausiu žaidėju. Mo
kyklos sporto karnivale laimi pir
mas vietas 100 ir 110 jardų bė
gime ir antrą vietą šokime į tolį.

Bendrame visų katalikų mokyk
lų sporto karnivale 13 metų gru
pėje laimi net keturias pirmąsias 
vietas. Šokime į tolį, 90 jardų 
bėgime su kliūtimis, 100 ir 110 
jardų bėgime.

IŠVYKA J NEW ZEALAND
1966 metais NSW valstija siun

čia Rugby League berniukų ko
mandą žemiau 15 metų į New 
Zealand. Mindaugas patenka į šią 
komandą ir žaisdamas “Test” 
rungtynėse prieš New Zealand, 
savo komandai pelnė 3 “tries”. 
Komanda grįžo į Australiją išvy
koje padariusi 20 “tries”, iš kurių 
laimėjo 10 Mindaugas.

Ir šie metai Mindaugui sėkmin
gi kitose sporto šakose. Savo gim
nazijos varžybose laimėjo penkias 

MOTERYS KELIA GALVAS
ko Petras.

— Eik, tu? nustebo Dzidoriukė. 
— Tos, kur aš mačiau ant pa
veikslų, man atrodė kaip negyvos, 
šalia vyrų suguldytos.

Kairys skaitė knygą pirma bet 
dabar vaipydamasis užsidegė ciga
retę ir pradėjo klausytis Dzido- 
riukės pasakojimo.

— Matyt, kad toms moteriš
kėms nusibodo paskui vyrus se
kioti, nes vienu tarpu jos nusiri
šo vaiką nuo nugjaros, pasista
tė lapinę būdą, kaip žydai per 
kūčkas ir pasidirbusios akmeninį 
kaptuką ėmė žemę kapstyti. Pra
dėjo visokias šaknis, uogas, gry
bus rinkti ir viską nešti į tą la
pinę būdą; ėmė turtą krauti. Iš 
to matyt, kad moteris ir tada 
buvo už vyrą apsukresnė, nes yra 
likę dar akmeniniai kaptukai, bliū- 
deliai, girnos ir visokiausi kirvu
kai. Turto rinkimo instiktas liko 
pas moterį iki šių laikų nes ir 
dabar moteris neša viską į na
mus, o ne iš...

— Ir dabar jos nepraeina pro 
pigius išpardavimus — pertrau

ĮDOMŪS faktai Paruošė Vertis

Rushmore kalnas pietinėje Da- 
kotoje (U.S.A.) priklauso Juodo
jo kalnyno (Black Hills) grandi
nei. Tai laiko ir oro atmainų iš
raižytas giliais plyšiais kalnas, ku
ris šiandie virtęs didžiausiu pa
saulyje skulptūriniu paminklu. 
Kalnas yra pusiau dykumuoja, 
6,200 pėdų aukščio.

Mokęsis Amerikoje ir Prancūzi
joje danų kilmės skulptorius 
Gutzon Borglum pasiryžo sukur

pirmąsias vietas, o Sydnejaus mo
kyklų karnivale pakartoja laimė
jimus 100 ir 220 jardų bėgimuose.

SPORTS BOY OF THE YEAR
Laimingiausi Mindaugo 1967 

metai, kada tapo išrinktas Sports 
boy of the Year ir buvo daugiausia 
išreklamuotas australų spaudoje. 
Šį titulą laimėjo dalyvaudamas 4 
sporto karnivaluose ir laimėda
mas 16 pirmųjų vietų įvairose 
sporto šakose. Kartu tais metais 
žaidė jau dviejose Rubgy League 
komandose.

Mindaugas Mikalauskas

KREPŠINIS
Džiugu, kad šis jaunuolis mėgs

ta žaisti ir krepšinį. Būdamas 14 
metų įsijungė į savo vietovės po
licijos klubo komandą ir iki dabar 
ten tebežaidžia. Kai vyksta kovie- 
čių krepšinio treniruotės beveik 
visada matomas Mindaugas. Daly
vavo jau dviejose Australijos lie
tuvių Sporto šventėse. Buvo “Ko
vo” išvykoje Brisbanėje.

ATEITIES PLANAI
Surašę visus Mindaugo laimė

jimus susėdome pakalbėti apie 

kė Petras. Aš nežinau tik, ar jis 
rimtai, ar juokais.

— Juo toliau, moteris vis 
dėsnį plotą žemės iškaptavo 
sako Dzidoriukė nekreipdama dė
mesio į Petrą. — Iš tų jos plia- 
cų ir daržiukų ėmė darytis hek
tarai, pradėjo augti kaimai. O 
kada moteris vis daugiau maisto 
parūpino, vyrai pradėjo tingėti. 
Nustojo medžioti, ir gulėjo nieko 
nedirbdami. Kada ne kada išbė
ga kuolais pasimušti su kaimyni
niu kaimu ir vėl guli per dienas. 
Tada moterys ėmė vis daugiau 
valdžiavot, nes vyrai jau nuo jų 
loskos priklausė. Išmoko iš viso
kių žolių nusipinti sau drabužius, 
ba vyrai jau nebeparnešdavo kai
lių. Pradėjo prijaukinti gyvulių, 
kuriuos ėmė naudoti maistui. Dėl 
pramogos susikūrė visokių mote
riškų dievų, kurių pati vyriausia 
buvo Motina Žemė, nes iš žemės 
buvo jų duona. Didelė buvo moterų 
galybė. Pačios aršiausios, sako, 
buvusios kokios ten asyrietės. Vy
rai pamatę, kad jau jiems bus 
blogai taip begulint; susitarę ėmė 

ti monumentalias didžiųjų Ame
rikos prezidentų skulptūras. Rush
more kalnas kaip tik tam jo pro
jektui labiausiai tiko, nes gerai 
išsiskiria ir iš toli matomas.

Skulptorius G. Borglum dirbęs 
15 metų Rushmore kalne iškalė 
keturių U.S.A, prezidentų galvas, 
kurių kiekviena 465 pėdų dydžio! 
Darbą Borglum pradėjo 1927 m. 
Skulptorius mirė pilnai neatbaigęs 
darbo, kurį toliau tęsė jo sūnus 
Lincoln ir galutinai užbaigė pra

APIE SPORTUS IR MOKSLUS
Esu dėkingas p. B.Nemeikai, ku

ris jautriai atkreipė dėmesį į ma
no straipsnį, peskelbtą Mūsų Pas
togė* Nr. 16 ir į jį atsiliepė. Ta
čiau kadangi p. B. Nemeika at
sakydamas j mano iškeltas mintis 
ne tiek svarstė pačią problemą, 
kiek savo ilguose išvedžiojimuose 
operavo demagoginiais teigimais, 
tai neišvengiamai tenka grįžti vėl 
prie tos pačios temos.

Iš tikrųjų klausimas, kaip tin
kamai suderinti sportus ir moks
lus nėra tokia paprasta proble
ma, kaip gerb. mano oponentas 
bando lengvu mostu išspręsti. 
Ypač šioji problema dar paaštrė
jo dabartiniais laikais, kada spor
tai išsivystė į azartus, o mokyk
lose ir universitetuose mokslo 
reikalavimai nepaprastai pakilo. 
Šitas faktas ir verčia rimtai pa
galvoti ne tik tėvus, bet taip pat 
ir sąmoningus vaikus, ką pasirink
ti — mokslą ar sportą, kaip juos 
suderinti ir iš viso ar šie du da- 

ateities planus, šis jaunuolis la
bai kuklus. Jo veide beveik visuo
met šypsena, namuose, sporto sa
lėje ir kur jis bebūtų. Prasitaria, 
kad jam labai esą malonu žaisti 
už australų klubą žiūrovams šau
kiant “Minda, Minda”. Tokiu var
du jį pakrikštijo australai soprto 
mėgėjai.

Vienas iš svarbiausių tikslų esą 
išvykti į Ameriką, ten studijuoti, 
ir jei seksis, parodyti savo suge-, 
bėjimus sporte amerikiečių ir lie
tuvių tarpe, kartu kiek galint 
prisidėti prie Australijos lietuvių 
sporto veiklos dalyvaujant Spor
to šventėse.

Jau pavakariais apleidau A. ir 
N. Mikalauskų šeimą. Mindaugas 
palydėjo iki vartų. Pasimatysimu 
sporto salėje.

V. Augu«tinavičiu»

ir sukilo prieš moteris, čia ir 
buvo mūsų gėda. Pasidavė be di
delių mūšių. Bet nuo to vyrų val- 
džiavojimo ir prasidėjo visokie 
karai ir neramybės. Ir jeigu ne

di- būtų buvę vėl kelių generacijų liur 
_  bavotų kareivių, tai Elizabeth 

Taylor būtų negalėjus vaidinti 
Kleopatros. Dar ir už to Burtono 
nebūtų išėjus. Nebūtų buvę nė 
tos pasileidėlės Babylonijoj nei 
šiaip kokių Saliomijų. Nors sako; 
prie Nylo moterys labai smagiai 
laiką praleisdavo. Smagiau negu 
toj Syrijoj ar Mezopotamijoj. Pas
kui dar buvo tokia grožio kultū
ra, Crėtoj ar kur ten. Žinote, kur 
tie heleniški laikai buvo. Sako ten 
moterys labai prašmatniai apsi
rengę, nsigėdindgmds (nė nuogų 
krūtinių, šokdavo ir arfom skam
bindavo kartu su vyrais. Malio- 
riai pradėjo teplioti gražių mote
rų paveikslus ir bendrai vėl bu
vo labai gerbiama. Bet vien tik 
už gražumą. Svarbu, kad ger
bia. Paskui atsirado kažikokie po
etai ir ėmė išvedžioti, kad moteris 
kalta už to rojaus obuolio valgy
mą. O tos durnelės patikėjo ir vėl 
leidosi būti pavergtos ir užgui
tos. Sakė, kad turinčios kentėti

ėjus šešiems mėnesiams po tėvo 
mirties 1941.

Paveiksle matome Rushmore 
kalne iškaltų prezidentų veidus: 
George Washington, Thomas 
Jefferson, Abraham Lincoln ir 
Thomas Roosevelt, šiam tislui rei
kalingas lėšas sudėjo patys Ame
rikos piliečiai, šiandie tas kalnas 
Amerikoje yra viena iš patrauk
liausių vietų, kurią kasmet ap
lanko apie pusantro milijono tu
ristų iš įvairiausių kraštų. 

lykai suderinami, kad būtum ir ge 
ras mokinys, ir šių dienų reikala
vimus atitinkąs sportininkas.

Savo pasisakyme aš niekur ne
paneigiau, kad moksleivis ar stu
dentas turėtų atsisakyti sporto, 
kaip kad tvirtina mano oponentas. 
Njekur nekalbėjau ir apie spor
tininkus profesionalus, tačiau 
mūsų sporto klubų vadovybių pas
tangos muštis j čempionatus kaip 
tik patvirtina intencijas lenkty
niauti su profesionalais. Juk pro
fesionalas ir mėgėjas sportinin
kas skiriasi tik tuo, kad pirmasis 
iš sporto pragyvena, o antrasis 
kitu keliu duoną užsidirba, tačiau 
abiem sportiniai siekimai yra vie
nodai lygūs. Laimėti čempionatą 
yra ambicijos reikalas, kur daž
nai nevengiama panaudoti ir ne
sportinių priemonių, netgi šan
tažo, ką akivaizdžiai paliudija ir 
mūsų lietuviškų klubų tarpusaviai 
kivirčai.

Visi tėvai, kurie leidžia savo 
vaikus į mokslus, labai gerai ži
no, kiek vaikas yra apkrautas mo
kykliniais namų darbais. Šalia to 
jis dar aktyviai reiškiasi sporti
niuose rateliuose ir mokykloje, ly
giai yra ir kitokių naudingų lais
valaikio užsiėmimų, kurių vaikui 
nepaneigsi. Gal būt Adelaidėje ir 
įmanoma išsiversti su paaukotam 
sportui į savaitę keturiom valan
dom, bet šito neužtenka Sydnėju- 
je arba gal Melbourne, kur vien 
tik kelionėje moksleivis sugaišta 
apie tiek, o gal ir daugiau laiko. 
O ką jau kalbėti apie rungtynes, 
kur tenka ilgai laukti savo eilės, 
o pagaliau kiekvienam norisi pa
sižiūrėti ir kaip kiti žaidžia. Vi
sa tai būtų lengvai išsprendžiama; 
jeigu lietuvis jaunuolis turėtų tik 
sportą ir mokslą. Yra ir kitokių 
užsiėmimų, kurių vaikui neuž
drausi, kaip skautavimas, tauti
niai šokiai, lituanistinis lavinimas 
ir t.t. Niekas nepasisako prieš 
sportą kaip tokį, bet tik prieš bet lygiai nesutiksiu, kad mano 
sporto monopolį. oponentai yra absoliučiai teisūs.

Labai jau demagogiškai skam- Tik diskusijoje ir polemikoje at- 
ba gsrb. oponento retorika, kad skleidžiama objektyvumas. Kas 
ko valstybė nedraudžia, tai jau ir neteisus, tas stengiasi ir kitam 
gera. Yra dalykų, kurie tik tole- burną užčiaupti. Šito principo lai- 
ruojami. Jeigu jau sportas būtų kosi ir ji praktikuoja ne tik ne- 
valstybės ir mokyklos lygiai trak- tolerantiški asmenys, bet ir tota- 
tuojamas, taį i mokyklų progra- linės valstybės arba tiesos mono- 
mas būtų įtraukta tiek pat valan- polį laikančios pasaulėžiūros.
dų sportui, kiek ir matematikai Lygiai dėkingas esu ir p. K. 
arba anglų kalbai- Pagaliau daž- Intui, nors jis ne man ranką tie- 
nu atveju pati valstybė ar net šia, bet p. Nemeikai. Būtų gražu, 
mokykla daro išimčių mokslei- kad ir daugiau kas pasisakytų 
viams sportininkams, jeigu yra šiuo įdomiu klausimu. Vienu ir 
reikalas apie didesnio masto re- tuo pačiu klausimu dvi priešingos 
prezentaciją nusileisdama mokslo nuomonės nepriartina prie objek- 
reikalavimams. Taip ir kadaise tyvumo. V. Kikilis

MUZEjAUS RETENYBE
Nepriklausomos Lietuvos monetos pardavimui, 5 litai J. Ba

sanavičius, 10 litų Vytautas Didysis, 10 litų prez. A. Smetona ir 
kitos. Kainoraštis pareikalavus. P. Zablockis, P.O. Box 4642 
Stn. C, Vancouver 10, B.C. Canada.

už vyrams padarytą skriaudą. Dir
bo sunkiausius darbus ir neturė
jo jokio balso. O ištikrųjų tai vy
rai patys kalti, kad...

— Tai kas čia dabar iš tos ta
vo paskaitos išeina? — paklausė 
Petras.

— Palauk aš dar nepabaigiau.
— Sako Dzidoriukė. — Dabar ra
tas vėl apsiuko. Gal moterys da
bar ir ne tos Asyrijos moterys ir 
nors augina vyrai ilgus kaip Sam
sono plaukus su barzdomis, vistiek 
jie darosi liubių generacija. Sa
ko dabar užeina gėlinių vyrų lai
kai ir po to visai, jau ant am
žių pražus jų galybė. Žinote, tų 
“Flower poeple”. Dabar moterys 
vėl perims vadovavimą visam pa
saulio gyvenimui. Kaip tais laikais 
kada iš akmeninių kirvelių perė
jo į geležinius. Nebeatsimenu, 
kaip tas amžius vadinosi.

— Neolithinis gal? — Paklau
sė Kairys.

— Galbūt, — sako Dzidoriukė.
— Dabar nors ir dirbat visokias 
bombas ir rakietas — nieko iš 
to nebus. Veltui visas jūsų var
gas. Moterų valdžia ir galybė jau 
aiškiai matyti.

Matote patys dabar, kad Dzi
doriukei tik per kokį plauką dau
giau smegenų ir pėsčias jau ne- 
bepavysi. Nieko jai nė Kairys ne
besakė ir aš tikiu, kad ji teisin
gai nukalbėjo. Tik jai namo išė
jus Petras su Kairiu nutarė, kad 
nebūtų per brangu ne 10 dolerių 
užmokėti už bilietą, jeigu kas leis- 

nepriklausomos Lietuvos krepši
ninkai gimnazistai išimties keliu 
gavo abitūros pažymėjimus, nes 
prieš dalyvaujant ir valiau pačių 
Europos krepšinio rungtynių me
tu negalėjo nei lankyti gimnazijų, 
nei pasiruošti baigiamiems egza
minams. Bet šiuo atveju yra išim
tis, kuri negalioja kaip taisyklė. 
Gal kįti ir turėjo laimės susitikti 
su tokiais sportininkais, kurie bu
vo ir geri mokiniai, Joja, gaila, 
bet man tokių neteko sutikti. En
tuziazmas sportui, ypač po laimė
tų Europos krepšinio varžybų, 
Lietuvoje anuo metu gal net bu
vo didesnis, negu kad čia, bet nei 
mano klasės draugai entuziastai 
sportininkai, nei sutikti universi
tete kolegos studentai besportuo- 
dami nieko reikšmingesnio neat
siekė palyginus su tais, kurie kie
tai mokėsi. O toks teigimas, kad 
“jaunuolis, išaugęs be sporto ne
gali išvystyti savo asmenybės", 
yra daugiau negu naivus.

Niekur nesu užsiminęs, kad 
sportas gali kenkti tiems, kurie 
jau yra atitinkamus mokslus bai
gę, sakysim, universitetus arba 
kitokias mokyklas ir pasirengęs 
savo amatui ar profesijai prade
da dirbti. Jeigu tokie neturi kito
kių ambicijų, tai aišku, jiems spor
tas yra tiesiog išganymas kad pra
blaivintų savo kasdieninio darbo 
rutiną. Todėl ir p. Nemejkos ilgi 
įtikinėjimai apie sportuojančiu8 
daktarus, inžinierius ir kitokius 
yra visai nereikalingi.

Pagaliau visai be reikalo mano 
pasisakyme p. Nemeika įžiūri spor 
to klubų įžeidimą. Kiekvienas ga
lime turėti individualią pažiūrą j 
tam tikrą sritį, bet kam kito skir
tingą nuomonę būtinai palaikyti 
įžeidimu? Juk kiekviename pokal
byje nuolat kryžiuojasi nuomonės, 
bet dėl to nesidraskome akių. 
Sutinku, kad mano pasisakymas 
kitam gali atrodyti klaidinga8,

VISAIP
Žymaus teniso trenerio toron

tiškio Jono Nešukaičio šešiolika
metė Violeta Nešukaitytė, po 79 
pergalių pasiekė teniso meisterio 
titulą. Amerikiečių teniso istorijoj 
per 38-nerius metus tik pirmas 
toks atsitikimas.

Todėl ir pilnai užtarnautai jau
nutės žaidėjos krūtinė (“Vyties” 
organizacijos uniformoje) papuoš 
ta šešetu didelių valstybių meda
lių.

Nuo 1945 m. Australija įsileido 
vieną milijoną 800,000 ateivių. Iš 
jų tik pusė milijono priėmė Aus
tralijos pilietybę.

— ★ —
Jau 30 metų, kaip aukso kaina 

laikosi pastoviai — 35 Amerikos 
doleriai už unciją. Po kovo mėnesį 
vykusios aukso krizės pasaulyje 
interesas auksu gerokai pakilo. 
Aukso produkcija, palyginamai su 
kitais metalais, yra gana žema. 
1966 m. buvo pagaminta 42 mili
jonai uncijų gryno aukso. Aukš
čiausia aukso gamyba ateina iš 
Pietų Afrikos. Po jos seka Kana
da, Amerikos Jungt. Valstybės ir 
Australija.

tų nors kur galiorkoj pasėdėti ir 
pasiklausyti, kaip Dzidoriukė su 
tuo savo “Kuratorium "pasaulio 
pradžią studijuoja.

Rapolas

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE NEWCASTLE
KRONIKA

MELBURNE
JONINIŲ BALIUS

Galėčiau sakyti: — ar aš jums 
nesakiau, ar ne mano teisybė!? — 
Matėt patys per Moterų Dienas, 
kad nieko neperdėjau nieko nepa
melavau. O kai kam net atrodo, 
kad visa tai tik sapnas, nes ap
rašydamas nepaminėjo nė vienos 
pavardės, nė vieno vardo gyvo 
žmogaus. O gal jam neįtikima, 
kad žmonių dukterys tai buvo; S ai jam atrodo, kad kokios bevar- 
ės laumės tas Dienas ruošė, ži

note, tos, kur dar Lietuvoj sene
lių atminime, prie upelio vakarais 
baltą žlugtą velėdavo, pievose mig
loj drobes tiesdavo. Storalūpės ir 
ilgapirštės verpėjos ir tos, kur 
laukuose užmirštą vaikelį šilkais 
apklosčiusios liūliuodavo, ar tyčia 
paliktą negyvai užkutendavo... 
Gal jis to užkutenimo bijojo?... 
Ką dabar gali žinoti? Aijai, apie 
laumes kalbu, o gi juk Joninės 
jau čia pat. Kaip visuomet, ruo
šia Melbourno Soc. Globos Mote
rų D-ja. Nepavargo ir neataišo- 
ko ir pilnu tempu ruošia linksmas 
Jonines, Melbourno Lietuvių Na
muose, birželio 22 dieną, šeštadie
nį 7 v. vakaro. Žinote, aš visai 
nenustebčiau, jeigu kas man saky
tų, kad Melbourno moterys turi 
paparčio žiedą. Šiemet tikrai ti
kėčiau. Žiedą, kaip žiedą; bet žy
dintį papartį, sakyčiau, tikrai ga
li turėti. Gal einam visi paieško
ti, gal ir mes tada nors kiek am
žinos jaunystės ga u tumėm, kad su 
jomis taip kartu nepavargtumėm? 
Aš žinau, jūs galbūt, sakysit, kad 
aš ant kelių atsiklaupęs dabar 
vien tik moteris garbinu, įsimylė
jęs, kaip koks studentas... Nesi- 
ginsiu labai, man moterys patin
ka. Bet pažiūrėkit ir iš mano pu
sės; jeigu aš būčiau Jonas, tai 
kam man daryti mažas Jonines na
muose, kai pas moteris bus dide
lės Joninės. Ten prisirinks dau
giau Jonų ir mes visi kartu gali
me linksmai atšvęsti savo varda
dienį. Ten gros gera kontinentali-

nė kapela, bus bufetas su įvairiau
siais valgiais ir gėrimais. Bufetas 
bus tikrai geras, nes jos dabar 
labai stengsis nepasiduoti vyrams. 
Bus linksma, bus draugai ir pa
žįstami ir žmonytei nebus vargo 
virti ir kepti namuose. Ten dar 
gali pasitaikyti ir kokia .jauna 
laumiukė nutverti pašokdint... Ir 
paparčio žiedą gali būt laimės su
rasti. Matot, rasi tą žiedą ar ne
rasi, paieškot galima... O gal šie
met, kaip tyčia ims ir pražydės 
papartis.

Birželio 22 dieną, šeštadienį, 7 
v. vakaro, Lietuvių Namuose. 
Ateikite visi Jonai, o mes ne Jo
nai jums Ilgiausių Metų geriaus- 
mingai sugiedosime.

Argus

GINTARO BALIUS 
MELBOURNE 

Melbourne studentai nors ne vis 
tie patys, palieka studentais, o jų 
balius, nors šiais metais pavadin
tas Gintaru, lieka geriausiu baliu
mi iš visų. Jis įvyko birželio 7 
d. ir jame dalyvavo virš 300 sve
čių. Jų tarpe dalis buvo iš Syd
nėjaus, Adelaidės ir kitur.

Svečius patraukti į metinį ba
lių atrodo niekad nebus sunku. Jie 
veržte veržiasi žinodami, kad bus. 
galima sočiai prisivalgyti ir gerti, 
pasidžiaugti originalia programa 
ir smagiai pasišokti su gražiau
siom Melbourne lietuvaitėm. Ant

kiekvieno stalo puikios gėlės, ape- 
titiniai užkandžiai ir didžiulės bon- 
kos vyno — viskas nemokamai, 
kas tuojau pakėlė kiekvienam nuo
taiką, o ir orkestras šį kartą bu
vo ypatingai geras.

Visus labiausiai sudomino stu
dentų programa. Ją pranešinėjo 
kol. A. Bulakas. Pirmiausia pasi
rodė dainininkės “Rūtelės”. Toliau 
teko stebėti septynių veiksmų dra
mą “Meilė per amžius”, kur ma
tėme nesikeičiančias meilės for
mas nuo Adomo ir Ievos laikų. 
Trečiasis ir paskutinis programos 
punktas — gulbių ežero baletas. 
Tokios grakščios buvo tos baleri
nos, kad niekad nepatikėtum, kad 
tai buvo mūsų vyrai studentai.

Iš visų gražuolių baliaus kara
liene išrinkta Dalia Statkutė. Ji 
apdovanota p. S. Markevičienės 
padovanotais gintaro karoliais. 
Taip pat laimingi buvo tie, kurie 
laimėjo loterijoje.

Svarbiausia reiktų pažymėti 
tuos nežinomuosius, kurie rengė 
balių. Didžiausias darbas ir rū
pestis tradiciniai tenka skyriaus 
pirmininkui Algiui Klimui, bet 
daug dirbo ir kiti. Nemažai teko 
darbuotis net ir kitą dieną po ba
liaus. Bet darbas tampa malonu
mu, kai galima džiaugtis vaisiais.

Po šio sėkmingo baliaus su pa
sitikėjimu laukite jo ir sekančiais 
metais.

P.p. Irena ir Julius Zakaraus
kai norėjo Niukastelyje sau pasi
statyti didelius rūmus. Nusipirko 
prie ežero gražų žemės sklypą, o 
architektas išbraižė abiejų svajo
nėms pritaikytus namo planus. Su 
tais planais Jie pradėjo lankyti į- 
vairius statybininkus. Tačiau tie 
statybininkai baisūs branginin
kai. Tikri kraugeriai! Supykę jau
nieji p.p. Zakarauskai susipakavo 
ir birželio 2 d. apleido Niukastelį.

Nutarė ieškoti mielaširdinges- 
nių statybininkų Sidniejuje. Kol 
geraširdį biznierių atras, jaunie
ji žada laikinai prisiglausti pas 
Irenos tėvus p.p. Meškauskus.

“Dainos” Choro choristą

VYTAUTĄ STASIŪNAITI ir jo žmoną ELĘ.

sulaukusius sūnaus, sveikiname linkėdami jiems ir 
naujagimiui sėkmės.

Choro dirigentas ir Choristai
-------------------------------------------------------------------------------

(d.)

Birželio 8 dienos vakare Niu- 
kastelio liet. apl. valdyba surengė 
filmų vakarą. Atvyko apie 40 šal
čių nepabūgusių drąsuolių Sve
čiai nesigailėjo šaltos ir kai ku
riems, tolimos kelionės. Filmos bu
vo aktualios; vestuvės, gegužinės, 
krikštynos, valdybos rinkimai, 
choristų pobūviai, kaukių balius... 
Kad nepabostų stebėti ekrano, ge
raširdės ponios: Bajelienė, Kleme- 
nienė ir Skuodienė vaišino svečius 
karštais kopūstais su dešrelėmis ir 
kava su pyragaičiais, o p. Baje- 
lis šinkavo raudonus, baltus ir ru
dus skystymėlius. Filmų špūlėms 
persisunkus svečiai glaudžiai bend 
ravo liūliuojami Birutės Tamoį 
šiūnienės ir Vandos Stankaus dai
nų.

Pagaliau susilaukus atsarginio įpėdinio,
VYTAUTĄ ir ELĘ STASIŪNAIČIUS, sveikiname

Linksmieji broliai

PRANEŠIMAS PAMALDOS

Šnekutis

DĖMESIO!

Sydnėjaus

DĖMESIO!

Liet.. Skautų Aušros Tuntas kviečia visus atsilankyti j skautybės 
jubiliejinių metų ruošiamą

KAUKUI BALIU
' \ »

AUKOS
PAMINKLINEI 

KOPLYČIAI
Šv. Panelės Marijos — Lietuvos 
kankinių koplyčiai Romoje auko
jusių per Kun. P. Butkų, S. Zab- 
lockienę ir A. Jantauską 

SĄRAŠAS.
CANBERRA:

Br. ir J. Žilinskai $20.09; po 
$10.00 B. ir J. Miniai, Janulaitis; 
po $5.00 R. Keraitis, V. Keraitie- 
nė, J. Daubaris, E. Juodvirgutė; 
K. Kučinskienė $2.00. 
SYDNEY

A. ir T. Šumskai $20.00; V. Ma- 
siokas $14.00; Gyv. Rožančiaus 
Būrelis $12.00;

Po $10.00 Kun. P. Butkus, V. 
Račkauskas, M. Petronis, J. Leito- 
nae, J. Leveris;

Po $7.50 A. Z. Vinevičius, E. J. 
Lušaitis; P. Burokas $7.00;

Po $5.00 F. Januškevičius, B. 
Stašionis, V. Račiūnas, A. Adic- 
kas, A. Žilys;

Po $4.00 K. Intas, K. Marčiu
lionis, A. ir E. Kapočiai, P. J 
Tallat-Kelpšai;

PO $2.00 V. Jablonskienė, 
Lingė, A. Savickienė, M. Šums
kas, J. Zakarauskas, O Lašaitie- 
nė, M. Inkratienė, A. Braželienė, 
M. Glionertienė, B. Jarembauskas, 
A. J. Jantauskas, B. Barkus, M. 
Kišonienė, J. Ramanauskas, P. 
Nagys,, A. Bučinskas, p. Kurienė, 
M. Slavėnienė.

Po $1.00 J. Paltanavičius, L.
Karvelis, N. Čelkienė, S. Zabloc- _____ , , ____
kis, M. Statkuvienė, A. Choda, P. jo po Australiją atlikdamas įvai- 
Bačiulis, A. Šliogeris, A. Šalūga, rius geologinius darbus. Dabar ga- 
T. Grosas, J. Petniflnas, M. Na- vęs daktaro laipsnį susilaukė vi- 
kutis, B. Žalys, V. Bukevičius, J. šokių pasiūlymu net ir iš kitų 
Slavėnas, K. E. Badauskas, B. Ge- kraštų. Nežinia, ką jis toliau pa- 
nys, M. Apinienė,, J. Grybas, Z. 
Pauliukonis, V. Šliogeris, V. Ink
ratas, A. Mikalauskas, J. Maksvy
tis, V. šliteris, E. šliteris, S. Na
rušis, K. Kavaliauskas, E. Pada- 
gas, L. Zigaitis, V. Petruškevi
čius, S. šurka, A. Zigmantas, A. 
Belkus, p. Lašaitienė, R. Kazlaus
kas, N. Bernotas, M. Gečiauskienė.

O. Baravykas $0.20.
Ir keletas neišskaitomų pavar

džių $6.90.
Viso: $307.10.

Šių pinigų dalis ($200) — 
$236.36 amerik. dol. yra pasiųsta 
Lietuvos Kankinių Koplyčios Ko
mitetui ir gauta iš J. E. vysk. 
Brizgio šis padėkos laiškas:
Mielos Kunige Petrai,

Labai nuoiirdžiai dėkoju Tau ir 
visiems tiems, kurių vardu atsiun
tei $StS.3f> Lietuvos Kankiniu kop
lyčiai šv. Petro bazilikoje Romo
je. Dievas visiems jums teatlygi
na gausiau, negu aš sugebėčiau ftit 
išreikšti iodtiais. Dėkoju viso Ko
miteto vardu, bet ypatmgai ai as
meniniai, nes visnek man tenka 
visa atsakomybė ui šio paminklo 
pasisekimą ar ne. Kad jis reali
zuosi*, tai nėra abejonės, o kaip, 
tai priklausys nuo daugelio. Ir dar 
bai ir aukos pamatu eina pirmyn. 
Dedikuoti ruošiamės 1969 m. bir- 
ielio mėnesį.

Vysk. V. Brizgys

įvykstantį birželio 22 d. Father O’Reily Auditorium salėje Auburn (Park Rd. ir Mary 
St. sankryža).

Programoje “čigonų” taboras, originalios kaukės, turtingas bufetas. Visus linksmins 
smagus kontinentalinis orkestras “Capri” 
{ėjimas suaugusiems $2, moksleiviams $1. Pradžia 19 vai.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Pasirodo, kad bandant išgelbėti 

mirtinai sužeisto senatoriaus R. 
Kennedy gyvybę tarp kitų dakta
rų aktyviai dalyvavo ir lietuvis 
Dr. V. Faustinas Baziliauskaė. 
Taip rašo birželio 14 dienos 
Time, kur paskelbta ir mūsų dak
taro nuotrauka.

Kw4ca

ir Melb. Stud. Skyriaus pirminin
kas Algis Klimas su Dana Juš
kevičiūte, medicinos technikos 
studente, dirbančia šv. Vincento 
ligoninėje. Bravo, sužieduotiniai!

Beauginant vaikus vis galvoji, 
kad namas vis permažas ir reikia 
pristatyti tai kambarių, tai veran
dų ar kitokių kamarų. O užaugę 
vaikai pasklinda į visas puses ir 
taip lieka senukai vienu du — nei 

. rėk, nei lė k.Antai kad ir Andriu- 
štai Adelaidėje: kol augo vaikai, 

A. gal ir buvo kiek ankšta, o dabar 
— Rasa ištekėjo, Gediminas ieško 
paslėptų lobių po Australijos sa
las, o Laisvė skrajoja po Euro
pą.

Pertho Apyl. Valdyba birželio 
8 d. buvo suruošus labai gražų 
pobūvį. Tenka pasidžiaugti, kad 
apyl. Valdyba yra labai veikli, 
už ką perthiškiai labai dėkingi. 
Gal reikėtų kiek daugiau dėmesio 
kreipti į mūsų dabarties 
mą.

Marijampolės (dabar vad. Kap
suko) viena vidurinė mokykla (in
ternatas) pavadinta V. Mykolai
čio — Putino vardu. Neseniai ten 
įvyko Putinui pagerbti koncertas, 
kurio metu buvo ir paskaita apie 
Putino kūrybą, o aktorius Laimo
nas Noreika deklamavo Putino 
kūrinius. Iškilmėse dalyvavo Pu
tino žmona Emilija Mykolaitienė, 
jo broliai — Antanas, Motiejus, 
Juozas ir sesuo Elžbieta Gudaitie
nė.

jauni-

Likusioji surinkta suma ($107.- 
10) bus pasiųsta vėliau.

Kun. P. Butkus

Neseniai sužinota, kad Sydnė- 
juje geologijos mokslus baigęs K. 
Kemežys neseniai šioje srityje įsi
gijo daktaro laipsnį. Baigęs uni
versitetą jis keletą metų važinė-

sirinke. Plačiau apie naująjį dak
tarą kita proga.

Skautų Kaukių balius jau atei
nantį šeštadienį Auburne. Tai ba
lius, kuriuo kasmet ne tik džiau
giasi svečiai, bet net didžiuojasi 
ir patys skautai. Jau laikas dabar 
traukti iš palėpių kaukes, nes bū
ti kaukių baliuje be kaukės yra 
didelis... nepatogumas.

Mūsų Pastogės bendradarbė p. 
O. Matukevičienė sugrįžo iš ligo
ninės nepaliesta chirurgo peilio. 
Dėl neaiškios sveikatos padėties ji 
atidėjo savo numatytą kelionę Į 
Amerikos žemę.

Pranešimais iš Londono sužino
ta, kad Sov. Rusijoje komunistų 
partija pamažu vykdo valymus ša
lindama iš partijos pasižymėju
sius mokslininkus, netgi tuos, ku
rie savu laiku buvo apdovanoti 
Lenino premijomis.

Šiais metais Australija pasky
rė vieną milijardą dolerių švieti
mo reikalams (valdiškoms ir pri
vatinėms mokykloms). 1959 m. iš
laidos švietimui nė pusės tiek ne
siekė.

Tuoj po Melbourne studentų 
baliaus (birželio 7 d.) savo tėvų 
namuose susižiedavo architektas

Apgailėtina, kad Pertho 
tiečių atstovai apie savo 
mą baltų savaitę birželio 14-17 d. 
d. tepaskelbė tik viename Aus
tralijos liet. laikraštyje. Tautie
čiai , gyvendami toliau nuo Pertho 
ir teskaitydami vien tik Mūsų 
Pastogę apie šį minėjimą nieko ir 
nežino. Kodėl taip yra?

pabal- 
ruošia-

Ryšium su įvairiom demonstra
cijom Lenkijoje iš universitetų 
buvo atleista visa eilė profesorių, 
kurie būvi apkaltinti priešvalsty
bine veikla. Mokslinės įstaigos Če
koslovakijoje eilę tokių profeso
rių pasikvietė į savo universite
tus.

Muilas kaip švaros priemonė

JUOKIASI PUODAS.
Sovietų Sąjungos vyriausybė, 

oficialiai komentuodama sen . R. 
Kennedy nužudymą, pareiškė, kad 
n teko kito kapitalistiniame kraš
te ir negalima tikėtis, kur “žmo
gus žmogui vilkas”.

Bet kaip yra su pačia Sovietų 
Sąjunga, kokie jos rekordai per 
tuos 50 gyvavimo metų? Užtenka 
tik perversti Michael Padevo kny
gelę “What Happens to Commu
nists”, kur suminimi tik oficialūs 
žudynių skaičiai, štai jie: 1936 m. 
nužudyta 9 kabineto ministerial 
iš vienuolikos, 5 iš 7 centrinio 
komiteto pirmininkų, beveik visi 
provincijų komunistų partijos pa
dalinių sekretoriai, 15 iš 27 asme
nų, kurie sustatė sovietinę konsti
tuciją, 70 iš 80 Sov. Sąjungos ka
riuomenės štabo narių, 3 iš 5 Sov. 
Sąjungos maršalų, apie du treč
daliai visų sovietinių generolų ir 
nemažiau kaip 30.000 kitų kari
ninkų. Net dabartiniai vadovai — 
Brežnevas ir Kosyginas iškilo į 
viršūnes per savo draugų lavonus. 
Toks Brežnevas, kuris pradėjo 
savo politinę karjerą Ukrainoje, 
išliko tik vienas iš centrinio ko
mitete — visi buvo išžudyti.

Tokius faktus patiekia birželio 
13 d. "Daily Telegraph” Sydne- 
juje bendradarbis Bernard Levin.

— ★ —
Prancūzijoje streikai ir demons

tracijos vis nesiliauja, nors ir bu
vo žadėta patenkinti darbininkų 
ir studentų reikalavimus. Prezi
dentas de Gaulle pasitraukti nesu
tiko ir paleidęs parlamentą paskel 
bė naujus rinkimus. Ryšium su 
tuo į Prancūziją netikėtai grįžo 
George Bidault, tuoj po karo ke
lis kartus buvęs Prancūzijos mi- 
nisteris pirmininkas ir užsienio 
reik, ministeris, bet išrinkus gen. 
de Gaulle prezidentu jis pasitrau
kė iš Prancūzijos ir gyveno Bel
gijoj. Jo sugrįžimas vietos ir už
sienių politikams uždavė didelį 
galvosūkį.

Pasitraukus L. Pearson’ui nau
juoju Kanados ministeriu pirmi
ninku ir valdančiosios liberalų 
partijos lyderiu išrinktas Pierre 
Eliott Trudeau.

Gydytojas ligoniui:
— Prašau pasitikėti jūsų svei

kata žymiai pagėrėjo — ir kraujo 
spaudimas sunormalėjo ,ir tempe
ratūra nukrito, ir sutinimai at
slūgsta...

Ligonis laimingas šypteli:
— Ačiū, daktare. Matyt, -kad 

mirsiu pasveikęs.

Pranešama Plunksnos Klubo na
riams, kad sekantis Klubo susirin
kimas įvyks birželio 29 d., šešta
dienį, 3.30 vai. p.p. S. Skorulių 
namuose, 23 Virginius St., Pads- 
tow. Darbotvarkėje numatoma: 1. 
esamų narių klausimas; 2. knygos 
“Plunksna ir žodis” platinimo rei
kalai; 3. ateities susirinkimų ir 
paskaitų tvarkaraštis; 4. Vytenio 
Šliogerio paskaita tema “Kelių į 
nepriklausomybę beieškant” ir 5. 
diskusijos, klausimai ir sumany
mai.

Plunksnos Klubo pirmininkas

SYDNEY
PAVYKĘS JAUNATVAKARIS
Birželio 8 d. Bankstowno Dai

navos salėje įvyko tautinių šokių 
grupės surengtas gana jaukus ir 
nuotaikingas jaunatvakaris. Gai
la, žmonių gausiai nebuvo, bet 
dėl to rengėjai nesijaudino: jie 
buvo patenkinti turėtais svečiais 
ir juos kaip įmanydami linksmi
no ir rūpinosi

Šalia linksmosios dalies prog
ramoje dar buvo trumpas grupės 
pasirodymas sušokant keletą tau
tinių šokių, kuriems grojo A. 
Plūkas. Toliau sekė bendras pasi
linksminimas, kur svečius malo
niai vietoje prie staliukų aptarna
vo vakaro rengėjai — grupės šo
kėjai. Tas ypatingai maloniai nu
teikė svečius ne tiek dėl to, kad 
būtų išalkę, bet kad jiems buvo 
maloniai pasiūlyta.

r.

BIRŽELIO REZISTENCIJOS 
PRISIMINIMAS

Tautos Fondo Atstovybė birže
lio 23 d. 5 vai. Dainavoje rengia 
sukilimo prieš bolševikus minėji
mą. Programa įvairi: p. I. Jonai
čio paskaita, meninė dalis, litera
tūros skaitymai ir t.t.

jau būvi žinoma dar prieš Kristų. 
Romėnų rašytojas ir istorikas Pil
nius mini, kad Galijos (dabartinės 
Prancūzijos) ano meto gyventojai 
gaminosi muilą iš ožkos taukų. Pa
tys romėnai muilo vietoje naudojo 
smėlio ir aliejaus mišinį. Angli
joje muilas gamintas nuo 14-jo 
šimtmečio.

•

Urugvajuje valstybės tarnauto
jai sudaro vieną ketvirtį visų kraš 
to dirbančiųjų. Norėdama suma
žinti valdininkų skaičių valstybė 
siūlo pusantrų metų atlyginimo 
tiems, kurie savo valia pasitrauks 
ir imsis produktyvaus darbo.

CANBERRA
Derinantis prie birželio trėmi

mų minėjimo Canberros lietuviams 
pamaldos nukeliamos į birželio 23 
d. St. Patrick’s bažnyčioje, Brad- 
don 11.30 vai. Jas laikys kun. P. 
Martuzas.

NEWCASTLE
Kaip buvo pranešta laiškais pa

maldos Newcastle lietuviams įvyks 
birželio 23 d. Jas laikys grįžęs į 
Australiją kun. Dr. P. Bašins
kas.

Pamaldos vyks paskelbta tvar
ka sekmadienį 11 vai. Šv. Lau
ryno bažnyčioje Broadmeadow. Iš
pažintys valandą prieš pamaldas.

SYDNEY
Biržely minėtini ne tik skau

dūs ir tragiški įvykiai, bet ir re
zistencija bei sukilimas birželio 
22-27 d.d. Tomis intencijorhis ir 
mintimis kviečiami visi dalyvauti 
lietuviškose pamaldose birželio 23 
d, sekmadienį 11.30 vai. Lidcombe. 

Pamaldose giedos “Dainos” cho
ras vad. muz. K. Kavaliausko.

Kun. P. Butkus

SVARBI LOTERIJA
Melbourno Moterų Seklyčios 

Rengimo Komitetas turi dar tru
putį skolos ir dar šiokių tokiu maž 
možių trūksta seklyčiai. Todėl ne
atleidžiamos iš darbo ruošiame 
LOTERIJĄ-RAFFLE. Pirmas 
prizas dail. A. Vingio dovanotas 
paveikslas antras — transistori- 
nis nešiojamas radio aparatas ir 
trečias — elektrinė antklodė. Lo
terijai bilietai platinami jau da
bar. Paskutinis mūsų darbas ir už 
pasisekimą visiems iš anksto dėko
jame.

MMSR K-tas

PATIKSLINIMAS
Rašant Seklyčios Rengimo Ko

miteto darbų apžvalgą netyčia li
ko nepaminėti mūsų brangūs tal
kininkai: p.p. V. Ališauskas ir J. 
Smilgevičius įvedė seklyčiai elek
trą; V. Adamkavičius ir P. Adam- 
kavičienė, P. Dargienė ir R. Pe
truševičienė talkininkavo bufetuo 
se ir visuose kituose darbuose — 
visiems gili padėka. Ačiū p.p. Kes- 
minams Morningtone už vietą ge
gužinei jų sodyboje. Nuoširdžiai 
atsiprašau už neapdairumą, nes 
pamiršti tikrai nenorėjau .

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju.
A. Matukevičienė

PATIKSLINIMAS
Pereito M.P. numerio Studentų 

Žodyje aprašant mokslus baigu
siuosius paminėta, kad mediciną 
baigė Vidas Paltanavičius, o tu
rėjo būti Vidas Mikutavičius.

Dėl įvykusio netikslumo -malo 
niai atsiprašome.

Red.
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