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ATSARGA GEDOS NEDARO

Sovietų spaudimas Čekoslovaki
joje geriausiai iliustruojamas ka
rikatūra viename literatūros žur
nale. šalia liberalų manifesto, ka
rikatūroje vaizduojamas milžinas 
Brežnevas piląs ant mažo namu
ko vandenį. Nykštukas (Dubče- 
kas) iškišęs pro langą galvą, šau
kia:

“Mano namas dar nedega”!
Sovietams nepalankią padėtį Če

koslovakijoje Maskva rimtai ruo
šėsi pirma padegti, o vėliau šok
ti iš visų pusių ir užgesinti. To
kių veiksmų sovietai būtų ėmęsi 
tik blogiausiu atveju, jei čekai 
iš tolo būtų nesukalbami.

Keturias dienas trukę posėdžiai

bei puoselėjimo savo krašte hu
manitarinio komunizmo. Visgi 
Bratislavos sutartis ir jos kaina 
liberalizmui lieka nežinomu juo
du dokumentu ne tik čekams, bet 
ir visam pasauliui.

KAS LAIMĖJO?
Iš paskutinio čekų- sovietų susi

tikimo galima susidaryti vaizdą, 
kad abi pusės darė stambių nusi-

Sjiandieninė lietuvių tautos 
priespauda nėra istorijoje pir
moji. Vergavo lietuvių tauta ir 
ligi 1918-jų metų. Bet ano meto 
lietuvių išeivija ir likusieji pa
vergtame krašte sudarė nedalo
mą vienetą. Praktiškai toji pati 
krašto pavergimo padėtis yra ir 
šiandie, bet tik šiuo kartu gud
riai jvestas naujas elementas — 
idėja, kuri padaro mus vienų 
kitiems priešais. Per ją ir dėl jos 
mes nemokame vieni su kitais 
susikalbėti, santykiauti, vieni ki
tiems pagelbėti. Tiek iš vieno 
pusės, tiek iš kitos nematoma, 
kad krašte yra okupacija, bet 
dažnai kaltiname vieni kitus ide
ologiniais motyvais.

Užtektų tik išjungti bent ab- 
iš įtampos lauko

sius daugumoje laiko daugiau 
savos idėjos priešais, bet ne ne
laimingais pavergtaisiais. O juk 
idėjinė prievarta nemažiau sun
kesnė, kaip kad senovės galerų 
vergija.

"Idėjos, jei didžios, nemiršta 
kaip įmonės”, — dar ir šiandie 
su tam tikra iškilme skamba mū
sų didžiojo dainiaus Maironio 
žodžiai. Ne vienas, šiais skam
biai žodžiais vadovaudamasis, gal 
pasidarė tariamai logišką išvadą, 
kad dėl to idėjos esančios kažkas 
daugiau, negu pats žmogus, nes 
jos "nemiršta kaip žmonės".

Bet čia ir yra pati liūdniausia 
ir pavojingiausia vieta gretinant 
žmogaus praeinamumą ir idėjos 
pastovumą. Išeitų, kad kas ilgiau 
tveria, tas ir aukščiau stovi. Ir 
kaip tik dėl to nelogiško sugre
tinimo dažniausiai žmogus auko
jamas idėjos vardan. Ir jeigu pa
žvelgsime į žmonijos istoriją, 
tai neginčijamai turėsime pripa
žinti, kad daugiau žmonių buvo 
paaukota skelbiant ar ginant bet 
kokias idėjas, negu kad jų žuvo 
visai kitokiais motyvais. Patys 
nuožmiausi ir kruviniausi karai 
buvo vedami ne dėl duonos ir 
ne dėl kokių kitokių konkrečių 
gėrybių, bet dėl idėjų. Juk pa
stačius bet kokią idėją aukščiau 
žmogaus, jau toji idėja, nors ir 
iš pažiūros kilniausia, pasidaro 
tironu, kuriai aukojami kiti, jos 
neišpažįstantieji.

Vėl gi iš kitos pusės užmirš
tama, kad ne žmogus idėjai, bet 
idėja žmogui. Žmogus yra idė
jos kūrėjas ir jos nešėjas. Kaip 
gaila, kad dar ir šiandie, šiais 
dvidešimtojo amžiaus racionaliz
mo ir civilizacijos laikais, idėja su Maskvos politbiuru, o penktą 
vis tiek tebegalioja kaip trium- su Waršuvos paktu, baigėsi kom- 
fuojantis tironas, kuriam aukoja- promisiniu sutarties pasirašymu 
ma milijonai gyvybių ir kurio Bratislavoje. Vakarų koresponden 
vardan taip pat milijonai prievar- tai seką politinius įvykius rytų 
taujami ir terorizuojami. Europoje mano, kad ir paskutinis

Gražu, kai tam tikros idėjos susitikimas baigėsi Dubčeko per- 
realizuojamos žmogaus gerovei, gale. Būk tai Dubčekas žingsnio 
Tada susidaro tos ar kitos idėjos nepasitraukęs nuo užsibrėžto libe- 
rateliai, kuri jų narius jungia ir ralaus kelio, triukšmingų reformų, 
paverčia broliais. Tačiau juo la
biau toji idėjos galia išsiplečia, 
tuo labiau ji nepakenčia šalia 
savęs kitų idėjų. O juk ne kiek
vienam gali galioti toji pati idė
ja. Štai čia ir susidaro toji žmo
nių gyvenime idėjinių santykių 
įtampa, kuri nešivengiamai išsi
vysto į antagonizmą. Tam pa
vyzdžių netrūksta ne vien tik is
torijoje, bet ir mūsų kasdieninia
me gyvenime. Tada idėjos su
skaldo ir išskiria ne tik šeimas, 
bet ir tautas.

Skaudžiausia, kad idėjos ypač 
vykdo labai pragaištingą darbą 
ir mūsų tautoje šiandie, kada pa
ti tauta yra didžiausiame pavo
juje ir kada jai taip būtina vie
nybė ir meilė lietuvio lietuviui, 
nesvarbu, kokios jis idėjos bebū
tų. Ypač tai ryšku, kada idėja 
tuos pačius lietuvius skiria į du 
priešingus polius — jie ir mes. 
Pagalvokite tik apie lietuvius pa
vergtoje Lietuvoje ir lietuvius iš
eivijoje. Ir vieni ir kiti tie patys 
vienos tautos nariai, bet tarp 
abiejų stovyklų stovi ne tiek ge
ležinė uždanga, kiek nepramuša
ma idėjinė siena. Vyraujanti 
okupuotoje Lietuvoje idėja su
maišė galvas ir tiems okupanto 
pastatytiems pareigūnams, kad strakčiai 
jie savo apakime neskiria, kur idėją — komunizmą, ir aiškiai 
laisvė, ir kur vergija. Lygiai ir pamatytume, kokia yra realioji 
šioje pusėje esantieji pavergtuo- padėtis. Tada visai kitoj šviesoj 

atsidurtų ir mūsų nusiteikimai ir 
santykiai, ir kovos už laisvę prie
monės bei būdai, pamatytume 
lietuvį kaip savo brolį, kenčiantį 
svetimųjų priespaudą, o ne kaip 
ideologinį priešą. (v.k.)

Atkirtis komunistams
Penktasis šių metų italų kalba 

leidžiamas Elta-Press biuletenis 
susirėmė su Italijos komunistų 
partijos vadu Luigi Longo. Proga 
susidarė iš priešrinkiminio televi
zijos surengto pasikalbėjimo su 
Longo. Televizijos pokalbių vedė
jas tarp kita ko paklausė komu
nistų vadą, kaip jis aiškina tokį 
dalyką, kaip Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos padėtį, kurios buvo nepri
klausomos valstybės, bet Antrojo 
pasaulinio karo metu buvo rusų 
užimtos ir savo nepriklausomybės 
lig šiol neatgauna.

Longo į klausimą atsakė užsi
merkęs “Jūs kaltinat Sovietų Są
jungą, kad ji užgniaužusi lietuvių, 
latvių ir estų laisvę. Bet jūs tuo 
pasirodot, kad esat blogai infor
muoti. šios tautos gyvuoja kaip 
nepriklausomos respublikos didžio

joj socialistinių respublikų konfe
deracijoj”...

Nors toks papūgiškas komunis
tų vado paaiškinimas neišdildė 
klausime pasakyto fakto apie 
Baltijos tautų padėtį, Elta-Press 
pasinaudojo ta proga pateikti ita
lų laikraščiams informacijų, kaip 
ištiktųjų Baltijos valstybės pate
ko į tą didžiąją konfederaciją” ir 
ką jos tenai turi. Ta duomeni
mis apsti informacija baigiama 
tokia pastaba:

“Jeigu visa tai gerbiamasis Lui
gi Longo laiko galima apibūdinti, 
kaip “nepriklausomybę”, o ne gry
ninusį rusišką kolonializmą, tai ky 
la klausimas, ar Italijos komunis
tų partijos vairas nebus patekęs 
į rankas asmens, kuriam trūksta 
ir intelekto ir sąžiningumo!”

I tą susirėmimą dėmesį kreipia

Po pasitarimų Bratislavoje, kur 
dalyvavo sovietų, lenkų, rytų vo
kiečių ir bulgarų bei čekoslovakų 
atstovai, kaip skelbiama, čekoslo- 
vakai palikti bent kuriam laikui 
ramybėje. Čekoslovakų komunistų 
vadas A. Dubček grįžęs iš tos kon
ferencijos paskelbė tautai, kad so
vietinis spaudimas atslūgęs. Bet 
ar ilgam? Iš savo pusės sovietai,

ir biuletenio pirmo puslapio ilius
tracijos: užsimerkęs Luigi Longo, 
šalia jo — dviveidžio Januso pie
šinio variantas (vienas veidas 
Hitlerio, kitas Stalino), nacių-ru- 
sų agresijos pakto pasirašymo nuo 
trauka, Raudonosios Armijos į 
Lietuvą įžygiavimo nuotrauka ir 
Pravieniškėse atkastų lavonų ma
sės nuotrauka, po kuria parašas 
— “Prasideda lietuvių tautos 'ne
priklausomas’ gyvenimas”...

(ELTA)

MUSU PASTOGE
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Politikos vingiuose
leidimų, čekų laimėjimas, jeigu 
taip galima pavadinti, atsiektas 
tuo, kad sovietų militarinė in
tervencija (Maskvos vadinama 
tarptautinė jėga pakol kas nebus 
naudojama. Taip pat ir Waršu- 
vos sudaryta rezoliucija, kaltinan
ti Dubčeką buržuazine ir komuniz
mo vienybę skaldančia tendencija, 
nebuvo priimta, čekai po didelio 
įtempimo galės kiek atsikvėpti. De 
ja, demokratinė erdvė nuo da
bar bus ribojama.

Kremliaus politbiuras taip pat 
negrįžo tuščiomis rankomis. Nors 
politbiuras neparsigabeno Dubče- 
ko Maskvon sušaudymui, tačiau 
jam davė pakartotinai dar vieną 
progą “pasitaisyti” ir peržvelgti 
jo daromą žalą komunizmui. Pa- 
puolus vargšui tarp kūjo ir prie
kalo kitos išeities neliko kaip tap
ti “solidariu” Waršuvos pakto rė
mėju. Be to, Prahos Centriniame 
Komitete turės būt vykdomi pa
gal Maskvos duotą sąrašą nepa-

V. BERNOTAS

lau-tikimųjų išvalymai. Toliau 
žiant Dubčekui ranką teko sutik
ti ir likti ištikimais Kremliaus 
draugais ir kaip praeity vesti ko
vą prieš imperialistinius kapita
listų siekimus.

Sutarties detalės gal niekada 
neišeis į aikštę, tačiau nauja, kad 
ir pažabota politinė kryptis, ne
trukus bus žinoma pasauliui. Sle
piant sutarties detales čekai patys 
savęs klausia: kokia kaina mes 
buvome parduoti Bratislavoje? Iš- 
tikrųjų, Dubčekui pasirinkimo ne
buvo.

Kalifornijos garsiame Miami 
Beach kurorte vyksta respubliko
nų partijos sąskrydis. I šį miestą 
suvažiavo 1333 respublikonų dele
gatai nominuoti partijos kandi
datą į artėjančius J.A.V-bių pre
zidento rinkimus, žymiausi as
menys kandidatuojančių sąraše: 
buvęs vice-prezidentas — advoka
tas Richard Nixon, New York

valstijos gubernatorius Rockefell
er ir Kalifornijos gubernatorius 
Ronald Reagan.

Pirmame bandomajame rinkime 
kandidatas Nixon gavo daugiau
sia balsų, bet nesudarė reikalin
gos 51% daugumos. Antrame ban
dyme Nixon’o pozicija pasitaisė, 
bet tuo pačiu ir 
smarkų impulsą, 
nas respublikonų 
mėjo su nemaža
žvelgiant susidariusius 
sunkumus, būtų labai keista, o gal 
tipiškai amerikoniška, jeigu buvęs 
filmų aktorius Ronald Reagan bū
tų tapęs respublikonų kandidatu. 
Šiuo kartu laimė, kad tik 20% res
publikonų partijos delegatų suda
rė moterys. Kitaip, renkant pre
zidentą ir atsižvelgiant į 
dą, neginčijamai moterys 
tų filmų artistą.

išvaiz- 
išrink-

PRIEŠ 20 METŲ
Kaipo mandatinei jėgai 

muose Rytuose, Didž. Britanijai 
atiteko pareiga palaikyti tvarką 
Palestinoje. Palestinos padalini
mas ir nepriklausomumas nuo ki
tų britų laimėtas teisėtu keliu 
Jungtinėse Tautose. Tačiau tran-

Arti-

Trys Mūsų Pastogės” "didieji”, netikėtai susitikę Spaudos Baliuje (iš kairės): re
daktorius V. Kazokas, A LB Krašto Valdybos pirmininkas S. Narušis ir admini
stratorius B. Stašionis. Vilkaičių nuotrauka

Įvykiai pasaulyje
Amerikoje paskelbta sensacinga 

žinia, kad pereitą savaitę pagauti 
prieš du mėnesius Atlante dingu
sio amerikiečių povandeninio laivo 
“Scorpion” slapti radijo signalai. 
Laivas paskelbtas oficialiai žuvu
siu. Kai kas daro išvadas, kad 
galėjęs laivas patekti į nežinomo 
priešo rankas, kuris dabar naudo
jus tuos slaptus signalinius kodus. 
Klausimas toliau tiriamas. Su tuo 
laivu dingo drauge ir 99 jūrinin
kai.

norėdami užtušuoti Bratislavos 
pasitarimus, savoje spaudoje pas
kelbė, kad “ramus, išmintingas ir 
broliškas reikalų išsiaiškinimas at
statė draugiškus santykius tarp 
socialistinių valstybių”.

Vienas danų prekybininkas 
bėgo į salą ir joje išgyveno 
dienų norėdamas atsikratyti 
kymu. Kad užsimirštų rūkymą 
skaitė knygas, sprendė kryžiažo
džius ir tt Kažin, ar jo pastangos 
pasiteisins?

pa- 
16 

rū- 
jis

Filipinų sostinę Manilą ištiko 
skaudus žemės drebėjimas. Spėja
ma, kad apie 500 žmonių žuvo. 
Daugelis žmonių tebėra griuvė
siuose ir kasdien dar atkasama ne
gyvų arba sužeistų.

Anglijoje pasigendama slaptų 
dokumentų-planų, pagal kuriuos 
buvo suprojektuotas naujausias 
televizija vairuojamas raketų prie 
taisas. Spėjama, kad neišaiškinti 
šnipai juos išvogę. Anglai labai su- 
sirūpihę, nes esą tai revoliuci
nis išradimas.

Gen. D. Eisenhower paskutiniu 
metu persekiojamas širdies prie
puolių. Per tris mėnesius jį išti
ko trys šidies priepuoliai. Jis yra 
nuolatinėje gydytojų priežiūroje. 
Buv. JAV prezidentas gen. Eisen
hower šiuo metu jau 77 metų.

1968 m. rugpiūčio 12 d.

R. NIXON

Reagan gavo 
Galiausiai Nixo- 
nominavimą lai- 
persvara. Atsi- 

Nixonui

KANDIDATAS
{ PREZIDENTUS

Pereitą savaitę Miami Beach 
Floridoje įvyko JAV respublikonų 
partijos konvencija, kurios metu 
buvo partijos nominuotas kandida
tu j JAV prezidentus Richard Nix
on. Respublikonams valdant Ame
riką jis buvo prie Eisenhowerio 
Viceprezidentu. Didžiausias jam 
konkurentas buvo New York val
stijos gubernatorius Rockefeller.

ziciniame laikotarpy Jungti Tau
tos neįstengė sukurti autoriteto, 
nei tarptautinės kariuomenės 
tvarkos palaikymui.

Balsuojant padėtį, J.A.V-bės 
pasiūlė neatidėliojant įleisti dar 
100.000 žydų immigrantų. Bet ir 
savam pasiūlymui Amerika atsi
sakė imtis taikos išsaugojimo at
sakomybės. Anglija atsidūrė keb
lioj padėty. Iš vienos pusės, gau
sėjant emigrantų skaičiui — didė
jo atsakomybės rūpesčiai ir trau
kėsi j šoną britų draugai. Iš ki
tos pusės, Palestinoje pradėjo for
muotis nelegali armija, kuri pakė
lė ginklą ir užvedė aršią kovą 
prieš britus, kad šiems atsitrau
kus galėtų sauvališkai iš arabų 
atkariauti žemes ir įsteigti Izra
elio valstybę.

Užpereitą savaitę Bulgarijos sos
tinėje Sofijoje įvyko devintasis ko
munistų organizuotas pasaulio jau 
nimo festivalis. Ir šis kongresas 
praėjo pagal komunistų nukaltą 
trafaretą kaltinant amerikonus 
imperializmu, tačiau nebuvo ke
liamas klausimas čekoslovakų, ku
rie nesilaiko komunistinės vieny
bės.

New Statesman 
sovietų laikyse- 
atžvilgiu. Nors

Anglų žurnalas 
kietai kritikuoja 
ną Čekoslovakijos 
žurnalas ir antiamerikietiškas, vis
tik pamini, kad jeigu taip Ameri
ka prievartautų tokią Norvegiją, 
kaip kad Sovietų Sąjunga Čeko
slovakiją, koks būtų pasauly su
judimas. Jame rašome, kaip so
vietai kišasi į kitų vidaus reika
lus, kada jie patys nuolat karto
ja, jog asmenų ir ypač tautų inte
gralumas turįs būti nepažeistas.

Popiežiaus Pauliaus VI-jo enci
klika gimimų kontrolės klausimu 
susilaukė labai aštrios kritikos ne 
vien iš pasauliečių, bet ir iš vi
sos eilės aukštų katalikų dvasiš
kių. Senasis katalikų bažnyčios 
priežodis "Roma prabilo, dalykas 
baigtas” (Roma locuta causa Ani
ta) šį kartą nepasitvirtino, bet 
sukėlė dar didesnių abejonių. Ypač 
kelia balsą kitų bažnyčių atsto
vai, kurie tvirtina, kad šioji en
ciklika sugriovusi ekumeninę dva
sią.

NAUJI LEIDINIAI
Lietuvos Socialdemokratų Parti

jos Užsienių Delegatūros Veikimo 
Gairės.

Išleista 1968 m. Londone, Didž. 
Britanijoje. 23 psl. Turiny šios 
partijos programos bruožai, jos 
požiūris į kapitalizmą, komunizmą 
demokratiją ir valstybę. Šios par
tijos veiklos gairės buvo priimtos 
1967 m. rugsėjo 16-17 d.d. suva
žiavime Amerikos Jungti Valsty
bėse.

H. Tautavaiča. The Cemetery of 
Nations in the Siberian Tundra. 
Tai toji pati autorės išgyvenimų 
knyga, kuri 1962 metais buvo iš
leista lietuviškai, o dabar pakar
tota angliškai. Išleido Lietuvos 
Socialdemokratų Sąjunga Ameri
koje 1968 m. 112 psl., kaina $1.75. 
Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done (Anglijoje).

Kazimiera# Barėnus. Atsitikti
niai susitikimai. Išleista autoriaus 
lėšomis. 216 psl. Kaina $2.50. 
Spausdinta Nidos spaustuvėj Lon
done 1968 m.

Tai 
pasakojimai, kurių 
konkrečiai 
ištisai šie visi pasakojimai bu
vo perleisti per 
vį, kad būtų sumažinti išleidimo 
kaštai.

gyvi beletristiniai 
autorius net 

neįvardina. Beveik

EwropoB Lietu-

JI Vatikano susirinkimo doku
mentai, antroji dalis, dekretai ir 
pareiškimai, 304 psl., vertė prel. 
Vytautas Balčiūnas ir Anicetas 
Tamošaitis, SJ., kaina $3.50. Tai 
Krikščionis gyvenime serijos ant
ras leidinys. Spaudė — Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuvė.

Trakuose, pasirodo, nėra nė vie
nos benzino “kolonėlės”, nors Tra
kai jau seniai stengiasi būti iš tu
ristų lankomiausių vietų. įstaigos 
ar įmonėlės, turinčios motorveži- 
mį, laiko benzino atsargų sandė
liuose. Toks ligoninės sandėlis bu
vo užsidegęs. Pasibaigė palyginti 
laimingai, nes statinės (į kurias 
kaip tik buvo pilamas benzinas) 
nesprogo. Tai sudarė progos reika
lauti įtaisyti Trakuose nors vieną 
benzino pardavimo stotelę (“kolo
nėlę”). (E)

Italijoje sudužus keleiviniam 
lėktuvui netoli Milano 18 žmonių 
žuvo, bet 88 stebėtinu būdu išli
ko gyvi.

1
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JONAS SOUVNAS

Kas tas "BA i rV ?

KONKRETUS PAVYZDYS
Neseniai viena šviesi prošvaistė — V-ji tautinė skautų sto

vykla — pasibaigė. Žinoma, su ja nepasibaigė nei skautavimas, 
nei stovyklavimas. Dabar mes viliamės, daugumas skautų dar 
entuziastingiau, dar smarkiau dirbs savo organizacijos labui ir 
zletuviško jaunimo gerovei. Skautai ir ateityje stovyklaus, nors 
ir ne tokiu dideliu maštabu kaip šįmet.

Nėra abejonės, kad šalia mūsų gausios skautijos organiza
cinės globos mūsų lietuviškoji ateitininkija yra kita nepaprastai 
reikšminga ir įtakinga jaunimo organizacija. Ir ši organizacija 
priglaudžia didelį būrį “benamių”. Ir ši organizacija stovyklau
ja bei talkininkauja jaunimo lietuvybės išlaikyme.

Tam tikru atžvilgiu Siaurės Amerikos ateitininkija yra lai
mingesnė, negu mūsų skautija. Kalbu apie nuosavo kampo — 
vasaros stovyklos turėjimą. Jeigu skautai dėka geradario Rako 
turi tik didelį žemės plotą ir šiokius tokius įrengimus vasaroji
mui, tai ateitininkija gali didžiuotis Lietuvių R. Katalikų Fede
racijos stovykla Dainava, kurioje jie jaučiasi kaip namie, nes 
šitoji stovykla ir buvo įkurta padėti katalikiškajam lietuvių jau
nimui.

Dainavos stovyklos kelias buvo ir tebėra ne tik garbingas, 
bet ir sėkmingas visais atžvilgiais — tiek dvasiniu, tiek ir mate
rialiniu.

Nebuvo lengvas Dainavos stovyklos įkūrimas^ Buvo sunkios 
ir baugios pirmosios dienos. Tačiau, ačiū Dievui, daugelio pa' 
sišventėlių dėka šiandien Dainava yra kiekvieno Siaurės Ameri
kos lietuvio pasididžiavimas. O kad šia stovykla mes dabar gali
me džiaugtis, tenka dėkoti Detroito lietuviams ir visiems kitiems, 
entuziastingai pritariusiems ir stovyklą parėmusiems mūsų tautie
čiams. Jeigu mes manome, kad Detroito lietuviams tenka di
džiausia padėka, tai nėra abejonės, išskirtinai turime paminėti 
vieną detroitietį. Tai Dr. Adolfas Damušis. Ne veltui jis vadina
mas Dainavos stovyklos tėvu. Man asmeniškai teko stebėti ir 
retkarčiais susidurti su šiuo žmogum. Negalima buvo atsistebė
ti nei jo pasišventimu, nei entuziazmu, nei pagaliau gyvenimišku 
reikalo supratimu. Ir kartais žmogus galvoji, kiek mes galėtume, 
nuveikti, jeigu turėtume daugiau damušių.

Menu pirmąsias Dainavos įkūrimo dienas. Tuo laiku Lietu
vių R. Katalikų Federacijos centro valdyboje (teko tada joje 
dirbti) buvo nemažai priešingų žmonių Dainavos įkūrimo, o ypač 
jos išlaikymo idėjai. Bet nei Dr. A. Damušis, nei kiti centro 
valdybos nariai gundymams ir bandymui perleisti Dainavą Michi- 
gano vyskupijos žiniai nepasidavė. Ir čia didžiausias nuopelnas 
tenka Dr. A. Damušiui.

O Dainava augo ir bujojo. Plėtėsi dienomis. Buvo statomi 
nauji vasarojimui namukai, valomas ežeras, lyginama žemė, so
dinami medžiai ir gėlės. Pasekmė? Šiandien Dainavos stovykla 
yra tartum perlas lietuvių išeivijos veikloje. Ji išgražėjo, ji pasi
darė turtinga.

Neseniai mus pasiekė metinė veiklos apyskaita. Skaitome: 
pernai metais turėta viso $43,447.23 pajamų. Ir tai tik per vie
nerius metus! Ne veltui šiandien — skaitome pranešime toliau — 
Dainavos bendras turtas siekia net $211,358.76. Dabartinė Dai
nava išsipuošusi puikiu ežeru, trimis didžiuliais stovyklavimo pas
tatais (vienas jų įruoštas net žiemos stovyklavimui), dviems salė
mis, seselių namuku ir koplyčia. Svečiams įrengta persirengimo 
vieta ir valgykla su virtuvėle.

Tačiau būtų klaidinga įvertinti Dainavą tik medžiaginiu at
žvilgiu. Dainavos dvasinis turtas didesnis, negu medžiaginis. Dai
nava tapo ne tik jaunimo užuovėja, bet taip pat ir lietuvių kultū
rinės veiklos centru. Čia ruošiami įvairūs kursai, mokytojų su
važiavimai, literatūros vakarai ir kt.

Jeigu Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Federacija ir dau
giau nieko nenuveiktų, jeigu ji daugiau ir neįneštų nieko į mūsų 
kultūrinį lobyną, mes jos egzistenciją turėtume pateisinti vien tik 
dėl to, kad įkūrė Dainavos stovyklą. Tai bene konkrečiausias 
mūsų išlikimo liudininkas išeivijoje.

Ar Dainava išliks lietuviams, ar ji neatiteks vietos vyskupi
jai, kaip tai nutiko su kitomis mūsų institucijomis bei lietuviško
mis parapijomis? Nemanau. Dainavos valdymui sudarytas tvir
tas statutas, kuriame, lemiamą balsą turi ne tik katalikiškų orga
nizacijų atstovai, bet taip pat ir kiekvienas rėmėjas — šimtinin
kas (asmuo,paaukojęs Dainavai $100.00). Finansiniu atžvilgiu 
stovykla yra taip pat geroje padėtyje, šiandien Dainava turi tik 
$21,338 skolos. Rėmėjų ir padėjėjų Dainavai netrūksta. Užtik
rinta : tol, kol Dainava domėsis susipratęs lietuvis, kol jos neap
leis Detroito lietuviai, kol ja tėviškai rūpinsis Dr. Damušis ir 
kiti pasišventėliai, tol Dainava gyvuos.

Gi keliaujantiems pasaulio lietuviams norėtume, kartu su lie
tuviu poetu tarti:

Jei per Michiganą keliausi kada, 
neužmiršk aplankyt Dainavos. 
Tai kertelė pačios Lietuvos...
Čia atgims ne tik tai viltis, 
Čia atsigaus dvasia ir širdis.

1965 m. lapkričio 13 d. žmonės 
rinkosi į Madison Square Garden, 
New Yorke, net iš Kalifornijos. 
Policijos apskaičiavimu, po mani
festacijos, eisenoj į Jungtines Tau 
tas dalyvavo apie 14,000 žmonių 
(daugiausia tai buvo lietuviai). 
Kas negalėjo asmeniškai dalyvaut, 
auką siuntė, ir pinigų liko tiek, 
kad jais tapo įkurta radio valan
dėlė (kuri šįmet atsikvietė net 
“Gražinos” koncertinį pastatymą 
iš Čikagos!). Atmintinas tai bu
vo įvykis.

Manifestacija ir eisena į Jung
tines Tautas buvo pirmoji dalis

“žygio” ir turėjo atkreipt New 
Yorke susibūrusių diplomatų dė
mesį į Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos dabartinę padėtį. Antroji dalis 
buvo tiesioginis JT misijų (taip 
vadinasi ambasados) lankymas, su 
įrodymais, kaip varžomos teisės 
baltų šalyse, kaip naikinama tiky
ba, kaip varoma rusifikacija. Prie 
kruopščiai paruoštų dokumentų 
buvo ir Molotovo-Ribbentropo pak
to fotokopijos ir visa eilė kitų 
duomenų.

Delegacijos turėjo dokumentus 
asmeniškai perduot aukštiem pa
reigūnam misijose ir kreiptis su

VASAROS STOVYKLA ALPĖSE
Autonominis Aostos slėnis, lie- kokią kitą lietuvišką dainą, kad

pos mėnuo
Jau antra savaitė kai Italijos 

Alpėse, autonominiam Aostos slė
ny, prie tikrai žavingo Alpių ka
ralaičio Červino-Matterhomo, lie
tuviško kryžiaus paūksmėj, krykš
tauja būrys lietuviško jaunimo iš 
pačios Italijos, iš Vokietijos, Bel
gijos ir Anglijos. Viso 27 berniu
kai ir 18 mergaičių.

Stovyklos didžiumą sudaro lietu- 
viukai-lietuvaitės iš Vokietijos, p. 
Vikt Kurgono su tėvu Konstan
tinu OFM suverbuoti West- 
falijos apylinkėj.

Kadangi berniukų tik vienas pil 
nai užsimokėjo už pragyvenimą, o 
kiti neįstengė nei 4 markėm (1 do
leriu) prisidėti, tai reikėjo prašy
tis paramos. Berniukų stovyklą 
parėmė: BALFas prie 300 dol. 
papildomai pridėdamas kitus 200, 
J. Vaneikis iš Chicagos — 20 dol., 
T. Mickus iš Briuselio — 40 dol., 
Vatikano radijo valand. vedėjas 
kun. dr. Vyt. Kazlauskas iš Ro
mos — 16 dol. Kultūriniai sto-

net kiti alpinistai sustoję gėrisi! 
O kas ryt, Alpių žydrynėn lais
vai kylant Lietuvos Trispalvei, su
tartinai traukia “Lietuva, Tėvy
ne mūsų...”!

Bet ir kaip gaila — ir liūdna! 
— kad dažnas berniukas ar mer- 
giatė lietuviškumo atžvilgiu teturi 
tik lietuvišką vardą (kurio nere
tai dar nei gerai ištarti neįsten
gia); o kai kada nei to neturi! Ir 
tokiems Lietuva — tai koks toli
mas, nepažįsttamas, gal net neįdo
mus, kraštas...

Jei turėtume spręsti iš stovyk
lautojų, reikėtų sakyti, kad nutau- 
timas Vokietijoj eina šuoliais. 
Nors buvo užtikrinta, kad stovyk
lautojai — lietuviai, tačiau šiek 
supranta, o kiti (ir kitos) — anei 
žodžio!

Tokiems — ir tokioms —, aišku, 
nepakanka trijų savaičių stovyk
los, kad pilnai atgimtų lietuvybei.

Yra kuo susirūpinti.
Alpininkas

prašymu (Appeal) iškelti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pavergi
mą visų tautų svarstymui. Ka
dangi tas prašymas buvo baltų 
vardu, tai visa vadinosi Baltic Ap
peal to the United Nations, su
trumpintai Ba tun. Tam tikrose są
lygose šis vienetas eina kaip Un
ited Baltic Appeal, UBA. šiuo 
vardu jis prašėsi būt priimtas ste
bėtoju Teherane, žmogaus teisių 
konferencijoj. United Baltic Ap
peal prašymas buvo svarstomas 
dvi dienas ir pateko j Jungtinių 
Tautų oficialius protokolus! Pri
ėmimui išskirtinai priešinosi So
vietų S-ga, pavadindama United 
Baltic Appeal “agitatorių gauja.”

Misijų lankymas turėjo būt 
vienkartinis žygis. Tačiau tam iš
kilo praktiška kliūtis: delegacijos 
pririnko daug vertingos medžia
gos, kurios nebuvo galima igno
ruoti. Pavyzdžiui, paaiškėjo, ku
rios šalys laiko baltų klausimą 
baigtu (eilė Europos šalių), ku
rios imtųsi jį diskutuoti (eilė Pie
tų Amerikos šalių), kurios iš vi
so piiiną kartą apie tokias šalis 
girdi (eilė naujų Afrikos tautų). 
Reikėjo nedelsiant pilniau infor
muot sudomintas šalis, palaikyt 
užmegztus ryšius, atsakinėt į pra
šymus specifinių dokumentų. At
sirado daug svarbaus darbo ir ne
buvo kam jo pavest. Visiems prie 
Batun’o dirbusiems ėmė aiškėt, kad 
vienetas, kuris darbą pradėjo, tu
rėti] jį ir tęst.

Tačiau, vienos dienos manifesta
cijai ir eisenai taip pavykus, lie
tuviuose dalykas skaitėsi sėkmin
gai užbąigtas. Net misijų lanky
mas nebedomino nei spaudos, nei 
visuomenės.

Darbą tęst stojo latviai. Nors 
Batun’o ofocialia galva tebebuvo 
prel. Balkūnas, latvių pinigais

buvo įrengta pastovi raštinė, pa
samdyta pilnalaikė sekretorė. Per
nai aukų atžvilgiu tautinės sek
cijos stovėjo taip: lietuviai: $387. 
20, estai: $957.49, latviai: $5,902. 
99 (žiūrėdami į šiuos skaičius at
siminkim, kai lietuviai yra pati 
skaitlingiausia grupė!). Viena lat
vė, dirbusi Jungtinių Tautų finan
sų skyriuj (o su tuo skyrium rei
kalo (turi visos misijos), turinti 
visokių pažinčių, nutarė pasitraukt 
iš pareigų ir grįžt į Jungtines 
Tautas kaipo žurnalistė, sekt Ba- 
tun’ui JT nuotaikas iš vidaus. 
Taip Batun’as pirmas sužinojo 
apie p. Diržinskaitę-Piliušenko ir 
jos kalbos turinį, apie Sovietų 
planuojamą taktiką būsimose dis
kusijose apie tikėjimo laisvę ir 
t.t.

Net Batun’o ženkliukui konkur
są laimėjo latvis, sėkmingai su
jungęs skaičių 3, raide B ir ro
dyklę — reiškia, trys baltų tautos 
vieningai siekia tikslo, laisvės.

štai kaip atsirado Batun’as. Jo 
esmę geriausia išsakys jo princi
pai:

1. Batun’as pasisako už visų 
tautu apsisprendimo principą ir 
palaiko jo visuotini įgyvendini
mą. Todėl Batun’as yi\a priešin
gas imperializmui, kolonializmui 
ir bet kurios tautos išnaudoji
mui kitos tautos naudai, visose 
išnaudojimo formose.

2. Pirminis Batun’o tikslas 
yra išgauti apsisprendimo teisės 
įgyvendinimą Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai, pašalinant sovietų 
okupaciją ir atstatant jų valsty
binę nepriklausomybę.

8. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vidinių politinių, socialinių 
ir ekonominių sistemų klausimų 
sprendimas priklauso tų kraštų 
žmonėms, išskiriant tačiau oku
pacinės valstybės kolonialistus.

Elona Vaišnienė 
New Haven, Conn.

vykią praturtino V. Matulaitis iš 
Toronto, pasiųsdamas 111 skaid
rių iš Lietuvos istorijos bei geo-
grafijos. “Tebūnie ir mano trupu
tis darbo įdėta Jūsų lietuviško dar
bo palengvinimui”, rašo aukoto
jas iš užjūrio.

Berniukų stovyklai vadovauja 
Romoje studijuojantis diak. Her
manas Šulcas, o mergaitėms — 
ponia dr. Birutė Valterienė (ku
riai talkininkauja dukra Audrilė) 
iš Didžiosios Britanijos.

Išvykos į skaidrius Alpių eže
rėlius bei snieguotas viršūnes (ku
rių papėdėj šen bei ten slypi bal
tutė Alpių žvaigždė — edelveisas) 
laužai, dainos, žaidimai, sporto 
rungtynės, bendra malda, žavėji
masis nuostabia Dievo gamta, 
trumpi pokalbiai, kartas nuo kar
to iškelta gera mintis, sveikas oras 
ir geras maistas ppzityviai veikia 
jauną kūną ir imlią dvasią.

Stovykloj nevienas gal pirmą 
kartą pasijunta lietuvis-lietuvaitė 
ir pats pastebi, kad lietuvių esa
ma daugiau; gal pirmą kartą iš
vysta Lietuvos Trispalvę, prade
da drąsiau tarti kelis lietuviškus 
žodžius, pradeda šį tą daugiau ir 
plačiau sužinoti apie tėvelio ar ma 
mytės gimtąją šalį, vadinamą 
LIETUVA.

Ir kaip jie dabar, vos tik po ke
lių dienų, ar tai prie laužo, ar grįž
dami iš iškylos, smagiai sau trau
kia ar tai laužo, ar “žąselės”, ar

LIETUVIAI NAMIE IR SVETUR
LIETUVIŲ SKAUTŲ DIENA 

MICHIGANE

V-toj i Tautinė Stovykla įvyko 
Rako Stovyklavietėje, Custer, Mi
chigan. Tautinėj Stovykloj Lietu
vių Skautų Sąjunga, liepos 14 die
ną, minėjo 50 metų skautavimo 
sukaktuves. Tūkstančiai lietuvių 
jaunuolių išėjo skautišką mokyklą, 
kuri padėjo jaunuolei-liui ne tik 
subręsti, bet tapti ištikimu pilie
čiu ir tautos patriotu. Rusams 
okupavus Lietuvą, okupantas už
draudė ir likvidavo skautišką 
veiklą. Lietuvių Skautų Sąjungos 
dalis narių pasitraukė į vakarus 
ir tęsė savo pasižadėtą uždavinį 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui išeivijoje. Birželio 25 d., Mi
chigan© Gubernatorius George Ro- 
meney, {vertindamas Įlietuvįų 
skautų jaunimo auklėjimo organi
zaciją, bei vadovų pasišventimą, 
paskelbė liepos 14 dieną, visoje 
Michigano valstybėje Lietuvių 
Skautų Dieną ir ragino visus Mi
chigano piliečius tą dieną atitin
kamai pagerbti lietuvių skautes ir 
skautus.

Michigano Lt. Governor William 
Milliken, šiltai priėmė lietuvių 
skautų delegaciją ir jų kvietimą 
dalyvauti V Tautinėj Stovykloj. 
Skautininkas Algis Zaparackas, 
Lietuvių Skautų Sąjungos vardu,

padėkojo Gubernatoriui už įverti
nimą lietuvių skautiškos veiklos 
ir proklamacijos paskelbimą. Lt. 
Gov. Milliken buvo įteikta Lietu
vių Skautų ženkliukas ir Lithua
nian Scouting brošiūrėlė, o Gover
nor Romney skautiška plokštelė 
“Laužų Aidai”.

— ★ —
Į Sovietų Sąjungos krepšinio 

jaunių rinktinę, kuri rengiasi da
lyvauti Europos jaunių krepšinio 
pirmenybėse Ispanijoje yra į- 
traukti du lietuviai: S. Patkaus- 
kas iš Kauno “Žalgirio” ir Rimas 
Girskis iš Vilniaus “Statybos”.

(.E) 
_ ★ —

Liepos 26 d. į Vilnių iš Maskvos 
buvo atskridusi Sovietų Sąjungoj 
besilankanti Čilės parlamentarų 
delegacija. Buvo pavaišinta pietu
mis ir nuvesta į “Lelijos” siuvi
mo fabriką. Oficialus priiminėto 
jas buvo A. Barkauskas, vienas 
iš kompartijos sekretorių ir res
publikinio sovieto posėdžių pirmi
ninkas. Svečiai davė jam Čilės 
kongreso medalį. Delegacijoj buvo 
keturių partijų atstovai: keturi 
krikščionys demokratai, trys so
cialistai, du radikalai ir tik vie
nas komunistas.

(ELTA)
— ★ —

Žemės Ūkio Akademija Kaune 
liepos 26 d. išdavė 170 diplomų.

LIETUVIAI KUBOJE
Technikos mokslų kandidatas A. 

Dumbliauskas rašo iš Havanos 
(Tiesoje, Vilniuje, liepos 26), kad 
jis ir dar trys lietuviai meliorato
riai (žemių sausintojai bei drėkin- 
tojai) jau daugiau kaip metai at
lieka melioracijos projektavimo 
darbus Kuboje, Pinar del Rio pro
vincijoje. Kitų trijų pavardės -- 
J. Černius, A. Džiaugys, R. Gri
galiūnas. Darbo esą numatoma iki 
1980-tu metų.

(E)

U.S.A. PREZIDENTAS 
PASKYRĖ J. STEMPUŽĮ 

GARBĖS TARNYBAI
Ohio (USA) valstybės guberna

toriui James Rhodes rekomenda
vus, JAV prezidentas paskyrė Juo
zą Stempužį į naujokų ėmimo ko
misijos Cuyahogos apskrities 32- 
ro distrikto tarybą, šiam distrik- 
tui priklauso Cleveland Hts., 
Shaker Hts., University Hts., 
South Euclid, Richmond Hts., 
Pepper Pike ir kiti Cuyahogos 
apskrities rytinės dalies priemies
čiai. Jo pareigos — svarstyti nau
jokų ėmimo komisijos bylas ir, 
kaip paskyrimo rašte sakoma, 
dirbti krašto gynybos tarnyboje.

J. Stempužis šiam paskyrimui 
buvo pristatytas Cuahogos apskri
ties kontrolieriaus Ralph J. Per- 
ko, kurio įstaigoje jis eina mokes-

P. ANDRIUŠIS AMERIKON

Adelaidėje gyvenantis rašytojas masi. Net sudarytas tų lit. vaka-

Diplomai šiuo atveju buvo ne agro
nomų, o inžinierių-mechanizatorių, 
ekonomistų, buhalterių ir hidro- 
melioratorių.

(E)

čių inspekcijos skyriaus vedėjo 
pareigas. Šalia šių garbės pareigų 
kraštui, J. Stempužis taip pat yra 
vedėju Tėvynės Garsų ir Baltijos 
Aidų radijo programų.

Pulgis Andriušis drauge su Aust- rų planas:
ralijos Liet, bendruomenės delega- rugsėjo 27 Philadelphijoje, rug
iais į Pasaulio Liet. B-nės Seimą sėjo 29 New Yorke, rugsėjo 29 
vyksta Amerikon, kur žada pavie- Bostone, spalio 4 Clevelande, spa- 
šėti porą mėnesių. Būdamas Ame- lio 5 Toronte (Kanadoje), spalio 
rikoje mūsų rašytojas žada daly- 6 Chicagoje, spalio 19 Los Ange- 
vauti suorganizuotuose bent še- les.
šiuose ar daugiau literatūros va- Taip pat Lietuvių Enciklopedi- 
karuose didesnėse JAV ir Kana- jos Leidykla leidžia rinktinius 
dos lietuvių kolonijose. Tokius va- dviejuose tomuose Pulgio Andriu- 
karus imasi organizuoti Lietuvių šio raštus, kurie jau turėtų pasi- 
Enciklopedijos Leidykla, o tuose rodyti rinkoje P. L. B. Seimo me- 
vakaruose dalyvaus šalia Andriu- tu, bent pirmas tomas. P. Andriu- 
šio dar Bernardas Brazdžionis, šis ketina sugrįžti namo j Adelai- 
Antanas Gustaitis ir Stasys Sant- dę lapkričio mėn. pradžioje.
varas. Tai toji pati ketveriukė, __*__
kuri prieš 20 metų buvo aplankiu
si lietuvių stovyklas Vokietijoje. Britų gydytojų daviniais įvai- 
Tikimasi, kad ir Amerikoje šių rios suliesėjimo tabletės nieko ne- 
mūsų rašytojų literatūriniai vaka- reiškiančios kovai su nutukimu, 
rai praeis su dideliu pasisekimu, Esą, vienintėlis kelias nenutuk- 
nes jau dabar jais plačiai domi- ti, tai kontroliuoti valgymą.

A. A.
DOMUI LINIAUSKUI

mirus, jo liūdinčiai šeimai, p.p. Pažemėnams Amerikoje 
ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Julius ir Ona Damas su šeima

A. A.

ROMUALDUI NORVILAIČIUI

eismo nelaimėje tragiškai žuvus, jo tėvelius, bobutę 
ir brolį skausme giliai užjaučia

Zobarskiai
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NEPATEISINAMI DRAUDIMAI
(LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS)

Tą dieną, o tai buvo 25 liepos 
1968 metų, kiekvienose V. Vokie
tijos vakarinėse radio žiniose, o 
taip pat televizijoje, galėjai gir
dėti ir matyti žinią, jog sąjungi
ninkai (USA, Anglija, Prancūzi
ja) savo komendantų V. Berlyne 
asmenyje — uždraudė užsieniuose 
gyvenančio latvių jaunimo kongre
są. Uždraudimas buvo paskelbtas 
vieną dieną prieš kongreso pra
džią.

Sekančios dienos ryte, galėjai 
pirkti bet kurį V. Vokietijos dien
raštį ir pirmame puslapyje, daž
nai taipgi pirmoje vietoje buvo pa
teikiama žinia su komentaru, štai 
keletas šios žinios antraščių: “Let- 
tische Jugend darf nicht in Ber
lin tagen”, “Alliierte verbieten 
Letten Treffen in Berlin”, ir t.t.

Labai glaustai, trumpai ir kon
krečiai šį skandalą aprašo “Frank

nados, USA, Australijos pranešė 
apie savo atvykimą į šį kongre
są, kuris jau prieš dvejus metus 
buvo pradėtas ruošti.” Tai tiek 
to vertimėlio.

Sekančią dieną, teko patirti pei- 
radiją ir televiziją, jog kongresas 
su pavėlavimu perkeltas į Hanno
ver, Niedersachsen halę. Kongre
so tematikoje: “Savęs apsisprendi
mo teisė Latvijai”, “Asimiliacija 
gyvenamuosiuose kraštuose”, 
“Kontaktai su okupuotąja Latvi
ja” ir t.t.

O šio šeštadienio laikraščiuose 
randame žinias, kas taip paveikė 
tris vakarų galybes, jog jos ėmė
si tokių gėdingų veiksmų. Pasiro
do, Rytų Berlyne sėdi toks Piotr 
Abrasimov — Maskvos prižiūrėto
jas Rytų Vokietijai, šis draugas 
parašė ultimatyvius raštus į Bo
ną: USA, Anglijos, Prancūzijos

šingtono, Londono, Paryžiaus, per 
V. Berlyno komendantus atėjo į- 
sakymas, jog būtų nutrauktos 500 
jaunuolių “provokacijos” prieš 
“didžiąją, galingąją, laisvąją So
vietą ją.”

Gi Vak. Vokietijos vyriausybė 
ir senatas pradėjo staiga “sveikin
ti” šį įsakymą, nes įsakymas lie
ka įsakymu. (V. Vokietijai iki pil
no suverenumo dar tolimas kelias 
A.V.)

Vienas laikraščių rašė, jog jei
gu šis klausimas laiku ir tinkamai 
būtų buvęs išspręstas, tai kongre
sas būtų įvykęs ir mažai kas jį 
būtų pastebėjęs, o dabar visoke
riopa žala.

Žala yra,, taip, bet man atro
do, jog susidariusi situacija atne
šė ir dar atneš daugiau naudos. 
Būtent, sovietai mirtinai bijodami 
“provokacijų” savo ultimatiniais

VEDA JOAK1MAS VEJAS

ANAGRAMOS
Poezija jei poza — peizoja, 
O jei zap — jo peiza.

Anagramos dabar madoj, kaip mini-sijonai 
ir GT automašinos. Jos ištrūksta iš mąstų ir mąs
tai joms, vargu, ar taikintini. Sudaryk jas iš gru
pės raidžių, sudarančių žodį, ar iš grupės žo
džių, sudarančių sakinį, ar iš sakinių, sudarančių 
puslapį, ir efektas vis vienodai liks sauvališkas, 
kartais stebinantis ir niekad iš anksto nenusako
mas.

Argentinos rašytojai J.L. Borges ir Julio 
Cortazar, autorius novelės “Blow Up”, pagal ku
rią Antonioni pastatė išgarsėjusį filmą, naudojasi 
anagramomis savo veikaluose, o poezijoj visa 
eilė poetų, kurių atstovu gerai tiktų strasburgie- 
tis Hans Arp, rašęs eilėraščius ir vokiškai ir pran. 
cūziškai, kartu būdamas vienas iš pradininkų 
surrealistinės skulptūros.

“Žodžiai, antraštės, sakiniai, kuriuos pasi

rinkdavau iš dienraščių, ypatingai iš skelbimų, 
buvo pagrindu mano eilėraščiams. Dažnai aš juos 
parinkdavau pieštuku užsimerkęs vesdamas laik
raščio puslapiais”, rašo H. Arp savo knygoje 
“Žodžsapniai ir juodos žvaigždės”.

Kas pasaka, kas realybė?
Kas gi šviesa, kas tamsa?
Kas akimirka, kas amžinybė?
Kas perlai, o kas rasa?

Anagramomis gal surastumėm paenkinančius 
atsakymus į šiuos Bradūno “Antrosios Fugos” 
klausimus. O gal tik chaosą, beprasmybę ir juo
das H. Arp’o žvaigždes?

Gimininga anagramistams nūdien egzistuo
ja plati internacionalinė “mokykla”, taip vadina
mos vizualinės poezijos, kurios ribose eilėraš
tis tampa ir paveikslu ir atsišlieja į mod. grafiką 
ir meną. Tos “mokyklos” darbai yra spausdina
mi ir leidžiami mažyčių, privačių leidyklėlių. 
Australijoj, deja, jie yra praktiškai neprieinami.

furter Allgemeine”, patiekiu ver
timą: “Berlynas, 25. liepos. Są
jungininkų komendantūraį Berly
ne, ketvirtadienį uždraudė, praves
ti pirmąjį latvių pasaulio jauni
mo kongresą Vak. Berlyne. Atitin
kamas potvarkis sąjungininkų ko
mendantūros, ketvirtadienį prieš 
piet buvo įteiktas Berlyno sena
tui. Senatas turi rengėjus infor
muoti. Uždraudimas turi sekantį 
turinį: “Apsaugos galybės, su 
Berlyno senatu svarstė klausimą 
latvių jaunimo kongreso, kuris 
nuo 26 iki 31 liepos turėjo Berly
ne įvykti. Po to, kai visos apys- 
tovos įskaitant keturių galybių 
santykius Berlyne svarstomos bu
vo, sąjungininkai nutarė, kad kon
gresas šiuo momentu neturi įvyk
ti, ir davė atitinkamą patvarky
mą. Sąjungininkų komendantūra 
apgailestauja kiekvieną dalyviams 
iš to iškylantį nemalonumą.”

(Taigi “I am sorry”, arba kaip 
Hamburgo radio komentatorius 
pareiškė, jog nors USA tebepri- 
pažįsta Baltijos valstybių konsula
tus Vašingtone, bet Berlyne ir ki
tur šių valstybių atžvilgiu elgiasi 
taip kaip matome. Konsulatų bu
vimas netrukdo Sovietams, o dar
gi šių priedangoje USA varo dvi
veidišką politiką, žinoma paverg
tųjų sąskaitom A.V.)

Toliau “Frankfurter Allgemei
ne” rašo: “Kongreso rengėjai tre
čiadienį pareiškė, jog neįmanoma 
dabar kongresą atšaukti ar kitur 
perkelti. Eilė dalyvių jau yra at
vykę Berlynan. Organizatoriams, 
nuo V. Vokietijos šeimų ministe
rijos ir Berlyno senato įstaigų, bu
vo pažadėta finansinė ir materia
linė pagalba. Senato informaciniai 
lapai pakartotinai skelbė apie į- 
vykstantį kongresą. Bet 18 liepos 
senatas primygtinai reikalavo, 
kad rengėjai savo kongresą per
keltų. 500 dalyvių iš Europos, Ka-

pasiuntinybėms, šios šį raštą per
siuntė į centrus ir iš ten — Va-

JUOZAS MAKSVYTIS
Sydnėjaus Meno Ansamblio “Či

gonų” grupės muzikinis vadovas. 
“Čigonai” sėkmingai pasirodė 
M.P. Spaudos Baliaus programoje.

raštais pasitarnavo tiek, jog sun
ku įsivaizduoti kuriuo kitu keliu ga 
Įima pasiekti tiek publicistikos per 
radiją, televiziją, spaudą-iškeliant 
prieš milijonus Europos žmonių ru 
sinamos, kolonizuojamos, terori
zuojamos Latvijos klausimą.

Taip pat išryškėjo dar kartą 
dviveidiškumas tų kurie Teherane, 
Jaltoje ir Potsdame su Stalinu 
dalinosi pasaulį į “įtakų sferas” 
ir šių “sferų”, “status quo” “pu
siausvyros”, dviejų Vokietijų, Ko
rėjų, Vietnamu, Kinijų, Berlynu, 
pavergtų Lietuvos, Latvijos, Esti
jos išlaikymui naudoja prievartą, 
net taip vadinamame “laisvajame 
V. Berlyne”.

Panašų atgarsį spaudoje ir ra
dijuje buvo sukėlęs ir lietuvių su
organizuotas lapkričio žygis į 
Jungtines Tautas Niujorke. Ir ta
da teko per BBC radio girdėti, jog 
šeši lietuviai jaunuoliai įžengę į 
UNO saugumo tarybos salę reika
lavo Lietuvai laisvės.

Tas irgi yra draudžiama — bet 
publicistika buvo plati.

Neseniai teko spaudoje skaityti, 
jog nuo J. F. Kennedžio laikų, pa
gal Galupp instituto tyrinėjimus, 
USA populiarumas europiečių ir 
bendrai 
tiniame 
pasieks 
bartinę

pasaulio akyse yra nuola- 
smukime. šis smukimas 

neregėti lygio, jeigu į da- 
Čekoslovakiją įsiverš So-

PADĖKA
R. ir L. Pažemėnai su dukromis 

iš San Francisko nuošrdžiai dėko
ja giminėms ir draugams už ma
lonų priėmimą ir globą. Jūsų vi
sų atviras nuoširdumas, Vaišin
gumas ir priėmimas padarė mū
sų atostogas Sydnėjuje įspūdin
gas ir neužmirštamas. Ypatingai 
dėkingi p.p. Liniauskų šeimai, p.p. 
Nagiams, p.p. špokų šeimai, p.p. 
Petrauskams, Bartkevičiams 
Dambrauskams.

Su giliu dėkingumu 
Jūsų

R.L. Paiemėnai ir dukros

ir

vietijos tankai ir USA pasiliks tik 
tiek susirūpinusi, ar šis brutalus 
nusikaltimas nepaveiks USA rin
kėjų ir ateityje gali būti išrinkti 
tie, kurie su Sovietais nesibičiu- 
liauja, nesidalija pasaulio, atomi
nio monopolio savo tarpe.

Išykstant iŠ Sovietijos į Vaka
rus turėjau visai kitą vaizdą apie 
USA, mat tai išdava abipusės suk
tos propagandos. Dabar, po sep- 
tynerių metų žmogus statai sau 
klausimą, katras blogesnis? Ar 
tas kuris skelbdamas esąs laisvės 
pavyzdys, aktyviai prisideda tą pa 
vergtąjį engti?

A.Viluckis

L. ir R. Paiemėnai iš San Francisco (U.S.A.) neseniai atos
togas praleidę Sydnejuje, kur jie anksčiau gyveno prieš iš
vykdami į Ameriką. Nuotraukoje iš dešinės: Lilija Paže- 
mėnienė, Regimantas Paiemėnas, Ramunė, Lėlė ir Audrutė 
(mažiausioji) Pažemėnaitės.

ADELAIDE

L.

SPARNUOTI LIETUVIAI
Jei kas šiandien imtų mus ne 

juokais kalbinti, kad va, susimes- 
kim ir paleiskim kokį lietuviuką 
į orbitą, dažnas, tai išgirdęs reikš 
mingai baksteltų sau į kaktą.

Kai grįžęs iš Lietuvos į Ameri
ką lakūnas ir karo aviacijos kapi
tonas Steponas Darius berods jau 
1929-ais metais pasiskelbė ketinąs 
skristi per Atlantą į Lietuvą, ne 
vienas tautietis tada taip pat lie
tė pirštu savo smilkinį. Atseit — 
nesąmonė....

Ir negalėtumėm tvirtinti, kad to 
kie skeptikai nebūtų turėję pa
grindo. Ligi tol Atlantą buvo per
skridę po Lindbergo vos keletas. 
Keletas buvo murktelėję be pėd
sakų. Tada perskridusių Atlantą 
buvo mažiau, nei šiandien astro
nautų, buvusių orbitoje.

Pirmas klausimas be atsakymo 
buvo: iš kur Darius paims tą šim
tą tūkstančių dolerių ar gal dau
giau, kas ten žino, kiek reikės tam 
skridimui finansuoti. Ir iš viso: — 
ką mes, lietuviai..., atliejo pries
paudos amžiaus liekana.

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAGERBIMAS

Sekmadienį, liepos 21 dieną 
V. S. “Ramovė” Adelaidės Lietu
vių Namuose surengė minėjimą 
Atlantą perskridusių lietuvių la
kūnų Dariaus ir Girėno garbei.

Ramovėnai, rengdami šį pager
bimą, visą dėmesį kreipė į vietos 
lietuvišką jaunimą. Jų bandymai 
užpildyti minėjimo programą jau
nimo pajėgomis davė gražių vai
sių. Visame minėjime figūravo 
tik du seniai: Ramovės pirminin
kas V. Patašius (atidaromasis žo
dis) ir iš Nepriklausomos Lietu
vos laikų žinomas karo lakūnas ir 
sklandytojas Jonas Pyragius (pas
kaita Darių ir Girėną minint -— ji 
talpinama atskirai). Visus kitus 
aktyvius minėjimo dalyvius suda
rė lietuviškas jaunimas. R. Valiū
nas, V. Gurskytė, J. Kanas ir R. 
Lazauskaitė atidavė gausiai audi
torijai ARŲ ŽYGJ, S. Fišerytė 
padeklamavo Ar žinot tą žalį; Rū
ta, Dalė; Irena ir Audrė Bielsky
tės (populierėjančios jaunimo pro
gramėlių išpildytojos) prisijungė 
su savo dainuojančia duokle. To
liau sekė V. Brazauskaitė (du ba
leto gabalėliai). J. Juciutė (dek
lamacija Dariui ir Girėnui). Pro
gramą papildė Vilniaus tunto 
skautai su Leiskit i Tėvynę ir V. 
Strauko vadovaujama tautinių šo- teikė ir,Jono Pyragiaus paskaita, 
kių grupė su keturiais tautiniais " 
šokiais.

Būdinga, kad ir pačiu progra
mos pranešėju ramovėnai pasirin
ko jaunimo atstovą A. Bernaitį. Ir 
jų pasirinkimą reikia nuoširdžiai 
sveikinti. Jaunasis A. Bernaitis 
šiuo atveju pasirodė kaip tikrai 
gabus pranešėjas. Jo lietuviškas 
žodis buvo pasigėrėtinai sklandus 
ir be mažiausių priekaištų, o bal-

sas nelauktai stiprus, aiškus ir 
gerai valdomas. Pranešinėdamas, 
jis rodė pakankamai iniciatyvos ir 
nepaleido jos iš savo rankų sun
kesniais akimirksniais. Tai kons
tatuoti juo maloniau, kad nedaug 
kas kolonijoj į šį jaunuolį buvo at
kreipęs daugiau dėmesio. Pravers
tų įdėmiau dirstelėti, kas slepiasi 
mūsų jaunime. Nebūtinai tarp iš
ryškėjusių, bet tarp minios.

Daugį susirinkusių maloniai nu-

Gal tai dėl to, kad kalbant apie lie
tuvių žygį per Atlantą, šiandien, 
atrodo, nieko jau naujo negalima 
pasakyti, kad viskas kartota me
tai iš metų. Pyragius nekartojo. 
Jis buvo naujas nuo pradžios iki 
galo. Jo mintys ir išvedžiojimai 
nauji, gyvai surišti su dabartimi 
ir verti didesnio dėmesio, negu 
paprastas išklausymas.

DARIŲ IR GIRĖNĄ MININT 
(Jono Pyragmus paskaita Adelai
dės Lietuvių Namuose 21.7.1968) 
*A«*M«**WM4*****%****M**Wl

Bet to Žemaičio, kaimiečių vai
ko gyslomis tekėjo sūresnis krau
jas ir kliūtys jam buvo ne kad 
sustabdytų, bet kad jas nugalėtų. 
Tiesa, lėšų sutelkimas t.y. uždar
biavimas ir kalėdojimas užgaiši- 
no skridimą keletu metų. Teko sku 
bėti, kad pasiektų reikiamo efek
to, nes Atlantą perskridusių skai
čius pamažu augo...

Reikia pastebėti, kad pats At
lanto perskridimas tėra mažesnio
ji dalis viso veiksmų komplekso. 
Tinkamo lėktuvo parinkimas ne
būtų problema, jei būtų pakanka
mai lėšų. Kai jų trūksta, prisei- 
na pirktis menkesnį lėktuvą ir jį 
tokiam skridimui specialiai pritai
kyti. Šiuo požiūriu “LITUANI- 
CA” buvo tik minimaliai pritai
kyta, palyginus su kitais to lai
ko translantiniais lėktuvais. Sun
kiausias momentas — pakilimas 
— turi būti apskaičiuotas mikros
kopiniu tikslumu, nes vienas kilo
gramas krūvio perdaug gali pada
ryti lėktuvą perkrautu ir nebepa
jėgiančiu pakilti. Loksodromijos 
kelio apskaičiavimas, t.y. to trum
piausio lanko, kuris jungia du taš
kus žemės rutulio paviršiuje, for
malumų atlikimas valdžios įstai
gose, metereologinių sąlygų skri
dimo kelyje išstudijavimas ir daug 
kitų pasiruošimo darbų reikalauja 
laiko ir daugiau sugebėjimo, nei 
vairuoti lėktuvą, kompaso kursu. 
Virš vandenyno ar sausumos — 
nebesudaro skirtumo.

Ir kas žino, jei Darius su Girė
nu būtų laimingai nusileidę Kau
no aerodrome ar betkur pakeliui, 
Europoje, ar mes, išgyvenę jų lai
mėjimo džiaugsmą, ilgainiui nebū

tumėm ėmę vertinti jų žygio ne 
daugiau už bet kokį kitą prasiki- 
šusį įvykį; panašiai, gal net ma
žiau, kaip pav. šarkio-Žukausko 
iškilimą ar Europos krepšinio lai
mėjimą. Bet jų žygio tragiškas ga
las įsmigo mūsų sąmonėn, nelygi
nant kaip didžiulis šauktukas ir 
nuolat diegia mus savo smaigaliu, 
kad jų nepamirštumėm.

Galėtum manyti, kad šiandien, 
žmogaus kelionės į mėnulį išvaka
rėse, anas mūsų lakūnų šuolis per 
vandenyną nebeatrodo buvę kaž
kas nepaprasto, būtų lyg ir nu
blunkąs. Bet turime prisiminti, 
kas į tą žygį jie išsirengė ne vals
tybės ar kokios reklamos siekian
čios firmos remiami, bet savo pa
čių idealizmu ir ryžtu. O šių ver
tybių negali nupiginti nei laikas, 
nei technikos pažanga.

Dabar žvelgiant į Darių ir Gi
rėną iš beveik 40 metų perspekty
vos, mums kyla kai kurių naujų 
minčių, čia nedaug yra tų, ku
rie jiems skrendant buvume ano
je — smalsiai laukiančiųjų ir pa- 
sitikinčiųjų pusėje, t.y. Lietuvoje. 
Ją galėtume pavadinti pasyviąja, 
nes iš Lietuvos skridimas nebuvo 
kokiu nors būdu remiamas. Dabar, 
tapę išeiviais, mes atsiradome pa
lydėjusių pusėje, t.y. tų, kur skri
dimą aktyviai rėmė ir jį finansa
vo. Pamėginkime peržvelgti jų gal
voseną.

Darius su Girėnu priklausė pir
mąja! išeivių kartai, nes abu buvo 
gimę Lietuvoje ir atvyko Ameri
kon būdami vaikiukai. Skridimo 
metais jie buvo persiritę per So
ties metų amžiaus. Dabar tokio 
pat amžiaus yra tie paaugliai, ku
rie 1944 metais kartu su tėvais 
apleido Lietuvą ir 
išeivijoje.

Skridimo rėmėjai 
lietuviai daugumoje

subrendo čia,

— Amerikos 
taip pat bu-

vo gimę Lietuvoje. Jei kurie iš
vyko būdami jauni ir Lietuvą ma
žai beprisiminė, tai pažinojo ją 
bent iš tėvų pasakojimų. Taigi, ne 
labai suklysime teigdami, kad la
kūnus palydintieji patys mintimis 
skrido kartu su jais į senąją, da
bar jau laisvą tėvynę. Ruošdamies 
skridimui ir rinkdami aukas, la
kūnai su “Lituanica” aplankė vi
sas bent kiek žymesnes lietuviškas 
kolonijas. Daugelis tautiečių, pa
aukoję keletą dolerių, galėjo net 
paskristi su “Lituanica”. Taigi, 
skridimas Amerikos lietuviams pa 
sidarė artimas ir savas. Žnoma. 
buvo ir kitaip manančių. Kurgi 
nebus...

Dariaus ir Girėno testamente į- 
rašyta: — Lietuvių tauta laukia 
iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. 
— Kam tokie žygiai jiems atrodė 
būtų reikalingi?

Nustebinti pasaulį ar jam įsi
teikti visais laikais nebuvo leng
va. Ypatingai tai sunku mums, 
kuriuose žemės rutulio didžiūnai 
ar pretenduojantieji tokiais būti 
laiko pasaulio mažažemiais. Jie 
nemėgsta, kai mažesnieji mėgina 
su jais lygintis. Mažesniųjų laimė
jimai nuduoti nematomi ir negir
dimi; o jei koks tūkstantinis žy
gis ir atkreipia į save dėmesį, di
džioji spauda duosniai jį pagiria 
Gentiniais komplimentais. Vienin- 
tėlė privilegija, kurią jie mažes
niems neginčijamai pripažįsta, tai 
būt kraujo donorarais, asimiliuo
tis, išnykti. Atrodo, kad Darius 
su Girėnu šią privilegija nebuvo 
pasinaudoję. Anot jų, — ...drąses
nių žygių laukia... ne pasaulis, 
ne Amerika ar kas ten bebūtų, bet 
lietuvių tauta! Kam? Ogi tam, 
kad ji, — šimtmetį buvus didžių
jų degraduota, nusikratytų men
ka vertybės savijautos, kad pati su
prastų savo jėgą, kad lietuvis ga
lėtų žengti per pasaulį iškėlęs 
smakrą. Būsimos lietuvių kartos 
tegul žino, kad besiveržiant į erd
ves sparnuotai žmonijos ,kartai, 
joje lygiomis dalyvavo ir Sparnuo
tas Lietuvis!

Kartais girdim pasidžiaugiant, 
kad —... išgarsino Lietuvio vardą 
...—, kai kalbama apie kokį mūsų 
tautiečio veiksmą. šis, sakytum 
šalutinis kiekvieno stambesnio ;- 
vykio produktas, kaip pats sau 
tikslas, būtų dykaviduris ir lakū
nams bus mažai rūpėjęs. Jų skri- • 
dimo tikslas nusakytas aiškiai: —

... prisidėti prie nutiesimo oro ke-
• lio per Atlantą, per vandenyną, 
i per kurį daugiausia lietuvių yra 
: plukdęsi. Kaip tas kelias buvo į-
• važinėtas, rodo statistikos duome- 
i nys. 1933 metais be “Lituanicos”

Atlantą perskrido dar keletas lėk- 
; tuvų. Dešimtmečiu vėliu, t.y. 19- 

43 metais Atlantą perskrido į abu 
galu apie 100,000 lėtkuvų. Mat, 
buvo paraginęs karas, šiais me
tais Atlantą perskrendama ligi 
200 lėktuvų kasdiena. Darius su 
Girėnu nuo New-Yorko ligi Ang
lijos, apytikriai skaičiuojant, skri
do 32 valandas; 1966 metais ke
leivinis lėktuvas iš 
Londoną atskrido per 6 vai. 42 
min.

Testamente pasakyta: — ... lau
kia iš savo sūnų... — Kuriems sū
nums šie žodžiai buvo taikomi? 
Esantiems čia, išeivijoje ar ten, 
Lietuvoje gyvenantieji. Išbuvęs 
Lietuvoj 7-rius metus, Darius pa
žino tenykštes gyvenimo sąlygas 
ir gerai suprato, kad ten nebūtų 
įmanoma nei privatinei iniciatyvai 
nei pačiai valstybei suruošti ko
kį pasaulinio masto žygį, tokio 
masto kokį buvo užplanavęs pats 
Darius. Jaunosios Lietuvos pasiry
žimo ir aukojimosi sąvokos čia 
išeivijoje ir ten buvo yra kiek skir 
tingos. Pagaliau iš Amerikos to
lybių raginti namie gyvenančius 
brolius pakilti didesniems žygiams 
būtų buvę ir perdrąsu. Taigi 
beveik tikra, kad apie drąsesnių 
žygių reikalą jie kalbėjo, turėda
mi galvoje visų pirma patys save 
ir tautiečius išeivius, kurių tarpe 
jie buvo užaugę ir žinojo, ko čia 
reikia. — ..Jei mums nepavyktų, 
jūs turėsit pakartoti mėginimą —, 
pasakė jie. Ir nežiūrint, kad pats 
skridimas jiems nuostabiai pavy
ko, amerikėnai lietuviai tik iia 
mintimi susimetė skridimo pakar- 
tojmui. šiuo atveju kiek lėmė ir 
sąžinės balsas tų, kurie buvo abe
jingi Dariaus ir Girėno skridi
mui.

Dabar daug kalbama apie lietu
vybės išlaikymą. Būtų sunku at
sekti, kiek ši vieta skaudėjo mū
sų išeivijai, kai lakūnai ruošėsi 
skristi senojon tėvynėn. Iš viso 
išeivijoje pasilikti prie lietuvybės 
ar nutautėti yra kiekvieno asme
ninis apsisprendimas. Nė vienas 
“nenurašomas į nuostolius”, kol 
jis nenusirašo pats. Taip pat nė 
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Vienas iš pačių stambiausių 
Sydnėjuje lietuvių metinių paren
gimų — Mūsų Pastogės spaudos 
Balius jau praeity. Kiekvienais 
metais šis balius būna vienas iš 
iškilmingiausių. Tai nėra eilinė 
vakaruška, bet balius su vardu ir 
stilium.

Ir šį kartų rugpiūčio 3 d. įvy
kęs Spaudos Balius sutraukė gau
siai rinktinės publikos gana jau
kioje Ukrainiečių klubo salėje Lid- 
combe. Jauki šita salė, bet tokio 
stambaus masto parengimui gal 
kiek ankštoka. Nežiūrint to visi 
baliaus svečiai buvo rūpestingai 
sutalpinti ir jautėsi labai jaukiai.

Baliaus gėrimų bufetu rūpinosi 
patys rengėjai, o visus svečius so
čiai valgydino Sydnėjaus Liet. 
Mot Soc. Globos Draugija. Ba
liaus proga buvo išleistas specia
liai Spaudos Baliaus Kukutis, ku
ris pasižiūrėjo į lietuviškų gyve
nimų ir asmenis pro jumoristiškų 
prizmę. Kukutį gauna kiekvienas 
Mūsų Pastogės skaitytojas.

Reikia pasidžiaugti, kad šiais 
metais baliuje buvo suorganizuo
ta ir meninė programa, kurių at
liko Sydnėjaus Liet. Meno An
samblio “Čigonų” grupė. Savo 
margaspalve apranga, gyvomis či
goniškomis dainomis, ir judrumu 
tikrai čigonai baliun įnešė daug 
smagios ir giedrios nuotaikos. To
kios programos pavydėtų ne vie
nas pirmaeilis Sydnėjaus restora
nas klubas. Šios "čigonų” gru
pės muzikinei daliai vadovavo 
akordeonu grodamas p. J. Maskvy- 
tis, gi visų sceninę pusę, susigru- 
payimus, judesius bei vaidybų sko
ningai surežisavo režisorius p. S. 
Skorulis su p. Skoruliene. Reikia 
pažymėti, kad p.p. Skoruliai ir da
vė šiai grupei idėjų, kuri jau ke
lintų kartų sėkmingai pasirodo ne 
tik Sydnėjuje, bet ir Canberroje.

(Atkelta iš psl. S)

Spaudos Balius

SPARMJOTI . . .

vienas neliko pririštas prie lietu
vybės prievarta. Tuo būdu tautinė 
ištikimybė čia nebe pareiga, bet 
nuopelnas.

— Verba docent, exempla tra- 
hunt — taisyklės moko, pavyz
džiai patraukia, sako lotyniška 
patarlė. Ne kalbų srautas, bet 
veiksmai skatina jaunųjų kartų lik 
ti lietuviais ar moti į tai ranka. Da 
riui ir Girėnui jų brendimo lai
kais nutautėjimo ar išlikimo prob
lema nebuvo taip aštri. Juodu pa
tys liko lietuviais jokių pavyzdžių 
nepatraukti ir ryžosi patys paro
dyti pavyzdį kitiems. Savo žygį jie 
įsakmiai paskyrė Jaunųjai Lietu
vai. Ne lietuviškai žemei ar kraš
tui, kur lietuviai gyvena gal tūks
tančius metų, bet gyvai Lietuvai, 
tai, kurį šiandieną išgyvena, jau- 
nictvę. Ir jų pavyzdys, išeivijos ži
novų teigimu, grųžino lietuvybei 
daugiau, nei bet koks kitas įvy
kis.

Grįžtant prie ano, pradžioje pa
minėto lietuviuko paleidimo į or
bitų, mums gal ir netektų rodyti 
sau pirštu į smilkinį, jei tų min
tį perkeltumėm iš astronautinės 
į simbolinę plotmę, priderinę jų 
mūsų turimomis sųlygomis ir ga
limybėmis. Erdvės kur galima švys 
■teiti dideliais ir įmantriiaas žy
giais yra neribotos: nebūtinai tai 
turėtų būti oreivybė ar kokie su- 
kasprandiški išraitymai su milijo
niniais finansavimo šaltiniais. 
Mokslo, meno, sporto pasauliai 
yra atviri lietuvių tautos sūnums 
ir dukroms iškilti raketomis. Kar
tais ir mes patys esame liudinin
kai kokio iškiliaus įvykio, bet pri
imame jį kaip savaime supranta
mų: kitaip ir negalėjo būti. Pav. 
kad ir Amerikos lietuvių krepši
ninkų atvyka pas mus. Iš 25 var
žybų laimėta. 2J,! Tai nepakartoja
mas įvykis, nes patys matėm, kad 
jie žaidė ne su vaikais. Jei pri- 
leisime, kad galėjo įvykti ir priešin 
gai, sutiksime, kad į išvykų in
vestuotos viltys davė milžiniškų 
dvasinį dividendų.

Apžvelgę mūsų vietinį lietuviš
kų pasaulį taip pat pamatysime 
iškilusių raketų. Pav. Aldona 
Snarskytė, tik atvykus į šį kraš

lint iškilmingiau. Ypač dėmesį ir nistracija viešai ir privačiai nu- 
Entuziazmo pagauti baliaus sve- lyvauti net ir iš tolimesnių Aus- a]jį viliojo ponių ir panelių apran- siskundžia, kad daugelis skaityto- 
čiai karštai "čigonams” paplojo tralijos vietovių lietuviai — patys ga ir šukuosenos. , jų yra įsiskolinę Mūsų Pastogei.
iššaukdami į scenų juos dar antrų negalėdami asmeniškai dalyvauti Neteko girdėti baliuje nusiskun- Tai labai liūdnas reiškinys. Skai- 
kart9- net prisiunčia pinigų, kad joje iš- dimų. Atrodo, kad visi buvo pa- tydami savų laikraštį ne tik at-

Antra šio baliaus didelė atrak- bandytų savo laimę, šį kartų lai- tenkinti jr laimingi. Tiesa, kai liekame kilnų idėjinį darbų, bet 
cija — tai loterija. Jau į tradici- atiteko aktyviesiems baliaus kas buvo skaitęs Mūsų Pastogėje, taip pat gauname, komerciškai 
jų įėjo, kad spaudos baliaus lote- svečiams: V. Kabailienės paveiks- kad galį būti spaudos baliaus ka- kalbant, ir prekę, kuri kainuoja 
rijon leidžiami mūsų žymiųjų dai- U laimėjo p. D. Skoruliene, N. ralienės rinkimai. Tai gana nuo- pagaminti ir už kurių reikia lai- 
lininkų paveikslai, šį kartų jų Meškėnaitės-Kolakauskienės — p. taikinga ir patraukli pramoga, la- ku atsilyginti. Kiekvienas, kuris 
buvo net penki: Vidos Kabailienės, L. Bernotienė, E. Kubbos A. į,aj plačiai praktikuojama Ameri- užvilkina atsilyginti už savo laik- 
Ninos Meškėnaitės-Kolakauskie- Dudaitis, H. Šalkausko p. Ru- kos lietuvių tarpe. Greičiausia ren- raštį, ne tik kad lietuviškam dar- 
nės, Ievos Kubbos, Henriko Šal- šiene ir L. Urbono — A. Giliaus- gėjai pervėlai apie tai pagalvojo bui nepadeda, bet net jam kliu-
kausko ir Leono Urbono. Šie var- kas. jr nebuvo laiko tam pasirengti. do.
dai patys kalba už save. Tad ne- Lygiai malonu pastebėti, kad Gal kam nepatiko, kad bilietų _____________________________
nuostabu, kad yra šia loterija ne šiame baliuje fotografais buvo kainose nebuvo nuolaidų mokslei-
vien baliaus svečių didelis susi- taip pat gerai prityrę fotografai viams ir pensininkams. Vėl iš ki- sai balius organizuojamas pirmoj
domėjimas, bet joje stengiasi da- p.p. M. ir V. Vilkaičiai. Dažnai tos pusės reikia atsiminti, kad ši- eilėj sudaryti pajamų mūsų spau

dai paremti. Tad jis pirmoj eilėj

Scena iš M.P. Spaudos Baliaus. Du laimingieji, baliaus loterijoje laimėję pa
veikslus: A. Dudaitis (Sydney apyl. p-kas), laimėjęs E. Kubbos paveikslą 
šalia jo p. L. Bernotienė, laimėjusi N. Meškėnaitės — Kolakauskienės kūrinį. 
Toliau kairėje matosi p.p. Dudaitienė, inž. Adomėnas; dešinėje p.p. Jonaičiai, 
inž. Grudzinskas ir kiti. Vilkaičių nuotrauka

tų, tampa Australijos stalo teniso 
jaunių čempionė. Algis Ignatavi
čius įsibrauna į pasaulio olimpia
dų; mes nežinome, kiek išeivijos 
lietuviukų ar lietuvaičių toje olim
piadoje buvo daugiau. Romas Ur
bonas — pirmas lietuviukas pašau 
lyje įgija aukščiausių sklandytojo 
pažymį, vadinamų deimantinį — 
C, skraidydamas Adelaidės padan
gėse... Turime ir daugiau iškylan
čių iš mūsų Jaunosios Lietuvos į- 
vairiose srityse: juos ar jas visi 
pažįstame. Gal ne vienas jų bus 
priskirtas Dariaus Girėno katego
rijai. Jų pavardžių neminiu, kad 
kartais nepelnyčiau priekaišto kų 
praleidęs.

Pagaliau, mūsų kolektyvai: cho
rai, tautinių šokių grupės, sporto 
klubai. Atrodo — kas čia: išėję 
pašoko, padainavo. Nors ir gra
žu, bet paprasta. Kaip ir anas 
skridimas: įsėdo lėktuvan ir — 
per baliukų! Bet kiek daug pada
ryta apsisprendžiant tai atlikti 
lietuvybės labui; kiek laiko ir ener
gijos atiduota pasiruošti! Juk vi
sa tai būtų galima sunaudoti sma
giau, panašiai kaip ir anie, kur 
numojo ranka...

šioje pat salėje nepersenai kal
bėjęs VLIK’o pirmininkas Dr. Va
liūnas ragino leisti jaunimų į aukš 
tuosius mokslus. Prie to tiktų pri
durti: pradėkim nuo savaitgalio 
mokyklos, kad nepriaugintumėni 
pasauliui akademikų ir savo tau
tai beraščių, iš kurių lietuviškos 
raketos 'nebeiškils.

Lietuviai išgyveno amžius. Jie 
atlaikė okupacijas, atlaikė išlaisvi
nimus. Tikėkime, atlaikys ir nu
tautėjimus. Dėl to nėra prasmės 
perdaug sielotis. Sakyčiau nubyrė
jimas išeivijoje tam tikra prasme 
gal ir naudinga, nes sudaro tam
sų fonų, kuriame ryškiau šviečia 
išliekantieji.

Mes, dabar esantieji tokioje pat 
būklėje kaip ir anie, kur išlydėjo 
Lietuvon Darių ir Girėnų, būsim 
atlikę likimo mums skirtų parei
gų, jei su meile paruošim ir paly
dėsim žygin tuos iš mūsų Jauno
sios Lietuvos, kurie ryžtasi žygin 
Tautos garbei ir senosios Tėvynės 
gerovei.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

APIE FONDUS
Mes turime visokių fondų, ir 

aukos renkamos beveik kiekviena
me lietuvių susibūrime. Kartais 
atrodo, net perdaug tų aukų ren
kama. Jau kelis kartus buvau pri
griebtas ir Lietuvių Fondo Ame
rikoje atstovo Australijoje prisi
dėti prie milijoninio fondo kurio 
nors mirusio tautiečio atminimui 
ir jo vardu įnešti 100 dolerių. Aš 
sava dalimi prisidedu paremdamas 
kultūrinį darbų Amerikoje.

Bet tas Lietuvių Fondas yra 
Amerikoje, ir mūsų jam surinkti 
pinigai nustoja maždaug pusės 
savo vertės palyginus su mūsų už
darbiais Australijoje. Jau daug 
lietuvių prisidėjo prie to Lietu
vių Fondo, kuris pasiekęs daugiau 
kaip pusę milijono kapitalų. Ta
čiau mes, gyvendami Australijo
je, iš to fondo naudos turime la
bai mažai. Tik palyginkime kny
gų kainas, gaunamas iš Amerikos 
ir išleistas Anglijoje arba spaus
dintas vietoje. Amerikoniškos kny
gos maždaug dvigubai brangesnės, 
nors ir Lietuvių Fondo paremtos.

Tokį fondų mums reikia turėti 
Australijoje, kad mūsų surinkti 
pinigai galėtų palikti pa smus mū
sų lietuviškam darbui paremti. 
Amerikoje yra daug turtingų lie
tuvių, ir tegu jie prikalbina tuos 
tautiečius prie tautinio darbo. 
Mes, būdami mažiau turtingesni, 
neturėtume siųsti savų skatikų į 
turtingesnį kraštų, ypač kada 
mums patiems tų pinigų labai stin
ga.

Tik pasižūrėkime į lietuviška 
jaunimų Australijoje. Nedidelė jų 
dalis kalba lietuviškai, o jeigu ir 
tėvų atvesti į kokį minėjimų, tai 
susiburia krūvon ir užsiima sa
vais pašaliniais reikalais. Savait
galio mokyklos irgi labai liūdnai 
atrodo. Mūsų leidžiami laikraščiai 
ir knygos mažo tiražo ir vos lai
kosi. Tai ne spaudos draudimo lai
kai, kada lietuviškas laikraštis ar 
knyga ėjo iš rankų į rankas.

Mes palikome tėvynę Lietuvę 
protestuodami prieš rusų okupaci
jų. Mūsų broliai, seseys ir tėvai

žuvo didvyrių mirtimi gindami sa

jų nuotraukų iš visokių lietuvių 
parengimų matome ir Mūsų Pasto-
ffėje.

Tačiau didžiausių ir jaukiausių 
baliaus nuotaikų sudarė patys sve
čiai. Visi buvo apsirengę kaip ga

vo gimtųjį kraštų ir tikėjimų nuo 
rusų okupantų. Daugelio mūsų 
artimųjų žmonių jau kaulai supu
vo Sibire. Bet mes, čia net nedrįs
tame savo vaikų išmokinti gražiai 
lietuviškai kalbėti, gi kitiems vai
kams gėda prisipažinti lietuviais. 
Tėvai džiaugiasi, kai vaikai gra
žiai kalba angliškai, bet nenusi
mena, kad jie nemoka lietuviškai.

įsteigus Amerikos pagrindais 
Lietuvių Fondų Australijoje prie 
jo prisidėtų daug žmonių supras
dami jo reikšmę. Fondo uždavinys 
būtų skatinti jaunimo tarpe lie
tuviškumų skiriant premijas litu
anistinių mokyklų mokiniams, or
ganizuoti ekskursijas ir stovyklas 
jaunimui, ruošti paskaitas apie 
Lietuvę, rengti lietuviškus vaka
rus bei šokius jaunimui, duoti do
vanų vaikams, kurie stengiasi vi
sur lietuviškai kalbėti, paremti lie 
tuviškų spaudų ir knygų leidimų 
čia. Darbų yra daug, bet žmonių 
ir pinigų mažai.

Jei Australijos lietuviai jau 
daug prisidėjo prie Lietuvių Fon
do Amerikoje, tai turėdami tokį 
fondų savo pačių labui tikriausiai 
surastume daug daugiau talkinin
kų.

Mums turėt rūpėti daugiau mū
sų vaikų ateitis, kad su mūsų kar
ta lietuvybė neišnyktų šiame kraš
te. Ne tam mes palikome tėvynę, 
kad mūsų vaikai ištautėtų.

Mano manymu tokio fondo su
ma turėtų siekti apie 100,000 do
lerių. Tokių sumų mums įmanoma 
surinkti. Gautume iš jos apie 6,000 
-7,000 dolerių nuošimčių. Tai jau 
graži parama lietuviškam darbe 
šiame krašte. Fondų turėtų orga
nizuoti Krašto Valdyba kiekvieno
je apylinkėje. Talkininkaujant mū
sų organizacijoms ir visiems, ku
riems tik rūpi lietuviška ateitis.

Šuo straipsniu nenoriu užgauti 
Lietuvių Fondo Amerikoje. Bet 
toks fondas reikalingas ir čia., 
štai Kanada taip pat įsteigusi 
savo atskirų Lietuvių fondų vietos 
lietuviškai veiklai skatinti. Taigi, 
neturėtume atsilikti ir mes.

Šiuo reikalu būtų gerai, jei atsi
rastų ir daugiau pasisakymų.

V. Sidabrą, Melbourne

KAIP GAUTI ‘ M.P.” VELTUI ?
Mūsų Pastogės leidėjas ir admi- 

labdarybinis balius. Tad ir rengė
jų dėmesys sukaupiamas, kad iš 
to padarius kiek pelno ir kad bū
tų patenkinti svečiai.

Nors balius užtruko iki 2 vai. 
ryto, bet svečiai gailėjosi sulau
kę pabaigos ir taip dar norėjo va
landėlę kitų dar ilgiau padalyvau
ti. Smagu, kad svečių tarpe matė
si po gražų būrelį atvykusių iš 
Wollongong ir Newcastle. Gaila, 
šiame baliuje nesimatė kanberiš- 
kių, kurių paprastai pasirodydavo 
gana gausiai.

Dalyvis

PADĖKA
Džiugo Tunto vardu dėkoju vi

siems, kurie materialiniai prisidė
jo prie s.b. v.sl. R. Bakaičio ke
lionės išlaidų padengimo jam vyks 
tant į penktųjų Tautinę Stovyk
lų Amerikoje. Gautame laiške iš 
brolio Remigijaus atrodo, kai sto
vyklavo apie 1,500 skautų bei skau 
čių. Stovykla bus plačiau apra
šyta, kai gijš brolis Remigijus. 
Prisidėjusieji prie kelionės išlai
dų:
Jaunimo komitetas $75.00
Bendruomenės valdyba $50.00
Džiugo Tuntas Baliaus peln.25%
Studentai 20.00
Romuva 10.00

Tuntui paaukojusiai $50.00.
Tuntininkas

J. Zinkus 10.00
Ateitininkai (Melb.) 10.00
Tautinių Šokių Grupė 
(A. Šimkaus) 5.00
A.L.S.S. Vadija 40.00
Aušros Tuntas 20.00
J. Adomavičius (Sen.) 5.00
B. Adomavičienė (Sen.) 5.00
V. Adomavičius 5.00
S. Žiedas 5.00
B. Petys-Petkevičius 5.00
J. šemetas 5.00
V. Špokevičius 2.00
p. Kepalas 2.00
p. žižmaraitė 1.00
p. Žitkevičienė 1.00
P. A. Klimas 1.00
p. D. Juškevičiūtė 1.00
Amerikos Brolija 161.00
B. Žalys 5.00
R. Cibas 5.00

Viso $459.00
Didelė padėka Melb. Moterų

Soc. Globos Draugijai, Džiugo

SUGESTIJOS

Tačiau skųstis laikraščio skoli-
ninkais ne mano, bet leidėjo ar 
administracijos darbas. Aš turiu 
kitų sumanymų, kurį įgyvendinus 
gal išvaduotų laikraščio leidėjus 
nuo amžinų rūpesčių, kaip sukaup
ti arba išgauti iš skaitytojų pini
gus.

Kaip eilinis skaitytojas nežinau, 
kiek, pavyzdžiui, Mūsų Pastogė tu
ri nuolatinių prenumeratorių. Su
tikime, kad jų yra apie 2,000. Jei
gu iš jų bent 1,500 skaitytojų su
dėtų po 200 dolerių, tai susidary
tų 300,000 dolerių kapitalas; ir 
jeigu tų kapitalų patikėjus Mūsų 
Pastogės leidėjui, šiuo atveju A. 
L.B. Krašto Valdybai, kuri galė
tų tų kapitalų investuoti ilgalai
kių! terminui, sakykime, dešim
čiai ar dvidešimčiai metų, tai bū
tų galima gauti gana aukštus pro
centus (nuo 6 iki 8%). Iš to kapi
talo susidarytų graži apie 18 iki 
20 tūkstančių palūkanų suma, ku
rios pilnai turėtų užtekti leisti 
Mūsų Pastogę ištisus metus. Pri
duriant dar iš įvairių atsitiktinių 
skelbimų apie tūkstantį kitų, tai 
iš tos sumos būtų galima leisti 
laikraštį apie astuonių puslapių, 
gražiai iliustruotų, įdomų, ir svar
biausia — už dyka! Iš tiesų, toji 
pradinė suma būtų neliečiama ir 
tie įmokėti 200 dolerių ir būtų pa
čių įmokėjusių nuosavybė. Jeigu, 
pavyzdžiui, Mūsų Pastogė užsida
ro, tai įmokėti pinigai būtų pil
nai gražinami įmokėjusiam skai
tytojui. Bet svarbiausia — skaity
tojai gautų laikraštį dykai, ir ad
ministracijai bei leidėjui atkristų 
didelė darbo našta ir rūpesčiai.

Nepasakyčiau, kad šitoks pro
jektas būtų nerealus arba sunkiai 
įgyvendinamas. Vargu, ar yra 
Mūsų Pastogės skaitytojų tarpe 
tokių, kurie neturėtų dviejų šimtų 
dolerių, kurių negalėtų pervesti 
Mūsų Pastogės suskaitom Ne pa
aukoti! O tik pervesti paliekant tų 
pinigų savininku, o už šitų per-
vedimų irgi davėjas arba skolin
tojas gautų gražų atpildų — Mū
sų Pastogę dykai!

Visai ne juokais šitų projektų 
siūlyčiau svarstomuoju klausimu 
įnešti į būsimos Krašto Tarybos 
darbotvarkę. O visus mielus tau
tiečius kviečiu pagalvoti ir viešai 
pasisakyti. Jeigu iš minėto kapi
talo gautų nuošimčių ne viskų laik
raštis sunaudotų, tai metų gale 
likusioji suma būtų galima pri
jungti prie pagrindinio kapitalo, 
kas pakeltų palūkanas ateinan
tiems metams, arba iš jų net dali
mis grųžinti įmokėtų sumų tiems, 
kuriems pinigai gali būti labai rei
kalingi. Aš asmeniškai šiam pro
jektui pilnai pritariu. Kas dar?

Entuziastas skaitytojas
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VARPO

VARPO MERGAITĖS
Mūsų mergaitės jaunės visada 

gražiai pasirodo žaisdamos su stip 
ria komanda. Šį kartą, nors ir 
laimėjo (21:12), bet sužaidė ne
kaip — vaikėsi paskui sviedinį, 
mažai pasavosi ir gavo daug bau
dų.

Su Gleroy lošimas buvo gražes
nis. Didelis tempas ir vikrios pa
suotos visai uždusino priešą. An
trame puslaikyje mūsiškės kiek 
pasimetė, it rungtynės baigėsi 26: 
20 mūsų nenaudai.

Viso taškų pelnė: L. Smilgevi
čiūtė 21, A. Savaitytė 10, M. Sa- 
vaitytė 6, M.Tamošauskaitė 4, R. 
Buzinskaitė ir I. Steponavičiūtė 
po 0.

PADĖKA
Kaip kiekviena organizacija, 

taip ir sporto klubas “Varpas” 
reikalingas lėšų. Mūsų išlaidos pa
sireiškia apmokant registracijas 
bei draudimo mokesčius Viktorijos 
Krepšinio Sąjungai, rengiant me
tinius lietuvių sporto klubų su- 
važiavimus-rungtynes, priimant 
draugiškas kaimynines komandas, 
parūpinant uniformas bei dova
nėles mūsų jaunimui.

Kad sutelkus kiek lėšų ir duoti 
progos jaunimui pabendrauti, kas 
metai “Varpo” klubas ruošia me-

SPAU
Atėjo Dzidoriuke čia aną dieną, 

kietai suspaudus lūpas suraukus 
kaktą, lyg ir pasipūtus kažiko. 
Pasistaipė nedrąsiai lyg mes kokie 
svetimi jai būtumėm. Pasisveiki
no biškį mandagiau, negu kasdien 
ir krenkštelėjus sako: — Aš noriu 
su tavim, Rapolai, oficialiai pa
kalbėti.

čia dabar?... Neoficialiai kas 
dien mares prišneko, o kaip ofi
cialiai pradės tai kur galas?

— Kalbėk, Rapolai, kalbėk. — 
Sako Petras, matydamas, kad aš 
taip smarkiai nepuolu. — lAš 
jums galiu diskusijų moderato
rium pabūti

— Taigi aš ir norėjau apie tuos 
moderatorius... — sako mikčio
dama Dzidoriuke. — Ir bendrai 
apie rašymą, apie etiką, ba aš 
čia biškį nesusigaudau. Ar tas mo
derates yra toks pat ką umpairis 
futbole, kuris nusprendžia kas lai
mės ir dar žiūri, kad futbolistai 
nesusimuštų ?

— Tai gal... nežinau dabar, kaip 
čia tau pasakius... — stenu ir pats 
nežinau, ba nė to moderato, nė 
umpairio nesu matęs.

— Ne, — sako Petras, — mode
ratorius diskusijose pasako ką 
kalbėti, kada kalbėti, o paskui lie 
pia susičiaupti, jeigu negerai nu
kalbėjai. Už visas kalbas, geras ar 
blogas yra jo vieno atsakomybė.

— Aha, — sako Dridoriukė, — 
tai jis ir tiem, kur apie tas kalbas 
rašo, gali duoti į kuprą, jeigu min 
čių neišskaitė? Jeigu negerai per
davė mintis ir išėjo bloga galvo
jimų spekuliacija, tai jis gali pro
testuoti? O kas ta spaudos etika 
do daiktas, kur ją deda? Sako, 
jeigu kada iš ilgos kalbos trumpą 
darai ir tavo logika prasilenkia su 
ta etika, tai tada reikia... vienu 
žodžiu reikia viešai protestuoti. 
Tai aš, va, dabar oficialiai pro
testuoju prieš tave, Rapolai, ba 
tu visada mano kalbas rašai ir 
perduodi žmonėms apie mane ne
teisingą vaizdą. Svarbiausia, kad 
tu neduodi man patikrinti ką pa
rašei. Gal aš ne taip norėjau pa
sakyti kaip pasakiau; gal man 
nebepatinka?! Paskui žmonės 
galvoja, kari mano logika išėjo 
be prasmės.

— Kad tavo logika kur su ko
kia nors etika prasilenktų, nėra 
jokio pavojaus. — Sako Petras. — 
Tu logikos nė už griveną neturi, 
o apie etiką tik dabar išgirdai. 
Tau nepatinka, kad Rapolas apie 
tave gal perdaug teisingą vaizdą 
perduoda. Tu norėtum būti kokia 
mandrapypkė ir žmones nustebin-

KLUBE
tinį balių. Taigi, ir šiais metais 
raginom visus, nežiūrint šalto oro 
ir šaltų patalpų, mus aplankyti ir 
kartu pabendrauti.

Rezultate ir norime padėkoti vi
siems už taip gausų atsilankymą 
mūsų pobūvyje, už jūsų dosnumą 
loterijai ir bufetui.

Mūsų nuoširdi padėka p. Savai- 
tienei ir sportininkų mamytėms už 
skanius užkandžius. Ačiū klubo 
mecenatui p. Šalkauskui už pado
vanotas dovanėles laimėjusiems 
šokėjams.

Ačiū
Sporto Klubas Varpas

KOVO KLUBE
Vyrų krepšinio komanda pradė

jo žaisti Hecla turnyre. Dalyvau
ja devynios “A” reservo klasės 
komandos, žaidžiama trečiadie
niais krepšinio stadijone Alex
andria. Pirmose rungtynėse kovie- 
čiai nugalėjo Sydney Y.M.C.A. 
46-22 santykiu. Taškus pelnė: A. 
Atkinson 21, D. Kraucevičius O, 
J. Kraucevičius 4, S. Lukoševi
čius 14, J. Liutikas 7 ir G. Sau
ka 0.

— ★ —
Vyrų krepšinio turnyro tvarka

raštis. Rugpiūčio mėnesį: 14 d.

DOS ETIKA
ti. Biesas žino, kaip tavo mintys 
išsivingiavusios bet tu visas logi
kas taip supainioji, kad nė šuva 
neėstų tos tavo mišiankos.

— Šuva neėstų, sakai, — nė ne- 
supyksta Dzidoriuke. — Gal ir 
neėstų... Vėl pagalvojus, gal ir tie 
tavo mandrapypkiai tą etiką kiek
vienas savo turi... Gal jie tik nori 
pasirodyti mandrais dalyko žino
vais, ką? Gal nori tik ekspertiš- 
kai pakritikuoti kaip tie, kur tą 
lenciūgais prirakintą dievą jau ke 
linti metai tampo...

— Ką tu čia dabar vėl ? — Klau
sia nustebęs Petras. — Apie ko
kį tu čia dievą su lenciūgais?

— Na, žinai tą Zeuso sūnų, žmo
nių geradarį. — Jau irgi mand- 
riai pasakoja Dzidoriukė. — Ži
nai, kur tėvas prie uolos kalno 
prirakinęs buvo už norą žmonėms 
padėti. Paskui jį kažinkoks tenai 
išvadavo iš tų kalnų Kaukaze. 
O kad savo tėvą apgautų, tai jis 
nuo to kalno atskėlęs akmeniuką 
ant rankos su lenciūgėliu pasiri
šęs nešiojo. Skaitės vistiek prie 
kalno prirakintas. Ir mes jo vis 
nepaleidžiam. Prieš kelerius metus 
vienas jį minėjime kokią valandą 
deklamavo ir visiems patiko, čia 
vėl kada neperseniausiai ilgose 
poezijose buvo minimas. Dabar ir 
vėl jį atsivedė, kaip būdavo pas 
mus gudas toks, šokančią mešką 
kožną pavasarį kad atsivesdavo 
vis tą pačią. Ant galo ta meška 
jau net paseno, nusišėrė ir nebe>- 
graži pasidarė. Tampo vis tą patį 
dievą, o paskui giriasi: — žiūrė
kite, mes ne tokie kaip tas muiti-
ninkas. Žinote, kaip fariziejus 
biblijoj kad gyrėsi. Nors šį kartą 
dar ir tą karalaitę atsivedė, ku
rią mergišius Zeusas į baltą kar
vę buvo pavertęs, kad jo žmona 
Vera... ne, ne Vera — Hera nesu
žinotų. Tik bėda, kad ji pro visas 
jo pučiamas miglas matės ir žino
jo. Nugriebus pavedė tam šimta- 
akiui Argusui ją saugoti ir po 
svietą gainioti. Panas pasigailėjęs 
prie Nylo užmigdė jo visas akis 
iš karto su savo dūdele pagraji- 
nęs ir išvadavo. Nemanykit, kad 
aš nieko nežinau. Aš apie juos 
skaičiau Kairio knygoj. Tik su ta 
karalaite čia ne kaip išėjo kažin- 
kaip atbulai... Matote, vargas bu
vo dievams Olympe su žmonėmis, 
o mums čia vargas su “dievais”, 
kurių nuo veidrodžio niekaip ati
traukti negalima. Kad nors patys 
save matytų; dabar žiūri į save, 
bet mato kokias tai infliaciškas 
figūras.

— Dzidoriuke, — atsiliepė juok- 

8.30 vai., 28 d. 6.30 vai. Rugsė
jo mėnesj: 4 d. 8.30 vai. 11 d. 6.30 
vai. 18 d. 9.80 vai., 25 d. 7.30 vai.

— ★ —
šachmatų komanda užbaigė me

tini tarpklubinj turnyrą laimėda
ma 5, ir pralaimėdama 10 rugty- 
nių.

šių metų pabaltiečių Baltic Cup 
turnyras bus žaidžamas šia tvar
ka:

Lietuviai-latviai 15.9 Lietuvių 
Namuose Lidcombe.

Estai-lietuviai 22.9 Estų Na
muose.

Latviai-estai 29.9 Latvių Na
muose.

— ★ —
Praėjusią savaitę paskelbtame 

klubo šachmatų turnyro dalyvių 
sąraše buvo praleista J. Karpavi
čiaus pavardė.

— * —
Klubo valdyba praneša nariams 

ir rėmėjams, kad sportininkų ke
lionės į Adelaidę išlaidų padengi
mui platinami bilietai piniginės 
loterijos. Maloniai prašome įsigyti 
loterijos bilietų, nes tuo pačiu pa- 
remsime jaunus sportininkus, vyks 
tančius į jų metinę Sporto šven
tę.

— ★ —
Praėjusią savaitę vizituojanti Iz

raelio krepšinio komanda nugalė
jo Sydnėjaus Paratels 92-80.

— ★ —
Šio mėnesio 15 d. (ketvirtadie

nį' 8.30 vai., vakare įvyks NSW 
krepšinio rinktinės rungtynės 
prieš amerikiečių All-Stars ko
mandą.

V.A.

damasis Kairys. — Turbūt verti 
iš angliško žodžio “inflated”? “Iš
pūstas” būtų teisingiau. Išeis ir 
tau, kaip tam, kur rašė: — aš 
simpatizuoju autorei — angliškai 
reiškia užuojautą, o lietuviškai 
simpatizuoti jau visai kas kita. 
Grįžtant prie tavo oficialaus pro
testo Rapolui dėl spaudos etikos 
nesilaikymo, tai... tau reikėtų at
leisti, nes tu ištikrųjų nežinai ką 
darai Laiškų redaktoriui auto
riams žinoviškai kalbantiems apie 
spaudos etiką ir rašyto žodžio ga
lią, reikėtų prieš rašant rimčiau 
pagalvoti. Tokios nekonstrukty
vios kritikos ir tokie be konkre
taus nurodymo kas neteisinga ir 
kas iš tikrųjų taisytina, laiškai 
yra tik beprasmingas mušimas 
brangių žmonių kurie dar turi no
ro ką nors dirbti. Bet čia atro
do, kad chroniško taisytojo esa
ma, nes prieš porą metų lygiai 
tokį pat laišką ir to paties auto
riaus skaičiau, kur kito nemokėjo 
minčių pagauti ir ne visai teisin
gai pakartojo žodžius.

— Taigi, sakė, kad neteisingai 
perdavė spekuliatyvinį galvojimą. 
■— Sako Dzidoriukė. — Kas dabar 
gali žinoti, kokiais galvojimais 
kas spekuliuoja? Juk kito minčių 
niekas dar nežino. Gal tik savo 
pačių trūkumai akis duria?! Ir 
aš norėčiau kitų mintis žinoti?.

— Gaspadinė žino Rapolo min
tis. — Atsiliepė Petras. — Ji vi
sada gali pasakyti, kada Rapolas 
nori eiti į karčiamą.

FAKTAI VIETOJ ANEKDOTO
Vėl viena iš Vilniaus Tiesos 

“nepaprastų istorijų”:
Vilnietis susitiko Panevėžy savo 

giminaitį iš Pasvalio. Susitikimas 
būtų buvęs vienas malonumas, jei 
ne tas nelemtas autobuso bilietas 
iš Panevėžio į Vilnių, kurį vilnie
tis jau turėjo kišenėj. Nutarė bi
lietą grąžinti į kasą ir važiuoti į 
Pasvalį. Iki autobuso į Vilnių bu
vo dar keturios valandos, tai pa
gal taisykles kasa turėjo grąžin
ti visą bilieto kainą. Bet prie lan
gelio:

— Prašau pasą, — pareikalavo 
kasininkė.

— Pasą palikau namie, — tru
putį išsigandęs žmogus ir kluste- 
rėjo: — O kam jis jums?

— Jeigu neturite paso, bilieto 
nepriimsime, — pareiškė kasinin
kė. Ką žmogui daryti? Kol par
duosi kam “iš rankų” bilietą, ne
liks laiko į Pasvalį važiuot... Nu
tarė pasiskolinti pasą pas pažįs

ALASKA Paruošė Voru*

Kai 1896 m. buvo užtikta aukso 
prie Klondike upės, pradėjo į Alas 
ką plaukti tūkstančiai norinčių 
greit praturtėti iš viso pasaulio. 
Kraštas nebuvo pasirengęs priim
ti ir aprūpinti būtiniausiais reik
menimis visų atvykusių. Apskai
čiuojama, kad per trejus metus 
per Alaską perėjo apie 100.000 
aukso ieškotojų.

PrieSpaudos Balius
Rašo Kukutis

Taip! Atvirai jums pasakysiu 
— nuotaika, po baliaus, yra vi
siškai nekokia. Jau prieš balių, po 
svietą bevažinėjant ir liežuviu su 
pažįstamais vienaip ir kitaip be- 
talačkuojant, aiškiai matėsi, kad 
balius bus, bet iš jo naudos — 
mažai. Ir atspėk tu man! Durta 
kaip pirštu į akį. Galva, kaip kuo
ka sudaužyta, tebeskauda; kojo
se kaulo nė žymės; skrandį grau
žia šešios divizijos termitų: ran
kos šaukšto sriubos iki palūpio ne-
prineša. Močia pikta kaip širšė, ki
šenėje Sacharos dykuma, ir dū
šios kad tik nebūčiau pardavęs 
kokiam nors moteriškam sutvėri
mui! Vis per tą niekam netikusį 
ir amžinai prieš visuomenę nusis
tačiusi mano “patėvį” Kuką. Ne
gražu į savo lizdą...bet ar aš iš
kentėsiu! Ima, kaip jo visa gimi
nė žino, “tūkstantinę” algą, nie
ko nedirba ir net padoriai įsivaiz-

— Aš tai daugiausia simpati
zuoju redaktoriui. — Sakau. — 
Jo tai sunki duona. Kožnas nori 
pasisakyti .konkrečiai ar ne konk
rečiai, o jam gal tankiai nuo visų 
kalbų verkti norisi. Vistiek deda 
laikraštin visas jų kalbas kad ir 
verkdamas.

— Ir man jau jo nabagėlio gai
la. — Sako Dzidoriukė.

— Tau, Dzidoriuke, redaktorius 
nei šilta, nei šilta. — Sako Pet
ras. — Mes žinome kam tu sim
patizuoji. Savo mielam “nepažįs- 
tamąjam” Kukai Tik gaila, kad 
geografinė padėtis tau nepalanki 
ir vargu ar tu kada būsi ponia 
Kukienė.

Aš norėjau dar su Kairiu rim
tai apie tą etiką pasikalbėti, ba 
man irgi kaip Dzidoriuke! neaiš
ku. Ar kožnas savo tą etiką pa
sidaro, ar yra koks įstatymas? 
Bet tiedu neduoda pakalbėti žmo
niškai. Kaip du maži vaikai; tik 
sueina į krūvą tuoj ir pešasi.

Rapolas

Atsinešęs pasą, gavo kasoje spe- London, E. 2, England.

tamą. žinojo, kad daro negerai, 
bet išeities nematė.

cialų popierio lakštą, kurį reikėjo 
užpildyti. Ištisa anketa, su tuzi
nu klausimų, reikalaujančių smul
kiai iškloti popieriuje bilieto atsi
sakančio piliečio asmenybę, bei pa
daryt nuodugnius išrašus iš jo pa
so. Pilietis dar labiau suglumo, 
kai perskaitė griežtą klausimą, ko
dėl jis negalįs išvykti pagal pirk
tą bilietą. Parašyti, kad nori nu
vykti pas giminaitį nedrįso, ką 
gali žinoti, gal palaikys nerimta 
priežastim ir bilieto atgal nepri
ims. Parašė: priežastis — liga. Ir 
čia bilieto savininką nutvėrė, kaip 
sakoma, nusikaltimo vietoje. Iš jo 
pareikalavo ... ligonio lapelio (!)

Kuo viskas baigėsi? Pilietį dar 
kelis kartus siuntinėjo kažkokių 
parašų. Praėjo kone trys valan
dos. Pagaliau bilietą paėmė, bet 
grąžino žmogui jau tik 85% bi-

Praktiškai be specialaus pasi
rengimo ir priemonių keliavimui 
ir transportui aukso ieškotojai 
leidosi į krašto gilumą. Atsime
nant žiaurias klimatines Alaskos 
sąlygas daugelis nepasiekė savo 
tikslo. Tačiau, tie, kurie ištvėrė, 
atrado lobius ir tapo turtuoliais.

dinti nemoka — ėmė ir susigalvo
jo pakelti balių? Ir ar nebepigis 
jam?! Per Pastogę skersai ir išil
gai skelbimai, kurių administrato
rius net ir nematė, vienam-kitam 
(padoresnį kostiumą ir čižiką pri
laikančiam) pasiuntė po nemoka
mą bilietą, pas Petronį niekuomet 
nesausra, moterys, bijodamos į jo 
nemalonę papulti (madų skyriuje) 
nupešiojo vištas, priraikė kalnus 
ragaišio ir —• Balius. Priespauda, 
ne balius! Nori ar nenori, o eiti
— reikia! Juoksis paskui, kad va, 
ana vyras! Plytų namą išmuravo- 
jo, vaikus į daktarus ir vėdarus 
išleido, Valiant’as vaivorykštės 
spalvomis akinių stiklus deiman
tais raižo ir nepajėgia žmonai kai
lį išperti (atsiprašau) — nupirk
ti į balių, metuose kartą, atsi
vežti... Prenumeratos paprašys, 
ko gero, neatidėliotinai susimokė
ti... Gandą paleis per “Kiek aš su
žinojau” ir valdybon jau nebesva
jok! Juodasis Paštas! Priespauda!

Mlan, kaip “giminaičiui” įeiti 
leido veltui. Bet, gi, šnipų visur 
turi ir šiaip, turbūt, nujautė, kad 
aš, jeigu ne dėl ko kito, tai jau 
nors iš pavydo ir širdgėlos pasku
tinį dolerį “tėvynės labui” pramu
šiu. Ir kurgi ne? Privarė pilną 
salę ir kur tik nežiūri — vis po 
porą, vis po du! Kas ne su sava, 
tai jau nors “pasiskolinę” mand- 
riai tango raito. Mėginau, jau vos 
antrą koją per duris vidun įkėlęs, 
ir aš “skolintis”, bet kas tą bied- 
ną Kukutį užjaus? Žvilgt, tiktai, 
iš padilbų ir akimis žaibus svai
do, kitas žmonai net padalkas il
gos suknios po stalu koja primy
nęs laiko... Taip ir girdisi, kaip 
tūlo galvoje ratukai klinkt-klinkt! 
sukasi — galvosenos aparatas, 
“Baccardi” išteptas, viršvalan
džius dirba: — “Nuneš man! Pa
vilios!...” Ir iš karto kepenys pil
nos nevilties. Ach, sakau, dar 
koks bajoras ausis nuraus salės 
viduryje pasistatęs ir iškolios kaip 

BALTIC STORES Ltd.
Dovanų siuntinius į Lietuvą su

garantuotu pristatymu galima 
pasiųsti per BALTIC STORES 
Ltd. Z. Juras, 421 Hackney Rd.,

lieto vertės. Mat, iki autobuso iš
vykimo į Vilnių buvo likusi jau 
tik viena valanda... Susinervavęs 
ir suprakaitavęs išėjo žmogus iš 
stoties. Autobusas į Pasvalį jau 
buvo išvažiavęs. Pas giminaitį 
pasivėlino. O ir ten malonumo ne
daug: vis vaidenosi reikalavimai 
“Parodykit, keleivi, ligos lapelį...” 
O kas bus, jei sužinos, kad ir pa
sas buvo skolintas?

— Tai, turbūt, biurokratizmas? 
— spėliojo vilnietis V. Strockis, 
kuriam taip atsitiko Panevėžy, 
šių metų liepos 6 dieną. Tiesa pa
tvirtino, kad gryniausias biuro
kratizmas. Suklydo tik nepridė- 
jusi, kad paprasčiausias, kasdie- 
niškiausias, tarybinis...

(ELTA')

Iš ano aukso karštligės laikotar
pio prirašyta daug knygų. Pasa
kojimai apie nepaprastus šalčius 
ir kai kurių heroiškus atsiekimus 
virto legendomis, kurios dalinai iš
galvoti, dalinai kiek perdėtai už
fiksuoti gyvenimiški faktai. Ne
žiūrint to, auksas paskatino kolo
nizuoti anksčiau apytuštį kraštą.

Šančių vežikas... Taip ir susmu
kau į savo kelnes prie stalo, jau
nais veidais it žemčiūgais žydinčio. 
Nepamiršę jie, kad aš, sulyg va
karu, prieš kiek tai metų, kaimy
nės bobutės iš balutės išgriebtas 
ir mamai padovanotas buvau. 
Pykštelėjo šampano bonkos kamš
tis net į pačias lubas ir, dar to 
poemose apdainuoto skystymėlio 
neparagavus, lengviau ant širdies 
pasidarė bei akys veidrodžiais 
nušvito. “Ilgiausių!...” uždainavo 
ir “Laimingų!...” palinkėjo, pašok 
dino ir, žandan takštelėjo!... Ak, 
jaunieji, jaunieji! Kas ir kur be 
jūsų? Kodėl tiek daug, jūsų va
dinamų “Oldies”, galvoja, kad 
jums tokiuose subuvimuose nevie
ta? čigonus ir tuos priimame ran
kas iki mazolių plodami. Jei ne 
šiandien — kada?...

Kad taip būtų “Linksmieji Bro
liai” kakarines paleidę... Bet ir 
jie “Baliaus Kukučio” naujienų 
priglušinti sėdėjo. Be vandens, 
aišku,, negerai, bet nusiminti irgi 
nereikia!. Man kardoną jau seniai 
nusuko o ir padangos, atrodo, jau 
nebesaugios. šviežio oro Sydnieju- 
je jau seniai reikia — nesidžiaugs 
ir pradūrę. Surūgsta deguonis il
gą laiką uždarytas. Prisiekiu ka- 
žinkuomi, kad tikrai kietai ant sa
vo kėdės sėdėjau ir pažįstamus bal 
sus už nugaros girdėjau... ir ne
beliko. Surūgsta deguonis...

Visų nemačiau, bet visas — 
tikrai. Grožybės neišpasakytos — 
dėk pirštą ir bučiuok! Auksu ir 
deimantais lietos, aksomu ir šil
kais šnabžda... vyrams ant "stab
džių” mina. Akys net mažiausią 
raukšę kaimynės “balinėje” mato, 
o per vyrus it per stiklą. Ne
pajudėsi, kirmine! Taip ir neiš
drįsau giminingai atrodančią blon
dinę iš blondinių užkalbinti. Dar 
pasirodė, kai ji vasaryje gimusi, 
o aš tik rugpiūčio gegužiukas. 
Taip ir linktelėjo širdis, jau gi
liai per "McWilliams” perlą plauk 
dama į nasturtas ir našlaites iš 
Drūtų kalnų, žalių dirvonų ir ki
tų šventų vietų į balių suvežtas. 
Uosčiau, žadėjau, kalbėjausi, Juo
kėsi galvas purtė — tylėjo. Ak, 
kur tu mano pavasario gėlelė tikro 
ji? verkė širdis ir krito į “atsuk
tuvo’ ’stiklą...

Norėjau ir aš meno ant sienos 
pasikabinti, idant žinotų mano 
pusantro draugo ir kaimynas, kad 
man “Bengalijos Tigrai” ne prie 
širdies. Die, sakau, kad taip “Vy
tautą prie Juodosios Jūros” ar 
“Mindaugą prie Maskvos Vartų” 
būtų išteplioję! “Bernadetos Dai
ną” į rėmus įamžinę!... O čia? 
Nei aš pats suprantu, nei kitam 
mokėsiu pasakyti, o taip baisiau
siai noriu būti “smart”. Nupirkau 
už dolerį “Smėlio raganų” ir nors 
kūną papenėjau. Dūšioje, tuo lai
ku, jau nebebuvo liūdna. Tuo la
biau, kad pats Administratorius 
už prenumeratą žadėjo palaukti 
iki ateis iš taksos lupikų čekis.

Šiemet Lietuvoj esą suskaityta 
529 gulbės. 130 porų gulbių iš
perėję jauniklius. Pernai gulbių 
buvę 450, užpernai — 430. Gul
bės Lietuvoj išsisklaidžiusios 73- 
juose ežeruose bei kitokiuose van
dens baseinuose. Daugiausia jų 
Žuvinto ežere (144), kurį jau ima 
vadinti "Gulbių ežeru”.

(E)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

PAMINĖTI DIDVYRIAI
Liepos 14 d. Dariaus ir Girėno 

skridimo ir tragiško žuvimo 35 me
tų sukaktį suruošia “Šatrijos” skau 
tų-čių tuntas. Sukakties minėjimas 
pradedamas 10.15 vai. ryte, šv. 
Jono bažnyčioje, kur Šv. Mišias 
atnašauja ir didvyrių prisimini
mui pritaikytų pamokslų pasako 
tunto dvasios vadovas ps. kun. Pr. 
Dauknys. Pamaldų metu įspūdin
gai skamba permaldavimo gies
mės, kurias išpildo Geelong’o Lie
tuvių Choras, vadovaujamas p> 
J. Juškos. Skautai prieš Dievo Al
torių išsirikiuoja su tautine ir 
tunto vėliavomis. Pamaldos baigia
mos Lietuvos Himnu.

2 vai. p.p. Geelongo Lietuvių 
Namuose, tęsiama tolimesnė minė
jimo dalis. Nors ir negausų da
lyviais, bet punktualiai tunto tun
tininkas s. A. Karpavičius minė
jimų pradeda. Į salę vėl įnešamos 
vėliavos, garbės vietas užima L. 
S.S. Australijos Rajono Seserijos 
Vadeivė s. D. Čižauskienė, A. L. 
B. Geelong Apylinkės Valdybos 
Pirmininkas dr. S. Skapinskas, tun 
to dvasios vadovas ps. kun. Pr. 
Dauknys. Paskaitininkas p. M 
Kymantas jautriais ir prasmin
gais žodžiais perduoda mintis į 
susirinkusiųjų širdis sparnuotų 
lietuvių “Lituanica” didvyrių 
Dariaus ir Girėno garbei.

Seka iškilmingas L.S.S. Seseri
jos ordenų įteikimas pasižymėju
sioms tunto skautėms. L.S.S Aus
tralijos Rajono Seserijos Vadeivė 
s. D. Čižauskienė, tuntininko s. 
A. Karpavičiaus asistuojama, Or
denų “Už Nuopelnus” prisega 
skautų-čių rėmėjai p. S. Bungar- 
dienei, Tėvynės Dukros žymenį 
— tunto skaučių skyriaus vedėjai 
v.s.vjsI. A. Andriukonytei, Pažan
gumo žymenį v.s.psl. L. Volodkai- 
tei, Lai šie atžymėjimai dar la
biau skatina seses dirbti skauty- 
bei ir būti pavyzdžiu kitoms se
sėms.

Po trumpos pertraukėlės meni
nę dalį išpildo Geelong’o Lietuvių 
Choras. Vėl klausytojai nukelia
mi prie Nemunėlio, vėl bernelis 
atris, kai saulutė nusileis... Minėji
mų uždaro tuntininkas s. A. Kar
pavičius perduodamas gražių pa
dėkų bei skautiškus linkėjimus vi
siems dalyviams, pJRskaJtjninkui, 
choristams bei jų vadovui.

Po minėjimo, tunto sesės, pade
damos mamyčių, dalyvius pavai
šina kavute bei sausainiais. Prie 
kavutės išlaidų ir šį kartų prisi
deda nuolatinis skautų bičiulis 
p. J. Sedliorius.

Skautų rėmėjai p.p. C.P. Vai
čekauskai nepaleidžia choro vado
vo p. J. Juškos ir visos jo šeimos, 
kurie kas sekmadienį atvyksta iš 
Melbourno. Jų namuose iškelta 
gausios vaišės, kuriose dalyvauja 
tuntininkas, p. p. Bungardai, p.p. 
Andriukoniai. Gražu, kad tokių 
rėmėjų Geelong’e yra, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu skautus re
mia.

Popietė pradėta piano muzika, 
ir toliau sekė p. J. Grigaitienės 
paskaita. Ji visada rūpestingai sa 
vo paskaitas paruošia, tad ir šį 
kartų nepabodo jos klausytis, ir 
norėjosi dar daugiau išgirsti. Ačiū 
p. Grigaitienei — ji turėjo nema
žai pasidarbuoti, kad patiektų pil
nesnį vaizdų apie švietimo sųly- 
gas okupuotoje Lietuvoje.

Diskusijose buvo daugiau kalba
ma, kaip ir kuo daugiau prisidė
ti, kad lietuviškumų ilgiau išlai
kius, kokiais kelias palaikyti kon
taktus su savo broliais, jeigu iš 
čia mes jokios knygos negalime 
pasiųsti.

Tuoj po diskusijų vyko dar ben
druomenės susirinkimas, tad iki jis 
Srasidėjo, p. E. šeikienė prave- 

ė popietės dalyviams suneštines 
vaišes.

vir-

GEELONG
BALIUS GEELONGE

Jau galima sakyti tradicija 
tęs Geelongo Lietuvių Parapijos
balius įvyko liepos 27 d. Geelon
go Liet. Namuose. Baliaus pelnas 
skirtas kapeliono išlaikymui.

Šiam baliui parapijos komitetas 
talkininkaujant pačiam kun. P. 
Daukniui jau iš anksto ruošėsi. 
Salės papuošimais rūpinosi p. Ky
mantas Valdybos nariams pade
dant salė tikrai buvo skoningai 
ir gražiai išpuošta.

šeštadienio popietėje baigtas 
stalų išpuošimas ir labai rūpes
tingai buvo ruošiamas bufetas. Vi
sos ponios dirbo labai daug ir su 
entuziazmu stengiantis neapvilti 
svečių. Ir reikia pasidžiaugti, kad 
nebuvo apvilti nei svečiai, nei ap- 
sivylę rengėjai. Salė buvo pilnutė-

(ms) lė, svečių buvo iš arti ir iš toli.

A.L. STUD. SĄJUNGOS CANBERROS SKYRIUS

kviečia visus tautiečius iš arti ir toli atsilankyti į

STUDENTŲ BALIŲ,

Jų tarpe matėsi net vienas kitas 
iš Sydney.

Oficialiai balių atidarė parapi
jos komiteto narys p. Stukevičius. 
Jis padėkojo visiems svečiams už 
gausų atsilankymų ir taip pat iš
reiškė didelę padėkų Melb. vyrų 
oktetui ir jo vadovui p. Morkūnui, 
kad sutiko dalyvauti baliaus pro
gramoje ir padainuoti. Taip pat 
padėkota ir p.p. Kai-palavičiams 
už baliaus loterijai paaukotų kep
tų paršiukų. Po šių žodžių Melb. 
vyrų oktetas išisinkiavo scenoje 
ir padainavo keletu nuotaikingų 
dainų.

Toliau sekė šokiai. Grojo geras 
4 Diamond orkestras .Sekė gėlių 
valsas. Netrukus vėl pasirodė 
Melb. vyrų oktetas, sudainuoda
mas keletu gyvų moderniškų dai
nų. Dėkingi rengėjai oktetų ap
dovanojo didžiuliu paketu, bet 
kas jame buvo, taip ir nepaaiš
kėjo.

Gyvai praėjo ir baliau loterija. 
Visiems labai rūpėjo laimėti tų 
jau minėtų keptų p ar stiukų. Jį 
laimėjo p. Medelis. Vėliau sėkmin
gai buvo pravesta ir daiktinė lo
terija, kurioje buvo daug vertin
gų daiktų. Ir pabaigai dar atsi
rado kepta žųsis, kuri irgi buvo 
pervaryta per loterijų.

Šio baliaus pasekmės — didelis 
pasisekimas ir gražus pelnas. O 
šitai atsiekti tegalėjo tik vienin
gi geelongiškiai!

Dalgis

KUN. DR. BAČINSKO 
PASKAITA

L.V.S. Ramovės Melbourno sky
rius pakvietė kun. dr. P. Bačins- 
kų padaryti pranešimų visiems 
lietuviams apie savo išgyvenimus 
Europoje ir parodyti mums savo 
atsivežtus filmus bei skaidres. 
Pranešimas ir filmų demonstravi
mas įvyks rugpiūčio 25 d. (sek
madienį) 6 vai. v. Lietuvių Na
muose, North Melbourne. Kviečia
mi visi, ypač jaunimas, skaitlin-

gai dalyvauti. Jaunimas, tarp kita 
ko, išgirs naudingų patarimų stu
dijų reikalais.

L.V.S. Ramovės Valdyba

KULTŪRINĖ POPIETĖ 
DAINAVOJE

Rugpiūčio 18 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. Dainavos salėje Banks
towne, Australijos Lietuvių Kata
likų Kultūros Draugijos rengia
moj kultūrinėj popietėj Dr. A. 
Mauragis skaitys viešų paskaitų 
tema — Popiežiaus Pauliaus Šeš
tojo enciklika ir pasaulio reakci
ja”. Paskaitoj bus plačiai iškelti 
ir nagrinėjami įvairūs klausimai, 
išplaukiu iš enciklikos, šiuo metu 
visame pasaulyje sukėlę skirtingų 
nuomonių ir ginčų. Po paskaitos 
vyks diskusijos.

Sydnėjaus lietuvių visuomenė 
kviečiama skaitlingai dalyvauti. 
Praalkę ir ištroškę galės atvykę 
pasistiprinti ir atsigaivinti.

PATIKSLINIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Klubo ruo

šiamos išleistuvės išvykstantiems 
P.L.B. Seiman į Ameriką (žiūr. 
pranešimų praeitam M.P. nr.) 
ruošiamos kaip skelbta tų pačių 
dienų ir toje pačioje vietoje tik 
skirtingu laiku: ne 6 vai. vak. 
kaip buvo skelbta, bet 4 vai. p.p.

Dar kartų primename tiksliai: 
minėtos išleistuvės įvyks rugpiū
čio 17 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. 
laikinose Klubo patalpose 39 __ ___  _
Church St., Lidcombe. ,-jr geriausius^linkėjimus. V. Lin-

Sydn. Liet. Klubo V-ba

kuris įvyks Canberros Lietuvių Klube (Wattle St., Lyneham) £ 
A 

rugpiūčio 17 d. (šeštadienį). J

Pradžia 8.30 vai. >!

Meninę programą išpildys Canberros studentai 
Gros gera kontinentalinė kapela.

Įėjimas: suaugusiems $3.50, studentams — $2.00 )k

Bilietus platina: Lietuvių Klubas, R. Sipavičius (tel.42 946)

ŠNEKUTIS SPAUDOS BALIUJE

ALKA

MELBOURNE
ČIURLIONIEČIŲ KLUBE

Rugpiūčio 14 d. Melbourno čiur- 
lioniečiai bei jų bičiuliai susirin
ko savo diskusijų popietei į Lie
tuvių Namus. Anksčiau tokios po
pietės vykdavo privačiuose namuo
se, gi šiai popietei reikėjo dides
nių patalpų, nes p. A. Krausas 
tiesiog sunkvežimiu turėjo atvežti 
knygas, kurios turėjo būti kaip 
ilustratyvinė medžiaga p. Gri
gaitienės paskaitai "Literatūra 
švietimo skerspiūvy dabartinėje 
Lietuvoje”. Salėje vikriai sukinė
josi ne vien pats Krausas, bet ir 
jo nuolatinės pagalbininkės —stu
dentės Vaičiulytės (net trys!), Ie
va Didžytė, apkraudamos stalų 
stalus lietuviškomis knygomis, iš
leistomis tarybinėje Lietuvoje ir 
jas papuošdamos gėlių puokštė
mis.

Jų tarpe matėsi ne vien švieti
mo knygos, bet taip pat vaikų li
teratūros, vertimai į lietuvių kal
bų, lietuvių tautosakos, dailės lei
diniai.

Buvo progos su jomis susipažin
ti ir tiems, kurie nesiįdomauja 
ir niekad neperka dabartinėje Lie
tuvoj išleistų leidinių.

Gyvendami Štrausų krašte juk 
neprivalome patys tapti Štrausais. 
Juk galime skirti blogį nuo gė
rio, o žmogiškoji ypatybė — ieš
koti, pažinti. Tai ir atidarydamas 
šių popietę p. A. Krausas ir pa
brėžė, kad esame žmonės, ne štrau-
sai...

Spaudos balius. Na kaip gi ne
važiuosi. Tuo labiau, kad veik vi
sas Niukastelio klanas su pirmi
ninku priešakyje važiuoja parem
ti savų spaudų. Įsodinu savo gra
žiųjų pusę ir apsišluostęs alyvuo
tas rankas pasileidžiu plačiuoju 
vieškeliu j Sidnėjaus ukrainiečių 
salę.

Prie durų mane pasitinka rūs
tus bosas “Tai kų, šnekuti, kaip 
tu drįsti dar savo nosį tarp pa
dorių žmonių rodyti. Su savo ne
vykusiais rašinėliais daug košės 
man privirei. Jeigu dar kartų pa
rašysi nerimtų žinutę, tai tuojau 
tave atleisiu iš tarnybos. Galėsi 
teplioti Niukastelio viešųjų name
lių sienas”. Baisiai nusigandęs no
rėjau bėgti, bet seni bičiuliai p.p. 
Valiokai pagriebė už rankos ir 
prievarta pasodino prie stalo.

Sėdžiu kaip pelytė po šluota ir 
žvalgausi. O žiūrėti yra kur. Mo
terys ilgose sukniose atrodo tokios 
gražios, paslaptingos. Patepta ug
ningu vandenėliu vaizduotė dirba 
išsijuosusi.

Salėje užgesta šviesos ir sienoje 
pasirodo čigonai. J. Maksvytis 
spusteli akordeonų, ir visi prade
da čigoniškas dainas dainuoti, p. 
Daudarienė pasineria į “Juodųjų 
akių” dainų. Visi kiti, kaip susita
rę, gražiai jai pritaria, p. Biti- 
nienė kaip lakštingala pakibusi 
ant augštųjų stygų vos mano vais- 
vandenio stikliuko nesusprogdino. 
Groja akordeonas, šoka čigonė. Vėl 
dainos. Kaip iš gausybės rago. O. 
Arienę muzikos deivės pabučiavo 
ir apdovanojo jų gražiu balsu, 
plačia balso skale, gera klausa ir 
dainos pajautimo galia. Norėjau 
čigonų dainų klausytis visų nak
tį, bet scenos užuolaidos užsidarė 
ir vėl pamačiau savo rankoje lai
komų taurelę.

Užgroja orkestras. Sukasi po
ros. Maloniai šypsosi seniai maty
ti draugiški veidai. Būdamas links 
moję nuotaikoje p. P. Nagys pak
viečia mus ateiti kada nors ir pa-

matyti Jo “Mintes” spaustuvę, 
kad žinočiau, kaip Mūsų Pastogė 
spausdinama. Padėkojęs p. Pranui 
nutariau pakvietimo ilgai neau
šinti, kad visai neatšalęs neišga
ruotų iš p. Nagio galvos.

Muzika, šnapsas ir gražios mo
terys valanda paverčia sekundė
mis ir lyg per pajūrio bangas 
girdžiu garbinantį 
kestrų.

Geraširdžiai p. 
glaudžia benamius
jus likusių naktelės dalį po sava 
ištaiginga pastoge. Atrodė, kad 
vos sumerkiau pavargusias ake
les, kai šeimininkė beldžiasi į du
ris ir atgaivinusi karšta kava ir 
kiaušiniais išstumia mus į bažny
čių už nuodėmes pasimelsti. Dar

Karalienę or-

Valiokai pri- 
spaudos rėmė-

gerai, kad su Edzium prieš kelio
nę pastiprinome abi kojas, o tai 
būtume suklupę pakelyje nepasie
kę bažnyčios. Meldėmės nuošir
džiai, nes buvo už kų melstis.

Tuojau po mišių nusidanginome 
pas p. Nagius “Minties” apžiū
rėti. Pranas aprodė labai sudėtin
gas spaustuvės mašinas. Teorėtiš- 
kai išaiškinęs jų veikimų, nutarė 
praktiškai pademonstruoti. Spus
telėjęs rankinėlę užvedė mašinas. 
Raidės ir popieriai pradėjo bėgioti 
visomis kryptimis. Suūžė subildė
jo visa spaustuvė. Baisiai įdomu. 
Bet tas neprietelius taip daužo 
mano pakaušį su didžiuoju kūju- 
klankt, klankt, klankt...

Nuodugniai viskų aprodęs p. 
Pranas pakvietė mus į savo butų 
užkųsti. Ištaigingame bute prie 
dar ištaigingesnio stalo gražioji 
p. Nagienė pakvietė mus prisėsti 
ir užkųsti. Jeigu taip p. Nagiai 
užkanda, aš norėčiau matyti kaip 
jie pietus valgo. Pavilgindami už
kandžiavome iki sutemos. Aš bū
čiau užkandžiavęs iki pusryčių, 
jeigu ne mano gražioji pusė. Ji 
man priminė, kad vežimas užpus
tytas, arkliai nepašerti, o namai 
už šimto mylių, už žalių girių, 
už gilių vandenėlių...

Graudžiai atsisveikinę su sve
tingais šeimininkais apleidome 
puikųjį Sidnėjaus miestų prisiek
dami, kad ir kitais metais važiuo-

Ateinantį savaitgalį visos mūsų 
didesnės kolonijos baliavos: Mo
terų Draugijos šeimyninis vaka
ras Sydnėjuje (Bankstowne), Stu
dentų balius Canberroje, Lietuvių 
Dainos Sambūrio balius Melbour
ne, nežinia koks balius Adelaidė
je (bet tikrai!) ir t.t. Sakytume, 
labai veiklus savaitgalis!

Prieš išvykdamas į Amerikų 
gastroliuoti rašytojas P. Andriu
šis žada porų dienų pasidairyti po 
Sydnėjų. Maloni staigmena Syd- 
nėjaus lietuviams.

Vos tik iš naujo persiorganiza
vęs Melbourno Dainos Sambūris o 
jau intensyviai ruošiasi savo ba
liui, kuris numatomas rugpiūčio 
17 d. Melb. Lietuvių Namuose. Jau 
per eilę metų melbumiškiai lietu
viai įsitikino, kad Sambūris moka 
ne tik skambiai dainuoti, bet ir 
šaunius balius surengti.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškoma Lida Henrikaitė, ki

lusi iš Kauno (gyvenusi Būgos 
gatvėje). Ieško Elena Leščinskai
tė išl Lietuvos. Ji pati arba žinan
tieji apie jų prašomi atsiliepti 
Mūsų Pastogės adresu: 13 Percy 
St., Bankstown, N.S.W., 2200.

PADĖKA
Negalėdamas asmeniškai daly

vauti Mūsų Pastogės spaudos ba
liuje adelaidiškis p. V. Linkus ba
liaus sųskaiton prisiuntė 5 dolerius 
kus yra ALB Krašto Valdybos 
įgaliotinis federalinėje baltų Tary
boje Adelaidėje. Gerb. p. Linkui 
nuoširdi padėka.

Taip pat spaudos baliaus metu 
vienas tautietis (pavardės prašė 
neskelbti) buvęs taip susižavėjęs 
balium, kad Mūsų Pastogės admi
nistratoriui įteikė du dolerius su 
linkėjimais daugiau tokių balių, 
Šiam mielam tautiečiui taip pat 
nuoširdus ačiū.

ALB Krašto Valdyba
KELIONĖ Į SNIEGUS

Pereitų kartų buvo pakartotinai 
paskelbta, kad Sydnėjaus Apyl. 
Valdybos Jaunimo sekcija ruošia 
išvykų jaunimui į snieguotus kal
nus, kur mūsų jaunimas galės pa
sidžiaugti žiemos malonumais. Vi
sa išvyka kainuos 35 doleriai as
meniui įskaitant kelionę ir pra
gyvenimų bei pašliūžų nuomas. 
Buvo taip pat skelbta, kad išvy
ka truks keturias dienas: nuo 
rugpiūčio 30 dienos iki rugsėjo 2 
d. Iš tikrųjų toji išvyka truks tik 
dvi pilnas dienas, nes bus išvyks
tama rugpiūčio 30 d., penktadienį, 
6 vai. vakaro ir visi griš į Sydnėjų 
jau rugsėjo 2 d. anksti iš ryto 
(apie 7 vai.). Tokiu būdu ir dir
bantieji galės šioje išvykoje da
lyvauti neprarasdami darbo die
nos.

Norintieji išvykoje dalyvauti tu
ri registruotis ir įmokėti pinigus 
($35) iki rugpiūčio 14 dienos iš
vykos vadovei p. N. Grincevičiū- 
tei-Wallis 24 Clayd St, Croydon 
Park, N.S.W. Tel. 798 0047. Šiuo 
adersu kreipiantis gaunama ir 
pilna apie išvykų informacija.

S t

sime į Mūsų Pastogės puikų ba
lių savos spaudos paremti.

Šnekutis

D-jos Valdyba

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJA 
kviečia visus į savo metinį — tradicinį

SIXHIMVI VAKARĄI ’
DAINAVOJE (EAST TCE., BANKSTOWN) RUGPIŪČIO 17 D.

Vakaro programoje rimtoji ir linksmoji dalis.
• Gausi vertingais fantais loterija • turtingas bufetas
Įėjimas — $ 1.50 asmeniui. Pensininkams ir moksleiviams 50

Pradžia 7.30 vai. vak.

Visi kviečiami ir visi maloniai laukiami! S.L.M.S.G.

• gera kapela, 
centų.

RAMOVEŲ ŠVENTE

PAMALDOS ŽOLINĖJE
Rugpiūčio 15 d. privaloma Ma

rijos Dangun Ėmimo Šventė. But 
ir liet pamaldos St. Joachim bažn. 
Lidcombe, 6.20 vai. vak.

Prieš pamaldas išpažintys.

PAMALDOS CANBERROJE
Rugpiūčio 18 pamaldos Can

berros lietuviams St. Patrick bažl 
nyčioje Braddon 11.30 vai. įpras
ta tvarka. Išpažintys 10,30 vai.

Kun, P. Butkus

BRISBANE-NEWCASTLE- 
NEW ZEALAND 

Maldos Apaštalavimas
Jo šventenybė popiežius Pau

lius VI rugpiūčio mėn. MA na
riams skyrė sekančias intencijas: 
bendrųjų — Kad tikėjimas 
į Eucharistinį Jėzų taptų visus 
krikščionis jungiančia jėga; 
misijų — Kad efektingai 
remtume tuos, kurie misijose ko
vom prieš badų ir ligas.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
Visa aukoju Tau .Švenčiausioji 
Jėzaus širdie!

kun. S. Gaidelis S J.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
LIETUVIŠKOJE ĮSTAIGOJE

LIET. KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA TALKA
Už indėlius moka 4.5% metinių palūkanų

Ui įnašus (šėrus) numatyta 6% dividendo
šiuo metu Talkoje yra labai gyva paskolų paklausa, 

{stodamas nariu (vienas Šeras $ 10.00) ir taupydamas Tal
koje paremsi ir lietuviškus reikalus, nes Talka kiekvienais 
metais iki 10% savo gryno pelno skiria lietuviškiems reika
lams.

Talkos įstaiga atidaryta kiekvieną šeštadienį 2-4 vai. p.p. >♦<
Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North Melbourne. X 

Palto adresas: Talka, Box 4051 G.P.O. Melbourne, Vic. 3001 >:

, J T • . • -r y • AUIAUUUIU, pu *********
Liepos 21 d., Lietuvių Kanų kavo p. V. Liubinas ir sekretoriau- 

Veteranų Melbourno Ramoves sky- ■ - - - . - .
rius iškilmingai atšventė savo 
veiklos 15 metų sukaktį.

Minėjmas buvo sujungtas kartu 
su Dariaus — Girėno tragiško 
žygio 35 metų sukakties prisimi
nimu.

Po pamaldų parapijos salėje 
pradėjus minėjimų į garbės prezi
diumų pakviesta skyriaus steigė
jai ir buvę pirmininkas su mūsų 
kapelionu kun. P. Vaseriu.

Ramovės skyriaus pirm. p. Vyt. 
Šalkūnui padarius išsamių 15 me
tų veiklos apžvalgų pasidžiaugta 
padarytais darbais ir aptarta atei
ties veiklos planai. Buvo dirbta 
tikrai daug.. Rengtos šventės, ba
liai, paskaitos, minėjimai ir rink
tos aukos lietuviams karo invali
dams, kurie liko Vokietijoje.

Dariaus-Girėno sukakčiai pami
nėti ramovėnas Alb. Pocius skaitė 
žygio reikšmę lietuvių tautai, 
paskaitų apie Atlanto nugalėtojus 
kviesdamas vykdyti Lituanicos 
Testamento įpareigojimus garsi i 
nant Lietuvos vardų ir skelbiant 
visam pasauliui apie mūsų kraš
tui padarytų neteisybę.

Po oficialios minėjimo dalies ten

pat įvyko metinis ramovės sky- _ W _ _ R.musu pastogeti pakviestas p. A. Sadauskas.
Skyriaus valdybos pirm. p. Vyt 

Šalkūnui padarius pranešimų iž
dininkas p. V. Sidabrą padarė ka
sos stovio pranešimų, kuris revizi
jos komisijos buvo patvirtintas.

Po visų pranešimų pagal balsų 
daugumų išrinkta nauja skyriaus 
valdyba į kurių įėjo p.p. A. Bi- 
kulčius, N. Butkūnas, V. Liubi- 
nas, V. Sidabrą ir Vyt. šalkūnas.

Po susirinkimo ponia O. Šal
kauskienė padedant R. Pocienei ir 
p. Žitkevičienei paruošė minėjimo 
dalyviams arbatėlę su užkandžiais 
Nuoširdus visų ačiū ponioms.

Baigiant su apgailestavimu rei
kia pastebėti, kad mūsų atsargos 
kariai neparodo ypatingos drųsos 
pasirodyti salėje kada vykdomi 
valdybos rinkimai ir tų dienų slaps 
tosi namuose už pečiaus. Gėdų da
rote, vyrai, sau ir savo organiza
cijai. Alb. P.
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