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PA GALVOTI
Smagu kalbėti, dar smagiau 

pasiklausyti apie nuveiktus dar
bus, apie laimėjimus, tačiau ne
išvengiamai tenka priminti ir to
kius dalykus, kuriais nepasidi
džiuosi, o greičiau paraudonuo
si.

Štai aną sekmadienį išlydėjo
me grupę lietuvių į Amerikos 
Jungtines Valstybes, jų tarpe ir 
A LB Krašto Valdybos pirminin
ką bei kelis mūsų bendruome
nės seimo atstovus į Pasaulio 
Liet. B-nės Seimą. Tai yra gana 
svarbi ir gal būt pirmoji tokia 
reikšminga delegacija, išleidžia
ma į užsienius atstovauti mūsų 
bendruomenės. Tačiau šis nekas
dieniškas įvykis stebėtinu būdu 
paliko nepastebėtas, praleistas 
negirdomis.

Nors ne vieną kartą šio laikraš 
čio puslapiuose buvo užsiminta 
apie mėnesio pabaigoje įvykstan
čio seimo reikšmę, buvo kviečia
ma visą bendruomenę jame bent 
mintimis, sugestijomis dalyvauti, 
kas duotų paspirtį visiems seimo 
nariams kuo galėtų remtis arba 
pasitikėti. Vis dėl to į tuos pri
minimus, deja, niekas neatsišau
kė. Bet jeigu neatsirado šita pras
me talkininkų, tai bent buvo ga
lima tikėtis regimo respekto mū
sų bendruomenės rinktiems ats
tovams ir juo labiau Krašto Val
dybos pirmininkui.

Sydnėjuje šiuo metu yra visos 
centrinės bendruomenės institu
cijos įvairių organizacijų vadovy
bės ir kas nors galėjo imtis ini
ciatyvos prieš visą visuomenę 
šitą nekasdienišką įvykį užakcen
tuoti.

Galima užtikrinti, kad visai 
kitaip būtų pasielgę Adelaidės 
ar Melbourno lietuviai. Jau už
tenka tik prisiminti, kaip kitos 
kolonijos pasitinka arba išleidžia 
savo svečius, ir tai palyginti su 
sydnėjiškiais. Gaila, toks paly
ginimas tekalbėtų tik Sydnėjaus 
nenaudai.

Niekas nebando šiuo atveju 
kam nors konkrečiai priekaištau
ti, tačiau šitas priminimas tebū
na pamoka ne vien tik sydnėjiš- 
kiams lietuviams, bet ir visiems 
kitiems, jeigu kas nors panašaus 
vyktų, kur reikia ne tik repre- 
zentuotis, bet juo labiau pabrėž
ti faktą, kad mes savo atstovus, 
savo vadovybę respektuojame ir 

jų autoritetą pripažįstame. Iš tik
rųjų, jeigu mes patys nesiskai- 
tysime ar nerespektuosime savų 
autoritetų, tai kaip galima tikė
tis, kad kiti mums tai parodytų? 
Gaila, to respekto mūsų autorite
tams Sydnėjuje buvo pasigesta.

KUSH PAST06E
(XIX) 1968

Registered at the G.P.O. Sydney for transmission by post as a Newspaper.

LIETUVOS LAISVES KOVOS METAI

šio ir vietinėje spaudoje bei tele
vizijoje. Tačiau Sydnėjuje kaip 
ir kiekvienu atveju, jeigu kas or
ganizuojama, praeina tylomis ir 
nepastebimai. Yra visa eilė tam 
ir pateisinamų momentų, bet 
liūdniausia tai, kad visiems šios 
rūšies parengimams lietuviai te
parodo mažiausia dėmesio. Tegu 
ir kitų tautų žmonės į Pavergtų
jų savaitės iškilmes nesusirinko 
masiškai, vis tik lietuvių būta 
mažiausiai. Ir tas kelia didelio 
susirūpinimo mūsų atbukimu sa
vos tautos reikalams. Jeigu toji 
pavergtųjų tautų dė/nonstracija 
būtų sudariusi kelių tūkstančių 
žmonių eiseną, tai aišku, bū
tų susilaukta didelio dėmesio 
visuose australų sluogsniuose, 
bet jeigu demonstruojama su ke
liais desėtkais asmenų ir ių tar
pe tik keli lietuviai, tad visai 
nenuostabu, kad ir kai kurie aus
tralų pareigūnai pagrįstai prie
kaištauja, kada neišaiškintas bū
relis atlieka kokias tai ceremoni
jas prie karių paminklo. Visai ki
tokio respekto sulauktume, jei
gu ten, kur reikalas sukasi apie 
mūsų tautos laisvinimą arba bent 
šios neteisybės pademonstravi
mą, dalyvautume masiškai. Negi 
jau nustojome tikėti teisingumu 
ir principu, kad laisvė būtina ne 
tik tam, bet lygiai ir kiekvienam 
prispaustam ir ypač mūsų tau
tai?

(v.k.)
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V. BERNOTAS

TIRONIJA ŽYGIUOJA!
ČEKOSLOVAKIJA RUSŲ OKUPUOTA! KAS TOLIAU?

PA VERGTŲ JŲ SAVAITE
Jau kelios savaitės praėjo nuo 

organizuotosios Pavergtųjų Sa
vaitės. Vienur kitur pravesta vi
si parengimai ta proga gana įspū
dingai ir susilaukė didelio atgar-

Atsikračius vokiečių okupacijos, 
Čekoslovakijoje gimsta naujos vil
tys atkurti nepriklausomą valsty
bę. 1946 metais, saugomi Maskvos 
šešėlio, čekoslovakai eina į pir
muosius rinkimus. Rinkimuose sti
priai pasirodo komunistų partija, 
bet ši negauna absoliučios daugu
mos, kad galėtų savarankiškai val
dyti kraštą. Sekančius dvejus me
tus čekus valdo koalicija: Benešąs 
paskiriamas prezidentu, Tomo Ma- 
saryko sūnus Jan — užsienio rei
kalų ministeriu, komunistui Kle
mentui Gottwald’ui atitenka min. 
p-ko portfelis.

Neproduktyvi koalicija mažiau
siai patiko Stalinui. Čekoslovaki
jos neišvalyti intelektualų sluogs- 
niai, gyventojams neįkūnyta bai-

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS
INFORMUOJA
ANTRASIS ETAPAS

ČEKOSLOVAKIJOS 
TRAGEDIJA

Aleksandro Dubčeko eksperi
mentas išlaisvinti Čekoslovakiją 
nuo maskvinio jungo baigėsi skau
džia tragedija. Sovietų tankai, su
laužydami visus tarptautinius 
nuostatus, okupavo kraštą. Šis so
vietų akiplėšiškas veiksmas dar 
kartą atvėrė pasauliui akis vaiz
džiai įrodydamas imperialistinius 
Maskvos tikslus ir bergždžias va
karų pastangas keogzistencijai su 
Sov. Sąjunga.

Čekai, kaip ir visas pasaulis, ju
to, kad liberalizmo sąjūdis nepa
rankus Maskvai ir geruoju nesi
baigs. Kiek įmanydamas ir dirb
damas prieš laiką Dubčekas sku
bėjo pravesti reformas, užkirsti 
kelią Maskvos šalininkams, o tam 
pasisekus įgyvendinti krašte libe
ralų komunizmą. Vertėtų paminė
ti, kad reformų sąjūdžio puoselė
tojas Dubčekas primintinai karto
ji, jog čekų — sovietų santykiai 
nebus paliesti. Čekoslovakija ir to
liau liksianti ištikima Maskvai ir 
Waršuvos pakto bendrininkams, 
tik su viena išimtimi — savo kraš-

te tvarkysis savarankiškai.
Įrodydamas savo žodžio nedvily- 

piškumą, Dubčekas nesikreipė į 
vakarus moralinės ar materialinės 
paramos. Bijodamas sovietų pre
teksto ir keršto, iš tolo vengė va
karų, bet drąsiai vedė pokalbius 
su kitais nuo maskvinio jungo ati
trūkusiais kraštais. Dubčekas il
gai nepalūžta Kremliaus spaudi
mui ir sovietų grąsinamom sank
cijoms. Užuot linkęs į rytus ar 
vakarus, jis laikėsi daugiau ne
utralios — nacionalistinės linijos, 
sekdamas Jugoslavijos ir Rumuni
jos pavyzdžiu.

DAŽNI VIZITAI 
ERZINA SOVIETUS 

Maršalo Tito atsilankymas 
da čekų — jugoslavų savitarpio

duo-

ekonominės paramos pradžią. Taip 
pat ir Rumunijos lyderio Ceauses
cu (tariasi sičesku) vizitas Pra
hoje palieka tarpusavio bendra
darbiavimo planą. Čekai, jugosla
vai ir rumunai sutaria keistis dar
bo jėga, žiniomis, vienas kitą fi
nansiniai remti, bei keistis naujais 
pramonės talentais.

Dažnėjant vizitams ir sutarčių 
sudarymams, kitoje pusėje gele
žinės uždangos niaukėsi tamsūs 
keršto debesys. Sovietų armijai 
iš Čekoslovakijos pasitraukus, 
krašte atsileido buvusi karšta į- 
tampa. Viskas atrodė klostysis ge
rai, jei čekai prisilaikys vienybės 
ir ryžto nepasiduoti sovietų įbau
ginimams. Tuo tarpu sovietų spau
da kaip įmanydama puola iš naujo 
Dubčeko reformas, kaltina čekus

antirevoliucine veikla, bei suokal
biu su kitomis valstybėmis, nusis- 
tačiusiomis prieš Tarybų Respub
likas. "Socializmo išsaugojimo su
metimais” Waršuvos pakto ma
nevrai atnaujinami — išlaisvinto
jų armija iš visų pusių spiečiasi 
prie Čekoslovakijos sienos.

NAUJA AGRESIJOS AUKA

Pries 20 metu
mė, lipšni koalicija ir smunkanti 
komunistų markė vertė Staliną su
sirūpinti artėjant kitiems 1948 
metų rinkimams. Veikdami prieš 
Čekoslovakijos konstituciją, Mas
kvos žudikai duoda savo šalinin
kams įsakymą perimti Čekoslova
kijos policiją. Savo veiksmus Mas
kva teisina būk tai išaiškinę ir su
radę vyriausybės ir vakarų są
mokslą nuversti socialistinę san
tvarką. Protestuodama nepagrįs
tiems kaltinimams, čekų vyriausy
bė (išskyrus Gottwaldą) atsistaty
dina. Krašto santvarka pereina į 
Maskvos budelių rankas. 1948 m. 
Čekoslovakijoje prasideda nuodug
nus valymas ir išsijojimas nepa
tikimųjų. Čekoslovakijos kalėjimai 
ir priverčiamųjų darbų stovyklos 
perpildomos politiniais kaliniais. 
Teroro banga nušluoja visą kraš
tą, valstybės pareigūnų “savižu
dybės”, bei “staigos "mirtys” tam
pa kasdieniniu reiškiniu. Sovietų 
teroras padaro daug žalos žmogaus 
charakteryje, tačiau ir po dvide
šimties priespaudos metų tautoje

Pereitą savaitę Sovietų Sąjun
ga įvykdė dar vieną atvirą smur
to ir agresijos aktą formaliai 
okupuodama Čekoslovakiją.

Visas pasaulis tapo supurtytas 
šiuo brutaliu Rusijos aktu, kas 
atveria akis ir visiems tiems, ku
rie vis tebetiki sovietų taikos ba
landžiais ir pažadais.

Pereitą trečiadienį po visų de
rybų ir tariamų susitarimų ginklu 
užėmė Čekoslovakiją. Sovietai 
paskelbė, kad jie šitą žingsnį žen
gę kviečiami pačios Čekoslovaki
jos vyriausybės apsaugoti socia
lizmui Čekoslovakijoje. Nežiūrint 
tokių pareiškimų Čekoslovakijos 
vyriausybės nariai ir patsai komu
nistų partijos vadas A. Dubčekas 
suimti 
puotos 
sudaro 
boję.

Invazijos metu dar buvusioji vy 
riausybė suspėjo paskelbti tautai, 
kad beviltiškas pasipriešinimas ir 
vengiant aukų paprašyta prieš 
agresorius nekelti ginklo. Nežiū
rint to visame krašte įvyko dides
nio ar mažesnio masto susidūri
mų su rusų užpuolikais.

Čekoslovakijos tragedija karto
jasi jau trečią kartą. Po pirmo
jo pasaulinio karo iš griuvėsių 
atsikėlusi lygiai kaip ir Lietuva, 
sukūrė pavyzdingą valstybę, kuri 
savo demokratine santvarka, eko
nominiu susitvarkymu ir pažanga

ir išgabenti. Naują oku- 
Čekoalovakijos vyriausybę 
Rusijos ambasadorius Pra-

buvo viena iš pirmaujančių Eu
ropoje.

Nacinės Vokietijos Hitleriui 
pradėjus žvanginti ginklais ir ka
ru grasinti visai Europai 1938 m. 
Muencheno konferenccijoje sie
kiant taikos Čekoslovakija buvo 
parduota nacinės Vokietijos ape
titams. Nepraėjus nė pusei metų 
visa Čekoslovakija buvo Vokieti
jos galutinai praryta dar nepra
sidėjus karui.

Po antrojo pasaulinio karo Če
koslovakija atsidūrė sovietų įta
kos zonoje ir kraštą kontroliavo 
sovietų padedami čekų komunis
tai. Po daugelio įvairių komunis
tinio teroro valymų ir siautėjimų 
prie vyriausybės vairo atsistojo 
naujos generacijos komunistų 
partijos priekyje Aleksandras 
Dubčekas, kuris matydamas, kad 
kraštą kultūriškai ir ekonomiš
kai smukdo teroru pagrįstas re
žimas, dėl krašto gerovės ryžosi 
atleisti kietas vadžias ir leisti pri
spaustiems žmonėms atsikvėpti. 
A. Dubčekas ir jo bendraminčiai 
pasirodė geresni patriotai negu 
komunistai. Sovietai jį apkaltino 
komunistų partijos principų išda
vimu ir grasino prievartos keliu 
sustabdyti reformas Čekoslovaki
joje. Savaites užtrukusios dery
bos atrodė baigėsi prieš sovietų 
spaudimą Dubčeko pergale. Vis 
tik ta pargale neilgai džiaugėsi 
nei Dubčekas, nei pati tauta.

ŠABLONIŠKAS SOVIETŲ 
MELAS

Pusvalandį prieš raud. armijos 
invaziją sovietų ambasados užsie
nyje informuoja atitinkamas vy
riausybes savo žygiu. Sovietų me
las užsieniui perduotas maždaug 
tokioje formoje:

"Čekoslovakijos vyriausybei pa
geidaujant, Waršuvos pakto na
riai, įvertindami susidariusią pa
dėtį, laikinai perims krašte tvar
ką. Padėčiai nusistovėjus visos jė
gos nedelsiant iš Čekoslovakijos 
bus atitrauktos.” Tokį paaiškini
mą išgirdęs iš sovietų pasiuntinio 
Plusčenko, Australijos min. p-kas 
Gorton piktai atrėžė: “Aš netikiu 
nė vienu žodžiu,, ką tu man pareiš- 
kei.”

Iš viso pasaulio pasipylė panaši 
reakcija. Sovietų pasiteisinimais ir 
Maskvos teigimais kažkodėl tik 
šiandieną niekas nebenori tikėti. 
Juk tokį šabloninį pasiteisinimą 
pirmi vartojo Stalinas su Beria 
okupuodami Pabaltijo kraštus.

Tą patį darė Kruščiovas su Bul- 
ganinu sutriuškindami laisvės ko
votojus Vengrijoje, o dabar Brež
nevas su Kosyginu smaugia Mas
kvos užaugintus ir išauklėtus anū
kus.

NAIKINAMI VIENKIEMIAI
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 

stengiamasi kaimus išskirstyti į 
vienkiemius, kad būtų patogiau 
žmonėms ir kad būtų našesnis 
ūkis. Ligi karo pradžios tų kaimu 
beveik ir neliko. Dabar gi okupuo
toje Lietuvoje vėl stengiamasi vi
sus suvaryti į kaimus. Jau į ben
dras kaimo gyvenvietes suvaryta 
apie 100 tūkstančių šeimų, o vien
kiemiuose tebegyvena dar 310 tū
kstančių šeimų.

Planuojama. Vjsus vienkiemius 
sukelti į4.700 kaimo gyvenviečių, 
kur projektuojama dviaukščiai 
namai su keliais butais šeimoms. 
Vis tik statyba tų gyvenviečių 
taip lėtai, vyksta, kad labai ilgai 
užtruks, kol planas bus įvykdytas.

Šiuo laiku L.D. Prezidiumas baigė paruošiamuosius darbus, kurie 
buvo sukoncentruoti bendruose planavimuose, derinimuose bei aiški
nimuose, ir dabar pereina prie atskirų detali!} nustatymo, šio darbo 
tikslumas žymiai priklausys nuo visų iškilmėms besiruošiančių organi
zacijų, kultūrinių vienetų ir pavienių asmenų glaudaus ryšio su L.D. 
Prezidiumu arba netarpinėm sekcijom.

Pirmajame etape, aptardamas Lietuvių Dienų reikalus, L.D. Pre
zidiumas spaudoje, o taip pat netarpiškai ar per sekcijas susirašinė
damas su atskiromis institucijomis ir pavieniais kultūrininkais, prašė 
visos eilės informacijų, patikinimų, pasižadėjimų ir t.t. Šiandien yra 
pagrindo tarti, kad visi suinteresuotieji turėjo pakankamai laiko pada
ryti savo apsisprendimus ir Prezidiumas yra tikras, kad visur jie pada
ryti, tačiau ne visi yra tai pranešę Prezidiumui ar atitinkamoms sek
cijoms. Nežiūrint, kokie apsisprendimai bebūtų, nežiūrint kokia 
smulkmena gali atrodyti toliau nuo iškilmių apjungimo stovintiems, 
pačiam Prezidiumui ji labai svarbi, ypač dabar. Norint išstudijuoti de
tales, spėliojimams ir prielaidoms nėra vietos. Reikalinga žinoti viską 
tiksliai.

Iškilmėms besiruošiantieji žino, kokių prašymų jūs dar nepatenki
no ir į kokius klausimus neatsakė. Vienos ar kitos detalės iškrypimai 
nepakenks pačioms iškilmėms, tačiau vėliau jos gali įnešti 
tam tikrų nesklandumų. Prezidiumas neabejoja, kad visi 
Australijos lietuviai vieningai trokšta sklandaus ir įspūdingo Jubilie
jinių Lietuvių Dienų suorganizavimo ir pravedimo. Einant prie šio 
tikslo, geri norai ir ryžtas nugalės visus sunkumus, nežiūrint kokie 
jie bebūtų. Prezidiumas visada buvo ir yra pasiryžęs iš savo pusės 
padėti šalinti iškylančius sunkumus ar atsirandančius neaiškumus.

__  ★ ___
Prezidiumą džiuginą pranešimai, kad visi kultūriniai vienetai lie

tuvių kolonijose energingai, vieningai ir su meile ruošiasi šioms re
toms iškilmėms. Ir jie, be abejonės jau perėjo į antrąjį etapą — deta
lizuotą, suplanuotą pasiruošimą iškilmėms, kurios sūjungtom jėgom 
aiškiai parodys lietuvių kultūrinius laimėjimus, tautinį gyvybingumą 
ir tvirtą ryžtą eiti lietuvišku keliu.

laisvės troškimo nepalaužia.
Ir kas galėtų sakyti, kad istori

ja nesikartoja? čekams ji tikrai 
kartojasi. Po 20 priespaudos metų 
ir po trumpos laisvės prošvaistės 
čekai grįš į buvusį Stalino tero
rą, tuščią tamsumą ir dar labiau 
sukaustytus vergijos pančius.

Kartojant Winston Churchill 
kalbą pasakytą prieš 30 metų, 
(Hitleriui užėmus Čekoslovakiją) 
tuos pačius žodžius galėtume pri
taikyti šiandieną:

"Tyli gedulinga, išniekinta... vi
sų išsižadėta, palūžusi... Čekoslo
vakija grimsta j tamsumą...’’

V.B.

įvykiai pasaulyje

Graikijoje susektas sąmokslas 
nužudyti dabartinį minister] pir
mininką G. Papadopolous. Sąryšy 
su tuo suimta dvylika asmenų.

Amerikos Jungt. Valstybėse su
sektas Kubos diktatoriaus F. 
Castro priešininkų lizdas. Jie ruo- 
šę pasikėsinti ir nužudyti Kubos 
diktatorių. Policija užtiko viena
me ūkyje apie 60 mylių nuo New 
Yorko apie dvylika dėžių dinamito, 
gausiai amunicijos ir kitokių 
sprogmenų. Ūkio savininkas suim
tas apkaltinant laikymu įstatymais 
draudžiamų ginklų ir sprogmenų.

JAV demokratų partijos kon
vencija šaukiama rugpjūčio 26 d. 
Čikagoje, kur bus nominuotas par
tijos kandidatas į JAV preziden
tus. Prieš dvi savaites įvykusioje 
respublikonų partijos konvencijo
je nominuotas į prezidentinius 
kandidatus R. Nixon.

__ ★ —

Anglų laikraštis The Times skel
bia, kad paskutiniu metu Anglijo
je atsisakė kunigystės daugiau 
kaip šimtas katalikų kunigų, kurie 
nesutiko su bažnyčios hierarchine 
santvarka ir nepritarė popiežiaus 
sprendimui dėl gimimų kontrolės.

Pereitą savaitę dienos metu į 
p. p. Cibų butą Belmore (N.S.W.) 
įsilaužę vagys gerokai namus ap
tuštino.

— ★ —
Egipto prezidentas Nasser pra

leido tris savaites beviešėdamas 
Sovietų Sąjungoje. Kalbama, kad 
jis ten buvo nuvykęs gydymosi 
tikslais.

— ★ —

Zanzibare žvejai sugavo vėžį, 
kurio nugaroje pastebėjo keistus 
ženklus. Daugelis net krikščionių 
tikinčiųjų laiko tai antgamtiniais 
ženklais ir savaip juos aiškinasi.

— ★ —
Amerikos prezidentas pareiškė, 

kad bombardavimai šiaurės Viet
name nebus sumažinti ar sulaiky
ti, jeigu šiaurės Vietnamo delega
tai Paryžiaus taikos derybose ne
parodys kokių nors ženklų susitari
mams. Prezidento teigimu Ameri
ka nesutiks su vienašališka nuo
laidų taika ir šito principo laikysis 
ir kiti, kurie ateis po jo.

— ★ —
Skelbiama, kad Amerikoje su

sektas sąmokslas nužudyti demo
kratų prezidentinius kandidatus 
H.H. Humprey ir McCarthy.

— * —
Gydytojai atsisakė buv. prezi

dentui gen. Eisenhoweriui trans
plantuoti širdį, nes esąs perdaug 
silpnas. Gen. D. Eisenhower šir
dies atakų kamuojamas guli ligo
ninėje nuolatinėje gydytojų prie
žiūroje.

_ * —

Italijoje prakiurus sandėliams 
į nubėgamuosius kanalus nutekė
jo apie pusė milijono galionų ar
mijos benzino. Užėjus audrai žai
bas benziną padegė ir sprogimo 
metu padaryta didelių nuostolių.

Europos Bendrosios Rinkos 
kraštuose galutinai panaikinti 
muitai, kurie šimtmečiais buvo at
riboję kraštus muitų užtvaromis. 
Bendrosios Europos Rinkos vals
tybių sąjungai priklauso šie kraš
tai: Prancūzija, Vak. Vokietija, 
Belgija, Olandija, Liuksemburgas 
ir Italija. Nors ir kaip Anglija no
ri įstoti į šią valstybių ūkinę są
jungą, bet Prancūzija vis jai pa
stoja kelią.

— * —

Anglijoje chemikai bando plas
tiką pritaikyti vietoje popieriaus. 
Gal ateis greit laikas, kada laik
raščiai bus spausdinami ant plas
tikos. Apskaičiuojama, kad šitoji 
medžiaga bus pigesnė už popierių.

1
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LAIŠK U PASAULIUI atsidust ir pripažint, kod ta ra
mybės valanda dar neatėjo.

Kad Jungtinės Tautos tai ko
munistų įrankis ir kad betkokia 
pagalba Lietuvai ateis tik iš JAV 
ir dar kelių “didžiųjų”, žmonės ti
ki jau virš dvidešimt metų. Ta
čiau, pažiūrėjus j JAV laikyseną 
tarptautinėj arenoj, vertėtų per
svarstyti nusistatymus ir JAV ir 
Jungtinių Tautų atžvilgiu.

Jungtinių Tautų misijos (atsto
vybės) nėra savarankiškos, jos tik 

cija, nominavusi į prezidentus Nixoną ir į viceprezidentus^ — atstovauja savo šalies užsienio po
litiką. Kai BATUN’as pirmą kar
tą lankė misijas, JAV misija bal
tų delegacijos iš pradžių visai ne
norėjo priimt Teherano žmogaus 
teisių konferencijoj JAV misija 
nekalbėjo apie lietuvių, latvių ir 
estų teises. Senatorius Thomas 
Dodd viešai reikalavo, kad JAV 
per Jungtines Tautas pasmerktų 
rusų daromą spaudimą į čekoslo- 
vakus. To neįvyko. Čekoslovaki
ją drąsina Jugoslavija, Rumunija, 
Italijos, Prancūzijos ir kitų šalių 
komunistai, o JAV, Anglija, Pran
cūzija, Vokietija visaip stengiasi 
įrodyt Rusijai, kad nesikiš į jos 
tvarkymąsi su Čekoslovakija. Tuo

©SšmKt©

NIXONĄ NOMINAVUS

Neseniai šio krašto liuksusiniame vasaros kurorte. Miami 
Beach, Floridos valstijoje baigėsi šįmetinė respublikonų konven-

Agnew.
Jeigu Nixono laimėjimu niekas nenustebo, nes to visi tikėjo

si, tai Agnew nominavimas iššaukė ne tik daug dėmesio, bet ir 
nuogąstavimo.

Nixono kelias j laimėjimą nebuvo lengvas, nors jis pačią 
nominaciją ir lengvai laimėjo pirmojo balsavimo metu. Kaip ži
nia, j respublikonų nominaciją taikstėsi dar du žinomi kandi
datai: Rockfeller ir Reagan. Deja, nė vienam jų nepasisekė ko 
tikėjosi — neleisti Nixonui pasiekti laimėjimo pirmojo balsavimo 
metu. Mat, abu taikstėsi tolimesniuose balsavimuose Nixoną 
parklupdyti. Bet pasirodė, jog Nixonas buvo ir perstiprus, ir per- 
gudrus.

Idant tas teigimas apie Nixoną būtų aiškesnis, šoktelkime 
trumpam j prieškonvencinius laikus. O apie tuos laikus kalbant 
verta atsiminti labai keistą amerikiečių rinkiminę sistemą.

Rinkiminų metų pradžioje kai kuriuose steituose vykdomi 
vadinami pirminiai rinkimai. Čia kandidatuoti gali kiekvienas 
šio krašto pilietis. Balsuojama už demokratų arba respublikonų 
kandidatus. Daugiausiai balsų laimėjęs kandidatas įgauna teisę 
kontroliuoti delegatų balsus, kurie nominuoja konvencijoje patį 
kandidatą. Nixonas kampaniją kontroliuoti kandidatus pradėjo jau 
anksti pavasarį. O tuo tarpu nei Rockfelleris, nei Reaganas nesi
stengė gaudyti delegatų konvencijai. Jei Rockfeller kandidatu pa
siskelbė tik vasaros pradžioje, tai Reagan net to nepadarė. Pasta
rasis visus tikino, kad jis nėra kandidatas ir kandidatu pasiskelbė 
tik konvencijos metu.

Rockfeller, žinodamas, kad Nixonas valdo daugybės delegatų 
balsus, visa aistra puolėsi į rinkiminę kampaniją išleisdamas mi
lijonus, kad įtikintų žmones, jog jis yra labai populiarus. Prieš 
pat konvenciją paskelbti žmonių apklausinėjimai (Pools) tikrai 
parodė, jog Rockfeller buvo populiaresnis žmonių tarpe, negu 
Nixonas. Deja, tai nepagelbėjo Rockfelleriui patraukti savon pu
sėn daugumos delegatų. Už tat nenuostabu, kad Nixonas į kon
venciją atvažiavo su daugumos delegatų pažadu už jį balsuoti, 
kai tuo tarpu kiti kandidatai teturėjo vos po keliasdešimt paža

idų. Nixonas lengvai laimėjo nominaciją pirmame balsavime, kai 
už jį pasisakė reikiama dauguma delegatų.

Pati respublikonų konvencija buvo labai neįdomi ir atro
dė tipiškai amerikietiškai — tikras didžiulis cirkas. Visų pirma, 
ji buvo ištęsta. Juk vien tik nominacijų prakalbos ir siūlymai už
truko visą dieną. Delegatai ir svečiai nesilaikė nei tvarkos, nei 
drausmės. Kalbų metu jų daugumas kalbėjosi, valgė ir vaikšti
nėjo kur kas norėjo.

Konvencijoje ir vėl dominavo konservatyviškoji respublikonų 
šaka. Tiesa, Nixonas laikomas vidutiniuoju, tačiau tas jo “viduti
niškumas” išgaravo, kai reikėjo pasirinkti viceprezidentinį kandi
datą. Čia po ilgų ir karštų derybų laimėjo respublikonų konserva- 
tyviškasis sparnas, viceprezidentu nominavęs niekam nežinomą 
Maryland valstijos gubernatorių graikų kilmės Spiro T. Agnew.

Žinoma, kairieji ir pažangieji respublikonai, sužinoję apie 
Agnew parinkimą, vos nesukėlė revoliucijos. Kairieji respubliko
nai nepaprastai nusiminė, jog tuo kandidatu nebuvo parinktas 
vienas iŠ pažangiųjų jaunų respublikonų — Percy, Lindsay ar 
Hatfield.

Net didelė dalis pačių respublikonų dėl Agnew parinkimo 
jau dabar nuogastauja. Visiems yra labai aišku, kad Nixon — 
Agnew kombinacija gaus labai mažai negrų balsų, nes nė vienas 
kandidatas, o ypač Agnew, nepasižymi populiarumu negrų tarpe.

Atrodo, kad Agnew buvo parinktas norint nužeminti pieti
nių valstijų delegatus, kurie, žadėjo balsuoti už Nixono nominaci
ją tik tada, jei pastarasis parinks jiems pageidautiną ir priimti
ną kandidatą į viceprezidentus. Ir tokiu būdu Agnew tapo pasiekto 
susitarimo kandidatu.

Jei respublikonai nuogastauja dėl savo partijos parinktųjų 
kandidatų į aukščiausią šio krašto valdžios postą, tai jais džiau
giasi jų priešai — demokratai. Dabar argumentuojama, jog neg
rų balsai teks demokratų kandidatui, nesvarbu, koks tas kan
didatas bebūtų.

Nixono laimėjimu vis dėl to nemaža dalis lietuvių, ypatin
gai vyresnioji karta, yra patenkinti, nes Nixonas daug griežčiau 
pasisako už Vietnamo karą negu bet kuris kitas, išskyrus galbūt 
Reagan, respublikonų kandidatą.

Dabar tenka laukti demokratų konvencijos, kuri įvyks Čika
goje. Ten neteks būti, nes konvencija bus labai stipriai saugoma 
ir pašaliečių neįleis. Beliks tik stebėti televiziją ir tikėtis, kad 
pastaroji konvencija bus įdomesnė, negu respublikonų cirkas Flo
ridoje.

tikslu “didžiosios” šalys numaty- prasidės šį rudenį. Kokia nauda iš 
tus karinius manevrus perkėlė to- to “apvaikščiojimoi?” Pirmo ap- 
liau nuo Čekoslovakijos ir net, die- vaikščiojimo pasėkoje dvi šalys 
ną prieš prasidedant, uždraudė viešai sovietams priminė baltų 
latvių jaunimo kongresą Berlyne! 
Girdi, tie 500 jaunų latvių būtų 
per didelė provokacija rusams... 
Norom nenorom, prisimena an
gliškas posakis: with friends like 
these who needs enemies, t. y. tu
rint tokius draugus priešų nė ne
bereikia. Ieškokim- kitą draugą.

Ir draugų ir pagalbos pamėgin
kim ieškot tarp sau artimesnių ša
lių, artimesniu dydžiu, praeity pa
keltu svetimu jungu, ar Rusijos 
nemėgimu (pav. viena Afrikos 
valstybė labai įdomaujasi baltų li
kimu, nes nori atsikeršyt Rusijai 
už visą eilę neištesėtų pažadų!). 
Jei mūsų šalys vėl atsikratys sve
timu jungu, tai turbūt tų mažes
niųjų tautų pagalba. O Jungtinė
se Tautose jų virš šimto!

Jos mažai apie mus žino, 
mums nerūpėjo jas apšviest. 
rim kibt j šį užleistą darbą,
nas būdas tai JT misijų lankymas 
su dokumentais. Toks lankymas

reikalą Jungtinėse Tautose, kelios 
šalys prižadėjo iškelt baltų reika
lą antikolonialinio komiteto svars
tymui (jei bus užtenkamai kas 
tokį iškėlimą paremtų), eilė šalių 
prižadėjo tokį reikalo iškėlimą pa- 
remt. Be to, atrodo, kad delegaci
jos ir dalinami dokumentai susi
laukė diskusijų JT diplomatų tar
pe. Mano vadovaujamai delegaci
jai susitikus su Honduras amba
sadorium, jis pasakė, kad norėtą 
gauti Molotovo — Ribbentropo su
sitarimą nuotrauką, man apie tą 
dokumentą dar nė neužsiminus! 
Kad pavyktų toki žingeidumą su- 
žadint visose tautose!

Baltų Klu- 
bendruome- 

savišalpos 
Vanagi,”;

KITI APIE MUS
Londone (Anglijoje) šiuo metu 

tebevyksta sovietinė pramonės ir 
kultūros paroda, kur įrengtas ir 
lietuvių skyrius.

Ryšium su šia sovietine paroda 
Didžiosios Britanijos Liet. Sąjun
ga išspausdino brošiūrą anglų kal
ba ir ją platino tarp visų parodos 
lankytojų. Brošiūroje pavaizduo
jama dabartinė Lietuvos padėtis 
sovietinėje okupacijoje, tautos nai
kinimas ir Lt-

Ryšium su minima paroda žur
nalistas Malcolm Gregory laikraš
ty Daily Mail rugpjūčio 6 d. taip 
rašė:

“Jūsų paveikslas su vadinamai
siais rusų manekenais iškalbingai 
primena žmogaus atminties ribo
tumą.

“Prieš 80 metų šios merginos 
būtų vadinamos latvaitėmis, lietu-

vaitėmis arba estaitėmis. Kas gi 
šiandieną beprisimena šiuos anks
čiau nepriklausomus kraštus, ku
riuos karo metu prarijo Rusijos 
monolitas?

“Tuo tarpu jų visiškos nepri
klausomybės reikalavimas yra tei
sėlesnis už ispanų pretenzijas į 
Gibraltarą. Jų tinkamumas pilnu
tinei nepriklausomybei yra daug 
akivaizdesnis už daugelį naujai iš
kilusių, bet daug mažiau gyveni
miškų valstybių, kurios šiandieną 
taip garsiai atstovaujamos 
tinių Tautų Organizacijoje 
tu r.

“Atrodo, kad jiems niekas
simpatizuoja dėl dviejų priežasčių. 
Jie tapo prispausta mažuma ko
munistinėje valstybėje, o be to, 
jie padarė klaidą gimti šiaurinė
je Europoje.

Jung- 
ir ki-

nebe-

LIETUVIAI
Liepos pabaigoje Vilniuje lankė

si keletas lietuvių mokytojų iš 
Seinų apylinkių, o taip pat ir lie
tuvių visuomeninės kultūrinės 
draugijos Wroclavo (buv. Bre
slau) skyriaus pirmininkas Vy
tautas Markavičius. Gimęs-augęs 
Vilniuje, tik 1946 metais baigęs 
Vilniuje, kaip jis pats sakosi, 
Vytauto Didžiojo gimnaziją ir iš
vykęs į Wroclavą, į Politechnikos 
institutą, kurį baigęs ir pasilikęs 
ten pat gyventi. Pasikalbėjime su 
Tiesos korespondente pateikė aps
čiai žinių aipe lietuvius Lenkijo
je.

— Lenkijoje šiuo metu gyvena 
daugiau kaip 20 tūkstančių lietu
vių. įvairiais keliais jie čion at
vyko. Vienų gimtinė Lenkijoje, ki
ti karo keliais atklydo, treti — 
žmonos ar vyro atvadinti. Didžio
ji Lenkijoje gyvenančių lietuvių 
dauguma susibūrusi Balstogės vai
vadijoje, Seinuose, čia palaidotas 
lietuvių rašytojas Antanas Bara
nauskas. Seinuose gyvena apie 12 
tūkstančių lietuvių, čia ir yra vi
suomeninės kultūros draugijos, 
kuriai vadovauja Algirdas Skrip
ka, centras. Lietuvių galima su
tikti ir Varšuvoje, Vroclave, Šce- 
cine, Glanske, Sopote ir kituose 
Lenkijos miestuose bei 
se.

Lietuvių visuomeninei 
draugijai priklauso apie 
tančius narių. Draugija
skyrius — Varšuvoje ir Vrocla
ve, o taip pat 43 lietuvių visuo
meninės kultūros ratelius Suval
kuose, Balstogėje, Liubline, šceci- 
ne, Slupske ir kt. Draugija turi 
savo leidinį lietuvių kalba — laik
raštį Aušra, kurį redaguoja Zig- 
muntas Stoberskis. Draugijos 
Vroclavo skyriui priklauso 110 na
rių.
— Vroclavo centre priešais mies

to rotušę įsikūrusi lietuviška sek
lyčia, Vroclavas, Rynek 7.

— Seklyčia — tai tartum mažu
tė Lietuvos salelė Lenkijoje. Pra
vėrus jos duris, prieš akis atsive
ria Vilniaus panorama su Gedimi- 
ni kalno papėdėje boluojančia ka
tedra. Seklyčios lankytojai nuola
tos gali susipažinti su lietuvių dai
lininkų darbų reprodukcijomis. 
Kas mėnesį keičiama ekspozicija. 
Seklyčioje visada galima rasti nau 
jausius Lietuvos (“LTSR”. E.) 
laikraščius ir žurnalus, pasiskaity
ti lietuvišką knygą. Turime dau
giau kaip 600 tomų lietuviškų 
knygų bibliotekėlę. (Išeivijos laik
raščiai ar knygos į Lenkiją paten
ka labai sunkiai ir retai. Lenki
joj cenzūra šiuo atžvilgiu nenusi
leidžia rusiškajai. E.)

— Vroclave gana populiarus

kaimuo-

kultūros 
du tūks- 
turi du

“Jei jie būtų buvę praryti JAV 
arba Pietų Afrikos, jei jie būtų 
afrikiečiai arba azijatai, tai jiems 
netrūktų balsingos paramos 
profesionalų protestuotojų,
Jungtinių Tautų Organizacijos po
sėdžių salės skambėtų nuo rezoliu
cijų, skelbiančių jų teisę į lais-

iš
o

(E.L.)

nes
Tu-

Vie-

LENKIJOJE
mūsiškis lietuvių liaudies dainų ir 
šokių ansamblis “Vilnelė”. “Vil
nelė” ne kartą su pasisekimu kon
certavo Vroclavo teatruose, su dai
na ir šokiu apkeliavo Vroclavo ir 
Opolės vaivadijas.

— Narsiųjų Lietuvos sūnų, At
lanto nugalėtojų Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno žuvimo 35-rių 
metų sukakties proga Myslibuše 
(buv. Soldine) atidengėme memo
rialinę lentą.

— Lenkijoje yra apie 30 lietuvių 
pradinių mokyklų. Daugumoje jos 
išsidėsčiusios Seinų krašte. Puns
ke yra lietuvių vidurinė mokykla, 
kurios direktorius, beje, yra Vil
niaus Valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto auklėtinis Algis Uzdyla. 
Kaikuriose lenkų mokyklose taip 
pat dėstoma ir lietuvių kalba.

— Vroclave mes stengiamės, 
kad mūsų vaikai išmoktų taisyk
lingai kalbėti lietuviškai. Dauge
lis iš seniau gyvenančių Lenkijoje 
yra kiek primiršę gimtąją kalbą. 
Todėl jau treti metai prie Vrocla
vo skyriaus veikia lietuvių kalbos

GRAŽUS
Atsimename, kad pernai ALB 

Krašto Valdybos pirmininkas p. 
S. Narušis išsileido kelionei po 
Australijos lietuvių kolonijas. Jis 
aplankė visus lietuvių telkinius ir 
net buvo pasiekęs ir Pertho lietu
vius, kurių tarpe jis praleido dvi 
savaites. Pertho lietuviai atstumų 
labiausiai atskirti ir kaip tik dėl 
to nei jie pasimaišo tarp kitų Aus
tralijos lietuvių, nei juos kas iš 
čia arčiau esančių aplanko. Tad 
ir Krašto Valdybos pirmininko vi
zitas Pertho lietuviams buvo tik
rai didelis įvykis.

Nors jau praėjo ištisi metai nuo 
to reikšmingo vizito, laikas ir įvy
kiai išdildė pėdsakus, bet Pertho

NORINTIEMS
BENDRAUTI

Rašo iš Lietuvos:

šių metų vasario mėn. mūsų 
mieste pradėjo statyti daugelio bu
tų namą kooperatyviniais pagrin
dais išsimokėjimui per 15 metų. 
Aš buvau užsisakęs butuką iš vie
no kambario ir virtuvės. Pradžiai 
įnešimui 1 tūkstantį rublių su- 
krapščiau savo ir dalį pasiskoli
nau. Kada visai dokumentacija bu
vo sutvarkyta, tai vietos valdžia 
mane ir dar vieną žmogų iš to są
rašo išbraukė. Atseit mes liaudies 
priešai. Nors tas kitas žmogus 
buvo išvežtas, o aš gi nebuvau 
išvežtas. Mat turiu užsienyje gi
minių ir su jais susirašinėju.

Taip norėjau nors prieš mirtį 
įsigyti savo kampą; nusibodo pas 
svetimus ir ta nuoma tokia dide
lė...

(Laiško gavėjo pastaba: l'iiško 
autorius niekada nejudamo turto 
nėra turėjęs ir pats Neprikl. Lie
tuvoje buvo nepartinis, taigi da
bar galėtą tikti, jei ne tas ben- 
dravimias).

Laiškai pasauliui
Laiškai net JAV prezidentą pri

verčia atkreipt dėmesį, tuo labiau 
mažesnės valstybės galvą. Saky
kim tokia Togo respublika gauna 
dešimt laiškų baltų situacijos 
klausimu. Laiškai iš Naujosios 
Zelandijos, Australijos, Austrijos. 
Po kiek laiko panašaus turinio dar 
dešimt laiškų, ir dar dešimt. O jei 
laiškus jau galima skaičiuot šim
tais? Gal Togo prezidentas nieko 
apie Lietuvą, Latviją ir Estiją ne
žino — nebuvo reikalo žinot — bet 
dabar pasiteiraus, 
laiškai plaukia ir 
galvom, gali duoti 
ambasadoriui JT
ir ištirt šiuo reikalu kitų ambasa
dorių nuotaikas. Sukūrus tokią 
atmosferą, galima tikėtis jau kito
kio imlumo ir mūsų pristatomiems 
dokumentams. O toks susidomėji
mas priverstų “didžiąsias galy
bes”, kurios Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimą laiko palaidotu.

Kas tuos laiškus rašysi Viso 
pasaulio lietuviai, latviai, estai jų 
žmonos, vaikai, draugai. Iki šiol 
laiškų rašymą aktyviai palaiko: 
Naujosios Zelandijos 
bas; Kanados latvių 
nė; Kanados latvių 
draugija “Daugavas
Kanados latvių karininkų draugi
ja; Kanados baltų federacijos Lon 
dono skyrius; Naujosios Anglijos 
Baltų Klubas; Milwaukee latvių 
mišrus choras “Dzimtene;” daug 
pavienių žmonių. Lietuvius rašy
mui skatinant galėtų visus apjung
ti Bendruomenė, Vlikas turėtų to
kį rašymą laikyt Lietuvos laisvi
nimo interese, aktyviai prisidėt ga
lėtų visos jaunimo organizacijos, 
vienuolijos, šeštadieninės mokyk
los.

Mat laiškų reikia labai daug. 
Jungtinėm Tautom priklauso virš 
110 tautų. Vienas žmogus per me
tus visoms nė po laišką nepara
šytų. Užtat toks laiškų rašymas 
turi įtraukt visus raštingus žmo
nes — nuo vaikų iki senelių.

Sužinojęs, kad 
kitų valstybių 
direktyvų savo 
pagilint žinias

Kokia kalba rašyti Gyvenamo
jo krašto kalba. Nelabai gerai mo
kat? Vaikai padės. Jei vaikų netu
rit — rašykit su klaidom. Nieks 
kiekvieno laiško nestudijuos. Jei 
savo tikslo atsieksim tai laiškų 
kiekiu, ne stiliaus gražumu.

Yra žmonių, kurie prie geriau
sio noro negalės laiškų rašyt, dėl 
laiko stokos. Tokiems, kurie mie
liau paaukos pinigą negu laiką. 
BATUNas siūlo patarnavimą: nu- 
siųskit savo tekstą BATUN’ui 
(2789 Schurz Avenue, Bronx, N.Y. 
10465, telef. 828-2237). BATUN’as 
viską taisyklingai mašinėle per
rašys, su visais kreipiniais, visų 
valstybių galvoms, antrašuos vo
ką, visur kur reikia užrašys jūsų 
pavardę ir jums atsiųs. Jums liks 
pasirašyt, užlipdyt ženklelį ir iš
siųst.

Kam laiškus siųsti BATUN’as 
kursai, kuriuos veda vertėja Irena yra parengęs visų tautų sąrašą, 
Dambrauskienė ir buvęs vilnietis 
Pranas Sarlonas.
A. Markavičius taip pat minėjo, 
kad buvęs Kaune, dalyvavęs Da
riaus-Girėno paminklo atidaryme 
Aukštuosiuose Šančiuose esančio
se karių kapinėse, ir tos iškilmės 
padariusios jam nepamirštamą įs
pūdį.

(ELTA)

MOSTAS
lietuviams šitas p. Narušio vizi
tas tiek įsmigo širdin, kad ir po 
metų jo neužmiršo. Ir štai nese
niai Krašto Valdybos pirmininką 
nustebino ir tiesiog sujaudino 
Pertho lietuvių, tikriau sakant vie
nos lietuvės reikšmingas žestas. 
Pereitos apylinkės valdybos sudė
tyje aktyviai darbavosi tos valdy
bos sekretorė ponia O. Liutikienė. 
Prisimindama pirmininko lanky
mąsi ji paruošė gražų foto albu
mą, surinko kiek tik galėdama vi
sas nuotraukas, kurios buvo dary
tos Krašto Valdybos pirmininko 
lankymosi metu, dar pridėjo gana 
gražių ir būdingų nuotraukų šiaip 
iš Pertho lietuvių gyvenimo ir su 
atitinkamais įrašais prisiuntė p. 
S. Naručiui, kaip dėkingumo žes- 
tą. Tai tikrai gražus dėkingumo 
ir pagarbos mostas, kokių šiandie 
jau gana retai pasitaiko.

Būdamas Perthe p. S. Narušis 
kaip tik pas p.p. Liutikus buvo 
apsistojęs ir jų globojamas per 
visą svečiavimosi Perthe laiką. 
Pati ponia O. Liutikienė ne tik 
visur darbuojasi, kur tik reikia 
lietuviškos rankos, bet nuolat in
formuoja apie Pertho lietuvišką 
gyvenimą ir Mūsą Pastogę.

su vyriausybės galvų titulais, pa
vardėm, laiškų pavyzdžiais. Są
rašą galima gaut kreipiantis į 
BATUN’ą, tačiau BATUN’ui su
sitaupytų daug laiko ir pinigų, jei 
mūsų LB apsiimtų tą sąrašą pa- 
sidaugint ir išsiuntinėt visoms lie
tuvių kolonijoms, o šios — iš 
prisiųsto pavyzdžio pasidauginu
sios kiek joms reikia 
tų visoms vietinėms 
joms, bei pavieniems 
Kadangi visiems būtų
laiškų rašymas eina, vietinės val
dybos kas mėnesį galėtų nusiųst 
skaičių laiškų, o LB CV galėtų 
bendrą skaičių paskelbt spaudoj.

Ką rašyt? Kiekvienam laiške 
reikia paminėt Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. O rašyt galima šiom te
mom:

— išdalin- 
organizaci- 
asmenims. 

įdomu kaip

Lietuvių Žurnalistų Sąjunga, 
kuris centras yra Amerikoje (De
troite), ruošiasi išleisti Lietuvių 
Žurnalistų Metraštį, šita idėja 
gyva dar nuo 1946 metų, kada Vo
kietijoje įvyko lietuvių žurnalistų 
suvažiavimas, bet tuo laiku trū
ko pinigų. Šioji Sąjungos valdyba, 
kurios pirmininkų yra rašytojas 
Vytautas Alantas, ryžtasi pirmiau 
šiai sukaupti reikiamas sumas ir 
paruošti seniai planuotą metraš
tį. Tuo reikalu Žurnalistų S-gos 
Valdyba išleido specialią deklara
ciją, kurioje pasisakyta metarščio 
klausimu ir kitais sąjungą liečian
čiais klausiniais.

— šįmet 50 m. nuo Lituvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomybės 
paskelbimo

— inkorporavimas prievarta į 
USSR

— Molotovo-Ribbentropo susita
rimai

— rusifikacija
— religinis ir tautinis persekio

jimas, spaudimas
— paminėt, kad baltą tautos se

nos, kultūringos tautos
— baltą tautos priklausė Leag

ue of Nations
— primint, 'kad 1968 m .yra 

tarptautiniai žmogaus teisią me
tai

— paminėt galimybę baltą li
kimą spręst per Jungtines Tautas

— palygint Lietuvos, Latvijos, 
Estijos likimą su kai kuriais isto
riniais faktais toj šaly, kuriai ra
šomas laiškas

— tvirtint, kad visam pasauly 
yra laisvą lietuvių^ latvių ir estą, 
kurie pasiryžę neleist pasauliui už
miršt pavergtą savo tautiečių

Laiške geriausia liest tik vieną 
temą. Jei laiškai bus trumpučiai, 
jų bus galima daugiau parašyt. 
Daugeliui žmonių rašant, visos te
mos bus paliestos savaime. Ne
leiskit laiko ant rimtų, ilgų, pa
grįstų disertacijų — visom šalim 
bus pateikti kruopščiai paruošti 
dokumentai viršminėtom temom.

Rašyt pradėkim nuo mažiausią 
tautą. Didžiąsias palikim ant ga
lo. Jos apie mus žino.

Elona Vaišnienė
New Haven, Conn.
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AR NORIM
1. ŽMOGUS IR KILTIS.

Mūsų žvilgsnis kryps į žmogaus 
prigimtį ir jos pagrindinius aks
tinus, kurių žmogus nėra net są 
moningas, bet kuriais remiasi vi
sas jo reiškimasis. Su kuo mes 
susiduriam, yra tai psicho-fiziniai 
reiškiniai — impulsai, pojūčiai, 
jausmai, emocijos, svarstymai, ap 
sisprendimai ir panašiai. Visų gy
vų būtybių, taigi ir žmogaus kaip 
individo ir žmonių kaip giminės 
pagrindinis yra savisaugos impul
sas. žmogaus individo elgsenos 
svyravimas tarp savęs išlaikymo 
ir atsižvelgimo į kitų bei kitus 
atitinka savisaugos individuali
niams ir gimininiams uždaviniams. 
Impulsas būruotis taip pat įžvelg- 
tinas šioje tarp dviejų polių svy
ruojančioje žmonių išlikimo ten 
dencijoje.

Šituose gyvosios gamtos jgim 
tuose praduose j ieškotina išaiški
nimo ir žmogaus sąmoningai ar 
nesąmoningai siekiamo savęs bu
vimo pratęsti vaikuose, savo etni 
nės kilties bei tautos buvimo iš 
saugojimo prasmės. Dėl kilties ir 
tautos žmogus yra nepabojęs ir di 
džiausiu pavojų savo individuali
nei gyvybei. Tą sutinkame ryškio 
je formoje pačioje primityviausio
je būsenoje, šiandien sakytumėm 
tarp laukinių. Dieve Žemės kiltis 
gimdė, kulto tarnai kruvinas au
kas aukojo destruktyvioms dva
sioms permaldauti ar joms įveik
ti. Su priešo žmogaus kiltimi gen 
tys rungdavusi žūtbūtinėse kovo
se laimėdami ar žūdami.

Ši tendencija tuo ryškesnė kul
tūros žmonėse, kurie dabartinėje 
žmogaus raidoje yra pasiekę augs 
to sąmoningumo ir sugebėjimo pa 
žinti gamtą ir pačių savęs prigim
tį. Žmonės protu atpažįsta savo 
artimiausiųjų genčių etninę jung
tį — tautą; su ja identifikuojasi, 
jai reikštis sukuria sofistikuotą or 
ganizacinę formą — valstybę. Įž 
velgia žmonijos visumos priklauso
mumą ir reikalą bendrauti, bet 
taip pat tautinę skirtybę ir reika
lą ją išsaugoti lygiai kaip savą
ją individualybę.

Tautinė priklausomybė išryškė
ja ir darosi labiau sąmoninga su 
kultūrėjimo pažanga, su civiliza
cijos kilimu. Esame liudininkai vi 
sos eilės tautų išsilaisvinimo iš ko
lonistų “globos”, net Okeanijoje. 
Matėme, kaip visa eilė kilčių budo 
Afrikoje ir ant kiltinių pagrindų 
sudarė savo likimui bei ateičiai 
(daugiau ar mažiau vykusiai) vai

A. ZUBRAS

GYVENTI?
mojančias nepriklausomas valsty
bėles. Tas procesas ten toli gra 
žu dar nėra pasibaigęs. Iš kitos 
pusės, esam skaudžiai patyrę, 
kaip kultūringoje Europoje buvo 
pakibusi vokiškojo kolonializmo 
grėsmė — noras praryti to žemy 
no silpnesniųjų tautų individualy 
bę. Jis palūžo, bet jo vietoje atė
jo maskviškis polipas, paglemžęs 
Pabaltijo tautas, tarp jų ir mūsų; 
paėmęs į savo “globą” daugelį ki
tų centrinės Europos tautų. Vie
nos pamažu vaduojasi, bet liku
sios gali susilaukti kaip tik dėl 
to dar sunkesnių dienų. Ar už
teks joms jėgų ištverti ir vieną 
dieną pasipurtyti, parodys ateitis.

2. KITŲ DOMINUOJAMI.
Prancūzai Kanadoje gyvena 

tarp skaitlingesnės anglų kalbos 
ir kultūros bendruomenės, kuri 
aškiai siekia niveliuoti etnines 
skirtybes ir sukurt vienalytę ang
liškos kultūros ir kalbos Kanados 
naciją. Tas nevyksta dėl prancūzų 
gyvybingumo, dėl jų noro ir pasi
ryžimo išlaikyti savąją etninę 
skirtybę.

Baskai, apie 900.000, gyveną 
tarp prancūzų ir ispanų Pirėnų 
kalnų rajone ir pašlaitėse, yra se 
niausi dar priešindoeuropietiniai 
tos Europos dalies gyventojai. Pa
vergti prancūzų ir ispanų, iki šiai 
dienai išlaiko baskų kalbą ir kul
tūrą. Ir nelengvomis sąlygomis, 
nes ypač Franko Ispanijos valdžia 
neleidžia jiems nei savos organi 
zacijos, nei spaudos baskų kalba.

3. IŠLIEKA GYVYBINGI
Bet ir pasklidusiai gyvenančios 

kaikurios etninės grupės yra pa
rodžiusios didelio gyvastingumo. 
Pirmoj eilėj žydai. Tas galėjo į- 
vykti tik dėl to, kad savąją skir
tybę sąmoningai puoselėjo per 
šimtmečius, atsiremdami tautinės 
religijos, kuri iki šių dienų išgy 
venama kaip apreikštoji bei tiki
ma tikrovė. Ji nėra praradusi 
prasmės nei tarp žydų agnostikų: 
tegu ir kaip mitas, bet ir šių pri
imama kaip žydų tautos paveldėji
mas, kaip tautos ramstis. Dėl to 
žydai po 1900 metų galėjo atkur
ti Izraelį, kuris tegu ir netalpina 
viso pasaulio žydijos, bet yra jų 
Meka, jų Vatikanas, iš kur sklin
da žydus vienijantis balsas, mora 
linė jėga ir vitališkumas.

Iki šiol J.A.V. gyrėsi esančios 
tikras tautinių skirtybių naikinan
tis puodas (melting pot). Matom, 

kad ir ten vyksta negrų pabudi
mas. Tegu jau ir nesiekiąs kalbos 
atgaivinimo, bet tikrai reikalau
jąs daugiau negu ūkinės ir poli
tinės diskriminacijos panaikinimo. 
Negrai siekia ne asimiliacijos, bet 
savojo negrškumo kaip etninės 
skirtybės pripažinimo, jai ugdyti 
J.A.V. sąlygų sudarymo. Neseniai 
Indianos Universitete (U.S.A.) 
negrams pavyko išsikovoti savo 
negrų koledžą ir jam patalpas, o 
taip pat ir universiteto mokomo
sios programos papildymo.

4. RAŠO A. KAZLAUSKAS.
Apie tai rašo A. Kazlauskas iš 

Chicagos 1968.6.19.d. laiške: “Pir
mą kartą viešumoje (laiške pridė 
ta laikraščio iškarpa) dėmesys at
kreiptas j negrų reikalavimą jų 
savitumą pripažinti — sudaryti 
sąlygas jų kultūros bujojimui. Jie 
reikalauja ne bendrų, o atskirų 
patalpų universitete, reikalauja

(Nukelta į psL 4)

Rimta Nakutytė, gimusi 1946 
m. Vokietijoje, drauge su tėvais 
1949 m. atvyko į Australiją. Pra
džios mokyklą ir gimnaziją baigė 
Bass Hill ir įstojusi į New South 
Wales universitetą studijavo eko
nomiką. Šiais metais ji baigė stu
dijas ir gavo Bachelor of Arts 
(Honor in Economics) laipsnį. 
Šiais metais ji dirba tame pačia
me universitete kaip “Tutor in 
Economics” ir drauge studijuoja 
siekdama mokytojos diplomo.

Be to ji lankė ir baigė Banks- 
towno lietuvių savaitgalio mokyk
lą ir skautavo su lietuviais.

RŪTAI ŽIEDAITEI 21-RI

, tik vakar, Rūta nerū
pestingai šokinėjo po savaitgalio 
mokyklos kiemą, graudžiai verk
davo dėl jos mylimo kačiuko ne
laimių, pirmoje skautų stovykloje 
išgąsdino vadovus užsispyrusiai 
tvirtindama, kad ji klausysianti 
tik savo mamos! Nuostabu ir ne
sinori tikėti, kad jau praėjo 10, 
12, 15 metų nuo anų pavasarių, 
ir štai jau reikia dėti tašką ant 
dvidešimt vienų.

Švenčiant vyresniųjų sukaktis į- 
prasta žvilgterėt į praeitį, į nuei
tus kelius ir kryžkelius, į atsiek
tus laimėjimus ir t.t. Bet kai dar 
tik 21-neri, kam kalbėti apie pra
eitį — jos tiek nedaug — jei vi
sa ateitis dar prieš akis. Jaunys
tės svajos ir viltys, džiaugsmai 
ir širdgėlos, troškulys naujo, greit 
užsiliepsnojantis taip pat ir greit 
ir užgęstantis entuziazmas — 
štai kas išgyventa praeityje. Bet 
gal kam bus ir įdomu, štai kele
tas vardų ir įvykių.

Mokėsi Rūta nuo pat pirmojo 
skyriaus Vaucluse convento col
lege, tik paskutinę klasę — Bal- 
wyn High. Dabar paskutiniai me
tai mokytojų seminarijoje. Šį pa
vasarį Rūta išeis į žmones įsijung
ti į mokytojos profesiją.

Lietuviško rašto, šalia kietos 
mamos rankos, mokėsi ir pareigin
gai lankė visus savaitgalio mokyk
los skyrius ir aukštesniuosius li
tuanistikos kursus. Dar ir šian
dien Rūta su pagarba mini ir atsi
mena lietuviškoje mokykloje ją 
mokinusius p. Makulį, p. Vacber- 
gą, kun. Vaserį, p-nią Grigaitie
nę. Įstojusi į skautus, kai tik am
žius leido ir dabar tebeskautauja. 
Nuo paukštytės iki vyresnės skau
tės, nuo paskiltininkės, skiltinin- 
kės, draugininkės, vyresniųjų skau 
čių būrelio vadovės ir dabar ei
namų tunto skaučių vadovės pa-

Laimutis švalkus, Dienų sūku
riuos. Antras eilėraščių rinkinys. 
Išleido žrnalas Šaltinis, Notting- 
hame, England, 1968 m., 62 psl. 
kaina 6 šilingai arba 1 doleris.

Leidinys apima autoriaus nau
juosius ir nuo 1945 metų periodi
koje išsklaidytus eilėraščius. Jų 
dalis yra skirta mažiesiems.

Rinkinys gaunamas: šaltinis, 16 
Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH, England.

Rūta Žiedaitė

reigų — nemaža skautiška patir
tis. Stovyklauta irgi kasmet. Šyps
nys palydi prisiminus, kai į pir
mas stovyklas važiuota su dviem 
kietai prikimštais lagaminais, į 
paskutinę — su maža kuprine. Rū
ta yra aktyvi AL Studentų S-gos 
narė, priklauso Čiurlionio Vardo 
Diskusijų klubui, lanko neseniai 
įsikūrusį lituanistinį seminarą, il
gametė tautinių šokių grupės 
“Klumpakojo” šokėja ir kaip Mel
bourne atstovė dalyvavo Pasaulio 
Jaunimo Kongrese JAV-se. Tik, 
kad australiško gyvenimo njerū- 
pestingumas ir malonumas neuž
gesintų taip gražiai įsižiebusio 
lietuviškumo liepsnelės. Australi
jos lietuvių jaunimas mėgsta Rū
tą. Draugai iš Sydnėjaus, Adelai
dės ir Brisbanės kviečia Rūtą į 
jų ruošiamus pobūvius. Apdova
nota muzikiniais gabumais, dažnai 
reiškiasi mokykliniuose pasirody
muose. Su savo “Folks singing” 
grupe dainavo per radiją. Lietu
vių visuomenėje žinoma, kai abi 
su p-Ie dantų gyd. N. Mališauskai- 
te, dabar ponia Zdanavičiene, su
organizavo Melburne “Rūtelių” 
kvartetą. “Rūtelės greit išpopulia
rėjo, kviečiamos su pasisekimu 
dainavo baliuose, minėjimuose 
Canberoje ir Adelaidėje, Lietu-* 
vių Dienose Sydnėjuje ir Pasau
lio Jaunimo Kongrese JAV-se. Rū
ta žiedaitė yra sukūrusi jaunimui 
taip mėgstamas ir dainuojamas 
daineles: “Oi, berneli, ka darei...,” 

“Kai atsikelsiu anksti rytelį”, 
“Praeity”, “Ateik, berneli...” ir 
kt

Miela Rūta, kartais kai ūkanuo- 
tais ir lietingais Melbourne žie
mos vakarais viskas pasidaro nuo
bodu ir vieniša, kai žmonės atro
do pilki ir neįdomūs, kai ilgiesi 
kitoniško pasaulio kuriame yra 
daugiau juoko, palauk ir nesku
bėk. Tu neesi viena, yra tėveliai 
ir daug draugų, kurie Tave mėgs
ta ir gerbia. Ne vien tik pasako
se, bet ir gyvenime įvyksta nuosta
būs dalykai. Pragiedruliai užplūs
ta širdį, dingsta gyvenimo pilku
ma. Tada medžiai parke įgauna ki
tą prasmę, ir neužmatomos mė
lynos erdvės sukurtos ne vien tik 
laivams ir paukščiams. Žmonės su 
kuriais vakar kalbėjai, bet jų ne
matei, pajunti yra nuoširdūs mie
li bičiuliai.

Ateičiai mes linkime Tau tik 
vieno: išlikti visur ir visada pil
naverčiu žmogumi.

Draugų ir pažįstamų vardu
Henrikas Kaladė

Henrikas Antanaitis, šiais me
tais Sydney universitete baigė psi
chologiją ir šiuo metu gyvena ir 
dirba Melbourne. Studijuodamas 
jis labai aktyviai reiškėsi ir tebe- 
sireiškia lietuvių jaunimo tarpe: 
aktyviai dirba su skautais, darba
vosi Liet Stud. Sąjungoje ir bu
vo Sydnėjaus skyriaus ir vėliau 
visos Liet Stud. Sąjungos Austra
lijoje pirmininku.

Jonas Girdžius — Klausutis

Bulgaru liaudies kenkėjai
I

(IŠ KNYGOS “RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI”)

1949 metai, gruodžio 7-ta diena, 8.25 vai. ryto. 
Penkias minutes pasivėlinęs, Bulgarijos Vy

riausiojo Liaudies Teismo pirmininkas pradeda po
sėdį, kuris svarstys bylą Nr. 1891/1949, pateiktą 
III-sios kriminalinės apygardos prokuratūros. Po
sėdžiai vyksta bulgarų Kariuomenės Rūmų didžiojo 
je salėje, byla nukreipta prieš “Traičo Kostovo gru
pės žalingą šnipinėjimo veiklą”.

Stumdosi žiūrovai: parinktos “įmonių delegaci
jos”, partijos vyriausybės atrinkti pareigūnai, dau
gybė žurnalistų — pastarųjų tarpe eilė nekomunis- 
tų. Sofijos byla vieša.

Pradedama įprastiniais formalumais, kuriuos 
pirmininkas atlieka be galo kruopščiai. Iš eilės 
šaukiami vienuolika kaltinamųjų: perskaičius pa
vardę, kaltinamasis, lydimas dviejų policininkų, ve
damas salėn ir sodinamas ilgoje kėdžių eilėje prieš 
teisėjų stalą.

Kompartijos numeris pirmas: Traičo Kostov. 
Kompartijos narys nuo 1920 metų. Neseniai ėjęs 

ministerio pirmininko pareigas, ilgametis ministe- 
rio pirmininko pavaduotojas buvusioje Dimitrovo 
vyriausybėje ir bulgarų kompartijos CK sekreto
rius. Suimant, prieš pusę metų, — bulgarų Liaudies 
Bibliotekos direktorius. Neaugšto ūgio makedonie- 
tis, inteligentiškos, bet kietos veido išraiškos, paky
la nuo kėdės ir ramiai patvirtina asmens žinias:

"Traičo Kostov, 52 metų amžiaus, gimęs 
Sofijos mieste, bulgarų tautybės, raštingas, ve
dęs; du kartus nuteistas pagal “Valstybės Ap
saugos Įstatymą”, du kartus amnestuotas”. 
Taip sako pirmininkas tą patvirtina Kostov. 

Nė žodžio perdaug, nė žodžio permažai. Pirminin
kas ir kaltinamasis nutyli, kad minimos bausmės 
ir amnestijos priklauso prieškarinei erai ir kad 
minėtasis įstatymas išleistas prieš komunistus ka
raliaus Boriso valdymo laikais.

Kostov stovi prieš teisėjų stalą kiek susikūpri
nęs ir pro didelius akinius žiūri į pirmininką, man

dagiai ir klusniai atsakydamas į klausimus. Mas
kvos Pravdos korespondentas šypsosi ir žaidžia pieš
tuku; paskui kažką rašo. Kitą dieną Pravdos pusla
piuose skaitytojai skaito:

“Titoistinis agentas Kostov, stovėdamas 
prieš teisėjų stalą, atrodė kaip, įsikūnijusi 
bloga sąžinė: susitraukęs, susikūprinęs, tarsi 
palinkęs po sunkios kaltės našta...”

Iš visų šmeižtų prieš Rostovą šis buvo pats 
bjauriausias. Kostov tikrai kuprotas. Jis negali pil
nai išsitiesti. Ar tikrai dėl “sunkios kaltės naš
tos”? Oi, ne: Kostov sulinko komunizmo tarnybo
je. Iki šios teismo dienos visiems Kostovo draugams 
ar priešams toji kupra, ar šiaip ar taip, buvo asme
ninės drąsos ženklas.

Tai įvyko 1923 metų rudenį. Bulgarų komu
nistų vadovas Dimitrov ir vėl kėsinosi nuversti mo
narchiją — ir vėl, kaip nekartą, nepavyko. Pats 
Dimitrov su sąmokslo vadovais vėl išdūmė Maskvon. 
Kostov liko Bulgarijoje, čia susektas, suimtas ir 
tardytas, kad išduotų kitus sąmokslo dalyvius. Poli
tiniams žmogžudžiams policija neturi pasigailėjimo. 
Prasideda mušimas.

Pogrindžio veikloje užgrūdintas Kostov buvo 
pratęs mušti ir pats būti mušamas, bet šį kartą 
nebeišlaikė jo nervai. Vedamas į tardymą Sofijos 
policijos centriniuose rūmuose, jis iššoko pro lan
gą iš ketvirto augšto — ne pabėgti, bet veikiau mir
ti o neišduoti kitų. Krentantis kūnas užsi,kabina už 
telefono laidų, kurie svorio neatlaiko ir trūksta, ta
čiau smarkiai mažina kritimo greitį.

Visiškai sudaužytą Rostovą skubiai nugabeno į 
kalėjimo ligoninę vos gyvą, bet makedoniečio ga
jumas nugali krizę. Gydytojai šiaip taip sugydo 
šešiose vietose lūžusias kojas, bet sužeisto stubar- 
kaulio išlyginti nepavyksta. Kostov gavo penkeris 
metus, bet neišdavė kitų, nors pats visam gyvenimui 
liko luošas.

Dabar iš to šaiposi Pravda Ir nė žodžio neuž

simena apie tą įvykį. Kaltainamajame akte Kostovo 
karjera nagrinėjama tik nuo 1931 metų — minėtas 
susižalojimas įvyko 1923 metais — ir dargi šiais 
žodžiais:

“1931 metais Kostov buvo Bulgarijos kom
partijos trockistinės grupės aktyvus narys”. 

Kostov gerai žino, kodėl jo istorija pradėta 
gvildenti tik nuo 1931 metų. Per septynias dienas 
jis išsamiai susipažino su kaltinamuoju aktu ir su
prato, kad nenoras grįžti tolesnėn praeitin yra 
kaltinimų silpnoji dalis. Kostov vienintelis nuta
rė pasinaudoti ta prokuroro silpna vieta. Pirmi
ninkas klausia:

“Kaltinamasis Kostov, Tamsta girdėjai 
kaltinamąjį aktą, tamsta jį supratai ir žinai, 
kuo esi kaltinamas. Ar tamsta dar turi, ką 
prie to pridėti?”

“Taip. Prašau man leisti pasinaudoti ke
liais užrašais” — atsako Kostov.

Kodėl neleisti? Prašom. Pirmininkas patenkin
tas šypsosi. Tegu, galvoja, nusikaltėlis naudojasi 
užrašais, idant nieko nepamirštų. Išpažinties užra
šai — dalykas geras. Patenkintas pritaria ir pro
kuroras, sužavėtas katlinamojo uolumu. Kostov pra
deda — sausai, neskubėdamas:

“Draugai teisėjai! Prisipažįstu kaltas, pir
miausia dėl neteisingo elgimosi Sovietų Są
jungos atžvilgiu. Tai pasireiškė mano pavar
totomis nešvankiomis priemonėmis, sudarant 
prekybos sutartį su Rusija. Taipogi esu kal
tas, kad nutylėjau kaikuriuos faktus santy
kiuose su kapitalistais. Esu kaltas ir tuo, 
kad taikiau valstybinių paslapčių išsaugoji
mo įstatymus net prieš pačią Sovietų Sąjun
gą. Prisipažįstu kaltas, kad tinkamai nerea
gavau į antisovietiškas nuotaikas. Prisipa
žįstu kaltas, kad...”

Ir taip toliau. Prisipažįsta kaltas visais grie- 
kais, kurie šiandien laikomi tautinio komunizmo 
nuopelnais. Per visus prisipažinimus dėstoma ši 
mintis:

“Mano laikysena Sovietų Sąjungos atžvil
giu buvo tokia, jog turėjo sukelti nepasiti
kėjimą tarp bulgarų tautos ir Sov. Sąjun
gos. Kartoju: aš prisipažįstu kaltas nacio
nalistiniais nukrypimais, kiek tai liečia san
tykius su Sovietų Rusija...”

“Išpažintis” perilga. Pirmininkas jau nerimsta. 
Prokuroras tarškina nerviškais pirštais į stalą. Pir
mininkas Lozanov bailiai pasižiūri į visagąlį proku
rorą Dimčevą: kas čia per kalbos, kuo tai baigsis? 
Kostov apsikaltina ideologiniais nukrypimais, na
cionalistinėm nuodėmėm, žodžiu — tautiniu komu
nizmu, antisovietinėmis nuotaikomis. Žinoma, svar
bu ir frn ir tokie turi mirti. Bet kurgi apkaltini
mai prieš Tito, fašistinį išdaviką, kuris buvo pasi
samdęs Kostovą suktos Vakarų žvalgybos įsa
kymu?

Abiem ėmė kilti įtarimas: gal tasai gyvatė, Kos 
tov, tokiais triukiais nori ko gero grįžti praeitin? 
Dar ko gero ims kalbėti apie laikus, kada jis vado
vavo bulgarų kompartijos pogrindžiui krašte, kai 
kiti vadai, pradedant Dimitrovu ir Červenkovu, sė
dėjo Maskvoje emigracijoje ir porino savo išmintį 
per radiją? Jeigu taip, — negalima leisti jam to
liau kalbėti.

Jau ir žiūrovai pastebėjo, kad kažkas netvar
koj, ir salėje kyla nerimas. Žurnalistai neberašo, 
funkcionieriai murma. Pakėlęs ranką, pirmininkas 
staiga nutraukia Kostovo kalbą:

“Kaltinamasis Kostov, pagal kaltinamąjį 
aktą tamsta esi teisiamas už nusikaltimus, 
padai-ytus 1942 metais balandžio ir gegužės 
mėnesiais. Prašom dėl to pasisakyti”.

“Kaip tik priėjau tą punktą”, — šypso
damasis atsako Kostov.

Pirmininkas patenkintas atsilošia kėdėje ir me
ta nugalėtojo žvilgsnį prokuroro link: galų gale su
siprato. Ir Dimčev atsisėdo patogiau, padėjęs pieš
tuką vieton: pagaliau. Atsiduso ir žurnalistai su 
kitais žiūrovais: dabar seks pati didžioji išpažin
tis.

Todėl daugumas iškart net nesuprato, ką Kos
tov toliau pareiškė. Kiti net pašoko iš vietos ir ė- 
mė viens kitą klausinėti:

“Kaip? Ką? Kaip jis ten pasakė?”
Atskiriems spaudos atstovams net pieštukai iš

krito iš rankų, besiklausant tolimesnių Kostovo pa
reiškimų :

“Neprisipažįstu kaltas šiais klausimais: 
nebuvau parsidavęs fašistinei pilicijai, ne
dirbau anglų žvalgybai ir niekados nedaly- 
vau Tito ir jo klikos sąmoksle”.

(Bu» daugiau)
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PAVERGTŲJŲ TAUTU SAVAITE
I t I

Rašo Julius Vėteikis
Jau kelinti metai, kai Australi

jos Federalinė Vyriausybė prita
ria Europos pavergtųjų tautų lais
vės propogavimui ir oficialiai lei
džia rengti vadinamąją Pavergtų
jų Europos Tautų Savaitę.

Amerikoje šios savaitės rengi
mas yra įamžintas Kongreso nu
tarimu ir Prezidento proklamuo
tas. Tatai jau įsisenėjusi tradici
ja, kuri vykdoma su nemažu už
sidegimu, organizuotumu ir aiš
kia laisvinimo idėjos interpreta
cija. Amerikos lietuviai, bendruo
menės viršūnių vadovaujami, Pa
vergtųjų Tautų Savaitės proga su
rengia eilę įspūdingų demonstra
cijų, paskaitų ciklus, diskusijas, vis! 
j kurias sukviečia vyrjausybės 
atstovus, kongresmanus, senato
rius. Tuo būdu pasiekiamas dide
lis laisvės reikalų propogavimo 
laimėjimas.

Mes gi, Australijos lietuviai, į 
šios savaitės parengimus, o gal 
ir iš viso į Lietuvos laisvinimo 
darbą žiūrėjome ir dabar dar te
bežiūrime gana atkariai ir abe
jingai. Nesakytume, kad mūsuose 
trūktų idealizmo ir ryžto lietuviš
kiems reikalams puoselėti. Kultū
rinės veiklos siekimuose, ypač jei 
tie veiklos keliai dar pasaldinti 
vakaruškiniais pomėgiais, mes reiš 
kiamės neblogai ir dalyvaujame 
gana skaitlingai. Tačiau esminia
me politinės emigracijos reikale 
— Lietuvos laisvės populiarinimo 
akcjoje, mes, kaip jau minėta, 
negalime sujudėti ryžtingai ir 
skaičiumi įspūdingai.

Šais metais Pavergtųjų Euro
pos Tautų Savaitė buvo prokla- 

. muota liepos pabaigoje, ši Savaitė, 
paprastai, pradedama vieša de
monstracija visose Australijos 
valstijų sostinėse. Po demonstra
cijos savaitės organizatoriai pasi
kviečia federatyvinius ir valstijų 
ministerius, o taip pat ir par
lamentarus bei kitų autralų orga
nizacijų atstovus į atidaromąjį 
mitingą, kurie pasako kalbas ir 
patys pasiklauso, ką pavergtųjų 
tautų atstovai sako. Kitomis sa
vaitės dienomis vyksta politinės 
diskusijos, tautiniai festivaliai ir 
1.1

Tatai, kap matome, yra proga, 
kuiįios neišnaudoti yra daugiau 
negu apsileidimas. Sydnėjus juk 
laikomas lietuvių politinės emigra-

cijos bastijonu, kur- daugiausia 
lietuvių, kur Krašto Valdybos ir 
Kunigų Sekretoriato būstinės, kur 
mūsų bendruomenės garbės nario 
p. A. Baužės rezidencija, kur lei
džiamas bendruomenės savaitraš
tis ir anglų kalba antikomunisti
nės minties žurnalas News Digest- 
International. Vieta, atrodo, turė
tų būti tokia, kur lietuvių daly
vių skaičius gali siekti visos tūks
tantinės, o šių metų viešoje de
monstracijoje tesimatė tik Apy
linkės Valdybos pirmininkas su 
Ponia ir giminėmis, News Digest- 
International leidėjai ir 
tuziną tautiečių — viso

dar apie
21 lietu-

kai pa
gyvena

Skaičius skaudinantis, 
galvoji, kad Sydnėjuje 
apie 3,000 tautiečių.

Viešoje demonstracijoje 
jama iš Sydnėjaus Towji Hall 
prie Nežinomojo Kareivio Kapo 
Mai-tin Place, kur uždedamas vai
nikas ir vieno iš dalyvaujančių 
dvasiškių paskaitoma laisvės mal
da. Po to vėl grįžtama eisenoje 
į Town Hall koncertuoti ir mitin
guoti.

Kelionė į Martin Place ir at
gal gali būti labai įspūdinga, jei 
eisena būtų gerai organizuota ir 
skaitlinga. Eisenoje: nešama Pa
vergtųjų Europos tautų vėliavos 
ir tautybių pavadinimų plakatai. 
Kitų tautų nariai žygiuoja tauti
niuose drabužiuose, jų tarpe žy
mi dalis jaunimo, o mes, 
viai, 
vieną 
mūsų 
lį su 
Nesmagu žygiuoti, nes lietuvių 
skaičius — mizerija ir įspūdis — 
dar didesnė mizerija!

Australai šaligatviuose sustoję 
įdomaujasi eisena, policija ją 
tvarko, sulaikytas gatvėse judė
jimas. Dalis žiūrovų praeinan
tiems paploja. Kaip matome vie
tos vyriausybė ir visuomenė šios 
eisenos idėjai pritaria, krašto vy
riausybė ją skatina, nes jos mi
nisterial ir parlamentarai atvyks
ta kalbėti ir skelbti tautų paver
gimo, jų tarpe ir Lietuvos, tra
gediją, o mes iš 3,000 tūkstančių 
tesudarome tik 21 — ir tik keli 
jaunuoliai 1

Čia išimtis tik Dainos chorui, 
vad. muz. K. Kavaliausko, ir Tau-

žygiuo-

lietu- 
vos pajėgiame prisiprašyti 
ar kitą tautietį, kuris neštų 
Trispalvę ir mažą plakatė- 
kukliu užrašu “Lithuania”.

AR NORIM
(Atkelta iš psl. 3)

jos apyl. priskaitomą apie 160.000 
liet, kilmės gyventojų. Jei imti kuk 
liai, kad 1% studijuoja, tai vis dėl
to susidaro 1000 stud. Toks skai
čius galėtų, sekdamas negrus, iš
sikovoti savo koledžą vienam Chi- 
cagos universitete ir programoje 
dėstomų lituanistinių dalykų. Net 
tegu tik 100 į jį įstotų ir, priedui 
prie kitų dalykų, studijuotų ir Ii 
tuanistiką. Ir tai būtų reikšmin
ga. To nepasiekė lietuviai, to ne
išjudino nei po II-jo Pasaulinio 
karo čia apsigyvenę 10.000 naujų
jų ateivių. Tada jau galim klaus
ti, ar nesam praradę noro išlikti 
lietuviais? Gal negrai pažadins 
mus? Tiesa, iš įvairių iki šiol pra
vestų anketų žinome, kad tik la
bai nežymus skaičius iš jaunosios 
kartos ryžtųsi grįžti į Lietuvą, net

mokymo dalykų apie negrų savi 
tos kultūros šakas, jų istoriją ir 
jų įnašą į bendrą krašto gyveni
mą. Tai panašūs bruožai idealų 
ir siekimų, kuriuos puoselėja lie
tuviai. Aišku, yra žymių skirtumų 
tačiau galima įžiūrėti ir principi
nių bendrų bruožų. Galbūt, ateity 
je galima bus panaudoti panašią 
taktiką. Argumentai, kurie patei
sina negrų siekimus, pateisina ir 
lietuvių. Galbūt, šių metodų pritai 
kymas nebe ateities, o dabarties 
klausimas”. Toliau laiške rašoma: 
“Gal tik betenka atsakyti, ar lie
tuviai užsienyje tikrai tebeturi no
rą atkurti valstybę bei išsireika
lauti didesnių autonominių teisių? 
Gal tik beliko metodas išlaikyti 
sąžinę raminančią būseną savo 
vaizduotėje?” Paskutiniu sakiniu
laiško autorius aiškiai klausia, ar jei ten sąlygos pakistų. Tačiau ir 
lietuviai neprarado noro gyventi? 
Neaišku mums, ką turi galvoj au 
torius, užsimindamas apie valsty
bę bei autonomiją, čia lemia vi
sos tautos noras ir pastangos, o 
pirmoj eilėj krašte gyvenančių. 
Jokie pažymiai nerodo, kad lietu
viai krašte būtų praradę gyvy
bingumą ar kad jis būtų sumažė 
jęs. Laiško autorius, tiesa, kraš
te lankėsi. Bet jis iš sutiktųjų, 
ypač iš pareigūnų, negalėjo pa
justi tikrojo pulso: visi su juo bu
vo atsargūs, o kiti gal tyčia sakė 
kitaip, negu jaučia. Policinėmis 
priemonėmis valdomame, dar pa
vergtame krašte kiekvienas yra 
atsargus tardamas žodį, o ypač 
atvykusiam iš Vakarų. Kad tauta 
yra labai sunkioje ir pavojingoje 
padėtyje, tai aišku.

išeivijoj išlikti lietuviui yra pras
mė ir pareiga savo kilmės tautos 
atžvilgiu. Ypač, kol ji yra ver
govėje, kol jai gresia vienoks ar 
kitoks genocidas. Toji pareiga ky
la iš pirminio gyvastingumo aks
tino — išlaikyti gyvą savo gentį, 
išlikti gyvam pačiam savoj genty. 
Prasmę nusako ir garbė: būti da
lininku sentėvių palikimo — tur
tingos kalbos, tautinės kultūros, 
įskaitant literatūrą; būti sąmo
ningu dalininku gerųjų tautinių 
dvasinių savybių, kurios reiškiasi 
charakteryje, papročiuose ir 
saulėj autoj e.

pa-

net 
ten-

5. AR MES NORIM GYVENTI?
Kitas dalykas, kai kalbama apie 

išeivijos lietuvius. Chicagoje ir

Savo asmeninei gerovei ir 
kilmės tautos labui išeiviai 
ka gyvenamojo krašto visuomenė
je integruotis. Integravimasis, įsi
jungimas tačiau nėra tas pats, kas 
asimiliacija, per kurią praranda
ma savo kilminis aš, savoji etninė 
tapatybė.

tinių Šokių Grupei, vad. Marinos 
Osinaitės Cox, kurių pirmieji kon
certavo atidarymo posėdyje, o 
antrieji pašoko uždaromajame fes
tivalyje. Jie, suprantama, nors iš 
dalies atsipirko dėl savo nedaly
vavimo bendroje eisenoje, kurią vis 
dėlto reikia laikyti pačia svar
biausia Pavergtųjų Europos Tau
tų Savaitės iškilmių dalimi.

Kodėl taip yra f Priežastys yra 
įvairios. Pirmiausia, reikia many
ti, kad mūsų daugumai jau apdir- 
žo tikėjimas į Lietuvos išlaisvini
mą. Ilga politinės emigracijos ke
lionė išdildė laisvės ilgesį ir gal 
net viltį. Mes pradėjome nebepasi- 
tikėti savo jėgomis ir pasnėrėme 
šio krašto sočion buitin. Dauge
lis mūsiškių bijo net minties, kai 
galvoja apie naują pasaulinį ka
rą, nes suprantama, kad visiems 
yra malonesnė rami buitis ir sal
džiai liūliuojanti ištaiga, nei nauji 
sukrėtimai, nors jie greičiausia ir 
atneštų mūsų broliams Tėvynėje

laisvę. Dėl tos priežasties dauge
liui nepatinka Lietuvos laisvini
mo akcija, nes joje reikia daly
vauti, pergyventi ir jos parengi
mui vienokia ar kitokia auka pri
sidėti. Kai kas jau gal gėdinasi 
net rodytis eisenoje, kad jo ne
pamatytų tarnybų perdėtiniai ar 
bendro biznio kompanijonai.

Tačiau, mano nuomone, svar
biausia to nedalyvavimo priežas
tis — tai mūsų organizuotumo 
stoka. Kaip ir daugelis lietuviškų 
reikalų, taip ir šis labai svarbus 
reikalas yra organizuojamas par
tizaniniu būdu: atsiranda vienas 
ar kitas pasiryžėlis, kuris imasi 
šio darbo, arba mūsų Apylinkių 
Valdybos vargais negalais prisi
prašo kurį tautietį organizuoti ar 
atstovauti tą ar kitą tautinį rei
kalą. Vienas, o kad ir keli tau
tiečiai, be platesnio pritarimo, su
prantama, ne tik nepajėgia tokios 
ar panašios politinės organizaci
jos posėdžiuose dalyvauti, o ką

jau bekalbėti apie suorganizavi
mą platesnio masto pasirodymo, 
kam trūksta ir laiko, ir lėšų ir 
ypač pagelbininkų.

Kultūrinės mūsų veiklos orga
nizavimas, kuris, kaip minėta, yra 
gana sėkmingas, vykdomas iš vir
šaus, nes Krašto Valdyba specia
liai šiam reikalui turi Krašto Kul
tūros Tarybos pirmininką, kuris 
organizuoja Kultūros Tarybos 
Skyrius apylinkėse ir jungtinėmis 
pastangomis pajėgia parengti net 
gana įspūdingas Meno Dienas.

Krašto Valdyba pagal A.L.B. 
statutą turi ir kitą narį politi
niams reikalams vadovauti, kurio 
pareiga — organizuoti politinę ak
ciją, t.y., išvystyti bendruomenės 
politinę veiklą, ją koordinuoti, 
plėsti ir t.t. Anksčiau prie Kraš
to Valdybos buvo sudaryta vadi
namoji Informacijos Talka, kuri 
ilgesnį laiką gana aktyviai reiškė
si, tačiau šiuo metu apie ją nė žo
delio negirdėti. Čia gal ir yra mū
sų laisvinimo akcijos merdėjimo 
priežastis, kad ji nėra koordinuo
jama iš viršaus ir kad visas mū
sų veiklos dėmesys koncentruoja
mas išimtinai tik į kultūrinę plot
mę.

Kultūrinė veikla, jei ji sėkmin
gai išnešama iš savųjų tarpo, tu
ri irgi veiksmingą politinį aspek
tą, tačiau ji privalo kartais bū
ti pilnai disponuota politinės ko
vos reikalams. Jei mūsų kultūri
niai vienetai, tai yra — chorai, 
tautinių šokių grupės, sporto są
jungos, ateitininkai, skautai ir 
kitos organizacijos savo organi
zuotu pasirodymu kartais įsijung
tų į politinės kovos areną, tai ta
tai tikrai darytų įspūdį, kas, rei
kia tikėti, iššauktų didelį atgar
sį šiame krašte, įjungiant spaudą, 
radiją ir televiziją.

Straipsnelį rašau tam, kad mū
sų bendruomenės nariai galėtų 
šias mintis pergalvoti, apsvarsty
ti ir išdiskutuoti. Atrodo, kad 
darant bendrom pastangom,
kančioje Pavergtųjų Europos Tau
tų Savaitės eisenoje mes, lietu
viai, galime pasirodyti gražiai 
organizuotais šimtais, kurių tar
pe žygiuotų ir mūsų jaunimo or
ganizacijų vėliavos. Būtų tikslu, 
kad organizacinis lietuvių viene
tas jau iš anksto sueitų kontak- 
tan su kitų tautybių vadovybė
mis, kad ir jos būtų geriau orga
nizuotos ir skaitlingesnės.

Tačiau svarbiausia: visa ši ak
cija reikia pradėti ne nuo uode
gos, bet nuo galvos! Visa inicia
tyva ir koordinacija turi išeiti iš 
vyriausios vadovybės, kadangi ji 
ir rinkta šiems ir panašiems rei
kalams vykdyti ir vadovauti.

se-

Pavergtųjų Tautų Savaitė
Liepos 21 d. Šventadienio Bal

se buvo paskelbta Pavergtųjų 
Tautų demonstracija automobi
liais su plakatais ir tautiniais dra
bužiais po Adelaidę ir priemies
čius. Tautiečiai klausinėjo vienas 
kito, kaip ir kur demonstracija 
prasidės ir kur užsibaigs. Bet nė 
vienas neturėjo platesnių informa
cijų. Vėliau kursavo gandai, kad 
tokia demonstracija įvyko, bet kaip 
ji buvo organizuota, taip ir liko 
neaišku.
Sekmadienį, liepos 28 d. 2.30 val- 

po piet vainiko padėjimas prie 
Karių Paminklo North Terrace. 
Iš 14-kos pavergtų tautų susirin
ko saujelė žmonių, gal apie 100. 
Lietuvių buvo apie 30. Tą pačią 
dieną 3 vai. p.p. susirinkimas 
Town Hall. Į susirinkimą buvo 
pakviesti žymūs australai kalbėto
jai. Susirinkimui pirmininkavo 
Mr. Anderw Jones. Be to, dalyva
vo Darbo ministeris Mr. Coombe, 
kuris pavadavo premjerą Mr. 
Hall, Pavergtų Tautų Komiteto 
garbės pirmininkas Mr. W. Mc- 
Anany, Pavergtų Tautų Sekreto
rius Mr. Poza.

Pagrindinę paskaitą laikė Mr. 
P. McGuare, buvęs Australijos am
basadorius Romoje.

Visi kalbėtojai buvo stipriai pa
siruošę, tik gaila klausytojų buvo 
maža, čia irgi vyravo lietuviai. 
Iš susirinkusios šimtinės lietuvių 
buvo 31. Koktu buvo prieš pre
legentus, kurie kalbėjo mums rū
pimais klausimais apytuščiai salei. 
Mr. A. Jones, kalbėdamas apie 
dabartinę padėtį Australijoje ir 
gręsiantį komunizmo pavojų, kvie
tė visus burtis vieningai ir su 
mase išeiti su tokiomis demonstra
cijomis, kad tuo būtų parodyta pa
sauliui, o ypatingai australams, 
kiek tautų yra pavergta didžiau
sio pasaulio agresoriaus Rusijos 
komunizmo. Komunistų suklaidinti 
studentai šaukia dėl Vietnamo; 
naudodamiesi demokratine laisve, 
degina vėliavas, leidžia pamfle
tus, kaip sabotuoti kraštą. Dabar 
aukščiausias laikas mums pabusti 
ir apsispręsti. Baigdamas kalbą 
pareiškė, kad ateity tikisi matyti 
daugiau aktyvumo iš mūsų paverg
tų tautų visuomenės.

Darbo ministeris Mr. Coombe 
taip pat pareiškė, kad mes, kurie 
pasirinkome laisvę šiame krašte, 
negalime laikytis pasyviai, jei no
rime laisvės sau ir savo vaikams.

Mr. McGuare savo paskaitoj į- 
rodinėjo, kad dabartinio pasaulio 
sukrikimo didžiausia priežastimi 
yra melas. Žmonija, atmetusi vi
sus tiesos pagrindus, apsiginklavo

melu, pradedant politikais, tauto
mis, šeimų gyvenimu, pavieniais 
asmenimis, spauda, radijo bei te
levizijos reklamomis. Ir tol, kol 
melas valdys pasaulį, gręsia ka
tastrofa. Baigdamas ragino skelb
ti kovą melui skelbiant tiesą apie 
komunizmą.

Mr. Poza savo kalboj pailiustra
vo studentų leidžiamus pampfle- 
tus. Jis irgi ragino, kol dar nevė
lu, gelbėti Australiją nuo komu
nizmo.

Mr. A. Tomasevic nurodė mūsų 
pavergtų tautų likimą ir komu
nistų vartojamus metodus, kurie 
reiškiasi ir čia.

Baigiant, Mr. Jones įspūdingai 
perskaitė rezoliuciją.

Pirmadienį, liepos 29 d. geležin
kelio patalpose buvo bendra vaka
rienė. Susirinkusių buvo apie 120. 
Lietuvių buvo 10. Vakarienėj taip 
pat dalyvavo aukščiau paminėti 
australai. Vakarienės metu sekė 
australų svečių kalbos, o taip pat 
ir kiekvienos tautybės atstovo. Lie 
tuvius atstovavo p. V. Neveraus- 
kas. Visų kalbėtojų tema — komu
nizmas. Atrodė, kad kiekvienas no
rėjo išaiškinti komunizmą ir jo 
siekimus, šio rašinio autoriui ypa
tingai patiko Čekų atstovo pasi
sakymas. Jis neaiškino apie komu
nizmą. Susirinkusieji jį puikiai 
pažįsta, o tiems, kurie jo nežino, 
paaiškinimas trumpas — paskuti
niai Čekoslovakijos įvykiai. Jo žo
džiais, patys komunistai susirgo 
ir pavargo nuo komunizmo... Kas 
sukėlė pasipriešinimą — jų są
žinės ar Dievo ranka — parodys 
ateitis.

Charakteringas buvo bulgarų 
atstovo žodis. Ji prašė aukštus sve 
čius australus perduoti vyriausy
bei mūsųl visų griežtą protestą dėl 
įvykių Canberroj, kur demonstran
tai padarė nuostolių Amerikos am
basadai ir kad Australijos vyriau
sybė atsiprašė ir pažadėjo nuosto
lius atlyginti. Jis tvirtai pareiš
kė, kad mes, mokesčių mokėtojai, 
esame pasipiktinę ir kad nenori
me iš savo kišenės padengti komu
nistų chuliganizmą.

Rugpjūčio 1 d. Latvių salėj bu
vo surengtas tarptautinis dainų ir

šokių koncertas dalyvaujant lat
vių chorai, Vengrų, serbų, kroatų, 
ukrainiečių šokėjams ir ukrainie
čių akordeono orkestrui. Iš lietu
vių pusės programą išpildė solis
tė G. Vasiliauskienė ir Vyrų Okte
tas su soliste Vasiliauskiene. So
listei ir Oktetui akomponavo p-lė 
N. Masiulytė.

Koncerto salė buvo bemaž pilna. 
Lietuvių buvo apie 30.
(ALŽ), (ed)

MUSŲ
AUKOS

PASTOGEI
prenumeratas arba 
Mūsų Pastogės re-

Prisiųsdami 
kreipdamiesi į 
dakciją bei administraciją vieno
kiu ar kitokiu reikalu eilė skai
tytojų kartas nuo karto vis pride
da 
mi 
tu 
M.

po vieną kitą dolerį paremda- 
Mūsų Pastogę. Paskutiniu me- 

Pastogei aukojo:
Vilkaitienė

Dr. Viliūnas 
A. Mieliauskas 
A. Malinauskas 

Balčiūnas
B Vingrys 
A. Grikepelis 
V. Valuckis 
A. Giliauskas 
P. Kairys 
Spaustuvė Mintis

Visiems mieliems rėmėjams nuo
širdžiai dėkoja

ALB Krašto Valdyba

J.

$2.00 
2.00 
1.32 
1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
4.00 
2.00 

15.00

NAFTA

LIETUVOJE
Api naftą Lietuvoj rugp. 1 d. 

Tiesa praneša, kad “Dabar jau 
du gręžiniai Gargždų apylinkėse 
gali kasdien pateikti liaudies ūkiui 
dešimtis tonų juodojo aukso”.

Iš kitų prasitarimų jau žinoma, 
kad tas “auksas” net nelabai ir 
juodas. Lietuvoj gaunamoji nafta 
esanti palyginti švari ir gali bū
ti vartojama dyzeliniams moto
rams varyti nevalyta. Tad iš 
Gargždų gręžinių tekanti nafta 
esanti naudojama Lietuvoj. Bet 
tai nereiškia, kad iš Lietuvos že
mės gaunamoji nafta yra kokia 
nors Lietuvos nuosavybė. Lietuva, 
paversta tik priklausoma respub
lika, neturi savo žemės nuosavy
bės, — nei jos paviršiaus, nei juo 
labiau gelmių. Neseniai paskelb
tas žemės įstatymų pagrindų pro
jektas pakartoja ir lig šiol Mask
vos praktikuojamą dėsnį, kad vi
sa žemė priklauso valstybei ir to
dėl yra Maskvos valdžios dispozi
cijoj. Tad, jei Gargžduose gauna
ma nafta sunaudojama čia pat ne
toliese, tai tas reiškia, kad atitin
kamai mažiau naftos reikia atsi
vežti iš kitur.

Savininkiškas naftos šeiminin
kas yra Sovietų Sąjungos geolo
gijos ministerija. Ji teigiamai į- 
vertino faktą, kad ir Lietuvoj jai 
atrastas naujas naftos šaltinis, ir 
atradėjams davė ... raudoną vėlia
vą, prie kurios pridėjo ir (nepa
minėto dydžio) premiją.

(ELTA)

LAKŪNU TRAGEDIJA
rimas, esą Lietuvos vyriausybė, 
nusileisdama Vokietijos spaudi
mui, nuslėpusi Lituanicos ap
šaudymą. šią insinuaciją atremia 
visuotiniai žinomi faktai. Katas
trofos priežastims ir aplinkybėms 
ištirti vyriausybė buvo pas
kyrusi autoritetingą specialistų 
komisiją, kuri buvo laisva tiek sa
vo darbe, tiek išvadų formulavi
me. Komisija, ištyrusi Dariaus ir 
Girėno kūnus ir lėktuvo liekanas, 
nerado juose kulkų ar šiaip pa- 
šovimo žymių. Visos tyrimo išva
dos buvo viešai paskelbtos. Tokiu 
būdu Lietuvos vyriausybė ir ko-

Vilniuje leidžiamas žurnalas 
Švyturys yra paskelbęs straipsnį 
apie katastrofą, kurioje 1933 metų 
liepos 17 dieną žuvo Darius ir Gi
rėnas, skrisdami Vokietijos oro 
erdvėje pakeliui iš Amerikos į 
Lietuvą. Straipsnyje reiškiasi du 
įtarimai: kad translantinių lakū
nų lėktuvas Litaunica kritęs vo
kiečių pašautas ir Lietuvos vyriau
sybė šį faktą sąmoningai nuslė
pusi.

Dėl pirmojo įtarimo tenka paste
bėti, kai jeigu tikrai vokiečiai bū
tų apšaudę Lituanicą, toks hitle
rininkų nusikaltimas neturėtų pa
daryti sovietams ypatingą įspū- misija atliko visa, kas buvo gali- 
dį. Sovietai turėtų laikyti jį nor
maliu, paprastos administracijos 
dalyku, nes juk pas juos hitleri
ninkai mokėsi smurto ir teroro 
metodų. O kai dėl puolimų prieš 
neapginkluotus civilinės aviacijos 
lėktuvus, tai šioje srityje sovietai 
dar kartą pasižymėjo prieš ke
lias savaites, kada jų naikintuvas 
virš Japonijos jūros tarptautinių 
vandenų apšaudė Jungtinių Ame
rikos Valstybių civilinį lėktuvą, 
neteisėtai priversdamas jį nusi
leisti sovietų kontroliuojamoj te
ritorijoj.

Be to, Švyturio susidomėjimas 
tragišku Dariaus ir Girėno liki
mu yra labai pavėluotas. Jei so
vietams tikrai rūpi išaiškinti tų 
dviejų heroiškų lietuvių žuvimo 
priežastis, jie turėjo 1939-40 me
tais gerą progą patyrinėti tai pas 
savo sąjungininką Hitlerį. Tačiau 
jie to nepadarė. O ir sovietų oku
puotos Lietuvos spauda tuo metu 
stropiai saugojosi nacius įtarinė
ti.

Vyriausia gi Švyturio straipsnio 
tema yra iš piršto išlaužtas įta-

VISAIP
Okinavos saloje Japonijoje už

tikta išsigimusių varlių, turinčių 
daugiau negu keturias kojas. Šios 
varlės prisilaiko prie amerikiečių 
sandėlių, kur laikomi įvairūs che
mikalai.

Netoli Sydnėjaus prie Warra- 
gamba yra įrengtas liūtams rezer
vas, kur 90 akrų plote apgyven
dinta 47 liūtai. Vizitoriai gali 
įvažiuoti ir stebėti liūtus iš arti. 
Šitą atvirą zoologijos sodą įren
gė African Lion Safari. Dabar 
turistai gali įvažiuoti ir liūtus iš 
arti stebėti.

ma ir reikalinga išaiškinti Litu- 
nicos kritimui. Dėl ko ši nelaimė 
įvyko, pasirodė techniškai neįma
noma nustatyti. Bet ir dabar, pra
ėjus 35 metams, įvedus radarą, 
skridimo kontrolės punktus ir 
aparatus, daugelio lėktuvų katas
trofų priežastys lieka nežinomos, 
yra neišsprendžiama paslaptis, 
kaip ir Dariaus ir Girėno žuvimas.

Okupuotosios Lietuvos komunis
tai, užuot įtarinėję Lietuvos vy
riausybės laikyseną 1933 metais, 
privalėtų panaudoti savo uolumą 
atskleisti kitai vis dar aktualiai 
paslapčiai — liečiančiai buvusio 
Lietuvos karo aviacijos viršininko, 
generolo Antano Gustaičio liki
mą.

Gen. Gustaitis, vienas mūsų žy
miausių lakūnų bei karininkų ir 
šiaip gabiausių žmonių, buvo so
vietų suimtas Lietuvoje pirmosios 
okupacijos metu ir išvežtas į So
vietų Sąjungą. Nuo to laiko jis 
yra dingęs be žinios. Pakartoti
ni Raudonojo Kįryžiaus ir kitų 
tarptautinių organizacijų užklau
simai apie jį sovietų paliekami be 
atsakymo. Taip nežmoniškai nesiel 
gė nė hitleriški gestapininkai, ku
rie bent suteikdavo žinių apie sa
vo kalinius.

Taigi, kas atsitiko su gen. Gus
taičiu? Jeigu — nuostabiu būdu 
— tai yra paslaptis net ir Lietu
vos komunistams, ar jie imsis prie
monių jai ištirti ir paskelbs tyri
mo rezultatus? O jei jiems tai ne 
paslaptis, ar jie suteiks pagaliau 
žinių apie šį sovietų kalinį? Tai 
yra daug paprastesnis reikalas ne
gu spėlojimai dėl Dariaus ir Gi
rėno katastrofos, nesukeliąs jo
kių techniškų sunkumų ir, žino
ma, elementarinio žmoniškumo rei
kalas.

S.L.
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SPORTAS ADELAIDĖJE
Pirmoji vyrų komanda vis dar 

nesuranda vaistų nuo besitęsian
čių pralaimėjimų. Patirti trys 
pralaimėjimai iš eilės. Prieš West 
22-49 (10-30), prieš Plympton
Rebels 33-37 (19-20) j šias rung
tynes nesusirinko pilnas sąstatas) 
ir prieš Torrens 48-58 (17-32) Iš 
rezultatų matyti, jog komanda žai
džia labai nepastoviai. Kartais su
žaidžiama vienas puslaikis, o jau 
antrame negali suprasti, kas atsi
tiko. šių rungtynių metu taškus 
pelnė: R. Daugalis 23, S. Visoc
kis 2, V. Levickis 19, E. Pocius 
15, A. Ignatavičius 7, L. Urmo
nas 3 ir A. Radzevičius 2.

Moterų pirmoji komanda susi
tikus North Adelaide pajėgių ko
mandų sužaidė silpnai ir pralaimė
jo 25-55 (7-27). Taškus pelnė: N. 
Vyšniauskaitė 10, G. Krivickaitė 
6, V. Juciutė ir M. Lapienytė 
su B. Latvėnaite po 2.

Prieš Forbes komandų laimėta 
49-21 (17-15). Į gerų žaidimų te
buvo pereita antrame puslaikyje. 
Taškai: N. Vyšniauskaitė 17, G. 
Krivickaitė 14, V. Juciutė 8, M. 
Lapienytė 6 ir B. Latvėnaite 4.

Antroji mergaičių komanda, 
nors ir patyrusi porų pralaimėji
mų, bet daro pažangą. Pralaimė
ta prieš Forbes 21-29 (11-11). Taš
kai: L Beinoravičiūtė 12, R. 
Staugaitė 4, R. Ignatavičiūtė su 
J. Juciutė po 2. Prieš North pra
laimėta 21-36 (13-12); taškus pel
nė: I. Beinoravičiūtė 12, J. ir N. 
Grigonytės po 4 ir J. Juciutė 1.

Torontiškis laikraštininkas Gary 
Lautens, išleidęs savo žmonų va
saroti ir apie savaitę vienas pa
šeimininkavęs, įgavo tiek prakti
kos šeimininkystėje, kad savo įs
pūdžius ir patarimus šeimininkėms 
paskelbė Toronto Daily Star dien
raštyje. Jis rašo, jog tiesiog nega
lįs sulaukti sugrįžtančios žmonos, 
nes knieti ją apšviesti, kaip ji atei
tyje turėtų šeimininkauti, taupy
ti laiką, maistų ir pinigus.
Moterys, esą, skundžiasi, jog šei

mininkavimas — sunkus darbas, 
sunkios pareigos, pareikalaujan
čios iš moterų, net po 37 vai. kas
dien ir vien tik tam, kad pašer
tų savo vyrus ir vaikus.

Bet esąs tik juokingas nusiskun
dimas. Apie savaitę laiko jis buvęs 
vienas ir galįs pasakyti, kad tuos 
visus darbus ir pasiruošimus šei
mininkės galinčios sutrumpinti tik 
j 13 ar 14 minučių.

Jo žmonos pirmoji klaida - - 
esanti ta, kad visuomet paduodanti 
pietus j stalą. Jis iš praktikos ga
lįs pasakyti, jog tai visiškai be
reikalingas laiko gaišinimas. Pie
tūs geriausiai valgyti prie plovyk
los. Tai sutaupomas bet koks 
vaikščiojimas, pasiliekančios šva
rios staltiesės ir trupiniai beval
gant krinta tiesiai į vandens vamz

ĮDOMŪS FAKTAI Paruošė Vorus

Niekas nežino dėl ko, bet šiau
rės Amerikos indėnai visai neturi 
aukštumos baimės, ką pastebėjo ir 
pirmieji europiečiai ateiviai atvy
kę į Ameriką. Net ir dabar ieš
komi indėnai, ypač iš rytinės Ka
nados, prie statybos darbų statant 
rėmus aukštiems pastatams. In
dėnai be jokios baimės laipioja 
siauromis sijomis, kaip kad būtų 
ant žemės.

— ★ —
Iš visų komandų geriausiai žai

džia iki 16-kos metų komanda. 
Prieš C.Y. St. Joseph’s laimėta 
53-20 (26-6). To paties pavadini
mo II-rai komandai atskaityta re
kordinis taškų skaičius — laimė
ta 139-13 (58-6). Taškus per šias 
rungtynes pelnė: A. Pauliukevi
čius 52, A. Skiparis 26, A. Jaunu
tis 24, R. Beinoravičius 12, J. Va- 
chiani 9 ir P. Arlauskas su K. 
Pauliukevičium po 8. Už šių rung
tynių 52 taškų įmetimą A. Pauliu
kevičius buvo pagirtas The News 
dienraštyje ir gavo premiją, kaip 
kad anksčiau A. Jaunutis, krepši
nio batukus. Saldžiausia pergalė 
iš viso sezono pasiekta nugalint 
South Adelaide komandą. Tik šiai 
komandai mūsų jauniai tebuvo 
anksčiau pralaimėję. Pirmas pus
laikis baigtas lygiomis po 20-20. 
Antrame puslaikyje pereita į as
meninį dengimą ir tas davė gerų 
rezultatų. Laimėta 46-37. Taškus 
pelnė: A. Pauliukevičius 20, A. 
Jaunutis 11, R. Beinoravičius 7, 
J. Vachiani 6 ir P. Arlauskas 2. 
Su šiuo vienetu dar teks susitik
ti per pusfinalius.

— ★ —
Jauniausia Vyties berniukų iki 

14-kos metų komanda nugalėjo 
Seacliff 30-13.(14-2); taškus pel
nė: K. Sadauskas 18 ir A. Ignata
vičius 12. Prieš C.Y. laimėta 33- 
22 (15-7) Taškai: K. Sadauskas 
15, A. Ignatavičius 9, K. Jaunutis 
5, ir L. Kanisauskas 4. B.N.

PAMOKA ŽMONOMS
dį.

Valgant nereikia sėstis. Toks 
metodas pagerinąs virškinimų ir 
sveikesnis, maistas krintąs tiesiai 
į skrandį.

Patyręs, jog indų plovimo laikų 
moterys galinčios sutrumpinti net 
95%. Jo žmona, girdi, visuomet 
išdėstant! ant stalo peilius, šaku
tes, specialius peilius sviestui tep
ti, raugintiem agurkam pasiverti 
ir kt. Jis atradęs, kad žmogui rei
kią tik vieno vienintelio dalyko 
visiems valgiams —■ didelio šaukš
to. Visų savaitę jis su tuo šaukš
tu veržęsis gana padoriai. Dide
lis šaukštas gražiai tikęs visiems 
dalykams, pradedant šaltais ledais, 
pajumi, tosto sviestu aptepimui ir 
kitokiomis pareigoms. Tų didįjį 
šaukštų užtenka tik pakišti po 
vandens kranu, ir jis liekųs šva
riausias.

Žmonos didelė klaida — nuo
lat vartojimas virtuvinės krosnies. 
Jis per visų savaitę jos nebuvęs 
nė užsukęs. Jam, esą, stebėtina, 
kam jos virtuvėse reikalingos.

Jis net stebisi, kad niekas ligi 
šiol jo žmonai nepasakęs, jog šalti 
užkandžiai daug lengviau paga
minti, negu karšti. Vyras, jei skai
tys laikraštį bevalgydamas, net 
nepajusiąs šiltų ar šaltų maistą

Amerikiečių įsteigtas ir supla
nuotas pirmos pagalbos laivas 
“Hope” išlaikomas amerikiečių pri 
vačia iniciatyva. Savo pirmoje ke
lionėje 1960 m. laivas Hope pake
liui į Indoneziją ir Vietnamą ap
tarnavo 28.000 pacientų, įvykdė 
1800 rimtų operacijų ir paruošė 
didelį skaičių jaunų moterų kaip 
slaugių ir gimdyvėms pagelbinin- 
kų. Laivas plaukioja po visus van
denis ir teikia pagalbą, kur tik 
gali.

SENELIO
PĖDOMIS

Adelaidės lietuviams gerai pa
žįstamas p. A. Remeikis neseniai 
gavo iš savo anūko Gracijaus Re- 
meikio, 12 metų amžiaus, atviru
kų, kuriame, tarp kitko, jis rašo: 
“Mylimas Seneli, rašau ir linkėji
mus siunčiu iš Maskvos... čia žai
siu nuo birželio 25 iki liepos 4 die
nos TSRS Tautų Spartakiadoje..’’

Kaip gi jam sekėsi atstovauti 
savo Tėvynę Lietuvų, kurios ženk
lelį “Lietuva” jis prisisegęs prie 
savo krūtinės? Paskaitykime ke
letu ištraukų iš Lietuvos spaudos 
ir mums bus aišku, kad anūkas ne
atsilieka nuo senelio:

“Gracijui Remeikiui dvylikti 
metai. Jis niekuomet nematė savo 
senelio. Bet dabar, grįžęs iš IV 
TSRS Tautų spartakiados, jos da
lyvio žetonų berniukas padėjo ša
lia kito, tokio pat apskrito. Bron
zinio. Ant senelio žetono užrašy
ta: “Pirmoji Lietuvos tautinė
olimpiada. 1938 m.” Prieš daugelį 
metų Gracijaus senelis A. Remei
kis buvo Lietuvos teniso čempio
nas. O štai dabar vienmečių tar
pe — nenugalima Gracijaus rake

S.O.S. LIGOS
Rašo Kukutis

Netaip jau labai seniai, pačių 
krikštynų denų, jauniausias iš 
mano vaikų — Neris gana sunkiai 
persirgo, tuo metu Sydnėjuje 
siautusių, “benzino spaudimo” e- 
pidemiją. Gana keista toji liga! 
“Neriui” spaudimo nepritrūko, 
bet kadangi daugiau kaip didžio
ji dalis Sydnėjaus tautiečių ja bu
vo užsikrėtę, tai jau "sergan
tiems” net ir Dainavoje nepasi
rodžius — vaikas vistiek nuken
tėjo. Vis, kaip tik jau bežiūri į 
temperatūros kreivę — “Neris” 
serga ir toliau. Išvarčiau visas 
Močios, dar iš Lietuvos atsivežtas, 
“Namų” ir “Kaimų” daktariškas 

jis valgo.
Bebūdamas vienas, įgijęs ir daug 

kitokios praktikos. Esą labai prak 
tiška pirkti pigias kojines ir jas 
dėvėti tol, kol jos susidėvi. Belie
ka tik išmesti.

Jis net nežinąs, kaip čia pa
sielgti, nes grįžusi žmona iš vasa
rojimo pradėsianti virti, kepti, va
lyti, stalų dengti, degti ant jo 
žvakes, dėti gėlių ir tt O jam, 
esą, taip norėsis iškloti savo pa
tirtį, deja, greičiausia, jis bijosiųs 
apie tai ir išsižioti, nenorėdamas 
jos tik grįžusios mokyti.
(Drg), Paruošė P.A.

NYKSTA
“Keičiasi Lietuvos kaimo vaiz

das. Nyksta vienkiemiai, keičiasi 
kaimų ribos. Kartu nyksta ir se
nieji vietovių vardai. Kolūkiai į- 
gavo visai naujus vardus. Jaunoji 
karta kartais nė neatsimena savo 
apylinkėje buvusių kaimų senųjų 
pavadinimų. Dažnas dabar sako: 
— Gyvenu Janonyje, trečioje bri
gadoje. Keliauju į Čiapajevų, pir
mų brigadą. Buvau “Paryžiaus 
komunos” antroje brigadoje”...

Taip rašo susirūpinęs lietuvis 
Valstiečiu Laikraštyje (rugp. 1)

Baltieji šiaurės lokiai žinomi 
kaip negailestingi žudikai, bet es
kimams jie yra kaip laimės sim
boliai. Nuolat besirūpindami mais
tu eskimai apsidžiaugia pamatę 
baltąjį lokį, nes žino, kur tik pa
simaišo lokys, ten turi būti žuvų 
ar ruonių. Baltieji poliariniai lo
kiai gali nuplaukti apie 300 my
lių. Jų storas ir riebaluotas kai
lis padeda išsilaikyti vandeny ir 
plūduriuoti ištisas valandas.

tė. Jis Lietuvos ir dukart Pabalti
jo jaunių čempionas”.

“Gracijus neprisimena, kada jis 
pradėjo sportuoti. Berniukas gimė 
sportininkų šeimoje, ir nuo mažų 
dienų sportas jam tapo būtinu. 
Nuo trečių metų Gracijus kas ry
tų daro mankštų...”

“Ne tik darbu, treniruotėmis 
gyvena Gracijus. Jis jau gali pa
sidžiaugti ir visa eile pergalių. 
Tai buvo prieš porų metų. Vyko 
Pabaltijo jaunių pirmenybės. Gra
cijui ėjo vienuolikti. Lieknutis 
baltaplaukis berniukas stovėjo ša
lia šešiolikmečių. Žiūrovai ir pas
tebėjo jį tik todėl, kad jis... buvo 
mažutis. Tačiau pirmieji susiti
kimai parodė, kad mažiausias var
žybų dalyvis ne iš kelmo spirtas. 
Net penkias valandas tęsėsi susi
tikimas su stipriausiu estų koman
dos nariu Kree. Ir laimėjo Graci
jus!”

Gairelėje susegioti Gracijaus 
trofėjai: ženkleliai, žetonai, me
daliai. Kijevas, Kaliningradas, 
Ryga, Talinas... Daug keliauta, 
daug kovota”.

Taigi, Senelis gali būti ramus 
ir pagrįstai išdidus: jo anūkas su
gebės apginti Lietuvos garbę tarp
tautinėse sporto aikštėse.

(ALŽ)

knygas ir nerandu ligos. Galų ga
le, širdies skausme ir neviltyje, be
vartant kasos knygų, viskas paaiš 
kėjo. Imkite šių, kaip man gana 
liūdnų naujieną, taip kaip kiek
vienam iš jūsų patinka, būk rim
tai, būk linksmai, o jauna Neris 
serga — “Kišenkiauralige”. Ir 
verk jei nori, žmogau, šunį apsi
kabinęs — “kraujo” donacijorių 
neprisišauksi. “Dainavos” ligoninė 
užimta, o ir tai pačiai dar sko
lingi, mažiesiems bambliams net 
iš trumpų marškinių nėra iš ko 
užvilkti, kur tik nueini — išties
ta ranka prašo “cash”, nuoma 
baigiasi — išmes iš “Canterbury” 
salės, artėja laikas važiuoti pas
Adelaidės gimines, man turbūt už 
“kukavimų” priespaudos baliuje, 
kažinkas nuplovė telefono laidus 
— taip ir nuodiju save juoda 
kava ir, dar žmonos dovanotos, 
pypkės dūmais... Nyksta kjapšy- 
je tabakas ir su juomi kartu vii-' 
tys, kad pasveiksime. Sakiau, kad 
Sydnėjuje reikia šviežio oro ir 
naujų vėjų ir, gal, net audrų, nes 
kur nežiūrėsi — rūgsta ... ir už
burtoje bonkoje, kamštį atmušę, 
ieškome ne tos dvasios! Vargšas, 
oi vargšas mano Sydnėjusl

Jeigu savo biednu grašiu parė
miau skautus, nebijojau pabuvoti 
su Kovingais, jeigu mane traukė 
Daina ir džiugino Tautiniai šo
kiai, jaučiau pareigą Punskui ir 
savo Mielai Pastogei, ak, sakau, 

VARDAI
apie Lietuvos nuasmeninimą, pra
dėtų ir vykstantį žemės kolektyvi
zacijos proga.

Tie nauji vietovių vadinimai ne 
tik painioja žmones. Tai esanti tik 
viena medalio pusė. Sako:

“Antra pusė kur kas svarbesnė. 
Ji liečia mūsų kaimo geografijų, 
jo istorijų, kalbų, kultūrines tradi
cijas. Juk daugelio kaimų pavadi
nimai yra vienaip ar kitaip susi
ję su istorija, su įžymių mūsų žmo
nių gyvenimu. Pavyzdžiui, visi ži
no kalbininkų Jonų Jablonskį. Visi 
žinome, kad Rygiškių Jonas savo
vaikystę ir jaunystės metus pra
leido Rygiškių kaime, Griškabū
džio valsčiuje, kad Pranas Vaičai
tis gimė ir augo Santakų kaime, 
Sintautų valsčiuje. Deja, šiandien 
šių kaimų pavadinimai nyksta. Ry
giškių kaimų težino vyresniosios 
kartos žmonės. Dabar čia Griška
būdžio kolūkio antroji brigada.”.

Autorius siūlo bent brigadas va
dinti ne numeriais, o senaisiais 
vietinių kaimų vardais. Kritikuo
ja ir kolchozų pavadinimus. Kai
mų vardus, esu, reiktų saugoti 
panašiai, kaip saugomi istoriniai 
paminklai. Siūlo naudotis lietuvių 
kalbos ir istorijos mokytojų pa
galba.

Tas siūlymas, tačiau, nelengvai 
suderinamas su komunistų parti
jos “linija”, kuri, kad ir viešai to 
neprisipažindama, stengiasi išdil
dyti bent iš jaunosios kartos sąmo
nės viską, kas yra susiję su Lie
tuvos praeitim. Mokyklose beveik 
nedėstoma Lietuvos istorija (vos 
kelios pamokos įjungtos į Sovie
tų Sąjungos, tiksliau — Rusijos, 
istorijos kursų). Ir Lietuvos geo
grafijai skiriamas tik menkas 
kampelis Rusijos geografijos kur-

§ TIK PER ANGLIJA.
Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė- 

£ liūs savo artimiesiems Lietuvoje.
J Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį 
£ dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.
K Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
£ labai naudingus siuntinius.
£
J VASARINIS 1968. 1.
J- Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 
>: 31 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
>; 31 jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
J lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy- 
!♦< riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.
£ $A 55.00.

£ VASARINIS 1968. 2.

J Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia-
H ga, 3£ jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė 
£ arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil- 

kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo- 
♦' koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
£ lietpaltis.

J; $A 55.00

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

| Baltic Stores Ltd.
£ (Z. JURAS)
| 421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
| ENGLAND. Telef. SHO 8734.

iji Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun- 
tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka.

£ Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius.

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

£ ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
£ H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk„ Melbourne, Vic.
£ Tel. 546 3416.
£ ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A.
£ K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

pats sau: — “Nueisiu ir pas Mo
teris”... gal ten naujesni vėjai ple
vena. Liūdna širdis atsigaus! Ak
menėliu mano kapų kada nors pri
spaus savo labdaringuose darbuo
se ar, gal, kampelį senatvei pra
leisti atras... Deja! Ir jos palies
tos — “Azijatiško Gripo” epide
mijos. Jau per duris įžengus ma
tosi, kad Sydnėjus serga! Negi 
nuo tos ligos žmonėms susiaurė
ja akys tiek, kad jie nebemato? 
Ar tik tada tų darbščių rankų rei
kia kai "Mes” ką nors rengiame, 
kai "Mums” ko nors reikia? Kur 
visi Kovingi? Caritingi? Gerbia
mieji? Gal aš ir neteisingas, nie
kas manęs neprašė “kukuoti”, ta
čiau reikėjo tik “susargdinti” bū
relį to mielo jaunimo, kuris ir tė
vų leidžiamas ir savo noru vis dar 
pas Lietuvius ateina ir atsineša 
glėbius nepakeičiamo lietuviško ga 
jumo, tada galėjo orkestras ir lai
dotuvių maršų groti — niekas ne
būtų nusiskundęs. Sidabro, aukso 
širdžių ir darbščių rankų nebe
mokame pagerbti?... Sydnėjus ser
ga!

Ir širdžiai atsigauti pirmadie
nį — “Artėja Lietuvių Dienos”. 
(J.M.) Reikėtų! Turėtų! Galėtų! 
Būtų!.. Ach, kaip lengva viskas 
ant popieraus daryt!... Ir ko su 
popierium negalima padaryti?.. 
Jau į kitas pastraipas (1&2) ži- 
noviškos nuomonės nereiškiu, per

JUOKAIS
Kalbasi du moterų žinovai. Pir

masis klausia:
— Kokios moterys ištikimiau

sios: blondinės, brunetės ar rau-
donplaukės?

se. Tad ir Lietuvos vietovardžių 
dildymas yra rusiškos komunistų 
partijos (ir jai paklusnių Lietu
voj politikų vykdančių komunistų) 
nusistatymų įgyvendinimas. O 
Maskvos Pravda šiomis dienomis 
kaip tik pagrasė jokiu būdu nesu
sigundyti Čekoslovakijos pavyz
džiu ir nekelti sumanymų, nukryps 
tančių nuo partijos viršūnėse nu
statytos linijos. (ELTA) 

mažas esu ir pianinu tik vienu 
pirštu skambinu. Tačiau kas lie
čia sporto klubus — (mano ar 
svetimus), pasakysiu — gaila net 
spaustuvės rašalo. Be didelės pole
mikos norisi pasakyti tik tiek, kad 
aš pats jeigu kur neinu, tai ir 
kito nevarau bei neraginu eiti. Ma
žas nuopelnas daugelio tautiečių 
išauginti vaikus lietuviais ir juos 
laikyti uždarius namuose! Atei
kite patys, atsiveskite vaikus ir 
tada bus ir kalbos ir veiklos kaip 
krekeno. Ir ne rytoj, bet šiandie
nų! šiaip ar taip — mažai dar kas 
matėte, (ar laiko neturėjote?), 
mūs sporto aikštėje, o ten, ir vis 
dėlto, matosi ir lietuviškos spalvos 
ir, kada reikia, girdisi paneriu 
kalba. Muzika, kaipo tokia, į vi
sus šneka vienoda kalba, bet čigo
nės drapana ir lietuviškas apda
ras — Ne!

Pabaigai šios dienos darbams 
pridėsiu tik trumpai (kad nesu
pykinus broliškos tautos), “Neris” 
sportuoja, laimi, pralaimi — pir
mauja. Duok, Die, prieteliau, kad 
išsireiškimas: — "Sporto klubams 
ir sportininkams reikalinga visuo
menės moralinė ir materialinė pa
rama” rastų tikro ir greito at
garsio, nes kitaip Sydnėjus Lietu
vių Dienose Adelaidėje pasirodys, 
bent sporte, tiR toks, koks jis yra 
— sergąs apatija, kišenkiaure, azi- 
jos gripu ir dvasios ubagyste.

— Pražilusios.
— ★ —

Pagyvenusi pora sėdi pajūry. 
Žmona pastebi vyrui, stebinan-
čiam jaunas merginas.

— Elkis padoriau, mielasis. Juk 
tu vedęs.

— Mieloji, jeigu laikausi dietos, 
tai dar nereiškia, kad negaliu 
skaityti valgiaraščio.

— ★ —
— Tavo draugas labai neman

dagus: man su juo besikalbant jis 
net tris kartus nusižiovavo.

— Ar tik neklysti, brangioji. 
O gal jis tik norėjo įterpti žode
lį.
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šo. Didesniuos miestuose sutiko 
daug lietuviškų žydų. Kai kurie 
iš jų baigę Kauno universitetų ir 
dirba savo specialybėje. Nors Zi-

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ PRANEŠIMASSYDNEY
IŠLEISTUVĖS 

LIETUVIŲ KLUBE
Rugpiūčio 17 d., šeštadienį, Syd

ney Liet laikinose patalpose susi
rinko keli desėtkai žmonių atsi
sveikinti su išvykstančiais į Ame
riką ir palinkėti gero vėjo. Išleis
tuves surengė Sydnėjaus Lietu
vių Klubas, o vaišes paruošė po
nios M. Statkuvienė ir Bukšaitie- 
nė. Išleistuvėse dalyvavo riša 
Krašto Valdyba, kun. P. Butkus, 
Lietuvių Klubo vadovybė ir dar 
eilė kitų tautiečių, žinoma ir visi 
išvykstantieji, kurie tų vakarų 
jau buvo pasiekę Sydnėjų iš kitų 
vietovių. Čia išvykstantiems po žo
dį tarė Liet Klubo p-kas p. V. 
Simniškis, E. Kolakauskas, K. Ka
valiauskas, kun. P. Butkus, ir Afti- 
sų Pastogės redaktorius. Visų iš
vykstančių vardu padėkos žodį 
tarė ALB Krašto Valdybos p-kas 
p. S. Narušis. Po trumpos oficia
lios dalies dar valandėlę smagiai 
buvo pasivaišinta ir pasikalbėta.

IŠLYDĖJOME 
KELIAUNINKUS

Rugpjūčio 18 d. apie 5 vai. lie
tuviai buvo "okupavę” Sydnėjaus 
aerodromų. Gausiai susirinko arti
mųjų ir šiaip tautiečių palydėti iš
vykstančių į Ameriką. O jų vyko 
16 įskaitant ir du ukrainiečius, 
kurie prisijungė prie grupės kad 
būtų pigesni kaštai. Jau pereita
me numery skaitėme, kas tokie iš
vyko. Grupę sudarė daugiausia 
mūsų vyresnieji, kurių amžius vi
dutiniškai sukasi apie 60-sius me
tus išskyrus jaunų studentu Biru
tę Garnytę iš Pertho. Lygiai ir pa
lydėti susirinko irgi to pat am
žiaus tautiečiai. Kai kas net spe
cialiai dairėsi klausdamas — kur 
gi mūsų jaunimas? Bet atsakymo 
taip ir nebuvo. O kai prieš porų 
metų mūsų jaunimo grupė vyko, 
tai rinkosi palydėti, kas tik įsten
gė. Matyt, vyresniųjų interesai 
mūsų jaunimui nerūpi...

Grupę išlydėti ir duoti paskuti
nius nurodymus buvo atvykęs spe
cialiai iš Melbourne p. A. Žilins
kas, kuris, turėdamas savo kelio
nių biurų Melbourne (City Travel 
Center) visur įstaigose tarpinin
kavo išrūpindamas reikiamus do
kumentus.

Pasigesta taip pat ir šiltesnio 
žodžio linkint išvykstantiems. Juk 
gal tų ir reikėjo kam nors suorga
nizuoti, nes dalis keleivių vyko 
su specialia misija — atstovauti 
Australijos lietuvių bendruomenę 
Pasaulio Lietuvių Seime. Jų tar
pe išvyko r ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas p. S. Narušis, tai ir
gi daug ką pasako. Tačiau nieks 
nesiėmė jokios iniciatyvos šių 
reikšmingų išvykų kuo nors atžy
mėti arba bent pabrėžti.

TURININGA PASKAITA
Rugpjūčio 18 d. Dainavos salė

je Dr. A. Mauragis skaitė aktua
lių paskaitų tema Popiežiaus Pau
liaus VI-jo enciklika ir pasaulio 
reakcija. Paskaitoj iš įvairių atž
vilgių buvo svarstomi iš encikli
kos išplaukiu klausimai ir jų 
sprendimų galimybės.

Po paskaitos sekė gyvos disku
sijos. Buvo priimtas pasiūlymas 
pasiųsti popiežiui sveikinimų ir 
padėkoti už enciklikos paskelbimų 
kartu prisiunčiant ir paskaitos 
nuorašų.

ADELAIDE
DEBIUTANČIŲ BALIUS

Adelaidiškiai, nors ir lietingai 
bei vėjuotai žiemai siaučiant, nuo
boduliu skųstis negali. Parengi
mų, tiek privačių, tiek visuome
ninių begalės. Žmonės nespėjo atsi
gauti po triukšmingų Joninių, Pet
rinių, Oninių, kaip prasidėjo žie
mos balių sezonas. Ir kas šešta
dienis vis baliukas, vienas už kitų 
pranašesnis.

Beja, vienas iš charakteringiau
sių balių šios žiemos laikotarpy
je bene bus Adelaidės Skautų su
rengtas Debiutančių Balius, įvy
kęs rugpjūčio 10 d. Lietuvių Na
muose. Šis balius išsiskyrė iš vi
sos eilės įvykusių kitų balių savo 
kokybe, kuklumu, elegantiškumu. 
Vos įžengus į salę pajutai malo
nią atmosferų. Salė dekoruota di
džiuliais rožių žiedais ir žydinčių 
migdolų šakomis. Debiutančių 
kambario durys nusegiotos balto
mis gėlėmis. Baliaus dalyviai dau
gumoje jauni žmonės, visi vakari
niuose rūbuose, gražios šukuose
nos, dvelkia šviežumu, jaukumu.

Lygiai 9 valandų pranešamas 
Debiutančių išėjimas, kurios iki 
to laiko buvo laikomos uždarytos 
baltų gėlių kambaryje. Grojant 
švelnaus valso melodijai, išeina po 
vieną debiutantą, lydima partne
rio, kuriai įteikiama puokštė bal
tų gėlių, perrišta tautiniu kaspi
nu. Toliau pora eina lėtu žingsniu 
per salę, prisistatyti vakaro gar
bės svečiui Pietų Australijos vy
riausiam skautininkui ponui Den
nis su ponia. Gilūs reveransai, 
grakštūs judesiai. Ir taip visos 
šešios lietuvaitės, lydimos galan
tiškų partenerių, formaliuose va
kariniuose rūbuose, kartoja tų iš
kilmingų eisenų per salę, tuos at
mintinus ir svarbius žingsnius, už 
kurių palieka nerūpestinga vai
kystė ir kurie įveda į jaunos mo
ters gyvenimų. Rodos, kiekvienas 
žiūrovas norėtų ta proga pasaky
ti kalbų, pasveikinti tas jaunas 
lietuvaites, tampančias jaunomis 
moterimis ir paprašyti jas likti ir 
toliau tikromis lietuvaitėmis, 
skaisčiomis savo mintyse, žodžiuo-

se ir veiksmuose.
Garbės svečias pasidžiaugė gra

žiu ir vykusiu debiutančių išėjimu, 
skirdamas kreditų ir jų partne
riams, kurio nuomone, ir jie su
vaidinę didelį vaidmenį šio vaka
ro iškilmėse.

Reikia pažymėti, kad visos še
šios debiutantės — Dana Bra
zauskaitė, Julija Neverauskaitė, 
Marytė Neverauskaitė, Liuda Štai 
baite, Giedrė Stauhaitė ir Jūratė 
Vitkūnaitė, yra skautės, aktyviai 
reiškiasi visuomeninėje veikloje ir 
visos yra tautinių šokių šokėjos.

Debiutantes paruošė G. Paške- 
vičienė, o salės dekoravimo nuo
pelnas tenka poniai R. Urmonie- 
nei. Abi aukščiau minėtos ponios 
yra skaučių vadovės.

Reikia tikėtis, kad pirmasis 
Adelaidėj Įvykęs Debiutančių Ba
lius ateityje liks tradicija.

J.M.

NEWCASTLE
Zina Bajelytė išvyko iš Izraelio 

ir šiuo metu yra Londone. Ta
čiau didysis Londonas jai nepatin
ka. Ilgaplaukiai vyrai ir trumpa- 
sijonės moterys nesukelia pasgerė- 
jimo. Angliško džentelmeno tipas 
yra visai pranykęs. Turistai, no
rintieji pasisemti kultūros ir drau 
giškumo, turėtų važiuoti į Izrae
lį. Ten vyrai yra vyrais ir mote
rys nuo vyrų yra lengvai atski
riamos. Zina dirbdama žydų ligo
ninėje kalbėjo angliškai bet džiau
giasi, kad ir lietuviškai nepamir-

na nenešiojo lietuviško ženkliuko, 
tačiau Lietuvos žydai jų atpažin
davo iš veido bruožų ir geltonų 
plaukų. Aišku, izraelitai galėjo 
daugiau papasakoti apie Lietuvą, 
kaip mažai Lietuvą prisimenanti 
Zina, šiuo metu p. Bajelytė dir
ba, taupo pinigėlius ir žada aplan
kyti savo seserį Danutę Indijo
je. Danos vyras šių metų pabai
goje firmos komandiruojamas 
paskraidyti po pasaulį. Gal net 
Australijoje tūptels. Niukastelyje 
gyvenantieji p.p. Bajeliai tikisi 
pamatyti abi dukreles prie kalėdi
nio stalo ir su visais savo vai
kais pasidalinti kalėdinėmis plot- 
kelėmis. *

Ponios Brigitos ilgai pielytas p. 
Jonas Vilkas nutarė praplatinti 
namą. Pasikvietęs lietuviškų meist
rų jie savaitgaliais padirbdami, 
pasiginčydami, padainuodami, nu
plėšę namo stogų ir nugriovę dalį 
sienos, matavo ir piaustė lenteles 
naujam priestatuti. Staiga, kaip 
iš kibiro, pasipylė lietus, p. Brigi
ta su maišais ir paklodėmis stojo 
į kovų su neprašytu svečiu. Dvi 
dienas ir naktis lietingas vėjas 
bandė išnešti naujai nupirktus 
baldus. Net televizijos aparatą 
pradėjo judėti iš pamatų. Tokio 
ižūlumo įpykdyti, stojo kovon visi 
p. Vilkai. Apsiginklavę šluotomis 
jie kovojo iki pergalės ir išvarė 
vandenį iš namų. Šiandien, su
švitus saulutei, p. J. Vilkas nebe
dainuoja ir nebesiginčija, bet vis 
kala, tik kala ir kala.

Šiais Lietuvos Laisvės Kovos 
Metais Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukakties vie
šo atžymėjimo proga Kariuomenės 
šventės minėjimų rengia L.V. Są
jungos Ramovės Sydney Sk. Val
dyba lapkričio 23 d. (šeštadienį) 
Bankstowno Liet. Namuose su 
paskaita ir menine dalim. Meni
nę dalį atliks Sydnėjaus Lietuvių 
Meno Ansamblis, kuris tos dienos 
pasirodymui jau pradėjo ruoštis.

Lapkričio 24 d. (sekmadienį) 
11.30 vai. iškilmingos pamaldos 
St. Joachim bažnyčioje Lidcombe 
Organizacijos dalyvauja su savo 
vėliavomis.

— ★ —

L.V. S-gos “Ramovės” Sydnė
jaus Skyriaus Valdybos pirminin
kui p. S. Narušiui laikinai išvy
kus į JAV, jo pareigas eina Sky
riaus Valdybos viceplrmininkEts 
S. Pačėsa.

L.V.S. Ramovės 
Sydnėjaus Skyriaus Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kw^ca

Rugpiūčio 31 d. Adelaidėje 
ksta vyrų okteto, vad. p. G. 
siliauskienės, krikštynos. Ta _ 
ga oktetų sveikino ir išvykdamas 
Kr. Valdybos pirmininkas.

įvy- 
Va- 
pro-

sukaktį. Geriausi sveikinimai ir 
linkėjimai!

Neseniai Adelaidės aęyl. Valdy
bos p-kas p. C. Zamoiskis su ponia 
Ona atšventė 25 metų vedybinę

Geelongo Liet. Namų priestato 
planai jau paruošti ir įteikti Svei
katos Departamentui patvirtinti. 
Gavus prašomus leidimus statybos 
darbai vėl užvirs Geelonge.

SKAITYTOJO
BALSAS

Ligos įsimetė ir Geelonge. Serga 
S. Slavickas, P. Mažylis, p. Bra- 
želienė, Eimutis, šutas, L. Berta- 
šius. Visi yra gydytojų priežiūro
je.

NEDARYKIM KOMEDIJŲ 
PRIE KAPO

Pamėgo mūsų žmonės kalbėti 
be saiko ir kur tinka ir netinka. 
Palydi mažas būrelis žmogelį į 
kapų, ir šoka penkti ar šeši su pra
kalbomis. Maža dar, net išnaudo
ja tų progų savo nesveikos fanta
zijos sukurto reikalo propagandai. 
Kiti vėl atsisveikina su mirusiuo
ju, lyg jam tik poilsio nueinant, 
lyg į kitų kraštų išvykstant.

Prie mirusiojo kultūringoje 
bendruomenėje sakoma kalba, jei 
šis tikrai didelis buvo ir ką nors 
išliekamo padarė. Tuo atveju lai
dojimo organizatoriai (nieku bū-

Veiklus buvęs geelongiškis inž. 
A. Šimkus “krito nelygioje kovo
je” susižieduodamas su J. Bladze- 
vičiūte, kuri taip pat buvusi gee- 
longiškė. Pagal paprotį ir 
ir vestuvės turėtų įvykti 
Re.

tvarką 
Geelon-

išbuvęsPereitų savaitę metus
Vietname kaip Austrai Įjos karys 
sugrįžo j Sydney pas tėvus Sau
lius Dryža. Kiek paatostogavęs 
žada toliau studijuoti ir dirbti.

Išskyrus balius ir šokių vaka
rus, Sydnejuje paskutiniu metu 
stambesnio masto kultūrinis pa-

du ne giminės) pakviečia vienų 
tinkamų žmogų, kuris pasiruošęs 
pasako brandų žodį. Mūsiškiai gi 
gaudo kalbėtojus pakeliui j kapi
nes. Atsiranda, kurie vis dėlto 
sutinka ir, žinoma, paisto niekus. 
Tokiems reiškiniams turi būti ga
las. Nesakykim tik, kad kalbos 
prie kapo lietuviška tradicija. 
Kaune teko dalyvauti laidotvėse 
ne kartų, ir tokių kalbų nebu
vo. Net mūsų kalbos normuotojų 
Jablonskį laidojant, kur dalyva
vo tūkstantinė minia, tebuvo vie
nas kalbėtojas, pasakęs trumpų 
ir kultūringų panegirikų.

Lietuviškas paprotys yra šer
menų pietūs, čia galėtų būti ir 
viena antra kalbelė — prisimini
mas apie mirusįjį. Tik ir šiuo 
atveju trūksta rimties — daugu
mas skuba į darbų, nes tik va
landai kitai atitrūko. Net sūnus 
skuba į darbų, palaidojęs pasku
bomis tėvų ar motinų.

MALONIA1 KVIEČIAME VISUS I

TĖVIŠKES AIDU

BALIU
I

įvyksiantį rugpiūčio 31 d., šeštadienį

DAINAVOS SALĖJ, BANKSTOWNE

Programoj: “Dainos” choras, jaunimo kvartetas, 
įvairenybės.

Geras orkestras ir bufetas.

Pradžia 7 vai. v., {ėjimas: 2 dol., moksleiviams 50 c.

A.L.K. Kultūros Dgaugija

rengimas yra didelė retenybė, už jos ribų (prieš keletu metų jo 
Rugsėjo 21 d. rengiamas “Dainos” J—’---------J- ’---- ’ ’
koncertas dvasiškai atgaivins vi
sus tuos, kurie pasiilgę šio to dau
giau, nei šokiai ir baliavonės.

Grįžo iš kelionių po Ameriką 
p. V. Dumčius apsikrovęs Muzie
jinėm retenybėm, kurias sukraus 
Adelaidės muzijuje. Tarp daugy
bės muziejinių gėrybių parsivežė 
ir prez. A. Smetonos lazdų.

Dar niekad Sydnėjuje nebuvo 
taip rengtasi tautos šventės minė
jimui, kaip dabar. Minėjmo pro
gramos vadovė ir organizatorė p. 
G. Kazokienė išsijuosusi dirba su 
jaunimu ir kitais vienetais bei as
menims repetuojant atskiras minė
jimo scenas, kur bus pavaizduoti 
mūsų tautos lemtingi istoriniai po
sūkiai. Minėjimas 
7 d. Bankstovvno 
7 vai. vak.

Paviešėjęs kelis

įvyks rugsėjo
Liet. Namuose

Paviešėjęs kelis mėnesius šiau
rės Amerikoje pereitą antradienį 
iš kelionių sugrįžo adelaidiškis p. 
V. Dumčius. Būdamas Amerikoje 
ir Kanadoje jis turėjo eilę oficia
lių susitikimų, kur tinkamai ats
tovavo Australijos lietuvius. Kaip 
Mūsų Pastogės bendradarbis p. 
V. Dumčius apie savo keliones ir 
išgyvenimus žada plačiau prasi
tarti Mūsų Pastogėje.

Dail. Romas Viesulas, pagarsė
jęs lietuvis grafikas Amerikoje ir

PADĖKA
Lankiusiems mane ligos metu ligoninėje ir namuose, už 

dovanas ir gėles, už linkėjimus raštu ir žodžiu, nuoširdžiai 
dėkoju: gerb. Klebonui kun. Vaseriui, Melb. Katalikių Mote
rų Draugijai, Melb. Soc. Globos Draugijai, Liuteronų Para
pijos Vadovybei, “Dainos” Sambūrio Vadovybei, ponioms 
H. Statkuvienei, J. Petraitienei, A. Baltrukonienei ir E. Na- 
guLevičienei aplankiusioms mane net keletą kartų. Fransic- 
an Misionaries of Mary Seselėms; Sr. Maria Servus Dei — 
Gaidamavičiūtei ir Sr. Bernard. Ponams Baltrūnams, Balčiū
nams, D. Baltutienei, V. Baltokienei, V. Morkūnienei, Marko- 
nienei, M. Malakūnienei, ponams Mikailams, Sodaičiams ir 
J Mikštui-šilainiui iš Morwell’io, E. & J. Karblane, V. Sa
vickams, Z. Lėliui, Petruševičiams, E. Šemetienei, A. Rama
nauskams, V. Mačiams, B. Petkevičiams, D. Ramanauskienei 
ir Živilei Ramanauskaitei, ponioms W. Riekstiš ir V. Bušs.

Visiems tikrai esu giliai dėkinga,
nuoširdžiai Jūsų

A. Matukevičienė

darbų parodos sėkmingai buvo su
rengtos Melbourne ir Sydnėjuje) 
neseniai vedė žinomų lietuvaitę, 
ypač pasižymėjusių Jaunimo Kon
grese, Jūrų Gailiušytę. Dail. R. 
Viesulas dėsto Philadelphijos uni
versitete menų. Tame pačiame uni
versitete lektoriauja ir jo žmona.

Suvedant įvairias sąskaitas pa
aiškėjo, kad spaudos baliuje il
giausia užtruko dail. L. Urbonas. 
Kaip jam sekėsi taip ilgai links
mintis sunku pasakyti, bet po ba
liaus nedėlios rytų žmonės skubė
dami Į pamaldas dar matė jo ma
šiną tebelaukiančių...

A.L.B. Latrobe Valley seniūni
jos nariai P. ir M. Kazakauskai 
prieš keletu mėnesių Moe miesto 
arkadoj įsigijo europietiškų ir 
australiškų maisto produktų par
duotuvę. Parduotuvėje tvarkosi 
pati p. Kazakauskienė su ketu
riom padėjėjom. Linkime geriau
sios sėkmės.

Australijos motoristai pripa
žįsta, kad Australijos keliai visai 
nėra pritaikinti greitam važiavi
mui ir dėl to apie 90% visų au
to nelaimių įvyksta dėl pergreito 
važiavimo. Prityrusių motoristų 
teigimu, neapriboto greičio keliais 
saugiausia 
mylių per

važiuoti nedaugiau 60 
valandų greičiu.

Paslpiktinę* V\MWWWWWWWVWWWWVWWWWWWWWWWWVWWV\ grįžusi...

Birželio pabaigoje Elektrėnuose 
pradėjo veikti šeštasis elektros jė
gainės energetinis blokas 300.000 
kilovatų galingumo. Iš viso jėgai
nė dabar pasiekusi 1.200.000 KW 
galingumo. Elektrėnų jėgainė yra 
šiluminė ir buvo apkūrenama iš 
Ukrainos atvestomis dujomis, bet 
dėl netinkamo tiekimo buvo kros
nys pritaikytos mazuto apšildymu. 
Tačiau ir čia blogybė, nes mazutas 
duoda labai daug dūmų ir suodžių, 
kuri teršia orą ir laukus.

•

— Ko tu toks liūdnas?
— Matai, biauri istorija: turė

jau pasitikti stotyje žmonų, o ji 
tuo traukiniu neatvažiavo. Bijau, 
kad ji jau vakar galėjo būti su-

Prieš trejus metus p. Sigitas 
Daugėla susirgo sunkia liga. Jam 
buvo padaryta eilė operacijų ir 
ilgų laikų gydėsi ligoninėje ir na
muose. Apie dvejus su pusę metų 
p. Sigitas su šeima (dvi mokykli
nio amžiaus dukrelės) egzistavo 
invalidų pensijos pagelba. Rug
piūčio 20 d. fabriko gydytojo nuo
dugniai ištirtas p. S. Daugėla vėl 
pradėjo dirbti senoje darbovietėje 
— B. H. P. Visi niukasteliečiai 
džiaugiasi kartu su p. p. Daugė- 
lais ir linki Sigitui ilgai stebėti 
saulę per fabriko dūmus.

Šnekutis

GEELONG
MOTERŲ DRAUGIJOS 

POPIETĖ
Visais laikais Geelongo lietuvės 

moterys pasižymėjo kaip gabios 
parengimų šeimininkės, 'tautiniu 
raštų specialistės, suvenyrų ga
mintojos. Svečiai ar pravažiuo
jantys su dėkingumu prisimena mū 
sų moterų nuoširdumų ir vaišin
gumų.

Nors Geelongo Moterų Draugija 
ir pati jauniausia organizacija, 
tačiau jos veikla kaskart gyvėja 
ir pati draugija finansiniai stip
rėja.

Rugpiūčio 18 d. apylinkės mote
rys rinkosi pas p. I. Gailiuvienę 
savo eiliniam pasitarimui. Nutar
ta pravesti choro kaukių baliaus 
bufetą, kuris įvyks rugpiūčio 31 
d. Taip pat sutarė Geelonge pirmą 
kartų pravesti pavasario balių vi
sai moteriškai, kuris pramatomas 
rugsėjo 28 d. Sekanti moterų po
pietė numatyta rugsėjo 8 d. 4 vai. 
p.p. pas. p. Valodkienę.

Po pasitarimo namų šeimininkė 
susirinkusias pavaišino kavute.

Rugsėjo 21 d., šeštadienį, “Dai
nos” choras rengia savo metinį 
koncertų Ukrainiečių klubo salėje 
Lidcombe. Šalia choro dainų kon
certe dalyvaus ir solistas iš Mel
bourne p. Gintaras Kalpokas.

Visi mieli tautiečiai prašomi įsi
dėmėti šių datą — “Dainos” kon
certas rugsėjo 21 d. Lidcombe!

Choro Valdyba

BRISBANE — NEWCASTLE 
— NEW ZEALAND

Maldos Apaštalavimas
Jo šventenybė popiežius Paulius 

VI rugsėjo mėnesiui MA nariams 
skyrė skančias intencijas: 
bendrąją — Kad tikintieji 

noriai paklustų mokančios Baž
nyčios nurodymams

misijų — Kad mes vis labiau 
įvertintume Bažnyčios užsimoji
mus misijų kraštuose.
Trumpas narių rytmetinis au

kojimas: “VISĄ AUKOJU TAU, 
ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIR
DIE!”

Kun. S. Gaidelis, S J.

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 32 aprašant 

Dariaus ir Girėno pagerbimų Ade
laidėje įsiterpė netikslumų:

a) “Arų žygį” vietoje R. Valiū
no ir J. Kano deklamavo A. Biels
kytė ir R. Vitkūnas;

b) Vilniaus tunto skautai dėl 
laiko stokos nespėję pasirengti 
programoje nedalyvavo.

Suinteresuotus maloniai atsi
prašome.

L.V.S. Ramovės Adelaidės 
Sk. Valdyba

PADĖKA

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba, nuo
širdžiai dėkoja visiems atėju
siems jai į pagalbų prie ruošiamo 
Spaudos Baliaus Bufeto. Aukoju
siems tortais ir pyragais: p. p. 
Andukavičienei, Bastienei, Bliokie- 
nie, Aleknienei, Statkienei, A. šli- 
terienei, Badauskienei, Kazokienei, 
Juzėnienei, Mauragienei, ir preky
bininkui, p. Pranuliui už maisto 
auką. Talkininkams: p. Aleknie
nei, Bačiulienei, Bielienei, Bukšai- 
tienei, Montvidienei, Mauragienei, 
Sirutienei, ir p. Mikutavičiui. Vi
siems didelis, didelis ačiū!

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI

“MOŠŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATOS ADRESU:

BOX 4558, G.P.O.,

SYDNEY, N.S.W.,2001

Bitelė darbininkė

ARTĖJA CHORO 
PARENGIMAS

Geelongo dainininkai baigia iš
gvildenti repertuarą. Choro vado
vas p. J. Juška pasišventusiai dir
ba aukodamas laikų ir jėgas. Trys 
dukros, žmona ir sūnus Vytautas 
dainuoja Geelongo Dainos An
samblyje, kuriam vadovauja J. 
Juška.

Žiema šalta, dainuojame šaltoje 
salėje net nejusdami sušalusių ko
jų, bet progresuojame ir džiaugia
mės turėdami gerų vadovų, kuris 
meile dainai ir net kartais homoru 
įkvepia jėgų ir sustiprina dvasi
niai.

Gerai šalt, dar geriau dainuot, 
bet neblogai ir pasilinksminti.

Baigiasi žiema, greit pasirodys pa
vasaris savo grožybėje, tad žiemą 
užbaigiant ir pasitinkant pavasa
rį dainininkai nutarė rengti ne
paprastų vakaruškų, kurios pava
dintos! Kaukių Vakaru.

Visokios įdomybės turės pasiro
dyti šiose vakaruškose. Jau žino
me, kad bus įvairių kaukių, ku
rios visuomet atkreipia svečių dė
mesį, bet turime vilties išgirsti ok
tetus, kvartetus, duetus, pamatyti 
“baletų” pačių jauniausių mūsų 
atžalų.

Nežinau ar teisybė, bet kalbama 
kad būsiąs atsiųstas iš Lietuvos 
sūris, turįs įvairių vietovių skonį, 
vietovių skonį.

Tad iki rugpiūčio 31 dienos! 
Pasimatysime kaukių vakaruško
se, brangūs bičiuliai!

Širšė
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