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ČEKAI IR MES
Čekoslovakijos likiminis la

pas jau užverstas. Visi mes per
gyvename Šią skaudžią čekoslo- 
vakų tragediją, nes ji ne tik pri
mena mūsų tautos panašią trage. 
diją, bet lygiai ji atskleidžia so
vietinio imperializmo apetitus, 
kurie nepasikeitė nuo Stalino 
laikų. Daug kas visai ne juokais 
buvo pradėję įtikėti, kad su Sta
lino mirtimi daug kas Sovietų 
Sąjungoje radikaliai pasikeitė į 
gerąją pusę. Kaip kad faktai liu-
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dija, tų pasikeitimų praktiškai 
nėra ir jų nesimato. Mums la
biausiai skauda galvojant apie 
apie mūsų lietuvių tautą, bet ly
giai nemažiau skausmingi faktai 
ir kiti, kurie identiškai ar pana
šiai siejasi su mūsų tautos liki
mu. KruSčiovas, tiesa, pasmer
kė Staliną, bet jis neatitaisė 
Stalino įvykdytų neteisybių bent 
tarptautiniu atžvilgiu. Jis lygiai 
žengė staliniSkuoju keliu kruvi
nai pasmaugdamas Vengriją, ku
ri nesudarė pavojaus Rusijos ko
losui, bet tik norėjo gyventi sa
vistoviai nekalbant apie pilnuti
nę nepriklausomybę.

Nuvertus KruSčiovą atsistojo 
jo vietoje Kosyginas ir Brežne
vas. Jie pasmerkė KruSčiovą už 
ūkines klaidas, bet niekur nepa
sisakė prieš jo vestą politiką. 
Reiškia, ir Kruščiovo politika 
Stalino linijoje pasiliko galiojan
ti.

Dar skaudžiau negu su Veng
rija Kosyginas ir Brežnevas pa
sielgė su Čekoslovakija, kas 
ypač sukrėtė visą pasaulį. Sis so
vietų Sąjungos prievartos aktas 
aiškiai liudija, kad sovietai ne
pripažįsta jokių teisių nei prie
šams, nei juo labiau draugams.

Jeigu dar Vengrijoje ir buvo 
preteksto rusams įsikišti į vidaus 
reikalus, nes ten prasidėjo atvi
ras sukilimas ir reikėjo draugiš
kai ginti “teisėtą" krašto vyriau
sybę, bet Čekoslovakijoje ir to 
nebuvo. Čekoslovakijoje kaip 
buvo taip ir pasiliko komunistinė 
valdžia: Dubčekas, kuris šiandie 
iškilo į herojus, kaip komunis
tas nebuvo blogesnis už visus 
kitus. Jis išsiskyrė iš kitų komu
nistų tik tuo, kad jis savo kraš
tą, savo žmones, kitaip sakant 
patriotizmą iškėlė aukščiau už 
komunizmą. Ir čia jo buvo fata
liškas žingsnis, nes Sovietų Są
jungoje nėra ir negali būti jokio 
kito patriotizmo, kaip tik rusiška
sis patriotizmas, nėra kitos tėvy
nės, kaip tik didžioji Rusijos tė
vynė. Ir kaip tik dėl to rusai po 
priedanga socialistinės vienybės 
ir smogė Čekoslovakijai mirtiną 
smūgį. Žinoma, galima priskai
čiuoti ir visą eilę kitų Šalutinių 
motyvų, kuriais sovietai grindžia 
savo agresiją prieš Čekoslovaki
ją, bet tai yra tik faktų tušavi- 
mas.

Šiandie mūsų lietuvių tautos 
likimas tampriai -susijęs su čeko- 
slovakų likimu. Tik su tuo skir
tumu, kad vykstant pilname įsi
bėgėjime karui per jo triukšmą 
pasaulis mūsų agonijos neišgir
do, tuo tarpu Čekoslovakijos at
vejąs girdimas iki pačių smulk
menų visame pasaulyje.

Ir kada šiandie pasaulyje toks 
subruzdimas ir pasipiktinimas 
Sovietų Sąjunga, kurį palaiko

vien tik savais reikalais. Bet kai 
išnaudojamas tarptiniai reikš
mingas momentas drauge pri
jungiant ir mūsų reikalus, tai 
neišvengiamai bus iškeltas ir 
primintas ir mūsų tautos paver
gimo reikalas.

Mūsų ryžtas už nepriklausomą 
Lietuvą tebėra nepakitęs. Gal
būt, tik pati akcija, daug kartų 
atsimušusi į tylos užtvarą, neda
vė lauktų rezultatų, ir ne vieną 
aktyvistą privedė prie despera
cijos. Bet gal čia ir buvo mūsų 
netikslūs žingsniai, kad mes gal
vojom tik apie savo reikalus, 
statydami juos visų įvykių cent
re. Yra ir kitas kelias, kuris ga
li duoti gal net palankesnių re
zultatų — išeiti viešumon už ki
tus, šiandien turinčius reikšmin
gą vaidmenį tarptautinėje politi
koje, ir prie to prijungti savuo
sius. Tai taktikos reikalas. Ko
dėl aklai laužtis pro nepralau
žiamas duris, kai yra atviras ir 
niekeno neužstotas langas? No
rėdami be kliūčių iškelti savus 
interesus junkime juos su tarp
tautiniais įvykiais.

(v.k.)

ŽI N I O S
HUMPREY I PREZIDENTUS

Pereitą savaitę JAV demokratų 
partija kandidatu į prezidentus 
išrinko dabartinį viceprezidentą 
H. H. Humprey.

Prieš dvi savaites respublikonų 
partija išrinko prezidentiniu kan
didatu Richard Nixon.

Po lapkričio rinkimų vienas iš 
šių vyrų valdys Ameriką.

— ★ —

Prancūzai išbandė savo vande
nilinę bombą Pacifike apie 750 
mylių į pietus nuo Tahiti. Bandy
mas buvęs pilnai sėkmingas ir da
bar Prancūzija pasidarė penktoji 
galybė, turinti savo atominius 
ginklus. Be Prancūzijos dar bran
duoliniais ginklais ginkluotos yra 
Amerikos Jungtinės Valstybės, 
Sovietų Rusija, Anglija ir komu
nistinė Kinija. Iš jų tik Prancūzi
ja ir kom. Kinija nesusirišusi su 
jokiomis sutartimis, kurios apri
botų šių ginklų gamybą ir bandy
mus.

— ★ —

Pereitą savaitę popiežius Pau
lius VI buvo nuskridęs į Pietų 
Ameriką ir dalyvavo Eucharisti
niame Kongrese, kuris įvyko Ko
lumbijos sostinėje Bogotoje. Po
piežius buvo išvykęs tris dienas ir 
sėkmingai sugrįžo į Vatikaną. Bū
damas kongrese jis pasakė kalbą 
aiškindamas savo paskutinę encik
liką gimimų kontrolės klausimu.

net ir komunistų partijos, yra pa-
ti geriausia ir tinkamiausia pro
ga prisidėti prie antisovietinės 
akcijos drauge iškeliant ir dirb
tinai slopinamus Lietuvos paver
gimo reikalus. Pokario propa
gandoje, ypač komunistinėje ir 
prokomunistinėje, A merika ga
liojo kaip agersorius ir taikos 
priešas, šiandie svarstyklės per
sivertė į kitą pusę — Sovietų 
Sąjunga pasirodė tuo agresorium 
net ir komunistų akyse. Tad ir 
lietuviai, kur jie bebūtų, turėtų 
išvystyti kuo didesnę akciją ak
tyviai dalyvaudami ir demon
stracijose, rašyti spaudai laiškus 
protestuojant prieš šitokią netei
sybę drauge primenant, kad to
kia sovietų agresijos auka yra ir 
Lietuva. Momentas tam yra pa
lankus ir jis greičiausia dar už
truks ilgesnį laiką. Drauge lie
tuviai organizuotai turėtų šaukti 
kad ir savo mitingus ir skelbti 
rezoliucijas, solidarizuojančias 
Čekoslovakijai ir pasmerkiančias 
Sovietų Sąjungą ir jas siųsti vy
riausybėms. Tai yra akcija už 
mus pačius. Niekas nenori gir
dėti, kai mes norime prabilti likimui. Skirtumas gi toki, kad

STOP THE SOVIET TYRANNY!
STATEMENT ON THE CZECHOSLOVAK CRISIS

The use. of naked force by the Soviet Union against Czecho
slovakia once again demonstrates that the declarations about 
peace and peaceful coexistence, periodically issued by the Soviets, 
are nothing more than empty and deceitful words.

The Soviet armed aggression against the Czechoslovak peo
ple is an extension of the Soviet quest to subjugate all the peo
ples within reach of Soviet military forces. Twenty-eigth years 
ago, Soviets started their aggression by occupying Lithuania, Latvia 
and Estonia. The Kremlin has suppressed all of the basic rights 
and freedoms of these peoples. We are grieved to learn that a 
similar fate will befall the peoples of Czechoslovakia unless the 
free world undertakes determined and united measures to stay 
the aggression and rectify the injustices being perpetrated by the 
Soviet Union against the subjugated nations of Europe.

Specifically, the. Supreme Committee for Liberation of Li
thuania asks the Governments of the Free World:

1. To demand the withdrawal of Soviet troops from Czecho
slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Hungary and Poland;

2. To severe economic and diplomatic relations with the 
Soviet Union until the Soviet Union withdraws its military 
and administrative personnel and permits the occupied 
nations of East-Central Europe to function as free and 
independent nations.

We proclaim our solidarity with the Czechoslovak people, 
and express our sympathy in this hour of tragedy for Czecho
slovakia.

SUPREME COMMITTEE
FOR LIBERATION OF LITHUANIA

WE PROTEST
The occupation of Czechoslova

kia by Russian military forces 
shocked the whole world and re
vealed the true nature of Russian 
Communism — a socialist cloak 
to hide the age old dream of Rus
sian imperialism — colonialism. 
With this intent, during the last 
50 years Russia has instituted a 
programme of extermination of 
ethnic groups within Russia and 
also concomitant occupation with 
gradual extermination of new 
countries. So far we have the fol
lowing victims: Lithuania, Latvia, 
Estonia, Finnish Karelia, Eastern 
Poland, Eastern Rumania which 
were enslaved during the storm- 
tossed period of World War II 
and their fate is now largely for
gotten.

After the war and with the ap
proval of Western Powers the So
viets succeeded in enslaving all 
central Europe — including Po
land, Eastern Germany, Rumania, 
Bulgaria, Czechoslovakia, Hunga

ry, and the question of occupa
tion of the Baltic States was ne
ver even mentioned.

Eleven years ago Hungarians 
revolted against this “friendly 
hand” and were most brutally 
suppressed by their “big brother“. 
Czechoslovakians, having expe
rienced nazi occupation, were 
quick to see the similarities in 
their present Russian “friendly 
overseeing”. And although the 
Czechoslovakians only wanted to 
stop their economic exploitation 
and cultural oppression and re
mained politically communist, the 
Russians reacted in their old fa
miliar manner: “liberating” Cze
choslovakians from themselves. 
Thus Russian imperialist forces 
invaded a socialist country.

Lithuanians are very familiar 
with the methods of Soviet “li
beration", and have been suffer
ing under full Soviet regime for 
25 years. We know all too well 
the familiar pattern of duress,

Peace and Friendship of Nations The Soviet Way

colonisation with Russians, slave 
labour camps and even genocide.

All Lithuanians in Australia — 
who were fortunate enough to 
survive and escape — are protest
ing the Russian use of military 
force against the Czechoslovakian 
people, who have shown great 
courage in resisting the invasion. 
We use this opportunity to re
mind the free world that not only 
Czechoslovakia but many other 
Eastern European nations are be
ing trampled by the red colossus. 
These people, surprisingly up to 
now have been hoping to receive 
from the free world not only sym
pathy but also justice and con
crete assistance in their long 
struggle for law and freedom.

All free Lithuanians although 
understandably anti-communist, 
salute the hero of the hour — 
Mr. A. Dubcek who has valued 
his country’s wish for freedom 
and selfdetermination higher than 
his communist ideology and who 
tried so hard to help his country
men.

išvaduotojų armija sutinkama gė
lėmis, drąsinančiais šūkiais... nu
liūdę veidai vėl pralinksmėja/ne 
viena moteriškė šluostosi džiaugs
mo ašarasll!

KO PRAVDA NERAŠĖ

Pažymėdama Australijos prem-
jero Gortono ir prezidento Johnso-

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
SUPUOLIMAS

Atsiverčiau stalinį kalendorių ir 
kaip paprastai perskaičiau šiai 
dienai (1968.8.27) skirtą patarlę: 
“Misfortunes always came in by a 
door that has been left open for 
them" — Czech Proverb. (Nelai
mės visada įeina pro duris, jei du
rys joms laikomos atviros — čekų 
patarlė.) Kalendorius išleistas 
prieš dvejus metus — įvykių su
puolimas nepaprastas.

šiuo metu sunku būtų spręsti: 
ar čekai pasielgė teisingai palik
dami nelaimėms 
turėjo priešintis 
vietų agresiją?

Prisimindami
1940 metus, kada bolševikai pa
vergė Lietuvą, galėtume išvesti 
panašų palyginimą Čekoslovakijos

atviras duris, ar 
ginklu prieš so-

nelaiminguosius

vardas ištrintas žemė- 
— prilaikys paskirų 

“savistovumo" teises, 
vienų ir kitų, kaip lie- 

pasakė-

stiprias oro pajėgas, be šūvio ka
pituliavo.

Toks pasirinktas čekų kelias 
galbūt pareikalaus mažiausiai 
kų, bet laisvės kaina argi kada 
sieina be aukų?

au- 
ap-

girdime 
ir kelia-

PRAVDOS MELAS

svarstant
Palyginus 

militarines 
Čekoslova-

vieni “išlaisvinti “inkorporacijos 
būdu ir jų 
lapy. Kiti 
valstybių 
bet likimas
tuviškoj “arklio ir lokio” 
čioj bus vienodas.

Dažnai ir labai dažnai 
mūsų pačių pasisakymus
mas abejones, kodėl Lietuvos vy
riausybė ginklu nepasipriešinusi 
bolševikų okupacijai, šiandie toks 
pat klausimas iškyla 
Čekoslovakijos padėtį, 
tuokartines Lietuvos 
jėgas su dabartinėmis
kijoje, galima būtų sakyti, kad 
Lietuva buvo beginklė. Tačiau 
mūsų vyriausybė ir tada svarstė 
galimybes pasipriešinti, kurio veik 
nebuvo. Čekai, prilaikydami vieną 
iš pajėgiausių armijų Europoje ir

Kaip žinome, Pravda yra svar
biausias sovietų propogandos ins- matiškame 
trumentas. Žodis pravda taip pat 
reiškia tiesą. Tokiu pačiu “tiesos” 
vardu beveik visuose sovietų oku
puotuose kraštuose prisiveisė 
pravdos benkartų. Didesnio pasi
tyčiojimo iš žodžio prasmės ir di
desnio masinio suvedžiojimo melo 
puslapiais istorijoje niekada ne
buvo ir ar kada pasikartos.

Visas pasaulis žino, kokiu būdu, 
kokiomis priemonėmis ir kieno

vakiją. Visgi sovietų piliečiai ir 
okupuotų kraštų gyventojai iki 
dabar nežino, kad agresija, smur
tą® ir teroro banga užplūdo Čekos
lovakiją. Ką tik atvykęs iš Lenki
jos vienas anglas pasakoja, kad 
lenkai nežino, bet nujaučia, kad 
kažkas vyksta negerai, tačiau tik
rų žinių neturi. Užsienio translia
cijos trukdomos, vakarų spauda 
neprieinama.

Vienintelis kelias sužinoti pa
saulio įvykių raidą tenka vartyti 
Pravdos puslapius, kur tarp kitų 
išdarkytų faktų rašoma:

"Dubčekas ir jo mažuma dra- 
susitikime su sovietų

politbiuru Ciernoje atvirai dėjosi 
prie dešiniųjų oportunistų sparno. 
Nors aiškiai apsimetė ginsiąs so
cializmą, bet iš tikrųjų ruošė kon- 
trarevoliucinę dirvą, 
jo išdavikiškoje 
reikštis rimtas 
nei santvarkai 
Atsižvelgdama 
Čekoslovakijos
si j Varšuvos pakto gynėjus para- 

prašomi sovietai okupavo Čekoslo- mos... Ir štai, tik peržengus sieną

Išvadoje, 
veikloje ėmė 

pavojus socialisti- 
čekoslovakijoje... 

į esamą grėsmę, 
vyriausybė kreipė-

no imperialistinius ir priešsovieti- 
nius nusistatymus, Pravda nė vie
nu sakiniu nepaminėjo pasaulio 
reakcijos. Pravda nerašė, kad so
vietai savo veiksmu sulaužė dar 
vieną žmogaus laisvės aktą, nu
kreipė visą pasaulį prieš save ir 
tuo pačiu suskaldė marksistinius 
siekimus į šipulius. Nerašė, kad 
14 mil. tauta išėjo vieningai be 
ginklo demonstruoti prieš įsibro
vėlius, kad okupantai sukišo tūks
tančius j kalėjimus, daug nekaltų 
sušaudė Prahos gatvėse.

Sudarkydama faktus Pravda 
neišvardino čekų vyriausybės, ku
ri išdrįso kviesti socializmo “sau
gotojus”. Pravdos koresponden
tai nerašė, jog po septynių dienų 
intensyvių pastangų jiems nepasi
sekė rasti žurnalistų, kurie dirbtų 
sovietų naudai ir sudaryti išdavi
kišką vyriausybę, kuri pildytų 
Maskvos direktyvas.

Kada visas pasaulis stebėjosi 
čekų nepalūžtama drąsa, geleži
ne ištverme, vienybe ir patiotiz- 
mu, Maskvoje vyko “išdavikams” 
teismas. Vengdami pavojingos si- 

(Nukelta i psl. 6)
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MM K. S. KARPIUS

LIETUVIAI NAMIE IR SVETUR
JONAS SOL1ŪNAS

(III PASAULIO LIETUVIŲ SEIMO PROGA)

SEIMO PROGA
Šiomis dienomis šio krašto didžiausiame mieste — New Yorke 

įvyksta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Trečiasis Seimas. Nema
nome čia kalbėti apie buvusių ir dabartinio seimo darbus. Tai is
torikų darbas. Pagaliau, ir mes patys galime paskirai kiekvieno 
seimo darbus pasverti ir įvertinti.

Šiandien norisi bent keletą žodžių pasakyti apie šio krašto lietu
vių nuotaikas, apie viltis dėl seimo nutarimų ir rezoliucijų įvykdy
mo ateity.

Daug kalbėti apie rezoliucijas netenka. Jų uždavinį ir vėlesnį li
kimą žinosime. Dažniausiai gražiais posmais jas surašome, išsiunti- 
nėjame spaudai ir tuo viskas baigias. Mūsų seimų, kongresų ir su
važiavimų rezoliucijos bei nutarimai man dažnai primena ameri
kiečių rinkiminių metų politinių partijų programas. Ir jos, pana
šiai kaip ir mūsų rezoliucijos, dažnai net to trūso, kuris buvo įdė
tas jas rašant, nepateisina. Vadinasi, daug vilties ir tikėjimo į bū
simas seimo rezoliucijas neturime dėti.

Kitas jau daug įdomesnis ir praktiškesnis dalykas ar pasėka — 
tai entuziazmo sukėlimas ir to entuziazmo paskleidimas pasaulio 
lietuviuose. Šituo atžvilgiu bet koks seimas, kongresas ar suvažia
vimas turėtų būti ir vertinamas užmirštant visokias iškilmingas re
zoliucijas.

Menu, Jaunimo Kongreso metu taip pat “išnešėme” visą galybę 
rezoliucijų ir nutarimų, bet po to “išnešimo” ir po spaudoje pagar
sinimo rezoliucijos greitai mirė. Kas jaunime paliko ir vis dar te
bėra gyva, tai tas nemirštamas bendravimo (ne bendradarbiavimo), 
kuris yra daug silpnesnis ryšys), noras, viltis ir vėl kur nors bei 
kada nors susitikti. •

Esmi jau minėjęs, jog bet kokio didesnio susibūrimo tikslas už
sienio lietuviams turi du tikslus: pirma, svarstymų, planavimo, 
darbo posėdžių susibūrimas, ir antra demonstravimas savo kultū
rinės veiklos ir darbų nuveikimas. Abu dalykai į vieną seimą, 
kongresą ar suvažiavimą negali sutilpti dėl laiko stokos. Už tat di
desnio masto susibūrimus ruošiant jau iš anksto turime, apsispręsti, 
ko iš jo norime ir tikimės.

Jaunimo kongresą kritikavau dėl bandymo viską aprėpti. Norėta 
buvo ir posėdžiauti ir save visuomenei parodyti. Turėjome tik po 
gabaliuką iš abiejų, bet nė vieno neužteko.

Paskutinysis pernykštis Kultūros Kongresas buvo daugiau ne. 
demonstratyvinio, bet darbinio pobūdžio. Gaila, kad nedaug buvo 
padaryta, tačiau Kultūros kongresas ir nebuvo visiškas fiasko, kaip 
kas norėjo mus įtikinti.

Ko lauktina iš trečiojo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo? 
Spėju, kad demonstratyvinis seimo aspektas rengėjų yra daugiau 
iškeltas ir norimas pabrėžti. Juk negalima vogčiomis praeiti mu
ms ir svetimtaučiams, jei gerai pagarsinsime pro tokius įvykius, 
kaip sinfoninės lietuvių muzikos koncertas Linkolno Centre. Ne
galima užmiršti, kad seime pasirodys mūsų laukiamas visur ir visa
dos lietuviškos liaudies muzikos puoselėtojas Čiurlionio ansamblis. 
Bus šarmus literatūros vakaras, kuriame matysime mūsų literatū
ros įžymenybes. Na, bet dar... rinksime karalaitę, važinėsimės 
laivu ir mašinomis bei retkarčiais ir paposėdžiausime.

Iš žinomos programos neatrodo, kad šis seimas daug ką nuveik
tų. Tai bus daugiau demonstratyvinio pobūdžio dalykas. Ir gerai. 
Mums tokio seimo reikia. Monotoniška kasdienybė mus visus ap
neša dulkėmis ir šių rūsčių svetimo kelio svečių mes norime nu
sikratyti. Va, koks nors didesnis kultūrinis susibėgimas, kokia ne
kasdieniška šventė ir gali mus prablaivinti, suteikti entuziazmo ir 
noro tolimesnei kelionei. Šiandien mums kultūrinis mūsų bendruo
menės pasireiškimas yra tartum švyturys rūkanose; mes jo siekia
me, mes jo tikimės.

Nemanau, kad būtų teisu sakyti, jog trečiasis Seimas yra tuo 
svarbus, kad jis apvainikuoja mūsų Laisvės Kovos Metus. Ne. Tai 
būtų per paprasta, jei taip galvosime. Juk tebesitęsiančioje kovoje 
dėl mūsų tėvų žemės laisvės bet koks “apvainikavimas” nėra nei 
įdomus, nei prasmingas, šiandien mums trečiasis PLB Seimas yra 
tuo svarbu, kad jis mus budina ir skatina tolimesniam ryžtui, to
limesniam darbui dėl šviesesnės mūsų ateities.

Džiugu, jog į seimą suplaukia lietuviai iš visų pasaulio kraštų. 
Turėsime atstovų iš visų kontinentų. Šitas domėjimasis mūsų 
bendruomenės seimu liudija mūsų visuomenės veiklos ir kultūrinio 
gyvenimo nemirštamumą. Dievaž, yra daug lengviau pasiduoti 
pagundai (sakykime, Australijos lietuviams) atvažiuoti tik pasižmo
nėti. Bet ne. Gausus australiečių lietuvių dalyvavimas byloja, 
kad ir tolimoje kengūrų žemėje lietuvis išeivis dar nesubomėjo, o 
yra kantrus ir ištvermingas lietuviškos vėliavos nešėjas.

Seime bus ir Europos ir Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių 
atstovai. Žodžiu, seimas surinks lietuvius iš keturių vėjų vienai 
didelei šventiškai puotai. Kad šitoji puota bus mūsų išlikimo ženk
las svetimoje jūroje, byloja šito krašto lietuvių gajumas ruošiant 
tokį seimą.

Bendravimas nėra lygus ben
dravimui. Dabartiniu laiku, kai 
kurių piršimas “bendravimo (ar 
bendradarbiavimo) su kraštu” 
mūsų visuotinai priimtu sprendi
mu skaitomas tautai žalingu, 
smerktinu.

Bendravimas dabartinėse sąly
gose reikštų pripažinimą klastin
go Sovietų smurto su Lietuva. To 
smurto palaikymui, Kremliaus 
paskirti bernai nori, bendravimu 
su išeivija, įgyti sau pripažinimą, 
o tas reikštų pripažinimą skaity
ti Lietuvą Sovietų teisėtu vasalu. 
Prieš tai kiekvienas gyvas lietu
vis privalo griežtai, atvirai kovo
ti.

Šiuo rašiniu suminėsiu žymes
nius bendravimus ir bendradarbia
vimus mūsų išeivijos su Lietuva 
ir Lietuvos su mumis, apie ką 
nedaugelis žinote.

Dabar rengiamas III Pasaulio 
Lietuvių Seimas New Yorke yra 
kartojimas Lietuvoje įvykusio I 
Pasaulio Lietuvių Kongreso 1935

metais.
Lietuvai tapus nepriklausoma, 

tuoj po 1918 metų pradėtas ben
dravimas išplito į didelius vėliau 
sekusius įvykius.

Prasidėjęs pirmiausia asmeniš
kais vykimais apsilankyti ar ap
sigyventi, Lietuvos lankymas iš
plito organizuotomis ekskursijo
mis šimtais. Ar kurią vasarą 
rengta Lietuvoje kas nors ar ne, 
ekskursijos vyko ištisai viena po 
kitos, ir taip kas vasarą parvež
ta Lietuvai šimtai tūkstančių do
lerių.

Iš Lietuvos pusės, be politiškų 
ir labdaros atstovų-svečių ir au
kų rinkėjų, atvykdavo, nors neper- 
gausiai, artistų ir artisčių koncer
tuoti.

Su laiku ir mūsų artistės-artis- 
tai pradėta kviesti dainuoti Opero
je Kaune: Marija Rakauskaitė, Jo
nas Butėnas, Antanas Sodeika, 
Barbora Darlys, Ona Kaskas, Po
lina Stoska ir viena-kita trumpiau 
Kaune pasireiškusios.

Lietuvių grupė, rugpiūčio 18 d. išvykusi į JAV Sydney aerodro
me. Iš kairės: A. Žilinskas) jis tik palydėjo išvykstančius iki lėk
tuvo), Miss P. White, P. Andriušis, J. Dočkus, P. Bačiulis, A. 
Kairienė, A. Krausas,, J. Valys, B. Garnytė, p. Bačiulienė, p. 
Zienius ir S. Narušis. Prieky du ukrainiečiai, drauge vykę su 
lietuvių grupe. Nuotraukoje trūksta drauge vykusių p.p. Didžiulių, 
Gervino ir p. Dauginienės.

AUSTRALIEČIAI ČIKAGOJE

A.A.
S. BUČIKIENĖ

Š.m. rugpjūčio 17 dieną dar vie
na lietuviška širdis sustojo plaku
si. Aukščiausias pas save pasišau
kė Sofiją Bučikienę sulaukusią 84 
metų amžiaus.

Sofija gimė turtingoje lietuvių 
šeimoje. Tėvai Garbaliauskai buvo 
savininkai garsaus Valdamų dva
ro Gruzdžių valsčiuje, Šiaulių ap
skrityje. Sofija baigė gimnaziją 
Latvjos mieste Mintaujoje. Gimna
zijos kartu ir klasės suolo drau
ge Sofija turėjo bendravardę Cho- 
dakauskatę kuri vėliau, ištekėjo už 

\ buvusio mūsų Lietuvos Valstybės 
Prezidento Antano Smetonos. Bai
gusi gimnaziją Sofija grjžo i sa
vo tėvų dvarą ir vėliau ištekėjo už 
turtingo lenko atvykusio iš Silezi
jos, kuris buvo savininkas didelio 
Egledų dvaro Papilės valsčiuje,

Šiaulių apskrityje. Gyvendama iš
taigingai Sofija ir toliau siekė 
mokslo. Privačiai samdėsi mokyto
jus ir namuose mokėsi svetimų kal
bų. Gerai mokėjo penkias kalbas 
žodžiu ir raštu.

Artinantis rusų armijai jau bū
dama našlė Sofija Bučikienė pa
sitraukė j Vokietiją. 1951 metais 
atvyko i Australiją.

Savo senatvės dienas praleisda
vo pasakodama prisiminimus iš 
Tėvynės kurią labai mylėjo ir sva
jojo dak kartą pamatyti. Nekartą 
teko aplankyti senutę ir pasiklau
syti jos pasakojimų. Kartu teko 
paaiškinti ir papasakoti apie mū
sų bendruomenės veiklą kuria a. 
a. Sofija rūpinosi ir sielojosi iki 
paskutinės savo gyvenimo dienos. 
Užgeso širdis. Nuleidome galvas 
prie kapo. Netekome taurios lietu
vės kuri mylėjo savo gimtą kraš
tą Lietuvą. Tebūnie lengva sveti
ma žemė. Ilsėkis ramybėje.

V. Augustinaviiius

Žinoma, kai mūsų skaitytojai 
skaitys šiuos žodžius, Australijos 
lietuvių atstovai į PLB Trečiąjį 
Seimą jau bus kitur. Tačiau pas 
mus Čikagoje kai kurie iš jų pri
buvo rupiūčio 21 d. vakare (P. 
Andriušis buvo greitesnis — jis 
čia atsirado tos dienos paryčiais 
ir tuojaus nudundėjo į garsiąją 
Tabor Farm p.p. Bačiūnų globon).

Labai jau laukėme australiokų, 
ypatingai tie, kurie kitados krep
šininkų viešnagės metu Australijo 
je, įsigijome daug draugų. Gau
siai čikagiečių delegacijai, kuri 
pasitiko svečius, vadovavo JAV 
B-nės Centro Valdybos atstovai 
Ant. Šantaras ir St. Džiugas. Pir
masis svečius oficialiai pasveiki
no ir neoficialiai užjautė dėl karš
toko oro Čikagoje. Pasikeitus 
trumpais linkėjimais čia pat di
džiajame O’Hare aerodrome mū- 
jų judrusis Margučio radijo pro
gramos vedėjas Petras Petrutis už 
rašė juoston S. Narušio žodį šios 
kolonijos lietuviams.

Vėlus buvo vakaras jau Čikago
je, kai svečiai atskrido iš vaišin
gosios Los Angeles, bet dar vis 
norėjosi pasišnekėti, todėl dalis sa
vų ir svečių užgriuvo generolo K. 
Musteikio vaišingon viešnagėn, 
kur ligi pirmų gaidžių klausėmės 
Australijos Liet. B-nės šulo S. Na
rušio pasakojimų apie Australijos 
lietuvių gyvenimą. Buvo nepapras
tai atgaivinantis susitikimas.

Su skautų veikėju visuomeninku 
A. Krausu tai vos spėjome trum
pai pasisveikinti. Jį tuojaus pa
sigrobė giminės ir jie nurūko tvan-

kion Čikagos naktin. Na, bet pa
žadas yra, kad ir šis svečias taip 
pat greit Čikagos nepaliks ir tu
rėsime progos dar ir su juo susi
tikti.

žodžiu, pirmosios kregždės iš 
Australijos bendruomenės Seiman 
jau pasirodė. Tamprus, gyvas, as
meniškas ryšys su retais svečiais 
jau užmegstas. Tiesa, tokio ryšio 
su jais šimtatūkstantinė Čikagos 
ar kitų miestų lietuvių kolonijų 
gyventojai nepajėgs užmegsti. Ta
čiau svečiai turės progos į visą 
lietuvišką visuomenę prabilti radi
jo bangomis, pasikalbėjimais spau
doje.

Svečiams linkime geros viešna
gės mūsuose, iš savo pusės juos

TA PATI
Rugpiūčio 8 d. kaikuriuose Vil

niaus ir Kauno įmonėse darbinin
kams vėl buvo užimta pietų per
trauka: turėjo išklausyti po porą 
ar trejetą prakalbų apie Čeko
slovakiją, ir “priimti rezoliuciją”.

Nei kalbose, nei rezoliucijose, 
matyt, nebuvo aišku, ką pasakyti. 
Todėl išsiversta bendrybėmis, kaip 
“vieningai pritarė TSKP CK lini
jai”. Nors ta linija — apčiuopia
ma tik rusiškosios Pravdos strai
psniuose, — šiuo reikalu svyruoja 
kaip švytuoklė, bet “vieningai pri
tarianti” rezoliucija tinka kiekvie
nam atvejui.

Iš Tiesoj ta proga (rugp. 9) pa
rodytos nuotraukos iš tokio susi
rinkimo Vilniaus grąžtų fabrike

Protarpiais, Lietuvoje rengta 
dainų šventės, sportininkų subu
vimai, skautų stovyklos. Kuriems 
svečiams sąlyga leido tai matyti, 
turėdavo didelio malonumo.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DEŠIMTMETIS 1928 METAIS
Didingesnis įvykis buvo 1928 me

tais, kai rengta Lietuvos Nepri
klausomybės 10 metų sukakties 
minėjimas. Ta proga, pirmą kar
tą amerikiečiai buvo formaliai 
kviečiami į Lietuvą svečiais, taigi 
pradėta organizuoti specialios eks 
kursijos. Gen. V. Nagevičiaus va
dovaujamas komitetas užsienie
čiams kviesti ir priimti sukėlė dau 
gybės susidomėjimą. Atvykstan
čius Kaune gražiai pasitiko ir 
pavaišino.

Kitokis iki tolei ir dar 1928 me
tais svečių pasitikimas buvo Klai
pėdoje. Mes Amerkoje stengėmės 
remti Klaipėdos uostą, taigi eks
kursijas siuntėm per Klaipėdą. Tą 
įvykį vienas Klaipėdos viešbutis 
pavertė sau labai pelningu, sve
čius išnaudojant.

Muitinėje irgi buvo netvarka, 
svečius privarius iki barnių, mo
teris iki ašarų. Tai buvo dar se
na krikdemų tvarka. Parvažiuoja 
šimtai svečių, parveža Lietuvai 
tūksančius dolerių, o muitinėje 
tarnautojai išverčia kiekvieno ba
gažą, prisikabindami už mažą daik 
telį vežamą tėvui ar motinai, bro
liui ar seseriai dovanų.

Tą birželio mėnesį parvykom i 
Klaipėdą su Dirvos ekskursija aš 
su žmona. Po muitinės, mus vežė
si to viešbučio savininkai į sa
vo patalpas. Visi buvom apnakvy- 
dinti nakčiai, nors jei būtų kieno 
nors svečiais rūpinamasi, nuvežti 
į geležinkelio stotį dauguma būtų 
tą vakarą buvę namie.

Viešbutis svečius supažindina su 
savo gėrimais, vakare veik visai 
nakčiai surengiama balius, su dū
dų orkestru, ir tik kitą, dieną sve
čiai išvažiuoja, gerokai palengvė- 
jusiais kišeniais, pirmą žingsnį į 
Lietuvą įžengę.

Tą elgesį su svečiais tame vieš
butyje (ir muitinėje) aiškiai nuš
vietęs raštu, įteikiau gen. Nage
vičiui, kuris bylą perdavė reikia
mai įstaigai, dalykas tą vasarą 
ištyrinėtas, ir jau 1929 metais eks
kursantus iš Amerikos muitinė 
pradėjo praleisti be krėtimų; Klai 
pėdos šaulių būrio atstovai pa
kviesdavo svečius į Viktorijos vieš
butį, nemokamai pavaišindavo, pa
lydėdavo į geležinkelio stotį, su-

globosime kaip lietuvišką gintarą, 
atkydusį nuo tolimųjų Australijos 
vandenų. Stengsimės, kad jie ir 
šitame krašte atrastų tokią pat at
virą ir nuoširdžią širdį, kaip savo 
gimtajame krašte.

J. Šoliūnas

Iš Los Angeles parašė p. S .Na
rušis primindamas, kad visi lai
mingai pasiekė Los Angeles, kur 
buvo vietos lietuvių šiltai sutikti 
ir globojami. Būdamas Los Ange
les mieste p. A. Krausas jau skai
tė savo pirmą paskaitą apie Dr. 
Vydūną. Kaip iš aukščiau paduo
to J. Šoliūno pranešimo, mūsų 
keliauninkai sėkmingai pasiekė ir 
Čikagą. Kai šituos pranešimus 
skaitysite, jau bus po Seimo. 
Lauksime ekstra pranešimų. Red.

REŽISŪRA
matyt, kad apie 20 merginų stovi 
susikimšusios siaurame prieangy
je, visos abejingais veidais, kai- 
kurios net nusisukusios, o priešais 
jas stovi jaunuolis (esą, J. žiž- 
maras) ir įbedęs akis į popierio 
lapą skaito pareiškimą “visų var
du”:

“Mes su pasitenkinimu sužino
jome, jog komunistų ir darbininkų 
partijos davė triuškinantį atkirtį 
socializmo priešų užmačioms. Įvai
raus plauko imperialistų viltys su
skaldyti socializmo stovyklos vie
nybę žlugo”.

Panašiai surežisuoti susirinki
mai įvyko Kauno trijose įmonė
se.

(E)

teikę reikalingas informacijas, ir 
svečiai tą pat dieną pasiekdavo 
namus.

Pasitikti Kauno stotyje, svečiai 
buvo pavaišinami restorano salė
je, įvairių organizacijų • vadų pa
sveikinami. Kurie ilgiau apsisto
jo Kaune, arba vėl sugrįždavo, 
garlaiviu buvo nuvežti į Pažais
lio vienuolyną apdovanoti bilietais 
operai. Nuvežti į poligoną supa
žindinimui su kariuomene. Vieną 
dieną svečiai buvo pavaišinti pre
zidentūroje. Daugelis atminčiai 
apdovanoti Nepriklausomybės me
daliais.

I PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESAS

1935 metais rugp. mėnesį Kau
ne buvo sušauktas L Pasaulio Lie
tuvių Kongresas, su keletu šaluti
nių pramogų. Daugiausia atstovų 
buvo iš JAV, keletas iš Pietų Ame
rikos, keli iš arčiau. Tą vasarą 
vėl turėjau progą pamatyti Lietu
vą, jau daug pažangėjusią.

Kongresą rengė Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti. Jos pirmi
ninkas adv. R. Skipitis tos vasa
ros pradžioje buvo atvykęs į JAV 
Kongreso reikalais.

Svečiams Kaune buvo patiekta 
opera Aida, su Kipru Petrausku, 
Jonuškaite-Zauniene, Barbora Dar 
lys, Antanu Sodeika ir k t.Teatre 
buvo surengta vaidinimas P. Vai
čiūno “Naujieji Žmonės”. Su sve
čiais artistais iš Amerikos įvyko 
koncerto vakaras. Nuo tų metų 
DULR pradėjo dar platesnę veik
lą. Pirmininkas R. Skipitis 1938- 
39 m. buvo nuvykęs aplankyti lie
tuvius Pietų Amerikos valstybėse.

Kongrese dalyvavo keletas už
sienio spaudos žmonių. Lietuvos 
Žurnalistų Sąjunga surengė 
mums vaišes savo viloje Giruliuo
se netoli Klaipėdos, ten važiavom 
autobusu. Posėdis ir pietūs buvo 
Viktorijos viešbutyje Klaipėdoje. 
Svečiu buvo ir vienas žymus bu
vęs amerikietis spaudos žmogus, 
B. K. Balutis, tada jau Lietuvos 
ministras Londone, parvykęs vasa
rai atostogų į Lietuvą.

Užsienio spaudos žmones buvo 
pasikvietęs vaišėms ir žymus Lie
tuvis spaudos asmuo, Prezidentas 
Antanas Smetona, prezidentūroje.

Kongresas įsteigė Pasaulio Lie
tuvių Sąjungą, organizuoti pasau
lio lietuvius tautinei sąmonei išlai
kyti, ir dvasinei kultūrinei ir eko
nominei veiklai išplėsti.

Lietuvoje įvyko tik tas vienas 
Pasaulio Lietuvių Kongresas.

1937 metais sekė Lietuvos spor
tininkų atsilankymas Amerikoje.

PAMINKLAI DARŽELIUI 
CLEVELANDE

Lankymaisi Lietuvoje, bendra
vimas ir mano išvystytos pažintys 
su reikalingais žmonėmis išėjo į 
didelę naudą mūsų Lietuvių Kultū
riniam Darželiui Clevelande.

Darželiui braižiniai-planai, du 
biustai būtų įvarę mus į dideles 
skolas, kaip buvo kitoms tautoms 
kurios tuos darbus atliko čia Ame
rikoje.

Tarpininkaujant gen. Nagevičiui 
ir mjr. A. Ardickui, architektūros 
profesorius V. Dubeneckis pado
vanojo darželiui planus-projektą, 
Lietuvos Šaulių Sąjunga padova
nojo (už anksčiau amerikiečių 
gausias aukas šauliams) Dr. Jo
no Basanavičiaus biustą, Karinin
kų Ramovė — Dr. Vinco Kudirkos 
biustą. Ramovė paskyrė mjr. S. 
Narušį atlydėti Kudirkos biustą į 
Clevelandą ir dalyvauti atidengi
mo iškilmėje. Dr. Basananavičiaus 
biusto atidengime dalyvavo mi
nistras B. K. Balutis, tada buvęs 
Washingtone.

LIETUVOS SPORTININKAI 
AMERIKOJE

Atsilyginimui amerikiečiams, 
1937 m. DULR. atsiuntė mums 
Lietuvos krepšinio komandą iš 16 
vyrų, su Kūno Kultūros Rūmų di
rektorium V. Augustausku. Rung
tynės rengta tose kolonijose kur 
veikė lietuvių krepšininkai.

Viena didžiausių iškilmių ta pro
ga įvyko Clevelande, liepos 25-26 
dd., su plačia programa Lietuvių 
Kultūriniame Darželyje, su kon
certu, krepšinio žaidimu, su ban-

(Nukelta į pel. 3}
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Choras lietuvybės tarnyboje
POKALBIS SU “DAINOS" CHORO DIRIGENTU MUZ. K. KAVALIAUSKU

Teko patirti, kad rugsėjo 21 d. 
Sydnėjaus Lietuvių Dainos choras, 
vadovaujamas p. Kazimiero Kava
liausko, ruošiasi savo metiniam 
koncertui. Teisingai ir Ku-Ka pe
reitam Mūsą Pastogės numery pa
stebėjo, kad tai nesąs Sydnėjuje 
eilinis įvykis, nes grynai kultūri
nių parengimų, lietuvių organizuo 
jamų šiame mieste paskutiniu me
tu pasirodo gana retokai. Žiūrėk, 
kitur, kaip Adelaidėje ar Melbour
ne tai beveik kiekvieną mėnesį vy
ksta tai minėjimai, tai sukaktys 
tai vėl kitokie parengimai, tuo tal
pu Sydnėjus sakytume tik šoka ir 
baliavoja. Gerai ir tas, bet būtų ne 
pro šalį šalia linksmybių susilauk
ti ir kitokio kalibro parengimų, 
kurie pakutentų ir širdį, ir atgai
vintų! dvasiškai.

Vienas iš tokių prieš akis Syd
nėjuje parengimų yra, kaip minė
ta, rugsėjo 21 d. pramatomas Dai
nos koncertas. Dainos koncertai 
Sydnėjuje, tiesa, jau ne naujie
na: jau baigiasi antras dešimtme
tis, kai Daina savo metiniais kon
certais džiugina tautiečius nekal
bant jau apie tai, kad visą laiką 
jautė ir tebejaučia pilną tautinę 
atsakomybę prieš visus tautiečius 
ir kaip meninis vienetas, lygiai ir 
prieš svetimtaučius nuolat giedo
damas bažnyčioje, nuolat dalyvau
damas tiek bendruomeninėse, tiek 
ir atskirų organizacijų šventėse. 
Tokiu būdu šis Dainos susibūri 
mas nėra pagrįstas nuotaika kaip 
toj dainoj “kada noriu verkiu, kad 
noriu dainuoju”, bet jaučia ir vyk
do tam tikrą ir tautinę pareigą 
bei atsakomybę ir prieš tautiečius, 
ir prieš svetimtaučius ten, kur 
reikia ir būtina reprezentuoti lie- 
tuvus. Ir šitas atsakomingumo 
bruožas Dainą išskiria iš visų ki
tų mėgėjiškų sambūrių, kurių pas
tangas ir darbą apsprendžia nuo
taika arba kitokie motyvai, nesu
siję su pareiga ir atsakomybe.

Šitokiais motyvais vadovauda
masis ir kreipiausi į šio choro il
gametį muzikinį vadovą ir dirigen
tą p. Kazimierą Kavaliauską su 
keletu klausimų.

— Dirbate su Dainos choru jau 
keliolikti metai. Juk tai yra mil
žiniškas pasiaukojmas ne tik iš 
Jūsų, bet lygiai ir iš dainininkų 
pusės. Kas jums suteikia jėgų ir 
ryžto šitame darbe ištverti?

— Paprasčiausiai — mes dirba
me ir aukojamės lietuvybei. Tai 
yra vienas ir pats aukščiausias

Muz. K. Kavaliauskas

mūsų išeivijos gyvenime tikslas: 
kad išlaikytume gyvą lietuvybę sa
vųjų tarpe ir kad ją įmanomai tin
kamai pristatytume ir reprezen
tuotume ir prieš kitus, pagaliau ir 
kad mūsų vaikai, besigėrėdami 
mūsų tautos kultūrinėmis vertybė
mis per jas įgautų savo tėvų tau
ta pasididžiavimo ir išliktų lietu
viais. O tai įgalina padaryti su
sibūrimas kelių dešimčių asmenų 
choran, kurie atitinkamai paruoš
ti turtina tautines šventes bei ki
tokius parengimus lietuviškomis 
dainomis, suteikia tautinės dva
sios lietuviškoms pamaldoms; ša
lia to ir jaunimui tas daro įspū
džio; dalis jų stoja į chorą ir drau
ge įsijungia į lietuvišką gyvenimą.

— Besikuriant Sydnėjuje nau
jiems dainos ir meniniams viene
tams Dainos choras, kaip girdėjo
me, išgyveno tam tikrą krizę. Ko
kia yra Dainos choro dabartinė 
padėtis?

— Šiuo metu chore yra apie 50 
dainininkų. Jie visi jaučiasi kaip 
viena šeima; dainuojame ir kal
bame tik lietuviškai. Mes neatsi
sakome dalyvauti nė viename lie
tuviškame parengime. Dainuoja
me nę vien tik kad mėgstame dai
nuoti, bet šalia to dar jaučiame 
ir pareigą. Aš pats kiek kartų no
rėjau pasitraukti, bet vis prisime
nu, kad už savo išauklėjimą esu 
skolingas lietuvių tautai. Be to, 
šiuo metu choro dalyviai yra tokie 
malonūs ir nuoširdūs, kad pasi
traukdamas nuvilčiau juos ir jų 
pasitikėjimą manimi.

Per bažnyčią choras irgi atlieka 
savo lietuvišką užduotį. Į pamal
das daug lietuvių atvyksta tik to-

sižymi rimtomis dainomis. Koncer 
dėl, kad jos lietuviškos savo gies- jutime jr naujų, negirdėtų dal
inėmis. Teko nugirsti, kad 12-15 ge koncertui pasikvietėme 
metų jaunimas mieliau vyksta į kylantį jauną bosą iš Melbourno 
lietuviškas pamaldas, nes jose ki- p Gintarą Kalpoką. Kadangi mu- 
tokia. nuotaika ir yra kuo pasi- ^kos istorijoje baletas jungiamas 
gėrėti. su muzika, šįmet mūsų koncerte

— Visą laiką lyg ir perdėtai dalyvaus ir tautinių šokių grupė. 
garbiname mūsų jaunimą, nors ji Ateityje stengsimės įtraukti ir lie- 
sunku kur nors priprašyti. Ar ly- tuvių instrumentalistų.
giai tokie pat rezultatai ir cho- Pokalbyje dar paliestas klausi- 
ro atžvilgiu? mas, ar kolonijoje geriau turėti

— - Anksčiau buvo gana sunku vieną stiprų chorą, ar mažesnes 
prikalbinti jaunimą stoti į chorą, dainininkų grupes, kurios savo į- 
o įstojusius dar sunkiau išlaikyti, vairumu gal geriau atitiktų skir- 
Dabar turime daug daugiau jau- tingo skonio klausytojus. Prieita 
nimo. šia proga noriu pastebėti, išvados, kad mūsų meniniai viene- 
kad choras atlieka lietuvišką mi- tai, įskaitant ir chorus, išeivijo- 
siją ne vien tik per dainą, bet net je turi dvigubą užduotį — dirbti 
padeda sukurti ir lietuviškas šei- tarp savųjų ir reprezentuotis prieš 
mas jaunimo tarpe. Vien tik per svetimuosius. Todėl ir chorai tu- 
trumpą laiką iš choro dalyvių tar- rėtų būti organizuojami ne tiek 
po susikūrė net devynios lietuviš- konkuravimo pagrindu, kiek turint 
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DAINOS KONCERTAS RUGSĖJO 21 D.
UKRAINIEČIŲ SALĖJE LIDCOMBE
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kos šeimos, kurių vaikai auklėja
mi lietuviškai ir gal iš jų išaugs 
busimieji dainininkai.

— Chorui svarbu ir jo dainų 
repertuaras, nelyginant jaunamar
tei kraitis. Ką jūs i tai pasakytu
mėt?

— Mes dainuojame ir dainuosi
me tik lietuviškas dainas. Jų yra 
ir linksmų, ir liūdnų. Dainuoja
me visas stengdamiesi išlaikyti 
dainų lietuvišką dvasią. vegdami 
jas parodijuoti. Mums daina nėra 
tik pramoga, bet lietuviškos dva
sios atspindys. Nematome pras
mės dainuoti moderniškų “popų”. 
Tam yra profesionalų būreliai, ku-

SVARBI
DAILĖS PARODA

Australijos grafikų Sąjunga or
ganizuoja konkursinę grafikos 
parodą > su 400 dolerių premija. 
Parodoje dalyvauja jury komisi
jos atrinkti dailininkai grafikai, 
galį išstatyti parodoje tik po vie
ną darbą, nors iš dalyvaujančių 
paprašyta to paties darbo dar po 
tris kopijas, nes ši paroda tuo pa
čiu metu bus išstatyta ir kituo
se Australijos meistuose.

Parodos tikslas — populiarinti 
grafikos meną Australijoje. Kaip 
žinome, grafikos meną Australi- 

rie tai atlieka daug geriau.
— 0 ką žadate duoti ateinan

čiame koncerte? Be abejo, per me
tus savo repertuarą papildote.

— Mūsų koncertai visados pa- 

dėmesy aukščiau minėtuosius už
davinius. O kiekvienu atveju, ypač 
pasirodant prieš svetimuosius, 
stiprus ir galingas choras daug iš
kalbingiau pristatys mūsų kultū
rines vertybes ir padarys gilesnį 
įspūdį, negu grupelė mėgėjų dai
nininkų. Iš kitos pusės mes nesa
me tokie čia labai skaitlingi, kad 
leistume sau tiek prabangos skal
dytis.

Padėkojęs p. K. Kavaliauskui 
už išsamų pasisakymą priminiau 
atsisveikindamas, kad visi skait
lingai pasimatysime Dainos choro 
koncerte rugsėjo 21 d. Ukrainie
čių Klubo salėje Lidcombe. n.n.

joje iškėlė į meno aukštumas lie
tuviai dailininkai — V. Ratas, H. 
Šalkauskas, E. Kubbos ir kiti, ku
rie net buvo ir šiandie gyvuojan
čios grafikų sąjungos steigėjai.

ši rinktinė paroda bus išstaty
ta:

rugsėjo 2-30 d.d. Adelaidės 
valst. meno galerijoje;

spalio 23 — lapkr. 11 d.d. Perth 
valst. galerijoje;

rugsėjo 25 — spalio 13 d.d. Syd
ney N.S.W. meno galerijoje;

lapkr. 11 — gruodžio 15 Ho- 
barto meno galerijoje;

spalio 14 — lapkr. 5 d.d. 
Queensland meno galerijoje Bris-

LIETUVIAI...
(Atkelta iš psL S)

ketu saviems ir Lietuvos sporti
ninkams ir svečiams. Svečiai ir 
sportininkai buvo supažindinti ir 
su Clevelande vykusia Didžiųjų 
Ežerų paroda tą vasarą.

Su sportininkais, kartu ir paski
rai, važinėjo keli Lietuvos žurna
listai, Lietuvos Aido redaktorius 
Vytautas Alantas, Gricius ir ki
ti. Lankėsi Seimo vicepirminin
kas A. Gilvydis ir Seimo prezidiu
mo pirmas sekretorius Mečys Kvik 
lys. Jiedu aplankė daugelį kolo
nijų su pranešimais apie Lietuvą, 
žymesnius veikėjus apdovanodami 
A. Šapokos Lietuvos Istorija ir 
gražiais atvežtais rankdarbiais.
Amerikiečių sportininkų ryšinin

kas su svečiais sportininkais bu
vo čikagietis adv. Jonas Bagdžiū- 
nas. Jis sukėlė reikiamas lėšas 
11-kai Čikagos sportininkų kai 
jie vyko į Lietuvą.

Po to, 1938 metais, vėl ameri
kiečiai vyko j Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukakties iškil
mes.

IŠKILMINGIAUSIAS —
IR PASKUTINIS METAS

Tai buvo 30 metų atgal, 1938 
metais. Tą vasarą rengta Lietu
vos Nepriklausomybės 20 metų su
kakties minėjimas, Pirmutinė Lie
tuvos Tautinė Olimpiada, Dainų 
šventė, su svečiais sportininkais iš 
Amerikos, su Chicagos Pirmyn 
choru ir keletu svečių artistų iš 
Amerikos.

Laimei, gerai kad tas rengta 
nelaukiant 25 metų sukakties.

Į Lietuvą suvažiavo daugybė 
amerikiečių sportininkų atletų, vy
rų ir mergaičių rungtynėms su 
Lietuvos sportininkais, kas tik lie
tė Olimpiadą.

Dainų Šventės dalyje, Chicagos 

bane;
lapkr. 30 — gruodžio 13 d.d. 

Armidale meno galerijoje;
sausio 8-28 d.d. 1969 m. New

castle miesto galerijoje;
rugsėjo 24-29 d.d. Theatre 

Centre galerijoje Canberra;
lapkričio 1 — gruodžio 10 d.d. 

Ballarat galerijoje, Vic.;
sausio 15 — vasario 15 d.d. 

1969 m. nacionalinėje galerijoje 
Melbourne.

Šioje parodoje tikriausiai da
lyvaus su savo kūriniais ir lietu
viai grafikai. Kieek žinoma, į ją 
pakviestas dail. V. Ratas. Gal yra 
ir daugiau.

Pirmyn Choras, vadovaujamas K. 
Steponavičiaus koncertavo Klaipė
doje, Palangoje, pagaliau Kaune. 
Savu keliu Klaipėdoje įvyko Klai
pėdos Rajono dainų šventė, su cho
rų varžybomis, kuriose dabartinis 
Čiurlionio Ansamblio dirigentas 
A. Mikulskis vadovavo Klaipėdos 
šaulių Vyrų Chorui ir Klaipėdos 
Giedotojų Draugijos Chorui, f

Olimpiada vyko Kaune, Valsty
bės aikštėje, Vytauto kalne, prasi
dėjo iškilme liepos 16 vakare Karo 
Muziejaus sodelyje padėjimu dau
gelio vainikų, ant Nežinomo Ka
reivio kapo; paėmimu ugnies nuo 
aukuro ir sportininkų demonstraci
ja nunešimu į sporto aikštę, ten 
uždegimu aukuro, kuris degė visą 
Olimpiados laikotarpį. Baigėsi lie
pos 31 d.

Oficialiai Olimpiada pradėta lie
pos 17 rytą pamaldomis įgulos 
bažnyčioje. Iškilmingas atidary
mas pradėta sporto aikštėje tauti
niais šokiais ir lengva atletika.

Tai buvo pirmutinė ir paskuti
nė Lietuvos Tautinė Olimpiada, 
nors manyta rengti toliau kas ke
lintas metas.

Gražioje 74 puslapių Olimpia
dos programos knygelėje, yra iš
spausdinta visame puslapyje Olim
piados vyriausiojo globėjo Prezi- 
lento Antano Smetonos pareiški
mas:

“Jaunimo žaismai nėra tuš
čias laiko leidimas, jie yra svar
biausios auklėjimo priemonės, 
kuriomis turėtų būti harmonin
gai lavinamos jaunimo fizinės 
ir dvasinės jėgos."
Toliau, knygelėje telpa Antano 

Miškinio Olimpiados Giesmė, Tau
tinės Olimpiados Priesaika, Olim
piados Garbės Prezidiumo vardai, 
Olimpiados Varžybų Statutas, ir 
tolyn seka sužymėjimas diena iš 
dienos Olimpiados eiga.

Dalis Olimpiados, turėjus bendro 
su vandeniu, kaip būriavimas, re
gata, buvo pravesta Klaipėdoje.

Tą vasarą pasitaikė dar viena 
didelė iškilmė — Mažosios Lietu
vos Patriarcho Martyno Jankaus 
80 metų amžiaus sukakties minė
jimas jo sodyboje Rambyno pa- 
unksmėje. Ten dalyvavo ir ameri
kiečių tarp suvažiavusių tūkstan
čių svečių dviejų dienų iškilmei. 
Kaip paprastai, iš Kauno garlai
viais atvyko ir dalyvavo šimtai 
kariškių, atidavimui jubiliatui pri
deramos pagarbos.

Jonas Girdžius-Klausutis

Bulgaru liaudies kenkėjai
(IŠ KNYGOS “RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI”)

(Tęsinys)

Net ir pats pirmininkas manė, kad blogai nu
girdo, turbūt, jis pasakė: prisipažįstu kaltas... Pir
mininkas pakratė galvą ir beveik tėvišku balsu 
kreipėsi į kaltinamąjį:

“Kostov, juk aš kalbėjau apie įvykius 1942 
metų balandžio 29 dieną. Juk tamsta viską šį
ryt girdėjai, net pats raštu skaitei”.

Teisingai, Kostov viską gerai perskaitė ir gir
dėjo: jis labai gerai supranta, ko siekia pirminin
kas. —

Grįžkime čia kiek praeitin.
1942 metais balandžio 29 dieną, t.y., karui te

bevykstant, bulgarų policija suėmė Kostovą ir dau
gumą pogrindžio bulgarų kompartijos CK narių, 
posėdžiavusių Sofijoje, Ulica Pasterica Nr. 11. Per 
aštrų tardymą dauguma išsiplepėjo, ir visi 62 su
imtieji birželio mėnesį buvo nuteisti pagal “Valsty
bės Apsaugos Įstatymą”. Žymiausiems grėsė mirties 
bausmė. Tačiau vietoj šešių mirti nuteistųjų sušau
domi tik trys. Likę, jų tarpe ir Kostov, nubausti 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Nagrinėjant Rostovo biografiją, toji aplinky
bė ir pakišo Stalino policininkams gerą mintį. 
Spręsdami iš savo praktikos, jie klausė: kokia kai
na Kostov išsisuko nuo mirties bausmės? Kartais 
labai nesudėtingų bolševikinių smegenų atsakymas 
trumpas: padarė pasitarnavimą buržujų režimui, 
ergo — perėjo karališkosios slaptosios policijos 
tarnybon. Bolševikų saugumiečiai, save laikydami 
svarbiausia imperijos dalimi, logiškai galvoja, kad 
taip turi būti ir pas “buržujus”...

Taigi, tas reikalas “aškus”.
Toliau tęsiant šabloniškus samprotavimus, įsi

pareigojimo raštas pokario metais turėjęs patekti 
“kapitalistų” rankosna. Iš to seka — šantažas ir 
Kostovo formalus perėjimas vakariečių žinion bei 
patekimas Tito priežiūrom

Reikia išmokti logiškai galvoti, draugai...

Iš tikrųjų gi, su ta Kostovo mirties bausme bu
vo labai paprastai, taip “buržujiškai” paprastai ir 
sentimentaliai, kai jokio komunistinio “opričniko” 
razumėlis to suprasti negali.

Buvo taip. Bylą bebaigiant — kaltinamoji me
džiaga surinkta, sprendimai padaryti, belieka tik 
pritaikinti paragrafus ir motyvuoti — Bulgarijos 
krašto apsaugos ministeris staiga išsikviečia ka
riuomenės teismo pirmininką pulkininką Mladeno- 
vą. Ministeris, caro vardu, ėmė teirautis apie anos 
bylos stovį. Mladenov raportavo apie tai, minėda
mas, kad vyriausieji kaltininkai neišvengs mirties 
bausmės. Jis išvardino ir mirties kandidatų pavar
des ir, iš atminties jas kartodamas, žinoma, pirmo
je eilėje suminėjo pavardes tų, kurių bylas jis pats 
buvo svarstęs.

“JO CARIŠKOJI DIDYBĖ NENORI PERDAUG 
MIRTIES BAUSMIŲ...”

Tokiu būdu Kostovo pavardė atsitiktinai atsi
dūrė ketvirtoje ar penktoje vietoje, ir krašto apsau 
gos ministeris, Mladenovui belinksniuojant pavar
des, čia pakėlė ranką:

“Na, jau užteks. Jo cariškoji didybė neno
ri, kad būtų daugiau trijų mirties sprendi

mų... Jieškokite švelninančių aplinkybių...”
Pulk. Mladenov tą dalyką priėmė, kaip įsaky

mą. Pranešant apie tai kolegoms teisėjams, pasta
rieji protestavo, ypač dėl Kostovo. Jis juk pats 
svarbiausias kaltininkas, kam ne kam, bet Kosto- 
vui bausmę švelninančių aplinkybių tikrai nėra. 
Pulk. Mladenov tik patraukė pečiais ir aiškino savo 
kolegoms:

“Ką gi daryti? Kaip tik tuo momentu, kai 
suminėjau Kostovo pavardę, jo ekscelencija 
pakėlė ranką ir nutraukė mano raportą... Gal 
mano kaltė, kad pervėlai suminėjau Kostovo 
pavardę. Bet nieko, gerbiamieji, nebepada- 

rysit — įsakymas lieka įsakymu...”
štai kokiu būdu Kostov visiškai pripuolamai iš

vengė mirties. Visi tie faktai buvo gerai žinomi. 
Bet, grįžtant prie bylos, kurgi rasi komunistinį 
teisėją, kuris prileistų, kad “kruvinasis fašistų ka
ralius” būtų netyčia bausmę dovanojęs komunistui? 
Tai prieštarautų visiems komunistų "vieros” dės
niams ir dogmoms. Taip, žinoma, negalėjo būti. 
Kostov jo myli stos caro malonę išsipirko parsida
vimu.

Pirmininkui Lozanovui rūpi tik tas prisipaži
nimas. Tačiau kaltinamasis spiriasi bei išsisukinė
ja; jis nepaiso ir fakto, kad tardant “viską prisi
pažino”, net pasirašė prisipažinimą. Jis, Kostov, 
dar bando komediją tęsti:

“Tamstoms leidžiant, dar pasakysiu keletą 
žodžių dėl savo nukrypimų kairėn...”

Čia, kaip strėlė, nuo kėdės šoka prokuroras, ir 
pirmininkas rėžia aštriu balsu:

“Kaltinamasis Kostov, Tamstos nukrypi
mai kairėn neturi nieko bendro su įvykiais 
1942 metų balandžio mėnesį”.

“Visai teisingai” — šypsodamasis atsako 
Kostov.

“Bet mes čia kalbame apie 1942 metų ba
landžio įvykius”.

“Norėčiau prašyti leidimo paaiškinti, kas vyko 
prieš tai...”

“Nukrypstame nuo temos” — piktai įsikiša 
pirmininkas. — “Kas žinoma apie praeitį, to 
teismui visiškai nepakanka. Prašau pasisaky
ti dėl pačių kaltinimų”.

Dabar jau visi bylos žiūrovai pajuto, kad čia 
vyksta kažkas neįprasto. Kaip užkerėti, jie žiūri 
į šios bylos tragišką artistą: Kostov kovoja, Trai- 
čo Kostov nepripažįsta. Jis atsisako rolės veiksmo 
viduryje ir niekais paverčia pusmetį vykusias re
peticijas.

Žurnalistai įtemptai stebi dvikovą: kas čia ką 
kaltina? Prokuroras jau baltas kaip sūris, teismo 
pirmininkas nervingai apsikabinęs laikosi už fotelio 
atramų, — ir kuprelis prieš stalą tęsia:

“Nenoriu čia bendromis frazėmis kalbėti 
apie nukrypimus kairėn. Kalbėsiu tik apie 
savo rolę. Būtent, ar aš iš tikrųjų buvau tos 
grupės aktyvus dalyvis, kaip skelbiama ir 
kaip nusakoma kaltinamajame akte... Norė

čiau...”
■Čia pirmininkas, išgąstį nugalėjęs, jį nutrau

kia:
“Kaltinamasis, ar Tamsta patvirtini savo 

tardymo metu padarytą pareiškimą?”
Salėje mirtinė tyla, iki sprogimo įtempta at

mosfera. Tačiau, jos nepaisydamas, Kostov ramiai 
ir kiekvieną žolj sverdamas taria:

“Pareiškimą tvirtinti atsisakau...”
Stabtelėkime čia kiek šiam įvykiui įvertinti. 

Komunistinių politinių bylų istorijoje žinomi tik du 
tokie atvejai. Pirmasis buvo Krestinskio neprisipa- 
žinimas 1938 metais Maskvos “čystkų” byloje.

Buvęs liaudies komisaras ir vėliau Sovietų pa
siuntinys Berlyne buvo vienintėlis iš daugelio šim
tų kaltinamųjų, kuris drįso pasipriešinti inkvizi
toriui Višinskiui. Po to įvyko baisus sąmyšis salė
je, ir pirmininkaujantis tuoj nutraukė posėdį. Kita
me posėdyje, kitą dieną, kaltinamasis Krestinskij 
sėdėjo savo vietoje kaip ištampyta lėlė. Pirminin
kui pakvietus atsistoti, jis vos galėjo pasikelti nuo 
kėdės, kalbėjo vos girdimu balsu, pašnibždom, ir 
“prisipažino” šnipinėjęs vokiečių generolo von Seeckt 
naudai...

Tik vienas Krestinskij tada dar parodė šiek 
tiek drąsos. Kiti kaltinamieji buvo pilnai kapitulia
vę. Jų tarpe daugybė raudonųjų didvyrių: Zinovjev 
— Kominterno pirmininkas, Bucharin — Pravdos 
vyr. redaktorius, Rykov — pašto ministeris. Sokol
nikov — užsienių reikalų viceministeris ir eilė kitų.

“Kiaulės ir lapės sukergtiniai vaikai” — šaipėsi 
iš jų Višinskij; visi jie patys apsikaltino, patys 
sau krovė mėšlą ant galvų ir aimanavo "malonės”. 
Tik patys drąsiausieji prašėsi mirties bausmės.

Kostov yra antrasis “protestantas”, išdrįsęs 
teismo salėje užvetuoti prieš režisūrą. Tai verta 
atminti.

Daugelis manytų, kad Kostovo bylos pirminin
kas čia padarė tą patį, ką buvo padaręs jo kole
ga Krestinskio byloje: nutraukė posėdį ir vėliau 
prijungė kaltinamojo pareiškimą raštu: “Kaltas" 
prie bylos. Nebuvo tačiau taip paprasta.

Prokūratūra žinojo: jei šitas ožys nepasidavė 
per šešis mėnesius, jis nepasiduos ir iki kito posė
džio. O byloje jis dar bus reikalingas — jis juk 
pagrindinis vaidinimo aktorius. Reikia jį čia vieto-

(Nuk.Ita į p.1, 4)
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NORISI GLAUDESNIO BENDRAVIMO pildymui prisidėtų dar viena kita 
vietinė pajėga, ir tai jau būtų SYD. LIET. KLUBO NARIAMS
aukšto lygio ir neeiliniai parengi-

Grįžęs j Siaurės Amerikos ade- 
laidiškis p. V. Dumčius, kaip jau 
buvo užsiminta ir šiame laikraš
ty, parsivežė ne tik gausių eks
ponatų Adelaidės Lietuvių Muzie
jui (Vanagas turbūt galėjo jj su- 
traiškinti savo meškos glėby už 
gautas lauktu vesi), ne tik neišse
miamus įspūdžius, kuriuos ketina 
papasakoti ir Mūsų Pastogės skai
tytojams, bet lygiai ir užmezgė 
tam tikrų kontaktų, kuriais galė
tų itin susidomėti Australijos lie
tuviai ir jeigu tai būtų galvoja
ma kai kų realizuoti, ir tuos su
manymus paremti.

Nors mus kartas nuo karto ap
lanko reikšmingi svečiai iš užjū
rio, bet tasai abiejų kontinentų — 
Amerikos ir Australijos — lietu
vių artimesnis bendravimas du r 
nėra pilnai išvystytas. Pradžių 
tam bendravimui davė p.p. J. Ba
čiūnai, pirmų, kartų pasirodę Aus
tralijoje. Po jo sekė dvasiškiai, 
sportininkai, politikai. Bet lygiai 
visi žinome, kad Amerikoje susi
koncentravęs n® tik didžiausias 
skaičius lietuvių, bet ir ten susis- 
pietusios ir mūsų stiprios meninės 
pajėgos — rašytojai, dailininkai, 
muzikai, vokalistai ir t.t. Austra
lijoje tokių meninių pajėgų jau
čiamas gerokas trūkumas. Tiesa, 
mes galime pasididžiuoti savais

mažiau būtų klapato ir išmaitinti.
Štai p. V. Dumčius ir užmetė 

meškerę susieidamas su vienu ki
tu Amerikoje menininku individu
alistu, kurie net ir patys dairo
si, kaip čia pasiekti Australiją ir 
pasirodyti savo pilnoje grožybėje. 
Jam teko kalbėtis eu solistu teno
ru Stasiu Baru, soliste Aldona 
Stempužiene. Abu, pagal p. V. 
Dumčiaus pasakojimus, labai su
interesuoti pasirodyti Australijo
je, tik klausimas, ar jų svečiavi
masis ir duoti koncertai padengtų 
bent kelionės išlaidas. Norint šiuos 
du solistus galėtume matyti ir gir
dėti Australijoje dar šiais metais. 
Klausimas tik kaip į tai pasižiūrė
tų mūsų lietuviškoji visuomenė.

Tuo reikalu besikalbant su p. 
V. Dumčium buvo ir bandyta su
sumuoti, ar tas būtų įmanoma 
Skaičiuojant bent mažiausia po 
tris dolerius asmeniui už įėjimų 
į koncertų — kas būtų visai ne
brangu atsimenant, kad į papras
čiausių vakaruškų eidami dažnai 
sumokam po du dolerius ar pu
santro tai per visas kolonijas duo
dant kiekvienoje po koncertų (ki
tur gal net ir po du) jau susida
rytų garantuota suma jų kelionės 
išlaidoms. Reikia tikėtis, kai jie 
būtų globojami vaišingųjų Austrą

lijos lietuvių, tad atkristų ištai
gingų viešbučių išlaidos.
Išeitų, kad išsikvietimas tokių me
nininku, kurie šiandie dar tebesto
vi pačioje savo viršūnėje, materia
liai pasiteisintų nekalbant apie ap
simokėjimų. Iš tiesų, menas visa
dos veikia klausytojus ar žiūrovus 
atgaivinančiai. Tokiu būdu jų ap
silankymas ir koncertavimas 
mums moraliai apsimokėtų šimte
riopai.

Jeigu šitas projektas susilauktų 
mūsų bendruomenėje palankaus 
atgarsio, kas turėtų imtis iniciaty
vos juo rūpintis Tinkamiausia bū
tų mūsų bendruomenės centrinėms 
institucijoms, kurios turi autorite
to ne tik vienoje kurioje kolonijo
je, bet ir visoje Australijoje.

Yra dar vienas projektas. Iš
vykdamas į Amerikų P. Andriu
šis žadėjo pakalbėti vizito į Aus
trai! jų reikalu ir su poetu bei ak
torium Antanu Gustaičiu. Jis yra 
vienas iš žymiausių mūsų jumoris
tinės ir satyrinės poezijos kūrė
jų, kaip rašyto žodžio menininkas 
yra didelis, bet lygiai jis tiek pat 
didelis ir savo sukurto žodžio sa
kytojas. Jam atvykus įkinkytume 
tų patį P. Andriušį — jau būtų 
stipri literatūrinė pora. Organi
zuojant literatūrinius vakarus pa-

mai, kurie, kaip ir importuoti so
listai, sukeltų mūsų apsnūdime sa
votiškų revoliucijų, gal net naujų 
tautinį atgimimų. Kiti sako, kad 
žodinė kūryba nebūtų tiek patrauk 
Ii mūsų jaunimui, nes jaunimas, 
esu, pilnai nesuprastų, kas būtų 
skaitoma ar deklamuojama. Bet 
kažin. Gerai pristatyto lietuviško 
žodžio pasiklausyti gal jaunimas 
dar mieliau rinktųsi, negu į ko
kius kitokius parengimus. Žinoma, 
čia ir vyresniųjų būtų pareiga jau
nimų paskatinti ir jį atsivesti.

Kaip matome, projektai yra 
daugiau negu viliojantys ir realiai 
pilnai įgyvendinami. Belieka tik 
imtis iniciatyvos visa tai reali
zuoti. Būtų gerai, jei atsirastų 
skaitytojų, kurie pasisakytų savo 
nuomonę per šį laikraštį. Tai būtų 
“liaudies” balsas. Ir jeigu pasiro
dytų daugiau entuziastų šiuo klau
simu, tai ir iniciatoriams, nesvar
bu, kas šio reikalo imtųsi, būtų di
delė moralinė parama imtis šito 
nelengvo darbo. O darbo tai tikrai 
būtų: s udaryti koncertų planų 
pramatyti ir užsakyti sales, palai
kyti ryšį su pačiais kviečiamai
siais, rūpintis propaganda ir t.t. 
Tačiau kas šiuo reikalu rūpintųsi 
ir jį pravestų, atliktų labai didelį 
ne tik kultūrinį, bet ir patriotinį 
darbų. K-lis

dailininkais, kurių vardai plačiai 
žinomi visoje Australijoje ir už 
jos ribų, bet šiaip ryškesnių kitų 
meninių asmenybių, išskyrus P.

NEGESINKIME ŽVAKELĖS

Po to, kaip Commercial Saving Bank of Australia paskyrė 
$65.000 paskolą Sydnėjaus Lietuvių Klubui, klubo advokatas jau 
vykdo darbą likerių licenzijai gauti, licenzijų teisme.

Dabar priartėja tas laikas, kada bus pradėta klubo pastato 
statyba, kuriai, pirmoj eilėj, turi būti panaudoti klubo turimi pi
nigai ir narių pagal paskolos pasižadėjimus pasižadėti paskolinti 
pinigai. Todėl klubo valdyba nuo 15-9-68 pradės priiminėti pa
gal paskolos pasižadėjimus pasižadėtus paskolinti pinigus.

Pinigai priimami klubo iždininko p. M. Petronio, kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų iki 3 vai. p.p., laikinose klubo patalpose, 
39 Church St., Lidcombe, arba kitu laiku ir kitoje vietoje, susi
tarus su klubo iždininku p. M. Petroniu telefonu Nr. 747 5727.

Klubo Valdyba kviečia, dar nepasižadėjusius paskolinti pi
nigų narius prisidėti, pagal išgales, prie paskolos, tuo sumažinant 
klubo įsiskolinimą bankui.

Commercial Saving Bank of Australia suteikdamas klubui 
paskolą, pareiškė norą kad lietuviai, ypač klubo nariai savo san
taupas laikytų jų banke.. Todėl klubo valdyba prašo Taipstų, sa
vo sutaupąs, jei jos laikomos kitame banke, perkelti į Commer
cial Saving Bank of Australia.

Šia proga, klubo valdyba įsakmiai nori pabrėžti, kad klubo 
narių pinigai nėra atsakingi ir negarantuoja klubo gautos pasko
los grąžinimo.

Gandai, kad klubo narių pinigai laikomi Commercial Bank 
of Australia garantuos paskolos grąžinimą, yra kenksmingas klu
bui prasimanymas.

Apie pinigų pervedimą prašome pranešti klubo valdybai, 
nenurodant pinigų sumos, vientik, kad klubo valdyba turėtų ga
limybę nurodyti bankui skaičių asmenų perkėlusių pinigus į 
Commercial Bank of Australia.

Šia proga, klubo valdyba nori atkreipti Jūsų dėmesį į tai, 
kad kreipiantis į teismą licenzijos gavimo reikalu, metinis visų 
klubo narių mokestis būtų pilnai sutvarkytas. Todėl, jeigu Tams
tos metinis nario mokestis už 1968-1969 metus dar nėra sutvar
kytas, prašome tai sutvarkyti artimiausiu laiku.

Tik visų narių solidaria pagalba ir bendradarbiavimu, jau 
greitu laiku galėsime turėti patogias ir tinkamas klubo patalpas.

Už Jūsų prielankumą klubo valdyba iš anksto dėkoja.
Pirmininkas V. SIMNIŠKIS

Sekretorius V. JARAS
Andriušį kaip rašytoją ir G. Va- (Pasipiktinusiam - Kukutis)
siliauskienę kaip solistę, apgailė
tinai trūksta. O ir tie patys per Mėgsta mūsų žmonės kitus pa- jimą — ir čia, visko perdaug arba 
tuos dvdešimtį metų pasidarė tiek mokinti. Be reikalo, be saiko, kur permažai. Ir, net ir laidotuvėse, 
savi, kad daugeliui pasidarė kas- netinka. Sėdi kaip kurmiai užsi- kaip aiškiu raštu matosi, jo svei- 
dienybė. Štai dėl ko ir reikėtų pa- darę savo požemiuose ir jeigu ret- ka fantazija neranda ramybės ne
sidairyti ko nors naujo, šviežes- karčiais išvysta saulės šviesą — galėdama savo sukurtą “teisingu- 
nio, .negirdėto ar nematyto. Cho- apsiginkluoja savo “žinoviška” mą” įgyvendinti.
rų mes Australijoje turime ir vi- plunksna, šoka ant pirmo pasitai- Ir taip, prieteliau, beveik net 
sai aukšto lygio, o kai jie kas ant- kiusio kuino ir išjoja į pasaulį su gaila rašalo, nes pačiam, kaip at-
ri metai susieina visi drauge pa- “negerovėmis” kovoti. rodo, tik Kaune teko laidotuvėse
dainuoti, tai nieko geresnio ir įs- Nesvarbu, tada, kur toks žino- dalyvauti, kur, esą, prie kapo jo-
pūdingeenio net ir negalima tikė- vas užkliūva. Jeigu vestuvėsna — kių kalbų nebuvę! Argi, tikrai/
fis. pasigenda lietuviškos tradicijos; Ir, argi, Kaunas kaipo toks, re-

Pagaliau gal Amerikoje tų cho- piršlio korimo, kraičio vežimo ir prezentavo visą Lietuvą savo tra
nų ir yra stipresnių, negu pas pirmosios nakties pokštų. Jeigu dicijomis? Jau nekalbant apie lai
mus, bet vis tas kapitalistinis prie- patenka į krikštynas — ten per- dotuvių tradicijas-apeigas t.y. kaip 
tarag — pinigas — ir pastoja ke- mažai ar perdaug naujagimiui su- ilgą naktinį budėjimą prie mirusio 
lią norint juos prisišaukti ir per- šlapinama galva ir jį papiktina su giesmėmis ir maldomis bei tik- 
mesti per tą Pacifiko balutę. Be- susirinkusių prietelių linkėjimai, romis šermenimis po laidotuvių, 
lieka tik dairytis į individualistus kad įpėdinis išaugtų į žmogų, nes Kaune ir per vestuves niekas pirš- 
menininkue, kurie ir ne taip bran- (jo nuomone) tėvas yra niekam ti- lio nematydavo, nei jo kardavo, 
giai atsieitų atsiplukdyti (arba kęs, o apie motiną — jau ir nebe- nei kraitį, vežėčias ir arklius iš-
atsiskraidinti) ir čia juos turint klausk! Ateina į lietuvišką minė- puošę, veždavo, nei kas jaunuosius

BULGARŲ ...
(Ateita ii ptl. 3)

je sutvarkyti. Tik, gink Dieve, neleisti jam antrą 
kartą krėsti tokius pokštus. Lozanov ir Dimčev abu 
prityrę vilkai. Jie apsisprendė tolimesnį apklausinė 
jimą pavesti prokurorui Zakovui, III-sios krimina
linės apygardos gabiausiam ir gudriausiam parei
gūnui.

Zakov kreipėsi pradžioje į Kostovą keliais for
malumais, į kuriuos kaltinamasis atsako visai lais
vai ir nesivaržydamas. Zakov artėja prie temos: 
ar Kostov žino, kodėl bulgarų caras 1942 metais mir
ties sprendimą jam pakeitęs kalėjimu iki gyvos 
galvos ?

Kostov:
"Deja, neturėjau garbės pasiteirauti pas ka

ralių. Nebuvo nei kitos galimybės patikrinti 
to reikalo...”

Salėje pasigirsta juokas. Pirmininkas nervina
si ir grasina žiūrovus laikytis tvarkos.

Vadinasi, ir Zakovui nepavyko. Prokuroras 
staiga pakeičia taktiką. Rostovo nebeklausinėja: skai
tomi visi jo “prisipažinimai”, atlikti tardymo metu. 
Prieš tai net ir pats Kostov bejėgis.

Gerai žinortii komunistiniai tardymai. Tai dieną- 
naktį vykstanti kova, besitęsianti savaitėmis ir mė
nesiais, tampymas be pertraukos. Dalyvauja bent 
tuzinas tardytojų, o tik vienas Mitinamasis. Polit- 
bylose dar nebuvo pasitaikę atvejo, kad kuris iš 
suimtųjų nebūtų tardymų metu “prisipažinęs”. Visi 
išspausti pareiškimai su tardomojo parašu jungiami 
prie bylos. "Prisipažinimas” tardant ir raštu yra 
būtiniausioji garantija kiekvienai tokiai bylai ir 
drauge sąlyga: be tokio “dokumento’ ’nedrąsu iškelti 
bylą, ypač viešą. Tokį 75-ių puslapių “prisipažini
mą” tardymo metu 1949 metais spalio 27 dieną buvo 
pasirašęs ir Kostov.

Tos išpažinties turinio neverta kartoti — jis 
prilygsta Rajko “prisipažinimui”, išskyrus gal vie
ną kitą variantą, pritaikintą ypatingiems Bulgari
jos santyMams su Rusija.

“DIDŽIOJI TAUTŲ DRAUGYSTĖ”

su muzika iš miego keldavo... Lygiai kaip nepasigendame ir se- 
Reikėjo gimti ir užaugti žalia- nos Lietuviškos tradicijos suside- 

me kaime, kur net ir kiekvienos Jauž° *r samdyti prie ka-
dienos didesnis darbas buvo paly- P° oficialios raudotojos... Taip tad 
dimas tradicijos ir papročių! Rei- ’f šiandieną, ne yra bet buvo, 
kėjo melstis mažo miestelio baž- lietuviškas paprotys — šermenų 
nytėlėje, kur nuo pat mažų dienų, PietQs-_
senų tėvų mokinami, kalbėdavome Palaidoki pats savo jauną, sūnų 
“Amžinąjį Atilsį...” išlydėdami gi- ar dukrą Rockwood’o kapinyne, 
mines ir draugus į amžinąjį po- kalP Btai«jos mirties ne
ilsi ir amžinąjį kraštą! Reikėjo ^ą» ’r skubėki į namus ruošti lie- 
būti pririštam prie žalios ir kve- Aviškus šermenų pietus! Taip! 
puojančios žemės, o ne fabriko ma- honkas ant stalo krauti... Ko- 
šinos ar rudo raštinės stalo... ta- kias panegirikos kalbas pasakys 
da žinotum apie ką kalbi, lietuviš- mirusiam susirinkę tavo draugai? 
kas tradicijas paliesdamas. Ir kiek ta, Uda juos i^rtinsi? O 

jeigu ir pakvietus, ne giminių, bet 
Mano senelis ir tėvas saujos grū- laidotuvių biuro atstovų į šerine- 

dų žemėn nepaberdavo be kry- nis ir nuvažiuotumei, neskubėda- 
žiaus ženklo ir riekės kasdieninės mas ir laiko turėdamas, ar taip 
duonos nuo stalo nepakeldavo be jau ramia širdimi ir žiūrėtum į 
to. O vis dėl to, ir aš, ir kiti, ar motinos išverktas akis ir krautum 
daug pasigendame ir polemikuo- į savo lėkštę kepsnį?... Ir lauktum, 
jame šiandien laikraščiuose, kad kol, kaip perkūno iš dangaus, per- 
taip buvo-nebuvo, reikia-nereikia ? blokštas tėvas paragintų tavo stik-

Jau minėtais 1942 metais Sofijoje .lankėsi vo
kiečių užsienio reikalų ministerijos delegacija. Tuo
metinis Bulgarijos ministeris pirmininkas Filov di
džiuodamasis parodė svečiams Rusijos caro Alek
sandro II-jo, “caro išlaisvintojo”, paminklą, stovin
tį pačiame sostinės centre. Aleksandras II-sis 1878

metais išvarė iš Bulgarijos turkus, kurie ten buvo 
šeimininkavę kelis šimtus mėtų. Filov tada pabrė
žė, kad tas paminklas nebus nugriautas net ir ta
da, jei vokiečiai to pareikalautų. Esą, joks bulgarų 
politikas ( nežiūrint jo partinės priklausomybės, nie
kad nesiryžtų to padaryti.

Tokie, vokiečiams simpatizuojančio Filovo žo
džiai yra būdingi. Per paskutiniuosius 100-tą metų 
nebuvo pasaulyje krašto, nuoširdžiau prie Rusijos 
prisirišusio kaip Bulgarija. Bulgarai jautėsi esą 
jaunesni rusų broliai, šeimos nariai. Jie globojo iš 
Rusijos pabėgusius emigrantus. Savo laiku Bulgari
joje gyveno ir lietuvių tautos patriarchas Jonas Ba
sanavičius. Dar ir šiandien Varnos mieste yra jo 
vardo gatvė. Bolševikai jos nepanaikino: mat, jų 
akimis žiūrint, ir Basanavičius buvo “rusas”.

Bulgarų valstybė atsirado VU-me amžiuje. 
X-me amžiuje ji siekė nuo Graikijos iki Dunojaus, 
nuo Albanijos iki Juodųjų jūrų. XIV-me amžiuje 
turkai išardė tą imperiją ir valdė ją apie 500 metų.

Pagaliau Rusijos caras, kaip jau minėta, siek
damas įsitvirtinti Dardanelų sąsiauryje, išvarė tur
kus ir pats ėmė bulgarus valdyti. Tačiau reikia pa
sakyti, kad rusų-pravoslavų okupacija bulgarams- 
pravoslavams buvo daug švelnesnė už turkų-muzul- 
monų jungą. Pastarojo nusikračius bulgarų tautoje 
vyko tautinis atgimimas tolimesnės didingos pra
eities prisiminimo ženklu. San Stefano sutartyje 
(1878) bulgarai jau reikalauja grąžinti jiems di
delius Serbijos, Graikijos ir Turkijos plotus. Vo
kietijos ir Austrovengrijos pasipriešinimas, parem
tas dar anglų, sužlugdo didelės bulgarų valstybės 
atkūrimo planus. Bulgarija prisikelia naujam gyve
nimui jau kaip, palyginti, mažas kraštas. Tačiau 
jos karaliai, vadinami carais, iki pat 1944 metų 
siekia atgauti senąsias teritorijas. Dėl jų atgavi
mo 1912-13 metais vyksta vadinamieji Balkanų Ka
rai. Tikslu tas teritorijas atgauti, bulgarai I-jo Pa
saulinio karo metu kariavo austro-vengrų ir vokie
čių pusėj. Mat, tų geidžiamų sričių tuometiniai 
valdytojai buvo atsidūrę Vakarų Aliantų pusėje. 
Tam reikalui Bulgarija paaukojo savo armiją; pra
laimėto karo išdavoje praranda dar ir išėjimą į 
Egėjos jūrą.

Tačiau bulgarų ūMninkai kieti ir užsispyrę 
žmonės.

Antrojo Pasaulinio karo metu hitlerinio Reicho 
diplomatija ir vėl bando mesti meškerę su "revendi- 
kuojamų sričių” masalu. Jiems reikalingas sąjungi
ninkas Balkanuose prieš anglus ir prancūzus. Pa
vyksta.

(Bu* daugiau)

PLANAI BE PASĖKOS
— Atvykęs į Vilnių, aplankiau viškų knygų fondas, išleista visa 

universitetą. Pasiilgau jo senų rū- eilė vertingų bibliografijos ir kny- 
mų dvelkimo. Tačiau turiu pasaky- gotyros leidinių. Artėja šios bib- 
ti, kad pamatytas vaizdas ■ nedžiu- liotekos keturų šimtų metų jubi- 
gino akies, — taip kalbėjo Lite- liejus. ši data bus plačiai pami- 
raiūros ir Meno (rugp. 10) atsto- nėta mūsų ir užsienio spaudoje, 
vui L. Vladimirovas, Jungtinių Tačiau kaip atrodo pati bibliote- 
Tautų bibliotekos New Yorke di- ka?
rektorius, atostogaudamas Palan
goje. Nenudžiuginęs vaizdas Vii- — Puošnioje Smuglevičiaus sa
maus universitete, jo žodžiais, Įėję grindys išklotos paprastomis 
toks: lentomis, dar Muravjovo laikais

— Istorijos ir filologijos fakul- pastatyti laiptai visiškai nudilę,
teto romantiški kiemai vis dar Prigrūstos knygų saugyklos netu- 
(kiek jau tęsiasi remontas!) už- rį paprasčiausių gaisro signaliza- 
versti statybinėm medžiagom ir v’Jno . prietaisų, kuriuos rasime 
laužu, didžioji universiteto arkadų kiekvienoje didesnėje prekybos į- 
dalis užmūryta, mat, prireikė san- monėje... Aukštojo ir. specialinio 
dėlio, seni geležiniai vartai nuim- vidurinio mokslo ministerija ir 
įj universiteto vadovybė, paskendu

si rūpesčiuose, atrodo, visai
— Užėjau į universiteto biblio- apsiprato su tokia bibliotekos būk- 

teką. Biblioteka, kuri sunMais fa- fe.
sietinės okupacijos metais išsaugo
jo fondus ir senovines patalpas, — Savo metu buvo sudaryta do- 
pokario metais dirbdama be galo kumentacija saugyklų priestato 
sunkiose sąlygose, sugebėjo su- statybai, bibliotekos modernizavi- 
tvarkyti didžiulius knygų rinki- mui, Jono bažnyčios pastatų res- 
nius, sukurti darnią katalogų sis- tauravimui. Tačiau statyba bei 
temą, praturtinti savo fondus pa- restauravimo darbai dar nepradė- 
žangiausia tarybine ir užsienio ti, jei neskaitysime kelių darbinin- 
moksline literatūra. Buvo surasta kų, besikrapštančių istorijos ir fi- 
ir atgabenta į Vilnių įvairiose Ru- lologijos fakultete bei Jono bažny- 
sijos ir Ukrainos bibliotekose iš- čioje. Galbūt, į senojo universite- 
saugotos Vilniaus universiteto to pastatus vertėtų laikinai ne- 
knygų kolekcijos, sukauptas tur- leisti turistų, o, pasiraičius ran- 
tingiausias pasaulyje senų lietu- kovės, pradėti numatytus darbus.

lą pakelti už mirusio nuopelnus ir 
su svečiais tau paplotų už “vie- 
ną-antrą kalbelę”??? Ir iš šerme
nų išėjęs ar ir vėl nesiskųsi, kad 
salotos buvo be druskos, alus šil
tas ir tėvai nevaišingi — nusimi
nę?..

Man, pasipiktinęs skaitytojau, 
visuomet liūdna apsilankius Rock
wood’o kapinyne. Palydėjus ar, tik 
šiaip sau, pravažiuojant užMydus. 
Toks, iš pradžių atrodęs, didelis 
dirvonas svetimos žemės kasdiena 
pilnėja ir baigia užaugti kryžiais 
lietuviškų pavardžių. Ir ar ilgai 
dar truks, kol kastuvas pradės kel
ti ir antrojo dirvono Metą molį? 
Ir kai šaltų ir nebylių kapų ei
lė pasieks antrojo dirvono vidurį, 
niekas “komedijų prie kapo” ne
bedarys. Niekas — nes nebus kam! 
Nebeišgirsi nei lietuviško Tėve 
Mūsų, nei Amžinąjį Poilsį, nei 
Marija Marija... Žinau ir aš — 
žinai ir tu, kad lietuvių kapinėse 
laidojami lietuviai ir su jais — da
lelė Lietuvos ir jos tradicijų. Mirš
tame ir blėstame!..

Neužpūski per anksti ir be rei
kalo mažos žvakės, degančios ka
pinių glūdumoje. Jeigu senovėje 
buvo didelė garbė sudegti ant lau
žo raudotojos gūdžiai apraudotam, 
šiadieną dar yra pagarba būti pa
laidotam lietuvišku žodžiu. Tegu 
nevisuomet jis yra toks koks jis 
gal, turėtų būti, tačiau reikėtų 
atsiminti, kad mirtis iš anksto, 
per mėnesį ar du laiko, vizitinės 
kortelės nepalieka, kas Kaune, 
tais laikais, buvo didelė tradicija 
ir paprotys.

Neturime pamiršti, kad mūsų uni
versitetas ir jo biblioteka yra vie
nas vertingiausių ir įdomiausių 
kultūros ir architektūros pa- 
minMų.

(ELTA)

PADĖKA

JONUI BALTARAGIUI mirus, 
visiems draugams, pažįstamiems, užjautusiems mus liūdesio 
valandoje nuoširdžiai dėkojame.

Seimą.

Amerikos gydyojų Sąjungos 
(American Medical Associatios) 
žurnalo vyriausiu redaktoriumi 
yra lietuvis Dr. Z. Danilevičius. 
Jis lygiai aktyviai reiškiasi ir lie
tuvių gyvenime Čikagoje.

— ★ —

Londone (Anglijoje) leidžiamas 
atsMrais sąsiuviniais įvairių auto
rių veikalas “The Second World 
War” 16-sis sąsiuvinys bus gauna
mas Australijoje jau ateinančią 
savaitę. Atkreiptinias dėmesys, 
kad šiame sąsiuvinyje rašoma apie 
Lietuvą pereitame kare: vienas 
pasisakymas ruso sovietinėmis aM- 
mis ir vienas išsamus pasisaky
mas iš lietuviško požiūrio. Žurna
las gaunamas visuose spaudos 
Moskuose. Pritrūkus kreiptis į 
Gordon & Goch Prese Agency 
Sydnejuje.
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SENELIO GODOS

Liepos 25-tos dienos tvarkaraš
tyje numatytos rungtynės, dėl bu
vusių mokykloje egzaminų, su 
LIDCOMBE neįvyko ir atidėtos 
antro rato pabaigai.

Rugpjūčio 1-mą. Neris — New
town. Du mūsų žaidėjai lovos li
goniai. Newtownas negalėdamas 
mūsų gynybos pralaužti iš arti, 
pasigavo mūsų penketuką iš toli. 
Tolimais ir tikrai be galo laimin
gais metimais, pasinaudodami mū
sų neturėjimu pakaitos, mūs ap
tašė 28-38 (10-15) rezultatu, šluo
stant prakaitą verkti nebebuvo 
kada. Atsimokėsime būdami svei
ki.

Rugpiūčio 8-tą. Neris — De La
Salle. Kai jau nėjo mūsų, tiems 
broliukams, su iešmu prie žemės 
priverti — griebėsi ko beišmanė. 
Bet ir jie ligų spaudžiami (tur
būt) buvo tik penki. Du už grie- 
kus “išfollavo”, o likusius 
prarijome 41-27 (22-18)

Rugpiūčio 15-tą. Neris — Dru- 
moyne. Priešas nesudaro penketu
ko ir mums lentelėje užsirašo trys 
geri taškai be prakaito. Šypsomės.

Rugpiūčio 22-rą- Neris — Sum- švilpukas skelbia rezultatą 35-34 
mer Hill. Mūsų gynyba iš “stain
less’ plieno, 
ant šimtosios 
tymas geras. 
(27-18) mūsų 
ūpas.

šiame rate vis dar esame lygūs 
pirmieji ir aną vakarą, žinoma 
ant linksmumo, Western Subs.

sekretorius manęs klausė:— 
jau ir pradėti taurę “Neris” 
viruoti ?"

“Gal 
gra-

Kovo vyrai laimėjo trečias 
rungtynes ir šiuo metu užima tre
čią vietą Hecla turnyre.

Per šias varžybas gerai sužai
dė M. Mikalauskas.

Taškus pelnė: D.
S. Lukoševičius 11, 
kas 8, G. Gustafson
4, J. Liutikas 3, A. Liubianskis 
2.

Atkinson 11, 
M. Mikalaus- 
10, G. Sauka

tris

ANTROJI KOMANDA
26-ta liepos. Neris — Kings- 

grove. Norime išlošti. Visko bijo- 
mės — labiausiai priešo svorio ir 
aukšto ūgio. Visdėlto, taip sakyti, 
po kojomis jiems besiveldami ir 
tarp kojų belandydami ir išlošė
me 31-19 (14-12).

9-tą rugp. Neris — Trinity. 
Toje mokykloje, šalia mokytojų, 
visi mokiniai — japonai. Ir krep
šininkai japoniukai. Jau iš anks
to žinojome, juos matę su kitais 
lošiant, kad mums bus :—- “Ach į.W. moterų rinktinę, 
so ach so”. Ir buvo, bet 
“ach so" 22-42 (22-5).

Kitiems net po šimtuką 
skaito.

16-tą rugpiūčio. Neris — 
Ne be vargo, bet su malonumu 
rezultatas kalba 42-34 (18-20)
mūsų naudai. Atsigausime.

23-čią rugpiūčio. Neris — No
mads. Pirmaujanti šiose žaidynėse 
komanda. Kieta kova ir paskutinis

Moterų komnada pralaimėjo 
Barberians komandai 49-17.

Kovo klubo valdyba, ir spor
tininkai sveikina A. Jamieson ir 
J. Kraucevičių 
tišką šeimą.

A. Jamieson 
žaidžia lietuvių 
je. Ne kartą buvo išrinkta į N.

sukūrusius spor-

jau keletą metų 
moterų komando-

tik:—

jie at-

Sdrut

Alekso “rebounds” 
sekundės. Visų mė-

Rezultatas 57-36
naudai — geras ir

(12-11) mūsų naudai. Deja esa
me be, jau reikalingų, uniformų 
ir 3 liuosi metimai techniškai už 
tai pabaudai ir rodosi, tokiu 
menkniekiu mums surištos rankos 
neleidžia apsiginti. Ir laimėjimas 
pavirsta į nuostolį 35-37 mūsų 
nenaudai.

J. Kraucevičius žinomas rus vien 
tik Kovo klube, bet visų Austra
lijos lietuvių sportininkų tarpe, 
žaidžia krepšinį ir tinklinį virš 
dešimties metų. Nekartą Jurgis 
dirbo ir klubo valdyboje, Visuo
met remia klubą ir neveltui va
dinamas “Kovo” didžiausiu darbi
ninku.

Jaunieji savo povestuvinę kelio
nę pasirinko šiltuosius Quenslan- 
do pajūrius.

Abu jaunieji pasiruošę daly
vauti ateinančioje Sporto Šven
tėje Adelaidėje.

Kukutis

Sportininkai ir klubo valdyba 
siunčiai širdingiausius linkėjimus 
sportininkei Bladzevičiūtei ir A. 
Šimkui jų susižiedavimo proga.

VA.

PSICHINE CHIRURGIJA
Park, S.A., tel. 762382 — psichi
nių jėgų pagelba teikdamas jis iš
bus apie du mėnesius.

Už pagelbą nustatyto atlygini
mo nėra, bet aukos dėkingai pri
imamos.

Apie gydūno Palitayan darbų 
pradžią Adelaidėje ir bendrai apie 
tokių gydūnų praktiką Filipinuo
se Mūsą Pastogės 
numatau paruošti 
straipsnį. Tuo tarpu 
skaitytojus trumpai
su ponios M. Robinson pranešimu, 
kurį padarė Adelaidėje 1966 m.

skaitytojams 
dar vieną 

dar norėčiau 
supažindinti

dalis. O kai 
pav. kraujo 
žmogaus j 
vien rankos

kuriuos pagy- 
transfuziją iš 
ligonio kūną, 
mostelėjimu.

Ją pradėjo gydyti Terte Manilo
je patvarkydamas kalbos garso 
neišduodančią gerklę ir iš krūti
nės išimdamas plaučių gabalą. 
Prieš tai p. Robinson buvo stebė
jusi kitoms keturioms moterims 
daromas operacijas kurių viena 
buvo padaryta ir presidento John- 
sono seserietei. Operacijos užtruk 
davusios apie vieną minutę. Iš pir
mos ligonės vidurių Terte išėmė 
pupos didumo akmenėlį kurį p. 
Robinson įsidėjo į spirito bonku- 
tę ištyrimui. Iš kitos pacientės di
delio pilvo jis ištraukė dviejų pė
dų ilgumo kokios tai kūno medžia
gos gabalą. Savo pasikalbėjimus 
su tom poniom ji užfiksavo mag
netofono juostelėj. Jos pasisakė,

Jai buvo padarytos keturios sėk
mingos psichinės operacijos Be to, 
ji yra mačiusi apie 100 kitiems kad jokio skausmo operacijų me- 
ligoniams daromų operacijų ir tu nejautusios.

Vėliau kitas gydūnas iš p. Ro
binson užpakalinės kaklo dalies,

Dažnai žmonės sako, kad pase
nęs žmogus suvaikėja. Pasenau gi 
ir aš. Nesakyčiau, kad senas su- 
vaikėji, bet tiktai gal dažniau ir 
vis j jaunesnes dienas atsimini
mais grįžti. Vis daugiau prisime
ni ir labiau ilgiesi. Sugįžt norė
tųsi į tuos laikus, į tas vietas; 
kartais gal klaidą kokią atitaisy
ti, bet dažniau to stipraus ir jau
no gyvenimo džiaugsmo. Ar vie
nas kada sėdi, ar kad ir būrio žmo- — Kas tau, 
nių apsuptas; taip ir nuklysti min
timis namo, ir jie visi vilkstine 
pas tave ateina...

Sėdėjom taip visi sykiu sodely 
po pietų. Kalbėt lyg tingu, o tyla 
tokia maloniai pilna ir sunki, lyg 
varvanti uoga saulėkaitoj ištir
pus. Mintys tokios didelės, kad ro
dos į ranką paimtum ir parodyt 
galėtum, jei kas žinoti norėtų, 
žiūriu į savo trobos kreciuotą sto
gą, o ano šiaudinio su žirgeliais 
ir balandžių loviukais pastogėj il
giuosi. Nors brangi pasidarė jau 
ir šitoji troba. Juokėsi žmonės, 
kaip pirkau. Sakė: — jau tavo 
namas, Rapolai, tai kaip ciocės 
Veronikos atlaidinis apatnykas — 
visas su krecėm apsiūtas. — O 
mes pripratom ir gyvenam; dabar 
jau sunku būtų atsiskirti. Penkio- 
liką metų šitoj troboj. Čia vaikų 
klegesio buvo pilna, čia verkė Mor
ta dukteris išleisdama, čia mar
čias su duona ir druska sutikom. 
Matė ji mūsų vargo, matė ir biš- 
kį džiaugsmo. Girdėjo močią nak
timis dūsaujant, žino mūsų skaus
mą; žino, kad ilgesys kartais toks 
didelis, kaip nakties tamsuma... 
Ech, seno žmogaus širdies ir jau
ni jau nebesupranta. Parduok, gir
di, tėvai nusiprk kitą kokiam ra
miam priemiesty. Neišmanėliai! 
Juk ji mūsų, juk jau dabar pra
važiuodamas lietuvis kitam paro
do: — čia su ta balta tvoriuke ir 
beržu po langais Rapolo troba. — 
Kaip kadaise namie, kito sodžiaus 
žmonės botagu pamoję sakydavo: 
— va tas kryžius su Rūpintojė
liu prie vartų ir žaliais žirgeliais 
tai Rapolo gyvenimas. — Tik čia

nekas gyvenimu nevadina. Namas — tai už ką tu, Pranciškau, jį nu- 
troba; gyvenimas liko tenai. Gal 
dėlto ir širdis vis tenai bėga...

Žiūriu žiūrėdamas, kad man 
reiks jau užlipti kada palopyti sa
vo stogą, ba jau kartais smarkiau 
lyjant, Mortai už kalnieriaus ima 
lašnoti virtuvėje. Prisiminiau, kai 
sykį su dėde Pranciškum klojimo 
stogą lopėm ir net juokas paėmė.

Rapolai, — už
klausė Dzidoriukė, — kad pate 
sau vienas ir dar dienos šviesoj 
juokiesi? —

— Apie stogą rūpinuos ir prisi
miniau senąjį Pranciškų — sa
kau.

— Ar tą melagį tavo dėdę? 
Klausia Dzidoriukė.

— Taigi, tą patį. — Sakau. — 
Kito tokio 
nojo, kad 
kėdavo.

— Kaip 
nas? — paklausė Kairys.

— Dar didesnis melagis už aną.
— Lyg būtų pažinus Lapiną, sako 
Dzidoriukė.

— Ne toks jau blogas, — Sakau,
— Jis daugiau juoko pridaryda
vo, o blogo niekam jokio. Sykį ma
ne tėvas pristatė jam padėti mūsų 
klojimo stogą palopyt, ba jis nu
simanė. Mat, kad ir šiaudais, bet 
buvo kiti stogadengiai specialistai. 
Jis klojo kūlelius ,o aš gryžteles 
jam sukau. Pabaigėm vieną šiau
dų kūlį; pasiuntė mane į jaują 
atnešti kito. Kol sulaksčiau pro 
šalį skrido orlakis. Aš nepaspė
jau nė pažiūrėti gerai, ba pas 
mus orlakis tuo laiku buvo didelė 
retenybė ir išgirdę visas sodžius 
puldavom žiūrėti. Pro pat stogą lė 
kė ir ko nenuvertė dėdės nuo kū- 
turio. Supykęs Pranciškus palei
do į jį kūjeliu. Nepataikė, tik 
kūjelį numetė į kaimyno 
Augės Mykolo bulbes. Aš tada bu
vau maždaug tik gero piemenio 
amžiaus ir maniau, kad dėdė tą 
ortakį numušti norėjo. Su pagarba 
apie tą dėdės žygį visam sodžiui 
pasakojau. Klausinėjo kaimynai:

kaime nebuvo. Visi 
meluoja, bet vistiek

ži- 
ti-

Krėvės kerdžius Lapi-

mušti norėjai? O Pranciškus nė 
nemirksi: — O ko kelio nežiūri, 
britvonai ? Nuo stogo būtų dar ma
ne nuvertę. Baras, vajavojas, vie
nas kitam kumsčia po nosim pa- 
makaruodami. Paleidau kūjeliu į 
sparną, kad net pakrypo. Būt iš
kritę, kad kiek. Ale tuoj nustojo 
lasavot išsigandę. — Kaimynai vėl 
klausia: — tai ar negirdėjai, ko 
jie barės? — O Pranciškus aiš
kiausiai girdėjo: — Dėl mergos ko 
kios miesčionkos pasileidėlės, kur 
su kareiviais valkiojas. — Ir tik 
po kiek laiko kaimynai susipran
ta, kad per tokį birbimą jie ne
galėjo jų lasavojimo girdėti. To
kie buvo jo melai ir panašūs. Re
krūtuose išbuvo daugel metų, svie
to matęs. Klausdavo žmonės oro 
įspėti, atspėdavo permainas oro ir 
svieto, žinojo kada kokie karai pra 
sidės, nes karalienės Mikaldos 
pranašystės mintinai žinojo. Ar- 
kangelske buvo pirkęs čebatus, ku
riuos 40 metų dėvėjo, o kaip sū
nui atidavė, tas per vieną vasa- 
rė nudremžė. —

— Gerai jam nedėvėti, — sako 
Dzidoriuke, — iki šventoriaus atei
davo basas, batus per petį persi
metęs. Pašventory apsiaudavo ir 
bažnyčioj tik pabuvęs su batais 
vėl nusiaudavo pašventory ir ba
sas eidavo namo. O sūnus jau iš 
namų apsiavęs eidavo, tai kur...—
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— Su totoriais buvo kumelės 
pieno gėręs — pertraukiu Dzido- 
riukę, — Už tai buvo stiprus, kaip 
totoriaus arklys. Petrograde, jo 
šviesybė caras Nikalojus tik per 
kokius du sieksnius nuo jo yra 
karietoj baltais arkliais pravažia
vęs. Vengrijoj pliene (belaisvėj) 
šešias bačkas bulbių pre dieną pri- 
skuedavęs ir kad kiek būtų vin- 
gierką pačią parsivežęs, tik pa
bijojo, kad su vingierka matušė 
nesusirokuos. Pabėgo iš plieno. Ne 
tiek iš belaisvės, įdėk nuo tos 
vingierkos. Tai toks buvo mūsų 
dėdė. Jeigu kaime jaujoj ar pirty 
vaidenosi kokie velniai .ateidavo 
prašyt Pranciškaus, kad išgainio
tų. Ir jau vargas tam velniui, pa
puolusiam į jo rankas. Nutvėręs 
tiek lupdavo, nė velnio dvasios 
nepaklausydamas ar dar kvėpuo
ja. Tiek primušdavo, kad velnias 
kaukiamas išsinerdavo iš savo ska
ros ir plikas bėgdavo atgal į pek
lą. Skūrą dėdė ant durų staktos 
pakabindavo ir jau nė joks, kad 
ir nususęs velnelis į tą vietą ne
beateis. Mūsų jaujoj kabojo tokia, 
į kučkailį sudžiūvus velniaskūrė, 
už tai pas mus niekur nesivaide
no. Tik į pirtį kartais ateidavo 
laumės pasivanoti ir baba vis liep
davo paskutiniems išeinant užpilti 
vandens ant karštų akmenų lau
mėms ant šilimos. Ir nevalnia bū
davo vėluotis, ba po vidurnakčio 
pirtis laumių ir jei ras, tai dar 
gali supykti. Mūsų sodžius geruo
ju su laumėm sugyvenom nuo senų 
senovės, o gal ir jos Pranciškaus 
ib; ‘OABppąu sątunni pejĮ -ęSusAud 
visi žinojom. Mano maželis brolis, 
dar kaip pas brolienę ant prieklė
čio per naktis sėdėdavo, sykį pa
ryčiais pakluonėm grįždamas iš 
Bedrių girdėjo mūsų pirty šne
kant ir učėčke vandeniu teliifi- 
kuojantis. Rytą nuėjęs galėjai ras
ti žymes ant plauti], kur jų sėdė
ta. Kartais ir jų kaduginę vantą 
rasdavom, ba laumės nesivanoja 
su beržine. Taigi, ne visi turėjo 
tokį dėdę. Pranciškų.

jimai jai esą padarę gilaus įspū
džio.

Kai aš paklausiau, ar būtų ga
lima vieną iš tokių psichinės ope
racijas darančių gydūnų pakvies
ti Adelaidėn, ji pasakė kad būtų 
galima, jeigu susidarytų grupė 
ligonių, kurie savo aukomis galė
tų padengti jo kelionės ir pra
gyvenimo išlaidas.

i V. Morky»

kitų stebėtojų pranešimu, ištrau
kė muskulų audinio gabaliuką jos 
kūno pirštais neliesdamas. šį 
kartą ji pajutusi lyg adatos dūri
mo sukeltą skausmą ir deginantį 
jausmą kakle.

Nors ir nelabai garsiai bet aiš
kiai kalbėdama p. Robinson pa
reiškė, kad ji esanti labai paten
kinta gydymo rezultatais ir kad 
kitų ligonių gydymai bei pagi-

Ar galima žmogaus kūne psi
chinių jėgų pagelba atlikti chirur
gines operacijas — pavyzdžiui iš 
vidurių išimti vėžį vienos minutės 
laikotarpy — be chirurginių ins
trumentų, be antiseptinių ir anas- 
tetinių priemonių, be skausmo, o 
dažnai ir e kraujo lašo, nepalie
kant žaizdos užgijimo rando? At
rodo, kad galima.

Filipinų salyne jau yra virš 40 
tokių “healers” arba psichinių 
“gydūnų” kurie gydo žmones nuo 
įvairių ligų, dažniausia savo pirš
tais iš ligonio kūno išimdami pik
tybinius auglius, širdies blokus rugpiūčio mėn. grįždama su savo 
bei kitas patologinių audinių ar vyru į Vakarų Australiją, 
organų 
dymus, 
sveiko 
atlieka

Užuominų apie parapsichologi- parsivežė savo stebėjimų metu pa- 
nius pagijimus bei pagydymus e- 
su girdėjęs Munchene lankydamas 
Psichinių Tyrinėjimų ir Psichote
rapijos Institutą. Atvykęs į Aus
traliją spaudoje pradėjau sekti 
Harry Edwards rankų palietimais 
Anglijoj atliekamus staigių pagy
dymų darbus. Vėliau parapsicho
loginėj literatūroj pradėjau rasti 
žinių ir apie filipinų ’’stebuklada- ną dieną, didžiai nustebęs, 
rius”. Tačiau parapsichologinio 
gydymo būdais ypatingai pradė
jau domėtis 1959 metais nusivy
lęs scientologų organizacija bei 
metęs scientologijos praktiką.

Vėliau apsirgęs poros metų lai
kotarpy mediciniškai nepagydy
tais negalavimais buvau pradėjęs 
ruoštis metinų atostogų metu va
žiuoti į Manilą pasigydyti, o jei
gu būtų galima, ir pasimokyti psi
chinės “Chirurgijos” būdu žmo
nių gydymo meno.

Bet šiais metais susipažinęs su 
p. R. J. Stent, kuris tokio gydy
mo praktikos mokėsi Baguio City 
būdamas gydūno Placido Palitay
an assistentu, nusprendėm tą “ste
bukladarį” pasikviesti Adelaidėn. 
Tuoj po Velykų aš pridėjau trūks
tamą pinigų sumą ir p. Stent lėk
tuvu bendrovei įmokėjo ?1000 Fi
lipinų valdžios taxai sumokėti ir ma priežastis jų skyryboms, 
kelionės išlaidoms padengti.

Ir taip dėl fizinių ir nervinių 
ligų, o ypač dėl mediciniškai sun
kiai pagydomų ligų, (pav. leukemi
ja), kad ir nepaprastu bet vis dėl
to pigiu būdu pasveikti norinčių 
žmonių labui, nugalėjęs įvarias dus per Atlantą į Martinižue sa- gelio tautų: universitetai jam pri- buvo ir Lietuvoje, bet jie ypač 
valdiškas kliūtis, gydūnas Palitay
an rugpiūčio 16 d. nusileido Ade
laidės aerodrome. P. Stent namuo
se — 135 Ayres Ave., Melrouse

gamintą, filmą.

KOVOS ISTORIJA
Kaip pasakoja legenda, viskas 

prasidėjo 575 m. po Kristaus gi
mimo, kai Kaldi, arabų piemens, 
ganomos ožkos atrado kavą. Vie-

Kaldi 
pastebėjo, kad jo ožkos šoko pies
tu ir netvėrė savo kailyje, kai 
grybžtelėdamos prisiragavo uo
gų nuo kavos medžio. Būdamas ga
na smalsokas, Kaldi 
uogas užplikyti — 
gaivinantį gėrimą, 
prasidėjo pirmoji 
tsch.”

Kaldžio draugai arabai suėjo pa
ragauti naujo gėrimo, pamėgo jį 
ir pavadino Kahwah. Greitai Kal
džio paslaptis išlindo iš maišo, o 
to gėrimo naudojimas papilto 
sparčiai visoje Arabijoje.
Nėra, kavos— neturi nei žmonos 

Iš Arabijos kavos vartojimas 
persimetė į Turkiją, kur ji ypač 
išpopuliarėjo. Ji pasidarė taip bū
tina turkų gyvenime, kad turkui 
nepajėgian pristatyti kavos savo 
žmonai, situacija buvo pakanka-

JAV-ės suvartoja daugiau dviejų 
trečdalių Pietų Amerikos metinio 
kavos derliaus.

15-tame šimtmetyje Europos

garsiausiose kavinėse viso pasau
lio meno, literatūros, muzikos, pra 
monės ir politikis plėtojimasis bu
vo didžiai skatinamas, kai to lai
kotarpio didieji vyrai susitikdavo 
pasikalbėti bei pasitarti, išgerti

kavos puoduką ir pažiūrėti vaidi
nimo, garsių aktorių suvaidinto. 
Dabargi beveik kiekviena ameri
kiečių įstaiga turi vadinamą 
“coffee break" du kartu dienoje.

(Drp.)

ĮDOMŪS faktai

pamėgino tas 
ir jis atrado 
Tokiu būdu 
“Kaffe Kla-

Karalįaus įsakymu kavos sėklos
i P. Ameriką

1723 m. Prancūzijos karalius
Liudvikas XIV įsakė kapt. Mathi
eu De Glien pervežti kavos grū- garbos ženklais apdovanotas dau- jis paruošia vasaros metu. Bebrų

paruošė Bill Wilson

"Darbštus kaip bebras" pilnai 
atitinka šio gyvulėlio charakterį. 
Jis ne tik medžius kerta, bet sta
to namus, užtvankas, kartais pil
nai užtvenkia upes. Bebrai namus

iPernai miręs Walt Disney, įvai
rių pieštų charakterių (komikų) 
ir filmų, autorius yra pats po
puliariausias žmogus pasaulyje. 
Jo dėmesys buvo sukoncentruotas
vaikams ir jaunimui, kurio sukur- statosi 'vidury ežero su povandeni- 
ti įvairūs įsivaizduoti charakteriai 
džiugina ne tik jaunuosius, bet ir 
vyresniuosius visame pasaulyje. 
Už jo darbus jis buvo įvairiais pa-

niu išėjimu. Kai žiema sukausto 
ledu ežerą, povandeniniai išėjimai 
įgalina bebrą ir jo šeimą pasiek
ti savo maisto sandėlius, kuriuos

lą. Iš čia kava surado kelią į Pie- pažino garbės laipsnius, švietimo paplitę Amerikoje, 
tų Ameriką, kuri šiandien paga- ir auklėjimo įstaigos įvertino jo 
mina gerokai didesnę pusę viso veiklos teigiamą auklėjimo ir švie- 
pasaulio kavos atsargų. Vien tik timo reikšmę.

Mokslininkai atkreipė dėmesį 
tai, kaip regėjimas tampriai su
sietas su skonio pajutimu. Pra
vesta eilė bandymų parodė, kad 
tuos pačius daiktus valgant pa
tamsy neatskiriama, kas valgoma. 
Taip žmogus nematydamas neski
ria, ar jis valgo baltą ar juodą 
duoną, atrodo vienodo skonio įvai
rūs konservuoti vaisiai ir daržovės. 
Yra eilė produktų, kurių skonį pa
junti tik matydamas.

— Ar tu čia mums pasaką sa
kai, Rapolai, — klausia Petras, 
— ar čia teisybė taip buvo?

— Teisybė, — sakau. — Galiu 
dar dėdės fotografiją parodyt. 
Šliūbinę, ba jis mano mamos sese
rį ženijos. Stovi toks ūsą paraitąs, 
dargi net su carsku surdotu apsi
vilkęs, kuris tikriausia dar kaba 
namie kurs ant gembės. Nudėvėt 
jau nė sūnus nebepajėgė, o su ak
sominiais klepais juk neimsi meš- 
lavežėnf! Nebėr jau amžinatelsio, 
o aš jį dar kaip gyvą matau.... 
Visi, kaip gyvi... Ir jaują, pirti, 
plautus laumių nusėdėtus... Visus.. 
Rodos dar tik vakar į tremtį ėjau- 
o jau šitiek metų... —

Papasakojau ir krūtinėj skaudu
lys jau lyg nebe toks aštrus, ka- 
žikaip mielas... Namie pabuvo
jau....

Rapolas
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

1968 m.rugpiūčio 25 d. kun. P. 
Mortūzass niukasteliečiams atnaša 
vo mišias lietuviškai. Sakydamas 
pamokymus sielovadas pareiškė, 
kad gražu, kada maldininkai su
tartinai ir garsiai meldžiasi, gra
žiau, kada choras gieda, o gra
žiausia, kada gieda visa kongre
gacija. Todėl visiems maldinin
kams patarė išmokti ir sugiedoti 
“Tėve mūsų” ir kitas lengvas 
giesmes. Tačiau niukasteliečiai 
nutarė palaukti, kol naujas gies
mes išmoks giedoti choristai, ta
da gavę iš kur nors gaidas visi 
bandys savo balsais dvigubai 
Dievą pagarbinti. Sekančios lietu
viškos pamaldos įvyks rugsėjo 22 
d. 7 vai. p.p. Gal tamsoje susirin
kę maldininkai įgaus drąsos ir už
trauks, kaip Lietuvoje per miš
parus.

14 metų Vida Levickaitė išskri
do į Naują Gvinėją aplankyti ten 
gyvenančią seserį Nijolę. Jaunoji 
Vida prieš kelionę džiaugėsi ir 
svajojo apie tolimą kelionę ir į- 
vairiausius nuotykius paslaptin
gose tropinėse džiunglėse. Tėvų 
nuvežta į Sidnėjaus aerodromą 
ir pamačiusi didžiulį lėktuvą, jau
noji Vida pradėjo maldauti moti
nos, kad ji perimtų bilietą ir skris
tų aplankyti senai matytą vyres
nę dukterį Nijolę.

Šnekutis

MELBOURNE
RENKAS VYRAI — ŽYGIS BUS!

Vaikšto Melbourno vyrai, kaip 
gaidžiai pentinuoti ir vien tik 
giriasi, kad jų seklyčia už mote
rų gražesnė. Jų langų užuolaidos, 
girdi, iš tikro mėlynažiedžio li
no austos ir grynu gryniausiu si
dabru pamuštos, kaip naujieji pi
nigai. Lubose kaba kukavimo 
medžio lempa; didelė, kaip Vik
torijos parlamente, ir šviesi, kad 
kada posėdžiaujant net ir beraš
tis sekretorius matys užprotoko
luoti organizacinius griekus. Gir
di, tik krištolas toks pat esąs, 
kaip moterų seklyčioj, ant sienų 
paveikslai, sako, pinigais neįper
kami; tokie jau gražūs. Stalas, 
girdi, toks didelis, kad dviem tra- 
•kais vežti reikėjo ir ne bile ba
joro troboj tokį rasi. Melburniš- 
kiai susistarę pripirko minkštu kė
džių kas po vieną, kas po dvi. Ir 
pasakykit jūs man, kur rasite ki
tus tokius puikius žmones? Vie
ningi, kultūringi ir tikrai nuošir
džiai duosnūs. Ir jeigu tie vy
rai nemeluoja, tai sakyčiau, kad 
tikrai būtų į ką pažiūrėt ir kuo 
girtis. Tik aš, žinote, ant vyrų 
neturiu akies; man su moterimis 
geriau išeina biznis. Jos man kai 
ka^a tai vėdarą kokį pasuka už 
malimą liežuvų ju naudai, tai 
šiaip ką. Iš vyru gauni bankrut- 
kei tabokos ir viskas. Žmonės kal
ba, kad vyrai pradėjo keistis. Da
bar sako, kad jie patys vėl bu
fetą laikys tame atidarymo po
būvy su visokiais labai mandriais 
patiekalais. (Kad tik vėl žirninių 
blynų iškeptų. Ai, kaip skanūs 
aną sykį buvo). Gėrimų, sako, vėl 
būsią įvairiausių; net ir gulbės 
pieno, jeigu kas mėgsta. Po pa
šventinimo per atidaryma, sakė, 
duos ir nešvęsto vandenėlio.

Ateikim visi, sakyčiau, į atida-

Politikos
(Atkelta 1

tuacijos Čekoslovakijoje ir eko
nominių sankcijų iš vakarų, so
vietai nuteisė lygtinai socializmo 
griovėjus: partijos lyderį Dub- 
čeką, prez. Svobodą, premjerą Cer- 
niką ir nacionalinės asemblėjos 
vadą Smrkovsky.

Pravda ir šiuo kartu rado išeitį. 
Neminėdama kaltinamųjų sąrašo, 
Pravda vaizdžiai apibūdino tari- 
mosi fazes ir prieitas bendras iš
vadas. Taigi, saugodami čekus nuo 
jneonacistinių pavojų. Sov. Są
junga pasiūlė apsaugoti Čekoslo
vakijos pietvakarių sienas. (T.y. 
vak. Vokietijos ir Austrijos). To
kį pasiūlymą čekų vyriausybė 
vienbalsiai priėmusi, nes tas pa
lengvins pačių čekų apsisaugoji
mo naštą.

SOVIETŲ ULTIMATUMAS

Po penkių dienų tardymo, grą- 
symų liberalizmo vadams mirti
mi ir kerštu visai tautai, čekų 
centrinio komiteto ir partijos na
riai buvo priversti kapituliuota ir 
paklusti Maskvo reikalavimams. 
Kremliaus kaliniai (Dubčekas, 
Cernikas, Smrkovsskis ir Svobo
da) moraliai pažeminti ir fiziškai 
palaužti sugrįžo į sovietų pa
vergtą Prahą.

Kraštas savo didvyrių laukė su 
dideliu neramumu, čekų užsitę- 
susios demonstracijos ir streikai 
nieko nepadėjo, šauksmas į laisvą 

rymo pobūvį. Iš mūsų ir mums 
tai įrengta, todėl reikia pastiprin
ti kertės, kad sienojai neiširtų ir 
lietuviška gyvybė visada klestėtų. 
Neužmirškit! Sekantį šeštadienį 
6 valandą vakare Lietuvių Na
muose, 50 Errol Str. North Mel
bourne. Aha, teisybė, sakė, kad 
ir programa bus. Sakyčiau, bū
tinai neikia visiems ateiti, kaipgi 
kitaip?

Argus

ADELAIDE
LITUANIA LINKSMINASI

(Gražus Lituania choro balius 
Adelaidėje)

Aną dieną Mūsų Pastogėje, kal
bant apie būsimus balius, buvo vi
sai teisingai pastebėta, kad ti
kriausiai ir Adelaidėje rugpiūčio 
17 dieną kasnors baliavos. Ade
laidėje beveik kas šeštadieniais 
rengiamas vienoks arba kitoks ba
lius. Jie čia yra virtę pagrindi
niais išteklių padidinimo šalti
niais, tačiau jų gausumas ir mo
notoniškumas tą išteklių didinimą 
daro labai ribotu. Kartais rengė
jai vos suveda galą su galu.

Ir Lituania choras, kaip ir ki
tos lietuviškos organizacijos, tu
ri savo metinius balius. Šiųmeti
nis balius vyko labai jau nepa
lankioj “konjunktūroj”: prieš sa
vaitę buvo Debiutančių Balius 
(naujiena Adelaidėje), kurį ori
ginaliai suorganizavo ir jaunat
viškai pravedė Adelaidės lietuviai 
skautai, o rugpiūčio pabaigai 
(31 dienai) buvo užplanuotas ir 
pareklamuotas kitas naujas balia- 
vojimo nusidavimas — Adelaidės 
vyru okteto koncertas-balius, su 
krikštynų iškilmėm ir pastiprini
mais iš Melbourno jų vyrų okte
tu.

Tačiau baiminimasis buvo visai 
nepagristas — i lituania choro 
metini balių atsilankė tiek svečiu, 
kad reikėjo nenaudoti visus šoni
nius kambarius ir abi sales jiems 
susodinti.

Lituania choras, lygiai kaip ir 
visi kiti Australuos lietuviu cho
rai. šiuo metu stipriai apsikrovęs 
darbais Jubiliejiniu Metų Dainų 
Šventei. Papildomi darbai, kurių 
pareikalavo metinis balius, visam 
chorui, kain vienetui, našta dar 
labiau pasunkino, bet cchoristai 
tuos sunkumus pamiršo ir balių 
rūpestingai ruošė, turėdami prieš 

TAUTOS ŠVENTĖ SYDNEJUJE
ŠEŠTADIENI. Rugsėjo 7 d., Bankstowno “Dainavos” salėje 

Tautos šventės Minėjimas. Programą atlieka Sydnėiaus lietuviškas 
jaunimas. Ve’ks Sydnėjaus Moterų Socialinės Globos Draugijos 
bufetas. Pradžia 7 vai.

SEKMADIENĮ, Rugsėjo 8 d., 3 vai., St. Marvs Katedroje Svd- 
nėjuje, Jo Eminencija Kardinolas Gilroy laikvs iškilmingas M'šias. 
Giedos “Dainos” choras, vadovaujamas p. K. Kavaliausko. Mišių 
metu bus teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas. Kviečiama kuo 
Jaučiau dalyvauti tautiniuose rūbuose. Jaunimas prašomas daly
vauti organizuotai.

Sydnėjaus Apylinkės
Valdyba

vingiuose
š psl. 1)

pasaulį ir į Jungtines Tautas 
taip pat buvo bergždžias. Beliko 
tik remtis ir tikėtis Kremliaus 
gera valia ir vyriausybės mažu 
pralaimėjimu norint išgelbėti tau
tą.

Sugrįžusieji iš Maskvos nesiruo
šė gyventojams patiekti pilną so
vietiškų reikalavimų sąrašą. Vy
riausybė taip pat nešoko keturio
mis jų vykdyti. Ji laukė, kol so
vietų tankai pajudės į vak. Vokie
tijos pasienį ir masiniai areštai, 
kaip žadėta Maskvoje, bus sustab
dyti.

Invazijos metu prezidentas Svo
boda nebuvo areštuotas, bet ir 
jam pasirinkimas nedidelis. Neati
dėliojant jis privalės sudaryti vy
riausybę pagal Maskvos okupanto 
paskirtą sąrašą. Nesilaikant to, 
sovietai ultimatyviai grąsina in
korporuoti Slovakiją, Moldaviją ir 
Bohemiją "j draugiškas tarybų 
socialistines respublikas”.

LIBERALIZMO KAINA

Liberalizmo sąjūdis Čekoslovaki
joje kraštui atsies brangia ir kru
vina kaina. Nesvarbu, kokiais pa
siteisinimais sovietą kvailins pa
saulį, tačiau faktas, kad sovietai 
liks jų žemėje. Liberalizmo atža
los iš šaknų bus išrautos ir su
naikintos.

Čekų sspauda bus cenzūruojama 
— laisvas žodis baudžiamas kalė-

akis tikslą: padidinti savo ištek
lius. Jų reikės priimant ir globo
jant kitų kolonijų kolegas daino- 
rius, suskridusius į Adelaidę Lie
tuvių Dienoms. Ir ypač malonu, 
kad šį tikslą puikiausiai suprato 
visi į balių atsilankę adelaidiš- 
kiai, ištikimi Lituania choro ger
bėjai ir lietuviškos dainos mylė
tojai.

Kiekvieno pasilinskminimo nuo
taiką sukuria patys šeimininkai. 
O Lituania choristės ir choristai, 
bičiuliškai susijungę su baliaus 
svečiais, sudarė pasigėrėtinai ma
lonią nuotaiką. Daugis svečių, ba
liui pasibaigus, skirstydamiesi pa
kartotinai dėkojo. Girdi, seniai 
jie taip nuotaikingai praleidę lai
ką.

A. Lėlio orkestras, B. Kmitai- 
tės-Mikužienės refrenai šokiams, 
o taip pat gausiai maistu padeng
ti ir gėlėmis papuošti stalai pri
sidėjo prie atgaivinančios i__
taikos.

L-»

IŠRINKTI KRAŠTO 
TARYBOS ATSTOVAI

Rugpiūčio 4 d. visuotiniame apy- 
linkėss susirinkime buvo renkami 
Krašto Tarybos atstovai 1969-70 
metų kadencijai. Adelaidės apylin
kė rinko 15 atstovų- Iš 22 pasiū
lytų išrinkti: J. Arminas, J. Biels
kis, S. Dunda, V. Marcinkevičius, 
B. Marmukonis. L. Martinkus. A. 
Morkūnas, A. Norkūnas, V. Petkū- 
nas, L Pocienė, M. Pocius, V. Ra
ginis, Stalba, A. Šerelis, R. Urmo
nas. Kandidatais paliko A. Maže
lis, V. Linkus, V. Radzevičius.

Pranešimus susirinkimui skaitė 
Fed. Baltų Tarybos atstovas V. 
Linkus. Pavergtų Tautų K-to ats
tovas N. Neverauskas. Tarybos 
atstovu seniūnas V. Raginis, Lie
tuvių Dienų Prezidiumo pirminin
kas Jz. Lapšys ir Apyl. Valdy
bos pirm. Č. Žamoiskis.

Kai kurie pranešimai iššaukė 
gyvas diskusijas ir privedė prie 
balsavimų.

Iwko pasikeitimu ir apylinkės 
valdyboje: architektas E. Kaliba- 
tas, valdvbos narys švietimo ir 
kultūros reikalams, išvyko darbo 
reikalais i Tasmaniią ir jo vieton 
toms pačioms nareiooms iėio pir
masis kandidatas B. Straukas.

Vvtantas Neverauskas nusitrau
kė iš Paver°tn Tautu Komiteto. 
Šiame Komitete lietuvius sutiko 
atstovauti u. V. Petkūnas.

Adis

PADEKA
Artėjant Vilniaus pagrobimo, 

padaryto mūsų kaimvnų “broliu” 
lenku, 48 metu gedulo metinėms, 
noriu priminti, kad aš gimęs anais 
laikais Vilniaus kra^e po lenkų 
okunacija ir vis lenkams skver
biantis giliau i lietuviu žeme ligi 
Šventosios upės vis dar vykstant 
zoniniams susirėmimams mano tė
viškė buvo išvaduota garsiojo P. 
šiaudinio partizanu būrio ir Gele
žinio Vilko šimtinės, kuriuose da
lyvavo čion Adelaidėje gyvenan
tieji — nenriklausomvbės kovų 
nartizanas Mykolas Varoneckas, 
šįmet atšventė 60 metu sukaktį, 
ir savanoris kūrėjas Vvties Kry
žiaus kavalierius Griežinio Vilko 
dragūnas T eonas Vasiliūnas, ku
riems aš reiškiu didžią pagarba ir 
padėką. Jų dėka aš tada kūdikis 
užaugau nepriklausomoje Lietu
voje prie “kruvinojo niūvio” (de
markacijos linijos). Ačiū.

Petra* Juodka
Lietuvos Šaulių Sąjungos 

šaulys Dragūnas,
Lietuvos Savisaugos Daliniu Tė
vynės Apsaugos Rinktinės karys 

ramovėnas

jimu. Čekų armija nustos auten
tiškumo ir bus įtraukta po ta pa
čia — kruvina raudona vėliava. 
Ekonominiai čekai vargs kaip ir 
kiti pavergti rytuose. Čekoslova
kijos liberalizmas lyg atrodė bu
vo užčiuopiamas, bet budelio ran
ka vėl privertė tautą sugrįžti 20 
metų atgal į kruvinus Stalino ti
ronijos laikus.

SYDNEY
APYLINKĖ SUSIRINKIMAS
Rugpiūčio 25 d. Sydney apylin

kės susirinkime Dainavos salėje 
Bankstowne išrinkta dvidešimt 
Krašto Tarybos atstovų suvažiavi
mui Adelaidėje ir svarstyta įvai
rūs klausimai, liečią ateinantį su
važiavimą.

Čekoslovakijos okupacijos rei
kalu priimta rezoliucija, pasmer
kianti Sov. Sąjungą dėl įvykdy
tos agresijos ir reiškiantį užuojau
tą ir viltį, kad čekosslovakija ir 
kitos sovietų pavergtos tautos 
bendromis pastangomis atgaus 
savo laisvę. Rezoliucija siunčiama 
Čekoslovakijos atstovybei, Aus
tralijos valdžios ir partijų vado
vybėms.

Antroji susirinkimo dalis — 
Sydnėjaus Lietuvių Namai — bu
vo pravesta svečio iš Wollongongo 
p. S. Baltramijūno. Po pranešimų 
ir diskusijų susirinkimas priėmė 
rezoliuciją, kjurioje išreiškiamas 
nusistatymas, jog Sydnėjuje rei
kalingi tik vieni Lietuvių Namai, 

nuo- kurie būtų pilnai tinkami visiems 
lietuvių reikalams. Apylinkės Val
dybai pavesta tarpininkauti abie
jų Sydnėjaus lietuvių klubų ir na
mų sujungimo reikalu. Išreiškiant 
svečiui p. S. Baltramijūnui padė
ką jis paprašytas ir ateity prisi
dėti savo bešališkumu ir patirti
mi prie šio sydnėjiškiams taip 
svarbaus uždavinio išsprendimo.

Apylinkės susirinkimui pirmi
ninkavo p. V. Rusa, sekretoriavo 
p. B. Žalys. Prieš Krašto Tarybos 
narių rinkimus apyl. pirmininkas 
p. A. Dudaitis padar ė išsamų 
apylinkės valdybos veiklos prane
šimą.

PAS GUBERNATORIŲ 
SVEČIUOSE <

Liepos 31 dieną, N. S. W. 
Gubernatorius, Sir Roden Cutler 
ir Lady Cutler, suruošė priėmimą
— “reception”, Government 
House, Sydney, įvairių tautybių 
atstovams, kurie darbuojasi emi
grantų reikalais prie Good Neigh
bour Council.
Gubernatorius, anksčiau pareiš

kęs norą susitikti asmeniškai šiuos 
asmenis, kreipėsi į Good Neigh
bour Council, prašydamas atitin
kamo sąrašo, ir kurioms vėliau 
buvo išsiuntinėta pakvietimai iš 
Government House, šių tarpe bu
vo pakviesta ir Sydn. Liet. Mot. 
Soc. Globos D-jos pirmininkė, p. 
O. Baužienė, kuri dalyvavo kaip 
lietuvių atstovė. Viso dalyvaujan
čių apie 200.

Atėjus laikui, kiekvienas alfa
betiškai pagal tautybę buvo iš
šaukiamas Gubernatoriaus adju
tanto ir pristatytas, Sir. Roden 
Cutler, Lady Cutler, Ministeriui, 
Mr. E. C. Willis ir Poniai Willis{
— kurie asistavo. Svečiai laisvai 
vaikščiojo po didžiulį salioną, kur 
buvo aptarnauti vaišėmis. Guber
natorius, Sir. Roden Cutler ir 
Lady Cutler ir Ministeris, Mr. 
Willis su ponia kartu su sve
čiais bendravo, besišnekučiuoda
mi su visais.

Šitoks priėmimas, berods, pir
mas Sydney, parodė tikrai nuo
širdų Governor Sir Roden Cutler 
susidomėjimą ateiviais emigran
tais.

KIEK AŠ
Ku-ka

Lietuviai ^jikagos Spaudos (a-
merikiečių) Klube, kur nuolat lan 
kosi Čikagos laikraštininkai, tele
vizijos ir radio darbuotojai, lie
pos mėn. buvo surengta dailės pa
roda, kur šalia dailės kūrinių dar 
buvo išstatyta ir eilė istorinių 
eksponatų, liudijančių lietuvių 
kultūrą. Tarp kitų dailininkų bu
vo išstatyta ir sydnėjiškio V. Ra
to darbų. Šią lietuvių .parodą su
organizavo Balzeko muziejus, iš- 
statydamas eilę eksponatų ir iš 
savo rinkinių. Paroda buvo pla
čiai paminėta ir amerikiečių spau
doje.

PADĖKA
S.L.M.S.D-jos valdyba dėkoja 

visiems, padėjusioms rengti Drau
gijos Metinį šeimynini Vakarą. 
Aukojusiems tortais bei skanė
stais, p. p. Bastienei, Protienei, 
A. Šliterienei, Ramanauskienei, 
Kondreckienei. Maistu: p. D. 
Burneikienei, ir prekybininkams 
p.p Simniškiams. Pinigais: p. Jo
naitienei už $ 4.00, p.p. Ivinskie
nei ir Pūkienei po $3.00, p.p. Ado- 
mėnienei ir Vaičiurgienei po $2.00 
p. M. Petroniui už šampaną. Vi
siems už fantus loterijai, p. Rač- 
kienei už dovanas loterijai.

Talkininkams: D. Burneikienei, 
Mauragienei, Ramanauskienei, A. 
šlierienei, I. štičkienei, Adomė- 
nienei. Už didelę pagalbą p.p. Bel- 
kui ir Kurlinskui.

Išpildžiusioms programą pri
klauso didelė padėka jaunosioms 
panelėms: Dulinskaitei, Belkutei 
ir pranešėjai L. Apinytei. A. Plū- 
kui ir B. Geniui už pagalbą prie 
scenos.

Visiems maloniems svečiams ku
rie suprasdami labdaros sunkų 
darbą ir norėdami mus palaiky
ti, atsilankė, tuo mums padėdami.

Širdingas ačiū!
■ Valdyba.

f.444 | Įfąąąąiąfą f ♦♦♦♦♦♦ ;

o MELBOURNO LATVIŲ OPERETINIS ANSAMBLIS ;;

Z stato Emerich Kaiman operetę ”

DIE CZARDASFUERSTIN (SILVA)

” SYDNEJUJE: rugsėjo 7 d. (šeštadienį) 7 vai. vak. ir rug- ;; 
sėjo 8 d. (sekmad.) 1 vai. p.p. Latvių Namuose 32-34 ;;

■> Parnell St., Strathfield, tel. 74 8500. “

Bilietai prie įėjimo arba iš anksto užsakant kreipiantis ;* 
;; nurodytais adresais. ; ■

Prane
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 7 d. Morwell’io ma
žojoje salėje ruošiamas Tautos 
šventės minėjimas, subuvimas; 
programoje savaitgalio mokyklos 
pasirodymas.

Pradžia 16 vai. Baigsime 23 vai. 
30 min. Mokykla savo programą 
pradės 19 vai.

Kitą programos dalį atliksime 
patys.

Visi tautiečiai ir prijaučiantys 
kviečiami atsilankyti.

' Šaltyčius

PRANEŠIMAS
Rugsėjo 8 d., sekmadienį, 1.15 

vai. Melbourno Lietuvių Namuo
se (50 Errol St. Nth Melbourne) 
šaukiamas skautu tėvų metinis 
susirinkimas. Visi tėvai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

Melb. Skautų Tėvų Komitetas

SYDNĖJAUS APYLINKĖS 
VALDYBOS INFORMACIJA
Krašto Tarybos nrriai:
A. L.B. Sydnėjaus Anylinkės su

sirinkime rugpiūč'o 25 d. buvo iš
rinkti sekantys kandidatai pagal 
balsų daugumą;

B. Stašionis. J. Kedys, A. Du
daitis, Dr. B. Vingilis. P. Alekna, 
Kun. P. Butkus, J. Karitonas, V. 
Asevičius, V. Deikus, A. Kutka, 
Dr. A. Mauragis, A. Kanočienė, 
V. Kazokas, J. Ramanauskas, V. 
Vilkaitis, P. Pūkas, L. Deikienė, 
I. Dudaitienė, K. Daniškevičius, 
S. Pačėsa. Kandidatais liko: V. 
Miniotas, F. šimboras, M. Vilkai- 
tienė ir S. Jūraitis.

REZOLIUCIJĄ, lietuviškų 
NAMŲ REIKALU

Virš minėtame susirinkime pri
imta sekanti rezoliucija:

“Atsižvelgiant į mūsų Sydnė
jaus Lietuvių tautini gyvastingu
mą, randame, kad Svdnė’'aus Lie
tuvių veiklai būtų daug nraktiš- 
kiau. ekonomiškiau ir geriau turė
ti vienus didesnius, geresnius ir

Anąsyk bare vienas bičiulis ir 
klausia, iš kur atsirado Mūsų 
Pastogėje Kukutis ir Šnekutis? 
Springstamai prarijęs jo fundytą 
gurkšnį atsakiau: gyvename lai
kydamiesi švento nuostato — 
“veiskitės ir dauginkitės”...

PADĖKA
Lietuvių salaziečių Italijoje, iš

laikomiems našlaičiams šelpti su
rengtai loterijai fantus aukojo p. 
p. Radzevičienė, Jurgelienė, Stan
kevičienė, Dailydė ir J.O. Liuti
kai.

Loterija davė 56 dolerius paja
mų, kurie ir pasiųsti saleziečių iš
taigai. Fantus loterijai aukoju
siems ir visiems bilietus pirku- 
seims bei parėmusiems ši kilnų tik
slą nuoširdžiai dėkoju ir tikiu, kad 
tėvai saleziečiai dar patys padėkos.

O. Liutikienė, Perth
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simai
IŠPAŽINTYS 

TAUTOS ŠVENTĖJE
Rugsėjo 8 d. Katedroje prieš 

pamaldas nuo antros valandos bus 
klausoma išpažinčių. Pakviestas 
svečias Father Mika.

Rugsėjo 7 d., šeštadienį kon- 
fIrmantams pamoka — repetici
ja Lidcombe bažnyčioje nuo 3 v. 
p.p. Po pamakos konfirmantų iš
pažintys.

Kun. P. Butkus

LIETUVIŲ B-NĖS 
REPREZENTACINIO 

KAMBARIO ATIDARYMAS
Rugsėjo 7 d. Lietuvių Namuo

se (50 Errol Str., Nth Melb.) 
6.30 vai. įvyks iškilmingas Melb. 
Lietuvių Bendruomenės reprezen
tacinio kambario atidarymas ir pa
šventinimas. Po atidarymo seks 
iškilmingas pobūvis — alutis šiai 
darbo kulminacijai atšvęsti. Pobū
vyje bus galima pasišokti gro
jant puikiai kontinentalinei muzi
kai bei sotintis ir gaivintis prie 
gero bufeto ir gėrimų.

Maloniai kviečiame visus tautie
čius ir ypatingai jaunimą skaitlin
gai dalyvauti ir smagiai tarp sa
vųjų pasilinksminti.

Melb. Apylinkės Valdyba

TAUTOS ŠENTĖS 
MINĖJIMAS

Rugsėjo 8 d., sekmadienį 11.45 
vai. Melbourno Apylinkėss Valdy
ba maloniai kviečia visas organi
zacijas šia proga dalyvauti šv. Mi
šiose St. Johns bažnyčioje su vė
liavom ir uniformuoti. Vėliau 4 
vai. Lietuviu Namuose 50 Errol 
St. Nth Melb., įvyksta pats minė
jimas.

Tikimės šiais jubiliejiniais me
tais gausaus tautiečių atsilanky
mo.

Melb. Apylinkės Valdyba 

praktiškesnius namus kaip dve
jus mažus namus pilnai negalin
čius patenkinti mūsų bendruome
nės reikalavimų.

Svarbiausia dviejų namų atsi
radimo priežastis buvo ta, kad 
Sydnėjuje savo laiku buvo kelios 
apylinkės, kurios tą darbą pradė
jo ir norėjo kiekviena turėti savo 
namus. Dabar susijungus į vieną 
Sydnėjaus aplinkę išnyko reika
las turėti dvejus namus Sydnėju
je.

Vardan vienybės ir tautinės ge
rovės mes prašome ir kviečiame 
abiejų klubų valdybas rasti bū
dą sueiti į vieną klubą ir pastaty
ti pagal galimybes ir išteklius die
nus tautinius namus, kurie atitik
tų mūsų reikalavimus ir galėtu
me puoselėti tautinį gyvastingu
mą.”

Susirinkimas įpareigoja Sydnė
jaus Apvlinkės Valdybą suvesti 
abiejų klubų valdybas ir vėl pra
dėti pasitarimus dėl vienų bendrų 
namų Sydnėjuje.

6


	1968-09-02-MUSU-PASTOGE_0001
	1968-09-02-MUSU-PASTOGE_0002
	1968-09-02-MUSU-PASTOGE_0003
	1968-09-02-MUSU-PASTOGE_0004
	1968-09-02-MUSU-PASTOGE_0005
	1968-09-02-MUSU-PASTOGE_0006

