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SUDIE MIN. S. GIRDV AINUI
Birželio 17 d. Romos Campo Verano 

kapinėse šv . Kazimiero Lietuvių Kuni
gų Kolegijos koplyčioje buvo palaido
tas Lietuvos diplomatinis atstovas Va
tikane ministras Stasys Girdvainis,mi
ręs po ilgos ir sunkios ligos Romoje 
birželio 15 d. Gedulingos pamaldos įvy
ko Šv, Teresės bažnyčioje. Mišias už 
velionį aukojo Sakramentų kongregaci
jos prefektas kardinolas Antanas 

'Samore, asistuojamas švento Kazimiero 
Kolegijos rektoriaus prelato’ ado Tula- 
bos ir prel. Kazimiero Dobrovolskio. 
Lietuvos Diplomatinei Tarnybai atstova
vo Lietuvos diplomatijos šefas minis
tras Stasys Lozoraitis ir Lietuvos at
stovybės prie Vatikano pirmasis
sekretorius Stasys Lozoraitis jun. Ve
lionio karstų dengė Diplomatinės Tamyl 
bos ge’lių vainikas, papuoštas Lietuvos 
trispalve. Šalia gausiai susirinkusių 
Romos lietuvių su Vakarų Europos lietu- 
vių vyskupu A, Deksniu priešaky pamal
dose buvo Vatikano valstybės sekretorė 
ato atstovai ir daugelis Lietuvos bi
čiulių bei velionio ministro kolegų 
prie Šv. Sosto akredituoto diplomatin 
nio korpuso narių, k.a. korpuso deka
nas Kubos ambasadorius, Prancūzijos, 
Turkijos, Japonijos, Belgijos, Lenki
jos, Indonez'i jo?* Ifcngo, Kolumbijos, 
Senegalio, Ekvadoro ir kitų kraštų 
ambasadoriai arba ju įgaliotiniai. Po 
Mišių kardinolas Samore trumpu žodžiu 
priminė laidotuvių dalyviams kilnią ve
lionio asmenybę ir draugystės bei tar 
nybinius ryšius, kurie ilgų metų bėgy-
je jį jungė su ministru Girdvainiu.

Kapinėse su Lietuvos atstovu prie 
Vatikano lietuvių vardu atsisveikino 
vyskupas Deksnys, Lietuvos diplomati
jos šefas Lozoraitis ir Lietuvos pa. 
siuntinybės prie Vatikaho sekretorius 
Lozoraitis jun. Vyskupas Deksnys savo 
kalboje pažymėjo, kad laidotuvių daly 
viai, atiduodami paskutinę pagarbą 

Lietuvos ministrui, kartu savo širdyse 
išgyvena ir savo tėvynes likimą, nes 
velionis savo asmenyje ir pareigose 
simbolizavo Lietuvą. Jis jungė neprik
lausomą Lietuvą su Šv. Sostu, su visa 
Bažnyčia. Jis atliko savo pareigą kaip 
Bažnyčia moko ir kaip tėvynė reikalau
ja.

Kalbėdamas Lietuvos diplomatinės tai 
nybos vardu diplomatijos šefas Lozorai
tis priminė, kad jam teko bendra-
darbiauti diplomatinėje tarnyboje su 
velioniu beveik 50 metų, iškėlė minis
tro Girdvainio asmenybės bruožus, kurių 
pirmieji buvo gilus patriotizmas ir di
delė kultūra. Atstovavęs Lietu
vą įvairiuose kraštuose užsienyje jis 
pažino kiekvieno krašto kalbą, kultūrą 
ir susipažindavo su tų kraštų problemo
mis. Tai buvo moksliško proto žmogus. 
Gabus Lietuvos istorijos ir lietuvių 
kalbos žinovas, įdomavęsis visais lie
tuvių kultūros laimėjimais. Ištikimas 
Lietuvos tarnas a.a. Stasys Girdvainis 
ilgai ir ištvermingai, sąžiningai ir 
tyliai dirbo Lietuvai, pakeldamas ir 
karčius momentus, kurių neretai atsi
tinka Lietuvos diplomatų darbe. Atsto
vaudamas Lietuvai prie Sv. Sosto, kalbė 
jo toliau Lozoraitis, velionis turėjo 
tačiau paguodos, kurią jam teikė tėviš

kas popiežiaus Pauliaus VI-jo palan
kumas , parodytas jam iki paskutinės jo

gyvenimo dienos. Šiandien jau yra dau
giau Lietuvos diplomatų kapų,negu jų 
reikės dar supilti, tačiau Lietuva vi
sad lieka gyva. Kiekvienas tų kapų tebū 
nie apsuptas ne tik gailesčio jausmų, 
bet ir dėkingo atsiminimo, kad jie dir 
bo teisingai bylai, kad jie tarnavo-Lie
tuvai, kuri vėl prisikels laisvam ir 
nepriklausomam gyvenimui.

Laidotuvių pabaigoje prie karsto žo 
dį tarė Lietuvos pasiuntinybės prie Va
tikano pirmasis sekretorius Stasys Lo
zoraitis jun. Jis italų kalba išreiškė 
ypatingą padėka popiežiui Pauliui VI 
už nuolatinį tėvišką palankumą, rodytą 
visą laiką Lietuvos ministrui, o ypač 
paskutinėmis gyvenimo dienomis, mirties 
išvakarėse suteikiant ypatingą apašta-. 
lišką palaiminimą. Lygiu būdu buvo padė 
kotą kardinolui valstybės sekretoriui 
bei jo bendradarbiams, o taip pat di
plomatiniam korpusui prie Sv. Sosto, 
kurio nariai su korpuso dekanu prieša
kyje dalyvavo lietuvių gedule ir atida
vė velioniui paskutinę pagarbą.
Kalbėdamas lietuviškai Stasys Lozorai 

tis jun. išreiškė didelę padėką vysku
pui Antanui Deksniui ir šv. Kazimiero 
lietuvių Kolegijos rektoriui prelatui 
Ladui Tulabai, kurie pakartotinai šutei 
ke velioniui sakramentus ir jį 
širdingai guodė.

Baltijos valstybių okupacija ir 1941 
m. vykę trėmimai buvo priminti JAV kon 
grėsė. Ta proga kalbėjo trys senatoriai 
ir 31 atst. rūmų narys, kurių kalbos 
įrašytos "Congressional Record" leidiny.

ĮVYKIAI
New Yorko valstijos (JAV) guber

natorius N. Rockefeller. birže
lio 15 d. buvo specialia proklomacija 
paskelbęs atminimų dieną, kada Sov. S— 
ga 1940 m. birželio 15 d. okupavo Lietu- 
vą, Latviją ir Estiją. Ta proga buvo pri 
priminta, kad po metų buvo įvykdyti bai
sūs trėmimai į Sibirą, kurių metu buvo 
išvežta is Pabaltijo 700.000 gyvento
ją

*
Birželio 17 d. paskelbti Sov. S- 

gos rinkimų duomenys į aukščiausią tary
bą. Kaip žinia, rinkimai parvesti vienu 
sąrašu ir balsuota už išstatytus kandida
tus 100

Pastebėtina, kad buvo paskelbta 
skaičius balsų, kurie buvo paduoti prieš 
kandidatus į deputatus. Pasirodo, kad to
kių balsų pačioje Rusijos(RTFSR) respu- 
blikoje buvę paduota 318 725, Ukrainoje 
27 431; Baltijos respublikose tokių pro
testuojančių buvo: Estijoje 3 019, Lat
vijoje - 1354 ir Lietuvoje 873.

*
Okupuotos Lietuvos spaudoje vienur ki

tur prasikiša žinučių apie krašte įvyks
tančius kriminalinius nusikaltimus. Iš

Pasaulio Liet. Gydytojų S-ga, Dr. V. 
Faprocko (pirmininko) iniciatyva, pas
tangomis ir lėšomis išleido 400.000 
klijuojamų ant vokų ženklelių, skelbian 
Šių pasauliui, kad Lietuva tebėra ruso 
pavergta. , Nuotraukoje matome to ženk, 
liuko projektą, kurį paruošė Paulius 
Jurkus. Ženkleliai atspausdinti trimis 
spalvomis: mėlyna, žalia ir raudona.
Pardavinėjatpa po vieną dolerį už 100, 
Platina ir užsakymys priima "Darbininko 
knygynas: "Darbininkas" Administration, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn,N.Y.
11221, U.S.A.

paduotų davinių nusikaltėliais daugiau
sia minimi rusai kolonistai. Vilniuje 
tasai kriminalinis elementas dažniausia 
veikia sutartinai su lenkais kriminalis
tais.

*
Leningrade po pertraukos vėl veikia* 

nuolatinė architektūros paroda. Joje iš
statyti ir lietuvių architektų pavyzdžiai 
G. Valiuškio, E. Tamoševišiaus ir kt.

*

PATIKSLINIMAS
Eltos Informacijų buvo patiekta ži

nia, kad Lietuvos Tyrimo Institutas,Vli- 
ko pavestas, pasirašė sutartį, su dviem 
autoriais paruošti studiją apie bolševi
kų ir nacių įvykdytą genocidą Lietuvoje, 
Visuomenė buvo prašoma šiosf studijos iš
leidimų paremti aukomis ir medžiaga. Per 
klaidą nurodyta aukas siųsti Lietuvos 
Tyrimo Institutui 29, w. 57th St. New 
York,N.Y. 10019.

Kadangi knyga bus išleista Lietugos 
laisvinimo reikalams skirtomis aukomis, 
kurias tam reikalui telkia prel.J. Bal- 
kūno vadovaujamas Tautos Fondas, todėl 
visos minėtam reikalui skirtos aukos pra 
šoma siųsti: Lith National Fund, 64—14 
56th Rd. Maspeth,N.Y. 11378. (Elta)
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IR SPAUSTUVĖ
Tik pradėjęs leisti Mūsų Pastogę pra 

dėjau intensyviai dairytis, kaip suorga 
nizavus spaustuvę. Tuo metu suradęs pa 
kenčiamas spausdinimui masinas suradau 
su įnašais ir dalininkus. Darbas buvo 
nelengvas, žmonės Australijoje naujokai 
nepažino krašto ir mažai susipažinę su 
spaustuvės įmone ir ekonominiais sunku
mais. 0 be to atsirado ir tokių, kurie 
į tą mano tautinės minties darbo ratus 
kišo ir pagalius.

"Minties spaustuvės ratai pradėjo 

DAUGIAU PASITIKĖJIMO
Psichologai jau seniai yra nustatę, kad kiekvienas pervertinimas asmeny, 

bendruomenėje ar tautoje yra pirmasis mažavertiškumo (angliškai "Inferiority 
Complex) liudytojas. Bet lygiai psichologijoje mažavertiškumas reiškia 
ir nepasitikėjimą savimi. Tai sena tiesa, taurios čia nereikia įrodinėti nei 
aiškinti.

Kad mūsų tautoje šito mažavertiškumo yra didelė dozė, kalba labai daug fak
tų. Aplenkiant teoretinius išvedžiojimus, ką ypač pabrėžia savo knygose ir 
straipsniuose tokie autoritetai kaip Dr. J. Girnius, Dr. V. Kavolis, Dr . V. 
Trumpa, muzikas K. Kavaliauskas (Australijoje), dar daugiau pasako patys gy
venimo faktai: mes save ir savo tautinius interesus statome pasaulio dėmesio 
centre ir jaudinamės, kad pasaulis mumis permažai besidomi, kad už mūsų reika
lus permažai angažuojasi; vėl gi mes įsivaizduojame pavojus, kurių racionaliai 
galvojant ir realiai žiūrint pragaištingumas toks nereikšmingas net gi imant 
mūsų interesų mastu; pagaliau turint prieš akis rusiškąjį imperializmą vaizduo
jamės, kad Maskvai didžiausias galvos ’ ' skausmas yra rūpintis, ką veikia 
Amerikos, Kanados, Australijos ar Venecuelos lietuviai. Kad išeivijos lietu
siai, kurių daugumą sudaro politiniai emigrantai, yra reikšminga jėga kovoti 
už mūsų tautos interesus, tai savaime suprantama. Vis tik turime sutikti, kad 
musų pastangos ir kova pasaulio akyse yra labai mažas sektorius ir pats savyje 
negali sudaryti pasaulio politikos ašies. Su šiuo faktu ne tik patys turime 
skaitytis, bet lygiai ir pripažinti, kad taip pat ir kiti turi savų problemų, 
kurios jiems yra arčiau širdies, negu mūsiškės. 0 kad mes savus interesus sta
tome pačiame pasaulio politikos centre nesudarydami reikšmingo svorio jėgų 
balanse, tai tik tuo statomės patys juokingoje padėtyje. Viskas normalu ir 
^pateisinama savo natūralioje situacijoje, bet kai atsistojama prieš kreivus 
veidrodžius, gaunasi karikatūros. Būkime tikri, kad tokia Vak. Vokietija, bū
dama viena iš reikšmingųjų pasaulio galybių, neužmesBerlyno klausimo ar abiejų 
Vokietijų sujungimo rūpesčio ir nenukryps visu svoriu į Lietuvos ar tokios Gam- 
bijos problemas. Reikia sutikti, kad tokia Australija daugiau kovos uz jos ži
nioje esančią Naująją Gvinėją, negu už Lietuvą. Ir tai nelaikytina principų iš
davimu, o greičiau realios politikos suvokimu.

Kalbant apie mūsų bendruomenėje poreiškius turime sutikti, kad čia iškeltas 
mūsų mažavertiškumo jausmas daugiau pasireiškia, negu mes įsivaizduojame. Vi- 
si akmeniniu kietumu pasiryžę kovoti _ už Lietuvos nepriklausomybę ir jokia 
kaina neišduoti savų principų kaip toj psalmėj, kur sakoma - neišsigąsime, nors 
ir žemė drebėtų.ir kalnai griūtų į jūrų gelmes, o tačiau pasirodęs vienas kitas 
asmuo iš priešo stovyklos staiga sugriauna mūsų nusistatymus, kaip kortų name
lius. Antai prieš keletą metų vos Vlikas nesugriuvo, kai pasirodė New Yorke vie- 
name privačiame susirinkime UNO pareigūnas kažin ar savo valia būdamas so
vietinis pilietis. Štai Australijoje svečiavosi lietuviai mokslininkai, kuriais 
visi pagrįstai galime didžiuotis, kad jie kviečiami į užsienius kaip mokslo au
toritetai, staiga išsigandome, ‘ lyg su jais mūsų priešai sovietai būtų at
siuntę kelias divizijas sugriauti mūsų bendruomenę. Patys statomės labai gud
riais politikais, net turime paruošę neginčijamus receptus, kaip teisingai tvar- 
įkyti pasaulį, o staiga pasimetame savo namuose neskirdami, kur priešas,ir kur 
draugas. Argi tai čia nėra visu atvirumu pasireiškiąs mūsų menkavertiškumo kom
pleksas, kurį juo labiau dangstome, tuo labiau ryškėja?

Galbūt vienintelis būdas sėkmingai kovoti su tuo menkavertiškumo jausmu, tai 
ugdyti savy pasitikėjimą - pasitikėjimą visų pirma savimi ir savaisiais, ir 
antra kovoti su baime, kuri niekad neugdo herojų, o tik paralitikus. Ir mūsų ben 
druomenėje pastarojo meto įvykiai liudija ne musų pasitikėjimą savimi ir savai
siais, bet mūsų pačių baimę .ir netikrumą. Mes bijome kalbėti arba net svarsty 
ti eilę aktualių klausimų vien tik dėl to, kad jų. iš viso bijome. 0 jeigu ir bū
tų susidarusiose problemose koks nors pavojus, tai turėtume jį pasitikti atvirai 
o ne nuo jo bėgti. Jokia problema dar nebuvo išspręsta pabėgimu arba jos nesvars
čius išgujimu. Bėga ar ko nors vengia tik tas, kuris bijo ir savimi nepasitiki. ~ ~ —-------- :—“

0 tai yra kiekvienos kapituliacijos pradžia. Čia ir atsiskleidžia musų menka
vertiškumo kompleksas, kad mes patys save iš vienos pusės pervertiname, savo 
nusistatymus suabsoliutiname net nesiskaitydami su laiko dvasia ir gyvenimo 
diktuojamais faktais’, vėl gi iš kitos pusės esame tokie bailūs, kad išsigąstai 
tame savo šešėlio. Bene ryškiausias mūsų laikų realios politikos suvokimo pa
vyzdys tai Lenkijos kardinolas Višinskis, kuris įvertindamas turimą padėtį ra
gino balsuojant palaikyti komunistą Gomulką ir jo vyriausybę ir tuo išlaikyti 
Lenkijos nepriklausomybę, negu priešingu atveju susilaukti pilnos rusų okupa
cijos, kaip kad šiandie yra Vengrija, Čekoslovakija ar Lietuva. 0 tai parodo, 
kad kardinolas Višinskis net ir tokiu kritišku momentu neišsigando, o pasitikė
jo savimi ir savo tauta. Nepasitikėjimas ir baimė sukelia įtarumą. Kas tvirtas 
ir pasitikįs savo idėjomis,•tas neužsiima persekiojimais ir įtarinėjimais, šiai 
die tik komunistai arba kitokie totalistai šitai praktikuoja, nes jie nepasiti
ki nei savimi, nei savo prievarta brukama idėja. Dėl to ir cenzūros, ir suvar
žymai ir kraštutinis totališkumas.

Mūsų vienas iš stipriausiu ginklų ir būtų pasitikėjimas savimi, kurį rei
kia ugdyti ir skatinti. Tada ir pet nutautėjimas nebus toks pavojingas, nes pa- 
pasitikįs savimi jausis lygiai toks saugus būdamas ir lietuviu, kaip ir kitus 
tautybės skraiste prisidengęs.1 y |(azoĮ{as

suktis. Mano idėja buyo, kad Mūsų Pašto 
gė ir "Mintis" spaustuvė būtų du neats- 
kirami vienetai; kitais žodžiais - Mū
sų Pastogė negali būti be Minties spaus 
tuvės, o Minties spaustuvė be Mūsų Pas
togės .

Deja, aš tos savo idėjos negalėjau 
įgyvendinti. Atsižvengiant į savo am
žių aš niekad negalvojau daryti biznio 
nei iš Mūsų Pastogės, nei iš Minties 
spaustuvės. 0 be to mano šeima, siekda
ma kitų profesijų, taip pat nebuvo už. 
intereseuota. Pagaliau Minties spaustu
ve perėjo vienam iš dalininkų - p. P. 
Nagiui. Man buvo malonu ir džiugu, kad 

mano suorganizuota spaustuvė nenuėjo 
niekais, bet atiteko'lie+uviškai šeimai, 
kuri patogiai pelnosi sau iš to duonų. 
Mūsų Pastogė buvo Minties spaustuvėje 
spausdinama keliolika metų, ir kai kada < 
būdavo pastebima plyšių tarp spaustuvi
ninko ir Musų Pastogės pareigūnų. Mūsų 
Pastogės leidėjai tuo reikalu jokių kon
krečių patvarkymų nedarė, taip ir tęsė
si toliau, iki čia vieną dienų sprogo 
"bomba", ir Mūsų Pastogė atsidūrė gatvė
je, t.y. be spaustuvės ir be patalpų.

Spaustuvės savininkas p. P. Nagys , 
turi pilna teisę darbą priimti ar jį at
sakyti įskaitant ir Mūsų Pastogę.

Pastarajame Sydnejaus apylinkės 
visuotiniame susirinkime vienas kalbėto
jas priminė, kad per metų metus Krašto 
Valdyba prašydavo spaustuvininko p.P. 
agio, kad pakontroliuotų slaptai Mūsų 

Pastogės redaktorių ir informuotų Kraš
to Valdybą. Tą patį patvirtino ir pats 
p. Nagys per spaudą. Manau, Krašto Val
dyba tuo žemino savo autoritetą parody
dama daugiau pasitikėjimo s.paustuvinin- 
kui, negu kvalifikuotam ir jos žinybo
je esančiam spaudos darbuotojui. Čia 
galima suprasti, kokiose aplinkybėse 
dirbo "M.P." redaktorius ir tai žinoda
mas kaip turėjo jaustis. Vienas autori
tetingas asmuo net buvo man tvirtinęs, 
kad iki Krašto Tarybos suvažiavimo Mū
sų Pastoge užsidarys. Man buvo skaudu 
tai girdėti, bet kaip aš apsidžiaugiau, 
kad Musų Pastogė pasiekė mane norma
liu laiku ir ją paėmiau į rankas jaudįn 
damasis, kaip kad džiaugiausi paėmęs į 
rankas pirmąjį Mūsų Pastogės numerį 
prieš dvidešimt vienerius metus/

Bet nėra to blogo, kas neišeitų į ge 
ra. Štai Mūsų Pastogės leidėjai suprato 
savos spaustuvės būtinumą ir bendruome 
nei paskelbė spaustuvei įsigyti vajų, i 
kuriam žmonės pilnai pritaria ir gau— 
šiai remia. Ypatingai man džiugu, kad 
mano idėja, kelta prieš 21-rius metus, 
bus įgyvendinta dabar, o Musu Pastogė, 
apsivilkusi nauju apdaru, linksmai ke
liaus ne tik po Australiją', bet ir po 
visą pasaulį. Antanas Baužė

———---------------------------------—“ ~
LIETUVIAI ITALIJOJE

Dėkingumo šventė Vytėnuose. Per Pe
trines, saleziečiai, ir seselės salezie
tės , jungdami į vieną ir aplink gyve- : 
nančius brolius, atšventė dėkingumo 
šventę. Mišių metu atnašavo padėkos . 
Auką Dievui už praleistus pirmuosius 
metus naujoj sodyboj, meldė amžinosios 
laimės dar neseniai juos apleidusiam 
vicedirektoriui - administratoriui kun. 
A. Tranavičiui, priminė geradarius bei 
rėme’jus. Gi vaišių metu Vytenų direkto
rius reiškė padėką bendrabroliams ir so 
selėms už nemažą pasiaukojimą naujaku 
rystėj ir nušvietė perspektyvas atei
čiai. Buvo taip pat priminti ir po pa
saulį išblaškyti bendrabroliai salezie
čiai: Italijoj, Vokietijoj, Ispanijoj, 
Portugalijoj, D. Britanijoj, Lenkijoj, 
Lietuvoj, Argentinoj, Brazilijoj, Kolum 
bijoj, Ekvadore, Venecueloj, Peru, Či
lėj, Meksikoj, JAV-se ir Japonijoj.

Minske pravestas sovietinių filmų 
festivalis, kuriame dalyvavo ir lietu
viai filmininkai. Išskirtas operatorius 
Alg. Mockus - jam pripažinta geriausio 
meninių filmų operatoriaus vardas uz fit 
mus "Gražjtolė" (rež. A. Žebriūnas) ir 
estų gamybos "Miško legenda".

A.A. .
ANDRIUI Ž VI RZDINUI 

staiga mirus, jo žmoną Jonę, dukrą 
Nijolę ir sūnus nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

E. ir E. Šliteriai
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BE DAUBS...
Nemanykit, kad as niekados gyvenime 

neturėjau pasiūlymų meilei ir vedyboms. 
Turėjau, kaip gi?! Bet tada, kai dar 
buvau jauna ir graži; svajojau ir bu
vau tikra, kad būtinai koks daktaras 
ar mažiausiai inžinierius pasiūlys man 
savo širdį. Bet vėliau įsitikinau,kad 
daktarai ir inžinieriai nesimėto pakam
piais. Dabar, kada esu, galima sakyti, 
tiktai graži... na ja via tiek nenorė
čiau gyvenimui prikaišioti, kad jis pra 
ėjo taip nieko gero nepasiūląs. Galbūt 
aS tik nepastebėjau laimės ir praėjau 
nesugebėjus išnaudoti progos...

Prisimenu tokį Jurgį Valenti
ną . Susipažinau su juo viename baliuje. 
Tuojau tą patį vakarą jis man išpasako
jo visus didžiulius savo ateities pla
nus. Jis galėjo labai įtikinančiai kal
bėti; įtikinančiai ir be sustojimo. Vi
są triukšmingu prarūkytą baliaus naktį 
jis man kalbėjo apie save, apie savo 
didelę ir garbingą ateitį, kurioje aš 
tikrai jaučiausi priklausanti. Apie 10 
vai. jis buvo jau gerokai išgėręs ir 
jau pagarsėjęs. Pradžioje jis man pasi
sakė esąs knygyne vedėjas - pardavė
jas,, bet vėliau jis "parašė" keletą 

"Bestsellerią" ir turėjo pilnas 
kišenes internacionalinių literatūros 
premiją. Buvau laiminga klausydama ir 
daug tikėjausi iš to vakaro pažinties. 
Bet... paryčiais namo važiavau viena. 
Mano 'literatas ’ užmigo neatsisveiki 
nęs; užmigo garsus su aukštu garbės ti 
tulu ir milijonierius, ^atomai aš jam j 
buvau nauja publika, kuri jo fantastiš- Į 
ką ateities planą dar nepažinojau ir 
pusę nakties žavėjausi.

Nutariau ieškoti rimtesnės partijos, 
rimtesnio kandidato į gyvenimą. Padėjo 
ir vedusios, vaikais apsikrovu
sios draugės. Sugalvojo susitarusios 
kažkokį vardadienį ir pakvietė Joną Ba
seiną, pagyvenusį jaunuolį, filosofuo
jantį amžiną studentą. "Nebūk durna, 
Veronika, - sako man jos, - jis diplo
mais gali sienas klijuoti".

Susipažinom. Kažkaip sunkiai klijavo- 
si kalba tą vakarą, nors ir drauge’s 
stengėsi labai pastumti pokalbį į 
flirto pusę. Supratau - jis rimtas fi
losofas, o aš labai nerimtai į gyveni, 
mą žiūrinti moteris... Jo išvaizda pa
tiko man. Todėl kai atsisveikinant jis 
paklausė, ar galįs paskambinti, nuta
riau rimčiau žiūrėti į gyvenimą ir fi
losofiją.

Atsirado vieną dieną pas mane nepa 
skambinąs. Suglamžytu paltu, sloga vei
de ir keista šypsena, lyg pats .būtą nu- 
stebęs, ko jam čia reikia. Vėliau nus
tebusi buvau ir aš. Jis vaikštinėjo po 
mano butą, viską atidžiai apžiūrinėjo. 
Visą vakarą kosėjo tokiu giliu kapiny
no dusuliu, nudege pirštus į mano pa
ruostą perkarstą grogą ir paliko man 
vienai ieškoti temą mūsą iškankintam 
pokalbiui. Tikrai būtų būvąs puikus va
karas, jeigu jis būtą išėjės namo...

Apie 10 ay 11 valandą ėmė dantimis 
kalenti, pradėjo jį šaltis krėsti, iš
verčiau visą savo flatų kol suradau 
termometrą. Turėjo 39.8 karščio. Su 
tokia temperatūra juk nevarysi žmogaus, 
net ir filosofo, į stotį, kur moment 
gali užpūsti skersvėjis ir prilipti 
plaučių uždegimas.

Būdingas Lietuvos gamtovaizdis

Kitą rytą turėjau kviesti daktarą, 
nors ir pati ant sofos miegodama perša
lau. Daktaras nustatė Hongkongo gripą. 
"Tas pokštas gali savaites užtrukti ".pa
sakė išeidamas.

Daktaras klydo - užtruko ilgiau. Ne 
gripas, bet mano nelaimė su filosofu. 
As nesu tikra, ar ne koks kerštas iš 
aukščiau apsupo mane ir ta aziatiška Ii 
ga tapo mano likimu.

Mano draugės, giminės, dar vienas ki 
tas ir adoratorius.paskambina: - vyras 
mano bute? Svetimas vyras! Nesvarbu, 
kad jis užkimęs ir kriaukši, kaip šimt
metis , vis dėl to vyras. Draugės ne
sitikėjo, kad aŠ taip greit "šitaip" ga 
lėčiau pasielgti. Giminės pasipiktinę. 
Adoratoriai, žinoma, tuČ tuojau visi 
atkrito. Niekas nenori tikėti, kad aš 
tik dėl to aziatiško "Virus" filoso
fą kentėjau savo bute. Vienitėlė paguo
da - filosofas pasveikus irgi išskubė
jo namo. - Mano bute neramu, ir jis no
rįs pailsėti. - Slaugymas matomai nepa
tiko. Apie mano prarastą garbę - nė žo
džio.

Gerokai vėliau per drauges bet jau 
kitas susipažinau daktarą Saulaitį. La
bai rimtą, tiesiog tėvišką meno istori
ką. Jau nebejaunas, bet dar ne perse- 

nas. Jeigu jis kokių "vyriškų" inten
cijų turėjo, tai tikrai mokėjo paslėp
ti geriau, negu jaunas berniokas. Su 
mano nors ir nekaltai atspurusia garbe 
jaučiau, kad štai pagaliau laimė nusi
šypso jo. Vaikštinėjome po muziejus ir 
meno galerijas, pietaudavome kukliuo
se restoranuose.. Daktaras visuomet mane 
perspėdavo neturėti nieko su jaunais ' 
vyrais, nes jiems esą tik kvailystės 
galvoje. Jie nieko rimto moteriai pa-

MOTINOS VILTIS
žmogus, pirmą akimirką išvydęs pa

saulį, pajaučia kažkokį- .skausmą ir 
pravirksta.

Gyvenimas ir skausmas yra lyg du 
neperskiriami draugai. Žmogaus gyveni
mą supa daugybė pergyvenimą: vieni su
teikia įdomumo, kiti liūdesio, o kiti 
džiaugsmo.

Džiaugsmo ir laimės žmogaus gyveni
me tik maža kibirkštėlė; ji kaip vai
vorykšte po audrų ir lietaus čia pasi
rodo, Čia vėl pranyksta. 0 skausmo 
tiek daug - neišmatuojama begalybė.

Kiek pavergtos tautos kenčia okupan 
to kankinamos (vieni fiziniai, kiti 
dvasiniai), kiek karai nušluoja iŠ gy
venimo jaunimo, kiek ugniakalniai pra
žudo žmonių, kiek keliuose žūsta ir 
kiek daug žūsta neisvardijamuose atsiti
kimuose. Ir kiekvienas nuotykis neša 
su savim tą žiaurų skausmą, lai ris turi 
tilpti tėvų širdyje.

Širdis kaip koks spygliuotų vielų 
šaltinis skleidžia po visą tavo kūną 
skausmą,ir tu negali pabėgti nei 
atsikratyti. Tu kenti ir gyveni neži
niai. Tu skausmo negali nei išmatuoti, 
nei aprašyti - jis toks gilus ir didin
gas.

Daug gyvenime yra skausmų, kuriuos 
išgydo laikas. Bet motinos širdyje ją 
tiek prisirenka, kad joks laikas jų iš- 
dildyt negali. Jie eina kartu su jos 
gyvenimu. Ji kovoja su jais, kaip nieks 

negali susilyginti. Ji lieka heroje 
manydama, kad gyvenimas yra mokėjimas 
kentėti ir su juo kovoti.

Bet vienas skausmas yra skirtingas 
iš daugelio kitų: netekti savo mylimo 
sūnaus ar dukros,’savo vaiko, kurį tu 
taip mylėjai, nuo kūdikystės globojai, 
glamonėja!, į jį viltis sudėjai, moksli
nai, tik jam aukojai visas jėgas.

Ir štai staiga negailes
tingoji mirtis ištraukė iš tavo globos 
rankų sukeldama motinos širdy tokį bai
sų skausmą, kuris, rodos, negale'jo sutilp
ti , 0 vis dėl to ji ir tą priima savo 
širdin. Ji tiki, kad Dievo malonė jai 
leis dar Įtartą susitikti amžinybe'je su 
savo brangiausiu turtu, o šioje žemė
je pastiprins jos jėgas, kad ji dėl savo 
sūnaus ar dukters galėtų dar daugiau 
kentėti, ir tą kentėjimą ji skaito moti
nos laime. „ 

siūlyti negali. - Plaukus augina ir gi
tara pagroja. Tai viskas. 0 bėdoj pa
lieka.

Aš, matote, gitara grojantį amžių 
jau buvau praėjus, todėl, kaip sakiau, 
jaučiau, kad laimė šį Įtartą su manim.

Vieną dieną išvažiavom į Mėlynuosius 
Kalnus. Pietavome kalnų restorane, gro
žėjomės panoramomis ir sutemus vykome 
namo. Staiga tamsiose kalnų džiunglėse 
automobilis sustojo, užgeso motoras 
ir šviesos. Mano malonus /ėviskas dak
taras užklupo mane visai netikėtai su 

» kokia aštuoniolika rankų! Vos spėju 
vieną porą ranku atsikratyti, kaip 
vėl atsiranda kitos dvi... Laimei, ke
liu atslinko kitos mašinos Šviesos ir 
aŠ ėmiau šaukti pagalbos. Daktaras 
dantis sukandęs parvežė mane namo ir 
daugiau jo niekur nemačiau. Gal į New 
Guineą išvyko?..

Dar vis turiu datig vilties... Juk 
nebūtina, daktaras ar inžinierius. Ei
čiau ir už kulturtechniko. Kada nors 
turiu sutikti vyrą, su kuriuo ateitį 
galėčiau planuoti.

... Kada nors... 0 gal greit?...
Veronika S.

Moterys, jūs žemes angelai/ 
Dangaus tvariniai gražiausieji! 
Jūs esate vienintelis,spindulys, 
Prašviesinąs mūsų gyvenimą.

Alphonse de Lamartine
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ĮPROČIAI

Šių dieni} visuomenė gyvena įpročių 
tinkle: esame vergai įvairiausių "pho 
bių", "adikcijų" ir kitokių sveikatai 
kenksmingų įprotinio elgesio reiškinių. 
Tūkstantiai mėgina numesti savo jungą 
įstodami į tokias draugijas ar organi
zacijas, kaip "alcoholicus an«nymus"ar 
svorio numetimo draugijas. Tačiau ar 
mes esame labiau įpročių pavergti, negu 
musų seneliai?

žurnale "Think" George Boehm galvo
ja, kad ne. Tik mūsų sąžinė yra jautres
nė. Anot kai kurių sociologų mes grįžta
me į puritonų laikus siekiant panaikinti 
visokius lengvabūdiškus polinkius, ai 
kurie jaunuoliai, norėdami "pasirodyti", 
vartoja įvairius narkotikus ir šaukte 
šaukia prieš visuomenės jiems uždedamus | 
varžtus. I

Kas liečia narkotikus,Amerikoje Ši an J 
die yra apie 300.000 heroino vartotojų. 
Šis siaubingas skaičius įgauna kitokį 
atspalvį išgirdus, kad 19 šimtmečio pra
džioje 1.250.000 gyventojų vartojo pana
šius opiatus ir niekas tuo nesiskundė.

ai kurie individai lengviau pajėgia 
atsikratyti savo įpročių, tačiau dauge
liui tai yra devyngalvė hidra, ir dau
guma psichiatrų vengia gydyti
nuo įpročių, nes tai ilgai trunkantis ir 
neproduktingas gydymas. Psichologai ty 
rinėja įpročių priežastis ir stengiasi 
surasti būdų jiems panaikinti.

Psichologinis troškimas sunkiai iš
raunamas. Daugelis įpratėlių baisiai 
kenčia ir net gali numirti, jeigu 
staiga nutrauksi įprastus narkotikus.

Naujas kapas

A.A. ANDRIUS ŽVIRZDINAS

Staigi ir netikėta mirtis vėl ap
lankė Sydnejaus liet, bendruomenę išplės 
dama iš jos tarpo vos tik 52 metus su 
laukusį Andriu Z v i r z d i n ą. Ve-; 
lionis mirė birželio 30 d. eidamas į 
darbą gatvėje ant savo bendradarbio ran
kų. Buvo pašarvotas Funeral of Distinc
tion koplyčioje Fairfielde, kur sukalbė
ti rožančių ir atsisveikinti su velio
niu atvyko artimi draugai.

Šeštadienį, 9 vai. ryto' Lidcombės 
bažnyčioje buvo už velionį laikomos ge
dulingos pamaldos, kuriose dalyvavo 
gausus būrys lietuvių ir australų ben
dradarbių. Po pamaldų velionis palydė
tas į_Rookwood kapinių lietuvių sky
rių. Čia prie kapo atsisveikinimo žo
dį tarė kun. P. Martuzas. Po jo kalbė
jo inž. J. Grudzinskas pabrėždamas ve
lionio atsidavimą šeimai ir atsisvei 
kindamas su a.a. Andrium bičiulių ir 
draugų vardu. Sugiedojus Viešpaties 
Angelą ir Marija Marija su velioniu 
buvo galutinai atsisveikinta Tautos 
Nimnu.

Velionis Andriuj buvo gimęs 1918 
metais Telšiuose, ankė jėzuitų gimna
ziją Kaune, vėliau persikėlė gyventi 
į Alytų, kur ir baigė Alytaus gim
naziją 1937 m. Būdamas fiziniai stip
rus ir jausdamas pašaukimą tarnauti 
tėvynei Andrius įstojo į Karo Mokyklą,, 
kurią jau baigė sovietų okupacijos 
metu 1940 m. Tais pačiais metais vedė 
kaunietę Jonę Jankauskaitę.

Prasidėjus karui a.a. Andrius eida
mas leitenanto pareigas buvo Pabradės 
poligone. Karo veiksmų sąmyšy velio
niui pavyko pasilikti Lietuvoje. Vo
kiečių okupacijos laikais velionis 
pradėjo studijuoti medicinos mokslus, 
kurių deja neteko užbaigti, nes gre
sianti antroji sovietinė okupacija 
privertė Andrių su seimą trauktis į 
Vokietiją. Po karo velionis apsigyve
no Dillingeno išvietintų asmenų
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Agoniški nutraukimo simptomai daž
niausiai pasireiškia su opiatais ir 
barbitūratais. Gydymas labai lėtas ir 
sunkus. Įprantama ne tik nuodams, bet 
ir rutinai, kaip sakysima tam tikrų 
laiku gerti kavą. Taip pat narkotiko 
vartotojas turi savo valandas. Tiems, 
kurie sau leidžia adatas, net adatos 
leidimo veiksmas yra savotiškai malo
ni ceremonija. Bandymų metu ligoniams 
įleidus adatą su paprastais nekenks
mingais vaistais jie jautė lygiai to
kį pasitenkinimą.

Viena iš pagrindinių priežasčių, 
trukdančių įpročių pagydymą, yra ap
linkybės, kurios pirmoje vietoje pri

veda žmogų vartoti narkotikus; atimk 
heroiną iš suvargusio gethe gyvenančio 
negro - kas jam bepalieka?

“ai kam atrodo, kad racionaliam žmo
gui užtektų protavimo: šis įprotis kenks 
mingas, tad turiu jį mesti} Tačiau dau
geliui vien valios neužtenka. Tiesa, yra 
individų, kurie suranda būdų įpročiais 
atsikratyti. Jų strategija dažnai būna: 
aš atsisakysiu tik šiai disiai/

"Alcoholicus anonymus" sėkmingai var
toja šį būdą. Tokie vienai dienai sau pa 
žadai gali atpratinti ir nuo rūkymo.Jei 
nepasitiki savo atsparumu, paskutinių 
metu pagaminta įvairių pagelbinių prie
monių, kaip pav., įelektrinta dėžutė, 
duodanti vadinamus "šokus", kuri nešio
jama kišenėje ir paliečiama tik tada,kai 
užeina noras užsidegti cigarete arba už
eiti išgerti. Šitoks "šokas" padeda nu
sikratyti įpročiais.

A. A. Andrius Zvirzdinas

stovykloje, kur aktyviai dalyvavo lie 
tuvių gyvenime.

1949 laivu "Castle bianco" atvyko 
į Australiją ir čia praėjęs įsikurdi- 
nimo vargus apsigyveno Sydnejaus prie 
miestyje Wentworthvilie. Dirbo "Good 
year" gumos fabrike kaip inspektorius 
Abu su žmona dirbdami augino šeimą - 
dukrelę Nijolę (dabar p. Šalkūnienę, 

(Šiuo metu laikinai su vyru gyvenanti 
Los Angeles mieste Amerikoje) ir du 
sūnus - Vytautą (dabar dirbąs kaip 
nekilnojamo turto pardavimo agentas) 
ir Kęstutį (studijuoja Armidale uni
versitete). Pasišventęs šeimai velio
nis nors ir būdamas susipratęs lietui 
vis neturėjo daug laiko reikštis lie
tuvių bendruomenėje, bet dabar, jau 
šeimai suaugus žadėjo aktyviai įsi
jungti į bendruomenės aktyvistų ei
les. Deja, negailestinga mirtis iš
plėšė jį staiga iš mūsų tarpo.

Like draugai ir pažįstami giliai 
užjaučia skausmo valandoje ponią Jo
nę ir jos šeimą ir kartu liūdi ne
tekę savo bičiulio Andriaus.

V. BukeviČius

Kai kurie įpročiai lengvai nesiduoda 
nusikratomi. Ypatingai perdaug valgymas. 
Daktaro priežiūroje svori galima greit 
riumesti, tačiau už poros metų pacientas / 
grįžta su senu svoriu ir sąžinės prie
kaištais. Apetitas irgi yra įprotis.

Vienas įdomus įpročiams panaikinti 
planas yra mintis, kad žmogus persisotin 
tų savo silpnybe greičiau ir įžvelgtų į 
problemos esmę. Siekiant nustoti rūkyti 
cigarečių rūkoma daugiau per prievartą.

ats įdomiausias būdas - hipnozė. Už
hipnotizuotas pacientas kartoja žodžius: 
rūkymas man kenkia sveikatai. Pagal kai 
kuriuos psichologus hipnozė padeda pade' 
ntui stipriau sukaupti savo jėgas prie
šintis blogam įpročiui ir pasąmonimėm 
idėjom.

Norint atsikratyti įpročio reikia jam 
priešintis visomis savo jėgomis/ ;

Paruošė D.M. Baltutienė į

APMĄSTYMAI
PO STUDIJŲ POPIETĖS

Rašo Č. Zamoiskis
Birželio 29 d. Adelaidės apyl.Kult. ■ 

Taryba surengė studijų popietę - dis- • 
kusi jas tema "Ar turime palaikyti kul
tūrinius santykius su pavergta Lietu
va?" Tema musų pačių pastangomis daro
si aktuali ir buvo manyta, kad susi
lauks plataus susidomėjimo. Susirinko ' 
apie šimtinė žmonių ir vis tie patys, 
kaip visur ir visada. Jų tarpe keletas 
mėgstančių viešai pakalbėti nesvarbu 
ką, ir keletas tokių, kurie šauksmais 
iš vietos bandė pirmuosius nubaidyti.

Popietei vadovavo ir kalbančius ri
kiavo p. V. Neverauskas. Rūpestingai 
parinktų kalbėtojų buvo keturi, ir 
kiekvienas surado pasakyti ką nors 
naujo. Daugiau kalbėta bendrais svars
tymais ir teigimų svorį mažino vengi
mas mintis paremti pavyzdžiais. Kiek
vienu atveju buvo‘ko pasiklausyti ir 
pasimokyti, tik gaila, kad tų, kurie 
šitai turėjo išgirsti, salėje buvo ma
žiausia. Vos keli iš jaunimo, o Ade
laidėje jų dešimtys o gal ir šimtai. Į 
Nedaug buvo ir tų, kurie suvažiavimuo-*; 
se renka mums vadovybes ir nustato mu< 
sų bendruomeninio gyvenimo gaires. Ma
nytum, kad popietės tema jiems ne prie 
širdies.

Studijos ne vienam atgaivino mintis 
ir suteikė medžiagos liūdniems ir link 
smiems apmąstymams. Jos atgarsius, rei 
kia manyti dar ne karta girdėsime. Tik 
vieno dalyko, atrodo, neteks išgirsti: 
ųegirdėsime ateinančioje Dainų Šventė
je dainos "Vilniuje žydi liepos". Dai
nos žodžiai poeto E. MatuzeviČiaus ir 
muzika K. Kavecko. Antrasis popietėj 
kalbėtojas p. V. Raginis su neįtikėti
nu ir pavydėtinu lengvumu saviškai iš
kreipdamas tekstą klausytojus įtikinė
jo, kad dainoje minimi balandžiai yra ■ 
taikos simbolis ir ko gero jau nebebal■■ 
ti. Toliau teigė, kad šiuo metu pi
lies bokšte plevėsuojanti vėliava yra .. 
ne musų, o pavergėjo - okupanto ir kad 
Vilniuje pristatyta tik naujų kareivi
nių, kuriose gyvena raudonarmiečiai. 
Anot p. Raginio tokios dviprasmiškos '< 
dainos dainuoti negalima. Kokia kita . 
daįųą šią pakeisti - nepasakė. Tas ir f 
nebūtina; mes turime šimtus dainų, ‘ 
tik kaip sužinoti, kurias galima dai-.Jį 
nuoti ir kurių ne... Viskas atrodytų 

kaip juokas, jei ne naivumas, bendras 
ir kalbėtojui, ir klausytojams. Nie
kas iš susirinkusiųjų nesiveržė suzi-j 
noti, kas yra dainos autoriai, kada ji 
parašyta, kokia proga ir koks tos ''at- ? 
mestinos" dainos tekstas - žodžiai.Vis
kas buvo priimta už "gryną pinigą".At- 
sirado pasiūlymų parašyti raštą p, Bal
trūnui į Melbourną, o popietės prezidi
umas svorio dėlei buvo įgaliotas para
šyti raštą. Turėsime gal dar vieną "ul-

(Nukttfa į 6")
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LAIŠKAI IŠ ADELAIDĖS Ra^° V1* Radzevičius

SANTYKIAVIMO KLAUSIMAIS
ALB Adelaidės Kultūros Taryba birže- 

lio 28 d. Lietuvių Namuose surengė stu
dijų ponietę panagrinėti klausimą - AR 
TT IRIME PALAIKYTI KULTniINIUS SANTYKIUS 
su pavergtąja Lietuva?

Klausimas visiems aktualus ir visiems 
įdomus. Norėdamas patirti, ką apie šią 
studijų popietę ir joje nagrinėtą klau
simą galvoja Adelaidės lietuviai, tuoj 
pat ant karštų pėdų surinkau visos ei
lės dalyvių nuomones. Vieniems tai yra 
našus ir produktyvus simpoziumas, ki
tiems vienašališkas ir tendencingas rei 
kalo pristatymas, pagrįstas ne gyvenimo 
tikrove, o liguistu jausmingumu ir net 
tam tikrom tendencijom. Atrodo, kad an
trojoj nuomonėj į prieki kišama ne rei
kalo esmė, bet tam tikri susigrupavi- 
mai ir įsitikinimai, kad "mano asmeni
nis priešas negali nieko gero duoti".

Šioje studijų popietėje, nors ji bu
vo skirta tik vienam sudėtingos nroble- 
mos aspektui, neišvengiamai kilo ir 
kiti giminingi klausimai, ypač jauni
mo lankymasis Lietuvoje.

Visi trys popietėje savo mintis pa- 
reiškusieji kalbėtojai (eilės tvarka 
B. Straukas, V. Raginis, Pr. Pusdeš- 
ris) buvo visiškai vieningi kultūri
ni* mainų" klausimu. Bendrą jų sampro 
tavimų išvadą galima būtu Šitaip nusa
kyti: kultūriniai mainai dabartinėje 
formoje atmestini be jokių rezervų, 
nes jie yra destruktyvūs - naudingi 
tik okupantui, vienašališki ir perša
mi aiškiais tikslais silpninti politic 
nių emigrantų vieningumą kovoje prieš 
okupaciją. Šią nuomonę sustiprino VL
IK' o atstovo Jz. Lapšio čia pat pas
kaityti vadovaujančių veiksnių (Vliko 
ir Alto) nutarimai kultūrinių santy
kių klausimais.

vtiniuj žydi liepos
Daina

Žodžiai E. Matuzeviėiaus. Muzika 
K. Kavecko

Austa vasaros rytas, 
Teka saulė skaisti, 
Ir pro rūką išnyra 
Vilniaus bokštai balti. 
Pasitinkame saulę 
Prie Vilnelės, Neries. 
Mūsų miestui senajam 
Tegul skaisčiai žėrės.

Priedaini sj 
balandžiai•nardo, nardo, 
Skraido padangėje aukštai, aukš 

{.tai, 
Vilniuje žydi, žydi liepos bal

etai, baltai, baltai.

Ir kalne Gedimino,
Kur padangė melsva, 
Plevėsuoja banguoja 
Išdidžiai vėliava.
Kiek žiedų, kiek žalumo,
Kai nuo kalno žvelgi:
Vilniaus miestas mums mielas, 
Vilniaus žeme’ brangi.1

Prie_dainis_: Balandžiai...
Saulėje skendėja bokštai, 
dalios aikštės, namai, 
Ir langai sušvytruoja, 
Tartum akys linksmai.
Pajaunėjo, atgijo
Miesto mūrai seni.
Noris dainą sudėti, 
Kai per Vilnių eini. ;

Priedainis: Balandžiai... i
•

( Redakcijos pastaba. Šiuos posmus 
skelbiame, kad skaitytojai patys spręs
tų, kodėl už jų užkliūvamą. Kiek 
redakcijai žinoma, šios dainos auto
rius šiuos posmus sudėjo įžygiavęs į 
Vilnių su Lietuvos kariuomene Lietu
vos kario uniformoje 1939 metais).

Sprendžiant iš pritarimo, kuriuo 
buvo paremti nuomonių reiškėjai šioje 
studijų popietėje, Adelaidėje neatsi
rastų nė vienos lietuviškos organiza
cijos, kuri prisidėtų prie "kultūri
nių mainų" palaikymo menininkų ar 
sportininkų atsikvietimu arba savų 
grupių siuntimu į Lietuvą.

Tam tikri nuomonių skirtumai buvo 
jaučiami pažiūrose į jaunimo apsilan
kymus Lietuvoje ir į santykius su at
vykstančiais iš Lietuvos, ypač oficia
liais pareigūnais ar mokslininkais. 
Pirmasis kalbėtojas (Br. Straukas) 
galvoja, kad pavienių jaunuolių apsi
lankymas Lietuvoje gali būti naudin
gas ir yra skatintinas. Tuo tarpu an
trasis kalbėtojas (V. Raginis) ir šia 
me apsilankyme įžiūri pavojų.

Straukas negalvoja, kad iŠ Lietu
vos oficialiai atsiunčiami pareigū
nai turėtų tikslą organizuoti kažko
kius stribus. Anot Jz. Lapšio jei at
siunčiami pareigūnai ir.neturėtų tiks 
lo raus suraudoninti, bet jie turi pa
kankamai kitų tikslų, kurie naudingi 
okupantui. Okupantui svarbus nuotai
kų aiškinimas, tam tikras pratinimas 
pripažinti status quo ir sėjimas min
ties , kad reikalai Lietuvoje pasikei
tę ir kad žmonės dabartimi patenkinta 

Trečiasis kalbėtojas (Pr. Pusdeš- 
ris) įsitikinęs, kad visi iš Lietuvos 
siunčiami asmenys, įskaitant ir dva- 
s iškius, yra Maskvos agentai, šnipai, 
turį specialius uždavinius. Rūpestin
gai paruoštame ir gerai retori
ka bei faktais sustiprintame referate 
Pr. Pusdešris ryškino pavojus, kuriuos 
neša "kultūriniai ir sportiniai mai
nai". Jis palietė JAV lietuvių krepšį-- 
ninku išvyką į Lietuvą, tautinės vėlia-

tiraatumą" - dabar jie madoje. Ateity 
gal negalėsime centre daugiau dainuoti 
"pamilo dobilas raudonas...", nes visi 
žinome, kad dabar dobilai auga ir žydi 
kolchozuose ir dargi raudoni/

Šioje popietėje paliesta daug rimtų 
klausimų, bet visų neišminėsi. Vienas 
bendras ir, atrodo, pagrindinis, visų 
kalbėjusių suprastas ir pabrėžtas pavo
jus lietuvių bendruomenei yra bolševi
kinės pastangos suardyti mūsų vienybę. 
Studijiniai apmąstymai ir nukrypsta 
prie šios mūsų vienybės. Čia jau ne 
juokai, o šventa mūsų himno tiesa. Gal
vodamas, kaip ir dauguma, prieinu išva
dos, kad ne visi mes vienodai supranta
me vienybės sąvoką ir kalbame apie skir- 
tingus vyksnius. Gana vėlai pajutę 
pavojų mes turbūt nejautėme grėsmės tai 
mūsų vienybei, dėl kurios taip šauniai 
prieš dešimtį metų sukovojome, kad mums 
galėjo pavydėti ir ispanail "Kovų trimi. 
tai" šiandien laiko užčiaupę burnas, 
bet karo meto įstatai galioja ir šian
dien. Nekalbėsime apie tą "vienybę", ku
ri atsirado kelių paskutinių savaičių 
laikotarpy. Šios vienybės ir tikslas ne
slepiamas - ištremt... dei šiandien ran« 
dame būtina diskutuoti ir jaučiame 
pavojų mūsų vienybei, kaip pagrindiniam 
mūsų tautinio gyvavimo ramsčiui ir 
jėgai, tai apie kokią ir kieno vienybę 
mes tada kalbame? Man atrodo, kad sus
kirstą vienybę į. daugelį skyrių ir pos--' 
kyrių mes įklimpsime į tokią kimsynę,is' 
kurios ir žaliu keliu eidami neišeisime.

Apmąstymų pabaigai, kad jie nebūtų 
tokie liūdni, ir vienas linksmesnis po
pietės prisiminimas. Dalis vyresniosios 
tautiečių kartos, o ir kai kurie paskai
tininkai vis turėjo, daug maišaties su 
dviem lietuvių kalbos sąvokom: bendrau
ti ir bendradarbiauti. Kad būtų lengviat 
susikalbėti, vieną iš jų pakeisti į ži
nomą ir suprantamą žodį J'koloborantas", 
Po to pasidarė viskas aiškiau, ir popie
tė pasibaigė net neišnaudojus skirto 
laiko.

vos incidentą Kanadoje, Maskvos žygį 
trukdyti Grandinėlės gastroles Kolumbi
joj ir t.t. Jo nuomone, Lietuvos oku
pantams jau navyko šiais "kultūriniais 
mainais" įnešti tara tikrij skilimų Ame
rikos lietuvių tarpe. Šiuos pačius me
todus, jo nuomone, Maskva prade
da naudoti ir Australijoj. Maskvos nau
dojamus metodus kalbėtojas palygino su 
gyvatės praktikuojamu naivaus paukšte
lio hipnotizavimu.

Ir Br. Strauko referatas buvo tinka- , 
mai paruoštas, kondensuotas, tik argu
mentacija atrodė nepakankama. V. Ragi
nis paruošė labai išplėstą savo sampro
tavimų rinkinį ir moderatorius V. Neva
raus kas reikalavo jį trumpinti. Galbūt 
dėl to V. Raginis pateikė tik įžangą, 
kuri vietomis buvo nukrypstanti nuo te
mos ir ypač akcentavo susiskaldymą. Ra
giniu! savo pranešimą trumpinant ir 
galvojant ką palikti ir ką išmesti, at' 
rodė, kad jis sako ne tai, ką nori pa
sakyti ir visomis jėgomis grumiasi su 
laukan besiveržiančiu susijaudinimu.

Diskusijose M. Urbonas atkreipė dėmų 
sį į tai, kad visos , net ir vaikų kny
gelės pajungtos bolševikinei propagan
dai.V. Baltutis deklaravo, kad jis jau
čiasi esąs nuolatiniam karo stovy ir 
dėl to jam nepriimtina jokia bendravimo 
forma. Galima buvo lengvai susidaryti 
klaidirgą įspūdį, kad Baltutis kovoja 
su visais Lietuvoje pasilikusiais. Pri
pažindamas bolševikų pastangas suskaldy
ti lietuvius V, Dumčius iškėlė virb gal 
vos leidinį "Lietuvos kelių" ir pareiš
kė, kad šio leidinio autoriai buvo pir
mieji, kurie sugniužo ir pradėjo bend
ruomenės skaldymą. J. Riaubai vis tiek 
neaišku, kodėl lietuvių menininkų at
žvilgiu vartojamas dvigubas matas: jei 
jie gastroliuoja Paryžiuje ar Tokio,vis 
kas gerai, bet jei atvyksta į JAV ar Ka 
nadą, jau blogai. Jis taip pat nu
rodė, kad nereikėtų visus iš Lietuvos 
atvykstančius apšaukti komunistų agen
tais. Tai liečia ypač mokslininkus. At
sakydamas į V. Dumčiaus pastabą, kad ir 
Vlikas nebuvo vieningas svarstant ben
dravimo klausimą Jz. lapgyg pažymėjo, 
jog sudėtingoj organizacijoj skirtin
gos nuomones yra visai natūralūs reiški 
nys, tačiau VLIK'o skelbiami nutarimai 
tų diskusijų išvada, jau yra vieninga 
nuomonė.

Nelauktai (is V. Raginio pastabos 
iškilo dis’cusijose visai naujas daly
kas: komunistinės dainos Australijos 
lietuvių kultūriniuose parengimuose. 
Niekam nesipriešinant buvo paprašyta, 
kad Kultūros Taryba painformuotų būsi
mos Dainų Šventės rengėjus, jog Adelai
dėje reiškiamas šiuo atveju nepasiten
kinimas.

KUKUTIS PRIMENA

šilką pirkitl "Kropdetlną"... 
Gal aksomą? Ar satiną..?
Pirkit žirkles,adataltes - 
Baliun ruoškltės^aorgaitėsl

Ulsakykit kėdę "Dalioj", 
Vyrus prllaikyklt valioji 
Tegu taupo doloriuka;
"Eisim .Maliau,į baliuką!"

Vyreli Čidykit Čebatąl 
Prilaikykite Sveikatą..t 
Nspertoli Spaudos Balius, 
0 tada jau:-"Mat paraliusl"

Gerkit vakarais arbatą. 
Kalendoriuj brėlkit datąl 
Ak,tai bus proga auksinė 
Trakas pravidint - balinė...

Vienu sodžių - nėra žodžių! 
Alų,Brandy jau užuodžiu...- 
Banda auga,plunksną glostau 
Ir "Kukuliui* eiles kįostau.

'ipggdcs ru.^fč.^0 S9 ęf.
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Laiškai
Redakcijai

Gerb. Pone Redaktoriau,
po 36 metų mano gyvenimo užsienyje 

man pasidarė labai nemalonu matyti, kad 
vienas lietuvių, laikraštis atsidūrė bau
džiavoje: tai Jūsų redaguojama Mūsų Pas
togė. Dvidešimt vieneri metai kaip gyve
nu Australijoj ir visad tylėjau ir galvi
jau, kad visas lietuvių čia veikimas yra 
besąmonis. Tas utopinis praeities fana
tiškumas čia užsienyje padarė juos ne 
Lietuvos sūnais, bet jos juokingais prie 
šais. Tas skaldijimas į partijas, tas 
garbės, niekad neturėtos, troškimas, tas 
juokingas netektos nepriklausomybės minė
jimas ir anachroniškas lietuviškas veiki
mas yra mūsų jaunimo visai nesuprantamas. 
Bet Šito negalima pasakyti tiems seniems 
fanatikams, nes jie kitokios nuomonės vi- 
sai neklauso. Ne tik kad jie neklauso, 
bet ir netoleruoja, nors save ir laiko 
demokratais.

Mano nuomone, visas lietuvybės skaldyi 
mas yra daromas ne tų lietuvių, kurie 
yra gimę po 'Australian gum-trees', bet 
tų, kurie yra girnų po Lietuvos beržais. 
Jie nė patys nežino, kiek žalis jie padai 
ro lietuvių jaunimui Australijoj. Vie
nintelis šventas ir absoliutinis daly
kas lietuviams užsienyje yra lietuvybės 
išlaikymas broliškame ir draugiškame ben
dradarbiavime. Būtų labai malonu per Jus 
pasiūlyti, kad sekančiame lietuvių suva
žiavime delegatai būtų instruktuoti, kad 
bet koks lietuvis, kurs iškeltų neapykan
tos, keršto ar šmeižimo mintį, būtų tuoj 
pareikštas "out of order" ir nutildytas, 
jei nieko geresnio nežino pasakyti. Yra

MŪŠI] PASTOGES SPAUSTUVES REIKALU
Musų Pastogės spaustuvei įsigyti Krašto Valdybos paskelbtasis vajus 

vyksta labai palankiai. Per Šį trumpą laiką jau suplaukė tam reikalui 
apie $2500 aukų. Daugiausia sudėjo Sydnejaųs lietuviai, tačiau tiki
mės, kad ir kitų kolonijų lietuviai dosniai prisidės, nes juk Mūsų Pas
togė ir jos būsima spaustuvė nėra vien Sydnejaųs lietuvių kolonijos, 
bet visos Australijos lietuvių bendruomenės reikalas.

Šiuo metu jau užsakyta mums svarbiausias dalykas — tekstams paruošti 
"Composer" Veritype gamybos ir jis kaštuos su visais būtinais prie
dais ir lietuviškais rašmenimis $ 4908. Po dviejų savaičių bus paruoš
tas šia mašina operatorius,ir Mūsų Pastogė jau pasirodys naujame apdare.

Primename visiems tautiečiams neatidėliojant paremti šį mūsų bendruo 
menės istorinį užsimojimą ir savo auka pagelbėti, kad kuo greičiau jis 
būtų realizuotas. Kas greitai duoda, dvigubai duoda!

Visiems iš anksto tariame nuoširdžią padėką.
ALB Krašto Valdyba

Sydney L.M.S.G. Draugijos 
metinis susirinkimas

Birželio 27 d. Liet. Klubo patalpo
se Lidcombe Sydnejaųs Lietuvių Moterų 
Soc. Globos Draugijos metinis susirin
kimas, Atvįko apie ketvirtis šimto na
rių. Draugijos p-kei p. 0. Bauzienei 
atidarys susirinkimų ir pakvietus p.E. 
Kiveriųnę susirinkimui pirmininkauti 
ir p. M. Reisgieną sekretoriauti, sekė 
valdybos pranešimai. Iš gerokai su- 
trumpipto p-kės p. 0. Baužienės prane
šimo matėsi, kad buvo daug dirbta -lan
kyti ŠĮgoniai, Šelpti reikalingi pagal
bos, Organizuotas lietuvių skyrius 'Im
pact Australia’ parodoj, telktos lė
šos vąįklai ir Lietuvių Sodybai. Džiu
gu išgirsti, kad Sodybos.reikalai taip 
smarkiai pirmyn pasistumę. Draugijos 
iždininkės ir ligonių reikalams narės 
pranešimai buvo įdomiai išklausyti, ir 
susirįfakimo dalyvės tikrai įsitikino, 
kiek dgug dirba draugijos valdybos na
rės iiTkiek d-jos veikla išsiplėtusi. 
Kontrolės Komisija rado kasos ir veik
los knygas tvarkoj.

PraflĮgjimą apie pasaulio Liet. Mote- 
ttrų smbų Federacijos veiklą paskaitė 
p. E.Wfnaitiene. Mūsų - Sydnejaųs D- 
ja yrąsįiinėtos Federacijos narė ir p.
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jau laikas vardan tos šventos lietuvy
bės visų mūsų energijas sujungti. Kiek
vienas, kurs skaldo lietuvius, yra jų ir 
jLietuvos priešas. Visi lietuviai, ypatin
gai kurie gyvena Lietuvoj ar iš jos at
važiuoja mūsų aplankyti, yra tautos bro
liai. Visame pasaulyje lietuvis trokšta 
lietuvio. Tas yra sąmoningas lietuvis, 
kuris myli lietuvį kaipo lietuvį. Tad 
vardan tos Lietuvos ir bendros mūsų tau
tos vienybė težydi.

Kun. J. Petrauskas
Parish Priest of St. Teresa,Vic.

Gerb. Redaktoriau, 
viename paskutinių

jų "Tėviškės Aidų" numerių vedamajame 
pasigendama etikos, kurios tariamai ne
silaiką p. V. Radzevičius savo straips
nyje, skelbtame Mūsų Pastogėje.

Galima būtų apgailestauti dėl to, jei 
gu Tėviškės Aidams tokia etika būtų su
prantama ir patys jos nestokotų.

Po to, kai garsusis "ultimatumas" bu
vo ALB Krašto Valdybai įteiktas, tai ne 
tik Sydnejaųs, bet ir visų bendruomenės 
apylinkių buvo pasmerktas ir atmestas, 
Tėviškės Aidai dar tebežarsto jau užge
susias skandalo žarijas bandydami suras
ti rusenančią ugnelę ALB-nės narių tar
pe vienas kitam neapykantai atgaivinti. 
Savo kolegų redaktorių (kur etika? ) T. 
A. kaltina tuo pačiu, kas gali būti tai
koma ir pačiam Tėviškės Aidų redaktoriui 
nors jis to ir nenorėtu pripažinti. Kai 
negalima rasti konkretaus nusikaltimo,

AUKOK "M.P." SPAUSTUVEI
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DŽIUGO TUNTO MELBOURNE IŠKYLA į KALNUS Į
RugpiūČio 1 d., šeštadienį, Džiugo Tuntas ruošiasi iškylai į sniegų I
Mount lake. Autobusai nuo Lietuvių Namų išvažiuos 8,30 vai. ryto j
ir grįšime 6.30 vai. vak. Kviečiame visus - jaunimų ir tėvelius į
prisidėti prie džiugiečių iškylos. I

Kelionė ten ir atgal kainuos $ 1.50. Kadangi svarbu žinoti va- 1 
žiuojančių skaičius užsakant autobusus, prašau nedelsiant užsire- į 
gistruoti iki liepos 20 d. pas V. Stasiliūną, 17 Reserve |
Rd., Ringwood 3134, tel. 870 5584 arba prie šv. Jonos bažnyčios. Į

Džiugo Tunto Tuntininkas I
-----------—---------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------——----------------—

E. Jonaitienė yra mūsų atstovė. Fede
racija yra'išleidus anglų kalba knygą 
apie lietuvę moterį ir jos veiklą nuo 
senų laikų iki dabarties. Ta knyga pa
siųsta daugeliui įtakingu asmenų ir 
įstaigų ir ji labai palankiai ,jų sutik, 
ta. Taip pat Federacijos pastangomis 
buvo įrodyta Jungtinių Tautų speeia 
liam susirinkime dėl moterų veiklos 
pasauly neteisingas sovietų atstovės 
iš Lietuvos teigimas, kad seniau lie
tuvei moteriai nebuvo leidžiama pa
sireikšti viešame gyvenime ir tik "iš

PROTESTAS S
Mes žemiau pasirašę Adelaidės lietu

viai esame pasipiktinę ir reiškiame 
protestų dėl grupės žmonių panaudotų ..
prievartos priemonių pries Australijos 
Liet. B-nės Krašto Valdybą reikalau
jant pakeitimų "Mūsų Pastogės" redak
cijoje.

(Pasirašė 117 Adelaides lietu
vių penkiuose lapuose, kurie 
perduoti ALB Krašto Valdybai)

ieškoma to, kuo žmogus visgi būtų skau- 
džiausiai užgautas, nors tai ir būtų 
prasimanymas, fantazija.

Tuo pat metu Tėviškės Aidai gražiai 
atsiliepia apie ratelį "visuomeninin
kų, kultūrininkų" ir pan., mes gi - Syd-. 
nejaus lietuviai pažįstame juos truputį 
kitaip. |įg

Tėviškės Aidų redaktoriui, mano įsi
tikinimu, tiktų geriau skelbti Dievo 
tiesą ir meilę, bet nekurstyti savo tau-' 
tiečių, kurie netekę tėvynės po gilių 
išgyvenimų trokšta taikos ir ramybės,

E. Bliokas, Sydney

AUKOS
MUSU PASTOGES SPAUSTUVEI 

St. Grincevičius $ 10
M. Stasa $ 20
J. ir 0. Maksvyčiai $ 50
M. Zakaras $ 50

Iz. Gestartas $ 10
E. Seženis $ 7
B. Vingrys t 20
J. Meiliūnas ® 10"
I. Alekna #10
A. Šeikis $ 10
M. Didžys $ 10
M. Malakūnienė # 10 ' '--<S
J. Macejūnas $ 10
J. Kairiūkštienė $ 5
I. Didžytė S 10
E. Deckytė j- # 2
H. Kaladė S 10
E. Kolakauskas $ 25
A. PIūkas $ 20

A. Reisgys $ 20
V. Daudaras $ 5
P. Mikalauskas S 10
V. Valadkaitis $ 5
A. Šimkūnas $ 5 «
L. Gasiūnienė $ 2
J. Palaitis S 5
J. Burokienė # 10 , '
D. Lozoraitienė $ 2
C. Sviderskas S 5
L.G.P. $ 10
A. Laukaitis $ 10
V. Bukevičius #20

A. ir I. Dudaičiai $ 5
N. Wallis-Grincevičiūtė $ 10 '

vadavus" sovietams Lietuvą jai tokia 
galimybė atsirado. Užbaigdama p. E.Jo
naitienė paskaitė Steigiamojo Lietuvos 
Seimo atidarymo kalbą, pasakytą rašyto 
jos Gabrielės Petkevičaitės- Bitės.

Svarstant sumanymus bei pasiūlymus 
tarp kita ko buvo nutarta suorganizuo
ti jaunų mergaičių debiutą per sekan
tį Draugijos Užgavėnių Blynų Balių.

Iškilmėms debiutantės sutiko paruoš
ti p. A. Saudargienė.

Po susirinkimo visos dalyvės dar 
kiek laiko maloniai šnekučiavosi 
prie kavos puoduko ir užkandžių.
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 
18 Miller St., Ashfield, N.S.W., 2131, tel. 798 0306

"KOVO” NAUJ/ENOS
SPORTININKŲ B-B-Q

Turėjęs įvykti koviečių ruošiamas 
B-B-Q liepos 18 d. atidedamas savaite 
vėliau į liepos 25 d., nes liepos 18 d. 
įvyksta Pavergtųjų Tautų koncertas.Šis 
sportininkų B-B-Q įvyks Lidcombe' Liet. 
Namuose. Pradžia 5 vai. Šio vakaro me
tu bus pravesta įvairių keistenybių, 
apie kurias skaitysite sekančią savai
tę oficialiame skelbime.

AKTYVŪS JAUNIAI

Kovo valdybai ir ypatingai jaunių 
berniuku ir mergaičių vadovams V. Gul
binui ir V, Binkiui įdėjus nemažai pas
tangų šiuo metu yra virš 4o jaunių,ku
rie jau kartu nebesutilpdami Šeštadie
niais paskirstyti į paskiras grupes 
treniruotėms. Mergaitėms treniruoti be 
Gražinos Meškauskaitės - Newman į,pa
galbų atėjo Snaigė Motiejūnaitė - Gus
tafson, kuri anksčiau būdama NSW rink
tinės žaidėja turi labai gerų patyrimų 
ir yra gera jaunių trenerė.

VĖLUOJASI TRENINGAI

Užsakytieji jauniams treningai ir 
uniformos (virš 50) iš fabriko vėluo
jasi ir galės būti pagaminti tik 3-4 
savaičių laikotarpy, todėl valdyba at
siprašo visų žaidėjų, kad numatytieji 
treningai laiku nebuvo galima prista
tyt ' .______ _

Sportinės Įvairenybės
Liepos 19 d., sekmadienį,krepšinio 

stadione Aleksandrijoj Sydnejaus vyrų 
rinktinė žais draugiškas rungtynes su 
Čekoslovakijos rinktine, kuri tuo metu 
viešės Australijoje. Anksčiau Čekoslo
vakijos rinktine buvo viena iš pajėgiau 
šių Europoje,, bet sovietams okupavus 
kaip ir visas sportas, taip turbūt ir 
krepšinis pergyveno krizę, ir koks yra 
dabartinis čekų pajėgumas sunku pasa
kyti.

♦

Šachmatų literatūros autorius lenkas 
A.P. Sokolskis rašo, kad Gardine, kuris 
buvo vienas žymiausių senovės Lietuvos 
miestų ir kur Vytautas turėjo pastatęs 
garsių pilį, buvo rasta iš'akmens pada
ryta graži šachmatų figūra, vaizduojan
ti laivelį su irklininkais ant minia
tiūrinio pastovio. Tas radinys (šach
matų bokštas) priskiriamas XII šimtme
čiui. Naujausi archeologiniai tyrinėji
mai parodė, kad ir Naugarde šachmatai 
buvo žinomi jau X-XIII amžiuje ir mano- 

•ma, kad senovės lietuvių bajorai, kuni
gaikščiai ir pasiuntiniai gerai žaidė 
šachmatais, apie kų mini ir Prancūzijos 
kronika. Šalia šachmatų kronikose mini
ma ir šaškių žaidimas.

TINKLINIO TRENIRUOTES MOTERIMS
įsisteigė nauja ir gana gausinga 

tinklinio grupė moterims. Šiose treni
ruotėse, kurios vyksta šeštadienių va-, 
karais 5 vai. Burwood Girls High Scho
ol dalyvauja daugiau buvusios sporti-, 
ninkės ir norinčios pradėti žaisti tin
klinį merginos ir moterys. Susidomėji
mas siomis treniruotėmis moterų tarpe 
yra didelis ir vienos norėdamos nu

mesti svorį, kitos dėl sportiško kovin
gumo jas gausiai lanko. Vėliau manoma 
įsijungti ir į pirmenybes, nes čia Žai 
džia buv. gerosios žaidėjos 0. Asevi- 
čienė ir M. Kelertaitė - Atkinson.

KAŽ KAS VYKSTA

Kovo valdyba, ypatingai keli joje 
asmenys, nesulaukdami, kada įsisteigs 
licenzijuotas lietuvių klubas, pradė
jo tirti galimybes, ar nebūtų galima 
sporto klubui gauti licenzijos. Jau 

apžiūrėta vieta-buv. kino salė, tei
rautasi, ir policijos pareigūnas li
cenzijų reikalams pareiškė, kad sporto 
vardu daug lengviau gauti licenzijų, 
negu atskirai tautybei. Ką gali žino-, 
ti, gal sportininkai ir pralenks nesėk, 
mingus liet, klubo Sydnejų_je vadovus 
licenzijos klausimu, o tuo būtų tikrai 
likviduoti visi finansiniai sunkumai.

KOVO LOTERIJA
Šiuo metu koviečiai platina loteri

jos bilietus, kurių yra tik 100 ir ga
lima laimėti $ 250, $ 50 ir $ 25. Šie 
bilietai parduodami išsimokėjimui, ir 
laimikiai bus traukiami gruodžio roėn.

I Gautas pelnas skiriamas sportininkų ke
lionei į Sporto Šventę Melbourne. L

perventiliaciniu, t.y, įkvepia ir iš
kvepia orų kas dešimt sekundžių. Jis 
pradeda nerti nugara žemyn, o paskui 
pasisuka galva žemyn. Atžymėti gylį 
jis neria šalia nuleisto plieninio 
lyno, ant kurio kas metras prikabinta 
lentelės ir su kuria jis iškyla, toks 
ir rekordas. Jam pasisekė paliesti 73 
metrų lentelę, tik nespėjo jos nukabin
ti. Jo nėrimų imant rekordus stebi per 
specialius periskopus du ar trys tei
sėjai.

*

Anglų vandens slidininkas Ch. Phips 
pasiekė naujų pasaulio rekordų: jis be 
sustojimo skriedamas ratu ežere įveikė 
750 km (anksčiau buvo 719 km) atstumą. 
Lenktynės prasidėjo anksti rytų ir vyko 
15 valandų. Jis naudojosi viena 2 m. 
10 cm ilgio vandens slide. Jis buvo 
galvojęs pasiekti virš 800 km, tačiau 
jau po 52o km pajuto nepaprastai stip
rų galvos skausmų ir pradėjo drebėti ko 
jos. Tačiau jis išlaikė iki savo naujo 
rekordo ir po to buvo nuvežtas į ligo
ninę. Jis rengiasi apskrieti Didžiąją 
Britaniją jūros paktašČiais per dieną 
keliaudamas po 500 km.

*

Pasauli© 
g- ..-arenai©

Pasibaigus devintosioms pasaulio fut
bolo pirmenybėms prancūzas Just Fon
taine vis tebėra daugiausia įvarčių per 
varžybas įmušęs futbolininkas. Jo rekor
das yra 13. Čia paduodamas sąrašas dau
giausia įvarčių įmususių futbolininkų 
per visas buvusias pirmenybes:

1930 m. Stabile (Argentina) 8 įvar 
1934 m Nejedly (Čekoslovakija) 5 "

1938 m. Leonidas (Brazilija) 7 " 
1950 m. Adenir " 9 "
1954 m. Kocsis (Vengrija) . 11 "
1958 m. Fontaine (Prancūzija) 1$ " 
1962 m. Albert (Vengrija) 4, " 
1966 m. Eusebie (Portugalija) 9 " 
1970 m; Muller (Vak.Vokietija) 10 "

- o -
9-sios pasaulio futbolo nirmenybės 

Meksikoje skaitomos kaip vienos is 
švariausių futbolo istorijoje, Po 32 
rungtynių nė vienas Žaidėjas nebu
vo išvarytas iš aikštės.

- o -
Peru, Bulgarija ir Meksika žaidė

jų atžvilgiu buvo pačios švelniausios 
komandos. Jų žaidėjai nė karto nebuvo 
teisėjų net perspėti, todėl Peru ko
manda gavo pačios švelniausios koman
dos taurę. Būdama lotynų Amerikos ša
lis ji parodė kitoms Europos valsty
bėms, kurios bijojo Pietų Amerikos 
žiūrovų, parodė, kad ir Pietų Amerika 
moka švelniai žaisti ir jų Žiūrovai 
gražiai laikytis.

- o -
Pietų Afrika dėl savo rasinės poli

tikos yra suspenduota iŠ daugelio 
tarptautinių pirmenybių. Neseniai vie
šėjusios krepšininkės (australiško 
krepšinio ir 7 žaidėjų) ir Australijo
je turėjo didelių nemalonumų dėl buvu 
šių protestų.

Paskutinis Pietų Afrikos diskvalifi 
kavimas įvyko Kanadoje, kur vyksta pa
saulio imtynių pirmenybes ir kur daly
vauja 500 imtynininkų mėgėjų iš 137 
valstybių.

- o -
Australų publikos ir yaptingai vai 

dzios susidomėjimas savo mėgėjų spor
tu yra tiesiog pasibaisėtinas.' Šiais 
metais įvykstančiose Britų tautų var
žybose Anglijoje, kur dalyvaus visų 
valstybių rinktinės, Australija vis 
dar negali surasti lėšų, kad pasiųstų 
savo mėgėjus sportininkus. Pinigai.ren 
kami baruose, gatvėse ir kitur, kai 
valstybė paremia labai mažai. Tas pats 
visuomet vyksta ir su olimpine rinkti
ne. Tuo pačiu australų atletams pa
sirodant australų visuomenei, nors 
jie butų ir pasaulio čempionai, su
sirenka labai mažai žiūrovų, o perei
tą sekmadienį australui bėgikui bėgant 
Švedijoje ir laimėjus 3000 metrų tarp
tautinį susitikimą, stebėjo virš 20. 
000 žiūrovų. Keista, kad Australijoj 
sportas visuomenei įdomus tik ten , 
kuria susijęs su piniginiu azartu.

*

Italas E. Majorka savo krašte yra be
veik nežinomas sportininkas. Jo negalimi 
lyginti su garsiaisiais futbolininkais, 
užėmusiais pasaulyje antrąją vietą, 
nei su dviratininkais ar kitais. Jis yn 
vienas iš žymiausiu jūros narų, pasie
kęs jūros gylio 72.4 metrų pasinėrimo 
rekordą. Gimęs 1931 m. jis pradėjo 
nardyti Sicilijoje rinkdamas jūros 
kriaukles ir fotografuodamas jūros dug 
ną. Siekdamas nėrimo rekordo jis buvo 
užsidėjęs 50 svarų švino diržą ir per 
8-nias išbūtas po vandeniu minutes jis 
vadovaujasi tik oro įkvėpimu, kuris tu
ri specialų tikslų metodą, vadinamą hi-

Jei pagedo aparatas, per kurį taip viskas matos, •'
Stėrefonik radiograma 'toasteris' pas mamą, ’*

; Dukros Dryer ar Transistor, jeigu išpūtė nesistor,
I Ir sūnaus va 'Tape recorder’ pasidaro "Out of Order" |
I skambink tuč tuojau A d i c k u i, ir tvarkoj turėsi viską!

Patarimas reikalingas? - Geras darbas, sąžiningas! g

■ Kad kaina nebūtų 'shocking', kad žinotum, ką jis ’Talking’, >
Kad nekeistų, ko nereikia, pataisytų, kas neveikia. «
Ar paveikslas, garsas', diskaa, radijušas, žodžiu - viskas!

| 0 ant šito viso geras tiktai ADICKU KSAVERAS.
I 182 Hawthorne Pde. HABERFIELD |
, į Telef. 798 8126 |
L ■■■■■■—■■■■■■ hm m ■■■■—■■■■ ©■ —1 “ ■■■■■■■■—m «■■■■■■■■■■■ .Ji
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Perth

Pagaliau laukiamoji loterija, orga
nizuota jaunimo išvykai į Lietuvių 
Dienas “elbourne paremti, įvyko birz'e- 
lio 14 d. Šiek tiek papildymų į einamą 
sąskaitą, tik gaila, kad buvo gražin
ta nemažai bilietų. Nejaugi pritrūkom 
pirkėjų?

Suprasdami jaunimo reikalus p.p.Dit 
manai paaukojo jaunimo kelionei S 70. 
Už tą didelę auką jaunimas giliai dė- 
kiitgas. Dabar jaunimo kasoje yra 1116 
dolerių. Trūksta dar daug, bet 
ligi važiavimo gal Šita suma dar bus 
papildyta.

Lietuvos kariuomenės, kūrėjas savano
ris Viktoras Vaiaitis Perthe liepos 7 
d. sulaukė 70 metų. Jubiliejų atšven
tė kukliai savųjų tarpe. Linkime sukak
tuvininkui dar ilgai darbuotis Pertho 
bendruomenėje ir kūrėjų savanorių eilė
se. Geriausios sveikatos ir sėkmės J

Pertiskis

Birželio 27 d. įvyko lietuvių po
būvis ir ta proga Jonai atšventė Joni
nes, o kiti kitas vardines. Kad vaka
ras nebūtų nuobodus mūsų jaunimas pašo, 
ko keturis taut. Šokius. Tai pasirody
mas, kad jie ruošiasi ir pagrįstai re
miami vykti į Liet. Dienas. Visiems 
gerai pažįstamos mūsų daininkės p.p. 
V. Miliauskienė ir V. ®epševiČienė 
padainavo duetu porą dainelių.

Vakaro loterijai fantus aukojo p.p, 
Jurgis Miliauskas ir V. Dailydė. Apyl. 
valdybos pirmininkas pranešė, kad ta, 
dieną įvyksta dar viena šventė - tai 
p-les Birutės Garnytės ir Vytauto Ra; 
dzivano sužadėtuvės. V. Radzivanas at
vyko į Australiją ne eilinių atos
togų iš Amerikos, bet susitikti su Bi
rute, kurią susipažino užpernai 
Pasaulio bendruomenės seimo metu New 
Yorke.

Apyl. p-kas padėkojo p. Vytautui 
Radzivąnui, kad padėjo vainiką ant a.a. 
S. Naru-čio kapo, nes a.a. Narušis yra 
Perthotaut. šokių grupės globėjas.Bi
rutei ir Vytautui buvo sugiedota Ilgiai 
šių metų. Po to kult, vadovas E. Stan
kevičius: pakvietė dar sugiedoti Il
giausių metų visiems, Šventusiems vardi 
nes ir padėkojo už dovanotus fantus 
loterijai. Pertiskis

GEEtONG-
ISLEISTUVĖS

Rugpiūčio 1d., Šeštadienį,. 6 val.vak, 
Geelongo Liet. Namuose renkamės į iš
leistuves: M. ir F. Januliai išvyksta 
į Ispaniją gal net ir pastoviam apsigy
venimui, ir J. ir I; Gailių šeima, ku
rie išvažiuoja ilgesnių atostogų į Vo
kietiją ir Europą.

Norintieji tose išleistuvėse dalyvat 
ti užsirašo pas Č. Valodką arba skam
binti tel 50 1861 p. V. Ivaškevičiui.

Ponios atsineša užkandžių, o vyrai 
atitinkamų gėrimų. Norintiems pasišok
ti bus ir plokštelių muzikos.

' Renge’jai

anksčiau skelbtą Brisbanes kape- 
kun. Dr. Petro Bašinsko 35 metą

Naujas kapas
Mirties angelas aplanke ir taip ne

skaitlingą mūsų tautiečių būrį, pasiim
damas a.a. Bniliją M atuzieną.

E. Matuzienė gimusi Mažeikiuose 
1903 m. vasario 2 d. Ištekėjusi gy
veno įvairiose vietose, ilgiau buvo su
stojusi Ukmergėje. Bolševikams artėjant

visa šeima pasitraukė į Vokietiją, 
bet ir čia nelaimė - po kelių dienų 
mirė jos vyras. Prasidėjus emigracijai 
jinai, sūnus ir dvi dukros šu Šeimo
mis atvyko į Vakarų Australiją ir duk
ros bei žento Cižeikų globojama mirė 
jų namuose, birželio 24 d. Velionę 
Matuzieną mažai kas pažinojo, nes ji 
išgyveno apie 20 metų suparaližuota.

Ilsėkis ramybėje, Emilija, Viešpa
ties prieglobstyje baigus šios žeme's 
kelionę toli nuo tėvynės.

Pertiškis

Jau 
liono 
kunigystės jubiliejų ir vardines at
šventėme birželio 28 d. Tą dięilą jubi
liatas atlaikė pamaldas st. Maryta baž
nyčioje Sth Brisbane asistuojant sve
čiui iš Sydnejaus kun. P. Butkui ir ku
nigui australui, kurie, abu pasakė pa
mokslus; Giedojo p.K. Stankūno vedamas 
mišrus choras.

Po apeigų bažnyčioje susibūrėme rusų 
salėje paminėjimui ir vaišėms. Čia be 
paties jubiliato ir svečio kun. P. But
kaus dalyvavo ir keturi kviestiniai aus 
tralų kunigai.

Meninę dalį išpildė tas pats choras 
ir tautinių Šokių grupė, ^alyvavo gau— . 
sus būrys tautiečių.

Pasakyta visa eilė sveikinimo kalbiu 
ir paskelbta daug sveikinimų, gautų is 
Sydney, Geelong, Melbourne ir iš kitur. 
Jubiliatui įteikta be kitų ir stambi 
piniginė dovana, sudėta visų apy-

linkės tautiečių. Pinigus kun.Dr.P 
činskas nutarė pahaudoti mūsų jaunimo 
stovyklos įrengimui.

įteikta dovanėlė ir svečiui iš Syd. Sį 
ney kun.P.Butkui, o visiems Pet
rams ir Povilams bendrai sugiedota II 
ginusių Metų ir pakeltos taurės. =5;

Jungtinį jubiliejų ir Petrines orga-gį 
nizavo bažnytinis komitetas ir Apyl.Va] 
dyba bendrom jėgom. Vaišės buvo sunešti 
nės ir jų eigą tvarkė p.Vaidas Stankū
nas. Visa praėjo kultūringai Irmai<i 
nioje nuotaikoje.

*
Prieš keletą dienų staiga mirė tau 

tietis Vincas Padavičius, 65 m. amžiaus 
gyvenęs Firfield ir ten laikęs krautu-' 
vėlę. Palaidotas Hemmant kapinėse, 
arp lietuvių niekad nesirodė ir gyve, 

no atsikyręs. Kilus nuo Palangos 
kur tebegyvena jo seimą.

*
Mokytoja Regina Kviecinskaitė pali-...$ 

ko. Brisbane ir per Hong Kong, Japoni-^ 
ją ir Sov. S-gą iškeliavo Anglijon, 
kur numato prabūti apie 2—3 metus.

*
Keletą dienų Brisbaneje svečiavosi 

ir dalyvavo kun. Dr.P. Bašinsko kuni— ; 
gystės jubiliejuje - vardinėse p.p.

' Stase ir Pranas Svambarai iš Melbour- ’ 
no, kurie birželio 29 d. rytų pajudė—. -g 
jo šiaurės Queenslando kryptim. Nusis-Sg 
tatą pasiekti Cairns ir ten pasišildy- 
ti bei pažvejoti. . Corinda8 PoveĮ8 |

Melbourne

'H

Melbourne Dainos Sambūrio pirminin
kas p. K. Lynikas su ponia savo 25 n. įįįM 
vedybinio gyvenimo sukaktį atšventė yį 
sambūriečių tarpe. ai kurįSms 
samburieciams, ypač visų.mėgiamam de— ' ’ 
klamatoriui kelias namo buvo tolimas, : 
ir vingiuotas... '

' ’A«jW

Melbourne pasklidę gandai, kad skau. . , 
tai praradę savarankišką lietuviško 
vieneto charakterį, kai Džiugo Ijųiįas ,Xįįį& 
pasidavė ilgamečiu! australų spaudimui 
ir įsiregistravę tapo australų skautų . 
padaliniu. Lietuvių visuomenei, kuri 
rėmė ir remia skautus kaip veiklią lie- 
tuviško jaunimo organizaciją, būtų įdo . 
mu išgirsti iš skautų vadovų, kaip tai 
įvyko ip kokia iš to nauda. .

VISI Į MELB. L. S. K. "VARPO"

liepos 25 d., šeštadienį, 7 v.v. Lietuvių Namuose naujoje salėje
Puiki vakarienė * geras orkestras ir
NIEKAD NEGIRDĖTA JAUNIMO PROGRAMA

Kaina: $ 3.50 asmeniui; studentams ir sportinikams $ 2.50.
Stalai užsakomi iš anksto pas J. Oželį tel. 391 3702,

A. Adomavičių tel. 465 3284.
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Mūsų mielam ilgamečiu! "Dainos" 
choro dainininkui ir dabartiniam 
pirmininkui Pranui N a g i u i ir 
žmonai Elenai, Lietuvoje Prano bran
giai mamytei mirus, skausmo 
valandoje gilią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime,

"Dainos" dirigentas 
Br. Kiveris ir choristai

Nuoširdžiai užjaučiame kolegą 
Petrą Dubauską -mirus jo 
mylimai mamytei

ONAI DUBAUSKIENEI
A.L. Stud. S-gos

Sydney Skyriaus Valdyba
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SYDNEY

Aną šeštadienį Sydnejuje Dainavos 
salėje surengtas Soc. Globos Mot. D— 
jos vakaras atrodė kaip jaukus senelių 
prieglaudos pobūvis: apie pora dešim
čių vyresniųjų susėdą prie bendro sta
lo vaišinosi, o jaunųjų kapela smagiai 
grojo. Gaila, kad tik tiek svečių pri
buvo, nors musu darbščiosios ponios 
buvo pasirengusios apie du šimtus pri
imti ir pamylėti.

Liepos 11 d. išvyko į pasauli pasi
dairyti Sydnęjietis Vytenis Šliogeris, 
Filisterių Būrelio pirmininkas. Pakely 
ketina užsukti ir pasisvečiuoti Lietu
voje aplankydamas motiną ir broli. Nu
mato grįžti rugsėjo pradžioje.
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"OUR HAVEN"
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

laikraštis
Leidėjas - ALB Krašto Valdyba,Box 

Box 4558 G.P.O. Sydney, N.S.W. 2001 ; f
Redaktorius - Vincas Kazokas, 13 Percy 
St., Bankstown, N.S.W. 2200, *

Administracijos tel. 649 9062
Redakcija rankraščius taiso ir trum

pina savo nuožiūra.
Prenumerata: metams ® 8, pusei metų 

$ 4. Užsienyje metams prenumerata $ 10,
Atskiro numerio kaina 20 centų.

Už skelbimų turinį neatsakoma. . ■>
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