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Labai slaptų istorinių doku
mentų paskelbimas JAV spau
doje sukėlė naujas painiavas. 
Paskelbtieji dokumentai išryški
no buvusių prezidentų užsienio 
politišką, nesugebėjimą aptarti 
Vietnamo karo tikslų ir, švelniai 
tarus, neatsakingumą žaidžiant 
savo krašto piliečių likimu.

Paskelbtieji slaptieji dokumen
tai nedaro garbės JAV, kurios 
mėgsta kalbėti iškiliai apie savo 
kraštą. Negarbė, kai preziden
tas suvedžioja kongresą ir savo 
krašto piliečius. Nusikaltimas j 
svetimą kraštą įsibrauti, jos vy
riausybei savo valią primesti, 
'kurstyti sukilimus ir net Pietų 
Vietnamo prezidentą ir jo bend
radarbius nužudyti 1963.XI. 1.

Nepateisinįama priemonė

Koks gi buvo tikslas paskelb
ti labai slaptus dokumentus9 
Atrodo, tik suniekinti anuo me
tu valdžiusią priešišką partiją. 
Ar ji viena atsakinga uz gaisrą 
Vietname? Abi partijos priki
šo- pirštus gaisrui įžiebti, nors 
demokratams išpuola žymiai di
desnė atsakomybė už jo pasė
kas.

1945 — 1965 m. tarpsnyje 
JAV prezidentai svyravo panau
doti karinę jėgą Vietname. 1954 
cji. balandžio mėn. ano meto pre
zidento pavaduot. R. Nixonas 
kalbėjo laikraščių redaktoriams: 
“Amerika, laisvojo pasaulio va
dovė, neturi teisės pasitraukti 
iš Azijos”. Anuo metu jau,pra
dėti žygiai koją įkelti pietryti
nėje Azijoje. Prezidento J. Ken
nedy tarpsnyje prasidėjo ryški 
kova tarp amerikiečių “patarė
jų” ir Ngo Dinh Diem, P. Viet
namo prezidento, kurio nužudy
me įvelti ir amerikiečiai.

Prezidentas L. Johnsonas ka
rą išplėtė. Karo nesėkmės, žino
mos krašto piliečiams, sukėlė 
nerimą.

Karo tikslas
Per septynerius karo metus 

tik amerikiečių žuvo 45.000 su 
viršum ir arti trečdalio milijo
no sužeista Vietnamo kare. Ka
ras jau užsiliepsnojo ir kaimy
ninėse srityse, žymiai didesnis 
Pietų ir Šiaurės vie'namiečių 
aukų skaičius. Karui išleista mil
žiniškos sumos, kurios pažeidė 
JAV ūkį. Abu Vietnamo kraštai 
nuskurdinti. Pietų Vietnamo gy- 
ventojų pažeistas pasitikėjimas 
amerikiečiais. Karas nėra laimė
tas. Narkotikai paliko žymes a- 
merikiečių karių drausmėje. JA 
Valstybių kariuomenės atšauki
mas padės apvaldyti vidaus 
įsisiūbavimą, bet paliks neiš
spręstus pietryčių Azijos klau
simus.

Dabar jau atėjo metas kelti 
klausimą: koks gi buvo Vietna
mo karo tikslas?

Iš seifų išvilkti 47 tomai slap
tų dokumentų sako, kad 1964 m. 
buvo aptarti keli tikslai karui 
vesti; išlaikyti ne komunistinį 
Pietų Vietnamą, sulaikyti komu
nistinę veržlą pasaulyje, o jau 
po metų R. McNamara iškėlė 
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svarbiausią titkslą — nepaže
minti JAV, t. y. kovoti iki lai
mėjimo.

Tikslų įgyvendinimas kelia ei
be j ones, o amerikiečių karinė 
taktika ir strategija verčia nusi
vilti. šiuo metu jau kalbama a- 
pie JAV pasitraukimą iš Azijos, 
nutylint karo tikslus, 'karo lai
mėjimą ir JAV garbės išlaiky
mą.

Slaptieji dokumentai

Krašto apsaugos sekretorius 
R. McNamara bandęs pamėg
džioti Cezarį, rašiusį apie Gali- 
jos karus, pavedė surinkti do
kumentus apie Vietnamo karą, 
bet jis nesugebėjo aprėpti šio 
karo visumos. Jis buvo geras, 
sistemiškas darbininkas, bet bu
vo stumdomas įvykių raidos.
Paskelbtieji slaptieji dokumen

tai liudija, kad Vietnamo karas 
sukėlė trintį pačioje vyriausy
bėje. Prezidentas L. Johnsonas 
tik po pusantrų metų valdymo 
įsivėlė į karą. Jis turėjo ganėti
nai laiko šį klausimą vispusiš
kai ištirti, numatyti ir padaryti 
išvadas. Galima jį pateisinti dėl 
orinių puolimų ir net karinio 
sustiprinimo, tačiau vargu ištei
sinamas dėl iškreipimo įvykių 
raidos Tonkino Įlankoje ir kon-

Atvykęs i New Yorka advokatas 
Cadal Yardimci š.m. rugpiūcio 30 d. 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Valdybai padarė pranešimą apie Prano 
ir Algirdo Bražinskų teisinę padėtų. 
(Komiteto posėdyje dar dalyvavo Lie
tuvos Generalinis Konsulas New York 
Anicetas Simutis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Pirmininkas dr. Kazys Bobe
lis ir Lietuvos Laisvės Komiteto 
Pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas.

g eso suvedžiojimo. Prezidentą 
galima pakaltinti, kad jis ir jo 
patarėjai nepergalvojo politinių 
tikslų iki logiškos užbaigos. Ne
galima vadinti nuoseklia taktika 
ir strategija tikslams įgyvendin
ti, kai amerikiečiai ne tik atsisa
kė kovojantiems prancūzams pa 
dėti, bet ir jų karine patirtimi 
pasinaudoti.

Triukšmas dėl slaptų dokumentų

Slaptų dokumentų, kuriais ne
galėjo naudotis net kongreso 
nariai ir valstybės pareigūnai, 
paskelbimas spaudoje rodo pasi
metimą.

Tiesa, kad JAV vyriausybė y- 
ra praradusi atsargumą, ku
riuos raštus laikyti paslaptyje. 
Kartais ir laikraščių iškarpos

Dokumentai laikomi labai slap 
tais, slaptais, pusiau slaptais ir 
viešais. Dokumentai peržiūrimi 
kas treji metai, o po 12 metų 
gali būti jų slaptumo vertini
mas'7 laikomas šio slaptumo tik
rovėje.

Už slaptus dokumentus yra 
įdomesnis jų paskelbimas spau
doje, nes dabartinis ginčas lei
džia įtarti, kad šis veiksmas ne
galėjo būti padarytas be vyriau
sybės paramos.

(D-gas) 

Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Pir
mininkas Stasys Barzdukas buvo pa
kviestas, bet neatvyko).

Advokatas tuojau pabrėžė, kad 
Bražinskų byla perėjo du tarpsnius. 
Jiems 1970 m. spalio 1 d. su sovieti
niu lėktuvu nusileidus Trebzondo 
aerodrome, jie pateko į Turkijos sau
gumo rankas ir netrukus vietos teisėjo 
buvo pripažinti politiniais pabėgėliais,

Šis nutarimas buvo patvirtintas 
ir vietos kolegialinio teismo ir Kasa
cinio Teismo Ankaroje. Tik š.m. kovo 
8 d. Kasacinio Teismo Ankaroje Vyr. 
Tarybai panaikinus pirmųjų teismų 
nutarimus, Bražinsku byla įgavo naujat 
pobūdį.

Turkijos Vyr. Prokurorui pavedus 
Bražinskų byla spręsti is esmės Tre
bzondo kolegialiniam baudž. teismui 
(Maždaug Lietuvos Apygardos Teismo 
baudž. skyriaus atitikmuo), to teismo 
prokuroras š.m. liepos 27 d. nutarė 
juos suimti, kad jie nepasislėptų nuo 
teismo. Tuo būdu jie iš valstybės 
saugumo Įstaigų žinios perėjo i pro
kuratūros žinią ir yra laikomi kalėjime 
nenuteistųjų skyriuje.

Bražinskų teismine gynyba Vliko 
pastangomis ir laisvojo pasaulio lie
tuvių visakeriopos pase dėka yra 
gerai suorganizuota, jų nekaltumui 
įrodyti medžiaga stropiai parengiama 
ir asmeninė jų gerovė uoliai rūpina
masi.

Adv. C. Yardimci yra patyręs 
teisininkas. Jis Turkijos teismų žiny
boje dirba nuo 1932 m. 1948 metais 
įstojęs į Turkijos Demokratų partiją, 
jis 1950 m. buvo išrinktas parlamento 
nariu, po metų - parlamento vicepirm
ininku. 1952 m. Yardimci buvo paskir
tas Turkijos min. pirmininko pavaduo
toju, 1953-1956 m. buvo švietimo mi
nistru, 1956-1958 m. vėl išrinktas 
parlamento nariu ir toliau buvo švie
timo ministru, nuo 1959 m. pradžios 
ligi 1960 m. birželio mėn. - teisingu
mo ministras. Vėliau jis vertėsi advo
kato praktika.

Adv. Yardimci 1948 m. yra sėk
mingai gynęs tris iš Rumunijos lėktu
vu pabėgusius karininkus ir byla lai
mėjo. Rumunų lakūnas anuomet buvo 
nušautas.

(ELTA)

Istorinis Aukščiausiojo 
teismo sprendimas

WASHINGTON AS. — Aukš
čiausiasis teismas vakar jau pa
skelbė savo nuomonę Pentagono 
dokumentų skelbimo reikalu. 
Laimėjo spaudos laisvė. Laisvė 
yra svarbesnė nei valstybės sau
gumas, ir The New York Times 
bei Washington Post gali ir to
liau spausdinti kas tik patinka.

Teismo sprendimas nebuvo 
vienbalsis, bet 6:3. Tarp tų tri
jų, kurie valstybės saugumą sta
tė aukščiau už spaudos laisvę, 
buvo ir teismo pirmininkas Bur
ger.

Aukščiausiojo teismo spren
dimas laikomas istorinis.
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DEMASKUOKIME PRIEŠĄ

Paskutiniu laiku pasaulio spauda 
daug rašo apie Kudirką, Bražinskus o 
su jais ir apie Baltijos' kraštus. Ilga, 
laiką po antrojo pasaulinio karo nie
kas nenorėjo girdėti nei kalbėti apie 
tuos kraštus, kurios sąjungininkai 
priskyrė Sovietų dominacijai. Vakarų 
pasaulis dėl savo politinio naivumo 
tikėjo, kaip ir dabar daug kas tiki, kad 
Sovietų Sąjunga yra humaniškas laisvę 
mylintis pažangus rėžimas ir kad kraš
tai patekę į jo orbitrą, kaip satelitai, 
greitai pripras prie naujos tvarkos, 
įsijungs i kūrybini darbą ir reikalas 
bus užmirštas. Rėkia tik tie naciona
listai, hitleristai todėl ir jų balso nėra 
ko klausytis. Taip daugelį metų mirti
na tyla apgaubusi laikė Baltijos kraš
tus.

Bet štai iškyla nauji faktai ir 
naujose aplinkybėse. Po 30 metų jauni 
žmonės kaip Bražinskai ir Kudirka ir 
daugelis kitu ieško laisvės sau ir 
savo kraštui.demaskuoja žiauriu sovie
tinį rėžimą o kartu ir šaltą Vakarų 
demokratijų biurokratinį atsinešimą. 
Atsiranda aukštų pareigūnų kurie ne 
tik negirdi šaukiančių pagalbos žmonių 
balso, bet stengiasi jį nuslopinti. Šie 
naujai iškilę faktai rodo kad yra są
mokslo tarp Rytų ir Vakarų, slapti 
susitarimai, kurie paneigė žmonių 
teisę į laisvę ir tautų teisę į nepri
klausomą gyvenimą.

Kas išgyveno sovietinį rėžimą 
praktikoje, tas neturi jokių abejonių 

dėl joinežmoniško elgimosi su žmogumi 
ir tautomis, bet bėda yra su tais, kurie 
komunizmą pažįsta tik teoretinėse, 
akademinėse studijose, kaip socialinę 
ar filosofinę doktriną. Tie žmonės 
daug žino apie komunizmą, bet jie 
vieno dalyko nežino, kad teorija ir 
praktika šiame atsitikime nieko bendro 
tarp savęs neturi, kad Markso socia
listinė doktrina čia tarnauja tik kaip 
kaukė, uždengiantį rusiškąjį imperia- . 
lizmą, tironiją, totalitarizmą, nei kiek 
nemažesni už vokiškąjį hitlerizmą.

Čia ir iškyla mūsų kovos prasmė 
ir pasisekimas. Mes turime demaskuoti 
sovietinį komunizmą ir parodyti pas 
auliui, kad viskas ką Sovietų Šąjunga 
skelbia apie žmogaus ir tautų laisvę, 
apie socialinę lygybę, religinę tole
ranciją, yramelas. Mes turime atideng
ti kad rusiškasis imperializmas ir 
naujos tironijos kasta nieko bendro 
nebeturi su darbo klasės gerovės sie
kimais ir akademijose studijuojamu 
socialiniu mokslu.

Dabar mes matome kaip labai yra 
reikalingas VLIKas, Tautos Fondas, 
o ypač spauda, kuri geriausiai gali 
demaskuoti priešą ir teikti teisingas 
informacijas. Mūsų kova nėra beprasmė 
ir mūsų viltys nėra be pagrindo. Kova 
už laisvę ir nepriklausomybę tebetęsia- 
ma ir mūsų pareigos nemažėja, o didė
ja.

LENKTYNĖS I MARSĄ
Amerikiečių erdvėlaivis “Ma

riner IX” pradėjo lenktynes į 
Marsą su sovietų anksčiau iš
šautais erdvėlaiviais “Mars II” 
ir “Mars III”. Amerikiečių tei
gimu, “Mariner IX” Marsą pa
sieks greičiau už sovietų erdvė
laivius — lapkričio 14 d. ir bus 
įstatytas j 750 — 10.300 mylių 
orbitą aplink šią planetą. “Ma
riner IX” perduos žemėn apie 
6.500 Marso nuotraukų. Sovie
tų planai, kaip jau įprasta to
kiais atvejais, neskelbiami. Po 
ilgokos pertraukos sovietai iššo
vė orbiton aplink žemės, rutulį 
erdvėlaivį “Sojuz XI” su trimis 
kosmonautais, kurie iš erdvėlai
vio persikėlė į “Saliuto” plat
formą. Šie bandymai buvo pra
dėti “Sojuz X” erdvėlaivio kos
monautų, kurie dėl lig šiol ne
paskelbtų priežasčių po labai 
trumpo skrydžio turėjo grįžti 
žemėn'
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"MŪSŲ. PASTOGĖS” SPAUSTUVE

Praeitas A.L. B. Tarybos atsto
vų, suvažiavimas Melbourne įgalino 
Krašto Valdybą pradėtą organizuoti 
“M.P.” spaustuvę tęsti toliau.

“M.P.” yra pirmasis lietuvišku 
žodžiu spausdintas laikraštis Austra
lijoje, yra visų mėgiamas ir skaitomas. 
Per eilę metų A.L.B. bendruomenėje 
atliko didelį vaidmenį, būdama ryšis 
tarp išsiblaškiusių musų tautiečių, 
šitame didžiuliame kontinente ir kitur 
skelbdama tėvynės meilę, papročius 
ir 1.1. Per tą laikotarpį, pasikeitė 
keletas redaktorių, bet laikraščio dva
sia ir linija iki šiai dienai nepasikei
tė. Šiandien iš visų lietuviškų laik
raščių leidžiamų Australijoje, “Mūsų 
Pastogė” ekonomiškai yra biedniau- 
sia, neturi patalpų, neturi spaustuves 
ir prityrusių spaustuvės specialistų. 
O kas čia kaltas?

Teko man kalbėtis su “M.P.” 
redaktorium, o taip pat išgirsti ir iš 
kitų pareigūnų, visi skundžiasi, saky
dami kad tekniškai su turimomis prie
monėmis yra labai sunku laikraštį 
gerai atspausdinti, tą pastebiame ir 
mes patys skaitytojai ir nemanau kad 
tose sąlygose, kas galėtų būti geriau.

“M.P.” yra A.L.B. laikraštis, 
Krašto Valdyba jos šeimininkas - au
toritetas. Mes žiūrime ką Krašto Val
dyba ar jos įgalioti daro,ar mano dary
ti dėl spaustuvės, reikalas yra rimtas 
ir svarbus.

SPAUDOS
BALIU S

VLIKO AKCIJA
VADOVAI TARĖSI

Stasys Barzdukas, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
Pirmininkas, š.m. liepos - rugpiūčio 
mėn. dėstęs lituanistinius dalykus 
Fordhamo universitete, lanke'si pas" 
Vliko pirmininką dr. J.K. Valiūną ir 
su juo, taip pat ir su Vliko vicepirm. 
J. Audėnu turėjo ilgesnius pasikalbė
jimus. Nuoširdžių pokalbių metu 
buvo paliesti įvairūs abiejų veiksnių 
vadovams rūpimi klausimai. Barzdukas 
daugiau sielojosi lituanistiniais klau
simais, ypač jam Fordhamo universi
tete susidūrus su lituanistikos stu
dentais. Studentai buvę menkai pa
ruošti tiek jų šeimų, tiek ir žemesnių
jų lituanistinių mokyklų. Tiems stu
dentams teko dėstyti pačius elemen
tariausius dalykus iš lietuvių kalbos 
ar istorijos. Barzduko nuomonė, į tai 
tektų kreipti dėmesį ir ieškoti priemo
nių tai negerovei atitaisyti.

Laisvų pasikalbėjimų metu buvo 
paliesta praktikoje besireiškianti 
Vliko ir PLB veikla ir abiejų veiksnių 
bendradarbiavimas. Pripažinta, kad 
PLB valdyba ir įvairių kraštų Ben; 
druomenių vadovybės jau visa eile 
metų darniai ir sutartinai bendradar
biauja su Vliku.

Dar esamą sunkumą JAV-se, kur 
šio krašto Bendruomenes vadovybė ir 
Amerikos Lietuvių Taryba dar nėra 
suradusios bendros veiklos bei darbo 
padalos formų. Tiek St. Barzdukas, 
tiek ir dr. J.K. Valiūnas vertina JAV 
Bendruomenės ir ALTos pastangas, 
pasireiškusias naujų bei naudingų 
pasitarimų metu.

(ELTA)
*****

Mus visus buvo liūdnai nuteikusi 
žinia apie tai, kad Simas Kudirka š.m. 
gegužės 17-20 d. vykusio Vilniuje 
teismo buvo nuteistas 10 metų sun
kiųjų darbų stovykloje bausme. Ta
čiau mus džiugina Kudirkos tautinis 
sąmoningumas ir nepaprastai vykęs 
jo gynimasis teisme. Savo žodyje

Mano manymu, prieinamiausias 
būdas spaustuvę išsigyti reikėtų su
rasti dalininkus su atatinkamais įna
šais, anksėiaus surinkti pinigai spau
stuvei tai būtų Krašto Valdybos įna
šas ir ji būtų spaustuvės dalininkas. 
Darbas neturėtų ribotis vien ant M.P. 
nes nemanau kad tas apsimokėtų . 
Spaustuvei reikėtų įrengti pilna spaus
dinimo mašinų komplektą, kad būtų 
galima visokius darbus atlikti.

Man steigiant 'Mintis' spaustuvę, 
ir kviečiant dalininkus, atsirado daug 
norinčių būti dalininkais, bet nevisi 
galėjo įstoti. Šiandieną yra kas kita 
ekonomiškai daugumas geriau stovime. 
Spaustuvėj mašinos moderniškos, 
didelis pasirinkimas su prieinamoms 
sąlygomis, prieš 22 metų to nebuvo. 
Dalininkams, dėl jų įnašų taip pat 
neturėtų būti rūpesčio, matome kaip 
Sydney visos spaustuvės yra apkrau
tos darbais ir gerai verčiasi. Dabar 
pirmas žingsnis būtų sudaryti dalin
inkus, įsigyti patalpas ir tuomet 
pirkime spaustuves mašinas. Kada 
turėsime spaustuvę, darbininkų, spe
cialistų atsiras, išmoks ir iš savų 
tautiečių. Būkime biznieriai, bet ne
paneikime tautinį jausmą ir pareigą, 
nedarykime vieni kitiems žalos.

Savo rašiniu nenoriu kam užbėgti 
už akių arba paimti kito darbą, tiktai 
pareiškiu grynai savo nuomonę.

A. Baužė.
sįc sįc
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teisme Kudirka labai plačiu mastu 
išreiškė visos lietuvių tautos siekimą 
atkurti laisvą, nepriklausomą, demo
kratinę Lietuvą. Jo pareikšta ištiki
mybė nepriklausomai Lietuvai ir reli
gijai buvo išryškinti daugelyje JAV 
dienraščių. Žinoma, buvo pateiktos 
tik trumpos Kudirkos kalbos ištraukos.

Vlikas deda pastangas gauti pa
grindinį šaltinį, kuriuo naudojantis 
spauda skelbė Vilniuje vykusios by
los ištraukas. Manoma, kad tos ištrau
kos turi ryšio su Sovietijoje platina
ma pogrindžio spauda bei jos veikė
jais.

(ELTA)

RŪPINAMASI DĖL AMNESTIJOS

Vlikas užmezgė ryšius su Am
nesty International organizacija Lon
done. Si organizacija, kurios pasiūly
mais domisi J. Tautos, rūpinasi gel
bėti politinius kalinius, kurių dar 
daug šių dienų pasauly. Organizacija 
paprašyta rūpintis Prano ir Algirdo 
Bražinskų, Simo Kudirkos ir Vytauto 
ir Gražinos Simokaičių padėtimi. Vil
kas organizacijai pateikė išsamios 
medžiagos.

Amnesty Int. turi savo skyrius 
įvairiose valstybėse. Šiomis dieno
mis gautas raštas iš Vokietijos sky
riaus, veikiančio Koelno mieste. In
formuoja, kad Sovietų Sąjungos po
grindžio leidžiamoje “Paskutinių 
įvykių apžvalgoje”, 17-18 nr. rašoma 
apie Algį Statkevičių, gimusi 1937 m. 
Jis, dirbęs Vilniuje finansų žinybos 
Sociologinių tyrimų biure, 1970 metais 
gegužės 19d. Vilniuje buvęs suimtas. 
Jis buvo kaltinamas parašęs knygą 
“Komunistų manifesto kritika” ir 
“Sociologinių tyrimų Lietuvoje rezul
tatai”. A.Statkevičius už tai Vilniaus 
teismo buvęs nuteistas per prievartą 
“gydyti”, ligi lapkričio mėn. pabai
gos, psichiatrinėje ligoninėje.

(ELTA)
***** . ■ i-1

VLIKO ATSTOVAS AUSTRALIJOJ
Vliko atstovas J. Lapšys gražiai 

ir nuoširdžiai bendradarbiauja su Au
stralijos lietuvių bendruomenės vado
vybe, jis aktyviai reiškiasi ir paverg
tųjų tautų organizacijose. Ateinan
čiais metais Australijoje rengiamas 
didelis tradicinis festivalis. Sovietai 
nori į šį festivalį atgabenti iš okupuo
tų kraštų menininkų, sportininkų ir 
kitų. Iš okup. Lietuvos numatyta pa
siųsti Žalgirio futbolo komandą.

Pavergtųjų tautų grupės pasisakė 
nedalyvausiančios tame festivaly tuo 
atveju, jei menininkai bus kviečiami 
iš Sovietų S-gos ir iš rusų okupuotų 
kraštų. Tas Australijos festivalis, jei 
jame nedalyvautų krašto etninės gru
pės, netektų reikiamo Įspūdžio. Atro
do, kad australai nesinaudos sovietų 
pasiūlymais. Lietuviai, savo ruožtu, 
į festivalį kviečia laisvajame pasauly 
gyvenančius menininkus - L. Šukytę 
ir St. Barą. J. Lapšiui pavesta už
megzti santykius su Azijos valstybių 
ambasadomis Canberroje ir pateikti 
joms informacinės medžiagos.

(ELTA) 
KNYGA APIE LIETUVOS GENOCIDĄ

Dr. Juozas Pajaujis jau paruošė 
genocido knygos pirmąją dalį, apiman
čią 1940-1941 m., sovietų Lietuvoje 
vykdytą genocidą. Vliko Valdybos, 
paskirtoji komisija iš dr. J. Puzino 
dr. B. Nemicko ir J. Audėno, - dr. 
Pajaujo rankrašti peržiūrėjo ir rado jį 
gerai paruoštą. Leidinį finansuos 
Vlikas, gi Lietuvos Tyrimo Institutas 
rūpinasi jo išleidimu- ir redakcine 
dalimi.

(ELTA) 
RIBENTROPO - MOLOTOVO

SĄMOKSLAS

Dr. Bronis Kasias jau baigė pa
ruošti Ribbentropo-Molotovo sąmokslo 
prieš Rytų Europą ir Lietuvą doku
mentus atitinkamais paaiškinimais. Dr. 
Kasias savo darbą pateikė Vliko Val
dybai susipažinti. Rugpiūčio 26 d. 
New Yorke, dalyvaujant veikalo re
daktoriui dr. Kaslui, su paruoštu rin- 
kiniu išsamiai susipažino Vliko pir
mininkas dr. J.K. Valiūnas, J. Audė
nas ir dr. B. Nemickas. Rasta, kad 
autorius įdėjo labai daug kruopštaus 
darbo ir leidinį gerai paruošė. Jis 
turės apie 400 psl. Jam išleisti ieško
ma leidėjo.

(ELTA)
***** _

S.m. rugpiūčio 24-28 New-Yorke, 
Waldorf-Astoria viešbutyje vyko Kata
likų Karo Veteranų JAV-se sąjungos 
36-sis metinis suvažiavimas. Sąjun
ga šiais metais šešiems asmenims 
paskyrė specialius žymenis bei meda
lius. Tų asmenų tarpe šiemet atžymė
tas, įteikiant Celtic Cross, lietuvis 
prel. J. Balkūnas. Jis atžymėtas už 
ligšiolinę jo veiklą kovoje prieš ko
munizmą. Kiti penki, gavę žymenis, 
tai asmenys, nusipelnę Bažnyčios, 
spaudos, teatro ir kt. srityse.

(Elta)
****

Ryšium su š.m. liepos 19 d. ko
munistų siekimu nuversti Sudano, Af
rikoje, vyriausybę, bet jam nepavykus, 
Sudano vyriausybė labai griežtai rea
gavo, bausdama savo ir svetimųjų in
filtruotus perversmininkus. Sovietų 
Sąjungos atstovybė, įvairūs politiniai 
ūkiniai bei techniniai 'patarėjai’ taip 
pat yra suvaidinę nemažą vaidmenį. 
Yra žinoma, kad arabų kraštuose yra 
daug sovietų atsiųstų patarėjų, kurių 
tikslas - padėti stiprinti vietos komu
nistus.

Vlikas, tai priimdamas dėmesin, 
išsiuntinėjo išsamius raštus visų ara
bų valstybių vyriausybėms, kurioms, 
pateikus ištisus pavyzdžius, nurody
tos Sovietų Sąjungos pastangos, vyk
domos dar nuo 1917m., pasigrobti val
džią į savo rankas, pasinaudojant 
įvairiuose kraštuose turimomis savo 
'penktomis kolonomis’. Netenka abe
joti, kad Sovietai panašią taktiką nau
doja dabar ir jos nevengs ateityje.

' (Elta)
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Stefanijos Rokienės
1. "VERGIJOS KRYŽKELIUOSE"
2. "GRĮŽIMAS Į LAISVĘ"

(M. Malakūnienė pristatė Melbourne 
knygos popietėje)

Jau su pirmaisiais Martyno Maž
vydo “Katekizmo prastais žodžiais” 
- lietuviška knyga pati pradėjo prašy
tis:

- Imkit mane ir skaitykit! -
Mes šiandieną vienas knygas 

skaitome iš reikalo - besimokydami, 
tiesog užgulę su dideliu susikaupimu 
kad tik daugiau žinių įgytume. Kitas 
skaitome poilsiaudami - su pasigar
džiavimu - naujų vaizdų, naujų per
gyvenimų, naujos fantazijos ar nuo
gos realybės beieškodami.

Yra knygų, kurios nėra vertos 
ir į rankas paimti - ir yra knygų, ku
rios žmogų sujaudina ligi sielos gel
mių ir kurių ilgai ilgai negali užmir
šti...

Ilgai žiūrėjau į Stefanijos Rokie
nės abi knygas ir nedrįsau atversti 
pirmojo poslapio. Nes aš, kaip ir dao- 
gelis iš jūsų, greitai reagoojo į skaus
mą, negalio matyti žiauromo, bijao 
pikto žodžio - todėl kiekvieną knygą 
apie Sibirą pasitinka tiesiog so baime. 
Žinome, kad visas Sibiras yra lyg tie 
Kryžiaos Keliai - nors jais eina žmo
nės be nuodėmių, o praėję ir paska
tinę “staciją” randa ne atleidimą, 
bet tiktą mirtį. Juk tūkstančiais buvo 
ištremti, tūkstančiais uždaryti vergų 
ir darbų stovyklose, tūkstančiais mirė 
kalėjimuose.

Kiek iš jų sugebėjo per mirusiųjų 
lavonus, dar sugrįžti į laisvę ir at
pasakoti savo kančios kelią? Dauge
lis išlikusiųjų yra tiek dvasiniai ir 
fiziniai pavargę, kad nebeturi jėgų 
nei kalbėjimui, nei rašymui - jie tyli.

Yra tik maža saujelė išsinarplio
jusi iš to tinklo, pajėgė ir išdrįso 
atpasakoti savo kančios kelią, paro
dyti pasauliui nužmoginto pavergtos 
tautos tremtinio dalią “darbininkų 
rojuje” ir įamžinti tai knygose.

ištvermė, ryžtas, stipri valia ne
leido jiems palūžti. Jų priekyje stovi 
štai dvi moterys. Gal lietuvė moteris 
nešioja savy stipresni instinktą, gal 
ji labiau gali vargą pakelti, nes dau
giau savyje turi meilės jausmo - kas 
atspės? Bet j\rmonienė išliko, sugrį
žo ir rašė. Štai ir Stefanija Rūkienė 
išlaikė savo gyvybę ir, atsidūrusi 
laisvame pasaulyje, rodo savo atviras 
žaizdas, kurių nebuvo užsitarnavusi..

Milžinai, sako, su stebuklingais 
kardais pasakose nugalėdavo slibinus. 
O čia kukli, mažo ūgio, eilinė Lietu
vos motina - apnuoginta, alkana, be
ginklė, stoja kovon kaip nykštukas 
prieš raudonąjį šimtagalvį slibiną. 
Stoja viena pati - ir ištrūksta iš jo 
nasrų - per savo nepalaužiama lietu
viškos žemės meilę ir savo dvasios 
stiprybę!

Ir matai-pakyla žmogus, pakelia 
sužalotą galvą, suplyšusį rūbą, išba
dė j usį kūną ir mėgina pasakyti:

- Žiūrėkite, ir aš žmogus! Ir aš 
laisvę myliu, laisvės trokštu! Ir aš 
priklausau tai žmogiškajai rasei, už 
kurią jūs, pasaulio jaunimas, šiandie
ną demonstruojate ir kovojate. Kodėl 
nematote, kodėl nematėte manęs?

Skaudu ir liūdna, kad negirdi ir 
nemato “didieji”, kad po trisdešim
ties metų naujoji pasaulio demokrati
ja nebežino net tikro mūsų tautos 
vardo. Kad niekas nebesistengia pa
matyti, kad “Sibiro Beriožkos” bale
tų užnugaryje šoka tūkstančiai vergų 

“nenutrūkstamą vargo baletą” - nuo 
lopšio ligi duobės taigoj - diriguojami 
vieno absoliutaus direktoriaus - pa
klusnumo nagaikos.

Gaila ir skaudu ir gėda!
Gėda, kad patys tiek mažai teži

nom, gėda kad užmirštame, kad apsi- 
nešam dulkėm. Apkurtom nuo pinigų 
žvangėjimo, nuo automobilių burzgė- 
jimo, apakom nuo dirbtinių šviesų mir
gėjimo...

Reikia, kad kas nors bent retkar
čiais supurtintų mus ir nušviestų iki 
paskutinio sąžinės kampelio. Bet kas?

Štai yra Rūkienė. Užvertusi pas
kutinį jos “Vergijos Kryžkeliuose” 
puslapį jaučiausi, kaip šaltu Sibiro 
vandeniu perpilta. Nei valgyti, nei 
miegoti ramiai nebegalėjau.

Atleisk man, miela Stefanija, 
kad aš nebesurandu ir pasiklydau 
žodžiuose. Sustingau tartum Sibiro 
taigoje užklupta to Tavo vaizduojamo 
burano ir nebesugaudau vertų ir tinka
mų žodžių, atpasakoti tos tragedijos, 
kurią Tu pergyvenai ir kurią įamžinai 
“Vergijos Kryžkeliuose” ir “Grįži
mas į Laisvę”.

Sibiro tremties eilėraščiai

GIMTASIS KRAŠTE
Gintaro Kruopelė

O tėviškė mana! Gimtasis krašte!
Poetų apdainuotas įmantriausiomis eilėmis,
Sesučių drobėse pražydęs nuostabiausiais raštais,
Nuo piktų priešų gintas karštomis širdimis.

Šiandien grobikai tave mindo, spardo,
Krūtinėj virpa plėšoma širdis gyva,
Sibiros speiguose tavi vaikai vergijoj žūsta,
Suklupusi po kryžiumi kraujuos ir ašarose skęsta Lietuva

Betliejaus Kūdiki, pasaulių didelių Valdove!
Pasigailėk mano šalies mažytes, pavergtos- 
Neleisk palūžt ramunei, dobilo gležnam stiebeliui,
Išgirsk maldas! Pakelk skausme nusvirusią galvelę našlaitės nekaltos!

Kaip išsakyti, kokiais žodžiais 
pavaizduoti tokį faktą, kad tremtinys 
Sibire turi tiek ilgai ir taip sunkiai 
dirbti, kad vakare sugrįžęs yra jau 
tiek pavargęs ir nusilpęs, kad nebe
turi jėgų net utelei užmušti? Kaip 
pasakyti mums sotiems susėdusioms 
gražiame kambaryje, po sočių pietų, 
kad bulvė yra gražiausia gėlė Sibire, 
nes ji yra pagrindinė išlikimo viltis - 
ir, kad vieną bulvelę suvalgius reikė
jo dirbti nuo aušros iki sutemos... 
Kad į tą darbo vietą reikėjo eiti 10- 
15 km. per balas pilnas uodų, be batų 
ir be tinkamos aprangos... Kas pati
kės, kad šitaip dirbus ištisus metus, 
gaunant iš bendro katilo VIENČę KAR
TA, į dieną skystos bulvių sriubos, 
metų gale pasirodo, kad tremtinys dar 
yra skolingas darbadieniais kolchozo 
valdybai ir kad nėra vilties iš tų ‘sko
lų’ išbristi - nes kitais metais būsi 
jau dvigubai ‘atsilikęs’.

Mums atrodo keista, bet Stefanija 
Rūkienė supranta ir žino - ji pati savo 
akimis matė, pati tą jungą nešė. To
dėl ir parašė šias knygas, kad ir mes 
kaip tie “Tamošiai” įdėtume savo 
pirštus į jos žaizdas ir įsitikintume - 
jos tikros.

Ji dėsto pamažu, nuosekliai, 
aiškiai. Retkarčiais tik iš desperaci
jos sušukdama... Savo knygas ji rasė 
jau išvykusi Amerikon pas vyrą ir 
dukterį. Savaime aišku, kad būdama 
ištremime neturėjo galimybės jokių 
užrašų vesti - turėjo vadovautis savo 
atmintimi, kurią turėjo nepaprastai 

geraj. (Pav. apie tą mokytojų suvažia
vimą, kuriame ir man teko dalyvauti. 
Rūkienė taip tiksliai viską atsimena 
kad tiesiog turiu prisipažinti, jog 
didžiąją dalį senai buvau užmiršus- 
išskyrus Himno giedojimą). O Rūkienė 
štai, išskaičiuoja, kas kuomet atsi
stojo, ką sakė... Tai parodo žmogaus 
didelį jautrumą, pastabumą ir atmintį.

Todėl su dideliu dėmesiu ėmiau 
versti puslapiusir mėginau bėgti bent 
iš tolo jos vargo pėdomis per tuos 23 
tremties metus.

Taip ir atrodo, lyg autorė visą 
laiką stovi scenoje - (davusi savo 
teatrui rėmus: Lietuvos istorijos ap
žvalgą iki bolševikmečio) - ji kalba 
ir rodo vaizdus tuščioje ir nykioje 
scenoje, kurioje prastovėjo 16 metų. 
Stovi pusnuogė, be grimo, be dekora
cijų ir piešia vaizdus, kokių mes nei 
sapne nesapnavome ir sunkiai galime 
įsivaizduoti. 16 metų padauginus iš 
365 dienų, padauginus iš 24 valandų 
-kokio ilgio gausime skausmo juosta?

Tai ne romanas ir ne graudžios, 
lengvos novelės, ne po svetimus kraš
tus kelionių aprašymai ar dienoraščiai.

Ir ne scenai vaidinimas. Man prisime
na šiandien S. Beckett (kurs neseniai 
gavo Nobelio premiją už savo scenos 
veikalus) “Waiting for Godot” - “Go- 
dot belaukiant” - tai veikalas, kuriuo 
visi stebisi, visi žavisi. Ten tuščioje 
scenoje prie nudžiuvusio medžio Vyk
sta visa tragedija ir komedija - kalba, 
mėtosi žodžiais, aimanuoja. Absurdas 
kur niekas neįvyksta, niekas neateina 
ir niekas neišeina. Vis laukiama pono 
Godot.

Rūkienė ir tūkstančiai tremtinių- 
kalinių ir visų nuskriaustųjų irgi lau
kia. Jie laukia LAISVĖS. Rūkienė, 
kaip tas vergas Lucky - stumdoma, 
niekinama, prakalba. Ji kalba supran
tamai, bet retas ją išgirs, niekas 
Nobelio premijos nepasiūlys - Laisvė 
toli beteisiams.

Padariusi tokį didelį ratą - noriu 
sugrįžti atgal prie šiandien pristatomų 
knygų ir jų autorės.

Stefanija Rūkienė buvo mokytoja. 
Gabi, pareiginga, drąsi, sąžininga ir 
tiesi - galėtume sakyti ideali mokyto
ja iš pašaukimo, kokių nemaža turėjo
me savo krašte. Nebuvo ji rašytoja 
prieš 1940 metus ir kažin, ar dar spės 
ką parašyti po šių leidinių, kuriuose, 
kaip pridera gerai mokytojai, pasakė, 
papasakojo, parodė, nušvietė, išaiš
kino viską, ką matė, pergyveno su 
dideliu rūpestingumu, pasišventimu 
ir tiesumu. 25 metams nubausta (be 
jokios priežasties) ir ištremta Sibir
an. 16 metų iškentusi ir nepalūžusi ji 
vistik sugeba sugrįžti Lietuvon ir dar

* . - 5 ? » «aštuonis metus plakasi, kovoja, kol 
pavyksta išsipainioti? iš to tinklo ir 
pasiekti laisvą pasaulį, sutikti savo 
šeimą, kurios nebuvo mačiusi 23 me
tus. Dviejose knygose ir yra pavaiz
duotas tas jos kančios kelias.

Abi šios knygos vaizduoja realų 
gyvenimą. Tie, kurie garsiai šaukia 
‘realybės’ veikaluose, teatre, gyveni
me - kiekviename puslapy ras tos 
realybės, kurios nei vienoje televizi
joje nei teatre nepamatys. Viskas čia 
autentiška - žmonės, vietovės, tikri 
vardai ir pavardės. Kančia ir vargas 
ne simuliuojama ir ne vaidinama. Net 
nuotraukos autentiškos, tik jų, deja, 
nedaug. Kritikuoti nei nagrinėti net 
neatėjo man į galvą - skaičiau atvira 
širdim ir per keletą pasikartojimų (šo
kimo pirmyn įvykiams ir grįžimo atgal, 
aprašant) ir aš tik akimis peršokau. 
Nuo jų veikalas tik tiek pasikeistų, 
jog puslapių skaičius būtų keliais su
mažėję^. Stilius lengvas - žodžiai 
plaukia jausmingai ir paėmusi pirmą
ją knygą nebepaleidau iš rankų, kol 
pasiekiau Rūkienės pabėgimą iš kol
chozo. - Viską moku, viską galiu dirb
ti - ji vis kartoja norėdama išlikti.

- O jaučiu ar mokėsi važiuoti? - 
Klausia naujasis rajono ūkio vedėjas, 
kai Rūkienė prašosi priimama darban.

- Ne tik jaučiu, bet ir velnią pa
sikinkius važiuosiu! - Atsako ji. Nuo 
tos dienos jos gyvenimas pradeda ge
rėti. Iš Rūkienės tampa Stefanija An
tonovna ir pamažu, sunkiais žings
niais Rūkienė per savo užsispyrimą, 
kantrumą ir gabumą tampa net mokyto
ja prieglaudos vaikams. Apie tą jos 
gyvenimą ir sugrįžimą Lietuvon ir ra
šoma antroje knygoje - Grįžimas į 
Laisvę.

Čia norėčiau iškelti jos lietuviš
ką kūrybinę sielą - per visą knygą iš
mėtyta perliukų, - palyginimų, kurie 
yra lig šiais laikais gimstanti tauto
saka - priežodžiai, patarlės.

Surinkau tik keletą: ‘Kaimynų 
plačios, o šnipų kruvinos akys. Vi
sur tie raudoni nagai atsukti į tremti
nius - nepabėgsi. Be maišo - nėra so
vietinio gyvenimo. Bulvė yra gražiau
sia Sibiro gėlė. Visi žmonės turi są
žinę, bet jie turi ir dantis. Verk ir apie 
duoną galvok, tai nereiks politikuoti. 
Mirtis nekelia nerimo tam, kuris nebe
žino, kas geriau - gyventi ar mirti? 
Be peilio piauna tremtinius. Mūsų čia 
tūkstančiai, visi benamiai ir visi spar
domi, kaip vieškelio akmenėliai. Lai
kas slenka pamažu; nors mirštančiam 
ar vagiui atiduotum...jiems ir minu
tės būna brangios... ir 1.1, ir 1.1.

Daugelis galvojo ir galvoja, kad 
žino viską apie Sibirą, apie ištrėmi

mus.Kągi, taigos, miškas, badas, šal
tis, darbo stovyklos, patalpų stoka, 
kalėjimas - girdėjom apie tai ne kar
ta kalbant. Bet tai yra tik žodžiai 
tiems, kurie ant savo kailio nepatyrė. 
Rūkienė tai pati patyrė ir pergyveno 
tą stumdymą, išnaudojimą ir visą tą 
sovietinės santvarkos žiaurumą betei
siui žmogui.

Mes jai galime tikėti, bet kaip 
įtikinti kitus?

Kas vakarų pasaulyje norės pati
kėti, kad XX amžiuje, kada žmogus 
praskynęs vandenis, žemynus, dangų, 
surado kelia, į Menulį ir Marsą; kada 
žmogus gali susikalbėti su negyvomis 
mašinomis, aparatais erdvėje - čia 
pat yra ne tūkstančiai, o milijonai 
žmonių už vielinių, už akmeninių už
tvarų, kurie 100 metrų negali nuženg
ti virš nustatytos ribos. Negali gauti 
nei pasiųsti laiško. Žmogus, kur bijo 
ir vengia žmogaus, kuriam sistema 
uždėjo pase neužtarnautą antspaudą 
‘Valstybės priešas’, Beteisis. Gal 
todėl dvigubai skaudžiau nekaltam 
esant.

Norėčiau bent prabėgomis paci
tuoti keletą ištraukų, bet paliksiu pa
tiems perskaityti ištisai abi knygas, 
nes norint sutraukti turinį į keletą ei
lučių - išeis kaip tam Persijos kara
liui, kuris norėdamas sužinoti žmoni
jos istoriją, liepė išminčiams surink
ti visas knygas. Rinko jie ir krovė 
ant kupranugarių ir gabeno vilkstinė
mis į pilį...

(Nukelta į 4. pust)
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LOTERIJŲ AMŽIUS 

(Feljetonas)
Jeigu šiandien kasnors mane už

klaustų, kokiame amžiuje ar eroje mes 
gyvename, ne minutės nedvejojęs at
sakyčiau - loterijų. Buvo aukų rinki
mo eros, buvo balių, koncertų, šiupi
nių ir įvairių kitokių; o dabar, štai, 
įėjome į loterijų amžių.

Darbovietėje Social Club kas 
algadienį ką nors “rafflina”, ligoni
nės, prieglaudos ir visokios kitokios 
artimo meilės institucijos “rafflina” 
viską, ką tik nori; namus, farmas, au
tomobilius, rūbų kolekcijas, kūdikių 
vystyklus ir net bučkius, prie kuriu, 
retkarčiais prideda kokio nors vardo 
įspėjimų ir jei atspėji, gali bučkius 
atsiimti iš labdarybei pasiaukojusios 
gražuolės.

Mes irgi neatsiliekame nuo gyve
nimo eigos ir taip pat ruošiame loteri
jas, kuriose gali daug ką išlošti, pra
dedant nuo bučkio iki kelionės į mė
nulį. Galėtumėt sakyti - čia nieko 
nuostabaus, bet tai nebūtų tikra tik
rovinė tiesa. Mūsų loterijos turi dide
lį skirtumą nuo australų loterijos. Ne 
loterija skirtinga, bet loterijos bilietų 
platintojai.

Paimkim, pavyzdžiui australus 
bilietų platintojus. Pasiūlo tau au
stralas loterijos bilietą darbe ar kar- 
čiamoj; jo nei neklausi, kam ta loteri
ja, kodėl, kokiam tikslui? Perki bi
lietą, pasidedi saugioj vietoj, o jeigu 
savo nelaimingumą iš žvaigždžių ži
nai, tada iš karto išmeti į šiukšlių 
dėz'ę. Nesmerki ir nebari to pardavėjo 
ar pardavėjos; dažnai jam ir bokalą 
alaus uŽfundiji. Australui “rafflinti- 
jui” nereikia ne jokių specialių kva
lifikacijų, nei talento ar kokių kito
kių specialių ypatybių. Nežinai ir 
neklausi jo vardo ar pavardės, nerūpi 
tau jo politinės pažiūros, jo religija, 
moralė, šeimos stovis ir visokį kito
kie žmogaus asmenybės Įrodymai.

Lietuviška loterija turi kokia tai 
žavingą ypatybę, kuri, lyg magiko 
lazdelė bilieto pirkėją paverčia teisė
ju, politiku, moralistu, policininku ir 
tardytoju. Bilieto platintojas tuo pa
čiu tampa: pirmoj eilėj nusikaltėliu 
nuodėmklausiu, psichiatru, politiškai 
neorientuotu, nesupratingu ir žinoma, 
vėl nusikaltėliu vienokia ar kitokia 
prasme. Mūsiškis bilietų platintojas 
yra visai skirtingo kalibro tipas. Gal
būt dėlto tą cĮarbą beveik išimtinai 
atlieka moterys, kurios turi tam tikrą 
specialiai “built in” jėgą, kurios 
vyrams neteko'. Arba, kaip mūsų pro
tėviai sakydavo: - Koznam žvėriui - 
savas plaukas. - Todėl pilnai tikiu, 
kad mūsų loterijos bilietų platinto
joms atiteko tas specialusis plaukas.

Paimkim, kad ir ana sekmadienį.
Malonios išvaizdos, gražia šyp

sena ponia siūlo loterijos bilietą taip 
pat malonios išvaizdos (tik be šypse
nos) poniai.

- Nepirksiu! - Griežtai atsako 
ponia be šypsenos. - Vien iš principo 
nepirksiu, nes jus susidėjot su anom, 
kurių aš iš principo-nemėgstu. Jos 
yra tokios ir anokios ir DAR KITO
KIOS; man neleidžia principas ir taip 
toliau.

- Bet, ponia ...
Poniai be šypsenos matomai irgi 

gana rimtas principas neleido išklau
syti bilietų platintojos. Ponia nuėjo 
laiminga, radusi proga isdėstyti savo 
principus, galbūt jau su šypsena vei
de. (Čia tik noriu pastebėti, kad po
nia su principais nuėjo neatsilyginusi 
už audienciją. Už savo principų iš
vėdinimą ji turėjo nupirkti mažiausiai 
keturis bilietus.)

Bilietų platintoja šypso toliau 
ir siūlo šį kartą ponui, labai pana
šiam j Derby lordą, tik be katiloko.

Čia bilietų platintoja staiga per
ėjo į psichiatro rolę, kantriai klausy
dama giežiai liejamos dar iš UNRRA 
laikų atsivežtos tulžies, kuri šiame 
Įvairių klimatu krašte nesunyko, bet 
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augo ir klestėjo. Ponas be katiloko 
neapkentė partijų, draugijų, kultūrinių 
junginių; neapkentė moterų, jų idėjų 
ir idealų. Jo neapykanta visam lietu
vių gyvenimui buvo tokia Įvairiaspal
vė ir didelė ir kaip didžiulį supermar
keto maišą, sudėjęs per 12 su puse 
minutės monologą, jis numetė jį bilie
tų platintojai ir atsikratęs nuėjo. Nu
ėjo laimingas, išvalęs savo ilgametį 
kartelį ir kaip ponia su principais, 
nuėjo neatsilyginęs. Bilietų platinto
jai priklausė psichiatro honoraras 
bent už vieną vizitą, nes ji kantriai 
priėmė jo sielos šiukšles, atsivežtas 
dar iš UNRRA lagerių.

Ponia dar vis šypsojo. Gal šiek 
tiek pailgėjusia šypsena, bet visdėlto 
šypsena.

- Mielu noru pirkčiau, - sako 
užkalbinta elegantiška ponia, - bet 
aš negaliu pakęsti tos ponios X, kur
ios net inicialai man nervus gadina. 
Nesuprantu, kaip jus galite ką nors 
bendro su ja turėti. Ach, ponička, 
jus nesuprantate, kas tai per baisus 
žmogus. Kultūra, vienybė?... Ponia, 
šita X, šita monsteris, sugadino visa 
mano kultūrą, mano gyvenimą, ir ner
vus. -

Elegantiškoji ponia, platintojai, 
lyg. nuodėmklausiui, išpasakojo visas 
ponios X nuodėmes, ydas, moralę, 
dėl svarumo pridedama jos nemokėji
mą skoningai apsirengti, jos neišsi- 
auklėjimą, nežinojimą gero saloninio 
tono taisyklių ir dar daugelį kitokių 
nuodėmių.

Bilietų platintoja, išklausiusi 
visas X nuodėmes, bilieto nebepar- 
davė. Nors čia jau turėtų atlyginti 
ponia X, nes platintoja už jos “nuo
dėmes” atgailavo.

Galbūt nuo nuodėmių, tulžies ir 
neapykantos naštos, bilietų platinto
jos pečiai palinko truputį į prieki ir 
šypsena tapo liūdnesnė.

Siūlo bilietą ponui, turtingo ir 
solidnaus piliečio išvaizdos. Ponas 
išsiima piniginę taip pat solidžios 
išvaizdos ir išima stambų pinigą, bet 
pirma nori pasiteirauti, kam šios lo
terijos pelnas? Ponia rodo bilieto 
antraštę, didžiulį fantų sąrašą, išaiš
kina tikslą, pabrėždama didelę kul
tūrinę naudą.

MADA NEBE MADOJ
Šiandien mada tikrai ir galutinai 

išėjo iš mados. “Second hand” krau
tuvės daro gerą pelną, nors ten gana 
pigiai galima pirkti senus rūbus arba 
nuosavus pakeisti i kitus.

Seniau, kol senų padėvėtų rūbų 
išmetimas nebuvo kon&umenčių aukš
čiausia pareiga, bobutės ir tetos dė
davo į naftalino pribarstytas skrynias 
arba nešdavo “ant aukšto” savo ba
lines suknias, mezginiuotas nosinai
tes, korsetus ir aptriušusius kailius. 
Kaip gaila, kad mes išeivės tada ne
galėjome nei pagalvoti apie būsimą 
“madą” ir tas skrynias čia atsivež
ti. Kas galėjo žinoti, kad tos nafta- 
linų, ajarais ir lavenderių kvepian
čios skrynios bus taip labai Įdomios 
ir reikalingos?

Kiekviename didmiestyje yra 
bazarai, rūbų mainymo centrai kur 
greta bobutės sijonų ir krinolino kor
setą glaustosi orientališki piemenų 
kailiniai ir haremą švarkeliai su kai- 
kur pamaišytais netolimos praeities 
jaunatviškais Buotique modeliais 
(dukart nešioti ir savininkė nebegali 
daugiau su jais rodytis). Kad tiems 
bazarams gerai sekasi, matome is 
anti- mados stipraus Įsišaknijimo. Ži
noma, bendras visuomenės nepalan
kumas toms “apsileidusioms subkul
tūros mergaitėms” dar gana stiprus.

Dažnai susirūpinusios klau
siame: kodėl merginos sąmoningai 
taip “biauriai” rengiasi? Ar jos nori 
“shokinti” eilinius, nemadnius 
žmones, ar joms tie skarmalai tikrai 
geriau patinka už Buotiųue-modelius? 
Viena jauna mergaitė užklausta, 
kaip ji jaučiasi, kai žmonės Į ją » 
žiūri? Atsakė:- Man nesvarbu kad

Solidus ponas oriai atitraukia 
ranką su dideliu pinigu.

- As, ponia, esu tiesios sielos 
žmogus ir dviprasmiškų tikslų nepri
pažįstu. Jeigu čia būtų tik jūsų - taip 
bet su jomis per pusę - ne. Mano lini
ja griežta ir tiesi. Šiuo atveju - ne! -

Ponas nepagaili laiko ir duosniai 
ištiesto savo politinę liniją, tautinę 
ideologiją, nepamiršdamas priminti ir 
savo asmeniškai pralieto kraujo ko
kioj tai kovoje, nors ponas dar netoks 
senas. Jis iškalbiai vedžioja vis la
biau priekin linkstančią platintoją, 
per savo sielos labirintus, nekartą 
primindamas savo linijos tiesumą, 
tautinį supratimą. Jeigu tame kultūri
niame vieningume nedalyvautų “jos” 
tuomet jis visa Širdimi ir siela ati
duotų viską.

Užbaigęs, solidus ponas didelį 
pinigą pagarbiai, lyg sielą Įsidėjo 
atgal į piniginę. Ponas nuėjo kilniais 
žingsniais, kaip ir dera tiesios sielos 
solidžioje piniginėje solidžiam pilie
čiui.

Platintoja nuėjo toliau, bet aš 
nebegalėjau jos sekti; man jau buvo 
perdaug. Loterijos bilietų platintoja 
dar turėjo jėgos ir kantrybės, man jau 
stokojo.

Todėl, manau, tikite, jog bilietų 
platintojai yra speciali klasė žmonių, 
kurios reikėtų vadinti milžinais, net 
ir šiame loterijų amžiuje. Jeigu prie 
perlinių vartų kada nors būtų sielų 
spūstis, užtektų pasakyti, kad buvai 
bilietų platintoju šioje pakalnėje, 
Petras įleistų be eilės.

Domino mane ir kita žmonių rūšis 
- “jos”. Surinkęs kišenėje keletą 
nekilniai atrodančių dolerių, nusipir
kau bilietų iš kitos šypsančios ponios. 
Sukaupęs visą savo turimą drąsą, už
klausiau.

-Jos? Nežinau ir nemačiau. - At
sakė ponia. - Bet jeigu jos egzistuoja 
tai gali eiti balų deginti, ar kur kitur. 
Čia tik mes ir jūs. -

O vis dėlto būtų įdomu ir su “jo
mis” susipažinti.

Valerijonas Lašas.

žmonės stebisi. Aš nešioju tai, kas 
man patinka, kas atitinka mano mo
mento nuotaikai. Kartais dėviu pa
prastus, net griežtus rūbus, kaip 
pavyzdžiui savo “boyfriend’o” kel
nes. Kartais ką nors minkštą ir mo
terišką, kaip turkiškas haremo kel
nes, aksomą. Kartais ilgus batus 
arba plonos odos kojines. Savo ap
ranga išreiškiu kas esu, kur priklau
sau ir ko galima iš manęs tikėtis. 
Mados visai nesilaikau, nes mada 
yra suvaržymas; čia darbo rūbai, 
čia baliniai, tie laisvalaikiui ar dar 
kokią kitokią kiekvienai progai uni
forma. Tada būčiau ne aš, originali 
aš, bet mados maskė”.

Televizijoj jau pasirodė visai 
nuoga mergaitė. Galbūt greit nei 
senų rūbų nebereikės.

O visdėlto gaila anų skrynių 
šiandien, namuose paliktų. Kokia 
sensacija šiandien būtu bobulės 
simtakvaldis, žirniukais austas, čer
kasinis sijonas?...

Žiūrint į dabartini apavą;... Pro
senelio karnų vyžos gal irgi taptų 
sensacinga “mada”? Arba ano meto 
kaimo vaikščiojančio “kriaučiaus” 
siūta avikailių “vingierka” su tokia 
pat avikaile, arba net šeško ar bebro 
kailio kepure. O gal atsimenate jau
namarčių piršliui gelbėti nuo “pa
korimo” dovanotus drobės stuome
nis, iš kurių buvo siuvami ilgi marš
kiniai, kaip šių dienų “šiftai”, ku
riuos jau ir vyrai pradeda dėvėti?

Mūsų proseneliai šiandien tik
rai būtų madingi “Fashion plates”, 
ar ne?

AGA
***

1. 'VERGIJOS KRYŽKELIUOSE’
2. "GRĮŽIMAS Į LAISVĘ”

(Atkelta isSpušl.)
-Trumpinkit! - šaukė ka

ralius, juk nespėsiu tiek daug perskai
tyti. Ir kai trečią kartą išmintingieji 
atėjo nešdami kelias knygas, karalius 
jau gulėdamas mirties patale šaukė: 
- Pasakykit, jau nebeskaitykit! Tik 
pasakykit!

- Viešpatie, - tarė išminčiai. - Jie 
gimė gyveno ir mirė.

Ir aš, norėdama nušviesti mūsų 
tremtinių gyvenimą suglaustai tegalė
siu pasakyti: - JIE GIMĖ, GYVENO, 
BUVO IŠVEŽTI, KENTĖJO IR MIRĖ.

Stefanija Rūkienė savo knygos 
pirmame puslapyje Įrašė:

“Šiuos užrašus skiriu Sibire žu
vusioms ir mirusiems lietuviams. Tai 
antkapis jų nežinomiems ar baigian
tiems nykti kapams.”

M: tusieji knygų neskaito.
Ramybė tesie mirusiems!
Tegul atleidžia mums tie, kurie 

kentėjo ir žuvo! Tegu atleidžia tie, 
kurie ir šiandieną visų užmiršti dar 
Renčia. Tegu atleidžia visi tie, kurių 
nežinomi kapai baigia nykti! Tegu 
atleidžia mirusieji kad per savo neži
nojimą, abuojumą mes nesistengėme 
jiems padėti pirmiaisiais išvežimų 
metais, kol dar turėjome ir lašinių ir 
šilto rūbo.

Tegu atleidžia, kad ir vėliau at
sidūrę laisvame pasaulyje, neieško
jome kelių nei būdų pasiųsti bent ma
žutį siuntinėlį, bet kuriam lietuviui, 
jei artimųjų ten neturėjome. Kiekvie
nas lietuvis būtų galėjęs padėti lie
tuviui...

Gąl ne vienas gavęs maisto ir 
drabužių būtų išlikęs ir nemiręs iš 
bado ir šalčio...

Gal tų kapų, kuriems Rūkienė 
dedikuoja savo užrašus, būtų buvę 
mažiau... Gal?...

Aš štai taip ir norėčiau apačioje 
prirašyti:

- Ši knyga skiriama GYVIESIEMS!
Ypač gyviesiems! Visiems tiems 

kttrie užsimiršta, kurių sąžinės bai
gia rūdyti. Visiems tiems, kurie vis 
skundžiasi, kad permažai pinigų, per 
mažai turtų susikrovė... Tiems, kam 
lašiniai per riebus, pyragai vis ne
geri, o bulvė perdaug kalorijų turinti.. 
Tiems, kurie be reikalo aimanuoja 
įvairiausiom ligom serga, vis neturi 
apetito... Vietoj miego tablečių ir 
tonikų reikėtų prirašyti perskaityti 
kasdien keletą puslapių iš Rūkienės 
knygų.

Reikia galvoti ne vien apie save. 
Tiesa, pažinti kito skausmą yra sun
ku, bet reikia bent mėginti atidaryti 
akis ir pažvelgti iš arčiau. Gal tada 
ir savoji našta nebeatrodys nei tokia 
sunki, nei tokia juoda...

Gal skaitydami šias abi knygas 
pajusite ir suprasite, kokie laimingi 
esame mes išbėgusieji ir kokia tra
giška padėtis buvo tų, kurie paliko, 
kurie buvo ištremti ir kuriuos šildė 
ta “didžioji Stalino saulė”. Kiek 
ašarų, mūsų lietuviškų ašarų, drėkino 
ir laistė šalta Sibiro žemę. Kas su
skaitys?

Mirusieji tyli. Tačiau jų vargo 
nueitas kelias ateina ligi mūsų - gy
vųjų. Ateina knygų pavidale ir net 
sako M. Mažvydo žodžiais:

- Imkit mane ir skaitykite! Ir 
pažinkit. Esu gera knyga!

— Prieš 177 metus prezidento žmona 
Marta Vašington skundėsi laiške, kad Fi
ladelfijoje, JAV, užterštas oras ir daugeliui 
žmonių, tarp jų prezidentui ir jai, dėl to 
skauda akys, ir tas laiškas varžytynėse da
bar parduotas už 1.375 svarus.
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IR SUMAINĖ ŽIEDELIUS
Užsiauginę vaikus, tėvai ima 

puoselėti viltį, kad atėjus laikui kurti 
šeimas, gyvenimo partnerius jie pasi
rinktų savųjų tarpe. Nevisiems šie 
lūkesčiai išsipildo. Tačiau jaunimas 
eina savo keliais. Savo gyvenomo 
draugus pasirenka nesiskaitydami 
jokiais išskaičiavimais, o vien širdies 
balso vedami. Mišrios vedybos mūsų 
tarpe jau nenaujiena. Su tuo jau imame 
apsiprasti, nors ne be tam tikro liū
desio šešėlio. Tačiau kai sukuriama 
nauja lietuviška šeima, įvykis tampa 
tikrai džiugus, kuo ne visos kolonijos 
šventė. Juo džiugesnis, jeigu abu jau
nuoliai yra aktyvūs tautinėj veikloj 
ir joje gyvai reiškiasi.

Toki įvyki atšventė adelaidiškiai 
kai sumainė žiedelius Julija Never- 
auskaitė ir Leonas Vasiliūnas.

Leonas ankstyvoj jaunystėj, eis
mo nelaimėje netekęs mamos, užaugo 
globoje tėvelio, kuris sugebėjo savo 

sūnų, ne tik išmokslinti (Leonas mo
kytojas), bet ir išauklėti jį lietuviš
koje dvasioje. Nuo pat vaikystės Leo
nas įsijungė į skautų gretas, lankė 
savaitgalio mokyklą. Vėliau jį mato
me tautiniu šokių grupėje kaip šokėją 
ir akordijonistą. Šiuo metu jis vado
vauja gausiai šokių grupei ir su ja

SMULKŪS GYVIAI

Paruošė: Kostas Ankus

Mes daug esame skaitę apie 
atomus ir atomines bombas, erdvę, 
žvaigždes ir planetas, magnetines 
audras, saulėje pasirodžiusias dėmes 
ir dar daug apie kitką, pamirštant, 
kad čia pat žemėje ir ten aukščiau 
jos yra ir kitas gyvuojantis pasau
lis, turintis nemaža Įtaka i mūsų kas
dienini gyvenimą.

Tai yra šmuliu gyviu ir vabdz-

Tai yra smulkių gyvių ir vabzd
žių gyvenamasis pasaulis.

Jis egzistuoja visai čia pat 
prie mūsų kojų ir čia pat turimame 
darže. Ant aukštų kalnų, siekiančių 
tūkstančius pėdų aukščio ir ore gy
vena milionai Įvairių vabzdžiu.

Jie randami karštųjų šaltinių ir 
vandens versmių vietovėse ir šaltos 
Arktikos regijonuose. Jie gyvena 
giliose žemės daubose, net apsoliu- 
tinėje tamsoje, druskos ežeruose ir 
jūrose. Vienas iš lengviausių būdų 
sutikti vabzdžių, tai reikia tik 
išsirengti papiknikauti.

Susikrovęs našulĮ, pasileidi 
kelionėn i gamtą, į čia taip vadina
mą bu ša vienai dienai pavasaroti. Ten 
išsitenki iš pažiūros ramią gražią 
vietelę ir jau pradedi išpakuoti at
neštąjį “turtą”. Pasitiesęs stal
tiesę, pradedi išdėlioti maistą ir 
pagaliau, kiek pavargęs,sėdiesi pa
valgyti pietų.

Štai, pačiu paslaptingiausiu būdu 
duodamas signalas - ženklas toje

rūpestingai dirba. Dėl savo gero būdo 
ir gražios laikysenos Leonas yra mė
giamas jaunų ir senų.

Julytė, Valės ir Jono Neverabskų 
dukra, lietuviškoj veikloj neatsiliko 
nuo Leono. Ją sutikome visuose jau
nimo^ susibūrimuose kaip aktyvią daly
vę. Šeimoj išauginta, kaip sąmoninga 
lietuvaitė, visuomenišką ‘šlifą’ gavo 
iš savo tėvo, kuris būdamas teatro 
trupės, “Vaidila” vadovas, į daugelį 
vaidinimų ir minėjimų bei kitokių po
būvių pravedimų, šalia savęs, kaip 
t ilkininkę vedėsi ir Julytę. Ji vaidino 
skaitė literatūrinius kūrinius, dekla
mavo, buvo pranešėja, dainavo chore 
ir užpildė visas kitas spragas, kur 
jaunos jėgos buvo reikalingos. Dėl 
to Julytės lietuvių kalba yra graži ir 
švari nuo bet kokio akcento bei sveti
mybių.

Jungtuvės įvyko Sv. Kazimero 
koplyčioj. Jaunuosius sujungė Kun. 
Kazlauskas. Po to visi svečiai ir gau
si Neverauskų-Gerulaičių giminė su
gužėjo į Lietuvių Namus vestuvinėm 
vaišėm. Pokylį, pravedė Julytės dėdė 
V. Neverauskas.

Buvo perskaityta aibės sveikini
mų laiškais ir telegramomis, pasakyta 
eilė kalbu kuriose buvo pasidžiaugta 
jaunąja pora ir palinkėta jai laimingo 
šeimyninio gyvenimo.

Kadangi abu jaunieji yra uolūs 
tautinių šokių puoselėtojai, tad šia 
proga jauniesems ir svečiams buvo 
pašokta pora tautinių šokių.

Pamergės su keliom ‘talkininkėm’ 
pašoko Sadutę, gal but viena gražiau
sių ir sentimentaliausių mūsų liaudies 
šokių mergaitėms. Šiuo šokiu merginos 
lyg ir atsisveikino su nuota ka, kuri 
baigė nerūpestingas mergautines die
nas ir iš jų tarpo pasitraukė, visą 
likusį gyvenimą skirdama šeimos gy
venimui.

Jaunajam buvo pašoktas taip pat 
simbolinis, mūsų garsusis Lenciūgė
lis, kuriame išryškinama, kad jaunas 
vyras besivaikydamas, kelių merginų, 
gali netekti nė vienos. Šokį išpildė 
Lenciugelio pažiba ‘Spirgis’ ir pa
mergės.

Vestuvės buvo kruopščiai ir rū
pestingai paruoštos ir tikrai patrau
kliai pravestos. Tai gal pirmutinės 
Adelaidėj vestuvės turėjusios tautinį 
atspalvį, tikra to žodžio prasme. Po 
gražios pradžios, jauniesiems belieka 
palinkėti šeimyninės laimės.

Br. Str.

apylinkėje gyvenantiems smulkiems 
sutvėrimams ir kaip bematant esi 
pradedamas atakuoti matytų ir nema
tytų, neįsivaizduojamu rūšių ir dydžių 
gyvių.

Milijonai skruzdžių pradeda ata
kuoti marmeladą,puola jį raudonos, 
juodos ir žalios skruzdėlės.

Staiga pajunti, kad didžiosios 
(arti 1 inco ilgumo), vadinamos bul- 
inėmis skruzdėmis, jau lenda po kel
nių galais ir lipa kojomis aukštyn. 
Musės mažiukes ir mėlynosios, tar
tum kulipkos puola mėsą. Mažos mu
selės -mašalai, pradeda lysti į akis 
ausis ir nosį, arba tiesiai taiko 
skristi bumon drauge su įkvėpiamu 
ęru patekdamos į gerklę ir plaučius. 
Štai vorai nuo kabančios medžio ša
kos nusileidžia ir pradeda kelionę 
per sviestą. Mažos peteliškutės, at
rodančios kaip kandys, krenta tiesiog 
pienan, paleisdamos jo paviršiuje 
plėtmus pilkų nešvarumų - sparnų 
žvynelių.

Šitas paveikslas dar tuom nesi
baigia. Kada jau šis “ramusis” už
kandėlis būna užbaigtas, kiek pato
giau pasitaisęs, imiesi paskaityti 
laikraštį. Dabar tave pradeda ata
kuoti begalės uodų ir smėlio bluse
lių. Aplink lakstančios cicados ašt
riu čerpimu virpina jūsų ausis ir 
tada, nustojęs skaityti paklausi 
savęs: Kam visi tie įvairūs vabzd
žiai yra Sutvėrėjo leisti?

Amerikos Agrikultūros Departa
mento Entomologijos biuras skelbia, 
kad visokiausių rūšių vabzdžių, ga
lima priskaičiuoti net iki 10 milijonų, 
iš to galime spręsti, kad vabzdžių 
pasaulis yra ir turi būti labai mums 

svarbus ir rūpimas.
Musės ir uodai verčia mus ga

minti ir pirktis už šimtus tūkstančių 
dolerių vertės vielinių tinklų langams 
pridengti. Milijonus galionų purškimo 
skysčių - nuodų musėms ir tepalų 
odai, v atbaidančių uodus.

Šie vabzdžiai nešioja ir sukelia 
ligas, sumažina uždarbius ir bendrą 
produkciją. Daržoves edantieji gy
viai kasmet sunaikina 10% visų au
ginamųjų daržovių. Baltosios skruz
dės sunaikina sugrauždamos nesu
skaitomą daugybę gyvenamųjų namų.

Pamidorai, pupelės, bulves ir 
bovelnos yra naikinami kirminų ir 
muselių. Apranga - rūbai suėdami 
kandžių. Tačiau yra ir išimčių. Yra 
vabzdžių kurie žmogui patarnauja ir 
naudingi. Pavyzdžiui biteles, nesą 
gardų, saldų ir sveiką valgyti medų. 
Šilkaverpiai gamina puikius šilko 
siūlus. Labai naudingus medžiagų 
pramonei dažus, vadinama serlaka, 
pagamina vabzdžiai. Apie 60 mili
jonų svarų šerlako yra sunaudojami 
pasaulinėje medžiagų pramonėje tik 
per vienus metus.

Siems dažams pagaminti reika
linga 150,000 vabzdžių, kurie šešis 
mėnesius dirbdami, gali pagaminti 
tik vieną svarą dažų.

Paskui, dar yra gyvių kurie 
minta ėsdami kitus gyvius. Taip pav. 
vorai gaudo ir ėda muses, uodus ir 
kitus vabzdelius. Daugumoje šie 
“kanibalai” yra mūsų draugai ir jie 
nedaro jokios žalos nei mums nei 
mūsų pramonei.

Mokslininkų nustatyta, kad 
vabzdžiai esą gyvenę ir galį gyventi 
ilgiau negu kiti žemėje sutvėrimai. 
Jau milijonus metų atgal jų yra gy
venę ir išlikę iki šiai dienai, net 
be didesnio pasikeitimo.

Tą. patvir
tina randant vabzdžių su kietėjusia- 
me gintare ar kalkių sluogsnyje, pa
einančių iš gilios senovės laikų.

Žmogus gyvendamas žemėje, 
stengiasi pritaikinti sąlygas tokias, 
kurios tiktų, jo gyvenimui, kaip tuo 
tarpu vabzdžiai prie vienokių ar kito
kių sąlygų prisitaiko. Jeigu vabzdžiai 
pradeda stokoti vienokio jam tinkamo 
maisto, jie prisitaiko ir pamėgsta 
kitokį maistą. Keičiantis klimatui 
jie prie jo prisitaiko taipat. Pasikei
timas temperatūroje šiems gyviams 
nieko nesudaro. Jie persiorganizuo
ja vidiniai taip, kad net staigūs 
temperatūriniai pasikeitimai jų nepa
veikia.

Vabzdžių ir gyvių pasaulis žmo
gui sudaro įdomiausią dirvą studi
joms ir tyrimams. Mėgėjas, apsigink
lavęs padidinamuoju stiklu, arba, kad 
ir pigesniu - silpnesnio pajėgumo mik
roskopu, gali praleisti daug įdomių 
valandų stebėdamas šiuos antikinius 
gyvius ir sekti jų įdomų gyvenimą. 
Medžiaga šiam darbui randama ant 
pievos žolės, ant stiebo ar lapo, 
gėlės ar medžio sakutės ir betkur. 
Yra paradoksas, kad žmonija daugiau 
žino apie save pačią, negu ji žino 
apie vabzdžių pasauli.

Paslaptingas vabzdžių gyveni
mas lig šiol yra mums dar didelė 
paslaptimi. Jeigu pažvelgsime Į vabz
džius iš arčiau, tai jų tarpe rasime 
tokių kurie verpią ir audžią. Yra sta
tybininkų kurie stato mūriją, archi
tektų bei dailydžių, piemenų ir oro 
atmainų žinovu. Vienas iš įdomes
nių vabzdžių tai naktinis dainininkas 
- laukinis žiogas - svirplys.

Jo draugiškas čirpimas nuteikia 
tave vakaro ir nakties ramybei, poil
siui. Siu laukinių žiogelių raminan
tis čirpimas, kiekvienam iš mūsų 
žinomas ir dar vis tarytum širdyje 
jaučiamas, nes jis atsineštas iš 
mūsų Tėvynės Lietuvos, kaip malo
nus prisiminimas vasaros vakarų. 
Kas galėtų pamiršti tuos užburtus 

nuostabiais sodų ir laukų 
kvapais dvelkiančius vasaros vaka
rus, jų prietemas, su aukštai sody
bos medžiuose ir krūmuose migdan
čiais žiogliais? Ypač
po ilgesnio buvusio lietaus periodo 
stumusio juos į depresiją. Gana įdo

mus metodas, kuriuo sis vabzdys iš
gauna iš savęs tą muziką.

Priešakyje, prie pat jo sparne
lių, jo liemuo atrodo sudėtas iš šon
kauliukų, kurių apatinės dalys yra 
aprūpintos mažais danteliais. Kada 
jis pradeda sparneliais trinti vienas 
į antrą, danteliai pradeda judesį, 
versdami sparnus gana dideliu daž
numu virpėti. Apie 5,000 kartų sekun
dėje ir tuo išduoda garso bangas. 
Sis garsas turi didelę jėgos įpatybę. 
Jis gali giliai į orų prasiskverbti 
taip toli kad šį garsą galime girdėti 
net mylios atstume. Gana stebėtina 
kad* tik patinėliai gali muzikuoti - 
groti. Patelės neturi sparnų dėlto 
negali pagaminti garso. Sako, pasau
lis būtų daug kitoks, jeigu tas pats 
būtu suteikta ir moteriai.

Yra ir daugiau panašių muzikan
tų. Yra dar viena rūšis vadinama med
žio žiogu. Tas esąs pažymėtinas 
“paukštis”, turintis daugybę ipaty- 
bių, kurių viena bene svarbiausioji 
bus, tai keitimas muzikos pagal oro 
temperatūra. Paprastai jo jnuzika 
sukasi apie “C” gaidą. Šiltomis 
naktimis ji pakeliama į gaidą “D”. 
Skaičius gaidų kaitaliojimo - virpė
jimo minutėje taipat keičiasi, priklau
somai.. nuo oro įįtokos. Yra patirta, 
kad jeigu minutėje pagaminta skai
čių - čirpejimų padalinti iš keturių 
ir prie to skaičiaus dar pridėti ketu
riasdešimtis, tada gaunasi to laiko 
tikroji - esamoji temp-ra.

Yra daugiau grojikų, kaip tai, 
skraidančioji cicada, kuri vasaroje 
ypač karščių metu, pripildo orą aš
triu čirpėjimu. Šie vabzdžiai perėsi 
medžių žievėse. Iš ten padėtų kiau
šinėlių, iširitę kirminiukai nupuola 
žemėn. Čia jie pradeda savo savis
tovų gyvenimą įsirausdami gilyn į 
žemę, kartais net iki 2 pėdų gylumos. 
Prisitaiko prie medžio šaknelės, 
pasitobulina sau patogesnę buveinę, 
įsisiurbia į medžio Šaknelę ir iš jos 
čiulpia sau maistą ir iš to gyvena. 
Taip net keletą metų išbūnant žemė
je, kai pilnai išsivysto, ji pradeda 
kelionę į paviršių. Dažniausia iš
lipa tuo pačiu taku kuriuo ji buvo 
įėjusi. Išėjus į žemės paviršių 
stengiasi tuo pačiu medžiu ar stulpu 
palipti kiek galint aukščiau. Būdama 
dar apvilkale - lukšte, ji pradeda 
išvidinius judesius - mankšta. Prisi
kabinusi prie medienos ji pradeda 
visą eilę judėsiu. Pirmiausia kaip ir 
musė, pradeda trinti priešakines 
kojas, braukdama jas vieną į kitą 
lyg ir galvodama, : “na, dabar atėjo 
laikas”. Vėliau savo kojomis per
braukia per savo pasišiaušiusią gal
vą, paglosto ant jos stovinčią ante
ną ir tada paskutinėmis kojomis pra
deda masažuoti pilvą. Po keletos 
judesių joslaikinasis lukštas plyšta. 
Keletas minučių poilsio, o po to mė
gina išlipti laukan. Pagaliau išlin
dusi išdžiovina ir ištaiso savo spar
nus ir neilgai trukus, jau yra pasi
ruošusi stoti savo giminaičių cica- 
dų choran.

Tai tiek, apie keletą tų įdomes
nių gyvenime sutinkamų gyvių įdo- 
menybes.

A. Adomėnas išvyko
Rugsėjo 17 d. inž. A. Adomėnas 

tarnybos reikalais išvyko dviem mėne- 
siems į Europą ir Ameriką. Būdamas 
Amerikoje aplankys kelias lietuviškas 
spaustuves ir susipažins su naujais 
spausdinimo būdais, bei priemonėmis.

MP Administracinės Komisijos 
pirmininko pareigas laikinai eina p. 
A. Reisgys, techniškiems spaustuve's 
reikalams tvarkyti pakviestas p. Aras.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ 

«r
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Tel. 798 o3o6

Visiems Australijos Lietuviu, 
Sporto Klubams.

ALFAS V-ba prašo visus lietuvių 
sporto klubus registruotis XXII-jai 
sporto šventei, Sydnėjuje. Šioje sporto 
šventėje bus pravestos sekančios 
sporto šakos:

Krepšinis - Moterų, vyrų, mergai
čių ir berniukų.

Tinklinis - Moterų ir vyrų. 
Stalo tenisas - Moterų ir vyrų. 
Lauko tenisas - Moterų ir vyrų. 
Šachmatai - Vyru.
Golfas - Vyrų.
ALFAS V-ba prašo visus klubus 

ne si registruoti tose sporto šakose, 
kuriose nėra tikri,kad galės dalyvauti. 
Kitu atveju susidaro labai daug sun
kumų sporto šventę ruošiančiam klu
bui sudarant rungtynių lenteles.

Su sportiškais linkėjimais,
R.K. Ragauskas 

ALFAS V-bos Sekretorius.

SPORTAS GEELONGE
Jaunių finalai,

Geelongo miesto krepšinio pir
menybėse į finalus pateko abi jaunių 
berniukų komandos, būtent: žemiau 
14 metų ir žemiau 12 metų grupėse.

Didelė, šio pasisekimo, dalis 
atitenka jų jaunam treneriui Kęstučiui 
Obeliūnui kuris tikrai gali didžiuotis 
su savo komandų pasisekimais.

Šis laimėjimas ne tik pakėlė Vy
ties Klubo prestižą, bet ir parodė 
australams, kad lietuviai vis dar yra 
vieni iš geriausių krepšininkų. Verta 
paminėti, kad lietuviai Geelonge te
sudaro tik maždaug 0.25% viso miesto 
gyventojų.

Berniukai žem. 12 m. laimėjo 
finalą prieš Pivot City 21-14 rezulta
tu. Už šia komandą .žaidė ir taškus 
pelnė sekančiai: D. Šutas 17; K. Jo
mantas 4; J. Lipšys, V. Lipšys, P. 
Mačiulis ir L. Valaitis. Rungtynes 
buvo Įtemptos nuo pat pradžios iki 
galo; tėveliai žiūrovai net iš “kailio 
nėrėsi” matydami taškų persvarą kei
čiantis su kiekvienu metimu. J. Lip- 
šiukui apleidiis aikštę su penkiom 
baudom, padėtis neatrodė per gera, 
nors Vytis jau ir vedė; bet mūsų šau
nūs krepšininkai neleido mums nusi
vilti. Su visos komandos kietu gyni
mu neleido priešo komandai Įmesti 
krepšių ir su komandos kapitono Šu- 
tuko greitais prasiveržimais ir tik
sliais metimais, čempijono vardas 
buvo užtikrintas; čempijonai dėl to, 
kad per visą sezoną nepralaimėjo nei 
vienų rungtynių.

Zeną. 12 m. 1-os vietos laimėtojai; iš kairės į dešinę: P. Mačiulis, L. Valaitis, 
D. Šutas, T. Lipšys, K. Jomantas. Klubo treneris K.P. Obeliūnas.
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Berniukams žem. 14 m. neteko 
tokio pasisekimo. Pusfinalyje pralai
mėjo rungtynes per vieną tašką ir už
ėmė trečia, vietą. Bet, ir tai didelis 
atsiekimas, nes su šia komanda žai
džia berniukai iš žem. 12 m. grupės, 
kiti būdami nei 9 metų. Už šią koman
dą žaidė: K. Jomantas, V.. Lipšys, 
P. Mačiulis, D. Šutas, P. Šutas, P. 
Žvirblis ir W. Zylė.
Tinklinis.

Tai pirmi metai, kad Vyties vyrų 
komanda nepateko Į finalus ir turėjo 
pasitenkinti su penkta vieta.

Moterų komanda, pereitos Sporto 
Šventes čempijonės, tepralaimėjusios 
tik dvejas rungtynes per visą sezoną, 
susitiko su pereitų metų čempijonem 
australėm ‘Rebels*.

Vietinė australų spauda pranaša
vo, kad Rebels kaip pernai, taip ir 
šiais metais vėl laimės. Pirmam se
tui pasibaigus 7-15 priešininkių nau
dai ir mums žiūrovams (visiems sep
tyniems lietuviams), atrodė kad ta 
australų pranašystė ir Įvyks, bet deja 
visai didžiai australų stebėtojų nusi
minimui Vyties komanda parodė savo 
tikrą .jėsgą, laimėdamos sekančius 
tris setus iš eilės, (finalai yra žai
džiami iš penkių setų). Rungtynės 
buvo augšto lygio ir stebėtojams Įdo
mios. Vyties komanda parodė puikų 
kamuolio valdymą ir komandinį susi- 
zaidimą. Valio komandos treneriui 
Romui Zenkevičiui! Servąvimas taip 
pat padėjo iškovoti laimėjimą; gan 
daug servą buvo ‘mirtinų*. Smūgiavi- 
mai, ypatingai N. Wolf (Bratanavielu
tė) ir R. Zenkevičienės, nulėmė lai
mėjimą.

Savaite po finalų, Įvyko Tinkli
nio Sąjungos balius per kuri buvo 
Įteiktos dovanos. Laimėtojus sveiki
no ir dovanas Įteikė p. N. Trezise, 
Viktorijos Parlamento narys. Už Vy
ties komandą žaidė: N. Wolf kap., S. 
Lipšienė, Lily Luckutė, Lucija Luc- 
kutė, L Luscombe (Skerytė), J. Sala- 
jan, R. Starinskienė ir R.Zenkevičie- 
ne.

Tą patį vakarą buvo paskelbti 
visų grupių geriausi žaidėjai/jos. 
Mes lietuviai tikrai džiaugėmės išgir
dę tris mūsų pavardes, būtent: Šimai- 
tytė viena iš geriausių trijų C grupėj, 
Nijolė Wolf - viena iš geriausių trijų 
A grupėj ir Romas Zenkevičius kaip 
geriausias (best and fairest) pirmos 
divizijos žaidėjas.

Vyties Klubas sveikina šiuos 
asmenis, bei moterų komandą, linkė
dami toliau siekti gražių laimėjimų 
ir gražiai reprezentuoti lietuvius Gee
longe. G.L.SK. VYTIS

Nuotrauka - S. Valaičio.

Moterų komanda laimėjusi pirmenybes. Iš kaires Į dešinę: R. Starinskienė, S. 
Lipšienė, Lily Luckutė, (kap.) N. Wolf, I. Luscombe, R. Zenkevičienė, Lucija 
Luckutė ir J. Salajan.

KOVO VYRAI LAIMI.

Sydnėjaus žiemos krepšinio tur
nyras pagrindinės varžybos, pagal 
kurių rezultatus yra sprendžiamas 
komandų pajėgumas ir jų pasiskirsty
mas į grupes - divizijas.

Kovo vyrų I-ji komanda, ziasda- 
mi Il-je divizijoje, be didelių sunku
mų pasiekė pusiau finalus, atsidūrė 
tarp keturių geriausių komandų. Čia 
koviečiai turėjo smarkiai pasitempti, 
kad pakliūtų į baigmines varžybas, 
pralaimėję prieš YMCA 70:77, jie 
turėjo žaisti su “Wyvern” komanda 
ir šias rungtynes laimėjo 90:63, jie 
didžiuosiuose finaluose vėl susitiko 
su YMCA.

Štai jau ir čia nekantriai lauk
tas antradienis. Aleksandrijos krepši
nio stadione didžiulis būrys koviečių 
rėmėjų su klubo spalvų vėliavėlėmis. 
Su įtempta nuotaika laukiame sėkmin
gos pradžios. Rungtynes pradeda prie
šo komanda, perimdama sviedinį ir po 
kelių minučių pirmuosius du taškus, 
tačiau po greitų A. Čerkeso ir M. Mi
kalausko pasuočių, . Gustafson nuo 
lentos išlygina ir A. Čerkesas daro 
jau 4:2 misų naudai, kai M. Mikalaus
kas bauda pakelia iki 5:2. D. Atkin
son šaltai ir apgalvotai diriguoja žai
dimą ir mūsiškių rėmėju, plojimais ir 
šūkiais raginami, didina skirtumą ir 
pirmą puslaikį baigia 30:20 savo nau
dai.

Antrojo puslaikio pradžioje, ko
viečiai turėdami taškų persvarą, žai
dimą pradeda su pasitikėjimu ir pui
kiais metimais, S. Lukoševičius (Či- 
kenas) sukelia pasigerėjimą žiūrovų 
tarpe. Nors YMCA komanda ūgiu yra 
žymiai pranašesni už koviečius, ta
čiau mūsiškiai kovoja labai atkakliai 
ir gerai imdami ir kartodami kone vi
sus kamuolius. Taip pat puikiai vyk
sta greiti perėjimai ir puikios sviedi
nių kombinacijos, kada kraštais žai
džia A. Čerkesas su Gustafson ir cen
tru - M. Mikalauskas. D. Atkinson su 
S. Lukoševičium, turėdami gerus toli
mus metimus, lengvai praeina pro prie
šo dengimą ir juos puikiai išnaudoja. 
Likus žaisti kelioms minutėms, dėl 
baudų aikštę apleidžia D. Atkinson 
ir jo vietoje Įeina žaisti jaunasis R. 
Gulbinas, kuris išnaudoja vieną bau
dą ir tuo laimima didieji finalai 72 - 
56.

Su šiuo laimėjimu koviečiai iš
laikė egzaminus papulti į pačią aukš
čiausią I-ją diviziją, kurioje žaidžia 
pačios geriausios Sydnėjaus koman
dos. Stebint šias rungtynes tikrai 
buvo labai malonu ir džiugu matyti 
tokią daugybę koviečių rėmėjų - šali
ninkų, ko iki šiol dar niekuomet nėra 
buvę ir kurie su savo entuziastišku 
užsidegimu ir žaidėjų skatinimu, bei 
plojimais tikrai moraliniai labai daug 
padėjo visai komandai jų tokiame 
puikiame laimėjime. Valio koviečiams 
krepšininkams ir jų rėmėjams.

Taškus Įmetė: S. Lukoševičius 
24, A. Čerkesas 13, D. Atkinson ir 
Gustafson po 12, M. Mikalauskas 10 
ir R. Gulbinas 1. Vladas Daudaras.

Nuotrauka - S. Valaičio.
Tinklinis Adelaidėje.

Tinklinis Adelaidės vytiečių bu
vo kultivuojamas beveik nuo Klubo 
įsikūrimo. Kartais turėta neblogų žai
dėjų ir buvo pasiekta gerų rezultatų.

Kelis kartus adelaidiškiai vyrai, 
taip pat ir moterys, žaidė finalus Pie
tų Australijos pirmenybėse. Buvo lai
mėta cempijonų titulai ir Australijos 
lietuvių Sporto Šventėse. Visgi tinkli
nis apgailėtinai mažai turi pasekėjų 
jaunimo tarpe ir neišpopuliarėjo. Gal
būt daugiau propogandos šia linkme 
padėtų.

Dabar turima vyrų komanda žai
džia “BĮ” klasėje. Šių metų P. Aus
tralijos pirmenybėse vytieciai savoje 
klasėje varžybų lentelėje baigė pir
mieji. Laike sezono tepralaimėta 4 
susitikimai. Komanda pateko į finalus 
ir juos laimėjo. Finalai žaisti su Wom
bats komanda, laimint 3-0, 15-12, 
16-14, 16-14 rezultatais. Už komandą 
žaidė: J. Morkūnas, M. Mauragis, A. 
Zamoiskis, A. Bernaitis, J. Donėla, 
G. Račkauskas, S. Visockis ir J. Gum- 
bys. Žaidėjai skirtingi amžiumi, išsi
mokslinimu ir socialine padėtimi bet 
tas niekuomet jiems nebuvo kliūtis 
puikiam tarpusavio sugyvenimui.

Tinklinio vadovas, kartu ir ko
mandos kapitonas, J. Morkūnas. Dau
gumoje Jono dėka ir pastangomis ši 
komanda buvo sudaryta.

Komanda treniruoja M. Mauragis. 
Visi žaidėjai entuziastai, stengiasi 
nepraleisti rungtynių. Ši komanda 
tinklinį žaidžia ne iš pareigos, bet iš 
pamėgimo šiai sporto šakai.

Gaila kad moterys nepaseka vyrų 
pėdomis ir neturi nuolatinės komandos. 
Vyrų komandai linkėtina sėkmės var
žybose ir treniruotėse. g.N.

Pagerbti laimėtojai.
Rugpiū čio 28-tą dieną Lidcomb- 

ės Lietuvių Namuose sporto Klubo 
“Kovo” valdyba surengė koviečiams 
jauniams ir vyrams krepšininkams 
pagerbimo B-B-Q. Nors koviet ės mer
ginos krepšininkės ir labai gerai pa
sirodė savo žaidžiamosiose divizijo
se, tačiau ši iešminė daugiau buvo 
skirta koviečiams jauniams ir vyrams 
laimėjusiems savose grupėse oirmą- 
sias vietas. Tai tikrai tur būt toks 
atsiekimas įvyko pirmą kartą visoje 
“Kovo” istorijoje.

Prie skaniai kvepiančių mėsos 
kepsnių ir visokių kitokiu skanumynų 
kuriuos visi aktyvūs koviečių sportin-- 
inkai gavo nemokamai, susirinkę apie 
150 koviečių rėmėjų labai šeimyniš
kai ir draugiškai praleido šį puikų 
vakarą, gėrėdamiesi koviečiais jau
niais ir vyrais krepšininkais, kuriuos 
svečiams paeiliui pristatė valdybos 
pirmininkas V. Daudaras, pasigerėda
mas jų pergalėmis ir trumpais žodžiais 
atpasakodamas jų pergalių darbus. Už 
šiuos puikius laimėjimus kiekvienas 
jaunių komandos žaidėjas buvo apdo
vanotas sportine trofeja.

(Nukelta į 7pslp).
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Lietuvių Namų Vajus

Melbourne Lietuvių Namų stogo 
remonto vajaus metu aukavusiu

sąrasas
1. Vietoje vainiko A.A. Alfonso Bi- 

kulčiaus atminimui jo bičiuliai 
Lietuvių namams sudėjo 342 dol.

2. A.L.B.Melbourne Apyl.Vald.lOOdol.
3. Teatras ' Aušra’ 240 dol.
4. Dainos Sambūris 150 dol.
5. Lietuvių Dienų Komitetas 105 dol.
6. Soc. Moterų D-ja 179 dol.
7. ‘ Bevilčiai’ 120 dol.
8. Sporto Klubas Varpas 50 dol.
9. Vyrų Oktetas 50 dol.
10. Parapijos Choras 30 dol;
11. Albury seniūnija 13 dol. ir
12. Salės seniūnija 12 dol.
13. Stropus Stasyš 100 dol.
14. ' Pažįstamas* 90 dol.
15. Mičiulis Povilas 75 dol.
Po 50 dolerių aukavo:
‘ Anonimas’, Jurgelaitis Juozas, Bi- 
kulčienė Teresė, Dečkys Rudolfas, 
Jakutis Vladas, Normantas Jonas, 
Jokubauskas A., Makarevičius Vin
cas, V.A. Vaitiekūnai.
Po 40 dol. aukavo:
Šeštokas Vladas, Bieliauskas Vyt., 
Adamkavičius Antanas ir V. Ališaus
kas 41 dol.
Po 30 dol. aukavo:
Pocius Albinas, Linikas Kęstutis, 
Vaitkus Vytautas, Jasulaitis Juozas, 
Didelis Vyt., Budelis Liudas, Adoma
vičius Viktoras, Vingis Adomas ir Si- 
mankevičius V.
Po 25 dolerius aukavo:
Dr. Juozapavičius Kazys, Bajoras A., 
J.Pranckūnas 23 dol., K.Zdanavičius 
22 dol., Kybartienė 22 dol.x ir J. Ov- 
sinskas 21 dol.
Po 20 dolerių aukavo:
Aniulis V., Vingrys Br., Meiliūnas J., 
Mocejūnas J..Ališauskai A.N., Pum
putis V.,.Karazija G., Lazutka P., 
Grikepelis A., Popeliuckai D.V..Sam
sonas G., Šimkai J.A., Bladzevičiai 
V.A., Balbatai J.Z., Daugaila V., Ra- 
moškis V., Jokūbaitis Z., Bratiškos 
J.O., Zonius J., Makulis J., Butkus 
Nikodemas, Šiurnienė Elv., Baltučiai 
D.P., Smilgevičius J., Kemešys J?, 
Kasperaitis V., Posiūnas V., Pietas 
J., Strašinskas K., Birieta J., Anoni
mas, Mockevičius Z., Bartuška K., 
Skimbiriauskas, Aglinskas V., Bal
trušaitis, Didžytė L, Vaičaitiene,Bu
rokas Petras.
Po 15 dolerių aukavo:
Smaliorius B., Butkevičiai V.M. ir 
Grigaitienė Julija.
Po 10 dolerių aukavo:
Augaitiene J., Morkūnas Ant. is Ade
laides, Zajanciauskas S., Kelertas G.

fPOPTZB
(Atkelta iš 6 pus L)

Sydnėjaus L. B. Apylinkės V-bos 
pirmininkas p. A. Reisgys, būdamas 
labai artimas ir nuoširdus sportininkų 
draugas, savo sveikinime pasidžiaugė 
kad koviečiai taip gražiai reprezen
tuoja lietuvius svetimtaučių tarpe ir, 
linkėdamas tolimesnės sportinės sėk
mės, jis ragino dar daugiau suburti 
sportiško jaunimo į “Kovo” eiles.

Nuoširdų padėkos žodį tarė ir 
krepšinio sekcijos vadovas D. Atkin
son, pareikšdamas ypatingą padėką 
visiems komandų treneriams ir patiems 
žaidėjams už jų paklusnumą ir gražų 
darbą. Jaunių treneris Gustafson, 
džiaugėsi savo jaunių tokiu puikiu 
laimėjimu, užtikrino, jog ir ateityje 
jauniai dar geriau pasirodys.

Sis puikus susibūrimas, kuriame 
matėsi ir daug jaunių, buvo praleistas 
labai gražioje ir nuoširdžioje sportiš
koje nuotaikoje, kas vis daugiau ir 
tvirčiau suburia ir sucementuoja akty
vųjį jaunimą su sporto veteranais ir 
sportininkų rėmėjais.

Ramoškis V., Dečkyte E., Stanaitis 
Kazys is Whyalla S.A., Matulionis E. 
Tamošaitis F., Naujokaičiai L. B., 
Stasytis Ad., Leitonaitė Bir., Bakai
tis A., Mrs. P. Neufield, Songaila V., 
Braniška Leonas, Žilinskas Stasys, 
Volkas L., Tamulevičius A., Vaitke
vičius V., Klimas A., Pelenauskas J. 
Ramanauskas A.A. (Res), Adomavi
čius V., Lesys S., Dargis P., Doze
ns G,.» Dagys R., Dagys J., Kaunas 
Iz., Cizauskas V., Šalkauskas P., 
Valuckis V., Budrys L, Kaladė A., 
Žalkauskas J., Jeršovas V., Gružaus
kas J., Žemkalnis G., Stasiliūnas V., 
Vaičaitis L., Adomavičienė B., Jab
lonskis J., Kemeža J., Baleišis A., 
Sirvickas V., Zitkevičiai J.V., Ruba- 
ževičius L, Baubunienė, Kirby Ieva, 
Paukštys A., Didžys V., Vaičiulytė 
J., Jankus Adolfas 8 dol., Seliokai J. 
T. 7dol., Mockevičius 6 doleriai ir 
L.K. 7 dol.
Po 5 dolerius aukavo:
Seženis Edv., Gestartas Izd., Sida
brą V., Balsys L., Sekas P., Padgurs- 
kis L., Ročius F., Verbyla J., Mockai 
D.V., Petrauskas Ant., Baltutytė G., 
Rūbas J., Kairaitis, Tamulevičius S., 
Stropienė M., Kalvaitis Vyt., Proka- 
pavičius S., Urbonavičius J., Joku
bauskas Petras, Ališauskas Romas, 
Steponavičius J., Vaisutis R., Juške
vičius J., Duoba, Čižauskas Vyt., 
Stell Regina ir Lucas, Neverauskas 
J. 4 dol. ir Stanaitienė St. 3 dol. 
Po 2dolerius aukavo:
Balsys Kazys, Kvietelaitis J., Slap- 
šinskas Ant., Sikorskis Vaičaitis P., 
P Danguolė, Gražys Povilas, Va
balas J., Braniška J., Raudonikis P., 
Verkys St., Lipinskas L., Seferis ir 
Matulis S.

Lietuvių Namų stogo remonto va
jaus aukų rinkimui talkininkavo aplan
kydami visus tautiečius: 
Adomavičius J., Ališauskas Vincas, 
Balbata Juozas, Balčiūnienė Eleono
ra, Baltrušaitis Otto, Bladzevičienė 
Valentina, Bladzevičius Albertas, 
Dagys . Jonas, Didžytė Ieva, Didžys 
Martynas, Klimiene Rožytė, Kviečius-, 
kienė Irenė, Padgurskis Leonas, Po
cius Albinas, Pocienė Rūta, Pele
nauskas Juozas, Sentimkay Ona, J3al- 
tutienė Danutė, Alekna Ignas, Zem- 
kalnienė Danutė, Vingrys Bronius ir 
Antanaitis Jonas.

Lietuvių Namų Taryba nuo
širdžiai dėkoja visiems tautiečiams 
savo auka ir darbu prisidėjusiems prie 
šio vajaus pasisekimo. Lietuvių Na
mai yra mūsų visų namai, todėl ir jų 
išlaikymu turime visi rūpintis. Dar 
karta lietuviškas ačiū visiems.

M.L.K. Taryba

SPORTAS MELBOURNE

Varpas - Heidelberg 31:35 712:14/
Berniukai žemiau 14 m.

Perėjus į A klasę, rungtynes žy
miai pasunkėjo. Pirmą puslaikį išlai
kė beveik lygiomis, antrajam mūsiškiai 
pradeda pasimesti. Ilgos pasuotės ir 
tolimi metimai dažnai atiduoda sviedi
nį priešui. Taip ir nepajėgia pasivyti 
ir pralošia keliais taškais.

Taškai: Sabaliauskas 15, Ragaus
kas, Pranckūnas, Braniška po 4, Kru
zas ir Tranys 0.

VARPAS - W. FOOTSCRAY 82:12 
Berniukai žemiau 16 m.

Nors priešininkas nelabai stiprus 
bet greitai atsiplėšti neina. Per didelį 
spaudimai, tenka prisirinkti ir keletą 
baudų, bet priešininkai tik pora meti
mų tepajėgia realizuoti.

Pradžioje antro kėlinio išfauloja 
vieną priešininką, bet persvara grei
čiau nedidėja. Priešui pavargus, ir tik 
keliems pasilikus, į galą pasiseka už
krauti neblogą skaičių krepšių.

Taškai: Oželis 16, Leknius 36, 
Braniška 24, Aras 4, Liutikas ir Si- 
mankevičius po 2. Žiūrovas.

A.A.
Antanui KAPOČIUI

mirus, žmoną, Elzbietą, sūnus Juozą, Stasį, Vytautą ir Algį, jų 
šeimas bei gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. ir M. Kazlauskai
A. ir L. Volkai

A. + A. ANTANUI KAPOČIUI

MIRUS, GILAUS SKAUSMO VALANDOJE NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME JO

ŽMONĄ, SŪNUS BEI ARTIMUOSIUS.
Sydnėjaus Lietuvių Namų

Klubo Valdyba.

Tautos Švente Sydnejuje

Rugsėjo 5 d. Tautos Šventės 
minėjimas prasidėjo pamaldomis Šv. 
Joakimo bažnyčioje, kur pamaldas ir 
pamokslą pasakė svečias kun. A. Sa
vickas. Pamaldose organizuotai ir su 
vėliavomis dalyvavo skautai ir atei
tininkai. Giedojo Dainos choras vado
vaujamas p. Br. Kiverio..

3 vai. Dainavos salėje įvyko su
sirinkimas, kurį atidarė Apylinkės 
pirm. p. A. Reisgys.

Programą pradėjo p.M. Kavaliaus
kienė Bernardo Brazdžionio Tremti
nio Malda, kuri padeklamavo su me
nišku įsijautimu.

Paskaita skaitė A. Reisgys,ku
ris savo sklandžiame žodyje išryški
no mūsų tautos progresivinį charak
terio bruožą, kuris, anot jo, ugdo pa
triotizmą, solidarumą, cementuoja tau
ta, ir užtikrina jos tęstinumą. (Paskai
ta vertėtų atspausdinti, Red.)

Toliau Regina Badauskaitė pa
deklamavo Maironio - Mylėk, lietuvi, 
tą brangią žemę. ;

Meno Ansamblis vadovaujamas 
p. M. Umbražiūnienės padainavo tris 
dainas: Beauštant! aušrelė, Kur giria 
žaliuoja ir Broliai lietuviai. Bisui tu
rėjo pakartoti paskutiniąją dainelę.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Scenos dalyviai apdovanoti gėlė

mis ir pirmininko padėkos žodžiu.
**** i.

Pabaltijo gintaras 
į Rusiją

Rusai siekia kuo daugiau iš
kasti gintaro Baltijos jūroje. Ne
seniai pradėti darbai įrengti nau
jai Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
gintaro kombinato kasyklai. Per
nai minėtas kombinatas papuo
šalams panaudojo 458 tonas gin
taro. Naują kasyklą manoma ga
lutinai užbaigti 1974 metais ir 
tais metais gintaro gauti iki 1,150 
tonų per metus ir daugiau. Ru
sai patikina, panaudoję ir Tass 
agentūrą: gintaro atsargų turė
sią pakakti dar ilgiems metams.

(E.)

Spalio 3d. 5 v.popiet;

Melburno Lietuviu Namuose

NAUJI LEIDINIAI
Elta-Press, nr. 8 rugpjūtis. Tur

iny: apie kinų Mao dėmesį sovietų 
pavergtiems kraštams, Baltijos karių 
žudynės Norilske, daug politinio ir 
religinio turinio žinių.

Lituanus, Nr. 2, vol 17, 1971. 
Siame sąsiuviny visa eilė svarbių 
bei įdomių straipsnių: V. Vaitekūno 
apie masinių deportacijų 30 m. sukak
tį (su sovietų dokumentų fotokopijo
mis), A. Musteikio “Lietuviškieji 
herojai” - U Sinclair “The Jungle”, 
Juozo Tininio (neseniai žuvusio auto 
nelaimėje) “Similes in Lithuanian 
folk proverbs”, apie Lietuvą liečian
čią medžiagą Rusijos I ir II Dūmoje 
ir kt. Meną atstovauja Giedrė Zumba- 
kytė - paskelbta visa eilė jos kūrinių 
foto reprodukcijų. Žurnalo adr.: Litu
anus, P.O. Box 9318, Chicago, Ill., 
60690, U.S.A.

Lithuanian Scouting, Lietuvos 
ir lietuvių skautų svetur gyvenimo 
iliustruotas leidinėlis. Paskelbti ryš
kesni faktai iš Lietuvos istorijos, du 
žemelapiai(13-jo šimtm. ir 1918-1940). 
Viršelį puošia tautinė vėliava. Išleido 
Liet. Skautų Brolijos “Jamboree Fon
do Skyrius“, 40 psl. Apie 300 egz. 
leidinėlio paskleidė Japonijoje vyku
sioje pasaulinėje skautų Jamboree, 
ten nuvykęs LSB Vyr. Skautininkas 
v. s. Petras Molis.

“Vėjas lekia lyguma”, Aloyzo 
Barono naujas romanas. Laisvosios 
Lietuvos knygų leidimo leidinys Nr 3. 
Mecenatai Maria ir Bruno Macianskai, 
Čikaga - 1971 m. Tiražas - 1000 egz- 
Virselis KazioVeselkos, kaina $4.00.

East West Digest, The Journal 
o f the Foreign Affairs Circle, nr. 6’ 
June, 1971. Vienas rimtesnių Vakarų 
žurnalų, informuojančių apie Rytų 
Europą, komunizmą. Siame n-je rašo
ma ir apie Lietuvą - kim. A. Šeške
vičiaus bylą. Vedamasis straipsnis - 
atidengtas planas prieš laisvąją Euro
pą. Iš Sovietų S-gos gyvenimo: apie 
kovotojus Sovietijoje, atsidūrusius 
nervų klinikose. Daug įdomios me
džiagos apie intelektualų bruzdėjimą 
Bulgarijoje, teismus Ukrainoje ir tt. 
Žurnalas siuntinėjimas britų Parla
mento visiems nariams. Jo adr.: 139 
Petersham Road, Surrey, England. 
Metinė prenumerata $6.60 (oro paštu 
- $13.20)

.Mūsų Pastogė. Nr. 37 1971.9.20. psl. 7
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Pranešimai
Jaunimo Kongreso Komitetas 

Sydney praneša, kad š.m. rugsėjo 25d. 
šeštadienį, 3 vai. Lidcombės Lietu
vių namuose yra kviečiamas jaunimo 
susirinkimas į kurį prašoma atsiųsti 
visų jaunimo Klubo ir organizacijų 
atstovus, o taip pat ir tuos asmenis, 
kurie norėtų vykti į 1972 m. jaunimo 
Kongresą Amerikon.

Po susirinkimo 5 vai. p.p., toje 
pačioje vietoje įvyks iesminė - b.b.q. 
į kuria, visa Sydnėjaus visuomenė yra 
maloniai kviečiama dalyvauti ir pa
remti Sydnėjaus jaunimą.

J.K.K.S. Valdyba.

MELBOURNO LIETUVIU KLUBO 
INFORMACIJOS

Metinis M.L.K. nariųsusirinkimas 
įvyko š.m. rugpiučio mėn. 29 d. Susi
rinkime dalyvavo 90 narių. Viso šiuo 
metu Klube yra 334 finansiniai nariai. 
Priskaičius narius, atsilikusius su 
nariu mokesčiu nuo dvejų iki penkių 
metų, šis skaičius prašoka keturis 
šimtus.

Darinkus keturis naujus narius, 
M.L:K. Taryba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai:

Pirmininkas - Albertas Bladzevi- 
čius; vice-pirmininkas - Juozas Pele- 
nauskas; vice-pirmininkas ir ūkio 
reikalą vedėjas - Juozas Jurgelaitis; 
iždininkas - Vincas Ališauskas; sek
retorius - Stasys Čižauskas; nariai - 
Vytautas Klimas ir Jonas Šemetas. 
Salių nuomavimo bei užsakymo reika
lais tautiečiai prašomi kreiptis į pirm
ininką. (Tel: 3376492).

Vakaras Rašytojui Antanui Škėmai 

Prisiminti

Šiais metais sukanka 10 metų, 
kaip JAV tragiškai žuvo aktorius, re
žisierius, rašytojas ANTANAS ŠKĖMA 
Lietuvių literatūron jis įeina kaip 
modernistas, avangardinis, pirmaeilis 
dramaturgas ir talentingas beletristas 
atvėręs mūsų literatūrai langus dabar
ties reikalavimams. Savito kūrybinio 
kelio ir ryškios meninės individualy
bės rašytojas gyvas būdamas ne visuo
met buvo tinkamai suprastas ir įver
tintas, dabar laikomas vienu geresniu 
ir tam laikotarpiui net pačiu geriausiu 
mūsų modernių rašytojų.

Minties ir formos novatoriui, nau
jų kelių ieškotojui, nepakartojamam 
Ant. Škėmai prisiminti ir pagerbti š.m. 
spalių mėn. 3 d. 5 vaL p.p. Melbourne 
Lietuvių Namuose ruošiamas:

“VAKARAS SU ANTANU ŠKĖMA“
Minėjimas bus tuo ypatingas, 

kad jame negirdėsime panašiais atve
jais įprastinių paskaitų ir kalbų. Tra
giškai miręs rašytojas bus prisimin
tas jo kūrybos rečitatyve, muzikos 
garsuose ir šviesos efektuose. Daly
vauja: V. Aleknienė, D. Antanaitienė, 
J. Didžytė, D. Juškaitė, P. Jokūbai
tis, A. Karazijienė,V. Klimįenė, V. 
Lazauskas, P. Rūtenis, E. Šeikienė, 
P. Vaičaitis ir kiti.

Paulius t Rūtenis šiam vakarui 
paruošė A. Škėmos dramatinės legen
dos “Živilė“ pirmąjį paveikslą kon
certinėje formoje. Vakaro paruošimu 
rūpinasi A. Seikis.

A.L.B. Krašto Valdybos 
Lituanistinė Biblioteka

M.L.K. Taryba

11 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

LIETUVIU,LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCT I ON PTY. LTD.

TEL. 12*5408. Veikia visas 24 valandas per parą. 

mu ip m

MURRAY’S ILF. STORES
646 GEORGE STREET SYDNEY - TEL: 26 - 1768

In.orr uoja sav • gausius klientus, kad persiunčia siuntinius 
j USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR 
kaip ir anksčiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame p i n i g u s prekėms pirkti „Sovietų 
Rusijoje pasrinktinai“ arba „Sovietimėms prekėms“. Smulkesnę 
informacija duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų 
įstaigoje.

GALVENA1S BIROJS SIDNEYA ( HEAD OFFICE SYDNEY)

REGISTERED AGENTS:
SYDNEY
CABRAMATTA: MURRAY’S ILF. STORES 143 Cabramatta Road, 

CABRAMATTA Tel: 728 - 7078
BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitcchncr Parade 

BANKSTOWN Tel: 709 - 8089
PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 293 Church Street, 

PARRAMATTA Tel: 635 - 9728
NEWCASTLE N.S.W.
WICKHAM: MURRAY’S H.F. STORES 93 Norhtumberland Street, 

WICKHAM NEWCASTLE Tel: 61 - M80
NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter Street, 

NEWCASTLE Tel: 2 - 3596
MELBOURNE- VIC- MURRAY’S H.F. STORES

C/- CONTAL CO.
(Corner) Mutual Arcade, 266 Flinders Street,

MELBOURNE Tel: 63 - 789.5

"MUSU. PASTOGĖS" BALIUS ADELAIDĖJE

A.L.B. Krašto Valdyba pirmą kartą Adelaidėje rengia grandiozinį

^SPAUDOS 
SABALUI

I svečius kviečiame visus! Jaukioje Lietuvių Namų atmosferoje 
garantuojame įdomų ir linksmą vakarą.

ALB Krašto Valdyba
Daugiau apie balių skaitykite sekančiame MP numeryje.

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 
ALIENS ACT 1947-66 

DEPARTMENT OF IMMIGRATION

RUGSĖJAS YRA LABAI SVARBUS MĖNUO
SVETIMŠALIAMS

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešame, kad jąu gavome 
a.a. K. Elerto palikimą S143.58. Prieš 
kurį laiką jo draugai buvo surinkę 
SI46.00. Tuo būdu dabar galėsime uz 
tuos pinigus pradėti statyti antkapį 
ant a.a. K. Elerto kapo.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

KIEKVIENU METU RUGSĖJO MĖNESĮ SVETIMŠALIAI PRIVALO 
IIMIGRACIJOS DEPARTAMENTUI PRANEŠTI SAVO ADRESĄ, UŽSIĖMIMĄ 
IR VEDYBINĮ STOVĮ.

TAS LIEČIA VISUS SVETIMSALIUS NUO 16 METU AMŽIAUS IR 
VYRESNIUS GYVENANČIUS AUSTRALIJOJE ARBA APSISTOJUSIUS 
AUSTRALIJOJE DAUGIAU KAIP DVYLIKA MĖNESIU.

TAI LENGVA ATLIKTI. JUS GALITE GAUTI FORMAS 
KIEKVIENAME MONEY ORDER POST OFFICE, ARBA KIEKVIENOJE 
COMMONWEALTH EMIGRACIJOS DEPARTAMENTO IŠTAIGOJE. (ADRESAI

NURODYTI ŽEMIAU.)

Pastaba: svetimšalis yra tas asmuo kuris nėra

AUSTRALIJOS PILIETIS, BRITU SUBJEKTAS, AIRIU PILIETIS ARBA BRITŲ

AR AUSTRALU PROTEKCIJOJ ESANTIS ASMUO.

COMMONWEALTH DEPARTMENT OF IMMIGRATION
BRISBANE: Commonwealth Offices, 224 Adelaide Street, Brisbane, Q’land 4000. TOWNSVILLE: 
Hibernian Building, 440 Flinders Street, Townsville, Q’land 4810. SYDNEY: Commonwealth 
Centre, Chifiey Square, Cnr. Hunter and Phillip Streets, Sydney, N.S.W. 2000. WOLLON
GONG: 86-88 Market Street, Wollongong, N.S.W. 2500. MELBOURNE: Commonwealth Centre, 
Cnr. Spring and Latrobe Streets, Melbourne, Vic. 3000. ADELAIDE: Cresco House, 106-110 
North Terrace, Adelaide, S.A. 5000. PERTH: Wapet House, 12-14 St. George's Terrace, Perth, 
W.A. 6000. HOBART: City Mutual Building, 54 Argyle Street, Hobart, Tas. 7000. CANBERRA:

- Offices at 22 West Row, Canberra City 2601 and Blackall Street, Barton 2600. DARWIN: 
Mitchell Street, Darwin, N.T. 5790.
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•*OUR HAVEN"
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

laikraštis
LEIDĖJAS . ALB Krašto Valdyba 
adresas: Box 130 P.O. Rundel St., 

Adelaide.
Leidėjo ir “M.P.” Administracijos 

adresas: Box 4558 G.P.O.
SYDNEY. N.S.W. 2001 

REDAGUOJA REDAKCINĖ KOLEGIJA 
E. ir I. Jonaičiai. A. Laukaitis, ir 

P. Pullinen.
Atsakomasis red - A. Mauragis, 
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point N.S.W. 2213 
Redakcijos tel.77 - 6707 
Redakcija rankraščius taiso ir 

trumpina savo nuožiūra. 
Administracijos tel. 649 - 9062. 
“M.P." prenumerata: metams S10.00 

pusei metų * 5.00 
Užsienyje metamsS12.00 

Atskiro nr. kaina - 25 cent.
Už skelbimų turinį neatsakoma

ROTARY PRINTER? PTY. LTD.
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