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DAR VIENA PROTESTO AUKA
MASKVA, BIRŽELIO 13.AAP AGENTŪRA PRANEŠA KAD ANTRAS LIETUVIS 
JAUNUOLIS SUSIDEGINO VARĖNOJE PRIEŠ 10 DIENU ROMO KALANTOS 
MIRTIES PAVEIKTAS

ir kad 200 areštuotų jaunuolių Kaune laukia teismo už tai, kad jie per 
Kalantos laiduotuves šaukė Lietuvai laisvės ir mėtė į policija, akmenis ir 
lazdas.

Agentūra pažymi kad Varėna yra Lietuvos pietinis miestas apie 4000 gy
ventojų, 50 mylių nuo Vilniaus.

Smulkesnių informacijų agentūra nepatlekla - nei vardo nei amžiaus tik 
pažymi,kad jaunuolis užsilipąs ant keturaukščio namo stogo užsipylė benzino 
ir padegė šokdamas žemyn. Po keturių dienų mirė. Žinia greitai pasklido Vil
niuje, Kaune Ir kituose Lietuvos miestuose, o taip pat Ir visoje Pabaltėje.

Toliau agentūra pažymi kad dėl kontroliuojamos spaudos žinios yra nepil
nos, tačiau neatrodo kad butų kilusios panašios riaušės kaip Kaune.

Sovietai stengiasi šias žinias nuslėpti,musų pareiga jas iškelti aikštėn 
ir parodyti pasauliui kaip yra naikinama tauta.

Atgarsiai Vak. Europos spaudoje.
Eltai tebesiunčiamos įvairių vak. 

Europos miestų spaudos iškarpos 
apie Romo Kalantos auką ir Kaune 
vykusias riaušes. Paryžiaus spauda 
apie įvykius Lietuvoje dėjo plačias 
informacijas. Pvz. populiarus popie
tinis dienraštis “France Soir” geg.
SS paskėl• rtayski straipsni, Įdėjo plačiai žinomas vak. Vokieti- 
kurio antraštė: “Kruvinos riaušės J°s savaitraštis “Die Zeit” (jis 
Lietuvoje: Kremlius prisibijo naujų platinamas ir JAV, Kanadoje ir Ar- 
tautinių, nacionalistinių sprogimų”, gentinoje). Laikraštis, 21 nr. (geg.
Autorius pažymėjo, kad iyykiai Lie
tuvoje atskleidė pavojų, kurio joks 
sovietų vadovas negalėtų menkinti - 
tai staigus tautinių nuotaikų atgimi
mas Sovietų Sąjungoje. Esą sovietų 
vadai turi du ginklus prieš minėtą 
nacionalizmą, tai - ideologinė kam
panija ir represija. Kauno Įvykiai 
parodė, kad pirmoji priemonė visiš
kai nepaveiki, gi represijos neturi 
tiek galios, kaip Stalino metais. Dar 
plačiai rašė “Le Monde” ir kt.

Fed. Vokietijos spauda Įvykiams 
Kaune skyrė ypatingai daug vietos. 
Čia minėtini pagrindiniai trys vak. 
vokiečių dienraščiai: “Frankfurter

Kremliaus atstovų pasitarimai Kaune.
“New York Times” dienraštis 

š.m. birželio 8d. pranešė iš Maskvos: 
penktadienį, birželio 2d. Lietuvos 
komunistų partijos pirmasis sekreto
rius A. Sniečkus Kaune turėjo pasi
tarimus su iš Maskvos atvykusiais 
partijos centro Maskvoje pareigūnais, 
laikraščio atstovas, pagal Vilniuje 
leidžiamo dienraščio “Sovietskaja 
Litva” žinias, skelbia, kad Kaune 
Sniečkus kalbėjęs partijos aktyvistams, 
svarstant “organizacinius bei poli
tinio švietimo klausimus”.

Ryšium su ta žinia Vakarų vals
tybių diplomatai Maskvoje pareiškė 
nuomonę, kad pasitarimai Kaune liu
dija partijos viršūnių rūpesti, ryšium 
su Kaune buvusiomis riaušėmis.

Dar priduriama: rusų kalba dien
raščio Vilniuje pranešimas apie po
litinius pasitarimus Kaune laikyti
nas pirmuoju viešu valdžios (“aukš
tųjų" sluoksnių) reagavimu.

Allgemeine”, “Die Welt” (Hamburge) 
“Sueddeutsche Zeitung” (Muenche- 
ne). “General - Anzeiger” (Bonnoje) 
ir kt. “Der Tagesspiegel”, vak. 
Berlyne, Įsidėmėtinas Alex. Korab 
straipsnis.

“Kauno deglas” - tokios ant
raštės straipsni apie Kauno Įvykius

30), priminęs, kad dar Leninas buvo 
pasisakęs prieš didžiarusiškąjį šo- 
vinizmą, toliau pažymėjo: "tautiniai 
protestai Sovietuose darosi vis la
biau garsesni - Ukrainoje, Gruzijoje 
ir ypatingai okupuotose Baltijos 
valstybėse.

“Kauno deglas” labai išryškinęs 
visas senąsias naujosios Rusijos 
silpnąsias puses. Rusams bus ne
lengva suvaldyti kylančias nuotaikas 
ir Sovietų Rusija būsianti priversta 
savo didvalstybės politikoje labiau 
skaitytis ir su vidaus gyvenimo rizi
kingais veiksniais.

Lenku dienraštis Londone 
“Dziennik Polski” geg. 23 šalia 
žinių apie Įvykius Lietuvoje įdėjo 
savo komentarą “Pavergtieji lietuviai” 
Pasak laikraščio, žmonės, protesta
vę prieš sovietų tironiją negalėjo 
nežinoti, kad jiems gresia represi
jos, persekiojimas. Kad tas maištas, 
buvęs didelio masto liudija tai, kad 
nežiūrint sovietų pastangų įvykius 
nuslopinti, žinios apie juos pasiekė 
Vakarus.

Aišku - teigia lenkų dienraštis 
- laisvės demonstracijos bus numal
šintos, tačiau esama vilties, kad 
prez. Nixonas savo viešnagės Mask
voje metu patirs apie įvykius. Laik
raštis rašė: “Mes, lenkai emigraci
joje, visa širdimi jungiamės prie pa
vergtųjų lietuvių”. Dienraštis dar 
teigė, kad Įvairios studentų kairio
sios organizacijos niekuomet nesi
ryžta protestuoti prieš Rusijos tiro
niją, dėl to iš jų nelauktina, kad jos 
paskubėtų ginti Lietuvą. Lenkai pa-

Nultella į 2 p*l.

Ml

Vaizdai iš Sydnėjaus lietuvių demonstracijų. Viršuje choras gieda, ir Sovie
tu vėliava deginama; apačioje - Garbės sargyba prie R. Kalantos karsto ir auto* 
mobiliai paruošti demonstracijai.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ PROTESTAI
SYDNEJUS

Birželio 17 d., šeštadienį, rin
kosi lietuviai į Wentworth Parka, iš
reikšti protestą prieš Sovietų perse
kiojimus Lietuvoje ir pagerbti Romo 
Kalantos didvyrišką mirtį. Suvažiavo 
apie 120 mašinų. Dauguma mašinų 
atvažiavo su savo plakatais ir tau
tinėmis vėliavomis. Kiti gavo iš or
ganizacinio komiteto. Tenka pasi
džiaugti kad organizacinis komitetas 
labai gerai veikė: pilna ir gera in
formacija, tikslus planas ir pakanka
mas plakatų skaičius rodė, kad orga
nizatoriai buvo gerai pasiruošę.

Vilkstinė automobilių pajudėjo 
tuoj po 9 vai. įvairūs plakatai su 
prasmingais lozungais ir tautiniais 
kaspiniais bei vėliavėlėms buvo ne
įprastas vaizdas. Demonstracija vyko 
pagrindinėmis Sydnėjaus gatvėmis 
- George, Circular Quay ir Pitt gat
vėmis. Gatvėse tarp pėsčiųjų buvo 
platinami lapeliai, kurie paaiškino 
apie vykstančią demonstraciją. Dalis 
moterų ir vaikų buvo apsirengę tau
tiniais rūbais.

Apsukusi maršrutą vilkstinė 
grįžo atgal į Wentworth Parką. Čia 
jau buvo paruoštas karstas vaizduo
jąs Romo Kalantos mirtį. Susirikiavo 
vėliavos su garbės sargybomis: Lie
tuvių, Latvių, Estų, Ukrainiečių, 
Lenkų ir Vengrų. Aplinkui suėjo mi
nia su plakatais ir garbės svečiais. 
Mitingą pradėjo Apylinkes pirminin

kas p. A. Reisgys trumpu žodžiu 
pakviesdamas vaikučius uždėti vai
niką ant R. Kalantos karsto, po to 
sekė vienos minutės susikaupimo 
tylos, ir bendras choras sugiedojo 
“Apsaugok Aukščiausias tą mylimą 
šalį”.

Toliau buvo pakviestas tarti 
žodi garbės svečias senatorius ir de
mokratų partijos lyderis, Mr. T.J. 
Kane, po jo sekė parlamentaro Cap
tive Nations prezidento Darby jau
trus žodis. Sekanti kalbėtojai buvo? 
Lenkų atstovas , Wiadomosci Pols- 
kie redaktorius, p. Karvicki, Estų at
stovas p. P. Lindsaar, Latvių p. 
J. Bogdanavics, Vengrų atstovas p. 
S. Torzsok.

Pasibaigus kalboms organizato
rių vardu p. A. Reisgys padėkojo vi
siems dalyvavusiems proteste, cho
ras, visiems pritariant, sugiedojo Tau
tos Himną ir studentai sudegino So
vietu raudoną vėliavą.

Buvo pakviesti visų laikraščių 
reporteriai ir visų T.V. stočių kores
pondentai, tačiau filmavo tik 7 T.V. 
stotis ir dalyvavo ABC radio kores
pondentas.

Protesto demonstracija reikia 
skaityti pavykusia, nors iš mūsų pu
sės galėjo būti daugiau lietuvių de
monstracijoje, o iš australų spaudos 
ir T.V. stočių tikėtasi daugiau dėme
sio susilaukti, nes tai liečia ne tik 
mūsų bet ir pačių australų reikalus.
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JAUNIMĄ IŠLYDINT

Nėra abejonės kad II-jo PLJ kon
greso organizavimas išjudino ne tik, 
jaunimą, o dar labiau senimą. Ir ne 
tik pas mus Australijoje, o visame pa
saulyje, visuose penkiuose kontinen
tuose.

Mūsų pačių bendruomenė jau 
daugiau metų laiko kaip rūpinasi šia 
problema: atrinkti jaunuolius, tinka
mai juos paruošti ir paremti. Beplušė- 
dami ir besirūpindami visokiais tech
nikiniais ir finansiniais reikalais 
esame vieni kitiems įsipykę. Gaila, 
kad be to negalėjome apseiti, bet 
visais atvejais ne dėl blogos valios, 
o greičiau dėl to, kad pašalinės jė
gos, finansinės lėktuvų kompanijos 
Įnešė tam tikrų intrygų. Tas viskas 
jau praėjo ir bus užmiršta, pasiliks 
tik malonūs pozityvaus darbo prisimi
nimai. Reikalas privestas prie galu
tinės fazės, ir štai rytoj, birželio 27 
dieną, mūsą jaunimas 'iš Sydnėjaus 
pakyla Į. padanges Amerikos link.

Linkime gero vėjo, sėkmingos 
kelionės, bet nemažiau norėtume pa
linkėti ir atviros širdies, tautinio jau
trumo, aštrios proto Įžvalgos, viską 
matyti, viską girdėti ir viską dėtis 
giliai į širdį. Į jus sudėtos mūsų vii- I 
tys. Mes neturime jokią abejonių kad I 
būsime tinkamai atstovaujami, mes I 
pasitikime savo jaunimu. Norėtume, j 
kad jūs sugrištumete jautresni lietu- I 
vybės reikalui, daugiau Įgiję 
praplėtę pažintis, užsidegę 
meilės ugnimi.

Mums reikia jaunų vadų,
meninkų, kultūrininkų. Dėl supran
tamų priežasčių mes jų stokojame. 
Yra ir bus sunku dirbti su lietuviška 
bendruomene paskendusia svetimoje 
jūroje. Bet yra galima, tik panaudo
kite visą savo protą, meilę ir žinias 
ir jūs greitai išsiskirsite iš visų ir 
tapsite vadais ko iš jūsų ir tikimės.

Ar verta angažuotis lietuvybės 
reikalui, tokio klausimo neturėtume 
kelti,nes tai liečia mus pačius. Jei 
ką mylime neklausiame ar verta mylė
ti. Romo Kalantos mirtis šiame atsi
tikime mums šventu pavyzdžiu stovi 
prieš akis. Angažuojasi už Lietuvių 
tautą tas, kas jaučiasi esąs lietuvis, 
kas ją myli, kam nėra persunki auka.

Mielas jaunime, važiuokite Į Jau
nimo Kongresą, jūs dalyvausite isto
riniame Lietuvių Tautos įvykyje ir 
grįžkite atgal pas mus stipresni. 
Valio Jums f Valio Jaunimo Kongre
sui.' am.

žinių, 
tautos

visuo-

KO SIEKIA SOVIETINIS MENAS?
Daug nuomonių, ir diskusijų mūsų 

spaudoje sukėlė pries keletą metų so-
vietą pasiųstas i Vakarus meno ir kul
tūrinių ryšių su užsieniu koegzisten- 
cinis arkliukas. Nesigilindamas į mū
sų Įvairių asmenų išvedžiojimus kul
tūrinių ryšių ir menininkų pasikeitimu 
su Lietuva reikalingumą, noriu atkreip
ti dėmesį kaip į tai žiūri patys sovie
tiniai okupantai. Štai š.m. sausio 7 d. 
Vilniaus ‘Tiesa’ (Nr.5-8794) pirmajam 
puslapyje įdeda vyriausios sovietinės 
kultūros ministerės iš Maskvos, šito
kia padėka:

"TSRS kultūros ministrė J.
Furceva pareiškė padėką valstybi
nio akademinio dainų ir šokių liau
dies ansamblio “Lietuva” vadovy
bei ir artistams už sėkmingus pasi
rodymus Prancūzijoje.

Ministrės Įsakyme pažymima 
kad “Lietuvos” ansamblio gastro
lės vykusios TSKP CK Generalinio

LANKĖSI KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS

ALB Krašto Valdybos pirminin
kas V. Neverauskas lankėsi Bris- 
banėj ir Sydnėjuje. Malonu yra kons
tatuoti fakta,kad Krašto Valdybos 

pirmininkas laikas nuo laiko net po 
kelis kartus į metus aplanko tolimas 
lietuvių apylinkes ir nuolat palaiko 
asmeniškus ryšius su bendruomenės 
padaliniais. Tokie kontaktai yra 
labai reikšmingi 
veiklai skatinti ir 
ir susitikimus su 
kite atskiruose

kontaktai 
bendruomeninei

ugdyti. Aprašymus 
pirmininku skaity- 

straipsneliuose.

BRISBANE

Šių metą birželio mėn. 9-11 die
nomis Brisbanėje lankėsi ALB-nės 
Krašto Valdybos Pirmininkas - p. 
Neverauskas su Ponia. Tai buvo ne
eilinis vietos lietuvių pajudėjimas, 
lyg ir apylinkės tautinė šventė.

Vietos apylinkės valdyba suži
nojusi apie apsilankymą paskubomis 
sustatė ir svečių priėmimo bei pa
bendravimo programą. Birželio 9-tą d. 
apylinkės valdybos pirmininko - V. 
Lorenco namuose, svečias dalyvavo 
vietos ap. valdybos posėdyje, kur 

sekretoriaus L. Brežnevo oficia
laus vizito Į Prancūziją išvakarėse, 
kada Prancūzijos visuomenė plačiai 
domėjosi Tarybų Sąjungos vidaus ir 
užsienio politika, jos kultūra ir 
menu, turėjo didelę politinę reikš
mę. Ansamblio repertuare esantys 
kūriniai, kuriuose nacionalinio meno 
tradicijos derinasi su socialistiniu 
realizmo, ryškiai paliudijo aukšta 
TSRŠ tautų meno išsivystirną. Kolek
tyvo pasirodymai susilaukė pasiseki
mo Prancūzijos žiūrovų tarpe. Pran
cūzų spauda vieningai pažymėjo aukš
ta ansamblio profesinį lygi, pui
kius kostiumus, gerą orkestro skam
bėjimą.

Šioje padėkoje ji aiškiai sako, 
kad ‘Lietuvos’ ansamblio gastrolės 
Prancūzijoje ‘turėjo didelę politinę 
reikšmę’. Štai žiūrėkite mieli prancū
zai, kokie puikūs menininkai lietuviai 
ir jų ‘repertuare esantys kūriniai, ku
riose nacionalinio (suprask tautinio) 
meno tradicijos derinasi su socialis
tiniu realizmu, ryškiai paliudijo TSRS 
tautų meno išsivystymą’. Atseit tik 
TSRS tautose menas klesti, ansamb
liai turi ‘aukšta profesinį lygi, puikūs 
kostiumai, geras orkestras...’ Sovie
tinė propaganda taip lengvai bando 
pagauti ant savo meškerės naivų pran
cūzą.

Ar ne kitaip ir su kitais lietuviais 
menininkais, gastroliuojančiais užsie
nyje? Štai nesenai ir Australijoj gas
troliavo rusų Piatnisky ansamblis ku
riame dalyvavo ir puikus lietuvis dai
nininkas. Puošniose koncerto progra
mose ir jis iškeliamas kaip nusipel
nęs LTSR artistas, diplomą gavęs 
Maksvos konservatorijoje! Žiūrėkite 
ir klausykite: tik kumunistinė Lietuva 
ir Maskvos konservatorija tegali tokius 
talentus išugdyti! Gal ir neatsitiktinu- 
mas, kad Adelaidės Festivalio metu 
mūsą svečius solistus iš JAV, vienas 
‘kritikas’ australiškam laikraštyje su
niekino. Ar nenorėta parodyti kad štai 
jūsų laisvieji menininkai yra niekis 
prieš tuo laiku esančius Adelaidėje 
sovietinius ‘nusipelniusius’ artistus?

Nėra abejonės, kad lietuviai me
nininkai, atvykstantieji i Vakarus dėl 
to nėra kalti. Jie yra puikūs meninin
kai, daugumas nuoširdūs lietuviai, 
bet jie yra Maskvos panaudojami kaip 
komunistinės propagandos Įrankis.

Simas
**** 

buvo aptarta visi rūpimieji reikalai. 
Sekančią dieną - šeštadienį valdybos 
kasininko - P. Zabuko namuose su
ruoštų pietų metu, dalyvaujant visam 
apyl. valdybos sąstatui taip pat ir 
kapelionui visos problemos buvo dis
kutuojamos toliau, o vakare Asgrove 
salėje įvyko bendruomeninio masto 
svečių priėmimas - pagerbimas. Čia 
krašto valdybos Pirmininkas padarė 
platu pranešimą.

Visiems užėmus vietas prie 
kruopsčiųjų šeimininkių talkos būdu 
paruoštu stalų, pirmas svečius pa
sveikino apyl. vald. pirm. - V. Loren
cas, galiausiai pakviesdamas susirin
kusius sugiedoti svečiams ilgiausių 
metų. Po to svečius sveikino daino- 
rių kartu ir giedorių vardu - K. Stan
kūnas. Kun. dr. P. Bašinskas savo 
sveikinimo žodyje, kartu apibūdino ir 
gana optimistinėj formoj, vietos ben
druomenės bei parapijos gyvastingą, 
veiklą, pasidžiaugdamas ypatingai 
čia esamą mišriu šeimą Įnašu chore, 
tautinių šokių grupėj bei visur kitur, 
kaip pavyzdžiu paminėdamas p. But
kienę, anglę kuri gieda ir dainuoja 
mūsų chore visai nemokėdama lietu
vių kalbos, “mes čia turime tokių ir 
daugiau” - kalbėjo kapelionas.

Toliau buvo rodomos krašto val
dybos pirmininko atsigabentos fil- 
mos daugumoje iš 68-tų metą Adelai
dėj vykusių Lietuvių Dienų. Dėl gana 
toloko atstumo - Brisbane's ir Ade
laidės, labai ribotam skaičiui brisba- 
niečių teko laimės paminėtose Lie
tuvių Dienose dalyvauti, tad visi 
džiaugėmės bei gėrėjomės, o visų 
galvos linko žemyn, stebint filmoj 
gabalėlius, kur a.a. S. Narušis ten 
dar taip mikliai sukinėjosi....

Sekmadieni p. Neverauskas ir 
ponia dalyvavo mūsų pamaldose, Sv. 
Mišių metu giedojo vietos choras, o 
čia vėl staigmena - Krašto Valdybos 
pirmininkas skaitė prie altoriaus Sv. 
Rašto žodžius. Kapelionas pamokslo 
metu, jautriais žodžiais Įpynė ir šio
mis dienomis esamus Brisbanėj Įvy
kius, kartu ir pamaldas skirdamas už 
Kenčiančią Tėvynę. Po pamaldų para
pijos salėje p. Neverauskas dar kar
tą pasakė kalbą į čia jau gana gau
siai susirinkusiems brisbaniečiams.

Aplankė sunkiai serganti avia
cijos vyr. leitinantą A. Barzdį, sve
čiai dalyvavo atsisveikinimo vaka
rienėje, pp. Mališauskų namuose, o 
iš ten būrelis brisbaniečių palydėjo i 
aerodromą, pakilo Sydney link. Visa 
kita - čia nepaminėta laika, svečius
globojo jųjų seni pažįstami pp.- Ka- 
ciūnai. Svečiai Brisbaniečius suža
vėjo - nuoširdumu, paprastumu, o la
biausiai mūsų tautinių reikalų rūpes
tingumu. Kartu su nuoširdžia padėka, 
tebūna leista palinkėti mūsų tolimos 
ir vienišos kolonijos vardu ir ateityje 
nepailstamai darbuotis Tautos ir Tė
vynės gerovei kartu linkint asmeninės 
laimės, sveikatos bei visokios kitos 
gerovės. Neprarandame vilties ir vėl 
Jus Čia matyti. Klimelis.

Pirmajam Newcastlio Apyl. Vald. pirmininkui
RUDOLFUI DECKIUI

netikėtai mirus, jo žmoną ir dukrą bei artimuosius giliai užjaučia.
Newcastlio Apyl Valdyba.

KRASTO VALDYBOS PIRMININKAS
SYDNEJUJE

Grįždami iš Brisbane’s p.p. Ne- 
verauskai sekmadienio vakare ats
krido į Sydnejų ir apsistojo pas savo 
gerus prietelius p.p. Zinkus.

Kitą dieną t pirmadienį , ponia 
Neverauskienė p. Zirką globojama 
apžiūrinėjo Sydnėjaus miestą ir jo 
Įžymybes, o p. Neverauskas kibosi į 
darbą. Jis posėdžiavo su Redakcine 
Kolegija ir Financine bei adminstra- 
cine MP Komisija nuo pat 9 vai ryto.

Tarp kitų bėgamųjų reikalų buvo 
iškeltas ir spaustuvės klausimas, ir 
prenumeratorių, ir spaudos klausimai 
apskritai. Prieita išvados kad spaudą 
reiki a labiau remti, nes tai yra mūsą 
veiklos stipri priemonė ir kartu pa
grindas; reikia pravesti spaudos 
vajų, nes seniems prenumeratoriams 
mirštant, jaunų mažai beatsiranda. 
Tuo būdu mes atsiduriam kas kartą 
sunkesnęj finansinėj padėtyj.

Po pietų p. Neverauskas turėjo 
ilgesni pasikalbėjimą su Apylinkės 
pirmininku p. A. Reisgiu. Aplankė 
dar vieną kitą trumpu vizitu savo 
prietelį ir 6 vai vakaro jau Mascot 
aerodrome atsisveikinome su p. 
Neverauskais.

Tikimės kad vėl pasimatysime 
Sydnėjuje per Spaudos balių, kuris 
ivyks rugsėjo mėnesį. Tad iki 
pasimatymo.

am.
***

Atgarsiai Vak. Europos spaudoje

(Atkelta iš 1 psl.)
žymėjo, kad lietuviams rengiant pro
testus, prie jų turėtą dėtis, šalia 
kitą pavergtų tautų atstovą, ir lenkai 
Anglijoje.

Pažymėtinas platūs Įvykių at
garsis Švedijos, ypač jos sostinės 
-Stockholmo spaudoje (Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Afton
bladet, Expressen ir kt.), rašė ir Da
nijos, Norvegijos, Islandijos spauda.

(ELTA)
***
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VIRGINIJA NORVIDAITĖ 
geelongiškė, kuri vyks su Melbourne 
grupe į II-jį PLJ Kongresą. Virginija 
puikiai kalba lietuviškai, susigyvenu
si su jaunimu ir grįžusi iš Kongreso 
žada atsidėti daugiau lietuviškai 
veiklai.

FILMU ŽVAIGŽDŽIU PASAULIS 
Pokalbis su Shirley MacLaine 

Algirdas Gustaitis

Atėjo jinai palaidais plaukais, 
gelsva, su matiku, kepure, vyš
niniais, trumpom rankovėm, marš
kiniais, rusvu odiniu švarkeliu, gels
vom kelnėm, perjuostom storu, juodu, 
geltona sagtimi, odiniu diržu. Ant 
kaklo auksinė, ilga retežė su bumbu
lu gale, gal laikrodžiu. Ant marški
nių du geltoni, gal auksiniai, batukai. 
Lygaus, patraukliai besišypsančio 
veidelio. Tiek mažai pasidažiusi, 
kad vyrai manė, ji atėjo nei kiek ne- 
sidažiusi. Moterys kaž ką pastebėjo.

O, gal nepažįstami su Shirley 
MacLaine? - Gražių moterų metai 
nesikeičia, švenčiami tik jų. gimta
dieniai, kaip - šios balandžio 24 d. 
Turi 16 metų dukrą.

Apie ketverius metus ji buvo 
eilinė dalyvė Broadwejaus muziki
niam “Pajama Game” (Pižamos 
žaidimas). Apdovanota už dalyvą 
“The Apartment” ir “Irma La Douce” 
Pirmaujančias roles turėjo “The 
Children’s Hour”, “Two for the 
Seesaw”, “Sweet Charity”.

Pradėjo vaidinti ir šokti nuo 
trijų metukų. Teatrinėse grupėse pa
sirodė “Oklahoma”, “Kiss me 
Kate”, “Me and Juliet”.

Filmų pasaulin ją pristatė Al
fred Hitchcock jo režisuotam “The 
Trouble with Harry”. Filmuose 
“Artists and Models”, “Aplink pasau
lį per 80 dienų”, “Can - can”, “The 
Matchmaker” ir daugelyje kitų.

1970 metais išspausdinta pirma 
jos parašyta knyga “Don’t Fall off 
the Mountain” (Nekrisk nuo kalno). 
Televizijai ji pristatė “Shirley’s 
World”, paleista šeriniai per ABC 
tinklą. Vėliausias jos filmas “The 
Possession of Joel Delaney”, kurio 
pagarsinimui pasikvietė užsienio 
spaudos atstovus.

Kas svarbiau: politika ar vaidyba?
Ta linkme pradėti klausimai, 

net atėjo pasikabinusi didžiuli Mc
Govern šūksnį, apskritą kaip lėkštę.

Taip, ji daug talkina jo prezi
dentinei rinkliavai, ir jei jis bus pa

rinktas demokratiniu kandidatu, tada 
visą laiką paskirs jo išrinkimui į 
prezidentus. Jei nebaigs antrą 
knygą.

Ar tikisi, tokiu atveju, gauti 
aukštą valstybinį paskyrimą? - Pasa
kysiu, man patinka politika, patinka 
dirbti su žmonėmis. Ar mano norus 
įvertins, pamatysime vėliau.

- McGovern žada suvaržyti turtuo
liu moksčius. Ar nebaisu, kad apkar
pys ir jūsų pajamas, tikriausiai įei
nančias i tokią kategoriją?

-Jei daroma žmonijos labui, tai 
gerai, net jei palies ir mano pajamas.

-Kokios visuomenėje nuotaikos? 
Daug keliaujate, kalbatės su gausy
be žmonių? Ar žmonės tiki demokra
tija, JAV-ėm?

-Žmonės yra pasimetę ir jie tarsi 
nežino, ko nori. Yra kažin kokios 
neaiškios, tarsi Manson, jėgos, trau
kiančios žmones į blogį. Galvoju, 
reikėtų visuomenei pagaminti filmą 
apie Manson žudynes, kodėl jis taip 
pasielgė, perspėti visuomenę.

Kodėl nenorite padėti kankinamai 
Lietuvai?

To man buvo per daug, ir įsiter
pęs paklausiau? - Jus norite gero ar. 
blogo?

-Aišku, noriu gero.
-Tai kodėl nenurodote didvyris”kų 

darbų, atliekamų laisvės stiprinimui.
’Kokių? Galite nurodyti pavyzdi? 
-Mielai. Ar girdėjote, kai anais 

metais iš rusų laivo į JAV-es buvo 
pabėgęs lietuvis jūrininkas ieškoda
mas laisvės? Ir žinote, kad jį ameri
kiečių kariški jūrininkai atidavė at
gal rusams, prieš tai jį kruvinai su
mušus? Tai buvo reta kova už laisvę, 
tai buvo šauksmas visam laisvam pa
sauliu saugotis rusiško komunizmo, 
bet tą istorinį lietuvio žygį laisvas 
pasaulis pamiršo, nepagamino nei 
vieno filmo. Jis, tas lietuvis jūrinin
kas, buvo pasiūlytas Nobelio taikos 
premijai, bet Amerikos valdžios žmo
nės tas pastangas izoliavo.

- Sutinku, vertėtų pagaminti filmą 
apie tą jurininką, bet taip pat reikėtų 
filmo pavaizduojančio filipiniečių 
skurdą, žmonių priespaudą čia vie
toje.

Atsakiau:-Skurdas nėra kova už 
laisvę. Dažniausiai žmonės gyvena 
skurdžiai, nes tingi dirbti. Ar girdė
jote, kaip neseniai rašė ameikiečių 
laikraščiai pirmuose puslapiuose, 
Kaune, Lietuvos mieste, susidegino 
20 metų lietuvis protestuodamas prieš 
rusų okupaciją jo tėvynėje, prieš 
draudimą religijos. Jis reikalavo pa
prasto dalyko: laisvės ir nepriklauso

mybės Lietuvai! Kodėl nesistengiate 
pagaminti tokio filmo, kuris pakeltų 
žmonių moralę, parodytų kilniąsias 
žmonių ypatybes. Mansoniški žudy
mai yra išsigimimas, kai lietuvių 
kova yra kova už viso pasaulio 
laisvę.

Vos pabaigus, pasipylė plojimai. 
Ji stengėsi atsakyti, pažymėdama 
mano teisingą požiūrį, bet tokios 
rūšies filmus, ji žino, dabar būtų ne
paprastai sunku pagaminti Holly- 
woode. Aš turėčiau nepamiršti, kad 
be lietuvių, yra daugiau pasaulyje nu
skriaustų, be teisės žmonių.

- Kur? Aš žinau tokių milijonai 
yra Rusijos koncentracinėse griovy- 
nese. Taip, dėl jų laisvės ir teisių 
turime mes visi, esantieji laisvame 
pasaulyje, kovoti.

Ji švelniau lygino, esą jei 
greit nepataisysime visuomenyje vy
raujančios nepasitikėjimo nuomonės 
dabartine santvarka, žūsim kaip tau
tinė grupė. Bet tai esanti masiškas 
dalykas ir individas neturintis jokios 
įtakos.

-Argi? Nuolatos pasaulyje vyksta 
dalykai, pakreipti vieno individo. 
Nereikia eiti su mase, tai išryškės 
individas.

Įsiterpė Anšlavs Eglitis: - Reik

VIOLETA B I T I N A I T E 
Bachelor of Arts

1971 m. gale NSW Universitete 
Bachelor of Arts laipsnį gavo aktyvi. 
Sydnėjaus lietuvaitė Violeta Bitinaitė.

Violeta gimusi jau Australijoje. 
Sydnėjuje baigė katalikų 'Santa Sabi
na’ gimnaziją ir gavusi valstybinę 
stipendiją, studijavo NSW universite
te psichologiją, istoriją ir anglų kal
bą bei lieterattirą.

Universitetą baigė 1971 metais 
labai gerais pažymiais. Ji tęsia savo 
studijas ir toliau, norėdama įsigyti 
'Diploma of Education’.

sustabdyti peilio politiką. Reikia 
kovoti prieš blogį, paryškinti gėrį. 
Žmonėms reik duoti daugiau tiesos.

Paklausta, kas jai svarbiau: 
politika ai vaidyba, atsakė:

Dabar tokia niūri pasaulio padė
tis, kad aš negaliu šokti, linksminti 
žmonių. Aš esu žmonių tarpininkė, 
nei artistė, nei politikė.

Graikas paklausė, ką. mano apie 
prezid. Nixon kelionę į Maskvą, 
apie seną rusų kultūrą, kaip Dosto
jevskis ir kiti.

Neleidęs atsakyti griežtai už
protestavau, nes Dostojevskis nėra 
rusas, o lietuvis. To nežinantieji te
gul pasiskaito Dostojevskio duktės 
knygą. Dostojevskis rašė rusiškai, 
bet tai nenustato jo tautybės. Visose 
tautose yra rašytojų kuriančių ne jų 
tautybės raštu.

Geriau viena žvakė, negu amžina 
tamsa. Neteik bijotis tiesos, nors ji 
kitiems gali nepatikti.

Shirley MacLaine yra stipriai su
klaidinta asmenybė. Ji galvoja, ieško 
teisingo kelio, bet apsupta, klaidinan
čių ar juodų būtybių skęsta nematy
dama greta kyšančio išsigelbėjimo 
kelmo.

Su ja besifotografuojant pasiū
liau atsiųsti pora lietuviškų leidinių, 
anglų kalba, kuriuos ji būtinai turėtų 
perskaityti, jei nori gauti naujų ir 
tikrų žinių. Tuoj davė adresą, prašė 
atsiųsti, maloniai paspaudė ranką. 
Pasakė, mudviejų nuomonės labiau
siai kirtosi, bet ji labiausiai norėtų 
su manimi plačiau pasikalbėti.

Palydovai ją tempė į aerodromą, 
is kur turinti skristi ten ir ten.

Violeta nuo pat mažens įsijungu
si į lietuvišką veiklą. Buvo aktyvi 
skautė (ėjo skiltininkės ir vilkiukų 
vadovės pareigas), Studentų Sąjungos 
Sydnėjaus skyriaus valdyboje sekre
toriavo net dviejose kadencijose.

Ypatingai aktyviai į lietuvišką 
darbą Violeta įsijungė jau baigusi uni
versitetą. Ji atstovaus Sydnėjaus jau
nimą PLJ Kongrese. Ji yra Kongreso 
Komiteto Sydney sekretorė. Ji bendra
darbiauja spaudoje. Dalyvavo kaip 

'prelegentė Krašto Kultūros Tarybos 
ruoštose Studijų Dienose Melbourne.

***

E. Vaickas

DRAUGYSTĖ

Susipynę,
Susiviję mūsų gyvenimai 
lyg būtumėm vienas kamienas 
viena gėlė;
vienas troškimas 
ir ilgesys.

MEMORANDUMAS AUSTRALIJOS 
VYSKUPAMS.

ALK Federacijos Valdyba at
spausdino anglų kalba Lietuvos ka
talikų Jungtinėm Tautom Memoran
dumą ir jau išsiuntinėjo visiems 
Australijos vyskupams, prašydama 
birželio sekmadienį visose Austra
lijos bažnyčiose skirti Maldų Dieną 
už Sovietų persekiojamą Lietuvą. 
Šie Memorandumai platinti jau iš
siųsti visiems lietuviams kunigams, 
o juos tiesioginiai galima gauti Tė
viškės Aidų redakcijoj.

**♦
NEWCASTLE

Is Newcastlio išsikėlus Algiui 
Ulanui ir Algiui Butkui, pasikeitė 
Newcastlio Jaunimo Komiteto sąsta
tas. Jį dabar sudaro: Kristina Gaspa- 
ronytė - pirm. Sigita Ulanaitė - 
Nowicz - vice pirm., Vida Levickai
tė - sekr. ir Rasa Bajalytė - ižd. 
Naujasis komitetas turi visą eilę 
planų, apie kuriuos išgirsime vėliau.

vdn.
***
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Svtčiam Pu Min Pasteges 
Skaitytoju

VL Dumčius

MELBOURNE
Vos tik prašvitus, linksmų plau

čių šoferis pradėjo visus keleivius 
budinti. Girdi eikite po dušu, virki
tės kavą, kad Melbournan atvyktumė- 
te švarus ir sotus. Negaliu pamiršti 
pulk. K. Labučio žodžių atsisveiki
nant:.». "Pasireiškusi suvažiavime 
opozicija, turėtu prisidėti prie MP 
tobulinimo ir ją visokeriopais bū
dais remti ,nes tai yra bendruomenės 
laikraštis, o ne vienos kurios gru
pės."

Vykstant pro garsųjį Pentridge 
kalėjimą, šoferis aiškina, kad tai 
labai patogus ir pigus viešbutis. 
Jame apsigyvenimo rekomendacijas 
išduoda policija. Sustojome pačiame

Vaclovas Ratas iš ciklo “Jūratė ir Kastytis”

• t'. ’/ p

Vincas Kazokas

VAKARAS

Jau merkiasi diena, ir tįsta vis ilgyn šešėliai.

Ir girios gaudžia paslaptingu ošimu.

O sutemos, kaip potvynis, iš klonių pasikėlę,

Užlieja lygumas, ir sodus, ir namus.
V

Greit pasinersime ir mes į tą bedugnį guolį,

Be liūdesio ir skausmb, tik troškulio ilgėtis kupini,

Ir amžinos tylos versmėti baimingai puolę, 

Męs skęsime lyg akmenys giliajam vandeny.

Melboumo centre. Pilkojo Skaliko 
pareigūnai man paskyrė Elizabeth 
viešbutį, gal koks pusmylis nuo sto
ties. Isikraustau su ta intencija, kad 
nors kelias valandas numigti, nes 
vos tik 15 min. po 7 vai. ryto. Visas 
viešbučio trečias aukštas užimtas 
N.S. Welso kriketo komandos. Visi 
kambariai atidari ir kriketininkai 
vienas pas kitą svečiuojasi. Tie, 
kurie su naktiniais baltiniais - jau 
atsikėlę, o tie kurie jau apsirengę, 
tai dar išviso negulę. Iš bonkų ri
kiuotės koridoriuje spėju, kad būta 
didelės partijos. Tik spėjau nukristi 
į lovą tuojau sugirždėjo durys. Jau
nas vyrukas, puikiai įdegęs saulėje, 
pusnuogis laiko alaus stiklinę ir 
šaukia; - “Ei! Jokūbai,kelk mes jau 
ruošiamės važiuoti. Se išgerk.” Pa
kėlęs galvą paaiškinau, kad nesu 
Jokūbas, tik dabar atsiguliau ir noriu 
nors truputį pamiegoti. Už durų pasi
girdo garsus sutartinis juokas. Vy
rukas atsiprašė ir pasiaiškino, kad 
jam viešbučio vedėjas nepranešė 
apie jo dėdės išvykimą vakar vakare. 
Jis kelias dienas gyveno tame kam
baryje. Tarpduryje pasirodė kelios 
linksmos galvos su bonkomis ir stik
lais. Vieni sutupę ant žemės, kiti atsi
sėdę ant lovos krašto. Apie, bet kokį 
miega negalima buvo ir pamįšlyti. 
Veltui buvo mano įrodinėjimai, kad 
visą naktį važiavau iš Canberros ir 
tikrai alpstu nuo miego. Vienas vy
rukas atnešė didelį puodelį kavos 
nuo kurios girdi tikrai visi miegai 
išdulkės. Pamėginau. Broliuk, tai

‘Prašau balso’ - Nuot.N. Butkūno.
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romo, pipiru, ir visokių čemeryčių 
mišinys. Tos kavos, tik dėl vardo ir 
spalvos.... Klausiu kelinta valanda 
jie pradės savo žaidimą? Atsakė, 
kad šiandien išviso žaidimų nebus, 
nes pirmadienis pagal nusistovėju
sias tradicijas yra laisvas. Praradęs 
viltį, bent valandėlę nusnūsti, apsi
rengiau ir išėjau į gatvę. Prieš tai 
paprašęs, kad mano daiktų neliestų, 
o kambariu gali naudotis kaip pa
tinka.......

Atėjau prie viešosios bibliote
kos aikštes ir pradėjau lesinti Įkyrias 
žuvėdras. Prie marmurinio fasado re
miančių kolonų stovi koks tai pamink
las. Tarp visokių skersinių ir išilgi
nių vamzdžių reizginio matytis aukš
tyn iškelta ranka su moteriško veido 
profiliu. Nugi tikriausiai Melboumo 
moterų sekcijos susirinkime viena 
narė šaukia:- Prašau balso!. Nusi
taisau foto aparatą prie šalygatvio. 
Manau, kad paprašysiu kurį nors pra
eivį, nes automatinį prietaisą pamir
šau viešbutyje. Bet kur tau? Visi 
skuba į darbus, visai nesileidžia į 
jokias šnekas. Štai žiūriu ir netikiu... 
Tai tikras stebuklas. Prieš mane at
žygiuoja N. Butkūnas, fotografas iš 
pašaukimo. Iš džiaugsmo net surikau. 
Skubiai išpasakojau jam savo bėdas 
ir parodžiau norimus fotografuoti 
objektus. Jis žinovo akimi viską sku
biai apmetė ir mano minčiai pilnai 
pritarė. Sakėsi einąs į pensijų de
partamentą parodyti įvairius doku
mentus, kurių buvo prig rustas pilnas 
nežmoniško dydžio portfelis. Manau, 
kad du pensijų d-to valdininkai, vi
dutinišku greičiu dirbdami, užteks 
darbo visai savatei kol viską per
žiūrės. Palydžiu jį. Turbūt paties 
Viešpaties buvo taip surėdyta, kad 
kelias į jam reikalingą įstaigą ėjo pro 
garsųjį Carlton viešbutį. įkritova 
rodos tik porai minučių. Besišneku
čiuojant priėjova išvados, kad joks 
pensininkas negali pradėti rimtesnio 
darbo pirmadienį. Tai būtų nusižen
gimas pensininkų luomo nuostatams; 
- ką gali atlikti šiandien, atidėk ryto
jui. Tuo nuostatu žmogus pasidarai 
užimtas dvi dienas, viena laukimu, 
kita reikalo atlikimu... Važiuojava į 
p. Butkūno rezidenciją Saint Kildoje 
pasimti foto aparatų, kurių jis turi 
mažiausiai du gorčius. Vienas gied
riai, kitas debesuotai, trečias prieš 
vėją, ketvirtas pavėjui...

Ilgiausia pasaulyje tramvajaus 
linija yra nuo Collins gatvės Mel
bourne centre iki p. Matukevicienės 
namų Blackburne. Važiuodamas pas 

ją, monotoriiško ratų dundesio liūliuo
jamas užmigau. Nubudau visai gerai 
pailsėjęs. Užkliuvo pirštai už barz
dos, vaje kokia šiurkštai. Rodos įli
pau apsiskutęs. Klausiu šoferį ke
linta? Sako 9. - Ryto ar vakaro? Supy
ko ir neatsako... A. Matukevičienė 
labai darbšti. Per dienas prižiūri būrį 
komputerizuotų mergaičių, o vakarais 
kursto “Gabijos” ugnelę, kuri kas- 
kartą vis labiau žėri.

Ant rytojaus, beveik visą dieną 
su p. Butkūnu praleido va Dr. Izido
riaus ir Reginos Kaunu rezidencijoje. 
Vartova su daktaru, jo labai gerai iš
laikytą albomą. Tiek daug abiejų šir
džiai taip mielų veidų ir vaizdų... Ir 
kur zanavykų nerasi? Matyti rusai 
labai skaudžiai keršijo Lietuvos pa
sienio gyventojams už jų, daugumoje 
pavyzdingai tvarkomus viensėdžius 
ūkius. Kai kuriuose Krasnojarsko, 
Vorkutos ir Lenos upės pakraščiuose 
esamuose vergų koncentracijos lage
riuose atsidūrė ištisi Bublelių ir Sin
tautų valsčių gyventojai., Įpatingai 
tie, kurie rubežiavosi su Vokietija. 
Būnant kartu ir vergo skaudi dalia 
pasidaro lengvesnė...

Jau 1952 metų Krašto Tarybos 
suvažiavime Adelaidėje Dr. Kaunas 
atstovavo Melbourno lietuvių bendruo
menę. Tada ir susitikova pirmą kartą 
už Balseliškių kaimo ribų...

Pirmą kartą gavau pasigrožėti 
puikiais Melbourno parkais ties Fitz- 
roy priemiesčiu. Apžiūrėjova kapitono 
Cook namelį,kuris atvežtas iš jo gim
tinės Anglijos. Ta proga prisiminiau 
jo. paminklą Tahiti salos sostinėje 
Papetee miesto aikštėje. Ant geroko 
paaukštinimo jis stovi jūreivio uni
formoje Įbedęs akis į netolį esančios 
lagūnos melsvus vandenis. Jam nebus 
niekad nuobodu, nes jis klausosi jū
ros sonatos, amžinai naujos, permai
ningos, švelnios ir kerštingos...Mel- 
bournas pagal mano išmonę labai pa
našus į Kanados Toronto. Turi dau
gelį pastatų, kurie verktinai prašosi 
dažytojo. Turi stipriai girgždančius 
(senai neteptus) tramvajus, kurie Ade
laidėje jau 10 metų pakeisti į auto
busus. Bet jis yra didmiestis. Gyve
nimas jame verda ištisas 24 valandas. 
Barai, žinoma, nevisi pritaikinti iš
lepintam didmiesčio gyventuojui, kaip 
dięlė čiulpia iš turtingo ir vargšo pra
kaite išmirkusį centą.
Truputį buvo sunkoka skirtis su senu 
MP skaitytoju ir bendradarbiu Napo
leonu Butkūnu. Draugavova ištisas 
dvi dieneles. Prisiekėva Alacho barz
dos plauku susitikti Adelaidėje.

Vos tik spėjo Pilkasis Skalikas 
išlysti iš Melbourno gatvių sankryžų 
reizginio papliupo lietus tikrai nežmo
niškai. Važiuojame tik 20 mylių grei
čiu. Staiga juodas kelio asfaltas ap
sidengia drumzlinomis putomis ir 
dingsta. Šoferis atrodo važiuoja iš 
atminties, nusižiūrėjęs į stulpus. 
Abiejose kelio pusėse tik pakilesnės 
vietos kyšo iš vandens. Klausomės 
radio pranešimo, kad Melbourną jau 
semia. Elizabeth viešbutyj pėda van
dens. Taigi pasprukau pačiu laiku. 
Išvažiavus iš sunkių lietaus debesų 
karalystės į saulėtas dykumas visų 
keleivių nuotaika atgijo...

Palengva pradedu atrajoti savo 
kelionės įspūdžius. Gyvenimas, į jį 
žiūrint pro lietuviškus akinius, atrodo 
visur geras. Visi viskuo pertekę. Iš 
to kyla nauji reikalavimai dvasiniai 
politūrai. Pasirodo, kad lietuviška 
patarlė yra teisinga: - Gera duona go
murį ( o gal ką kitą?..,) drasko.

Atrodo, kad visos Australijos 
lietuviška bendruomenė eina tvirtu 
žingsniu į naują erą. Senimas už tuš
čias politines rietenas ir “valdžios” 
godulystę, moka brangia kaina, kuri 
vadinasi generacijų praraja. To nebū
tų buvę,jeigu bent prieš dešimtį metų 
būtume parodę, tik dalį to rūpesčio 
jaunimui ,kurį parodome dabar. Bet, 
dar šaukštai ne po pietų.

Daugelis priekaištavo, kad MP 
truputį per maža. Ji girdi turėtų būti 
visada 8 puslapių. Kada išeina su 
studentų, skautų, sporto ir “Gabijos” 
priedais, tada turi būti didesnė. Virš 
23 metų bendruomenė augo, formavo
si, stiprėjo. Jai tona davė iš Lietuvos 
atvežtos tradicijos ir Lietuvoje bren- 
dę žmonės. Ar tos tradicijos bus puo
selėjamos ir toliau, parodys labai 
netolyma ateitis. Mes dalinai esame 
laimingesni už Amerikos bendruomenę, 
nes Australijoje nėra lietuvių emi
grantų kurie paliko Lietuvą skurdo 
verčiami. Turėdami vienintelį pasau
lyje bendruomenės laikraštį turėtume 
daugiau juo rūpintis, puoseleti, to
bulinti. Užrašų knygelė pilna įvai
riausių pasisakymų. Pasikalbėjau su 
72 skaitytojais iš jų 28 prenumerato
riai. Sugaišto laiko ir išleisto pinigo 
visai negaila. Štai jau Mount Lofty 
viršūnė Pilkasis Skalikas lengvai 
čiuožia žemyn į Adelaidę. Už pusva
landžio vėl esu Juodmalkėse. Links
mai lodamas pasitinka Tonto.

Prancūzijoje žaibas trenkė j didžiulę avių 
bandą. Visos juodos avys žuvo, o baltos liko 
gyvos.

4



SVETUR IR PAS MUS
Liudas

Peržvelgus kanadiškės - Mont- 
realio Lietuvių Kredito Unijos 
“Lito” 1971 metų veiklą ir piniginės 
apyskaitos balansą tenka džiaugtis, 
kad išeivijos lietuviai, palaipsniui, 
eina prie kalbų ir veiksmų derinio, 
savos bendruomeninės veiklos pilna- 
tin įjungdami labai efektyvų ekono
minio faktoriaus būtinumą. Anksty
vesnė ir vos neperseniausiai mus 
užklupusi Bražinskų, Simo Kudirkos, 
Simokaičių tragiškųjų bylų gynybai 
žodinių protestų laiškais ir telegra
momis neužteko. Taip pat, visos 
mūsų išeivijos tautinio gyvastingumo 
apraiškos tiek vietoje, tiek pasauli
nio masto veiklos subūrimuose pa
reikalavo ir pareikalaus ne tik patri- 
jotinių, idealizmu paspalvintų, skam
bių kalbų, bet jose iškeltų problemų 
įvykdymui reikės natūralaus dalyko 
- pinigų.

Montreališkis “Litas” savo pa-
skelbtu 1971 metų $3,128,419.00 
balansu rodo, kad protingai naudo
jant savus išteklius tarpusaviems 
lietuvių poreikiams taikinti jų rezul
tatu išdava - pelnas lieka savos 
bendruomenės reikalams.

Neanalizuojant minėto balanso 
detalių, pažymėtina, kad jo pasyvą 
sudaro “Lito” narių Įnašai ir inde
liai $3,038,144.00, nepaskirstytas ir 
šių metų pelnas - $36,565.00, atsar
gos fondas $46,593.00 ir kit.

Aktyvą sudaro: išduotos pasko
los $2,618,322.00, gryni pinigai ir 
investuoti į vertyb. popier. $424, 
481.00, inventorius ir kit.

Iš šios “Lito” nemažos metinės 
apyvartos buvo išmokėta indėlinin
kams $157,201.00 palūkanų (už 
neterm. indėlius 6%, už terminin- 
6.75%: paminint, kad “Litas” moka 
didesnius procentus negu kiti ban
kai).

Už duodamas paskolas imama 
8.5%, iškaitant ir paskolininkų gyvy
bės draudimą.

Iš “Lito” metinio pelno paskir
ta lietuvių bendruomeniniams reika
lams $2,550.00, veiklos vystymo iš
laidoms $2,682.00, į kurią įeina pa
rama lietuviškajai spaudai už joje 
talpinamus skelbimus.

“Lito” nariams skolininkams 
mięus, apmokėta $8,365.00. jų ap
draustosios paskolos. Tarnautojams

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija* 

Talka.
Moka už indėlius 5% metinių palūkanų 

už jnašus iki 6% dividendo.
Duoda paskolas iki 3000 dolerių 

iš 8-9% užskaitant kas 3 mėn.
Talkos įstaiga veikia šeštadieniais 

nuo 11 vai. iki 13 vai.
Lietuviu Namuose, 50 Errol Street, 

North Melbourne.
TALKA, Box 4051, GPO Melbourne
3001

Barkus.

išmokėta $26,408.00 algų, pridedant 
prie to dar $600.00, vadinama tant
jema. Šioje vietoje suminėtinas dar 
ir tautinio prestižo klausimas: juk 
kiekvienam mūsų yra daug maloniau 
dirbti savoje, negu svetimųjų adminis
truojamoje įstaigoje.

“Litas” turi 1420 narių, kurių 
20% sudaro lietuviškasis jaunimas. 
Be to, savu laiku, “Litas” pasiūlė 
vietos lietuvių bendruomenei labai 
būdinga savo paslauga,: iš savo na
rių, davusių sutikimą raštu, taupomų
jų sąskaitų nurašyti kas metai lie
tuvių solidarumo mokestį ir jį per
vesti vietos lietuvių bendruomenės 
sąskaiton. Tokiu “Lito” sumaniai 
organizuotu talkinimu bendruomenei 
būtų išvengta varginančio bei įky
raus savitarpio elgetavimo.

Tenka priminti, kad Kanados lie
tuviai, be “Lito” turi dar kitas tris 
tokias pat kredito unijas, kuriu nau- 
da lietuviu bendruomenei yra tolygios 
reikšmės.

Dabar žvilgterkime į savąjį kie
mą - Australijos lietuvių rūpesčius 
ekonominiais reikalais.

Jau prieš desėtką metų turime 
įsteigta, vienintele visoje Australi
joje, Lietuvių Kooperatinę Kredito 
Draugiją “Talka” Melbourne. Iki šiol 
jos narių skaičius dar nepersirito per 
300 skaitlinę, o pagal statistinius 
duomenis (1971m. M.P. Nr. 28) Mel
bourne gyvena, vyresnių kaip 18 me
tų, 1,430 lietuvių, tad jie, atmetus 
tam tikrą procentą tebesimokančių, 
visi galėtų būti “Talkos” nariais. 
Draugijos kapitalas šiuo metu sie
kia $150,000.00. Nariams išduota 
paskolų virš $100,000.00, imant už 
asmenines paskolas 9%, o už ipote- 
kines - 8% palūkanų, kurios skaito
mos kas- metų ketvirtį; į šiuos pro
centus įskaitomas ir paskolų drau
dimas skolininko mirties atveju, pa
skolos duodamos iki $3,000.00. 
Už įnašus nariams mokama 6% divi
dendo, o už indėlius 5% metinių pa
lūkanų (Kiti bankai moka 3.75%).

Nors ir iš nedidelės daromos 
apyvartos gauto pelno, laiko bėgyje, 
“Talka” stambesnėmis bei smulkes
nėmis sumomis parėmė Melbourne ir 
Geelong Lietuvių Namus, vietos lie
tuviu spauda bei kitas savas organi
zacijas.

Šiuo metu yra gautas Kooperaty
vų Registro Įstaigos sutikimas leisti 
“Talkai” duodamų paskolų suma pa

didinti iki $5,000.00. Tačiau šį rei
kalą dar tenka formaliai sutvarkyti 
narių visumos susirinkimo nutarimu, 
pakeičiant “Talkos” įstatuose nuro
dyta duodamos paskolos dydį.

Kaip matome, “Talkos” vado
vybė deda pastangas draugijos patar
navimus savo narių patogumui plėsti, 
už juos imdama žymiai mažesnę pa
skolų palūkanas, o už indėlius mokė
dama didesnius procentus. Tačiau 
lietuvių domėjimasis “Talkos” pa
tarnavimais nėra toks, koks norma
liai turėtų būti. Savas santaupas , 
daugomoje, laikome svetimųjų ban
kuose, o paskolomis naudojamės, 
mokėdami net žymiai didesnius pro
centus, taip pat, svetimų kredito 
įstaigose. Taip elgdamiesi mes sto
kojame tautinio principingumo, pa
že izdami tuo savos savigarbos 
jausmą.

1 * —— 1
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A.A. RUDOLFUI DECKIUI
Staiga mirus, jo žmoną Paulina. ir dukra. Erna. Duoniene. su

vyru giliai užjaučiame ir kartu liūdime netekę mielo draugo.

A.D. Bajaliai su šeima, P. ir J. Brūzga su šeima.
J. Butkienė, S.M. Butkai,

I Dr. V. Doniela, V. ir B. Gasparoniai su šeima,
K. Jazbutis su šeima, B. Liūgą su šeima,
J.J. Levickai su šeima, P. Leonavičius,
J. Lizdenis, V.J. Nekrošiai,
A. Šernas, Dr. M. Šeškus su šeima.
B. ir O. Zakarauskai, M. ir B. Zakarauskai,
H. ir Z. Zakarauskai, S. ir C. Žukai,
R. Ulanienė su šeima, C. ir M. Zakarauskai.

Tokį lietuvio menkavertiškumo 
kompleksą, tyrinėdamas lietuvių pa
pročius ir jų būdą, danų rašytojas 
Age Benedictsen patyrė jau prieš 60 
metų, savo knygoje: “Lithuania -
The awakening of a Nation” jis pri
eina nuomonės, kad lietuvis savoje 
tėvynėje negalėtų ekonomiškai tvar
kytis, jei Lietuvoje nebūtų žydų.

Toks akylaus svetimtaučio pa
stabus priminimas turėtų mus sugė
dinti. Jei jau vyresnieji nesugeba iš 
ano tautinio apatiškumo pabusti, tai 
mūsų jaunimas savo mokslo, politi
kos bei ekonomijos žiniomis prilyg- 
damas kitų tautų intelektualams 
privalėtų iš šio menkavertiškumo 
komplekso išnirti ir imtis vadovauti 
visus aspektus apimančiai lietuvių 
bendruomenei, o taip pat veržtis ir į 
šio krašto politinį ir ekonominį gy
venimą vadovaujančias gretas; ži
noma, statydamas pirminėn vieton 
savos kilminės tautos rūpesčius, 
taip, kaip tai daro dažnai mūsų pokal
biuose pavyzdžiu laikomi žydai.

PABALTIEČIAI 
MINĖJO IŠVEŽTUOSIUS.

Birželio 18 d. Jungtinis Baltų 
Komitetas Sydnėjuje surengė Strath- 
fielde Latvių salėje birželio tragiškų 
įvykių minėjimą.

į minėjimą atsilankė apie 600 
žmonių, pilna salė. Minėjimą atidarė 
Baltų Komiteto pirmininkas Mr. L 
Biržulis, LL.B. Vienos minutės susi
kaupimu pagerbtas R. Kalanta ir 
kiti žuvusieji už laisvę.

Paskaitą skaitė Mr. A. Auzins, 
mag. iur. jo paskaitos ryškioji min
tis: laikas daug ką pakeitė - ir Hit
lerio krematoriumai žmonėms deginti 
išnyko, ir žydų daugiau niekas nebe- 
naikina, ir daugel kitų karo žiaurių 
padarinių yra pasmerkta ir atstatyta 
į normalia, gyvenimo vagą. Tik mūsų 
Baltijos tautos tebekencia tą pačią 
vergiją ir persekioji mus f tik mums ir 
po trisdešimt metų laikas nepasikei
tė. Tolima laiko ir vietos distancija 
jau gerokai neblukino įvykius, bet 
mums jie tebėra aktualūs ir mes ne
turime jų niekados pamiršti nei nu
stoti vedę kovą dėl savo tautų lais
vės.

Meninėje dalyje:
Meditatio (Avė Maria) - Bach - 

Gounod - ir Arioso - J.S. Bach pa
grojo cello P. Remma ir Accomp. E. 
Maasepp.

Latvių mišrus choras dirg. H. 
Rutups padainavo tris dainas: Pra
yer - J. Vitols; Song of the past -

E. Melngalis; ir King’s daughter - 
J. Vitols.

Estų vyrų choras dirg. E. Saa- 
repere tris dainas: Memories of Home
land - K.L. Hermann; Summer night- 
meditation - J. Aavik ir Stay firm - 
R. Toi.

Lietuvių jungtinis choras dirg. 
B. Kiverio ir M. Umbražiūhienės pa
dainavo keturias dainas: Kur giria 
žaliuoja - J. Gudavičiaus; Broliai 
lietuviai - J. Sintaus; Malda - A. 
Vanagaičio ir Kur namas mus - S. 
Sodeikos.

Minėjimas baigtas trijais Balti
jos tautų himnais.

Čia tenka pasigerėti gražia 
dekoracija scenoje ir prasmingomis 
apeigomis su vėliavomis ir žvakutė
mis, kurias atliko tris tautiniai skau
tai ir tris tautiniuose rūbuose mergai
tės.

ak.

Rusai ruošia šnipus
pabalfiečiams

Stockholmas. — Pabėgėlis iš 
Estijos į Švediją prisipažino, kad 
jis buvęs slaptosios milicijos pa
ruoštas šnipas. Žiniomis iš Stock 
holmo, pabaltiečių biuletenis 
Newsletter from behind the I- 
ron Curtain paskelbė vieno esto 
pabėgėlio prisipažinimą švedų 
policijai, kad į Švediją Ijį pasiun
tusi KGB ir kad šiam šnipinėji
mo uždaviniui jis buvęs ruošia
mas 3 metus. Pernai Stockholme 
j estų komitetą atvyko jaunas vy
ras, per Suomiją pabėgęs iš Esti
jos. Kelias dienas jis klaidžiojęs po 
Kareliją, kol perėjęs Suomijos sie
ną. Suomiai jam patarę vykti į 
Stackholmą.

Šis pabėgėlis tada pasakęs, kad 
jis buvo radęs jęomunistų spaudo
je estų komiteto adresą StockhoJ- 
me. Estai jį nuvedė į švedų polL 
ciją, ir jis gavo leidimą pasilikti 
Švedijoje. Esąs Heigo Jogisma, 24 
metų amžiaus, iš profesijos elek
trotechnikas. Norįs laikinai pa
silikti Švedijoje, o vėliau patekti 
į angliškai kalbantį kraštą. Nei 
Švedijos estai, nei policija nebuvo 
tikri,.kad jis yra tikras pabėgėlis 
pasirinkęs laisvę. Dabar tai pasi
tvirtino. Biuletenis praneša, kad 
Jogisma dabar antrą kart papra
šęs politinio pabėgėlio teisės pasi
likti Švedijoje, bet iki biuletenio 
išėjimo švedų įstaigų nutarimas 
dar nebuvo'žinoųias.

Mūsų Pastoge Nr.25, 1972.6.26 psl.5.
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JPOPTAU^

IŠLYDINT KREPŠININKUS

Ne visuomet gali treniruotėse ir rung
tynėse dalyvauti sydnėjiškiai An- 
driejūnas su Mikalausku, tačiau 
pastebėtos klaidos, bandomos ištai
syti komandos trenerio, seno vilko 
J. Gružausko. Rungtynėse su Dan- 
denongo komanda, kuri žaidžia Mel
bourne lygoje, mūsų vyrai, savo grei
čiu išvarginę aukštuosius australus, 
laimėjo 89:65.

Pačioje komandoje nuotaika yra 
labai gera, draugiškumas pastebimas 
didelis ir komandos lygis, visos rink
tinės vadovo J. Tamošiūno akimis, 
yra daug geresnis, negu kad jis iš 
pradžių buvo galvojęs. Reik tikėtis, 
kad ir Amerikoje bei Kanadoje jie 
gerai pasirodys.

Rašant šias eilutes, džiugu ir 
man, kad šis pirmasis istorinis Aus
tralijos krepšininku išvykos vizitas 
į Ameriką yra jau ne svajonė, bet 
tikrovė, mūsų vyrams, kartu su Jau
nimo Kongreso atstovais, jau birže
lio 27 diena, išskrendant iš Sydnėjaus.

Amerikoje mūsų žaidėjų yra taip 
pat laukiama su didžiausiu nekan
trumu, jau ne vien tik kad išbandžius 
savąsias jėgas krepšinio aikštėse, 
bet taip pat atgaivinant tą buvusią 
draugiškai brolišką nuotaiką, pradėtą 
Amerikos lietuvių krepšininkų Austra
lijoje. Jeigu mūsų vyrams ir bus la
bai sunkios kovos krepšinio aikštėse, 
tai pirmas dalykas jiems reikia at
minti, jog ši išvyka ir ši viešnagė 
nėra pagrindinis tikslas parsivežti iš 
Amerikos laimėjimų taures. Aš pilnai 
tikiu, kad mūsų rinktinė darys viską, 
kad kaip tik kuo geriau pasirodant, 
tačiau laimėjimų džiaugsme, ar pra
laimėjimų liūdesyje, neturi būti su
dėta viskas, kaip per daug linksmi
nantis,. ar per daug liūdint.

Pagrindinis tikslas yra mūsų vy
rų gražus, drausmingas ir tvarkingas 
pasirodymas Amerikoje ir Kanadoje, 
parodant, kad mes esame, nors ir

SPORTAS GEELONGE

VYRU. KREPŠINIS
Pirmam runde prieš Beavers 

mūsiškiai pralošė, bet šį kartą atsi
revanšavo laimėdami 60 - 57 rezul
tatu. Rungtynės buvo labai Įdomios, 
ypatingai tuo, kad išsifaulavus dau
gumai žaidėjų rungtynės pabaigė su 
trim žaidėjais. Šitos rungtynės buvo 

„tiesioginiai transluojamos per 3GL 
radio stoti. Už Vytį taškus pelnė: 
P. Obeliūnas 15, J. Obeliūnas 14, 
V. Brazdžionis 13, S. Karpuška 8, 
E. Gvildys 8 ir G. Kymantas 2.

MOTERŲ. KREPŠINIS
Vytietės, pasekdamos vyrų pa

vyzdį, laimi prieš Sabres 37 - 34 re
zultatu. Taškus pelnė: R. Vaicekaus
kaitė 14, A. Mačiulytė 10, A. Jan
čiauskaitė 11 ir A. Bungardaitė 2.

BERNIUKAI ZEM. 18 M.
Vytis 51 - Tigers 34. Taškus 

sumetė: A. Renkauskas 18, E. Gvil
dys 13, B. Seęley 10, E. Kardas 8 
ir R. Schrederis 2. Jauniam sekasi

Prieš akis guli mano bičiulių 
iš Geelongo atsiųsta “Geelong 
Advertiser” iškarpa, pavadinta “An 
Honour For Geelong”, kuri yra paį
vairinta didele G. Brazdžionio, J, 
Obeliūno, S. Karpuškos ir V. Braz
džionio nuotrauka, parašant jog jie 
yra Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinės, vykstančios į Ameriką, 
žaidėjai. Pats aprašymas yrą labai 
geras, vaizdus ir tikrai labai retai 
pasitaikantis australų spaudoje, kur 
taip puikiai yra aprašomi lietuviai 
sportininkai. To dar negana, kad 
šiame straipsnyje būtų aprašoma vien 
tik šie keturi Geelongo lietuvių kolo
nijos žaidėjai, kuriais didžiuojasi 
ne tik ši nedidelė lietuvių kolonija, 
bet taip pat ir, per savo dienraštį 
išreiškęs pasididžiavimą, visas Gee
longo miestas. Šiame., lietuvius gi- 
riančiame straipsnyje, gražiai yra 
aprašyta mūsų lietuvių Įsikūrimas, 
esamos sporto šventės, mūsų sporto 
klubai, Lietuvos Europos krepšinio 
čempionatu, laimėjimas 1937-39 me
tais, mūsų istorinė praeitis, paaiški
nant Vyties reikšmę ir kt. Ir tikrai, 
jeigu Geelongo lietuviai su pasidid
žiavimu žiūrėjo į nuotraukas savo 
krepšininkų ir skaitė tokius puikius 
žodžius apie Lietuvą ir lietuvius, tai 
tuo pačiu ir aš, pamatęs šį straipsnį, 
prisijungiau prie jų, tuo pačių apra
šydamas plačiau ir Amerikos spau
doje.

Gal, truputį tik mažesnis apra
šymas, tilpo ir Adelaides “The News” 
dienraštyje, kur lietuvių geras prie- 
telius ir Australijos Olimpines Krep
šinio Komandos vadovas, F. Angovel 
kurio žinioje bus ir kitas mūsų iški
lusis krepšininkas Edis Palubinskas, 
reprezentuojąs Australijos Olimpinę 
Komandą, taip pat aprašė gražiais 
žodžiais mūsų lietuvių krepšinio 
rinktinės išvyką į Ameriką. Jis pla
čiau aprašė buvusią mūsų Amerikos 
lietuvių viešnagę 1964 metais, ku
rios jis buvo vienas iš šeimininkų 
vadovu, puikiai pažinęs ir globojęs 
mūsų buvusius svečius.

Be vietinių aprašymų mūsų spau
doje ir australiškoje, gana nemažai 
žinių tilpo jau pačioje Amerikos lie
tuvių spaudoje, iškeliant Australijos 
lietuviškąjį sportinį gyvenimą, taip 
kad mūsų krepšininkai yra labai ge
rai žinomi ir laukiami Amerikoje, kur 
jie ne tik aikštėje, bet ir visoje 
savo viešnagėje, turės eiti mūsų ne 
tik sportinio Australijos lietuvių, bet 
ir viso mūsų jaunimo ambasadorių 
pareigas.

Įdomu kaip jiems sekasi pasi
ruošimai išvykstant į krepšinio tė
viškę - Ameriką. ALFAS V-bos pir
mininko Jono Tamošiūno žodžiais, 
darbas vyksta labai smarkiai ir įtemp
tai, nes pačių žaidėjų noras yra labai 
didelis. Žaidėjai, būdami nedidelio 
ūgio, bando išvystyti du pagrindinius 
dalykus, tai metimus ir žaidimo tempą. 
Jau buvo sužaista trys rungtynės: su 
Geelongo miesto rinktine, kurias 
mūsų vyrai laimėjo 74:54 ir su Mel
bourne kariuomenės komanda, kurias 
taip pat laimėjo mūsų vyrai 79:49.
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nedidelė lietuvių kolonija Australi
joje, bet vieninga, tvarkinga ir turinti 
tokį puikų savo jaunimą, kurio maža 
dalis yra siunčiama mus reprezen
tuoti. Aš pilnai suprantu jaunatvišką 
energiją, jaunatvišką užsidegimą ir 
kartais pasitaikančias jaunatviškas 
išdaigas, tačiau tas viskas tebūna 
nukreipta i žaidybinę sparta, aikštė
je, po to musų reprezentantus pada
rant puikiais jaunais Australijos lie
tuviais sportininkais, kuriais ne vien 
tik Geelongo miestas galėtų didžiuo
tis, bet taip pat ir mes visi Austra
lijos lietuviai ir ypatingai sportinin
kai galėtume gėrėtis ir džiaugtis jų 
pirmuoju nutiestu sportiniu tiltu tarp 
Amerikos ir Australijos, kuriuo, reik 
tikėtis, greitu laiku daugiau ir daž
niau mūsų sportininkų nuvažiuos į 
Ameriką ir iš Amerikos pas mus.

Linkint geriausios sportinės 
sėkme’s mūsų Australijos lietuvių 
krepšininkams, jų treneriui J. Gru
žauskui ir vadovui ALFAS V-bos 
pirmininkui J. Tamošiūnui, tikėkimės, 
kad kaip su dideliu džiaugsmu mes 
jus išleidžiame, taip dar su didesniu 
pasididžiavimu jus priimsime su
grįžtančius, kai jūsų pasirodymai 
Amerikoje ir Kanadoje tebūna gra
žiausias reprezentavimas visų Aus
tralijos lietuvių.

A. Laukaitis.
***

gerai ir finale vietą užgarantuota.

BERNIUKAI ŽEM. 16 M.
Berniukai pirmam pusfinalyje 

susitiko su stipria Pivot City koman
da ir vienu tašku pralaimėjo, užimda
mi ketvirtą vietą. Vytis 40 - Pivot 
City 41. Taškus pelne: E. Kardas 28, 
R. Gailius 6, P. Šutas 4 ir K. Bindo- 
kas 2.

BERNIUKAI ŽEM. 14 M.
Ši jaunių komanda žaidžia gerai 

ir turi galimybių laimėti finalus. 
Vytis 71 - Pivot City 15. Taškus 
pelnė: P. Šutas 21, E. Urban 20, 
D. Šutas 16, V. Zyle 12 ir K. Joman
tas 2. Dabartiniu metu Vaciukas 
Zyle yra susižeidęs koją, tikimės, 
kad iki finalų išgys.

BERNIUKAI ŽEM. 12 M.
Jauniausieji ir toliau skina lai

mėjimus, Vytis 37 - Pivot City 12. 
Taškus pelnė: D. Šutas 16, K. Jo
mantas 10, L. Valaitis 4, V. Lipšys 
2 ir P. Mačiulis 2.

MOTERŲ TINKLINIS
Vyties tinklininkės varžybų 

lentelėj stovi saugiai antroj vietoj. 
Rungtynes laimi prieš Legacy 2-0, 
prieš Y.M.C.A. 2-0.

VYRU. TINKLINIS
Vyrai po truputį gerėja ir užima 

ketvirtą vietą varžybų lentelėj. Vytis 
laimi prieš Sokol 3-0, bet pralaimi 
prieš Syreną 1-3.

K.S.

Dagė Skapinskaitė.

S.m. 17- to birželio išvyksta į 
Ameriką ilgesniam laikui Vyties 
Sporto Klubo narė Dagė Skapinskaitė. 
Dagė pradėjo krepšinį žaisti su Vy
ties komanda būdama dar jaunutė 
1962 - ais metais. Dalyvavo šešiose 
Sporto Šventėse ir vienu laiku buvo 
Australijos Lietuvių Krepšinio Rink
tinės narė. Šiai pavyzdingai lietuvai
tei sportininkei linkim sėkmės ir 
pagastroliavus vėl pas mus sugrįžti.

GLSK Vytis Valdyba.

. Fischerio — Spaskio mat- 
čas dėl pasaulio karūnos bus žai
džiamas Islandijoje (Reykjavi- 
ke), praneša naujasis Fischerio 
■įgaliotinis atstovas — Paul Mar
shall (Nuo ankstyvesnio atsto
vo pulk. Edmunsono paslaugi! 
Fischeris atsisakė). Pranešime 
pabrėžiama, kad nežiūrint nevi
sai palankių Islandijos sąlygų, 
Fischeris sutiko žaisti Reykjavike 
ar kur kitur laisvajame pasauly
je. Sakoma, kad Sovietų valdžia 
daranti viską matčą nudelsti.

—..Lietuvos šachmatų pirme
nybes Kaune laimėjo vilnietis G. 
Piešina ir kaunietis A. Butno- 
rius, abu surinkę po 9,5 tš. iŠ 14 
galimų. Jiedu turės sužaisti še
šių partijų matčą dėl čempiono 
titulo. A. Cečkauskas ir Vladas 
Mikėnas po 8,5, klaipėdietis 
Barstatis 8 tš., L. Ambrozaitis ir 
J. Tamošiūnas po 7,5, V. Valiu
kevičius ir V- Žitkus po 7,
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L.V.S. Ramovė 10 birželio šven
tė savo egzistencijos 21 metų sukak
tuves. Ta proga Lietuvių Namuose 
įvyko gana šaunus pobūvis, kuriame 
buvo virš 120 svečių. Buvo gana gau
si ir Ramovei pelninga loterija. Lė
lio kapela kėlė nuotaiką senimui ir 
jaunimui. Prie skanaus, Moterų Sek
cijos pagaminto, abrakėlio, pavilgant 
alučiu, buvo linksmintasi iki pirmųjų 
gaidžių.

11 birželio Šv. Kazimiero koply
čioje buvo pamaldos už žuvusius del 
Lietuvos karius, partizanus ir miru
sius Adelaidėje ramovėnus. Ramovė 
dalyvavo su savo vėliava. Mišias at
našavo kun. A. Spurgis ir savo pa
moksle priminė ramovėnus. Po to 
Lietuvių Namuose, už bendro stalo, 
ramovėnai ir svečiai išklausė A. 
Levicko gana turiningos paskaitos, 
apie Ramovės įsikūrimo istoriją. Kai 
ji gimė 1951 metais,niekas iš steigė
jų netikėjo, kad ji sulauks 21 metų, 
išgyvenusi merdėjimo laikotarpį ji 
pasveiko, padidėjo kiekybe ir koky
be. Atsispyrė politinėms kaikurių 
savo narių pagundoms, tuo būdu iš
laikydama brandos ir sveikų kariškų 
tradicijų, puoselėjimo egzaminus. Iš 
pirmųjų steigėjų, skyriuje beliko tik 
trys, tai gen. st. majoras A. Levickis, 
C. Zamoiskis ir K. Taparas. Po 
paskaitos ramovėnus Krašto V-bos 
vardu sveikino Inž. M. Pocius, Apy
linkės vardu A. Bernaitis, savanorių- 
L. Vasiliūnas. Pasiekusi pilno su
brendimo amžių, Ramovė turi virš 20 
aktyvių narių. Jauniausias yra Viet
namo karo veteranas L. Macpanas. 
Pasibaigus oficialiai programas da
liai, prie alučio dalintasi praeities 
įspūdžiais.
Ramoveno B. Strauko paleista lėkštė, 
grizo su $20 Tautos Fondui. Šiuo 
metu sėkmingai skyriui vadovauja inž. 
J. Stačiūhas, K. Taparas ir J. Jaunu- 
^s* ****

11.6 Vakare, Kataliku Centros 
salėje buvo klebono kun. A. Kazlaus
ko vardinių pobūvis. Susirinkome

SOVIETINIS
Kovo 23 d. britų „The Daily Telegraph“ 

išsispausdino Maier Asher iš Haifos 
straipsnį „Ko trūksta sovietiniam studen
tui“.

Šimtai, saiko, sovietinėse mokyklose mo
kytų jaunuolių dabar beldžiasi į Izraelio 
universitetų duris. Tai emigrantai iš Sov. 
Sąjungos, vieni jau mokęsi universitetuose, 
kiti ten baigę vidurines mokyklas.

Bet Izraelio universitetų profesoriai ir 
sociologai, dabar dažnai susidurdami su 
buvusiais sovietiniais studentais, prieiną 
vieningos nuomonės, kad tie naujokai esą 
smarkiai žemesnio lygio, negu įprasta rei
kalauti iš studento Izraelyje ar apskritai 
Vakaruose. Jiems dar esą ypač sunku ir 
prisiderinti prie visiškai kitokios sociali
nės tvarkos.

Didžioji dauguma nepajėgia iš karto įsto
ti į universitetą — dar turi išeiti metų ar 
ilgesnio laiko paruošiamąjį kursą. Dalis ir 
po to dar vistiek nepajėgia išlaikyti egza
minų.

Esą normalių ir suprantamų sunkumų 
dėl kalbos nemokėjimo, sunkumų sudaranti 
kitokia socialinė kilmė, kitokie studijų me
todai, bet didžiausia bėda esanti nepakan
kamas išsilavinimas.

Studentų išsilavinimo lygis priklauso ir 
nuo to, iš kurios Sov. Sąjungos dalies jie 
atvažiuoja. Atvažiuojantieji iš didelių mies
tų būna geriau išsilavinę, o iš tolimų pa
kraščių — blogiau. Kilę iš Baltijos kraštų 
laikomi pačios aukščiausios rūšies. Tie pa
prastai dar turi išlaikę Vakarų kultūros li
kučių, ko trūksta rusams, ir daugumas jų 
moka bent vieną svetimą kalbą. Rusai mo-

Al. Valeišaitės studijos balerinos šoka Jūratės ir Kastyčio operoj, ku- 
rlą stata Chicagos Lietuviu gpara-

gera šimtinė tautiečių, atšvęsti an
tanines. Kalbėtojų su geriausiais lin
kėjimais buvo 13. Kad nebūtų per
daug nuobodų kalbėtojai, pagal arti
mumą parapijai, buvo suskirstyti į 
tris grupes. Nuskambėjus “Ilgiausių 
metų’’ ... buvo keliami tostai už mie
lo klebono sveikatų. Katalikių Mo
terų D-ja visus svečius skaniai pa
vaišino. Buvo iš Melboumo atvykęs 
Katalikų Federacijos Pirmininkas 
p. A. Laukaitis. Programa tiksliai 
pravedė Pr. Pusdešris.

***
Staiga susirgo, visą laiką bu

vęs aktyvus bendruomenės narys, 
VI. Petkūnas. Paguldytas Karališko
je Adelaidės ligoninėje. Ligos krizė 
atrodo praėjo. Ligonis jaučiasi geriau 
ir tikisi greito grįžimo į namus.

***

Motinos Dienos minėjimas, 
šiais metais buvo skirtingas nuo kitų. 
Moterų Sekcijos pirmin. E. Bernai- 
tienei pasirašius susitarimą su para
pijos mokyklos vadovybe, abi mokyk
los buvo suvestos į Lietuvių Namus 
ir linksmino savo mamytes kartu. Tuo 
būdu pirmą kartą išvengta dvilypiš- 
kumo, kuris kartojosi nuo senų laikų. 
Ateinančiais metais Motinos Dienos 
minėjimas bus pravestas Katalikų 
Centre. v. Dumčius.

STUDENTAS
ka tik rusiškai, o vadovėliai Izraelio uni
versitetuose naudojami hebrajų ir anglų 
įkalbomis.

Sovietinis tiksliųjų mokslų studentas ne
žinąs pakankamai matematikos ir fizikos, 
kiek tų dalykų reikalinga studijuoti Vaka
ruose.

Tokių trūkumų šaknys — sutrumpintas 
aukštesniosios mokyklos kursas (kai Vaka
ruose reikia mokytis 12 metų, kad galė
tum stoti į aukštąją mokyklą, Sov. Sąjun
goje pasitenkinama 10 metų mokslu).

Izraelio švietimo įstaigos yra priėjusios 
išvados, kad Sov. Sąjungoje skubama prisi
gaminti specialistų, kurie dėl to ir nebūna 
gerai paruošiami.

Sunku esą ir su specialistais, kurie at
važiuoja iš Sov. Sąjungos. Jie turį labai 
siauras specialybes, kurių nėra kaip pri
taikyti.

KAS YRA ŽYDAS?
Salforde prie Manchesterio (Britanijoje) 

gyvenąs Marcus Shloimovitz, verslininkas, 
rūpinasi tuo, kad anglų žodynuose būtų 
žmoniškai aptariamas žydas. Dabar jis su
stojo ties „Oxford English Dictionary“. Ja
me žydo aptarimas daugiau ar mažiau esąs 
toks, kaip Šekspyro laikais (o Šekspyras 
„Venecijos pirklyje“ nekokį žydą pavaizda
vo). Tai Shloimovitzius išsiėmė dokumentą, 
kuris leidžia jam to žodyno leidėjus duoti į 
teismą, ir jis leidėjams saiko: arba sukurki
te naują aptarimą, arba kalbėsimės teisme.

Jam jau pasisekę įtikinti devynis žodynų 
leidėjus apsigalvoti ir naujaip aptarti žydą.

IŠ E.L.

SIDABRINIS JUBILIEJUS
Bronė ir Motiejus Gailiūniai 

atšventė 25 metų vedybų sukaktį.
Pon ai- Gailiunai yra žinomi 

kaip nepavargstanti veikėjai 
Wollongone ir duosnūs rėmėjai 
lietuviškos veiklos Sydnėjuje. 
Jų pažintys ir lietuviški ryšiai 
yra platūs visoje Australijoje. 
Motiejus Gailiūnas rašo į Mūsų 
Pastogę įvairiais visuomeniniais 
klausimais, skaito paskaitas, sako 
kalbas ir atstovauja savo Wollon- 
gongo tautiečius, kame jis dažnai 
yra ir Apylinkės pirmininkas. Ponia 
Bronė yra menininkė, ji savo droži
niais ir paveikslais remia mūsų orga
nizacijas, spaudą ir Lietuvišką Sody
bą.

Todėl nenuostabu, kad iškilmin
gos šventės dieną čia sugužėjo drau
gų iš kone viso N.S.W. Jau neskai
tant wollongongiškių, čia buvo visas 
būrys iš Sydnėjaus, Newcastle, Can- 
berros ir kt. vietovių.

Daug senų draugų turėjo progos 
susitikti ir su maloniais šeiminin
kais praleisti laiką besivaišinant 
ligi paryčių.

Sveikiname ponus Gailiūnus ir 
linkime laimingai žengti į auksinį 
jubiliejų. 

***

Bažnyčia nesurišta su partijomis
Vatikanas. — Popiežius Pau

lius VI šeštadienį audiencijoje 
priėmė krikščionių demokratų 
sąjūdžio Europinės unijos centro 
komiteto narius, susirinkusius 
Romoje specialiai konferencijai. 
“Katalikų Bažnyčia”, —'pareiškė 
Paulius VI — “nėra surišta su 
jokia ^politine sistema ar 'politine 
partija. Bažnyčia nėra pašaukta 
aprobuoti tą ar kitą programą ar 
nurodyti atitinkamas veikimo 
priemones. Ji tik nurodo piliečių 
ir .politinių veikėjų sąžinėms pa
grindinius principus, kurie yra 
būtinai reikalingi, siekiant įgy
vendinti teisingą, pastovią ir 
veiksmingą politiką, galinčią ga
rantuoti žmonių bendruomenės 
ir atskirų asmenų pažangą.”

Tų pagrindinių principų tarpe 
Paulius VI krikščionių demokra
tų veikėjams nurodė būtiną rei
kalą ginti laisvę, atskirų asmenų 
iniciatyvą, pagrindines asmens 
ir šeimos teises, derinant jas su 
visuotinės gerovės reikalavimais 
ir ugdant visuomenėje solidaru
mą bei socialini teisingumą.

Vienas asmuo, kuris iš
drįsta. drąsiai kovoti už laisvę 
yra vertesnis nei milijonai bailių 
menkystų”.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Jo Šventenybė popiežius Paulius
VI liepos mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:

b e n d r ą j ą - Kad Viešpats apsčiai 
suteiktų- mums šv. Dvasios dovanų 
skatinančių mus mylėti dangiškąjį 
Tėvą ir Jame - žmones pasaulyje, 
misijų- Kad nesenai pakrikšty
tieji glaudžiai bendradarbiautų su šv. 
Dvasios malone, puoselėjant Dievo 
karalystės plėtojimąsi tarp tautų. 
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE! Liepos mėnuo skir
tas Švenčiausiojo Kraujo garbei.

Brangus Broli, Sese!
Lotyniškai ši šventė pavadinta 

“Pretiosissimi Sanguinis” - bran
giausiojo Kraujo šventė. Kodėl čia 
kalbama apie brangiausiąjį? - Mat, 
žodis brangiausias mena dideles 
vertės dalyką. Sis žodis geriausiai 
tinka kaip tik Kristaus Švenčiausia
jam Kraujui apibūdinti. Jis tikrai yra 
didžiausios vertės dovana žmogui, 
mūsų visų išganymo laidas.

Mūsų Viešpats pats pareiškė, kad 
Jo Švenč. Širdis visiškai išsieik
vojusi, besistengdama parodyti mums 
savo meilę, iš tikrųjų, Ji Kalvarijos 
kalne prarado visą kraują ligi pasku
tiniojo lašo. Ietimi pervertoji Širdis 
atidavė visą kraują, taip parodydama 
savo kraštutiniausiąjį išsekimą, pa
galiau paplūdo net vandens lašais. 
Ar galėjo Švenč. Širdis pareikšti 
savo meilę dar kokiu nors jautresniu 
būdu?

Kaip atsidėkosime už visą tai 
Viešpačiui? Kokiu būdu pareikšime 
Jam savo meilę iš savo pusės? -

Kai kurie iš mūsų galėtų imituo
ti Kristų bent labai netobulu būdu, 
pavyzdžiui, suteikdami iš savo kraujo 
santaupų ligoninei. Nors ne kiekvie
nas mūsų tai įstengtų padaryti, vis 
tik galintieji visai konkrečiu būdu 
“įrodytų savo meilę Kristui ir arti
mui dar šį liepos mėnesį. Toks ges
tas būtų didelis, girtinas pasiauko
jimas, labai pradžiuginantis Švenč. 
Jėzaus Širdį. Taip darydami, bent kuk
liai atsiteistume Išganytojui už Jo 
didį pasiaukojimą - aukodami savo 
kraują artimo gyvybės gelbėjimui, 
aukotume jį pačiam Išganytojui. Tada 
Kristaus užtikrinimas tiktų ir mums. 
Jį Išganytojas pareiškė žodžiais: 
“Iš tikrųjų, iš tikrųjų sakau jums, 
kiek kartu jus tai padarėte vienam 
šitų mano mažiausiųjų brolių, man 
padarėte” Mt. 25,40.

Jaunimas Maskvos bažnyčiose
Maskva.,— Rusijos ortodoksų 

Bažnyčia šventė Velykas pagal 
senąjį Julijaus kalendorių. Kaip 
praneša korespondentai iš Mask
vos, visos dar atviros Maksvos baž 
nyčios negalėjo talpinti tikinčių
jų, tarp kurių buvo labai daug ir 
jaunimo.
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S.L.M.S.G-BOS D-JOS 
VISUOTINAS METINIS 

SUSIRINKIMAS.

S.L.M.S.G.D-jos visuotinas me
tinis susirinkimas šaukiamas š.m. 
liepos mėn. 9-tą dieną, sekmadieni, 
1 vai. tuoj po pamaldų, Sydney Lie
tuvių Kliube Lidcombe,

ŠIA DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pereito visuotinio metinio susi
rinkimo protokolo skaitymas.
4. Pirmininkės pranešimas.
5. Patikėtinių pranešimas.
6. Pagalbinio Būrelio pirmininkės 
pranešimas.
7. iždininkės pranešimas.
8. Ligonių reikalų vedėjos pranešimas
9. Kontrolės komisijos pranešimas.
10. Diskusijos dėl pranešimų.
11. Einamieji reikalai.
12. Susirinkimo uždarymas.

Draugijos narės ir prijaučian
čios maloniai prašomos kuo skaitlin- 
giau dalyvauti. Po susirinkimo visos 
dalyvės kviečiamos pasilikti arba
tėlei. „ ,, ,Valdyba.

ALBURY
Alburio Apylinkės Valdyba pasi

skaičius! Mūsų Pastogėje apie Olegos 
Truchano tragiška, mirtį ir jo draugų 
australų pastangas išleisti puikią 
spalvuotą knygą su tyrinėtojo geriau

siomis nuotraukomis ų jo gyvenimo 
aprašymu, nutarė savo posėdyje tą 
darbą paremti.

Tam tikslui, talkininkaujant p. 
D. Vildovui, apylinkėje buvo surinkta 
ir pasiųsta į Tasmaniją $100.

Ta pačia proga dar norėtųsi pri
minti, kad šios knygos išleidimas 
netik prisidės prie lietuvio darbų įver
tinimo, bet netiesioginiai ir prie 
Lietuvos vardo išgarsinimo. Knyga 
bus platinama ne tik Australijoje, 
bet ir kituose kraštuose.

Būtų gera, kad į r kitos lietuvių 
bendruomenės apylinkės imtųsi ini
ciatyvos minėtos knygos išleidimui ir 
tuo pačiu paremtų likusią šeimą be 
maitintojo.

B.L.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Birzelio 15 d. Dr. Irvis Venclova 

su ponia išskrido vienam mėnesiui į 
JAV, kur jis dalyvaus birželio pabai
goje gydytojų kongrese, Detroit mies
te. Ta pačia proga aplankys ir kitas 
medicinos mokslo institucijas Ameri
koje.

Be to, p.p. Venclovai yra nu
matę dalyvauti ir II - me PLJ Kon
grese Čikagoje. Gero Vėjo!

***
Aleksandras Danta is Canberros 

persikėlė gyventi į Sydnėjų, linkime 
čia patogiai įsikurti.

***

Canberros lietuvių klubo patalpų 
praplėtimo statyba sparčiai vyksta, 
už poros menesiu tikimasi visi dar
bai bus baigti.

***
Trys Canberros lietuviai keliau

ja po pasaulį, p. Švedienė, p. Kerai- 
tienė ir p. Narbutas. Šiuo metu jau 
Amerikoje, kelias dienas buvo Lie
tuvoje.

***
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Remkime Savo Klubą.

Kaip jau anksčiau buvo minėta, 
klubo statyba jau yra prasidėjusi. 
Pastatas kainuos! $170,000.00, be 
Valdybos turimų pinigų dar trūksta 
$30,000.00.

Klubo Valdyba kviečia visus 
klubo narius, busimiuosius narius ir 
visą lietuvišką visuomenę prisidėti 
savo paskola prie klubo statybos. 
Už paskolintus pinigus bus mokama 
8% metinių palūkanų. Paskolos pri
imamos kiekvieną sekmadienį Lid- 
combės Klubo patalpuose. Visais 
klubo reikalais prašome skambinti p. 
M. Petroniui tel. 789 - 3939.

Mūsų visų noras turėti savo nuo
savus namus, tai įvykdyti reikalinga 
skubi Jūsų pagalba.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba. 
***

MOTERŲ SEKCIJA JUDA 
ADELAIDĖJ

4 birželio Lietuvių Namuose įvy
ko metinis bendruomenės moterų sek
cijos susirinkimas. Iš revizijos k - 
jos akto matėsi, kad per sekcijos ran
kas, metų bėgyje praėjo virš $5,000. 
Gryno pelno liko virš $1,000. Pinigai 
bus sunaudoti Lietuvių Namų page
rinimui ir virtuvės įrangos patobulini
mui. Minima suma susidarė,galima sa
kyti, iš trupinėlių. Čia vienas kitas 
parengimas, vestuvės, sekmadienio 
pietūs alkaniems viengungiams ir 
žmonių mityba įvairių pobūvių metu. 
Visos sutartinai plušdamos, kaip bi
tės, prinešė medaus gana sunkų korį, 
kuris vėl grizo bendruomenei. Ka
dangi sekcijoje reikia gana daug 
dirbti fiziškai, tai kandidačių reikia 
ieškoti su žib uriu. Mat bulves skųsti 
nelabai kas nori. Susirinkimui prašant, 
sekcijos valdyba likosi šių metų ka
dencijai, su mažais pakeitimais, ta 
pati. Pirmininkes pareigos teko p. 
E. Bernaitienei. Atrodo, kad ji samtį 
tvirtai laikys savo rankose. Visi bus 
pasotinti lietuviškais barščiais, ku
rie stipriai kelia tautinį, susipratimą. 
Taigi sėkmės!.

V. D

Juozas Lapsys būdamas Can- 
berroje įteikė Centrinei Bibliotekai 
V. Vaitiekūno parašyta LITHUANIA 
knygą anglų kalba. Birželio 7 d. ga
vo tokį padėkos laišką: "It is a most 
welcome addition to our collection. 
Thank you for your generosity and 
interest in our work’’. Ar nereikėtų 
pasirūpinti tokiomis knygomis apdo
vanoti ir kitas bibliotekas.

***

“Aušros” skautų tuntininkas 
psk. B. Barkus ir tėvų komitetas 
išvykstantiems į II-jį PLJ Kongresą 
pp. Aldonai ir Adolfui Jablonskiams 
surengė netikėtas išleistuves, pp. 
Jablonskiai žada grįžti rugpjūčio 
mėn. Gero vėjo!

***
Elenai Badauskienei padaryta 

operacija, ligonė sveiksta ir žada 
greitai palikti ligoninę. Linkime 
sveikatos.

***
Kun. P. Martuzui padaryta inks

tų operacija. Ligonis sveiksta ir

"MUSU PASTOGĖS” BALIUS ADELAIDĖJE

VISI KVIEČIAMI į

SPAUDOS
SABALUI i

Š.M. LIEPOS 8 D. 7.30 V.V. LIETUVIU NAMUOSE; NORWOOD

GERA KAPELA, BUFETAS, LOTERIJA, LINKSMYBĖS.

ALB Krašto Valdyba

Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO

PROGRAMA

PARODOS - birželio 24-liepos 4 d.d. Jaunimo Centre, Chicagoje 
A TIDARYMAS - birželio 30 - liepos 4 d.d. Conrad Hilton vieš
butyje ir Jaunimo Centre Chicagoje.
STUDIJŲ DIENOS - Liepos 4-9 d.d. Kent Valstybiniame ( 
Universitete, Ohio
STOVYKLA - Liepos 9-15 d.d. Romuvoje, Kanadoje i

U ZDARYMAS - Liepos 15 - 16 d.d. Toronte,Kanadoj e J
Apie smulkesnę programą prašom sekti spaudoje ,

II PLJK KOMITETAS i

LIETUVIlįLAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72*5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

tikimės greitai matyti sveika ir ener
ginga savo pareigose.

***

Andrius Garolis birželio mėn. 
pabaigoje ruošiasi išvykti ilgesniam 
laikui į Vokietija. Ten jis yra numa
tęs pasilikti 4-5 metus, dirbs vie
noje firmoje kaip inžinierius. Andriui
linkime geros sėkmės ir retkarčiais 
parašyti Mūsų Pastogei.

NNN
Cleveland (JAV) burmistras 

miesto ūkio ir imoniu direktorium 
paskyrė inž. Raimondą Kudukį. Jo 
įstaiga turi per 2,000 tarnautojų ir 
55 milijonų dolerių metinį- biudžetą.

Raimondas Kudukis yra mums 
artimas tuo, kad jis yra vedęs Austra
lijos lietuvaitę Gražiną Knistautaitę 
gyvenusią Perth’e ir yra inž. A. 
Adomėno, MP Finansinės Komisijos 
pirmininko, pusbrolis.

***

Birželio 2 d.p. Valentinas Jonu
šas atšventė 60 metų jubiliejų. 
Wollongonge p. Jonušai yra populia-
rus bendruomenės nariai. Ona ir Va
lentinas greitu laiku ruošiasi atšvęs
ti savo 40 metu, vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Sveikiname sukaktuvinin
kus ir linkime sėkmės.

***

Mūsų žemeje kasdieną 
gimsta 324,000 žmonių. Iš 
jų kasdien dėl bado miršta 
10,000, dėl kitų priežasčių 
123,000, todėl kasdien pri
auga 190,000 žmonių.

Jei nori būti kelrodis, ne
sistebėk, jeigu tave išsma- 
luos.
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