
UŽMIRŠTI BRAŽINSKAI

VLIKO PIRMININKO ĮSPŪDŽIAI IS 
KELIONĖS EUROPON.

Vliko Pirmininkas dr. J.K. Valiū
nas š.m. birželio 6-28d. lankėsi vak. 
Europos penkiose valstybėse: Ispani
joje, Italijoje, Turkijoje, Fed. Vokie
tijoje ir Šveicarijoje. Dr. Valiūnas Tur
kijoje, nuo 1971m. lankėsi jau ketvir
tą kartą. .

Bražinskai - pasakojo dr. Valiū
nas - laukia teismo jau daugiau kaip 
pusantrų metų. “Aišku, mums rūpi, kad

LIETUVIAI SOCIALISTU. 
INTERNACIONALE VIENOJE.

S.m. birželio men. 26-30d. Vieno
je įvykusiame 12-me Socialistu Inter
nacionale Kongrese dalyvavo du Lietu
vos Socialdemokratų Partijos Užsie
nio Delegatūros atstovai: Juozas Sko- 
rubskas iš JAV ir Juozas Vilčinskas 
iš Londono. L.S.P. Užs. Delegatūra 
Kongresui pateikė pareiškimą, kuriuo 
prašė panaudoti savo Įtaką, kad 1. ne
delsiant būtų sustabdytas Sovietų Ru
sijos neo kolonializmo priemonėmis 
vykdomas lietuvių tautos naikinimas 
ir kad 2. būtų atstatyta Lietuvos demo
kratinė valstybė, atitraukiant iš Lie
tuvos Raudonąją, ir policijos armijas 
bei rusų tarnautojų kadrus.

Delegatūra taip pat prašė visas 
Socialistų Internacionalą sudarančias 
partijas veikti, kad jei Įvyktų Euro
pos saugumo konferencija, tai joje 
reikalauti iš Sovietų Rusijos: nutrauk
ti Lietuvos okupaciją ir laikytis suda
rytų su Lietuva sutarčių bei Atlanto 
Chartos ir J.T. Žmogaus Teisių Dek
laracijos nuostatų.

***
Pavergtųjų Tautu Savaitės JAV- 

se proga jai vedamąjį liepos 17d. lai
doje skyrė New Yorko “Daily News’’, 
per 2 mil. egz. dienraštis. Jis iš pa
vergtųjų kraštų paminėjo keturis: Ven
griją, Čekoslovakiją, Lietuvą ir Tibe
tą. Kitoje vietoje laikraštis įdėjo nuo
trauką, kurioje matyti pavergtų tautų 
atstovai prieš pamaldas New Yorko 
Šv. Patriko katedroje, liepos 16d. Po 
pamaldų vyko eisena su vėliavom į 
Central parką. ;

(ELTA.)

Bražinskų tyla Įmanomai greičiau pra
sidėtų, nes bylai teisme atsidūrus, Tur
kijos vyriausybė negalėtų Bražinskų 
grąžinti Sovietų Sąjungai, be to, mums 
rūpi, kad Braziūkai kaip galima grei
čiau būtų laisvi”.Paskutinėmis žinio
mis, vienas iš penkių Ankaros Apy
gardos teismų - antrasis, Bražinskų, 
tėvo ir sūnaus, byla turėjo pradėti 
spręsti š.m. liepos 19d. Dėl posėdžių 
bei pertraukų tarp sesijų byla gali už
sitęsti kelias savaites.

Apygardos teisme bylą, be pirmi
ninko, sprendžia dar du teisėjai. Spren 
dimas daromas paprasta dauguma. Da
bar neįmanoma pasakyti, kokia teis
mas skirs bausmę, gi dėl sūnaus, Al
gio, kadangi jis įvykio, 1970m. spa
lio 15d., metu buvo nepilnametis, rei
kėtų tikėtis, kad jis galės būti ištei
sintas ir galėtų išvykti iš Turkijos.

Dr. Valiūnas toliau pažymėjo, 
jog Bražinskų gynėjas adv. C. Yardim- 
ci teismo byloje numatęs iškelti tai, 
jog Bražinskai nėra kriminaliniai nu
sikali D ai, bet politiniai pabėgėliai. 
Svarbus gynybos argumentai yra tie, 
jog Bražinskai pradėjo šaudyti lakū
nams lėktuvą pradėjus manevruoti (pi
ketuoti), gi lėktuvo palydovė mirė ne 
virš sovietų teritorijos, bet Turkijoje. 
Dėl sovietų spaudimo - Valiūno žinio- 

5mis, dar š.m. liepos mėn pradžioje 
Turkijos ambasadorius Maskvoje bu
vęs iškviestas į sovietų Užsienio rei
kalų ministerija ir jam buvo įteikta 
dar viena nota del Bražinskų grąžini
mo. Rusų spaudimas buve.s ypač dide
lis prieš Podgorno atvykimą Turkijon 
š.m. balandžio mėn. Tačiau Vlikui 
pavykę tuos rusų norus sustabdyti. 
Vlikas pasiryžęs ir toliau Bražinskus 
remti moraliai ir materialiai. (Beje, 
dr. Valiūnui jo apsilankymo Valstybes 
Departamente, liepos 11d, metu, buvo 
pažymėta: JAV vyriausybe labai gerai 
atskiria Bražinsku motyvus nuo lėktu
vų, ypatingai J A V-se, grobiančių as
menų tikslų). Vilko Pirmininkas šį kar
tą Bražinskus lankė keturias dienas. 
Jie nuoširdžiai dėkoja uz iš Vakarų, 
ypač gi JAV-bių, gaunama spaudą bei 
knygas. Jaunasis Algis šiuo metu ge
rokai pramokęs anglų kalbos ir jis no
rėtų studijuoti mediciną.

***

BALTU. TAUTU DEMONSTRACIJOS MELBOURNE.
Liepos mėn. 21d. Federalinė Baltų Taryba kartu su Melbourne Apylinkės Val

dyba suorganizavo demonstracijas Melbourne mieste. 'Daugiau per 1000 žmonių su 
deglais vakare praėjo centrinėmis gatvėmis plakatais ir specialiais lapeliais infor
muodami žiūrovus.

Sekančią dieną dvi televizijos stotis ir laikraščiai plačiai pagarsino apie įvy
ki, ir aprašė Baltijos tautų skaudų likimą.

Demonstracijos buvo gerai organizuotos ir davė gerų rezultatų. Ta proga persi
spausdiname kai kurių australų laikraščių būdingesnius aprašymus.

Tokia pat demonstracija buvo suorganizuota ir Adelaidėje, bet apie ją bus pa
rašyta sekančiame “M.P. numeryje.

’’LIETUVA VERKIA UN - JUNGTINĖS TAUTOS - MIEGA”.
Demonstracijose gegužės 28 Times Square New Yorke. Prie 
plakato stovi: iš k. New Yorko valstybės assemblyman Fr. 
Schmidt, Daiva Kezienė, Aleksandras Vakselis — vienas iš 
pagrindinių demonstracijų organizatorių, Vliko pirmininkas 
dr. K. Valiūnas, jc sūnus, Romas Kezys — Laisvės Žiburio 
radijo programos vedėjas. Nuotr. R. Kisieliaus

l TALKA LIETUVIU
Dvylikos metelių sueiti pradėjom. 
Penkiolikos metų viens kitą mylėjom

(Gružai).

Visi dažnai kalbame, kad. ateina 
laikas perduoti lietuviškąją veiklą 
jaunimui, tik nevisi pastebi, kad lie
tuviškas jaunimas savaime neateina 
ir į veiklą neįsijungia. Atrodytų, kad 
jaunimo lietuviškumo klausimas yra 
natūraliai paprastas: tereikia tik per
duoti veiklą jaunimui, tai ir veikla, ir 
jaunimas - viskas bus lietuviška. De
ja, tikrovėje taip nėra. Lietuviškumą 
jaunon širdin reikia įdiegti ilgom pa
stangom, kuriom pagrindą teikia šei
ma. Savaime aišku, kad sąmoningoms 
šeimoms, kovojančioms už jaunimo 
lietuviškumą, privalo ateiti į pagalbą 
mokyklos, parapijos, Bendruomenė ir 
organizacijos.

Pavyzdžiui, tautinės sąmonės ug
dymo prasme, ypač lietuvių kalbos mo
kyme, dideli vaidmenį atlieka lietuvių 
kalbos kursai Melbourne. Kursus įstei
gė akademinė korporacija “Romuva”, 
ir jie veikia jau antri metai. Džiugu, 
kad jaunimas (50 kursantu) stropiai 
mokosi, o lietuviai mokytojai - pasi
šventusiai dirba. Taip, bet tai dar ne
reiškia, kad taip savaime bus ir toliau.

Šiuo metu kursų globa rūpinasi Tė
vų Komitetas, nes pasitraukus Korp! 
Romuvai iš kursų administravimo pa
reigų. o Švietimo. Komisijai prie Mel
bourne Apylinkės Valdybos dar nesu- 
sifomavus, kursų administravimas

KALBOS KURSAMS
(laikinai?) atiteko Tėvų Komitetui. 

. Beje, Tėvų Komiteto pareigos neleng
vos, nes ir pats Komitetas buvo suda
rytas tik pagelbinio veiksnio darbams 
atlikti. Tačiau,neabejotina, kad lietu
vių kalbos kursų išlaikymui, plėtimui 
bei administravimui yra reikalingas 
pastovus ir kompetentingas organas, 
turįs bendruomeninį statusą ir visoke
riopą bendruomeninę paramą. Tik gai
la, kad tokio organo sudarymas vis ne 
juda iš vietos.

Tuo tarpu kursantai, ypač aug
ėlesniąją klasę lankantis jaunimas, 
kitąmet galėtų lietuvių kalbos kursą 
klausyti Monash’o universitete. įsteig
ti lietuvių kalbos kursą Monash’o uni
versitete, atrodo, galimybė yra. Tačiau, 
kad toji galimybe taptų ir gyvenimo tik
rovė, reikia ryžto, pinigo ir pastangų. 
O pastangos, be abejo, irgi pasiteisin
tų: studentai baigę univesitetinį lie
tuvių kalbos (lituanistikos) kursą, 
ateis į gyvenimą ne tik kaip geri šio 
krašto piliečiai, bet ir kaip sąmoningi 
lietuviai - būsimi jaunimo vadai. O tai 
juk ir būtų atsakas į vietos ir laiko 
statomus reikalavimus. ;

Tėvų Komitetas, savo ruožtu, sten
giamės rasti švietimo darbui tinkamus 
žmones, telkti fondą, parūpinti moky
mo priemones; užvesti ir sutvarkyti mo
kyklinio jaunimo kartoteką, funkcio
nuoti administracinį darbą.

Kursams mokinių - tikriausiai ne
stokosime, nes bazė šiuo atžvilgiu gan 
tvirta.

(Nukeltą j 2' pslph
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NENUTRŪKSTAMA GRANDINĖ

Šiandien plačiai kalbama apie kar
tų plyšį (Generation Gap), tai reiškia 
kad vyresnioji karta nebesusikalba su 
jaunesniąja karta. Nemažai ir mes esa
me šia tema prakalbėję ir prirašę besi- 
skųsdami savo jaunimu:. Tėvai kurie 
daugiau, rūpesčio dėjo į vaikų auklė
jimą, rūpinosi įdegti tautinius ir reli
ginius principus bei pradus, šiandie
ną gali kalbėti apie nenutrūkstamą 
grandinę tarp jų ir jų vaikų.

O kokia padėtis yra bendrai su 
mūsų jaunimu, ar mes turime pagrindo 
juo skųstis?

Mus pasiekė pirmosios žionios iš 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso , 
kad mūsų jaunimas ne tik kitus suža
vėjo savo kultūra, savo lietuviškumu, 
bet ir pats susižavėjo savimi, o tai 
yra pajuto pasididžiavimą kad yra lie
tuvis, kad jam ne gėda, o garbė yra 
būti lietuviu. Ir mes galime drąsiai 
kalbėti apie nenutrūkstamą grandinę 
kartų.

Ka tik gavau iš PLJ Kongreso 
atidaromąją paskaitą “Išeivijos Lie
tuvių Jaunimas: PRASMĖS BEIEŠ
KANT”, kurią skaitė jaunos kartos 
atstovas Antanas Saulaitis, SJ. Ten 
jis paliečia ir šį mums rūpimą klausi
mą, vienoje vietoje taip sako: “Kai 
Brazilijoje kvietėme visuomenę auko
ti JK ir tautinių šokių šventės reika- 

* lams, pirmosios keturios aukos atėjo 
iš - iš ko? Jas atsiuntė trys 80-ties 
metų amžiaus asmens, gyveną iš pen
sijos, ir toli toli gyvenąs lietuvis, 
kuris dėl ligos abi kojas prarado. 
Kodėl? Tikrai ne todėl, kad jie turi 
daugiau pinigų už 40-50 ar 60-ties 
metų amžiaus sveikus tautiečius, bet 
todėl, kad jų gyvenimo patirtis apva
lė jų vertybių bokštą: praradę sveika
tą, jaunystės sapnus, turtingus sie
kius, jie atrado, kad svarbiausia lie
tuviškuose reikaluose: sudaryti jauni
mui sąlygas.”

Esu tikras kad ir Australijoje, 
o ir kituose 14-ka kraštuose, iš kurių 
yra atvykę atstovai, panašiai yra bu
vę. Jaunimo kongresas yra abiejų 
kartų grandis. Taigi senesnioji karta 
kaip ir jaunesnioji dirba kartu ir suda
ro vieną vienetą. Mūsų pažiūros ski
riasi į daugelį dalykų, skiriasi veik
los metodai ir" priemonėš, bet tikslai 
yra tie patys: visi norime išlikti lietu
viais ir atstatyti Lietuvos nepriklau
somybę. Kas galvoja kitaip tas yra 
atskilęs nuo lietuviškos bendruome
nės ir nuo lietuvių tautos kamieno. 
Su tokiais, žinoma,nutrūksta kartų gran
dinė, nes jie, kaip lietuviai, mums 
yra mirę. Tačiau su lietuviškai susi
pratusiu jaunimu,nežiūrint kaip jie žiū
rėtų į šių laikų gyvenimą, tarp jų ir • 
mūsų plyšio nėra. ;

am
—---- ---------------------------- ■

I TALKĄ LIETUVIU KALBOS 
KURSAMS.

(Atkelta iš 1- pusi.)
Tačiau fondas - mūsų turimi pi- i 

niginiai ištekliai - jau baigiasi, Rei- Į 
kia nedelsiant ką nors daryti, nes šei
mos visų išlaidų dengti nepajėgia, 
joms reikia pagalbos iš šalies.

Kadangi Tėvų Komitetas esame 
nuoširdžiai įsitikinę lietuvių kalbos 
kursų reikalingumu, belieka tikėti ir 
lietuviškos visuomenės duosnumu. Už
tat lietuvių kalbos kursų išlaikymui 
užtikrinti skelbiame pinigini VAJij ir 
kreipiamės į lietuviškąja, visuomenę, 
ypač organizacijas, prašydami aukų. 
Aukos bus skelbiamos abejuose laik
raščiuose: “Mūsų Pastogėje” ir “Tė
viškės Aiduose”. Aukas prašome siųs
ti Tėvų Komiteto vardu šiais adresais:

A. Liubinas (pirmininkas)
8 Lebanon St., 
STRATHMORE. 3041.

V. Kružienė (iždininkė)
29 Marchior Rd.,“ 
BLACKBURN. 3130.

(LKK) TĖVU KOMITETAS.
Mūsų Pastogė Nr. 30. 1972,7.31 psl. 2.

LIETUVIU DIENOMS 
ARTĖJANT.

Amerikos lietuvių spauda prane
ša, kad laisvoje pasaulio lietuvių IV- 
toje tautinių šokių šventėje įvykusio
je Čikagoje, dalyvavo virš 2000 šokė
jų ir virš 13000 žiūrovų, Kiti šaltiniai 
sako kad žiūrovų buvę net 25,000. Kai 
Australijoj gyvenąs tautietis apie tuos 
skaičius pagalvoja, jo širdį apsiaučia 
maloni šiluma, o veidą nuplieskia šyp
sena. Gal ne vienas pagalvoja, kaip 
būtų gerai, kad tokia šventė galėtų 
įvykti pas mus!...

Kas antri metai Australijoj įvyks
ta čia gyvenančių lietuvių susibūri
mas, tik mes savo skaičiais esame 
daug kuklesni. Mūsų Lietuvių Dienos, 
trunkančios beveik visą savaitę, dar 
nesutraukia 2,000 žiūrovų, o kelių die
nų laikotarpyje vykstančioje programo
je dalyvauja apie 500 mūsų tautiečių.

Prieš 4-rius metus, besilankyda
mas L.D. parengimuose aukštas skau
tų vadovas, Vladas Vijeikis iš Čika
gos užtikrino, kad meniniu programos 
atlikimu, mes nesame nei kiek atsili
kę nuo savų brolių gyvenančių kitoje 
pusėje Ramiojo vandenyno. Kaip čia, 
taip ir J.S.V., tokių dienų programos 
būna paruoštos tik nuo tiesioginio dar
bo atliekamu laiku ir jų pasisekimo ly

gis pasiektas tik mūsų sąmoningu lie
tuvišku pasišventimu ir užsispyrimu.

Kai didžioji lietuvių meninė šven 
tė J.A.V. jau liko praeityje, mūsų L.D 
dar prieš akis. Jos įvyks už nepilnų 
5 mėnesių, todėl apie jas ir vėl tenka 
plačiau užsiminti.

Jau ankščiau buvo rašyta apie 
L.D. programos paskirstymą, ir atski
rų parengimų vadovus, šiuokart dau
giau sustosime prie vietovių, nurodant 
kas kur vyksta.

Kaip ir visuomet, L.D. pradėsi
me pamaldomis, kurios įvyks gruodžio 
mėn. 26d. 11.30 vai. Lidcombe, St. 
Joachimo bažnyčioje. Bažnyčia ran
dasi John St. tarp Mills ir Keating 
gatvių, tik kelios minutės pėsčiom 
nuo Lidcombe geležinkelio stoties. 
Kun. P. Butkus į pamaldas yra pa- 
kviestes lietuviams palankų Sydne- 
jaus vakarinės dalies vyskupijos vys
kupą E. Kelly, jo atsakymas dar ne
gautas. Pamaldų metu giedos Sydnė- 
jaus lietuvių “Dainos” choras. Toję 
pačioje vietoje ir laiku vyks sekma
dienio pamaldos gruodžio mėn. 31d.

Taip pat, gruodžio mėn. 26d. jau 
po pietų (laikas dar galutinai nenusta
tytas) įvyks Meno parodos atidarymas, 
Su Meno parodos atidarymu kartu jun
giamas ir L.D. atidarymas australų

svečių tarpe, pakviečiant aukštus 
valdžios pareigūnus, meno kritikus ir 
kt. Meno paroda vyks WOOLLAHRA 
GALLERY, 156 Hargrave St. Pad- 
dingotn. Iš miesto vieta pasiekiama 
valdišku autobusu Nr. 389 (North 
Bondi). Tas autobusas pradėda ke
lione iš Circular Quay, per Elizabeth 
gatvę (St. James gelež. stotį), Park 
St. ir vėliau pravažiuoja išilgai Har
grave St. Tuo pačiu keliu važiuoja ir 
autobusas Nr. 390 (Waverley) tik jis 
nekursuoja šeštadieniais po pietų ir 
sekamdieniais. Žymiai daugiau auto
busų važiuoja Oxford St. (Paddington) 
bet tada reikėtų toliau pėstiems paei
ti. Meno paroda nesibaigs su L.D. už
darymu, bet tęsis iki 1973m. sausio 
mėn. 11d. Su parodos aplankimu I-mo- 
sios L.D. programa ir būtu baigta.

DAUGIAU DĖMESIO 
PRANEŠIMAMS

“Kai mačiau laikraštyje paskelb
ta L.D. programą, dar buvo daug laiko 
iki jų pradžios, todėl greitomis per
žiūrėjęs nekreipiau daug dėmesio. Tai 
kada gi bus tas L.D. atidarymas ir 
kas kada toliau vyks?” Tokie klausi
mai beveik kasdien daromi LDRK na
riams.

Nesunku būtų L.D. programa daz'- 
niau pakartoti, bet būtų skriauda mums 
patiems, spaudoje duodant vis tą pa
čia, informaciją ir tuo pačiu užimant 
vietą laikraščiuose, kuri gali būti pa
naudota kitiems aktualiems lietuvių 
gyvenimo įvykių aprašymams. Taip pat 
ir L.D. reikalu atsiranda šio to naujo, 
kas reikalinga patiekti suinteresuo
tiems. Būtų gerai, kad vykstantieji į 
L.D. (ar jomis suinteresuoti) beskai- . 
tydami laikraščius atsižymėtų jiems 
rūpimas datas ir vietas.

. LDRK Informacija

HERALD” 22.7.72 rašo:

Stubborn
romantics

“We’re a sort of 
cynical but roman
tic people if it is 
possible to be so. 
We are very stub
born ... we love 
freedom and our 
country.”

The speaker is Gabriel 
Žemkalnis, 43, and he is 
talking as president of 
the local Lithuanian 
community; reasonably, 
cooly, but with unmis- 
takeable bitterness at 
times.

In the past week some 
grim news has leaked 
out of his homeland by 
the Baltic Sea. Stories 
of a youth and two men 
killing themselves by 
possibly the most awful 
and painful method . . . 
by fire ... to protest 
Soviet oppression.

There is no second of 
doubt that Gabriel 
Žemkalnis feels deeply 
about this, but he 
chooses Iris words with 
care. There is the sort 
of thing 
about: he has an elderly 
father back in Lithuania 
and he would like to see 
him again ... to talk 
before he dies.

Gabriel Žemkalnis is 
an urbane man who 
likes the good things of 
life: wine, music and 
art. The walls of his 
bush-surrounded home 
at Mitcham are decorat
ed with modem and ori
ginal paintings. His 
English is excellent and 
he has a well-paid job 
as manager of a store

GABRIEL ŽEMKALNIS: 
“We Lithuanians are 

steady fellows.” 
one of . the big

we forget

for
chains.

He shies away from 
suggestions that Lithua
nians in Australia (no
body really knows the 
numbers) could be doing 
a Ustasha and training 
and working to over
throw the Soviet regime.

“No . . . nothing like 
that. Certainly passive 
resistance is very strong; 
it has many faces. If 
you can’t fight commun
ism, maybe it is better 
to join it to survive . . . 
for the time being . . .

"These sort of pro
tests, personal acts of 
resistance against the 
Soviet regime have been 
going on for some 
time. Lithuanians hi
jacked a Soviet plane 
you know ... there was 
that seaman who

3AGE” 22.7.72 rašo:
1,000 in 
Baltic
city march

A colorful torchlight parade 
of 1000 Baltic migrants and 
children marched peacefully 
through Melbourne last 
night in protest against 
“Soviet oppression in Lith
uania, Latvia and Estonia”.

The marchers, including 
many women in national 
costume, left the City

j ^oįll are losing Square’ moved up Bourke 
their patience, I suppose. 
They stand so much and 
they can’t tolerate any 
more.” There is the fact 
that Lithuania and Rus
sia have been enemies 
since time before mem
ory; that about 95 per 
cent of Lithuanians are 
Roman Catholic.

Gabriel Žemkalnis is 
the son of upper-mid
dle-class parents: father 
an architect and mother 
a doctor. Nabbed by the 
Germans, they were 
lucky that their concen-. 
tration camp happened 
to be in the American 
Zone after the world’s 
most cynical game of 
Monopoly was played at 
Yalta.

His children have 
grown up as Australians 
but he is proud to re
member the words of his 
national anthem: “Lie
tuva Tėvynė Musu” ... 
Lithuania Our Home
land.

He says that, like all 
Lithuanians, he remem
bers those proudest mo
ments in history when 
tbev were their own 
people, living on their 
own square of soil and 
no matter how small it 
was.

“We Lithuanians are 
steady fellows ... we 
have an Immense feeling 
for our country and for 
the soil.”

Gabriel Žemkalnis will 
not say it but history 
does. It is the dirt-own
ers who are willing to 
die horrible deaths just 
to hold a miserable plot.

Street and arrived at the 
Treasury steps in Spring 
Street about 8 o'clock.

The marchers passed a 
resolution asking the Aus
tralian Government never 
to recognise the “illegal” 
Soviet occupation of the 
Baltic States.

The Minister for Health 
(Mr. Rossiter) told the dem
onstrators he supported 
their stand.

“Until the Soviet Union 
allows freedom of worship 
and the right to political 
action, all their promises 
will mean nothing,” he 
said.

THREE HUMAN TORCHES 
FOR FREEDOM

Three Lithuanians have given their lives in the hope that the 
world will hear their desperate protest against soviet oppression 
of their country.
Romas Kalanta, Andrus Hukavichus, and a youth named Stonis 
have burnt themselves to death to remind others of the subjuga
tion of the Baltic peoples.
Let us show that they are not alone and forgotten. The people 
Oi Lithuania, Latvia, and Estonia ask you to join them.

A PROTEST RALLY 
AGAINST OPPRESSION OF 

THE BALTIC PEOPLES
DATE: Friday. 21st July, commencing at 7.30 pm.
PLACE: Assemble at the City Square, Melbourne for march by 

torchlight along Swanston and Bourke Streets to steps of 
Parliament House.

SPEAKER: The Hon. J. F. Rossiter. Minister for Health.
Come along, and also send yout donation to:

The Baltic Council,
Box No. 1297 L,
G.P.O. Melbourne, 3001.

LIETUVA ŠVEICARIJOS SPAUDOJ
Bazelio National Zeitung gegužės 24 d. 

rašė: ..Vieno kataliko darbininko susidegi
nimas duoda akstiną sukilimui Lietuvoje". 
Toliau tas pats laikraštis sako: „Išsireiški
mas sukilimas šiuo atveju neatrodo perdė
tas, nes daug pranešimų bylojo apie pasta
tų padeginėjimus įvykių eigoje“. Nagrinė
damas tautinį judėjimą Lietuvoje, laikraš
tis. tarp kita ko, pastebi: „Visose trijose 
Baltijos respublikose, bet ypač Lietuvoje, 
gyvas yra tautinis judėjimas, kuris po 
įjungimo,} TSRS 1940 metais dar sustiprė
jo".
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generolas Harembab, pagrobęs Egipto 
valdymą, stengėsi sunaikinti Echna- 
ton ir Nofretete’s atminimą. Jų įkurtą 
miestą Amarną jis sulygino su žeme, 
lyg stengdamasis Įtikinti, jog tokio 
nuo senųjų dievu pasitraukimo nėra 
nei buvę ir vieno visagalio dievo kul
tas nėra egzistavęs.

Daugiau 3200-tų metu turėjo pra
eiti, kol prasiskleidė “bedievį” kara
lių ir jo žmoną gaubusi tamsa. Net ir 
suradus Nofretete biustą pasauliui

PASLAPTINGOJI NOFRETETE 
O. Areimaitė.

Jos vardas - Nofretete lietuviš
kai reikštų “Gražiausioji atėjo”. 
Tuo laiku ji buvo Egipto karalienė 
ir jos grožio garsas buvo nuėjęs net 
už Egipto žemės ribų. Šiandien, 
3300 metų vėliau, jos savotiškas, 
žavingas grožis tebėra gyvas portre
to biuste ir jos veidas pažįstamas 
visam pasauliui. Nofretete biustas 
šiandien randasi Egiptologijos mu
ziejuje Vakarų Berlyne. Jis padary
tas iš dažyto, minkšto kalkakmenio. 
Ypatingas modeliavimo stilius su
teikia neįtikėtinai gyvą išvaizdą.

sudėlioti, palieka ir toliau ne visai 
aiški. Vieni egiptologai, remdamie
si šviesia kūno spalva, aiškina ją 
buvus svetimtaute, galbūt azijiete. 
Pagal dabar vyraujančia nuomonę, ji 
skaitoma buvusi aukšto karaliaus 
valdininko, vardu Ay, duktė', kurio 
prievardis “Dieviškasis Tėvas”, 
tarp įvairių kitų titulų, galėjo reikšti 
ji buvus karaliaus uošviu. Galbūt 
Nofretete ir Echnaton apsivedė labai 
ankstyvoje jaunystėj, kaip tuo laiku 
Egipto valdovu tarpe buvo labai ma
dinga, (Tutenchamun, Echnaton Įpė
dinis, buvo apvesdintas devynių 
metų).

Muziejaus lankytojai iš viso pasau
lio iš pirmo žvilgsnio tampa patrauk
ti ir vis prie jos grįžta. Ja mačiuziam, 
ji tampa nepamirštama.

Kas buvo Nofretete? Per šimt
mečius ataidi tik menkas, sunkiai 
suprantamas ir nebeištiriamas atsa
kymas. Naujalaikė Nofretete mįslės 
faze prasidėjo 19-tojo šimtmečio pra
džioje. Viename nevaišingame žemės 
režyje, maždaug 320 km. Nylo aukš
tupyje, ūkininkai atrado puodų ske
veldras, lyg butų is' žemės išmesti. 
1843m. vokiečiu ekspedicija ten at
kasė pamatus senovės reikšmingo 
miesto, bet buvo nustebinti teradę 
tik viena statybos sluogsni. Tai reiš
kia , jog ten buvo trumpai tegyventa Nofrete’s vyras buvo svajoto-
ir apleista. įrašai sienose ir kerti
niuose ribų akmenyse rodė tai esant 
sostinę nežinomo faraono ir jo žmo
nos “gražiausios iš moterų”. ♦

1910m. pradėjo kasinėti kitą, 
taip pat vokiečių ekspedicija, pagrin
dinai tyrinėdami miestą, kuomet jau 
buvo nustatyta jį buvus karaliaus 
Echnaton (1373 - 1357m. prieš Kristų) 
ir jo žmonos Nofretete sostinė.

1912m. gruodžio 6d. vadovaujami 
mokslininko Ludwig Borchardt, archeo
logai užėjo nuostabų radini. Jį už
tikęs darbininkas, iš susijaudinimo 
nebegalis prakalbėti, nutempė prof. 
Borchardt prie pamatų vieno namo, 
kuris buvo laikomas skulptoriaus 
Thutmosis namų. Mokslininkas vė
liau rašė: - Truputį nuo rytinės sie
nos, 20cm. atstume ir 35 cm. nuo šiau
rinės sienos, maždaug iki kelių aukš
tumoje, pasirodė mums kūno spalvos 
kaklas su dažytais raudonais kaspi
nais”. - Užtruko kuri laiką, kol nu
valė griuvėsius ir žemes ir pamate į 
žeme įbestą veidą. Pagaliau buvo 
ištrauktas į paviršių žmogaus dydžio 
karalienės biustas, beveik nesuga
dintas. “Tik ausys truputį įdaužtos 
ir. kairėje akyje trūksta mažo gabalė
lio” - triumfuojančiai rašė Borchardt. 
Karūna šviesiai mėlynos spalvos; nuo 
kaktos linijos iki užpakalinės galvos 
dalies iškelta galva į nepaprastą aukš 
tį. Kontrastas tarp sunkios, blokines 
karūnos formos ir ilgo, laibo ją nešan
čio kaklo, rodo skulptoriaus savitą, 
kūrybinę įtampą, kuri veido simetri-> 
joje atsileidžia.

Nofretete gyvenimo istorija, 
kiek iš piešinių, bareljefų ir įrašų, 
kuriuos laikas nesugadino, galima

jas ir poetas. Meilė ir grožis priklau
sė jo svajonių pasaulyje ir abu jis 
rado savo žmonos asmenyje. Stebuk
lingu būdu jo vaizduotėje visa tai 
jungėsi su Aton, saulės dievu.

Per tūkstančius metų egyptie- 
čiai garbino daugelį įvairių dievų. 
Echnaton įsivaizdavo Aton’ą, kaip 
vienintelę dievybę, meilės dievą, 
gerąjį žmonijos ir viso kas gyva 
tėvą. Vienu rankos mostelėjimu jis 
nubraukė visus dievus ir dievukus, 
protėvių paliktus, ir vieną, visą val
dantį, dievą Aton pristatė savo tautai. 
Degdamas aistringa meile tam ste
buklingam dievui Echnaton nutarė 
pastatyti jam tinkama kulto vietą - 
atskira miestą. Echnaton ir Nofretete 
atsuko nugarą senajai karalių sosti
nei Theben ir per tris metus Nylo 
pakrantės dykumoje įkūrė naują sos
tinę vardu Amarną. Neišpasakyto 
grožio tai buvęs miestas. Su šventyk
lomis, rūmais, puikiomis vilomis, 
parkais, ežerais ir meniškai įreng
tais dirbtinais sodais.

Kaip ten buvo gyventa, gyvai 
atvaizduota bareljefuose ir išlikusiuo 
se piešiniuose. Nofretete visur 
vaizduojama atsidavusia, mylinčia 
žmona ir švelnia jos šešių dukrelių 
motina. Viename bareljefe Echnaton 
ateina . pavargęs, pasiremdamas laz
da, o Nofretete jam linksmai duoda 
bukietą gėlių pauostyti. Kitame jie
du matomi švytinčioje Aton karietoje 
susikabinę, lyg norėdami parodyti 
liaudžiai gerojo dievo meilę ir artumą.

Echnaton tikėjo, jog visą gyve
nimą, gyvybę ir likimą, visus papras
tus ir kasdienius įvykius reikėjo im
ti, kaip dievo dovaną. Jis savo kara

lystės menininkams uždraudė kurti 
senąja stilizuota forma, bet atvaiz
duoti gyvenimą tokį, koks jis ištiktų
jų yra. Menininkai matomai su džiaugs
mu sutiko ir pasijuto lyg žmonės pa
leisti iš vergijos. Jų taip artimai 
gyvas žmonių ar gyvulių formų perda
vimas, vėliau, net iki didžiojo graiku 
meno žydėjimo laikotarpio penktame 
šimtmetyje prieš Kristų, nebebuvo 
pakartotas. Nofretete biustas, pagal 
Echnaton įvesta Amama stilių, be 
jokių abejonių yra laikomas autentiš
ku jos portretu.

Amama žydėjo ant Nylo kranto, 
apsisupusi tiesos ir grožio sapnais, 
romantiška meilės poezija, apie tu
ziną metų. Echnaton siuntinėjo žmo
nes po visa šalį skelbti vieno dievo 
religijos ir naikinti senųjų dievų al
torių. Tamsi liaudis nenoriai skyrėsi 
su senaisiais dievais bijodami jų 
keršto. Atstatyti kunigai pradėjo 
kurstyti žmones prieš karalių. Kariuo
menė prarado kovos moralę, vadovau
jami vado, kuriam himnų kūrimas 
labiau rūpėjo, negu karinė galia, 
ugnis ir kraujas .-Paskutiniais dviem, 
iš šešiolikos valdymo metų, Echnaton 
vaizduojamas vienas, be Nofretete 
ir nėra žinoma, kodėl? Pagaliau ir 
jis dingsta iš vaizdų istorijos; jo ne
užbaigtas kapas randamas Amama 
mirusiųjų dalyje apleistas, be papuo
šalų. Kape nėra mumijos ir. išskyrus 
kelis menkniekius, atrasti tik gabalai 
didelio sarkofago, kurio visus keturis 
kampus saugo ne Egi pto mirties sau- 
gotojos-deivės, bet puošia Nofretete 
skulptūros.

Nofretete atrodo trumpą laiką 
pergyvenusi Echnaton. Galbūt ji pa
dėjo Tutenchamun atsisėsti į sostą. 
Naujasis karalius, vedęs vieną Nof
retete’s dukterų, grizo i senąjį die
vu kulta. Jis valdė tik devynis, nie
kuo nepasižymėjusius metus. Vėliau,

NE VIEN PASTOGES
Regina

“Geriausia seneliui prieglauda 
yra šeimai” - Neperseniausiai sakė 
vienas sociologas.

Kada ištiktųjų žmogus yra se
nas? Ar 65 metų? Gydytojai ir senė
jimo tyrinėtojai jau seniai skiria 
kalendorini ir biologinį amžių. Pasku
tinysis mums svarbiau.

Ministerial, pramonės koncernų 
direktoriai, nevienas yra peržengę 
pensijos amžių ir nesijaučia seni . 
Jie turi pareigas, uždavinį, jie jau
čiasi reikalingi ir jų darbas juos iš
laiko jaunais. Bet kitiems milijonams 
piliečių virš 65 metų pensininko si
tuacija netaip šviesiai atrodo. Seimą 
jiems neturi vietos ir bendruomenei 
jie atrodo nebereikalingi. Išeinant 
iš darbo apdovanojo laikrodžiu padė
kojo uz darbą šabloniškais žodžiais, 
kuriais ir tapo išbrauktas iš gyvenimo 

sąrašo. Bet argi 65 metu žmogus jau 
tampa senu laužu? Jo duona, gana 
sausoka, yra užtikrinta, bet ar vien 

nebuvo skelbiama. Tik 1923 metais 
Egipto spaudai piktai iškėlus Nofre
tete’s slaptą išgabenimą į Vokietiją 

. pasaulis sužinojo. Egipto diplomati
nes pastangos susigrąžinti Nofretete 
atgal liko be pasekmių ir ji išbuvo 
Berlyno muziejuje iki paskutiniųjų 
II-jo pasaulinio karo dienų. Tuo laiku 
ji vėl paslaptingai dingo. Si kartą 
640 metrų gilumoj Hungen kalnuose 
prie Frankfurto, kur naciai slėpė savo 
brangiausius turtus. Vienas generolo 
Paton divizijos karys, eidamas pro 
kalno anga, išgirdo vietinius kalbant: 
- Čia visas auksas! - Su kitais Mili
tary Police kariais atsekė nacių pas
lėptus turtus ir brangius meno kurinius, 
tarp kurių buvo ir dėžėj Įpakuotas 
Nofretete biustas.

1956m. Nofretete grizo i Egipto
logijos muziejų. Šį kartą naujoje vie
toje - Charlottenburge (senasis randa
si Rytų Zonoje, kur ją palikti tuo 
laiku grėsė galbūt irgi barbariškas 
sunaikinimas, nes rusai nemėgsta 
vieno dievo kulto). Ten ji randasi 
mažame, tik su trimis vitrinom, kam
baryje. Kitose dviejose vitrinose kiti 
skulptoriaus Thumosis kūriniai. Vie
noje -rinkinys veido liedinių, kuriuos 
jis naudojo portretams, o antroje-di- 
delis, dažytas bareljefas, vaizduojąs 
Echnaton ir Nofretete sode. Patrauk
liausias punktas -vitrina su Nofretete 
biustų, kuri jau nuo laiptų matyti.

Žiūrint į ja, taip žada atimančiai 
gyva ir amžina, atrodo, lyg ji būtų tik 
užsisvajojusi. Vaizdas sujaudina šir
dį ir vaizduotę. Galbūt jos mintyse 
Echnaton’o naujai sukurto himno žo
džiai... O gal ji svajoja apie ateinan
čią, tikresnio ir didesnio Dievo erą... 
O gal jos svajonės siekia dar toliau...

Kas žino?... Kas žino, ką tu sva
joji, gražiausioji, paslaptingoji 
Nofretete?...

Bytautienė.
duona žmogus gyvas? Gyvybei iš-, 
laikyti reikia daugiau; reikia džiaugs
mo, noro gyventi, vilties ir, nors ne
daug, meilės.

Mūsų bendruomenėje reta šeimų 
neturinčių vietos savo seniesiems, 
bet mes turime daug bešeimių, kurių 
laukia tik senelių prieglauda. Prie
glauda silpnų, tariamai be naudos 
žmonių. Senatve mūsuose prarado pa
garbą. Kas iš produkcijos pasitraukė 
- turi pasitraukti, yra priverčiamas 
pasitraukti ir iš gyvenimo eigos. 
Dingsta savotiškame tarplaikyje: ne 
pilnai gyvas ir ne visiškai mires. 
Sulaukęs 65 metų tampa išsortiruotas, 
pats sau paliktas žmogus. Senatvė 
galėtų ir turėtų būti gražiausias gy
venimo laikotarpis. Bendruomenė, o 
ji, esame mes visi, pripratome die
vinti jaunimą. Sutinkame be priešta
ravimų, kad 30-mečiai turi pirmeny
bę prieš 40-mečius

Nukelto į ąpfl.
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LAIKO KLAUSIMAS 
O. Galkytė.

Prie upės sėdi žvejys ir kantriai 
raišioja kabliuką dar kantriau lauk
damas žuvies. Virš jo galvos praūžia 
žetas už garsą greitesnis. Juos ski
ria amžiai ir pasauliai, bet šiandien 
jie abu dar kasdienis reiškinys ir dar 
liks ateityje; vienas senas, kaip am
žina praeitis, antras - šios dienos 
sprausminis tempo. Kas yra sveikiau?

Laikas šiandien tapo liuksusinė 
prekė; jos vis mažiau ir tuo pačiu ji 
tapo brangesnė. Šiandien turime iš
mokti valandas ir dienas, savaites ir 
mėnesius taupiau balansuoti; brangų 
dalyką vartoti atsargiai. Ypatingai 
technikoje laikas bėga ir technika 
bėga greičiau už laiką, tačiau laikas 
yra gyvenimas ir baisu* kad nepabėg
tu.

Šiandien galime pusryčiauti 
Sydney, pietauti Los Angeles ir vaka
rieniauti New York’e. Ar musu orga
nizmas eina kartu? Ar jis nepertem
piamas? Technika lekia beprotišku 
greičiu.Raketos su žmonėmis skrieja 
aplink pasauli greičiau, negu globu- 
sas pats apie save apšisuka. Žado 
netekę žvelgiame į tretįjį tūkstant
metį, kuri, galbūt ne vienas iš mŪ3ų 
dar sutiksime.

Technika nebegali būti laikro
džiu matuojama ir mokslas šiandien 
per vienus metus gali tiek daug pa
žengti, kas prieš vieną žmogaus gene
raciją buvo neįsivaizduojama. Laiko 
sąvoką pasikeitė. Užtruko 5,000 metų, 
kol iš plokštinio rato pasidarė stebu- 
linis ratas. Ir tai buvo žmogaus iš
radimas, nes gamta be ratų. Kiti 
5,000 metų užtruko atrasti pirmąjį 
ratą. Mes nežinome, kas, kur, kada 
tą ratą išrado. Dar šiandien yra pa
saulyje tautų, nežinančių primityvaus 
rato, bet didesne dalimi pasaulis ne
įsivaizduoja gyvenimo be ratų. Kas 
ankščiau užtruko tūkstančius metu, 
šiandien atsitinka viename žmogaus 
amžiuje, Jeigu šiandien visus ratus 
ir ratukus iš mūsų atimtų, perkeltų 
žmonija į priešistorini - urvinį laiko
tarpį; ne vienas nebe pergyventume.

Jeigu Napoleonas 1815m. prie 
Belle Alliance nors viena vienintelį 
kulkosvaidį būtų turėjęs, Wellingto- 
nas ir Bluecher’is nebūtu jam jokio 
Waterloo paruošę. 100 metų vėliau, 
pirmajame pasauliniame kare tie gink
lai buvo vartojami tūkstančiais.

Jeigu ir Hitleris būtų spėjęs pa
gaminti atomine bombą...

Mes per vieną šimtmeti tiek daug 
naikinančių ginklų prisigaminome, ir 
kas toliau? Du paskutinieji didieji 
karai, pagal duomenis, sunaikino 30 
milijonų žmonių.

1895m. Wilhelm C. Roentgen, 
savo laboratorijoje Wuerzburge atra
do spindulius, kurie ir šiandien 
vadinami išradėjo vardu. Šešis metus 
vėliau jam davė Nobelio premiją. Ne 
pagal duomenis, bet tikrai ir nėra rei
kalo skaičiuoti, Roentgeno spindu
liai išgelbėjo daug daugiau , nei 30 
milijonu žmonių gyvybių.

Yra neapskaičiuojamu pavyzdžiu, 
kad žmonija ne savo galia apsigink
lavime, bet moksle padare daugiau pa 
žangos. Nuo medicinos iki motoriza- 
cijos vis toliau sprausminiu tempo 
žengia pirmyn. Kai senelis sakė tė
vui: - Sūnau, arklį turėdamas - toliau 
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Lietuvių Sodyba Anglijoje.

nujosi! - Tėvas sūnui: - Automobilis, 
tave visur, visur nuveš! - Sūnus jau 
paliko pėdas mėnulyje, o kur kompiu
terio eros anūkas nueis, yra tik lai
ko klausimas.

Jules Verne’s Filijas Fogas 
“Kelionėje aplink pasaulį per 80 
dienų” buvo laikoma stebuklu ir dau
gelis tėvų nenorėjo leisti vaikams 
tokias nesąmones skaityti, kad be rei
kalo nesuktų galvos.

Kai į kaimąatvežė pirmąjį grama- 
foną, sena tetulė puolė kryžmais ant 
grindų pavesdama Dievui savo sielą, 
nes iš gramafono kalbėjo pats velnias. 
Nedaug gudriau pasielgė ir Paryžiaus 
mokslu Akademijos sekretorius, išra
dėjui gramafoną pristatant. Yra likęs 
užrašas: - Vos tik mašina prakalbėjo 
sekretorius užspaudė burną išradėjui 
šaukdamas savo kolegoms: - Štai me
lagis ir apgavikas! Balsas eina iš jo 
pilvo! - Žinoma, šitai nesutrkdė gra
mofonui ir toliau linksmai kalbėti.

Galbūt, sutikdami 2001-sius metus 
mes kitaip pasielgsime, Galbūt, mes 
tik švelniai šypsosim. Galbūt, kas 
šiandien dar atrodo neįmanoma, tuo
met bus jau įprasta ir kasdieniška, 
kaip pavyzdžiui: nugalėjimas vėžio 
ligos.

Nesakykite: o kas mums? Mes 
nesulauksimi

Sulauksim. Net ir tie, kurie esa
me peržengę 50 ar net 60 metų. Medi
cina daro tokia pažangą, kad po kele- 
tos metų senatvė nebebus jokia naš
ta.

Sunku suprasti mums ši amžių, 
bet eikime kartu, dalyvaukime ir pri- 
sitaikykim. Praeitis uodė, kad žmo
gus gali prisitaikyti ir jo organizmas 
išlaiko tempą, laiko mums uždėtą. 
Kai pirmieji automobiliai išvystė 40 
mylių greitį, medikai sakė: - Tai ka
tastrofa žmogaus organizmui. Širdis 
neišlaikys šitokio greičio. - Bet 
gerutė širdis išlaiko ir 100 myliu per 
valandą. Siridis moderniausia. Ji pri
sitaiko, išmoksta gyventi su laiku ir 
neleidžia mums tapti savęs pačių pro
seneliais.

Tik tas, kuris eina žingsnis 
zingsnin su laiku; kuris negyvena pra
eitimi - tik tas yra jaunas žmogus, 
nors būtų šimtametis.

Paskolos prašytojas banke: - Tur
to garantijos aš neturiu. Tam ir no
riu pasiskolinti pinigų, kad turto 
įsigyčiau.

***
Vyras žmonai per vakarienę: - 

Algos pakėlimo negavau, bet bosas 
davė gerų patarimų, kaip tavo išlai
dumą apkarpyti.

***
Aštrus ir pikti žodžiai išduodi 

silpną charakterį.

NE VIEN PASTOGĖS.

Atkelta iš 3 P«t-
Šeimos kuriose gyventų 

trys generacijos yra labai reta išim
tis. Kol sveikas, senelis ar senelė 
gyvena vieni, o vėlaiu, sveikatai su
silpnėjus, laukia senų žmonių namai 
- prieglauda. Medicina ir socialinė 
pažanga mums stengiasi prailginti 
amžių, bet kas iš to, jeigu laukia 
tik ilgesni merdėjimo metai, gyveni
mas savotiškame “ giete”, užsidary
mas nuo pasaulio ir laukimas mir
ties. Vienintelė svarba - atsiminimai.

Seniems žmonėms ne vien gyvy
bę palaikyti, bet juos išlaikyti gy
vais, gyvenančiais žmonėmis turėtų 
būti viena iš pirminių problemų. Am
žius žmonių nepadaro kvailais. Gar
sūs pavyzdžiai, kaip Theodor Fon
tane, Tizian, Voltaire, Verdi ir kiti 
tai įrodo, savo didžiusius veikalus 
sukūrę, būdami virš 70 metų.

Pasaulio universitetuose atsi
randa vis daugiau gerontologijos 
katedrų. įvairių sričių mokslininkai, 
kaip medikai, architektai, mitybos ir 
ūkio tyrinėtojai, sociologai didesniuo
se mokslo centruose stengiasi ištir
ti senėjimo problemą. Vietoj 70 metų 
amžiaus galbūt po 10 ar mažiau metų, 
žmogaus amžius bus prailgintas iki 
85 metų. Pasaulio mokslininkai taip 
pat vienbalsiai sutinka, kad ir geriau
sia prieglauda yra tik bėdos reikalas, 
tik šalta pastogė. Apklausinėjimai, 
pravesti įvairiuose kraštuose įrodo, 
jog 90% visų pensininkų nori būti 
savarankiški, ką nors dirbti ir net 
naujai išmokti. Jiems reikalingas 
kontaktas su jaunais žmonėmis, kon
taktas su pulsuojančiu gyvenimu. 
Kas iš to prailginto amžiaus, jei tik 
toliau pastumiama mirtis, bet nelei
džiama džiaugtis ilgesniu gyvenimu? 
Idiliška svajonė apie senatvės ra
mybę yra tik dirbančio žmogaus sap
nas. - Ramybės užteks, kai būsiu 
kapuose! - Sako daugelis senų žmo
nių ir ieško naujų kelių į gyvą gyveni
mą.

Lietuvių sodyba Anglijoje iš parko puses.

Senelių namai, bendri ar atski
rais buteliais, kad ir gražiausioje 
aplinkumoje yra vien savotiškas ka
lėjimas. Jeigu žmogus nuo pirmų 
savo gyvenimo dienų gyvena vien su 
savo amžiaus klase, jis negali būti 
laimingas. Vaikai, užaugę prieglau
dose yra ne vien psichiniai, bet ir 
fiziniai silpnesni ir greičiau suserga 
įvairiomis ligomis. Gydytojai tai 
vadina “hospitalismu”. Ta pati liga 
liečia ir senus prieglaudose gyvenan
čius. Vaistas tai ligai; kontaktas 
dvasinis ir fizinis su kito amžiaus, 
dirbančiais žmonėmis, atnešąs naujų 
informacijų, naujų patyrimų. .

Senas žmogus laimingiausias 
savo šeimos ratelyje. Neturint šei
mos, bendruomenė turėtu, stengtis kuo 
ilgiau išlaikyti, įvertinti ir naudotis 
jų amžiaus patyrimu ir darbu.

Gražių ir praktiškų pavyzdžių 
mums yra Anglijos lietuvių Sodyba 
Headley Park’e. Ten gyvena nemaža 
į pensiją išėjusių lietuvių, ten vasa
romis privažiuoja atostogautojų, ten 
vyksta jaunimo sąskrydžiai, senimo 
suvažiavimai. Net ir atsiskyrėlis gam
tos mylėtojas turi kur eiti, turi ką 
veikti.

Antras labai sveikintinas pavyz
dys, tai Melboumo Soc. Globos Mo
terų D-jos steigiama dailės darbų 
krautuvė. Senesni žmones, moterys 
tiek pat vyrai, nuoboduliui nustumti 
mėgsta ką nors dirbinėti. Neturint 
tikslo, nėra didelio ūpo, o dabar jau 
bus kur jų darbelius padėti. Pelnas 
ne visada yra svarbiausias dailininko 
tikslas; kartais užtenka, jeigu kas 
nors pažiūri, paliečia, komplimentą 
pasako, pasiteirauja. Šiandien taip 
labai reikalingi musų tautos senesnie 
ji, kurie gyvu pavyzdžiu, savo rankų 
darbais, parodytų mūsų jaunimui pro
tėviu darbštumą, sumanumą ir tau
tinio sodžiaus meno grožį.

Į pensiją išėję nėra seni, bet tik 
atleisti nuo valandinio jungo, daugiau 
laiko turi žmonės. Jie musu bendruo
menės brangiausieji ir reikalingiau- 
sieji, todėl nestumkime jų į tuščias 
sienas, į mirties laukimo eiles, bet 
sodinkime į jiems prideramą garbes 
vietą.

NEAPMOKĖTAS SKELBIMAS 
Perdažau naujai įsikūrusių organiza
cijų iškabas.
Uždažau mirusių organizacijų var
dus.
Užtaisau bendruomeninio gyvenimo 
plyšius ir raukšles.
Kariškoms organizacijoms nušveičiu 
ir perdažau armotas, šautuvus ir šob- 
les.
Sutrumpinu pavardes.

Ta-ka- Ryla Painting Co.
Iš “Mūsų Baliaus Adelaidės 

Pastogės” Nr. 1.
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J. Janavičienė - Keramikos lėkštė.

JOLANTA JANAVIČIENĖ 
TARPTAUTINIAME KERAMIKOS 

KONKURSE.
Liepos 23d. Italijoje atidarytas 

XXX tarptautinis meno konkursas, ku
riame su savo keramikos darbais daly
vauja mūsą menininke p. Jolanta Jana
vičienė. Meno kūriniai į šį konkursą 
yra labai atydžiai atrenkami specia
lios žinovą komisijos, kurią sudaro 
pasaulinio garso menininkai, kritikai 
ir keramikos meno ekspertai. Šioje 
komisijoje dalyvavo:

- Dr. Comm. Vito Agresti, Gene
ralinis Direktorius Antikinio ir dailio
jo meno - Švietimo Ministerijos - Ro
moje.

- Prof. Umbro Apollonio, meno 
kritikas iš Venecijos.

- Prof. Ugo Blasi, kaip atstovas 
amatų ir smulkios pramonės tautinės 

organizacijos Romoje.
- Prof. Hans de Jong, keramikas 

iš Olandijos.
- Arch. Eugenio Gerli, kaip at

stovas Milano Industrinės Planavimo 
organizacijos.

- Dr.-Bredo L. Grandjean, kaip 
vedėjas karališko porceleno muziejaus 
dirbtuvių Kopenhagoje, Danijoje.

- Prof. Salvatore Meli, skulpto
rius - keramikas iš Romos.

- Emilio Scanavino, tapytojas iš 
Milano. ;

Tai šitokią komisiją praėjęs kū
rinys patenka į konkursą. ;

Malonu yra pasveikinti Jolantą, 
kad jos kūriniai praėjo komisiją ir 
yra aukščiausioje meno šventovėje 
įstayti konkursui.

Ta pačia proga norisi pasidžiaug
ti, kad Jolanta Janavičienė sutiko pa
aukoti vieną savo kūrini “Mūsų Pasto
gės“ Spaudos Baliui, kuris įvyks rug
sėjo mėn. 23d. Lidcombėje, gražioje 
ukrianiečių salėje.

Jolanta Janavičiene.

Apyl. Valdybos P-kas dr. S.skapinskas Įteikia Geelongo Liet. 
Bendruomenės vardu A. Skėriui dovaną.

GEELONGIŠKIAI PAGERBĖ SAVO 
BENDRUOMENININKĄ.

Birželio 12d. susirinko gera šim
tinė tautiečių į Bendruomenės Namus 
pagerbti stropu bendruomenės veikėją 
Antaną Skėrį švenčianti 65 metų am
žiaus sukakti.

Nors jubiliatas ir nemėgsta kad 
kas apie jį kalbėtų ir gerbtų, bet be 
to geelongiškiai negalėjo apseiti.

Piramasis pasveikinimo žodi tarė 
Apylinkės Pirmininkas dr. S. Skapins- 
kas, kuris eilė. metų kartu dirbdamas 
gerai pažįsta Antaną kaip labai str opų 
bendruomenės darbininką. Jo žodžiais 
tairiant jubiliatas yra kuklus, darbš
tus, draugiškas, teisingas ir pareigin
gas savo pareigose. Jis daug sieloja
si dėl Geelonge iškilusiu bereikalin
gų ginčų ir kantriai dirba bendruome
nės darbą šiose sunkiose sąlygose. 
Baigdamas savo žodį dr. S. Skapins- 

kas padėkojo mielam bendradarbiui 
jubiliatui už atliktus darbus redaguo
jant Geelongo bendruomenės biuletenį 
o taip pat už pastangas parašyti Gee
longo lietuvių istoriją.

Ta proga Apylinkės Pirmininkas 
iteikė Antanui susirinkusiu vardu me
džio drožinį - gražias stirnaites ir 'pil 
na linksmybės" gaidį. Įteikus dovanas 
nuskambėjo "Ilgiausių Metų“.

Po to jubiliatą sveikino inž. Di
džiulis, Sporto klubo "Vytis" pirminin
kas K. Starinskas, skautų tuntininkas 
A. Karpavičius, p. J. Juška ir dukre
le Irena.

Ta pačia proga buvo atšvęstos ir 
Antaninės, kuriose buvo trys Antanai - 
pats jubiliatas, p. Steponavičius ir p. 
Griškelis visiems užtraukta - “Ilgiau
sių Metų“.

Skabeikiškis.
***

Elena Jonaitienė.

ALEKSANDRAS SOLŽENICINAS- 
jc-. u •. . . *7r '

VIENO RAŠYTOJO LIKIMAS

1. Cenzūros galia.
1970m. spalių 8d. Švedijos Nobe

lio Akademija nusprendė tų metų lite
ratūros premiją skirti Sovietų Sąjungos 
rašytojui rusui Aleksandrui Solženi- 
cinui.

Tas paskyrimas atkreipė pasau
lio dėmėsi į virš Solženicino galvos 
siaučiančią kontroversijos audrą, dar 
kartą pabrėžiančią, koki vargą turi 
pakelti didelis rašytojas, o ir visokia 
kūryba diktatūrinio rėžimo prislėgta
me krašte.

Nebe pirmą kartą genialiausi kū
rėjai kenčia persekiojimą ar bent pa
nieką savo krašte ar savo laikotarpyje. 
Apdovanoti didesniu jautrumu ir gi
lesne įžvalga negu daugumas kasdie
nybėje paskendusių jų bendralaikių, 
jie lengviau įžiūri laiko negeroves ir 
jas iškelia, pagarsina, tuom pasidary
dami pavojingi tų negerovių autoriams 
ir palaikytojams. Todėl dabartis juos 
persekioja, o ateitis jiems dėkinga. 
Ir kuo labiau diktatoriškas krašto rė
žimas, tuo labiau suvaržyta rašytojo 
laisvė.

Rusijoje rašytojų persekiojimas 
yra senesnis negu Sovietų Sąjunga. 
Caras Nikalojus I pats asmeniškai 
cenzūravo Puškino raštus ir jį paže
mindamas per savo policijos agentus 
privedė prie per ankstyvos mirties. 
Kai kitas genialus peotas - Lerman- 
tovas drįso protestuoti prieš Puškino 
sunaikinimą, Nikalojus jį ištrėmė į 
Kaukazą. Nėra abejonės, kad ištrėmi
mas . buvo tikroji Lermantovo mirties 
priežastis.

Sovietai irgi pasmerkė visą, eilę 
praeities rašytojų,kaipo kenkiančių 
komunistiškąją! ideologijai. Patys 
prisimename, kaip Tolstojaus ir Dos
tojevskio raštai buvo išiminėjami iš 
bibliotekų, nors šiandien jie ir vėl pri- 
pažįstami didžiausiais rusų rašyto
jais.

Žinoma, ne tik Rusijoje didelių 
rašytojų balsai buvo tildomi ir slopi
nami dėl jų skelbiamų minčių, kurios 
atrodė pavojingos viešajai nuomonei ir 
tvarkai dėl jų išreikštos laikotarpio 
ir vadovų kritikos, o kartais, kaip Hit
lerio Vokietijoje, ir dėl autorių rasės. 
Heinrich Heine tame nelemtame laiko
tarpyje neskaityta poetu.

Šiandien ir laisvuose Vakarų kraš
tuose administracinė ar viešosios nuo
monės cenzūra turi galia veikalus iš
kelti ar numarinti. Rašytojo žodžio 
varžymas ir čia ne naujiena. Ir vis 
dėl to, Solženicino pavyzdis stebina 
dvidešimtą amžių ir rodo, kad nors 
skundžiamės vienokiu ar kitokiu žo
džio, nuomonės, spaudos varžymu, kai 
kuriose santvarkose tas varžymas yra 
pasiekęs sunkiai įtikimų proporcijų.

2. Aleksandro Solženicino gyvenimas.

Solženicino raštai neatskiriami 
nuo jo gyvenimo. Paviršutiniškai žiū
rint jie atrodo preciziški, detalūs liu
dijimai apie žmogaus ir ypač intelek
tualo persekiojimą dabartinėje Sovie
tų Sąjungoje. Jo pasmerkimas Sovie
tuose tą įspūdį lyg ir patvirtina. Ta
čiau Solženicinas nėra nei propogan- 
distas, nei anti - komunistas, nei Va
karams pataikautojas, nei sensacijų 
ar pelno ieškotojas. Jis - rusas, ku
riam už Rusijos gyvenimas neįmano
mas, įsitikinęs komunistas (nors par
tijoje jam nebėra vietos), rašytojas, 
kuriam jo kūryba ir moralinė bei visuo
meninė už ją atsakomybė yra svarbes
nė negu materialinis apsirūpinimas, 
saugumas, netgi pats gyvenimas. Savo 
rašytojo pareigą 1970m. jis taip susu
mavo:: "Mano sąžinė švari, nes kaipo 
rašytojas atlikau savo pareigą. Niekas 
negali tiesai užtverti kelio. Aš gi už 
tiesos skelbimą esu pasiruošęs ir 
mirti“.

Aleksandras Solženicinas gimė 
1918m. Kaukaze. Užaugo Rostove 
prie Dono. Rostovo universitete stu
dijavo fiziką ir matematiką. Universi
tetą baigė 1941m. Studijas baigęs pra
dėjo dirbti kaip gimnazijos mokytojas. 
Tačiau pradėtas darbas buvo po dviejų 
mėnesių nutrauktas į Rytus žygiuojan
čios vokiečių kariuomenės. I941m. 
spalių m. vos du menesius pąmokyto- 
javęs. Solženicinas išėjo į kariuome
ne, o po metų vadovavo artilerijos ba
terijai. Pasižymėjo kaip gabus ir nar
sus karininkas. Iki 1945m. vasario 
mėnesio kovojo įvairiuose frontuose, 
pasiekė kapitono laipsnio ir buvo ap
dovanotas dviem ordinais.

Tada jis pirmą kartą susidūrė su 
stalinistinio rėžimo pačia grubiausia 
forma. 1945m. dar aktyviai tebetarnau
damas kariuomenėje jis buvo netikėtai 
areštuotas ir pakaltintas, buk nuo 
1940m. skelbęs prieš sovietinę propa
gandą ir siekęs sukurti slaptą organi
zaciją. Iš tikrųjų, privačiuose laiškuo
se šeimai ir dienoraštyje jis buvo iš
drįsęs pakritikuoti Stalino administra
ciją. 1945m. liepos m. specialus poli
cijos teismas ji už akių pasmerkė, as
tuoniems metams koncentracijos sto
vyklos. Ta nelauktą bausmę pilnai iš
tarnavo dalinai eilinėse koncentraci
jos stovyklose, dalinai specialiame 
Maskvos kalėjime, i kurį buvo patal
pintas kaipo gabus fizikas- matema
tikas. Aštuoni kalinio gyvenimo metai 
gyvai atsispindi jo dviejuose veika
luose; koncentracijos stovyklos apra
šytos trumpame romane "Ivano Deni- 
sovičiaus gyvenimo viena diena“ o iš
gyvenimai specialiame Maskvos kalė
jime - plačiame veikale; “Pirmasis 
Ratas“.

Taigi normalaus gyvenimo Solze- 
nicinas teturėjo iki 23m. amžiaus. Nuo 
tada sekė keturi metai fronto ir aštuo
ni metai kalėjimo. Tačiau neužteko ir 
tų dvylikos atsiskyrimo ir neapsakomo 
skurdo bei kentėjimo metų. Ištarnavęs 
pilna bausmę jis nebuvo paleistas na
mo. 1953m. jam pranešta, kad nuteis
tas - ir vėl už akiu - visam gyvenimui 
ištrėmimui į Kazakstaną. Paskirtas 
gyventi Dzambul rajone begaliniai sun
kiose klimatinėse ir fizinėse sąlygose 
kasdieninėj policijos priežiūroj, pažy. 

metas nusikaltėlio - tremtinio ženklu. 
Ten ji ištiko dar kita nelaimė: susir
go vėžiu. Kai liga pasidarė nebepake
liamai kankinanti, ji pasiuntė gydymui 
į Taškentą. Išgyvenimai tremtyje ir 
gydymas Taškente davė rėmus antram 
didžiuliui veikalui “Vėžio Palata“.

Taškente, kur tikėjosi tik leng
vesnės bet greitos mirties, jo liga bu
vo sustabdyta ir iš ligoninės išėjo da
linai pasveikęs.

Tuo tarpu, po Stalino mirties So
vietų Sąjungoje gyvenimas pradėjo 
keistis. Iškilęs Krušciovas skatino 
reakciją prieš stalinistinio rėžimo ek- 
cesus ir prieš Stalino asmenybės kul
tą. 1956m. 20-tas komunistų partijos 
kongresas atrodė žadąs pozityvių pa
keitimų, policinės diktatūros sušvel
nėjimo! Kaip daugelis kitų, taip ir Sol- 
ženičinas buvo atleistas iš ištrėmimo 
ir 'rehabilituotas’. Aukščiausias So
vietų teismas peržiūrėjo jo bylą ir 
nusprendė, kad 1945m.kaltinimai buvo 
neparemti ir panaikino specialaus po
licijos teismo sprendimą. Taip paga
liau jis galėjo grįžti į Rusiją kaip 
laisvas žmogus.

Po 15 metu atsiskyrimo Solženi
cinas ieškojo ramybės, palaipsninio į 
gyvenimą sugrįžimo ir ypač sąlygų 
ant pbpierio išreikšti veikalus, kurie 
per kentėjimo ir tremties metus jo są
monėje išaugo ir išsivystė. Taigi 
vengdamas metropoliu jis apsistojo 
Riazanėj, gavo fizikos mokytojo dar
bą, apsigyveno mažam butely ir tikė
josi pagaliau suradęs fiziniam ir dva
siniam atsigavimui ir ypač būtinybe 
virtusiai kūrybai reikalingą ramybę. 
Visas jo gyvenimas turėjo būti skirtas 
kūrybai. Tačiau neužilgo jo kūryba 
pavirto į jo gyvenimą ardančią jėgą ir 
gąsdinantį liudijimą pasauliui, kad 
Stalino teroro laikotarpis nebuvo koks 
baisus nesusipratimas, laiku pastebė
ta ir vėl atitaisyta klaida, bet kad ir 
šiandien Sovietų Sąjungoje nėra vie
tos laisvai minčiai, laisvam žodžiui, 
laisvai kūrybai, net jei ji išplaukia iš 
giliausio moralinės pareigos savo kras 
tui ir visai žmonijai pajautimo.

(Bus daugiau)
Mūsų Pastogė Nr. 30. 1972.7.31 psl. 5.
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mirus, jo švogerį Valentiną Jonušą ir visą šeimą nuoširdžiai užjau
čiame. ;

Wollongongo Liet. Apylinkė.

AUSTRALIJĄ PALIKUS
„ Antanas

Savo artimųjų,ir draugu išlydėtas, 
liepos 17 dieną palikau Australijos 
krantus, išskrisdamas ilgai penkių 
mėnesių pasaulinėn kelionėn, todėl 
kurį, laiką ir mano skyrius pakeis savo 
pavadinimą ir savo turini, nes tai bus 
Įspūdžiai iš Įvairių pasaulio valsty
bių, esančių 4-se pasaulio kontinen
tuose.

Puikus Indonezijos bendrovės 
Garuda, kas jų kalboje reiškia jų tau
tinį paukštį, panašų į ereli ir gyvenan
tį aukštai kalnuose, lėktuvas šešių 
valandų laikotarpyje, padarąs netoli 
3000 mylių, nusileido kurortinėje In
donezijos saloje Bali. Tai yra vadi
namas “Pači f i ko Rojus”.

Kaip ir visa Inodenzija ir jos 
paskiros salos turi gilią ir įdomią 
istoriją. Legenda sako, kad senoveje 
ši sala buvo sujungta kartu su didžiu 
le Javos sala ir vienas Javos kara
lius išvaręs savo neklaužadą sūnų, 
liepė eiti link Bali ir kai tas dingo 
jam iš akių, tai jis rankos mostu at
skyrė ši žemės plotą, užleisdamas 
vandeniu.

Sala, yra viena iš mažiausių Indo
nezijos salynų. Turinti 2.095 kvadra
tinių mylių. Saloje yra keletas kalnų, 
apie kurios taip pat yra nemažai mito
loginių pasakojimų. Saloje gyvena 
apie 2.5 milijono gyventojų, kurių 
gyvenimas yra gana vargingas, nes 
yra nemažas trukumas bėgančio van
dens. Kaip ir visi kiti indoneziečiai, 
vietiniai gyventojai yra Malajų ir Po
lonezuos rasių mišinys. Baliečiai 
yra labai religingi z'monės ir yra vie
ni iš tų retu žmonių, kurie visa savo 
dėmesį kreipia ne į vandenį, bet į kal
nus ir iš ten tekančios upės jiems yra 
šventos, nes jų Įsitikinimu ir. dievai 
gyveną kalnuose.

Šiuo metu dar ši sala yra nesuko- 
mercinta, nors bijomasi, kad smarkiai 
plaukiantis amerikiečių, japonų ir aus
tralų kapitalas ją labai greitai suko- 
mercins.

Važiuojant iš aerodromo į Bali 
Beach Hotel, kuris stovi ant pat jū
ros kranto, yra labai modemiškas, 
oro vėsinimas, teko mažuose kaime
liuose matyti šimtus visokiausio am
žiaus moterų, nešančiu sunkius dide-
liūs pintus krepšius ant savo galvos, 
kai tuo tarpu vyrai, daugiau jauni, 
visur važinėja dviračiais. O tų dvira
čių, mažų vežimėlių, traukiamų ark
liais, dar gyvenime tiek daug nesu ma
tes.

Bevaikščiojant po kaimelius ma
tėsi gana nemažas skurdas, nuogos 
moterys besimaudančios ir vaikus 
beprausdamos gana purviname upelio 
vandenyje, kai daugiausiai vyresnio 
amžiaus žmonės gana sunkiai dirba 
vandens apsemtuose ryžių laukuose.

PADĖKA
Nuoširdžia^ padėką reiškiame “Palanga Travel” savininkams 

ponams Cibams už tvarkingai pravestą kelionę aplink pasaulį.
Visiems linkime pasinaudoti p. Cibų patarnavimais kurie nori 

keliauti į Lietuvą arba aplink pasaulį.

mirus, žmoną Oną, sūnų Arvydą, dukras Nijolę ir Jūratę, bei jų šei
mas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kudžiu, Kranų ir Sagačių šeimos.
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Laukaitis.

Vietiniai gyventojai pasižymi 
savo tautiniu menu, kur jų paveiks
luose medžiai tampa šventovėmis fan
tastinių paukščių ir beždžionių, kai 
vaizduojamos naktys paslaptingų dva
sių ceremoniniams festivaliams. Jų 
ruošiami religiniai festivaliai, su jų 
fantastiniais šokiais ir nepaprastai 
gražiais drabužiais yra kažkas nepa
prasto. Jų primityvus šokiai ir erotiš
ki medžio drožiniai bei paveikslai, 
bijomasi, kad gali turistų būti išnau
dojami pornografiniams tikslams, ko 
vietiniai nežino ir viskas tas pas juos 
yra tik religinis, primityvaus gyvenimo 
formų išreiškimas.

Vesti ir sukurti šeima čia yra la
bai populiaru , nes sakoma jei vyras 
yra viengungis, tai po mirties jis visą 
gyvenimą turės išmatomis maitinti 
varnas ir dirbti visus moteriškus dar
bus, kai moteris likusi viengungė, bus 
čiulpiama didžiulių kirmėlių. Skyrybos 
kaimuose yra labai lengvos. Vyras tik 
turi pranešti savo kaimo vyresniajam, 
kad jis vedybas pabaigė ir moteris 
turi tada grįžti pas savo tėvus, kai 
vaikus turi auginti vyro šeima. Vyras 
gali turėti ir kelias žmonas, nors vi
suomet pirmoji yra šeimos galva.

Saloje yra priskaitoma virš 1000 
šventovių esančių prie namų, viešų 
maudyklių, kur visi maudosi nuogi ir 
kurios yra paskirtos ežerų ir upių dva
sioms. Šiose didesnėse šventovėse 
vyksta dažnai festivaliai, tarp kitko ir 
labai populiarios gaidžių rungtynės.

Pirmąjį vakarą mūsų hotelio pui
kiame kieme vyko irgi didžiulis festi
valis. Neklysiu pasakydamas, kad bu
vo turbūt nemažiau 200 . skirtingų šaltų, 
karštų, vietinių ir europietiškų valgių, 
įvairiausių saldumynų ir dar niekada 
iki šiol nematytų man vietinių vaisių. 
Po tokios vakarienės sekė vietiniai 
šokiai, palydint jį tautiniai muzikai, 
kas butų kaip plaktukais mušama cim
bolai, palydint būgnams. Vaizdas la
bai gražus ir įspūdingas.

Šiandien apžiūrėjau jų menininkų 
galerijas, medžio drožinėjimo dirbtu
vėlės ir visokiausiu aukso, sidabro 
ir paprastų metalų papuošalų dirbimo 
vietoves. Tas viskas daroma turis- 
tmas, nes Bali sala į Indonezijos vals
tybės iždą atneša gana nemažas paja
mas.

Be savo meno šioje saloje galima 
rasti labai puikių is" akmens iškaltų 
skulptūrų ir vietinės architektūrinės 
statybos, ypatingai šventovių staty
boje.

Salos gyventojai yra labai drau
giški, malonūs, visuomet nori turistui 
padėti. Vyrai ir ypatingai moterys yra 
gražūs, gracingi. Bali sala yra tikra 
poilsio vieta, nesugadingta dar vakarie 
tiškų biznierių įtakų

S. Grybiene. ;
S. Šaparienė,

MOTERYS 
VARPAS 43 - 

MEL. UNIVERSITY IT.
Po įtikinančios pergalės mūsų 

merginos užbaigė pirmą pirmenybių 
ratą patogiai įsitvirtindamos pirmoje 
vietoje. Taškus pelnė: L. Smilgevi
čiūte 13, L. Pikelytė 8, B. Pikelyte 
6, R. Šidlauskaite 6, A. Tamošiūnai
tė 6, E. Vyšniauskaitė 4, V. Katiliū
tė 0.

MERGAITĖS 18M.
VARPAS 19 - CHURCH 28.

Merginos sužaidė labai gerai ir 
iškovojo gražią pergalę prieš vieną 
iš pirmaujančiu komandų. Pirmas 
puslaikis buvo sužaistas be priekaiš
tų. Greitos ir tikslios pasuotės. Grei
ti prasiveržimai. Kietas gynymas. 

Mielam Bičiuliui,

Alfonsas Barzdys.
krematoriume, kur pamaldas atlaikė ir 
gražų, jausmingą pamokslą pasakė 
Kun. Dr. P. Bašinskas. Brisbanės 
Liet. Bendruomenes ir artimųjų bičiu
lių vardu atsisveikino S. Sagatys. Už
baigus pamaldas, velionis Alfonsas 
Barzdys, iš “tape recorder” grojant 
“Lietuva brangi mano tėvynė”, paleng
va uždangos nuo mūsų buvo atskirtas.

Alfonsas paliko liūdinčius: žmo
ną Oną, sūnų Arvydą, dukras Nijolę 
Stelmokienų ir Jūratę Ivinskienę ir jų 
šeimas.

Ilsėkis ramybėje Alfonsai.
S.S.

BRISBANE 
MIRĖ ALFONSAS BARZDYS

Netekome tauraus lietuvio Alfon
so Bar z d ži o.

Šių metų liepos mėn. 9d. po sun
kios ligos mirė Lietuvos Karo Akade
mijos vyr. leitenantas Alfonsas Barz- 
dys palikdamas didelę spragą mūsų 
mažame Brisbaniečių lietuviu būrely
je.

Velionis Alfonsas Barzdys buvo 
gimęs 1905m. sausio mėn. 11d. ūki
ninko šeimoje prie Kretingos miesto. 
Mokinosi Kretingoje ir Karo Mokyklo
je Kaune. Baigęs Karo Mokyklą jaun. 
leitenantas A. Barzdys buvo paskir
tas į Ulonų pulką Alytuje, o vėliau 
perkeltas į Karo aviaciją Kaune. Savo 
pamiltą tarnybą kariuomenėje, dėl su
sidėjusių aplinkybių Alfonsas turėjo 
palikti ir iki bolševikų okupacijos dir
bo pasienio policijos rajono viršinin
ku Klaipėdos Krašte. Australijoj Al
fonsas beveik visą laiką išdirbo Bris- 
banės miesto susisiekimo srityje.

A. Barzdys buvo ramaus būdo ir 
kuklus žmogus. Gausiai rėmė medžia
giniai lietuvišką spaudą ir lietuviškas 
organizacijas. Reta lietuviška knyga 
buvo jo nenupirkta. Išgirdęs lietuviš
kas dainas dažnai ašaras nubraukdavo. 
Nemėgo Alfonsas kalbėti apie kitus 
ar kitų veiklą kritikuoti. Mėgiamiau
sia jo pasikalbėjimų tema buvo musų 
tautos reikalai - jaudindavosi, kad 
dalis mūsų jaunimo jau nebemoka lie
tuviškai kalbėti.

A. Barzdys, dalyvaujant gausiam 
brisbaniečių būriui, buvo palaidotas

ALFONSUI BARZDZIUI

Metimai iš gerų padėčių. Antrame 
puslaikyje pas musiskes pradėjo 
rodytis nuovargio žymės, nes rungty
nėmis susirinko tik 5 žaidėjos, ir 
teko pasitenkinti 11 taškų laimėjimu. 
R. Šidlauskaitė 10, A. Tamošiūnaitė 
10, E. Vyšniauskaitė 9, K. Cesnaitė 
6, V. Dagytė 4.

♦M
MERGAITES 16M. 

VARPAS 24 - 
PORT MELBOURNE 10

Po ilgos pertraukos mergaitės 
"apdovanoja mus pergale. Džiugu maty
ti, kad naujosos žiaidėjos rodo gra
žia pažangą ir stropiai talkininkauja 

veteranėms”. D. Muceniekaite 12,
R. Statkute 8, A. Lekniutė 0, V. Dai- 
nutyte 0, L. Rubaitė 0, C. Žemaity
tė 0.

**«
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MŪSŲ. MOTERYS DIRBA!
Melbourne. Kiekvienoje lietuvių 

bendruomenėje yra įvairių įvairiausių 
organizacijų bei draugijų. Gal tų drau
gijų mes čia net ir per daug turime. 
Kai kurios iš jų labai mažai ką nu
veikia bet moka save plačiau išsirek- 
lamuoti bei pasigirti. Bet vis tik rei
kia pripažinti, kad yra ir tokių drau
gijų, kurios gal mažiausia apie savo 
veiklą kalba, bet daugiausia dirba. 
Kaip tik apie vieną tokią norėčiau 
trumpai pakalbėti. Tai mūsų Melbourne 

. Socialinės Globos Moterų Draugija, 
kuri šių metų rugpiūčio mėn. 5-6d. 
švenčia 20 metų sukaktį. Kiek daug 
darbų mūsų moterys per tą 20 metų 
nuveikė, tai aš neturėdamas jų darbų 
statistikos visų neišvardinsiu. Tikiu, 
kad mūsų moterys jau nebus tokios 
kuklios, na ir pačios pasisakys ką 
tokio žymesnio atliko.

Jos turi savo darbo sritį - Susir
go ir paguldytas į ligoninę koks nors 
mūsų bendruomenės narys, aplanko jį 
mūsų moterys, paguodžia, pradžiugina 
ir suramina. O jei tam ligonui yra 
reikalinga kokia nors paslauga ar 
pašalpa - moterys parūpins. Rašan
čiam si as eilutes pačiam teko patirti 
draugišką ir nuoširdžią mūsų moterų 
globą. Ne vien tik moralinę paramą 
mes iš jų gauname, bet ir materialinę. 
Pakliūna į vargą ir skurdą kokia nors 
pensininku šeima, moterys ateina 
jiems į pagalbą. Numiršta koks nors 

prąsigėręs viengungis. Jokių giminių 
jis nuturi, testamento nepadaręs. Net 
ir jo paskutinės sudėvėtos šliures 
atitenka valdžiai ir nėra kas jį pa
laidotų. Vėl čia į pagelba ateina tos 
mūsų gailestingos samarietes ir tą 
vargšą palaidoja. Visi tokie darbai 
kaip šelpimas, paskolos davimas, 
laidojimas pareikalauja nemažai iš
laidų. Kur gi tos mūsų gailestingos 
moterėlės surenka didesnę sumą do
lerių? Jos šiek tiek užsidirba fizinį 
darbą dirbdamos virtuvėje, indus 
plaudamos ir bulves skusdamos. 
Neperdedu, tikra tiesa! Kada tik būna
Melb. lietuvių namuose koks nors 
balius, pobūvis ar kieno nors vardi
nes, maistą gamina veik visada M.S. 
G.M. D-ja. Biznio sumetimais mūsų 
moterys patarnauja ir svetimtaučiams. 
Jei Melb. Lietuvių Namus nuomuoja 
svetimtaučiai dėl vestuvių ar kitokių 
subuvimu, tai moterys uždarbiauja 
maistą paruošdamos. Jei tik kiek 
daugiau kasoje susiranda dolerių, jų 
parama visur didesnė. Gana nemaža 
suma yra paaukavusi ir Melbourne 
Lietuviu Klubo namams.

Taigi musu moterys dirba. Bet 
su gailesčiu tenka konstatuoti, kad 
jų draugijoje narių skaičius nedide
lis. Na ir kiek man teko pastebėti, 
tai draugijos narės jau veik visos 
senesnio amžiaus moterys. Ar jūs, 
mielos ponios, nedarote nieko, kad i 
savo veikla įtrauktumėte musu jau
nuoles? Greitu laiku jau ir jūs pase-

National service
You should know these facts 
AU young men turning 20 years of 
age between 1st July and 31st 
December this year must register for 
National Service now.
If your 20th birthday falls between 
the 1st July, 1972 and 31'st December, 
1972 you must register within the 
period 24th July, 1972 and 7th 
August, 1972.
If you are not of Australian or British 
nationality you still must register. 
National Service applies to young 
men of all nationalities residing in 
Australia whether born here or not.
If you fail to register you will be 
liable to be called up for service 
regardless of the result of the ballot 
and may also be liable to a fine of 
up to $200.
Registration forms are available from 
District Employment Offices of the 
Department of Labour and National 
Service and Post Offices, and contain 
detailed instructions.

Exemptions
The classes of persons who are 
exempt from the liability to register 
are described in a leaflet "Information 
on National Service” which is pro
vided with each Registration Form. 
Further information is obtainable 
from the National Service Registra
tion Office in any capital city or a 
District Employment Office of the 
Department of Labour and National 
Service.
REGISTER NOW

S

-h. AUSTRALIA^

nėsite (atleiskite man už tokį išsi
reiškimą) ir jūsų veikla susilpnės. 
Darykite viską, kad į savo draugiją 
pritrauktumet jaunuolių.

O vis tik nelengvas tas S.G.M. 
D-jos darbas. Melb. lietuvių namuose 
vyksta koks balius ar kitokis subu
vimas. Kada salėje susirinkę svečiai 
geria, šoka ir linksminasi, jūs virtu
vėje skutat bulves, verdat ir plau- 
nat indus. O gi tikriausia ir jus norite 
sykiu pasilinksminti. Pasibaigus 
baliui mes einame namo. Gi jūs varg
šės dar negalite eiti namo. Jums rei
kia nuvalyti stalus, suplauti indus, 
išvalyti virtuvę ir viską palikti tvar
koje. Gi mes eidami namo po puikių 
vaišių tankiausia net dėkui mūsų mo
terims nepasakom.

Dabartiniu metu Melb. M.S.G.D. 
vadovauja veikli ir energinga p. E. 
Seikiene. Ji yra ne vien tik gera ad
ministratorė, bet puiki šeimininke. 
Baigdams savo išsireiškimą, linkiu 
Melb. M.S.G.D-jai geriausios sėkmės 
jų veikloje, taipogi pageidauju kad 
jos turėtų daryti viską, kad į savo 
draugijos veiklą įtraukti daugiau jau
nų moterų, kurios joms pavargus galė
tu tęsti darbą. Sėkmės jums!

P. Viengungis.
«««

Manoji blogesnė
— ‘Mano žmona sučiupo 

pinigus ir pabėgo.
— Manoji blogesnė: Visą 

uždarbį išleidžia ir niekur 
ga.

visus

mano 
nebė-

S. Gaidelis, S.J.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas.
Jo Šventenybė popiežius Paulius 
rugpiūčio mėnesiui M.A. nariamsVI

skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją - Kad vis geriau Įsi
sąmonintume esą Kristaus kunigystės 
dalininkais.
misijų - Kad nesenai pakrikšty
tieji nuoširdžiai bendradarbiautų su 
Šv. Dvasia Dievo karalystės platini
me tarp tautų.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI JĖ
ZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Sename Testamente kunigai buvo 

labai privilegijuotose pozicijose kiek 
liečia santykiavimą su Dievu. Prisi
minkime bent kun. Zakariją įeinantį 
į Švenčiausiąją šventyklos vietą smil
kalų aukotų, kai tuo tarpu visa žmonių 
daugybė stovėjo ir meldėsi lauke 
(žiūr. Lk. 1,10).

Su Viešpaties Jėzaus Kristaus 
atėjimu Senojo Įstatymo kunigystės 
prasmė žymiai pasikeitė. Jos vietą 
užėmė tai, ką Dievas buvo išprana- 
šaves per Mozę: “Ir jūs man būsite 
kunigiška karalija ir šventoji tauta” 
(Išėjimo knyga 20,9). Ši tikinčiųjų 
kunigystė būtent mena - ką Kristus 
nusipelnė savo gyvenimu, mirtimi ir 
prisikėlimu, yra dabar prieinama mums 
visiems, pasak Sv. Povilo apaštalo 
žodžius: “Kurie tik esate pakrikšty
ti Kristuje, tie apsivilkote Kristumi. 
Čia nebėra nei žydo, nei graiko, ne
bėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra 
nei vyriškio, nei moteriškės, nes jūs 
visi esate vienas Kristuje, Jėzuje” 
(Gal. 3,27). Taip pat ir Šv. Petro 
apaštalo pirmame laiške yra aiškiai 
pažymėtas mūsų buvusių pozicijų ku
nigystės atžvilgiu pasikeitimas: “Bet 
jūs esate išrinktoji giminė, karališko
ji kunigystė, šventoji tauta, įsigytie
ji žmones, kad skelbtumėte dorybes 
to, kurs pašaukė jus iš tamsybių į 
savo įstabia šviesą” (IPetro 2,9). ,

Tad besidžiaugdami mums Nau
jajame Testamente skirtomis privile
gijomis, vdėkokime Viešpačiui nuo
širdžiai Sv. Jono apaštalo Apreiškimo 
žodžiais: “Jėzus Kristus, kurs yra 
ištikimas liudytojas, numirusiųjų pirm- 
gimis ir žemės karalių kunigaikštis, 
kurs mus mylėjo ir apiplovė mus savo 
krauju nuo mūsų nuodėmių, ir padarė 
iš mūsų karalystę ir kunigus Dievui, 
savo Tėvui; Jam garbė ir viešpatavi
mas per amžių amžius. Amen”. (Apr. 
1,5).

Q
TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija* 

Talka.
Moka už indėlius 5% metinių palūkanų 

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

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

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

North Melbourne.
TALKA, Box 4051, GPO Melbourne 
3001
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PRANEŠIMAS

RAMOVĖNŲ. SUSIRINKIMAS.
Š.m. rugpiūčio mėn. 6d. (sekma

dienį) 1 vai. tuoj po pamaldų, Lidcom- 
bės parapijos salėje, šaukiamas vi
suotinis LVS “Ramovė’’ Sydney Sky
riaus narių susirinkimas.

Pagal LVS “Ramovė” Statutą 
45 par. nurodytu laiku kvorumui nesu
sirinkus, už ‘/ž vai. susirinkimas bus 
laikomas teisėtų, nepaisant susirinku
sių skaičiaus.

DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Balsams skaičiuoti Komisi

jos rinkimai,
4. Valdybos pranešimais

(a) pirmininko.
(b) iždininko.

5. Kontrolės Komisijos praneši
mas,

6. Diskusijos dėl pranešimų ir 
apyskaitos tvirtinimas,

7. “Mūsų Pastogėje” “Ramovė- 
no” straipsniu^ nagrinėjimas ir nutari
mai,

8. Einamieji reikalai ir
9. Susirinkimo uždarymas.
Visiems nariams yra būtina susi

rinkime dalyvauti. *
LVS “RAMOVE” Sydney Skyriaus 

VALDYBA.
***

GEELONGAS
Graži ilgo vedybinio gyvenimo 

sukaktis.
P.p. Elvyra ir Vladas Stuikevi

čiai š.m. liepos 8d. iškilmingai pami
nėjo savo gražią 40 vedybinio gyveni
mo sukaktį.

Minėjimo dieną kun. P. Dauknys 
palaimino sukaktuvininkus bažnyčioje 
ir pamoklse nušvietė jų ilgaę šeiminini, 
gyvenimą. Pamaldoms suteikė iškil
mingumą p. J. Juškos vargonavimas ir 
giedojimas. Pamaldose dalyvavo ke- 
liosdėšimtis svečių.

Liet. Bendr. namsuose prie turtin
gai Mot. Draugijos, p. Skapinskienės 
vadov.z paruoštų stalų, sukaktuvinin
kus sveikino Apyl- valdybos pirminin. 
Dr. S. Skapinskas, kun. P. Dauknys, 
inž. K. Starinskas ir dukros Dana ir 
Jane. Sveikintojams ir svečiams už 
linkėjimus ir dovanas padėkojo p. 
Vladas.

E. ir VL Stuikevičiai nepailsta
mai dirba Liet, bendruomenėje nuo 
pat atvykimo į Geelongą 1952m. P. 
Elvyra ilgametė Choro dainininkė,
Mot. Draugijos vald. narė. Savo darbu 
dažnai talkina visokiems parengimams 
P. Vladas jau virš 20 metų kaip yra 
Parapijos tarybos narys, bažnyčios 
maršalka. Kelių kadencijų Apyl. vai“ 
dybos ir Rev. komisijos narys. Šiuo 
metu valdyboje eina Liet. Bendr. na
mų ūkvedžio pareigas. Jau kelinti 
metai kai yra Tautos Fondo atstovas 
Geelonge.

E. ir V.- Stuikevičiai kilimo kė
dainiškiai. Vladas karinę prievolę 
atliko šauniame Gusarų pulke 
j. psk. laipsnyje. Vėliau tarnavo Tei
singumo ministerijos žinyboje. Vede 
Elvyrą Damašauskaitę 1932m. liepos 
1d. Užaugino dvi dukras, kurios jau 
turi savo šeimas.

P.p. Elvyros ir Vlado ilga, vedy
binę sukaktį paminėti atsilankė di
delis būrys geelongiškių lietuvių ir 
kitataučiu draugų. Vaišes gražiai pra
vedė Dr. S. Skapinskas. Griausmingai 
sugiedota “Ilgiausių Metų” ir kelta 
šampano taurės. Vladas tik liepos 
5d. turėjo savo 60-ji gimtadieni valdy
bos bendradarbiai atžymėdami tai, 
įteikė jam kuklią dovanėlę.
“ A. Skėrys.
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PAPILDOMAS PRANEŠIMAS.
1972.m. rugpiūčio 5d.,; 1 vai. po

piet, Melbourne Socialinės Globos Mo
terų D-jos 20-ties metų jubiliejaus 
proga Įvykstanti DISKUSIJŲ, POPIETĖ 
turės šią programą:

1. 20-ties metų veiklos apžvalga 
- p. V. Kuncaitienė. P- V. Morkūnienė.

2. „Socialinis darbas medicinoje - 
p. D. Žilinskienė.

3. Pranešimas apie Sydney
Liet. Sodybą — O. Bauziene

4. Motina Teresė iš Kalkutos - 
Bakąitiene (Katalikų M. ; D-įa).
5 Žvilgsnis ateitin - p. E. Sei

ki en e.
Diskusijų moderatorė - D. Simankevi- 
čiene.

Pertraukos metu, ten pat, Lietu
vių Namuose, Įvyks lietuviškų išdir
binių PARDUOTUVĖS atidarymas. 
Tą pačią dieną, 7.30 vai. vakaro įvyks
ta

O

p.

Koncertas - Vaidinimas.
VALDYBA.

DAR KELETĄ ŽODŽIU APIE 
"LIETUVIU SODYBĄ" 

SYDNEJUJE.
Nesenai buvo rašyta “M.P.” 

apie Liet. Sodybos paskirtį, kūrimo 
pradžią, visus su tuo susijusius sun
kumus ir jau turimus du pastatus (po du 
butus kiekviename name).

Šiuo metu turim 4 gyventojus. ’ 
Pats pirmasis įsikūręs gyventojas yra 
p. Osinas. Jis daug laiko praleidžia 
saulėtoj verandoj prie knygų,

Sekantis apsigyveno p. Sereika. 
Jis labai sėslus žmogus - 21 metus 
praleido toj pačioj darbovietėj. Dirb
damas taupe senatvei. To rezultate 
įsigyjo gražų butelį, apsistatę nau
jais gražiais baldais ir patenkintas gy
vena savųjų tarpe. Jis vikrus, energin
gas ir draugiškas žmogus.

Trečią butą įsigijo p.p. Sabaliaus • 
kai - Peters. ;Tai Škotijoj gimę lietu
viai. Prieš karą emigravo į Australiją, 
kur praleido eilę metų. 1948m. dėl 
šeimyninių aplinkybių, grįžo atgal į 
Angliją, kur dirbo iki pensijos am
žiaus. Praleisti senatvę vėl sugrįžo 
į saulėtą Australiją, kur anot jų “meš
keriojimo sezonas niekad nesibaigia’’. 
Malonūs jie žmonės, visad pasiruošę 
kaimynystėj padėti kitiem.

Liko tik vienas neužimtas butas.
Netolimoj ateity bus pradėtas an

tras statybos etapas. Tam tikslui tel
kiamos lėšos. Kaip ir anksčiau bus 
prašoma mielų tautiečių paremti mate
rialiai ir 
darbe.

moraliai tame nelengvame

Liet.
• lietuviai

(nebūtinai 
pagal ‘means test’) ir iš bet kurios 
Australijos valstijos.

Šių metų gale Lietuviu Dienu daly 
viai turės gerą progą apžiūrėti Lietu
viu Sodybą.

Syd. Liet. Mot. Soc. Globos D-ja. 
Pastaba: Smulkesnės informacijos tei
kiamos raštu ar žodžiu: 8 Lambert 
Rd., Bardwell Park. N.S.W. 2207. 

Telef: 592608.

Sodyboj apsigyventi gali 
sulaukę pensijos amžiaus 
gauną senatvės pensijas

JUBILIEJINIS j^įONCERTAS - JĮ/ Al DINI MAS

1972-J®

’ DARBO METU

GLOBOJ

730 V V LIETUVIŲ NAIVIUOSE Z NTH MELBOURNE

PROGRAMOJE

Visu

1 VEIKSMO DRAMA / M MALAKUNIENĖ 
AUTORĖ

/ V KRUŽIENĖ
REŽISORĖ

MOTERŲ SEKSTETAS / A ČELNA 

“KLUMPAKOJIS” / V STRAUKAS

SAVA KŪRYBA BALETAS

BILIETAI : $1.25 SUAUGUSIEMS $0.50 MOKSL. IR PENSININKAMS

KIEK SUŽINOJAU! PIRMAS TOKS DIDŽIULIS
Leeds leidžiamasis „The Yorkshire Post“ 

birželio 21 d. išsispausdino George Tynda
le straipsnį apie pavergtąsias Europos tau-

ewcastle Lietuvių. Choras maloniai kviečia Jus Atsilankyti į 
N.L. Choro rengiamą

VIDURŽIEMIO ŠOKIU. VAKARĄ 

kuris įvyks š.m. rugpiūčio mėn. 12 d. Transport Hall,

HAMILTON (šalia Bus Depot). Trumpą, bet įdomią programą išpildys 
Newcastle Lietuvių Choras. Gros 
gėrimais ir užkandžiais.
PRADŽIA: 7.30 vai.

geras orkestras, veiks bufetas su

Įėjimas: $1.00 
širdingai laukiame.
NEWCASTLE LIETUVIŲ CHORO 

VALDYBA.

Sunkiai serga Juozas Dočkus is 
Wollongongo, jam padaryta liepos 19d. 
sunki viduriu operacija, kuri pasisekė, tas- remdamasis 'pasikalbėjimais Bradfor- 
Juozas dar tebeguli Port Kembios li
goninėje. Linkime greito sustiprėjimo. 
Juozas Dočkus yra didelis rėmėjas 
Sydnėjaus Lietuvių Namų. 

***
Melbourne Soc. Globos Moterų 

D-jos svečiai, besilanką rugpiūčio 
5-tos ir 6-tos dienų parengimuose, bus 
pirmieji lietuviškų meno išdirbinių 
parduotuvės lankytojai - pirkėjai. Au
diniai, keraminka, paveikslai, medžio 
išdirbiniai bei, aplamai, atmenos puoš

de su atskirų tautybių atstovais.
Rašydamas apie Lietuvą, primena R. Ka

lantos susideginimą ir po to kilusias riau
šes. katalikų ir intelektualų protestus, areš
tus. grūdimą į beprotnamius. Suminėjęs ka
talikų protestą, autorius rašo:

..Tai pirmas toks didžiulis protestas nuo 
to laiko, kai 50.000 lietuvių žuvo iš tiesų 
niekada nepaskelbtame kare prieš rusus 
tarp 1944 ir 1955 m. Po karo kiti 50.000 mi
rė kalėjimuose, o šeštadalis gyventojų bu
vo išsiųsta į Sibirą“.

naujau atidaromos parduotuvės lenty
nas. Šitos minties iniciatorė ir vyk
dytoja yra Soc. Globos Moterų D-jos 
pirmininkė p. E. Seikienė. ;

***
Jūrate': Ivinskiene atvyko is 

Kanados į Brisbanę kur dalyvavo tė
vo Alfonso Barzdzio laidotuvėse. 
Liepos 22d. grižo atgal į Kanadą. 
Ponai Ivinskiai žada apie sekančių 
metų vasario mėn. grįžti atgal į Aus
traliją. •n**

JUOKAI
Bijo gražios dienos

— Tėte, ar šiandien bus graži 
diena ?

— Nežinau. Atrodo, lis...
— Tai labai gerai, nes mokyto

jas sakė, kad vieną gražią dieną 
mane nubaus.
Čia ne žmonos kaltė

— Tamstos galvą reikia sku
biai subandažuoti. Vardas, pavar
dė, ar esate vedęs?

— Sesele, čia ne žmonos kaltė. 
Pats susižeidžiau auto nelaimėje...

rttfcų MSTM 
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