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TAUTA VERŽIASI Į LAISVĘ
Įžangos Žodis skaitytas 

Tautos Šventės minėjimo proga.

A. Reisgys.
Šie 1972-ri metai yra mums ir vi

sai lietuvių tautai ypatingai reikšmin
gi: bolševiku okupuota, ir asmens 
laisvės netekusi tauta išdrįso visam 
pasauliui pareikšti, kad ji siekia to 
kas kiekvienam individui yra šventa, 
tai yra būti laisvam. Žinant, kokie 
sunkūs ir kieti yra bolševikinės Rusi
jos asmens laisvės varžtai, šis žy
gis negalėjo apsieiti be aukų. Tačiau 
yra charakteringa, jog pirmas gyvybės 
aukas sudėjo jaunoji mūsų karta! J ą 
pasekė vyresnieji gimę ir brendę dar 
laisvoje Lietuvoje.

Žuvusius Kalantą, Stonį, An; 
driuškevičių, o taipat ir visus musę 
laisvės kovotojus ir tremtinius, pra
šau gerbti atsistojimu ir minutės tyla. ;

Protestai šiuo metu visame pasau
lyje, o ypač demokratiniuose kraštuo
se, yra lyg ir mados reikalas. Tačiau 
ne karta šie protestai pasireiškia 
chuliganizmu, smurtu ir net teroru. Iš 
kokių šaltinių jie išplaukia nėra reika
lo aiškinti - mes dar Nepriklausomy
bės laikais tai patyrėme. Šiandien 
okupantas tuos žygius netik kad savi- 
nasi, bet jais ir. didžiuojasi.

Protestai okupuotoje Lietuvoje 
nepasireiškė nei smurtu nei chuliga
nizmu. Jie neturi jokių siekimų, kad 
užmetus bet koki privalumų laisvam 
žmogui, kaip tai pasireiškia laisvame 
pasaulyje. Priešingai, šie protestai 
yra taikingo pobūdžio, natūralūs - iš
plaukė iš ilgametės priespaudos. Jų

Trūksta bulvių* Lietuva turi 
gelbėti padėtį,...

Sovietų spauda su “Pravda” š.m. 
rugpiūčio 29 d. paskelbė priemones 
maisto padėčiai Maskvos rajone - žie
mos metui - pagerinti, nes derlius nu
kentėjęs dėl Šios sausros bei karščių. 
“The New York Times” koresponden- 
tas Hedrick Smith rugpj. 30 d. laidoje 
pažymėjo, kad “Pravdos” žiniomis, 
dėl “komplikuotų oro sąlygų”, dide
li bulvių transportai būsią atvežti iš 
Gudijos, Latvijos, Lietuvos ir Esti- 

. jos...” Dėl to Maskvoje įvykę ir spe
cialūs komunistų partijos pareigūnų 
posėdžiai.

Pasiūlyta kad dar prieš šalčiams 
atsirandant, taigi, prieš spalio mėne
sį, būtu atgabenta^ į Maskvos rajoną 
apie 700,000 tonų žemės ūkio gaminių. 
Kalbama apie vakarines Sovietų Są
jungos sritis, gi į jas tenka iškaityti 
ir Baltijos valstybes...

Maskvos kolchozininkų turguose 
nesenai pastebėta, jog šiais metais 
trūksta ir kitų žemės ūkio gaminių, 
kaip salotų, įvairių daržovių. Ankš
čiau tokių trūkumų nebūdavo ligi rug
sėjo mėn. vidurio.

Maskvos vykd. j komiteto pirmi
ninko pavaduotojo L.V. Deribin’o 
teigimu, Maskvai, jos rajonui šiais 
metais reikalinga: 740,000 tonų bul
vių (44,000 tonų daugiau negu pernai), 
608,000 tonų įvairių daržovių ir 686,000 
tonų citruso vaisių, melonų bei kitų 
vaisių.

Taigi, Baltijos kraštu gyvento
jai “savanoriškai” skubės sostinės 
gyventojus paremti ir... patys nuken
tės, nes bulvės labai svarbus mais
tas ne tik Rusijoje, bet ir Lietuvoje. 
Tas~ ūkinis išnaudojimas vyksta dar 
riaušių ir protestų aidams nenutilus. 
Kokia šiuo metu Lietuvos gyventojų 
nuotaika - visiems aišku.

(ELTA)

tikslas yra nusikratyti smurto, sve
tima hegemonija. Tačiau protestai 
pasireiškė stipriausioje formoje - ati
duodant savo gyvybę, kad palengvinus 
nešamą jungą kitiems.

Kiekvienas galvojantis žmogus 
paklaus: “Kas privertė tuos jaunuo
lius pasirinkti mirtį o ne gyvenimą?” 
Viena yra aišku, kad motyvai turfbū- 
ti labai stiprūs.

Kiek pavienis žmogus, tiek ir 
tauta, atsidūrusi nelaimėje, o ypač 
smurto įtakoje, konsoliduojasi ir sa
ve prezervuoja. Lietuvių tautos kon
solidacija įvyko tuoj po okupacijos. 
Nereikėjo ieškoti priešų savo tarpe, 
jis buvo visų bendras - rusas. Rusų 
atvežtas ir peršamas komunizmas lie
tuvio charakteriui taip pat svetimas ir 

1 nepriimtinas.
Okupantas, norėdamas dėmesį 

nukreipti nuo savęs ir tuo pačiu skal
dyti tautą, bandė surasti priešų lietu
vių tarpe. Kiek galėdamas, jis kėlė 
lietuvių tarpe visų tai, kas juos ski
ria, bet neriša. Lietuviai greit suvokė 
okupanto klastą ir ęradėjo išryškinti 
visą tai kas juos riša, tai yra įdiegti 
meilę savo kalbai, tautosakai, menui 
ir 1.1;. Tuo būdu okupuota tauta konso
lidavosi ir, kad galutinai atsiskyrus 
nuo okupanto - save prezervavo.

Pavieniui asmeniui, o tuo labiau 
tautai aūgvi ir tobulėti siauruose rė
muose yra labai sunku. Palaikyti ir 
išplėsti laisvus ryšius su laisvu pa
sauliu okupantas neleidžia. Tad lieka 
plėsti ir tobulėti visa tai, kas yra 
sava: mokslą > meną,tautodailę ir ki
tas šakas.;

Paskutinį dešimtmetį lietuvių 
tautos prezervacija pasistūmėjo gero
kai priekin- Malonu konstatuoti, kad 
per palyginamai trumpą laiko tarpą ji 
davė geru, vaisių - išaugino ryžtingų 
jaunuolių.

Šiandien bet koks okupanto pasi
kėsinimas sugriauti tai kas yra lietu
viška, iššaukia stiprią reakciją.^

Susideginusių jaunuolių žygiai 
liudija pasauliui, jog tautinis susipra-
timas yra stiprus ir lietuvis yra pasi
ryžęs apginti savo teises. Lietuvių 
tauta yra solidari ir tvirta. Būdama 
maža, ji negali stoti atviron kovon 
prieš okupantą. Tačiau nepamirškime, 
jog kitos pavergtos tautos lygiai taipat 
prezervuojasi. Tautinis sąmoningumas 
Sovietų Sąjungoje yra palankiausia 
dirva žmogaus individui reikštis ir 
tobulintis, kai tuo tarpu komunizmas 
asmenį sukausto ųr užkerta kelią bet 
kokiai kūrybai. Šiandien tautinis są
moningumas Sovietų Sąjungoje susi
kristalizavo į deimantą, kuris diena 
iš dienos auga. Laikui atėjus šis 
deimantas supjaustys komunistines 
žnyples ir išves tautas į laisvę.

Kaip matome, lietuviu tauta eina 
natūraliu žmonijos keliu. Ji yra gaji 
ir kūrybinga. Tad yra tik laiko klau
symas kada ji vėl bus laisva!

***
KOVA DĖL RADIJO STOČIŲ

Prez. Nixonas praeitais metais viešai pa
reiškė, kad stotis išlaiko ČIA (žvalgyba). 
Dabar prezidentas norėtų, kad stotys veik
tų. Tuo reikalu sudarytasis komitetas iš fi
nansininkų ir pramonininkų, buvusių dip
lomatų ir aukštų valstybės pareigūnų, uni
versitetų dėstytojų ir žymių profsąjungi- 
ninkų, yra pasisakęs už stočių veikimą. 
Daugiau kaip pusė senatorių yra priėmę 
palankią rezoliuciją. Plaukia laiškai ir te
legramos, bet galvojama, kad stočių likimą 
teigiamai gali išspręsti iš Rytų Europos 
kraštų kalusių JAV piliečių spaudimas, o 
tokių piliečių esą apie 10 mil.
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nėlė pageidauja atvykti į Australiją, o kaip mes? Padarytų didelį įspūdi ne tik 
australams bet ir mums patiems. Todėl rūpinkimės ją čia atsikviesti.

PAVERGTU TAUTU SAVAITĖ
Š.m. rugsėjo 17 d. sekamdienį 

Sydnejuje P.T. savaitės atžymėjimo 
proga įvyko eisena Sydnejaus gatvė
mis ir oficialus Savaitės atidarymas ir 
iškilmingas minėjimas Miesto Rotu
šėje.

Deja, iškilmės išvakarių netikė
ti įvykiai gerokai pakenkė jos eigai
ir nuotaikoms. Eisenos išvakarėse 
Sydnejaus miesto centre buvo bombo
mis išsprogdintos Jugoslavų kelionių 
agentūros patalpos dviejuose skirtin
guose pastatuose. Srogimo metu nu
kentėjo apie 16 praeivių, nieko ben
dro neturinčių su tomis agentūromis.

"LIETUVIAI REIKALAUJA 
LAISVĖS SAVO KRAŠTUI”
- tokios antraštės Česlovo Liu

tiko, Nauj. Zelandijos Liet. Bendruo
menės pirmininko straipsnį įdėjo, rug
piūčio 16, Auckland, N. Zelandijoje 
laikraštis “The Catholic Sunday’’. 
C. Liutikas straipsnį pradėjo žo
džiais: “Jaunojo susideginusio lie
tuvio žygis nepaprastai išryškins pa
dėtį, kurį virto sovietų okupacijos 
padariniu”.

Autorius, N. Zelandijos laikraš
ty atpasakojęs pastarųjų mėnesiu 
įvykius, nurodęs į okup. Lietuvos ka
talikų protestus, baigia tokiais žo
džiais: “Pasinaudodami dėsniais, 
paskelbtais Atlanto, į. Tautų Charto- 
se ir Visuotinėje Žmogaus Teisių 
Deklaracijoje, mes kreipiamės į visus 
laisvuosius kraštus bei vyriausybes 
į laisvąją spauda ir laisvojo pasaulio 
viešąją nuomonę ir mes jūsų prašome: 
palaikykite lietuvių tautos pastangas 
atstatyti jos laisvę ir nepriklausomy
bę ir protestuokite kiekviena atitin
kama proga prieš sovietų agresiją 
Lietuvos atžvilgiu ir prieš sovietų 
vykdomus kolonijinius veiksmus oku
puotame krašte”.***

Šie teroristiniai veiksmai spėjama 
buvo politinio pobūdžio įvydyti neva 
kroatų ekstrimistų kovojančių dėl sa
vo tautos nepriklausomybės ir nu
kreipti prieš Jugoslavijos komunisti
nį rėžimą. Suprantama, toks Austra
lijai neįprastas aktas iššaukė pasmer
kimą iš visų Australijos piliečių, o
kairiosios ideologinės grupės apkal
tino visą kroatų bendruomenę (Sydne
juje Kroatų yra 60,000). Kroatų vado
vai pasmerkė teroristus ir užtikrino, 
kad nieko bendro neturėjo su bombo
mis. Pabrėžtina, kad per pereitus ke
turis metus įvykdyti pasikęsinimai 
prieš Jugoslavijos pasiuntinybės pa
statą Canberroje, konsulatą Sydneju
je, ir kelionių agentūras - sprogdini
mų kaltininkų nesurasta. Reikia ma
nyti, kad tokie teroristiniai veiksmai 
išplaukia iš pavienių asmenų ar labai 
ribotų grupelių. Todėl ir australų vy
riausybė kartas nuo karto pabrėžia, 
kad neteisinga kaltinti visai kroatų 
bendruomenę.

Tokioms nuotaikoms susidarius 
ir P.T.S. eisenoje jautėsi nejauku
mas. Dalyvių skaičius (apie 500) buvo 
daug mažesnis negu praeitais metais. 
Nors žygiuota apytušciomis Sydne
jaus gatvėmis į eiseną, buvo atkreip
tas didesnis dėmesys negu į panašias 
eisenas praeityje. Apie eiseną buvo 
pranešinėjama per radiją, spaudą ir 
per televiziją, kurios pagrindinė sto
tis (ABC) net du kartu laike žinių po 
kelias minutes rodė eiseną. Lietuvių 
eisenoje dalyvavo apie pusšimtį. Jau
nimo kaip ir nesimatė. Skaitlingiausi 
buvo kroatai, kurių didžiąją dalį su
darė jaunimas. Eisena sustojo prie 
Karo žuvusiųjų paminklo, padėtas vai
nikas, pasimelsta ir pasakyta prakalba.

Po eisenos Miesto Rotušėje įvy
ko oficialus P.T. Savaitės atidarymas 
ir iškilmingas minėjimas.

(Nukelta į 2- pusi.)
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TAUTINĖ SPAUDA
Ne visi vienodą pažiūrą turime 

į spaudą tai priklauso nuo to ką mes 
labiau vertiname, ko mes spaudoje 
ieškome ir ką joje randame. Todėl ir 
spauda yra suskirstyta į daugybę sri
čių: komercinę, ideologinę, tautinę 
ir t.t. Todėl norint daugiau žinoti, 
plačiau sekti gyvenimo reiškinius 
vieno laikraščio nebegali užtekti.

Komercinė spauda turi pasista
čiusi sau tikslą ko daugiau iš* to už
dirbti, biznis yra jos varyklis ir pel
nas yra jos tikslas. Todėl ji stengia
si pataikauti skaitytojui ir jį viso
kiais būdais patenkinti. Komercine 
spauda yra laisva, ji pasiruošusi 
spausdinti viską kas gali atnešti 
pelną. Tuo tarpu ideologinė spauda to 
darytį negali, ji turi savo tikslus ir 
laikraštis turi tiems tikslams tarnau
ti. Ar tai mes paimsime krikščioniš
kąją ideologiją, ar komunistiškąją ji 
turi savo plotmę ir jos leidžiami laik
raščiai tik joje reiškiasi. stengiasi 
visus gyvenimo reiškinius pristatyti 
savo ideologijos šviesoje. ; Skaityto
jus ji turi savo žmones ir jie ją remia 
įvairiais būdais.

Visai kitokioje padėtyje yra tau
tinė spauda, kuriai rupi tik jos tautos 
reikalai. Pagal principą turėtų visi 
tautiečiai ją remti ir skaityti, nes jos 
uždavinys kelti ir ugdyti tautinį pra
dą, kuris yra čia jungiantis veiksnys?; 
Tačiau bendruomenė kaip ir tauta su
sideda iš įvairių pažiūrų, įsitikinimų, 
charakterių ir tipų žmonių, kurie yra 
skirtingi, kurie kovoja už savus idea
lus ir nori juos visur prakišti, pirmo
je eilėje savo interesus patenkinti. 
Ir todėl mes turime nuolatinę įtampą 
jei ne kovą.Tuo būdu jungiantis veiks
nys yra nuolat ir nuolat atakuojamas 
įvairių pažiūrų žmonių, kurie savo įsi
tikinimus laiko aukštesnius kaip ben
drą tautinę gerovę ar net kultūrą.

Tautinės spaudos turinys pagal 
galimybę turėtu būti lietuviškas, spe
cifiniai bendruomeninis, ugdantys, 
idealus bet kartu ir konkrečiai realus. 
Todėl mums svarbu ne tik praeitis bet 
ir reali dabartis, ne tik kultūriniai 
meniniai polėkiai, bet ir kiekvienas 
bendruomenės susirinkimas, kiekvie
nas joje pasireiškimas, nes tik visu
ma reiškinių sudaro pilną bendruome
nės gyvenimą. Tie kurie yra įklimpę į 
vieną kurią sritį dažniausiai visumos 
nebepajėgia apžvelgti. Todėl sutinka
me žmonių kuriems lietuvybė darosi 
nuobodi, jie sako perdaug apie tą lie- 
tuvybet rašote, ar neturite ką nors 
apie kitą. Siūlo detektyvinius- roma
nus spausdinti ir tam panašių, kad tik 
tos lietuvybės būtų mažiau.

Tautinės spaudos uždavinys yra 
kuo daugiau patiekti skaitytojui me
džiagos apie lietuvybę, neatsižvel
giant į tai, ar skaitytojui patinka ar 
ne. Šiuo atveju skaitytojas turi pri
imti kas jam yra patiekiama, nes tai 
ateina iš tautinio aruodo, kuris visus 
pamaitina. Žinių niekas neturėtų būti 
alkanas šiais laikais, visur ir visais 
būdais , jos yra skelbiamos, bet lietu
vybės jus galite rasti tik savo tauti
nėje spaudoje,todėl skaitytikiteją kad 
nenumirtumete prieš laika• am.

DR. K. A. TRIMAKAS

Kun. Kęstutis A. Trimakas Chieagos Lo- 
yolos universitete apgynė disertaciją apie 
savisąvoką ir socialinės įtakos funkciją ir 
gavo daktaro laipsnį.

— Australas ginekologas dr. Me Bride 
kuris kadaise pirmasis pradėjo šaukti dėl 
vaikus žalojančio talidomido pavojų, dabar 
viešai pasisakė už tai, kad narkotikus par- 
davinėjantiems būtų taikoma mirties baus
mė, nes narkotikai reiškia busimųjų kartų 
išsigimimą.

. —- Trys arabų teroristai, kurie su kitais 
dalyvavo Izraelio sportininkų užpuolime, 
buvę pasamdyti ir dirbo olimpiadoje vie
nas virėju, vienas sodininku, vienas mecha
niku.
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Gerb. Redaktoriau,
Dalinas anglų kalbos įvedimas į 

mūsų spaudą turi ir neigiamų ir tei
giamų pusių. Klausimas kas nusveria? 
Ar musų senimo noras išlaikyti lietu
vybę, jaunoje kartoje, ar jaunimas ku
ris eina su gyvenimu ir aplinka? Atsa
kymo patenkinančio abi kartas nerasi
me. Toks jau yra imigrantų likimas.

Norint. pratraukti kad jaunimas 
skaitytų mūsų spaudą reikia duoti nors 
dali tokio turinio kuris juospatrauktų. 
Nesakau kad prenumeruotu , laikraštį 
tegul tėvai prenumeruoja jiems, o jie 
tik dėl įdomumo pasiskaitys. Kadangi 
jaunimas mažai moka lietuviškai,tai 
tektų duoti dali turinio angliškai. Siū
lyčiau tokio turinio rašinius:

a) seklių - detektyvų nuotykius
b) “fiction” - fantastinės apysa

kas. Tokių knygų turime ir lietuviu 
autorių parašytų - Budrio, tos knyge

PAVERGTU TAUTU SAVAITĖ
(Atkelta iš 1 pusi.)

Minėjimui 
sklandžiai pirmininkavo N.S.W. parla
mentaras Mr. de Bryon Faes, į gar
bės prezidiumą pakviesdamas* Dr. 
Mackay laivyno ministerį, atstovau
jantį min. p-kąMr. McMahon, Mr. Went
worth - Socialinių reikalų ministerį, 
N.S.W. parlamento narius Mr. Cameron 
ir Mr. Darby, popą A. Fedorovič, Mr. 
Puplick ir poną Karwick - lenkų laik
raščio redaktorių.

Po invokacijos, kuria atliko po
pas Teodorovič, pirmininkas pabrėžė 
P.T.S. minėjimo reikšmę Australijai 
ir visai žmonijai. Toks minėjimas yra 
Įspėjimas laisvam pasauliui apie vis 
besiplečianti komunizmą. Jo žodžiais: 
“Australijos komunistai ir jų bendra
keleiviai per mokslų įstaigas*, unijas 
visokios paskirties demonstracijas, 
streikus stengiasi sukelti tarpusavę 
rasinę, religinę, ekonominę neapykan
tą. Jie propaguoja priešinimąsi krašto 
įstatymams ir tvarkai ir naudojiiną 
privartos bei smurto. Tokiais veiks
mais komunizmas siekia pasaulio 
dominavimo”.

Toliau seke minėjimo kalbos.
Ponas Karwicki - savo kalboje 

pabrėžė, kad nors poli Pas. karo pra
ėjo daugiau kaip ketvirtinis šimtmečio 
tačiau Rytų Europos tautoms nėra 
laisvės, teisingumo nei taikos. Rusija 
norėdama tų nelaimingų tautų padėtį 
įteisinti, siekia Europos Saugumo 
konferencijos. Pavergtieji iš tokios 
konferencijos .temato pavergtų tautų 
paaukavimą sovietams neva “taikos’ 
labui. • Tačiau Rytų Europos tautose 
jokios vienybės ir taikos nebus tol, 
kol tęsis okupacija. “Mes nemaldau
jame bet reikalaujame savo tautoms 
laisvės”. - sakė kalbėtojas. Stiprinti 
ateities kovai prieš okupantus reikia 
įsąmoninti jaunąją, socialiniams rei
kalams labai jautrią kartą, kad ji di- 
namiškiau vestų kovą uz“ humanišku; 
mą ir demokratiją. Vietoj P.T.S. tęsė 
p. Karwiciki reikėtų įkurti nuolatinį 
Laisvės Sąjūdį apjungianti visas sa
vo kraštų laisvės siekiančias orga
nizacijas.

Laivyno ministerįs Dr. Mackay 
ypatingai iškėlė šiam laikotarpiui 
charakteringą reiškinį,tarsi užkrečia
mą ligą, terorą, kuris paliečia visai 
nekaltus žmones, vaikus. Jis pasmer
kė praeito šeštadienio teroristinius 
veiksmus įvykusius Sydnejuje, tačiau 
griežtai pasisakė prieš tuos, kurie 
teroro kaltę primeta visai kroatų iš-
ęivijai. Jis taip pat griežtai pasmerkė 
komunistu ir jų talkininkų Australijo
je išsauktus smurto veiksmus prieš 
Australijoje teisėtus įstatymus. Ju 
sukurstytos demonstracijos streikai

— Paskaičiavęs, kad 142.000 žydų išva
žiuoti iš Sov. Sąjungos galėtų kainuoti apie 
240 mil. svarų, britų „The Daily Tele
graph“ linkęs siūlyti išpirkti tuos žmones 
kviečiais, nes Sov. Sąjungai jų reikia 20 
mil. tonų ir ji, panikos apimta, supirkinė- 
janti juos Amerikoje, Kanadoje, Australi
joje ir net Prancūzijoje ir Švedijoje, ir vi
sa tai jai kainuosią 600 mil. svarų.

lės jaunimui gali būti įdomios.
c) Žinios ir įspūdžiai iŠ Lietuvos 

ten buvusių žmonių. _
Paskaitę angliškai jie paskai

tys ir lietuviškai ir tuo būdu gal įpra
tintume skaityti ir lietuviškai. Reikia 
pamėginti. Mes senoji karta esame per
daug atsargūs ir konservaty vūs.

Siūlyčiau “M.P.” pradėti spausdin
ti angliškai detektyvų apysakas. Tik 
nespausdinkite eilėraščių nes jie mu
su jaunimui visai nesuprantami, jie 
tų eilėraščių neskaitys net ir anglų 
kalboje, su jais tik jaunimą galima 
atstumti. Mat anglų tarpe poezija ne
turi pasisekimo, o jaunimas mokosi 
anglų mokyklose. ;

Su pagarba,
V. Šliogeris. SYDNEY.

***

išeina iš ribų ir priveda prie privataus 
turto naikinimo, asmenų sumušimo, ir 
net žmogžudysčių.

Mr. C. Puplich savo kalboje pa
brėžė gyvą reikalą padėti pavergtie
siems, kurie su kūnu ir siela priklauso 
komunistų partijos viešpačiams. ; Jie 
žūsta už norat būti laisvais. Paminėjo 
ir jauno lietuvio pasiaukojimą už žmo
gaus pagrindines teises. Yra daug 
ženklu, kad komunizmo tvirtovė braš
ka pačioje Rusijoje, kur intelegentija 
kovoja už humaniškumą ir laisvę 
religijoje, mene, literatūroje. Rusija 
valdoma tik teroro pagalba. Stebisi 
ir kai kuriais pažangeisiais austra
lais tikinčiais į “ping - pong’ir besi
šypsančiu sovietų balerinų diploma
tiją.

Mr. Darby P.T. Savaitės prezi
dentas užbaigdamas minėjimą pabrėžė, 
kad komunizmas atėjo į pasaulį su 
vieninteliu tikslu: iš žmogaus pada
ryti robotą. Jis pasiūlė rezoliuciją 
pasmerkainčią vakarykšti teroristų pa
sireiškimą, o taip pat- pasmerkė bet 
kokį smurtą Australijoje išs'aukta ko
munistų bandančių eksplatuoti religi - 
nius, klasinius, ekonominius tarpusa
vio santikius.

Bendrai minėjimas praėjo sklan
džiai ir kultūringai. Visos kąlbos bu
vo rimtai paruoštos. Sekančios die
nos spauda citavo minėjime pasakytų 
kalbų ištraukas. j; p.

***

Mirė dr. Vladas Viliamas
WASHINGTONAS. _ Geo

grafas dr. Vladas Viliamas iš
vyko į didžiąją kelionę — am
žinybėn: mirė liepos 12 d. ligo
ninėje, Washingtone Mirė tu
rėdamas 68 metus amžiaus, pa
likdamas stambų kultūrinį įna
šą. Buvo gimęs 1904 spalio 15 
Obelių valse., Rokiškio apskr. 
Besimokant Rokiškio gimnazi
joje, teko pastebėti jo platų iš
silavinimą, besireiškiantį moks
leivių paskaitose, ir visuomeni
nius gabumus, jam būnant atei
tininkų pirmininku.

Geografijos mokslus ėjo Vyt. 
Didžiojo universitete Kaune, 
juos gilino Karaliaučiaus, Ber
lyno universitetuose, kur gavo 
daktaro laipsnį, parašęs diser
taciją apie Baltijos valstybių 
erdvę ir jų rytines ribas. Mo
kytojavo Kauno jėzuitų gimna
zijoje, nuo 1941 m. dėstė geo
grafiją Kauno universitete, vė
liau ir Vilniaus pedagoginiame 
institute.

Išeivijoje buvo Augsburgo 
gimnazijos direktorius, Pabal
tijo univ. prof., vykdė tyrimų

Liuda Apinyte.

Siu metų pradžioje po sėkmingų 
studijų Sydney Universitete .Liudai 
Apinytei buvo įteiktas universiteto 
baigimo diplomas B. A. laipsniu. ;Liu- 
da studijavo psichologija, ir vokiečių 
bei prancūzų kalbas. Šiuo metu ji
dirba įstaigoje ir lanko dramos studi
ją

Liudą Apinytę labai gerai pažįs
ta beveik visos Australijos lietuvių 
akademinis bei skautiškasis jaunimas, 
bet ypač ji populiari Sydnejaus lietu
vių tarpe, kur ji gimusi, augusi ir ryš
kiai pasireiškusi lietuviškame gyve
nime ir veikloje.

Dar būdama lietuvių savaitgalio 
mokykloje ji nuolat pasirodydavo įvai
riuose parengimuose kaip gabi deklama- 
tore, jaunimo teatro pastatymuose 
ji atskleidė savo vaidybinius talen
tus, o vėliau dirbdama su skautais ir 
būdama organizacijos aukštesnėse pa
reigose, kaip skiltininkė ir drauginin
ke, pasirodė kaip gabi ir patraukli 
jaunųjų skautų vadovė ir auklėtoja.

Iš prigimties būdama veržli ir 
aktyvi Liuda ir studijuodama never^e 
visuomeninio darbo: salia skautybės, 
nuo kurios ji iki šiol neatitrukusi, ji 
dvejus metus išbuvo Studentų Sąjun
gos Sydney Skyriaus valdyboje, akty
viai darbavosi Jaunimo Kongreso Ko
mitete ir nuolat buvo matoma ir girdi
ma įvairiuose lietuvių kultūriniuose 
parengimuose.

Iki šiolei Liuda pažinojome ne 
vien tik kaip sąžiningą tylią darbi
ninkę, bet ir kaip aktyvią vadovę, verž
lią inspiratorę. Džiaugdamiesi drauge 
su* ja jos atsiekimais linkime Liudai 
geriausios sėkmės ateity.

***

Dr. Vladas Viliamas

darbus JAV Arktikos institute. 
Kaip ekspertas yra 1939 m. da
lyvavęs derybose Maskvoje. Bu
vo moks! ateitininkų c. vaidy
bos pirm., ateit, feder. yyr. vald. 
narys, sendraugiij. c. v. pirm., 
krikščionių dem. centro kom. 
narys, vienas iš Tėvynės Sargo 
red. Bendradarbiavo daugelyje 
laikraščių ir žurnalų.
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TAUTOS ŠVENTĖ
ADELAIDĖJE.✓ »Šventes minėjimas įvyko s.m. 

rugsėjo 10 d. Lietuvių Namuose.
Minėjimą atidarė Apylinkės Val

dybos narė Kultūros Reikalams, p. B. 
Mikužienė ir pakvietė susirinkusius 
susikaupimo minutėje pagerbti žuvu
sius už Lietuvą, o ypač prisiminti 
paskutiniuoju laiku paaukojusius savo 
gyvybes protestuose prieš sovietinį 
okupantą.

Toliau sekė p. L. Pocienės pa
skaita, kuri, jos žodžiais, “Nebuvo 
pritaikinta Tautos Šventės minėjimui” 
tačiau aktuali kiekvienam lietuviui, 
būtent: “Tautiškumo Tęstinumas” 
P. Pocienė kalbėjo apie mokyklinio 
amžiaus vaikų lietuvišką, auklėjimą, 
patiekdama daug minčių, kaip efektin
giau sudominti ir supažindinti jauną
jį prieauglį su Lietuva: - jos istorija, 
geografija, papročiais ir t.t. į jos prak
tiškus patarimus galėtų atkreipti dė
mesį ir mūsų savaitgalio mokyklų mo
kytojai.

Adelaidės Apylinkės Valdybos 
pirmininkas p. A. Bernaitis savo pa
skaitoje patiekė daug istorinių žinių 
apie D.L. Kunigaikšti Vytautą ir jo 
pastangas karūnuotis Lietuvos kara
lium. . Yra pagerbtinas darbas šio jau
nuolio, kuris turėjo daug valandų pra
leisti, bevartydamas istorijos lapus. 
Anot jo paties: “Ta istorijos knyga 
tokia stora, bet man išėjo į naudą nes 
vėl prisiminiau tai, ką buvau gerokai 
primiršęs*

Abu paskaitininkai dalyvavo II-me 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese.

Meninėje minėjimo dalyje matėme 
vaidinimą - ištrauką iš B. Sruogos 
trijų veiksmų, devynių paveikslų is
torinės kronikos“Milžino Paunksmė”.

Adelaidės Lietuvių Teatras “ Vai
dila” atliko trecio veiksmo pirmąjį 
paveikslą.

Mūsų vieno gerbiamo žiūrovo žo
džiais “Vaidilos” teatro aktoriai 
MŪSŲ SĄLYGOSE yra profesijonalai. 
Sprendžiant iš atlikto darbo sunku pa
tikėti, kad “Vaidila” paruošė šią iš
trauką per labai trumpą laiką. ;

Geras charakterių perdavimas iš
karto įtikino ir surealino scenoje 
vykstančią dramą.

Senas, suvargęs Jogaila - J. Ne- 
verauskas, pergyvena skaudžiai Ku
nigaikščio Vytauto ligą ir galima grei
tą jo mirtį.

Jogailos žmona Sonka, - B. Jo
ną vičienė, savo laikysena ir išvaiz
da buvo tikrai išdidi karalienė.

Sieščeniec, - V. .Baltutis, atviras 
ir nuoširdus Karaliaus Jogailos drau
gas sąlygoms pasikeitus nueina tar
nauti Švitrigailai.

Jauniausias Jogailos brolis Švi
trigaila, - B. Rainys, pasirodė verž
lus, nekantrus Vilniaus pilies ir Lie
tuvos naujas valdovas.

Vyskupas Olesnickis, - A. Ma
čiukas, savo išvaizda ir apranga ge
rai perdavė klasingojo Krokuvos vys
kupo charakterį.

P. I. Pocienės dekoracijos, efek
tingi drabužiai, J. Neverausko reži
sūra ir V. Vosyliaus apšvietimas pri
sidėjo prie bendro, be priekaišto at
likto, “Milžino Paunksmės” vaizde
lio.

Choras “Lituania” vadovaujant 
p. R. Kubiliutei padainavo “Kur gi
ria žaliuoja”, “Vai putė, putė”, “Jau 
slavai sukilo”. :

Jaunoji Rasa sparčiai žengia į 
priekį dirigavimo mene.

Nuleidus vėliavas, ^sugiedojus 
Tautos Himną ir Maldą, Šventės mi
nėjimas buvo baigtas. ;

V. Marcinkonyte.
***

LATROBE VALLEY
Tautos Šventes minėjimas La

trobe Valley seniūnijoje įvyko rugsė
jo 2 d. Morwell mieste. ;

Minėjimą pravedė seniūnė V. 
Koženiauskienė. Poetas J. Mikštas 
pasakė kalbą, kurioje apkaltino be
jausmį pasaulį, išgirdusį šauksmą 
“Laisvės Lietuvai!” tik po to, kaip" 
mūsų Tautos patriotai mirė susidegin
dami.

Sekančią, programos dalį išpildė 
Veronika Koženiauskaitė paskambin
dama pianinu. Publikos iškviestas p. 
Mikštas dar paskaitė viena^ savo eilė
raštį. .

Sugiedojus Tautos Himną vyko 
jaukios suneštinės vaišės kurių metu 
buvo pravesta loterija. a.a.

MELBOURNE
Nekartą skaitėme mūsų ir Ameri1-. 

kos lietuvių spaudoje; Laiškuose Lietu
viams, Dirvoje ir kit. keliamą klau
simą, kaip pagyvinti ir paįvairinti 
švenčių minėjimus, kaip patraukti dau
giau tautiečių juos lankyti, kaip pa
skatinti ir sudominti jaunesniąją kar
tą į tų parengimų organizavimą bei 
juose aktyvų dalyvavimą. Melbourne 
lietuviams ši problema buvo ir yra 
aktuali. Iki šiol per 20 metų vykusie- 
ji minėjimai, su labai panašiomis 
paskaitomis ir panašiomis meninėmis 
minėjimų dalimis, tautiečių jau nepa
tenkina. Nuolatinis atsilankančiųjų į 
minėjimus skaičius mažėjimas rodo, 
kad atėjo laikas ieškoti naujų idėjų, 
naujų, minėjimo priemonių bei formų.

S.m. rugsėjo 8-sios minėjimas 
Melbourne buvo vienas iŠ ryškiausių 
to ieškojimo pavyzdžių. Kaip naujo
vė, vienų priimta su šiltu pritarimų 
kitų gi su abejingumu ar net su prie
kaištais bei smerkimu.

Pats Rugsėjo 8-sios minėjimas 
prasidėjo iškilmingomis pamaldomis, 
Sv. Jono bažnyčioje,, kurias atnašavo 
kun. Pranas Vaseris ir pasakė gražų 
šventei pritaikintą pamokslą. Pamaldų 
metu tikrai įspūdingai giesmes.gie
dojo Parapijos choras, vad. p. Petro 
Morkūno. Pamaldose dalyvavo tautinė 
ir organizacijų vėliavos, gi tautiečių 
buvo pilna bažnyčia, kurių dalis bu
vo atvykusių ir iš kaimyninių vieto
vių.

Tuoj po pamaldų daugumas vyko 
į Lietuvių Namus, kur buvo Apylin
kės Valdybos organizuojamas minėji
mas - paroda.

Tautiečiams susirinkus į Jubilie
jinę salę, Apylinkės pirmininkas p. G. 
Žemkalnis tarė šventės proga Įveda
mąjį žodį. Savo kalboje pareiškė, kad 
visos tautos turi savo tautines šven
tes, kurių progomis jos džiaugiasi at
siektais laimėjimais, iš praeities se
mia stiprybės ateities darbams. Mūsų 
Šios Šventės mįnėjimas, pareiškė pir
mininkas, skiriasi nuo istorinės Va
sario 16-sios ir nuo tragiškojo Birže
lio minėjimų. Šiandiena mes neturime 
skųstis, verkšlenti bei minėti mums 
padarytas skriaudas, kurių mūsų tau
ta niekada neužmirš, bet įvertinti ir 
džiaugtis savo atsiektais darbais - 
laimėjimais, didžiuotis garbinga tau
tos praeitimi bei savo kilme, kad esa
me lietuviais ir tą pasididžiavimo jaus
mą įdiegti savo vaikams - ateities 
kąrtoms.

Šios Šventės minėjimo būdas - 
paroda ir yra bandymas įgyvendinti 
čia keltas mintis. Reikia tikėtis, kad 
jaunų amžiumi ir širdimi talkininkų, 
kurie" nėra inspiruojami ir suvaržyti 
ambicijų, skaičius didės, o jų darbai 
bus našus mūsų bendruomenei ir mū
sų tautai.

Pirmininkas pareiškė padėką ini
ciatoriams p.p. Vivai Aleknai ir Vy
tui Karazijai; menininkams p.p. I. 
Jokubauskienei, N. Jeršovaitei, Zda
navičiūtei - Kasperiūnienei, A. Vin- 
gytei ir A. Vingiui, kurie pritarė šioms 
mintims ir sutiko šioje parodoje daly
vauti; architektui p. A. Kesminui, ku
ris paruošė parodos apipavydalinimą, 
o ir gausiam jaunimo būriui talkinin
kavusiems savo darbu. ,

Neįprastini Tautos Šventės minė
jimą sudarė: Melbourne Dainos Sam
būrio ir lietuvių solistų dainų ir ope
rų arijų įrašytų į magnetofonines juos - 
tas, koncertas; aukščiau minėtų dai
lininkų kūrinių paroda; solistu S. Baro 
ir D. Štankaitytės viešnagės Melbour
ne filmas, pagamintas p. V. Karazi
jos; Lietuvos vaizdų; Vilniaus, Kau
no, Trakų ir kitų vietovių bei 2-jo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
spalvotų skaidrių demonstravimas. 
Visi parengimai "vyko Jubiliejinėje 
salėje, atatinkamai užtvaromis suskirs
tytoje, kad netrūkdomai būtų galima 
stebėti pasirinktą programą. Visus pa
rengimus galėjo lankytojai, kurių buvo 
gana daug, pamatyti, kadangi jie bu
vo kelis kartus pakartoti ir tęsėsi nuo 
2 vai. iki 6 vai. p.p.

Maža Pastaba: - skaidrėmis truko 
užrašų ar paaiškinimų todėl nevisi 
Tėvynės vaizdai buvo atpažinti, o kai 
kurie jų tik pirmą kartą matyti. Rengė
jai teigia, kad didelė dalis skaidrių 
buvo gauta prieš pat jų demonstravimą 
todėl nesuspėta užrašų padaryti.

Bendra išvada - sveikintina, kad 
šį minėjimą ėmėsi iniciatyvos organi-

Vaizdąs iš Adelaidės demonstracijų 1972.7,21d. Vėliavas veda iš'Viktorijos 
aikštės į Sv. Pranciškaus Ksavero katedrą.

zuoti jaunesnieji. Tas rodo, kad Mel
bourne vyresniųj ų vietoms užimti jau 
ateina energingi ir entuziastingi jau
nesnieji. Šis Šventės minėjimas davė 
progos ne tik stebėti lietuvių atsieki- 
mus, bet ir patiems bendrauti ir da
lintis patirtais įspūdžiais.

Minėjimo dalyviai turėjo progos 
pamatyti p. A. Vingio meniškai pa
ruošta Melbourne lietuvių protesto 
demonstracijų dokumentų ir nuotraukų 
rinkinį.

Socialinės Globos Moterų D-ja 
buvo paruošiusi skanius pietus, to
dėl valgytojų buvo apsčiai.

Ig. Alekna.
***

CANBERROJE

Šiais metais Tautos Šventes mi
nėjimas Canberroje įvyko rugsėjo 
10 d. Dvasiniam susistiprinimui tau
tiečiai rinkosi į St. Marys Bažnyčią 
pamaldoms.

Pamaldose dalyvavo didokas 
būrys senesnio amžiaus žmonių, o iš 
jaunimo vienas kitas daugiau susi
pratęs jaunuolis. Sv. Mišias atlaikė 
kun. P. Mortūzas ir tai dienai pasakė 
jautriais žodžiaisi pritaikintą pamokslą

Canberros lietuvių choras vado- 
vaujams p. Dariaus labai gražiai su
giedojo kelias giesmes ir tuo praturti
no Tautos Šventės minėjimą.

Oficialioji dalis įvyko Canberros 
Lietuvių Klubo patalpose, kuria ati
darė Apylinkės P-kas Dr. Kemešys, 
keliais žodžiais apibūdindamas die
nos reikšmę, prisimindamas žuvusiuo
sius už Lietuvos Laisvę Romą Kalan 
ta, ir- kitus, paprašydamas atsistojimu 
ir tylos valandėlė pagerbti žuvusius 
didvyrius.

Po to ponas Kemežys padėkojo 
kun. P. Mortūzui už atlaikytas pamal
das ir, jaunosios kartos architektui 
Vytui Švedui už padarymą planų pra
plėtimui Canberros Lietuvių Klubo 
patalpų ir už įdėtą darbą tuos darbus 
prižiūrint.

Vienkart pasveikino atvykusią iš 
Lietuvos pono Markūno žmoną. Oną 
Markūnienę palinkėdamas gražaus 
gyvenimo Australijos padangėje.

Paskaitai skaityti buvo pakvies
tas p. Janulaitis, kuris suglaustai api
budino Tautos šventės minėjimo reikš
mę ir jos atsiradimą. :

Žodžiui tarti buvo pakviestas, 
neseniai apsigyvenęs Canberroje. Dr. 
A. Jankus, kuris savo kalba pratur
tino Tautos Šventės minėjimo progra
mą išryškindamas Šventės prasmę.

Be to, savo mintims pareikšti 
buvo pakviestas jaunosios kartos 
atstovas G. Jablonskis, gimęs, užau
gęs ir aukštuosius mokslus baigęs 
Australijoje, kuris gan taisiklinga 
lietuvių kalba pabrėžė, kad jis yra 
labai daug pasimokinęs iš savo tėvelių 
gražių lietuviškų papročių, nuoširdumo 
ir atvirumo, o svarbiausiai jam patin
ka lietuviško.s patarlės, kurių daug 
yra išmokės atmintinai. Tuo ir užsi
baigė oficialioji dalis. ;

Meninę dalį atliko is jaunosios 
kartos p-le' Jankutė, ji padeklamavo 
eilėraštį, o p-le Perlibachaitė pas
kambino pianinu. Canberros Lietuvių 
Choras labai gražiai sudainavo ke
lias liaudies daineles “Nemunėlis” 
“ Vai pūtė, pūtė”, “Dul - Dul-Dul- 
delė”, “Karvelis mėlynasis”. ;

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Reikia stebėtis, kad Canberros 

lietuvių yra nedidelis būrys bet dau
guma yra susipratusių lietuvių ir at
sidavę Tautos idealams ir todėl Ben
druomeninis gyvenimas yra gyvas dar
nus ir malonus. Iš mažų išteklių iš
augo didelės klubo p atlapos. Susirin
kimuose, švenčių iškilmėse ir pobū
viuose dalyvauja didelė dauguma, kas 
pilnai yra įrodyta šios Tautos Šventės 
minėjimo dienoje, nes salėje buvo 
virš 130 asmenų, geras būrys gra
žaus jaunimo. Tad kitos kolonijos 
turėtų pasimokyti iš Canberriškių 
lietuvių.

Svečias iš Sydnėjaus V.M-tas.
***
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IDILIŠKAS DAUGĖLIŠKIO VAIZDAS, KURIO JAU NEBĖRA

AUSTRALUA PALIKUS
Antanas

t

Si mūsų bendradarbio 
specialaus korespondento 
Antano Laukaičio laišką iš 
Lietuvos pavėluotai spausdi
name, nes kelionėje laiškas 
ilgai užtriiko .

Red.

LIETUVOJE

Išgirdus lėktuve, skrendant iš 
Maskvos į Vilnių, lietuvišką hoste- 
sės balsą pranešant, kad ir lėktuvo 
kapitonas yra lietu vis,pasidarė kaž
kaip jaukiau ypatingai, kad ir visame 
lėktuve daugiausiai girdėjosi lietuviš
ki balsai. Pasiekus Lietuvos teritori
ją pradėjau žiūrėti pro gana neaukštai 
skrendančio lėktuvo langą į, tą. žemę 
kurią prieš metų eilę palikau dar ko ne 
vaikas būdamas ir dabar grįžtų jau 
suaugęs vyras. Vaizdai apačioje la
bai gražūs. Labai daug tamsiai ža
liuojančių miškų ir nemažai ežerų, 
ežerėlių. Po rudosios Australijos 
gamtos, šis žaliuojantis vaizdas yra 
tiesiog imponuojantis. Po nepilnų dvie
jų valandų skridimo štai aš ir vėl 
Lietuvos žemėje - sostinėje Vilniuje. 
Dairausi šen, dairausi ten tačiau nei 
vieno pažįstamo veido, manau jų turė
jo būti. Gavęs Inturisto mašiną, va
žiuoju į savo Neringos Viešbutį, pa
čiame miesto centre. Ir ten nei vieno 
savo ir svarbiausiai, kad ir viešbuty 
manus laukia tik rytojaus diena. Pa
sirodo įvyko klaida ir Vilniuje turė
jau būti dieną ^vėliau, kaip jie man 
sako, matyt kažkas kažko nesuprato. 
Nors jau ir apie 10 vai. vakaro prade
du skambinti pažįstamiems ir paga
liau sužinojau kur yra mano šeima. 
Su savo jauna giminaite meno kritike 
atsidūriau pas kitus gimines kur yra 
mano senutė mama ir visi kiti gimi
nės. Susitikimas įspūdingas ir jau
dinantis. Ypatingai kai savo mamą pa
mačiau pirmų kartą, po 28 metų. Tai 
buvo momentas, kurio aš taip ilgai 
laukiau ir kuris man liks neišdildo
mas visą mano gyvenime.

Lietuvoje buvo pats vidurvasa
ris. Daugumas žmonių tuo metu buvo 
palikę miestus ir išvažiavų į pajūrį 
ar kur kitur. Pats Vilnius yra labai 
gražus miestas ir jame nesu anksčiau 
buvęs. Visos gatvės puošiasi dideliais 
medžiais ir tas visos aplinkumos ža
lumas yra tiesiog akį veriantis. Be
būnant Vilniuje teko aplankyti eilę 
meno galerijų ir išvaikščioti pradėtą 
pamažu restauruojamą Vilniaus sena
miestį, kur gatvės dar yra grįstos se
noviškais šlifotais akmenimis, kur 
kiekvienas namas, bažnyčia ar kitas 
istorinis pastatas, kvepia senove pri
menančiu mūsų gilią, istorinę praeitį. 
Aušros Vartai 'ir ten esanti bažnyčia 
dabar yra remontuojama. Teko lanky
ti eilę, gatvių ir kvartalų, kurie yra 
restauruojami ir padaromi tokiais kokie 
jie buvo senovėje. Senamiestyje yra 
naujai iš senoviškų namu, atstatytas 
originalus restoranas “Lokys”, kurio 
vidaus dekoracijos, paskiri kambariai 
- menės yra labai senoviškai origina
lios ir vilniečių mėgstamos.

Ypatingai mano dėmesį atkreipė 
naujai pastatytas sporto stadijonas
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ir jame, esantis naujas krepšiniui ir 
kitiems salės žaidimamas uždaras sta- 
dijonas - salė. Jau neskaitant labai 
modernios istorinės formos, pats vi
dus yra pritaikintas be sporto žaidy
nių ir koncertams. Kaip tik tuo metu 
sportininkams atostogaujant, vidus 
buvo paruoštas kažkokiam koncertui. 
Krepšinio automatinė lenta kontroliuo. 
jama elektroninių būdu yra vienintelė 
visoje Sov. Sąjungoje ir joje yra rodo
ma viso žaidimo pačios smulkiausios 
detalės. Sėdimos vietos kurių yra 
8000 yra minkštos, kas retai pasi
taiko ir Vakarų stadijonuose. Mačius 
eilę sporto stadijonų. Australijoje, 
Europoje, Singapūre ir Maskvoje, aš 
neapsiriksiu pasakydamas, kad šis 
lietuvių sukonstruktuotas stadijonas 
yra labai puikus ir man padarė labai 
gerą įspūdį.

Labai gražų įspūdį padare Vil
niaus pilis ir ją supantys gražūs vaiz
dai.

Be Vilniaus teko vieną dieną pra
leisti Kaune į. kurį važiavau su savo 
seserim ir jos dukra studente. Važia
vome inturisto lengva mašina ir mus 
lydėjo jauna ir labai simpatiška “gi
dė” IV-to kurso anglų kalbos studen
tė, kuriai buvo pasakyta, jog aš turiu 
mašina 16-kai valandų savo žinioj ir 
galiu ja naudotis, kaip tik noriu. Ži
noma aš ir pasinaudojau. Sustoję ir 
apžiūrėję senuosius Trakus, jų šva
rius ežerus ir pėsčiomis apėję, visą 
pilį ir išlaipioję visus bokštus, tai 
man vėl priminė mūsų garsiąją praei
tį ir apie tai galima butų surašyti ne 
vienas straipsnis, mes patraukėme jau 
tiesiai Kauno link, sustoję ir padarę 
nuotraukų prie naujų ir man anksčiau 
nematytų elektrinių ir Kauno marių, ku
rios atrodo labai gražiai, nors ir taip 
nualinus tatmusu, senelį Nemuną, kurį 
aš pažinau, jis toks sumažėjęs yra 
dabar, kad net man gaila pasidarė tos 
puikios upės kur tiek daug teko anks
čiau matyti.

Kaunas yra mažai pasikeitęs, 
Laisvės alėja lygiai ta pati, medžiai 
gražiai žaliuoja, žmonės ir ypatingai 
jaunimas romantiškai vaikštinėja. Taip 
kad ir aš su savo seseria pradėjom 
pasivaikščiojimą nuo Miesto sodelio 
Teatro rūmų kurie man davė tokių 
gražių prisiminimų ir kur jaunystei 
tiek daug gražių valandų praleidau. 
Beeinant Laisvės alėją, atrodė, kad 
viskas šį tą. primena. ;Štai Metropolis 
buvęs Versalis dabar jaunimo kavinė, 
naujai atremontuota ir didesnė su so
deliu, vietoj Konrado kavinė, tie pa
tys kioskai, Pieno Centro rūmai, tik 
jau neturinti savo valgyklos ir daug 
kitų atmintinų vietų. Užėjau į buv. 
Įgulos bažnyčia1, kur buvo langų vit
ražų paroda. Štai ir buv. III-ji polici
jos nuovada, kur ir dabar yra milicija 
ir aplinkui daugybė milicininkų. Prie
šais buv. studentų valgykla neveikia. 
Po tiek daug metų Kauno centras be
veik nepasikeitė tik visur reikia mili
jono galionų dažų, nes, atrodo, ne tik 
Lietuvoje, bet ir Maskvoje trūksta 
labai dažu ir pastatu apdažymo, kas 
mano akiai buvo gana neįprasta. Ap
žiūrėjome Čiurlionio Meno galerija, 

Žmuidzinavičiaus gyvenamąjį namą, 
kuriame yra dabar padarytas muziejus 
ir jo žmonos velnių kolekcija. Visur 
lankėsi labai daug Žmonių daugiausiai 
ekskursijos. Buvęs .Karo Muziejaus 
priekis yra pakeistas ir Nežinomojo 
Kareivio kapas yra panaikintas. Kau
nas, kuriame aš tiek daug gyvenau ir 
kurio kone kiekvienas kampas buvo 
man žinomas, nėra daug pakeistas. 
Išskyrus naujas statybas priemies
čiuose, x pats centras liko kone tas pats.

Buvau apalankyti ir savo IV-ja 
Kauno gimnazija Miško gatvėje. Tik 
čia dabar jau yra platinama amatų 
mokykla, kai gimnazija yra perkelta 
į buv. Bibliotekos rūmus toje pačioje 
gatvėje. Praėjau ir pro buvusį Kaūno 
kalėjimą, kuris yra dabar panaikintas 
ir jo vietoje yra universiteto pastatai. 
Išvaikščiojau šį savo buvusį miestą, 
kuriame išorinis vaizdas man mažai 
pasikeitęs, tačiau vidujinė aplinka, 
daugelis svetimų naujovių jau 
man buvo svetimos, tuo pačiu gal ir 
aš jau pasidariau svetimas šiam savo 
taip pamiltam miestui. Patraukiau ir 
aš Laisvės alėjos žmonių dėmesį ir 
daug kas įmanė net su šypsena pasi
žiūrėjo, kai aš vaikščiojau Australi
joje ir V_. Europoje labai priprastu va
saros bu du, tai trumpomis kelnėmis 
ilgomis kojinėmis ir sportiniais marš
kiniais. dia tas buvo visai svetima, 
o kai aš pasakiau, kad taip pas mus 
ir į darbą einame tai daug kas nepa
tikėjo.

Aplankiau senamiestį, dabar re
montuojamą rotušę ir pilį, praėjau ir 
sustojau daug kartų eita" Valančiaus 
gatve ir vėliau važiavome į Kauno

Operos solistė Lilija šukytė — Lilian Sukis, atlikusi pagrindini vaidmenį ope
ros “Sim Tjong” premjeroje, kuri buvo pastatyta Miunchene pasaulinės sporto 
olimpiados proga ir susilaukė labai gero kritikų įvertinimo.

įžymybę “Trys Mergeles” pietauti. 
Tai puikus lietuviško stiliaus naujas 
restoranas netoli Petrašiūnų. Pada
ręs man labai gerą įspūdį, tiek savo 
aplinka tiek ir geru maistu.

Išviso Kauno patį liūdniausį įs
pūdį padare garsieji Šančiai, kuriuose, 
atrodo, niekas nėra pasikeitę, tik šis 
garsus priemiestis dar daugiau nusmu
ko, apjuodėjo ir vaizdas yra gana ap
gailėtinas, Atrodo, kad viskas yra 

kreipiama į naujus priemiesčius.
Kelionėje į Druskininkus važia

vau vėl su savo‘'giminėmis ir šie Drus
kininkai man visą mano jaunystės gy
venimą, buvo kažkas negasiekiama, 
nes labai dažnai mes atvažiuodavome 
į kitat Nemumo pusę ir ilgai žiūrėda
vome į tada buvusius Lenkijos Drus
kininkus. Pats kurortinis miestas yra 
labai gražus ir savo netik gydomai
siais šaltiniais, purvo voniomis, bet 
ir pačiu vidujiniu grožiu, tomis kve- 
penčiomis pušimis, gali prilygti pa
tiems gražiausiems pasaulio kurortams. 
Druskininkuose mane pasitiko mano 
jaunystės draugai, dabar mokytojai ir 
už 2 kilmetrų esančio Leipalingio, 
į kurį aš buvau nuvažiavęs 5-kiom
valandom, atlankyti savo tėvo kapo, 
pamatyti tą. miestelį kur gimiau ir 
sutikti tuos, širdingus dzukus, kurie 
ir po tiek daug metų taip gražiai ma
ne atsiminė ir su tuo puikiu dzūkišku 
nuoširdumu, dzūkiškais krosnyje ant 
lakštų keptais blynais mane priėmė 
kaip didžiausią, svečią, kad išsi
skiriant kone visi apsiverkėme.

Druskininkuose ir dabar jau dau
giau Lietuvoje, yra statomos ar pasta
tytos specialios kavinės - restoranai, 
kur visi baldai yra padaryti origina
lių medžių ir didelių šakų, kas duoda 
labai įspūdingą vaizdą.

Bendrai žvelgiant į savo kelionę 
po Lietuvą, pastebėjau, kad žmonės 
yra daug geriau ir gražiau apsirengę 
negu Maskvoje. Maisto daugiau ir žmo
nes dabar turėdami savo paskirus so
delius užmiestyje, kur augina daržo
ves, vaisius ir kitą, valgo daug geriau 
negu kitose, Sov. Sąjungos valtybe- 
se, kai pats pragyvenimas yra daug pi
gesnis negu pvz. Lenkijoje ar Čeki
joje, jau ne kalbant apie brangųjį Ber- 
liną„ kaip man daug kas sakė, kad Lie
tuviai yra darbštūs, todėl jie ir visko 
turi ir moka gyvenime daug daugiau 
iškombinuoti negu kiti. Stengiasi daug 
daugiau mokintis ir kaip galima dau
giau prasimušti moksle ir tuo pačiu už
imti valdomąsias aukštąsias vietas. 
Vilniuje iš buv. 40% lietuvių jau da
bar yra virš 60%,kuo kiekvienas vil
nietis labai didžiuojasi.

Galėčiau daug rašyti dar dau
giau papasakoti, tačiau visa kelionė 
ir 11-ka dienų, Lietuvoje dar ir dabar 
man yra kaip gražus, neišdildomas 
sapnas, pagalvojant ar tai tiktai tik
rovė.

***
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kaip pasirinkti spalvas
Mūsų korespondentas Antanas Lau

kaitis keliaudamas per Europą plačiai 
aprašė Lenkijos lietuvius ir jų leidžiamą 
mėnrašti '‘Varsnos”; čia persispausdi
name vieną straipsneli iš to laikraščio 
manydami kad mūsų ponioms ir panelėms 
besirūpinančioms gražia apranga bus 
tikrai įdomus.

Red.

Juoda spalva veidui nieko neduoda, nebent 
Ją dėvėtą labai jauna, sveika ir turinti 
natūralią gražią veido spalvą moteris. 

Kitaip - juoda spalva blyškina. Jau praėjo 
tie laikai, kada juodai puošėsi močiutės ir 
pagyvenusios moterys. Juoda yra jauną žmonių 
spalva. Jei ji dėvima vyresniąją, ji turi bū
ti atgaivinama balta arba pasteline spalva 
prie veido.

Visos natūralios spalvos - tamsiai mėly
na, pilka, balta, kreminė ar smėlinė - yra ge
ros, bet jei jos dėvimos visą laiką, jos gali 
žiauriai įgrįsti. Bet kažkodėl jos dėvimos ir 
dėvimos, be atvangos, dėl to, kad jos "sau
gios". Kodėl gi geltona, ryški žalia, mėlyna, 
oranžinė ar violetinė nėra "saugios"? Todėl, 
kad jas sunkiau prisitaikyti. Daugelis moterų 
mano, kad jos per ryškios, joms netiks ir prie 
ją reikia specialią priedų.

Pasirenkant ryškesnes spalvas reikia at
sižvelgti į odos ir plaukų spalvą. Jei jūsų 
odos spalva ružavo atspalvio - nėdėvėkite rau
donos, ryškios ružavos, oranžinės. Tačiau mė
lynos, žalios, violetinės, rudos ir geltonos 
jums bus visos tinkamos. Jei jūsų oda tamsoka 
/olive/, išblyškusi - žali, geltoni ir rudi 
atspalviai, turi būt vengiami. Jūsų spalvos - 
raudona, ružava, oranžinė ir tamsi violetinė.

Dažnai, visai nesąmoningai, moterys ren
kasi visada tas pačias ar joms giminingas 
spalvas. Tai jūs pastebėsite peržiūrėdamos sa
vo rūbų spintas. Staiga jums išaiškės,kad jū
sų pomėgiai linksta į mėlyną, violetinę, žals
vą ir pilką spalvą. Arba jei jūs mėgstate gel
toną, savo spintoj surasit žalsvą - salotinę 
ir oranžinę spalvą. Dažnai tas spalvą pasi
rinkimas reprezentuoja jūsų charakterį. Daž
niausiai jūs prisilaikot tam tikros spalvą 

schemos ir tai visai natūralu, nes tose spal
vose jūs jaučiatės patogiai ir jūsų akiai jos 
malonios. Bet pabandykite kartais į tą schemą 
įnešti mažą kontrastą, kad išvengt monotoni
jos.

Atsiminkit, kad yra trys pagrindinės 
spalvos iš kurių sudarytos visos kitos - rau
dona, geltona ir mėlyna. Raudona maišoma su 
geltona duoda oranžinę, mėlyna su geltona - 
žalią ir mėlyna su raudona - violetinę. Visos 
pašalinės spalvos priklauso nuo to, kiek ku
ries spalvos įmaišomos. Jei visos spalvos su
daromos iš trijų pagrindinių, reikia priimti 
faktą, kad jos visos dera tiktai gerai parink
tame maišymo balanse.

Atsiminkit, kad ankščiau niekada nebuvo 
dėvimos žalios spalvos su mėlynom ar oranžinės 
su ružavom. Tačiau dabar tas derinys akiai pri
imtas . Pagalvokit tik, kaip žalia su mėlyna de
ra gamtoje, pavyzdžiu - mėlynas dangus ir ža
lia žolė.

Dažnai moterys spalvą nesugeba suderinti. 
Pavyzdžiui, save laikanti elegantiška ponia už
sidėjo šiek tiek melsvo atspalvio raudoną eilu
tę, prie jos oranžiniai raudoną skrybėlę ir po
midorų spalvos pirštines. Viskas atrodo raudo
na, bet jos akis neatskyrė toną skirtumo.

Spalvų derinimui labai pagelbėtų vaikiška 
vandeninių dažų paletė. Patepkit ant lapo po
pieriaus savo mėgiamos spalvos dėmę ir šalia 
jos mėginkit derinti giminingas spalvas.

Tinkamas priedų pasirinkimas gali jūsų 
garderobą padvigubinti. Pavyzdžiui, jūs turit 
cinamono spalvos rudą suknelę, smėlinę eilutę, 
ryškiai žalią eilutę ir geltonai - oranžiniai 
languotą suknelę. Oranžinė ar geltona suknelė 
tiks prie jūsų visų rūbų. Ružava skarelė tiks 
prie trijų, tik ne prie languotos suknelės.To- 
pazinė sagtis, auksinė grandinė ir geltonas 
lakinis diržas tiks i prie visų rūbų. Pora ru
dų batų su priderintu rankinuku taip pat tiks 
prie visko. Žinoma, tai tik pradžiai. Bet dar 
visą eilę spalvą galima būtų priderinti prie 
esamos schemos. Tai tik įrodo, kad spalvų de
rinimas įneša į jūsų aprangą naujumo, gyvumo ir 
kad, tvarkingai planuojanti, -as malonumas ne
daug kaštuoja.

MARIJA JURGITA SAULAITYTĖ

SAULĖTEKIS

Lietėme saulę pirštais, 
delnais, lūpomis.

Duona trupo rankose, 
žemė slydo iš po kojų.

Burtažodžiais kalbėjomės 
žodžiai pelenais gulė, 
kur žodžių nereikėjo.

Anuomet žemėje gyveno 
ir saule mito milžinai. 
Mes irgi ankstyvą pavasarį 
pradėjome gyventi.

(iš “Viena Saulė Danguje”)

VIENAS TEISYBĖS ŽODIS 
ATSVERS PASAULĮ

Vertė E. Jonaitienė
Slapta Vakarus pasiekusi A. Sol- 

ženicino kalba paruošta neįvvkusioms 
Nobelio premijos atsiėmimo iškil
mėms. (vertimas trumpintas. E.J.)

1. SUSKILĘS PASAULIS
Kažkada Dostojevskis pareiškė: 

“Grožis išgelbės pasaulį”. Kas tai 
per pastaba? Ilgą laiką svarsčiau ir 
galvojau, kad tai tušti žodžiai. Kada 
gi kruvinoje žmonijos istorijoje gro
žis ką nors nuo ko nors išgelbėjo? 
Pakėlė, įkvėpė, taip - bet ką gi jis 
išgelbėjo?

O vis dėl to grožis, tikras meno 
kūrinys gali visiškai nenuneigiamai 
įtikinti net ir labiausiai tikėti neno
rinčias širdis.

Meno kūrinio įtikinumas glūdi ja
me pačiame: išgalvoti, perdėti daly
kai nesiduoda atvaizduojami mene, 
jie lieka negyvi, neryškus ir neišgel- 
bimai krinta į užmarštį. Bet tie kūri
niai, kurie sukaupia teisybę ir mums 
ja parodo kaip gaivalingą jėgą, skai
tytojus pagauna ir taip Įtikina, kad ir 
ateitis amžiuose niekas negali jų. 
nuneigti.

Todėl senoviškoji trilypė tiesos, 
gėrio ir grožio sąvoka gal būt nėra 
tokia tuščia ir atgyvenus, kaip manė
me savo materialistiškoje, savim pa
sitikinčioje jaunystėje. Jei, kaip se
nieji išminčiai teigė, tų trijų medžių 
viršūnės susijungtų, bet per drąsūs, 
per tiesūs tiesos ir gėrio stiebai tap
tų užslopinti ar gal nukirsti, gal tada 
per tankynę prasiveržtu lygiai toje 
pačioje vietoje, kur turėjo, būti visi 
trys fantastiški, neįtikimi, nelaukti 
grožio stiebai, ir kitus du pavaduo
dami vieni atliktų visų trijų užduotį?

Tuo atveju, Dostojevskio pas
taba, kad grožis išgelbės pasauli ne
būtu tuščias šakinys, bet reikšrmnga 
pranašystė. Gal ir šiandienos pasaulį 
menas, literatūra gali išgelbėti?

Pasiekti platformą, ant kurios 
skaitoma Nobelio paskaita, ir į ku
rią pakviečiamas toli gražu ne kiek
vienas rašytojas, ir tik vieną kartą 
gyvenime, man reikėjo lipti ne tris ar 
keturis sukaltus laiptelius, bet šimtus, 
net tūkstančius laiptų..: stačių, sli-, 
džių, ledais apšalusių, einančiu iš 
neapsakomos tamsos ir šalčio, kuria
me man buvo lemta išlikti gyvam, tuo 
tarpu kai kiti, stipresni ir didesniu 
talentu apdovanoti, pražuvo, numirė.

Nesuskaitomame priversto dar
bo stovyklų salyne tų žuvusiųjų suti
kau tik kelis, ir ne su visais drįsau 
kalbėti, tarsi girnų akmens slegiamas 
nepasitikėjimo, baimės šnipų. Apie 
kai kuriuos tik iš kitu girdėjau. Apie 
dar kitus tik nujaučiau.

Tie, kurie i bedugnę krito jau 
įsigiję kūrėjo vardą yra bent žinomi. 
Tačiau kiek ten žuvo visai nežinomu, 
viešumoje niekad nei nepaminėtų kū
rėjų? Iš ten sugrįžusių kaip ir nėra. 
Ištisos tautos literatūra pasiliko už
marštyje, ne tik be antkapio, bet ir 
be apatinių baltinių, nuoga, su ant 
kojos atspaustu kalinio numeriu.

Rusų literatūra nesustojo nei 
akimirkai, o tačiau iš isores ji atro
do, kaip tuščia dykuma. Ten, kur tu
rėjo šlamėti ramus miškas, bepasili
ko keli vieniši medžiai, naikinančio 
kirvio per klaidą, ąplenkti.

Šiandieną čia stoviu nulenkta 
galva apsuptas žuvusiųjų šešėlių, iš 
kurių ne vienas buvo vertas prieš ma
ne stovėti ant šios platformos. Kaip 
man atspėti ir išreiks'ti, tai, ką jie 
būtų norėję išsakyti?

Pareiga viską išsakyti ilgai slė
gė mus visus, jos būtinumą supratome 
kaip ir Vladamiras Solovjovas, kuris 
sakė:

“Net ir retežiuose patys turime 
nueiti kelią

Pareigos, kuria dievai mums 
skyrė”.

Dažnai varganoj stovyklos aplin
koje, kalinių virtinėje, liktamų eilei 
blykčiojant žiemos vakarų gūdume, 
mūsų širdis kankindavo neišsakyti 
žodžių žodžiai, kuriuos trokšdavome 
šaukti visam pasauliui, jei tik pasau
lis galėtų išgirsti bent viena, iš mū
sų. Tuomet atrodė visiškai aišku, ką 
toks išgirstas mūsų pasiuntinys turė
tų papasakoti ir vaizdavomės, kaip 
pasaulis jam tuč tuojau atsakytų* Mū
sų vaizduotės horizontas apėmė tik 
nepadalintą, aišku, ir- suprantamą pa
saulį.

Bet kai pagaliau išorinė priespau
da palengvėjo, mano ir mūsų visų ho
rizontai prasiplėtė ir po truputį, tar
si per kokį vis didėjantį plyši, pama
tėme ir pažinome visą pasaulį, gazdi- 
nantį, suskilusį, toki,, kuriame vieni 
be paguodos lieja skausmo ašaras, o 
kiti linksminasi šoka palydimi leng
vos muzikos.

Kaip tai įvyko? Iš kur toji prara
ja tarp kenčiančių ir linksmai šokan
čių? Argi mes tokie nejautrūs? Ar pa
saulis toks nejautrus? O gal tai pasau
lio kalbų skirtingumai? Kodėl žmones 
negirdi vienas kito pagalbos šauks
mų? Žodžiu, garsas dingsta ir jie nu
plaukia į nežinią kaip vanduo, be sko
nio, be spalvos, be kvapo. Be žymės.

Kai pamažu pasaulio suskilimą 
supratau, tai metai po metu keitėsi 
turinys, išraiška, ir net tonas’tos kal
bos, kuria taip troškau išsakyti ledu 
apšalusiais stovyklos vakarais. Ką pa
galiau šiandien kalbu yra net nebe
panašu į tai, ką tuomet ketinau kal
bėti.

Ne taip senai, vienoje pasaulio 
dalyje šimtai tūkstančių krikščionių, 
ne mažiau persekiojami,’ kaip senųjų 
romėnų laikais, atidavė gyvybes už 
savo tikėjimą į Dievą. Kitame žemės 
pusrutulyje pakvaišėlis (- ir jis ne 
vienas - ) skubėjo per vandenyną, kad 
peilio smugiu i jos vyriausia kunigą 
mus išvaduotų is" religijos. Šitaip jis' 
pats vienas pagal savo asmenišką 
vertybių supratimą norėjo padaryti s pren 
dima už mus, už kiekviena iš mūsų!

'Tai, kas žiūrint iš toli ir pagal 

vienoki, vertybių supratimą atrodo pil
nutinė, pavydėtina laisvė, iš arti ir 
pagal kitokį vertybių supratimą regis 
įniršime kelianti priespauda, ’ prieš 
kurią išeinama į gatves ir ant šono 
verčiama pilni autobusai. Kas vienoje 
pasaulio dalyje atrodo nepalyginamo 
gerbūvio išsipildžiusi svajonė, ki
toje daro įspūdi laukinio išnaudoji
mo, prieš kuri reikia tuoj pat išeįti 
visuotiniais streikais.

Net ir gamtos nelaimės vertina
mos skirtingu mastu: potvynis parei
kalavęs dviejų šimtų tūkstančiu gyvy
bių atrodo mažiau reikšmingas negu 
asmeniška vieno kaimyno nelaimė. 
Skirtingu mastu matuojami ir asmeniš
ki įžeidimai: ironiška šypsena ir atstu
miantis gęstąs kartais atrodo begali
mai nužeminą, tuo tarpu kitą ištikęs 
žiaurus sumušimas atleidžiamas, kaip 
nelemtas nesusipratimas.

Skirtingas mastas naudojamas 
vertinant bausmes bei nusikaltimus. 
Vienur vieno mėnesio areštas, ištrė
mimas į užmiestį, trumpalaikis uždary 
mas į vienutę, kurioje kalinymaiti
namas pienu ir balta duona, iššaukia 
pasibaisėjimą ir įniršimu pripildo laik
raščių skiltis. Kitur 25 metų kalėjimo 
bausmes, vienutės, kurių sienos apša
lusios ledu, o kaliniai išrengti iki 
apatinių baltinių ar visiško nuogumo, 
beprotnamiai sveiko proto žmonėms, 
nesuskaitomi pabėgėliai, kuriems vis 
reikia toliau bėgti kol pagaliau jie 
nušaunami ant krašto sienos yra 
Įprasta ir kaipo neišvengiama visų 
priimta kasdienybė.

Negalime priekaištauti žmogui 
už jo regėjimo ir vertinimo dvylipu- 
mą, už jo abuojumą ir tolumoje ken
čiančių skausmo nesupratimą: taip 
jau žmogus sutvertas; Bet toks vie
nas kito neatjautimas ir nesupratimas 
visai žmonijai reiškia greito, baisaus, 
visuotino susinaikinimo grėsmę. Vie
nas pasaulis, viena žmonija negali 
išlikti akivaizdoje šešeriopų, keturio
pų ar dvejopų supratimo ir vertinimo 
skalių. Šitoks pasaulio ritmo sudarky
mas turi pražudyti ir mus pačius.

(būs daugiau)***
Mūsų Pastogė Nr. 38. 1972.9.25 psl. 5.
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IPOPTAt,^
AUSTRALIJOS KREPŠININKAI 
MŪNCHENO OLIMPIJADOJE.

V. Augustinavičius.
Mūsų visų, mėgiamiausioje sporto 

šakoje krepsinyje Australija per Olim- 
pijada^ Mūnchene išsikovojo devinta 
vietą, kas yra labai vertingas laimė
jimas, žinant, kad Australijos krepši
nio komanda vyko i Mūnchena nepil
nai paruošta. Iki paskutinios savaitės 
nebuvo žinoma ar komanda galės vyk
ti trūkstant lėšų. Jaunų, sportininkų 
pasiryžimas nugalėjo visas kliūtis. 
Pirmosios varžybos prieš Ispaniją. 
Australija laimi pirmą puslaikį 41 - 
36. ; Antrame puslaikyje Australija 
pirmauja iki rungtynių pabaigos. Vė
liau geriausi žaidėjai‘dėl baudų turė
jo apleisti aikšte ir priešininkai pasku 
tinėse minutėse laimėjo 79 - 74. Pra
laimėta Čekoslovakijai vieno taško 
skirtumu 69 - 68. Pirmas laimėjimas 
pasiektas prieš Japoniją. Vėliau aus
tralai laimi ir tik vieno taško persvara 
prieš Vakarų Vokietiją 70 - 69.

Paskutinėse varžybose dėl de
vintos vietos Australija nugali Lenki
ją 91 - 83.

Lietuvių pasididžiavimui ir gar
bei Australų komandoje žaidė, vi
siems krepšinio mėgėjams gerai žino
mas krepšininkas E. Palubinskas. 
Australų spaudoje po kiekvienų rung
tynių E. Palubinskas buvo vertina
mas kaip geriausias komandos žaidė

Australiečių sportininkų priėmime Uhieagoje, Margučio patalpose. Nuotr. Z. Degučio

AMERIKIEČIU. ATSISVEIKINIMAS 
SU AUSTRALIJOS 

RINKTINE.
J. £

į “Draugas” 28.7.1972 m.
Šiandien ir rytoj Chicagoje dar 

vieši mūsų ryžtingieji Australijos lie
tuvių krepšininkai. Dar tebeturime pro
gos juos pamatyti pasidžiaugti jų žai
dimu ir jaunatviška energija.

Mes tik galime kviesti ir raginti 
visą Chicagos lietuvių visuomenę da
lyvauti jų išleistuvėse. ;

Tai reta proga pasižmonėti su 
tolimais lietuviais. Tiesa jie gyvena 
toli, tačiau jie visada bus arti-----
mūsų širdyse. Mes negalime užmiršti 
ir neįvertinti visų krepšininkų ir jų 
vadovu nepaprasto pasiaukojimo.

Australijos lietuvių krepšinio 
rinktine šitan kraštan . atvažiavo ne 
vien tik krepšio žaisti, nevien tik sa
vo sportinį pajėgumą išbandyti krep
šio aikštėje. Ne. Australijos lietuviai 
krepšininkai čia atvažiavo ir kitu tiks
lų vedami. Patrijotiškų ir lietuviškų.

Šiandien neužtenka būti vien tik 
susipratusiu sportininku. Lietuviškoji 
sportininko kilmė įpareigoja aukotis 
netik sportiniame judėjimui, bet taip 
pat ir lietuviškai veiklai. Užtat ne
nuostabu jog tolimosios Australijos 
lietuviai “staiga” atsirado pas mus. 
Nemanau, jog krepšininkų atvykimas 
nebuvo gerai apsvarstytas ir išgalvo
tas. \

Žinoma, jei būrys jaunimo, ūžsi- 
geidusio vien tik krepšinį žaist} stai
ga leistųsi avantiuriškon kelionėn, 
mes galėtumėm su pagrindu priekaiš
tauti ir net tvirtinti, jog tokia išvyka 
buvo bereikalinga ir neprasminga.

Pas mus Australijos lietuvių krep
šinio rinktinė atvyko sustiprinti ir vėl 
atnaujinti lietuviškų sporto širdžių 
rvši.

jas. Po septynių žaidimų ratų Olimpi- 
jadoje dalyvaujant 16 komandų E. Pa
lubinskas stovėjo pirmoje vietoje šau
niausią taškų laimėjęs Olimpinių var
žybų komandai. Antroje vietoje japo
nas Masatomo pelnąs 131, kai E. Palu
binskas 138 taškus.

Ir čia australų spauda išgyrė mū
sų jauną sportininką , pažymėdama, kad 
tai didelė garbė šiam sportininkui, 
žinant kiek gerų krepšininkų turi ki
tos komandos esančios pirmaujančio
se vietose.

Šia proga reikia pasveikinti E. 
Palubinską už šį garbingą laimėjimą 
ir palinkėti daug sėkmės ateityje.

Tikiu, kad Australijos lietuvių 
sporto ir Bendruomenės organizaci
jos nepraeis patylomis pro ši garbin
gą laimėjimą ir tinkamai pagerbs E. 
Palubinską. Kaip ir kokiu būdu, esant 
norui būdus galima surasti.

1972 METU OLIMPIJADOS 
SENSACIJOS.

Amerikos dominavimas krepsiny
je per paskutines aštuonias Olimpi- 
jadas baigėsi dramatišku pralaimėji
mu rusams 51 - 50. Tai buvo pirmas 
pralaimėjimas po 63 rungtynių kas var
gu ar bent kada pasikartos krepšinio 
istorijoje. Žinoma, po šio skaudaus 
pralemėjimo neapsieita be tolimesnių , 
ginčų ir net muštynių aikštėje ir uz 
jos ribų. ***

Jau prabėgo aštuonetas metu nuo 
to laiko, Kai S. Amerika išlydėjo sa
vo rinktinę Australijon. Apie tos rink
tinės nepaprastus laimėjimus krepši
nio aikštėse mes žinome. Jų atsiektos 
pergalės dar ir šiandien mus žavi. 
Tačiau, galbūt, mes jau kiek pamiršo
me tos rinkintės dar vieną pergalę. 
Tai nepaprasto entuzijazmo lietuviš
kumui, kuri sukėlė mūsų krepšininkai 
kiekvienoje Australijos lietuvio šir
dyje, o ypač - sportininko.

Va, to entuzijazmo ir ugnies nau
jam uždegimui paskatinti ir atvyko pas 
mus Australijos lietuviai krepšininkai. 
Mes del to labai džiaugiamės ir di
džiuojamės. ;

Tačiau šiandien besidžiaugdami 
Australijos lietuvių krepšininkų atvy
kimu negalime užmiršti tolimesnių 
musų įsipareigojimų ateičiai. ;

Pralaimėjęs Detroito Kovas džiaugiasi australiečių dovana meškiuku.
Nuotr. L. Kulikausko

'Žum, Vladas Selenis sveikina Australijos lietuvius krepšininkus Dai
navoje. Nuotr. I. Kulikausko

Mes, sportine šeima, turime juos 
išleisti atgalios su pažadu ir įsipa
reigojimu jog netrukus Š. Amerikos 
lietuviai sportininkai ir vėl vyks at
gaivinti nenutrūkstamo ryšio. Mes tu
rime neapvilti ne vieno Australijos 
lietuvio kurie mums atvežė naują pa
kvietimą antrajai išvykai.

Australijos lietuviškiems krep
šininkams mes tariame: lietuviška 
sporto šeima dės visas pastangas, kad 
jūsų kvietimas būtų įgyvendintas; 
lietuviška šio krašto šeima dirbs visu 
nuoširdumu, kad sekančios išvykos 
metu Australijos lietuviai ir vėl galėtų 
ir didžiuotis mūsų rinktinės pergalė
mis; ;

Atsisveikinant svečius, mes ta
riame; laimingo sugrįžimo Australijon 
ir iki pasimatymo artimoje ateityje.

***

PEREINAMOJI TAURE
Laisvojo pasaulio lietuvių lauko 

teniso meisterio pereinamoji taurė 
įsteigta a.a. inž. Felikso Giedrio at
minimui. Taurę aukoja jo žmona 
Vanda Giedrienė.

Inž. F. Giedrys gimė 1909 m., mirė 
1970 m. sausio 30 d. Vašingtone. 
Gimęs ir augęs Kybartuose, studi
javo Kaune, Vytauto Didžiojo uni
versitete, mechaninę inžineriją. Vė
liau Amerikoje, New Hamshire un-te, 
įsigijo elektros inžinieriaus diplomą.

Nuo pat jaunystės jis domėjosi 
sportu ir buvo gabus įvairiose jo ša
kose — stalo teniso, šachmatų, lau
ko teniso, o vėliau ir golfo. Jau nuo 
1933 m. iškyla teniso varžybose. 1934, 
1935 ir 1937 m. tampa Lietuvos lau
ko teniso meisteriu. Atstovauja Lie
tuvai teniso varžybose užsienyje: 
Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Vokie
tijoje. Kaip lauko teniso meisteris, 
1937 m. keliauja į Ameriką drauge 
su kitais rinktiniais sportininkais. 
1954 m. laimi pavienių Doverio lau
ko teniso taurę. ’

F. Giedrio svajonė buvo skatinti 
ir pratinti jaunimą sportuoti, ypač 
jo pamėgtoj lauko teniso šakoj. Tai 
jo svajonei įgyvendinti Vermonte 
(Putnamo seselių globoj) jo žmonos 
rūpesčiu įrengiama teniso aikštė. 
Lauko tenisą skatinanti jo vardo 
taurė kasmet bus įteikiama lietuvių 
lauko teniso pirmenybių ŠALFAS 
Sąjungos vienetų laimėtojui. Šiemet 
ši taurė pirmą kartą įteikta Toron
te liepos 29-30 d. šiemetiniam meis
teriui Alfonsui Peciliūnui. J. Š.

JUOKAI
Ievos sutvėrimas

—Kodėl Dievas sutvėrė levą iš 
šonkaulio? — paklausė teologijos 
mėgėjas.

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
— Šonkaulis vienintelis kaulas, 

kuris neturi smegenų. D. P.
Vargšas arklys

— Mano žmona, norėdama su- 
plonėti, kasdien jodo raita.

— Na, ir kokios pasėkos?
— Per savaitę arklys nustojo 

20 kilogramij svorio.

Juristo nuomonė
— Kokia bausmė man gręsia 

apsivedus dvi žmonas?
— Įsigysi dvi uošves.

Išsiblaškymas
-—Kodėl sakai, kad esi išsibla

škiusi?
—(Nuėjau krautuvėn nupirkti 

kojines vyrui, o nusipirkau sau 
skrybėlaitę.
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Dar apie įvykius okupuotoje Lietuvoje

Apie Romo Kalantos laidotu
ves ir įvykusias (demonstracijas 
gauta slaptu keliu daugiau žinių* 
Asmuo, matęs savo akimis įvy
kius, rašo: "Laidotuvės Romo Ka
lantos turėjo įvykti ketvirtadieni 
16 vai. (4 vai. p. p. Red.) Jau 
nuo pirmadienio, atmosfera mies
te atrodė įelektrinta. Žmonės vo
rele traukė į miesto sodų, būriais 
stoviniavo apie didvyrio žuvimo 
vietą, slaptai mėtė gėles, drąses
nieji priėję padėdavo. Tačiau 
tuos tuoj pat civiliai apsirengę 
pareigūnai nufotografuodavo. Iki 
vakaro gėlių prisirinkdavo gero
ka krūva, tačiau iš po nakties gė
lės dingdavo...

Kalanta buvo pašarvotas .Pa
nerių gatvėj, Vilijampolėj. Pama
tyti jo kūną buvo labai sunku. 
Žmonių eilutė nuo durų buvo 
nusitęsusi per visą kvartalą. Apie 
duris stoviniavo krūvos žmonių. 
Gėlių dėti prie, karsto neleido, iš
skyrus gimines. Sklido gandai, 
kad per laidotuves įvyks jauni
mo demonstracija.

Ketvirtadieni 14 (2) Vai. nu
ėjau į miesto sodą, padėjau gėles 
šalia kitų ir staiga išgirdau, kai 
žmonės, esantieji sode, pradėjo 
grasiai pasipiktinę pasakoti, kad 
esą Kalantos, laidotuvių neturė
sią, nes milicija jo karstą Su pa
laikais įdėjusi į milicijos mašiną 
ir išvežusi į nežinia kuriuos ka
pus. Kartu išvykę tik'patys arti
miausi . giminės. Apie 14:30 
(2:30) miestų sode žmonėse paki
lo didelis .sujudimas — kažkas 
pasakė, kad iš Vilijampolės atei
na jaunimo, protesto ‘demonstra
cija, Ir tikrai netrukus pasirodė 
glaustos gretos jaunuolių, susika
binusių po paranke. Jų buvo ke
letas tūkstančių. Eidami skanda
vo: "Laisvė Lietuvai’’, Laisvę 
Romo tėvui”, “Apgavikai”. Prieš 

' %
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COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 
ALIENS ACT 1947 - 66 

DEPARTMENT OF IMMIGRATION

•

RUGSĖJIS
YRA SVARBUS MĖNUO SVETIMŠALIAMS

KIEKVIENĄ RUGSĖJO MENESĮ SVETIMŠALIAI PRIVALO PRANEŠTI IMI

GRACIJOS DEPARTAMENTUI KUR GYVENA. SAVO UŽSIĖMIMĄ IR VEDYBINĮ

STOVI.
TAS LIEČIA VISUS SVETIMSLIUS NUO 16 METU AMŽIAUS ARBA VIRŠ, 

KURIEMS YRA LEISTA PASTOVIAI APSIGYVENTI AUSTRALIJOJE. TAI LENG

VA PADARYTI. TURITE GAUTI FORMAu IR JĄ UŽPILDYTI. GRĄŽINT JA^ (be 

pašto mokesčio - ženklelio) IMIGRACIJOS DEPARTAMENTUI. JEIGU NEGAVOTE 
FORMOS TAI GALITE JĄ ĮSIGYTI KIEKVIENOJE PAŠTO ĮSTAIGOJE DABAR.

ARBA KIEKVIENAME VALSTYBINIAME IMIGRACIJOS DEPARTAMENTE (žiū

rėk adresus žemiau).

PASTABA! SVETIMŠALIS VADINAMAS TAS ASMUO KURIS NĖRA AUSTRA
LIJOS PILIETIS, BRITU SUBJEKTAS, AIRIJOS PILIETIS, ARBA NĖRA BRITU. 

AR AUSTRALU GLOBOJAMAS ASMUO.

COMMONWEALTH DEPARTMENT OF IMMIGRATION
BRISBANE: Commonwealth Offices, 224 Adelaide Street, Brisbane. O'land 4000. TOWNS
VILLE: Hibernian Building. 440 Flinders Street, Townsville, Q'land 4810. SYDNEY: - 
Commonwealth Centre, Chifley Square, Cnr. Hunter and Phillip Streets, Sydney, N.S.W. 
2000. NEWCASTLE: Room 1, 1st Floor. 2-4 Pacific Street. Newcastle. N.S.W. 2300. 
WOLLONGONG: 86-88 Market Street. Wollongong, N.S.W. 2500. MELBOURNE: Common
wealth Centre. Cnr. Spring and Latrobe Streets, Melbourne. Vic. 3000. ADELAIDE: Cresco 
House. 106-110 North Terrace. Adelaide. S.A. 5000. PERTH: Wapet House, 12-14 St. 
George s Terrace. Perth, W.A 6000. HOBART: City Mutual Building, 54 Argyle Street. 
Hobart. Tas. 7000. CANBERRA: Offices at 22 West Row, Canberra City 2601. and 
Blackall Street, Barton 2600. DARWIN: Moonta House, Mitchell Street, Darwin, N T. 5790.

miesto šbdą yra miesto vykdoma
sis komitetas: Minia’ pasuko prie 
jo. Skanduodama “Laisvę Romo 
tėvui” minia pakėlė kumščius.

IŠ vykd. k-to išėjo kažkoks vy
ras ir ragino išsiskirstyti. Jo kal
bą pertraukė klyksnias moters, 
kurią milicija užlaužtomis ranko
mis tempė į mašiną. Kažkas mė
tė į valdžios atstovą akmenį. 
Tuomet puolė visus mušti rim
bais. Eisena jpašuko j miesto so- 
dą; Miesto Sode ties žuvimo vie
ta ant suolo užsilipo aukštas jau
nuolis ir pradėjo sakyti kalbą, 
kad Lietuva pavergta, kad jauni
mas privaląs kovoti su engėjais 
ir t. f. Jo akys degė, žodžiai bu
vo karšti, balsas galingas ir už
degantis. AŠ, jaū pagyvenęs’ žmo
gus, klausydamas jo iš susijaudi
nimo pradėjau virpėti, o akys 
pasruvo ašarom. Aš supratau, 
kad Lietuva dar nežuvo; Štai mū
sų atžalos galingos, drąsiosį my
linčios tėvynę ir pasiruošusios dėl- 
jos pasiaukoti. Po pirmų jaunuo
lio kalbėjo antras, trečias. Iš šo
nų juos fotografavo...

Staiga minia subangavo. Atsi
radusi milicija pradėjo iš eilės 
mušti su “bananais”. Jaunuo
liai nebėgo, o apsisukę vieningai 
pradėjo vytis milicininkus. Lais
vės alėjoj susirikiavo į darnias 
eiles ir, skanduodami tuos pačius 
šūkius, nužygiavo link milicijos 
valdybos. Ties Įgulos bažnyčia 
didžiulis būrys milicijos jiems už
tvėrė kelią. Tuomet jie sustojo. 
Kažkuris jaunuolis vikriai užsiko
rė ant bažnyčios kolonos ir iškė
lė trisplavę Lietuvos vėliavą, mū 
sų brangią nepriklausomybės vė
liavą. Ore nuskambėjo “Lietuva, 
tėvyne mūšų tu didvyrių žemei” 
Tačiau Lietuvos himno baigti ne
galėjo. Milicija, staigiu žiedu ap
supusi jaunuolius, pradėjo gau

dyti demonstracijos vadeivas ir 
daugumą iš jų ten sugaudė. Eise
na, lydima besidaužančių milici
ninkų, grįžo prie miesto sodo, ta
čiau iš čia juos vėl “bananais” 
išvaikė.

Penktadienį jau nuo pat ryto 
miesto sodas buvo pilnas žmo
nių. Milicija nemušė, tačiau ne
leido stovėti vietoj. Žmonės ėjo 
susispaudę ratu. 16 vai. (4) mi
licija pradėjo žmones varyti iš 
miesto sodo. Žmonės rinkosi gat
vėj. Tuomet milicija pradėjo 
mušti “bananais”. Mušė visus iš 
eilės, net ir tuos, kurie demons
tracijoj nedalyvavo, o sau sėdėjo 
Laisvės alėjos vidury ant suoliu
kų. O mušti jie turėjo kuo, nes 
“bananus”; pasirodo, jie buvo su
rinkę iš visos Lietuvos, o “Inka
ro” fabrikui buvo duotas staigus 
užsakymas pagaminti 1000 “ba
nanų”...

Į Laisvės alėją privažiavo ka
reivių pilnos mašinos ginkluotų 
automatais, prie šono dujų ra
ketos, ant galvų šalmai, kurie 
jiems pravertė, nes jaunimas jau 
turėjo akmenų ir negailėjo jų 
priešams. Pasigirdo greitosios pa
galbos mašinų signalai. Sužvėrė
jusi miliciją ir kareiviai iš'NK
VD tą dieną sužeidė šimtus žmo
nių. Jaunuolio lavonas Mickevi
čiaus g-vėj gulėjo net iki. vidur
nakčio. Gale Ląisvės alėjos .gulė
jo apie 12 metų vaikas, kuriam 
iš burnos sruvo kraujas. Krautu- 
vėn įnešta senyva moteris, gavu
si nuo milicininko į galvą smū
gį, prarado sąmonę. Žmonės pa
prašė milicijos leist iškviesti grei
tąją, bet atsakymą gavo: tegul 
dvesia.

Ypač miliciją erzino ilgaplau
kiai jaunuoliai. Mačiau, kaip nU 
tvėrę mergihą už ilgų plaukų 
vilko žeme. Jaunuolius spardyda
mi grūdo į mašinas ir vežė ir vė
žė. Galų gale iš Laisvės ai. išvarė

AUSTRALIJA IR NAUJOJI
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI spalio mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - Kad vedusieji vis to
buliau eitų savo pareigas plaukian
čias iš jų savito pašaukimo, 
m i s i jų - Kad misijų kraštuose gy
venantieji vyrai ir moterys gerai įsi
sąmonintų, jog jųjų pašaukimo esmė 
yra liudyti Kristų žodžiu ir pavyzdin
gu gyvenimu.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIO
JI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Tūlas garsus profesorius po savo 

paskaitos moteriškės užklaustas - ka
da ji turėtų pradėti auklėti savo vai
ką - atsakė': “Kai tik vaikas gimęs”. 
Moteriškė' paaiškino, kad sūnelis jau 
esąs ketverių metukų. Tada prelegen
tas pridūrė: “Tai dabar, ponia, sku
bėkite, nes nebeturite nei minutėlės 
laiko gaišinimui”...

Taip pat ir pagal kitų pedagogų 
nuomones, vaiko auklėjimas prasideda 
tuoj su jo gimimu ir penkerių ar seše- 
rių metų bėgyje jo charakterio bruo
žai laikomi jau suformuotais.

.Delinkventų prižiūrėtojai iš savo 
patyrimo galėtu paliudyti, kad vaiko 
nusikaltimo priežastis beveik randa
ma šeimos židinyje, atseit tėveliuose 
ar kitose namų sąlygose. Net ir ten, 
kur tėveliai visai “garbingi ir pado
rūs” o vaikui nieko nesigailima, daž
nai randama, kad jam buvo skiriama 
permažai laiko, negana atkreipta dėme
sio ir pritruko meiles.

Tad neveltui Jo Šventenybė po
piežius Paulius VI liepia mums spalio 
mėnesi, melstis, kad vedusieji vis 
tobuliau eitų savo pareigas plaukian
čias iš ju. savito pašaukimo.

Vakare vienur kitur kilo gais
rai. Uždegti buvo teismo rūmai, 
bankas, filharmonija ir dar, keli 
namai. Ties Daukanto g-ve su
degė milicijos motociklas, vitrinų 
stiklai buvo išdaužyti akmenim. 
Majakovskio gatvėj gulėjo negy
vas milicininkas, su peiliu per
smeigta krūtine. Daugelis milici
ninkų gulėjo sužeisti ligoninėse. 
Bet daug daugiau žmonių gulėjo 
namuose sužeisti, net bijodami 
prisipažinti, kad yra sužeisti.

Dar šeštadienį ir sekmadienį 
grupavosi žmonės gatvėse, ta
čiau čia pat atsirasdavo milicija 
ir grūsdavo į mašinas. Žmonės 
buvo suimdinėjami masiškai. 
Juos milic. mašinose po trumpo 
tardymo gabendavo į Vilniaus 
kalėjimą, o kitus, kurie jiems at
rodydavo mažiau nusikaltę, su
varydavo į mil. v-bos kiemą ir 
ten, padaužę su “bananais”, pa
leisdavo namo. Jaunuolius nu
kirpdavo plikai. Net ir kai kurias 
merginas nukirpo.

Romo Kalantos kapas yra Ro
mainių (?) kapinėse, nuošaliau
sioj vietoj, prie krūmų ir daubos. 
Kalba žmonės, kad tuose krū
muose ilgai budėjo milicija”.

Jei tu nemoki prisitaikyti, 
jei tu nesi pasiryžęs pilvu 
šliaužti purve, tai nesi revo
liucionierius, o tik pliuškis.

Leninas
— Geras pavyzdys yrą ge

riausias pamokslas.
— Th. Fuller
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Pranešimai
PAVASARIO PARODA ADELAIDĖJE

Dail. L. Žygo studijoje 50 First 
Ave, Sefton Pk. - Nailsworth. 4-to 
spalių prasideda

NAUJU IR RINKTINIU DARBU 
PAVASARINĖ PARODA.

Parodą lankyti bus galima sek
madieniais, 8 spalio, 5 ir 19 lapkričio 
ir trečiadienaiais, 4 ir 11 spalių ir 15 
lapkričio, 1-3 vai. p.p.

Bus galima išmėginti laimę lo
terijoje.

***
PLUNKSNOS KLUBO NARIAMS

Plunsnos Klubo posėdis įvyksta 
spalio 7 d., šeštadienį, 5 vai. p.p. 
Skorulių namuose 23 Virginius St., 
Padstow.

Posėdžio programoje Dr. G.E. 
Kazokienės pranešimas iš kelionės i 
Lietuvą, pasitarimas klubo reikalais 
ir bendri pašnekesiai.

Visi nariai maloniai kviečiami 
laiku atvykti ir gausiai dalyvauti.

Pirmininkas.***
KERAMIKOS PARODA 

SYDNEJUJE
Jolantos Janavičienės keramikos

PERTH’AS
Pranešame visiems Vakaru Aus

tralijos tautiečiams kad š.m. spalio 
1 d. sekmadienį, yra ruošiamas pro
testo mitingas.

Mitingo programa - 10 vai. ryto 
St. Marys katalikų katedroje Įvyksta 
pamaldos. Pamaldose dalyvauja ir 
kitos Rytų Europos tautybės su vėlia
vomis ir plakatais. 3 vai. p.p. Perth’o 
miesto salėje (kampas Hay ir Barrakst 
Str.) vyksta mitingas. Mitingo kalbė
tojais yra pakviesti Australijos fede
ralinio parlamento ministras ir kiti 
žymūs kalbėtojai. Po oficialinės da
lės įvyksta dalyvaujančių tautybių 
koncertas. Visus Vakarų Australijos 
lietuvius ir jų draugus kviečiame skait- 
llngai dalyvauti. Rengėjai.

***
Spalio 7 d, ruošiamas lietuviškas 

subatvakaris mažoje Leedersvilles sa
lėje, 7,30 vai. vakaro. Linksma pro
grama; dalyvaujame visi su savais už
kandžiais, gėrimais ir svečiais. Kvie
čiame dalyvauti kuo skaitlingiau.ir ma
loniai praleisti vakarą savųjų tarpe.

mimo
ORIGINALI DEGHNR

VIENINTELIAI TIEKĖJAI DEGTINĖS
RUSU IMPERATORIŠKIEMS RŪMAMS 

1886 - 1917

' 11111 |

5MIRN0FT

Distiliuota pagal Pierre Smir- 
noffo slaptų receptą kurį jis išsivežė 
bėgdamas iš Rusijos 1917 m.

darbų paroda atidaroma Gallery 16; 16 
Elizabeth St, Paddington rugsėjo 30 d. 
ir tęsis iki 12 spalio.

Parodos oficialus atidarymas 
ivyks 2 vai. p.p., tačiau parodos dar
bus galima apžiūrėti nuo 11 vai. ry
to.

Parodos lankymo valandos nuo 
10 vai. r. iki 5 vai. p.p. kiekvieną 
dieną išskyrus sekmadieni ir pirma
dieni.

Salės Globėjai.
SPORTO KLUBO ’’KOVAS” GOLFO 

SEKCIJOS PRANEŠIMAS
Spalio 22 d. 7.30 vai. ryto golfi- 

ninkai ir mėgėjai renkasi Castle Hill 
Country Club.pasirinkimui 18 skylių.

L.apkričio 26 d. 6.40 valas ryto Li
verpool Golf Club bus pravedamos 
rungtynės prieš Canberros komandą 
dėl Canberros taurės.

Norintieji dalyvauti rungtynėse 
prašome skambinti sekcijos vadovui 

J. ADICKUI TELEF. 798 - 4808.

PADĖKA
,Man eismo nelaimėje sunkiai susižeidus ir gulint Fairfieldo ir 

Prince Alfred ligoninėse, mane lankiusiems bei atviruku paguodu- 
siems: dukterims, suhui, žentui, marčiai, anūkams, kun. P. Butkui, 
kun. P. Martūzui, O. ir S. Abromavičiams, “Dainos” choro valdy
bai ir dirigentui, O. ir S. Dundams (Adelaide), J. ir B. Kaufeldams, 
B. Kiveriui su ponia, B. ir V. Kondreckams, M. ir A. Kopcikams, 
M. ir A. Laukaičiams, J. ir D. Martinams, Moterų D-jos atstovėms 
p.p. Čelkienei ir Kelpšienei, E. ir P. Nagiams, V. Račkauskui, B. ir 
P. Ropėms, J. ir J. Ruzgiams (Brisbane), S. Šatkauskuį,A. Špokui, 
ir P. Zarembai nuoširdžiai dėkoju.

E. Slonskis.

NEWCASTEL LIETUVIU 
DISKUSIJŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS

Šių metų rugsėjo mėn. 3 d. Dr. 
Kišono namuose įvyko Klubo susirin
kimas. Paskaita" “Pasalų žudikas” 
skaitė Klubo nario p. Bajalio kvies
tas svečias p. Lapinskas. Jau paskai
tos pradžioje paaiškėjo, kad šis in
triguojantis pavadinimas buvo preligen- 
to parinktas širdies ligoms apibūdinti. 
Ilga ir gausi detalėm paskaita nagri
nėjo ne patį širdies organą ir jo funk
cijas, bet priežastis, vedančias prie 
jo ligų ir galutinio sutrikimo.

Trumpai palietus, kitus faktorius 
(iš kurių teorija apie genetinį palin
kimą, išdėstyta knygoje “Biochemi
ne Individualybė”, buvo ypatingai 
Įdomi) paskaita išimtinai nagrinėjo 
modernaus žmogaus dieta, kaipo svar
biausią faktorių širdies ligose, Pla
čiai aptarusi kasdieniniam gyvenime 
dažniausiai vartojamus maisto produk
tus (t.y. jų kilmę, sudėtį, žalingą ar 
naudingą Įtaką organizmui ir t.t.) 
paskaita toliau smulkiai nagrinėjo 
įvairius vitaminus ir jų reikšmę kovo
je prieš širdies ligas.

Šis paskaitos vienpusiškumas, 
teigiant netinkamą dietą esant didžiau 
siu širdies ligų kaltininku, buvo kriti
kuotas po jos sekusiose diskusijose.

Išrinkta nauja A.L.B. Brisbanės 
Apylinkės Valdyba.

Išrinkta nauja A.L.B. Brisbanės 
Apylinkės valdyba. ;

S.m. rugsėjo mėn. ;3 d. įvykusiam 
visuotiniam apylinkės susirinkime 
buvo išrinkta nauja valdyba, kuri pa
reigomis pasiskirstė sekančiai: pirm- 
J. Miškinis, vice-pirm. - J. Federavi- 
čius, kasininkas - A. Kodus, sekr . 
- V. Stankūnas (junr.), meno vadovė - O. 
Sasiūnienė ir parengimų vadovas - A. 
Ramanauskas. Taigi turime valdyba 
net iš šešių narių.

Kadangi senoji valdyba atsista
tydino. tik prieš pat rugsėjo Aštunto
sios §ventę, todėl naujajai valdybai 
teko Šventės minėjimą nukelti į rug
sėjo 30-tą, kad laimėjus kiek bent 
laiko programos suorganizavimui. 
Geros sėkmės, ypatingai gero susi
klausymo, linkim naujai valdybai.

***

JAUKUS POBŪVIS
P.p. Ruzgiai sugrįžę laimingai iš 

po ilgos kelionės po Europą bei Ame
riką, pereitą sekmadienį savo namuo
se suruošė pobūvį pakviesdami savo 
artimuosius kelionės įspūdžių pasi
dalinimui bei pasivaišinimui. Vakaras 
praėjo labai jaukioj nuotaikoj/praskam

bant ir lietuviškai dainelei. Kun. dr.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Pavergtų Tautų šachmatų turny

ras, kuri suorganizavo Pavergtų Tau
tų Tarybą, pirmadienį (11 rugsėjo) Uk
rainiečių salėje, baigėsi sekančiais 
rezultatais:

1 vieta Mr. Y. Schewchyk ukrai
nietis, be pralaimėjimų

2 vieta Dr. I. Venclovas lietuvis 
- pralošė du žaidimus. ;

3 vieta Mr. O. Radkewicz ukrai
nietis. ***

Spalio 1 d. Pavergtų Tautų Komi
tetas organizuoja demonstracijas 
Perth’o mieste. Reikia tikėtis kad 
demonstracijos gražiai pavyks, vado
vas Algis Statkus energingai imasi 
darbo, mitinge kalbas pasakys Fede
ralinės valdžios atstovai ir kiti žy
mūs žmonės. Linkime sėkmės.***

Įdomu kad “European Chemical 
News” skelbia žinią, kad Rusija su
konstravo Mažeikiuose, Lietuvoje, di
džiausia^ Sovietų Sąjungoje refineriją 
kur bus gaminami skystas gazas, ga
zolinas, ffizelinas ir kt.

Žaliava vamzdžiais bus atgabe
nama iš Baškirijos ir Totorijos. Ga
myba refinerijos prasidėsianti pilnu 
tempu 1974 m.

Tokia refineriją užterš visos Lie
tuvos gamtą, ir orą. Taip pavergėjai 
išnaudoja okupuotus kraštus.

***
Nuo žemės paviršiaus ;per dieną išgavųo- Įima rasti

ja 520.000 kubinių kilometrų vandens.

Rugsėjo 8-sios minėjimas Mel
bourne buvo skirtingas, galima sakyti 
kontraversiškas. Pietus, dailės paro
da, filmas, skaidrės, buvę koncertai 
iš juostelių - nei kalbų, nei vėliavų. 
Vieni giria, kiti peikia.

***
į LVS Ramoves Melbourne sky

riaus susirinkimą,-, (rugpiūčio 28 d) atė
jo mažiau negu vienas trečdalis są
raše esančių narių. Daugelis savo 
apatiją teisina, kad susirinkimai esą 
per ilgi. Negalima būtų sakyti, kad 
šis susirinkimas būtų buvęs trumpes
nis už kitus. ***

Danijos karaliui Fridrikui mirus, 
sostą užėmė jo duktė • Margrethe II. 
Dabar Europoje yra 6 monarchijos. 
Trys valdomos moterų: Anglijos - Elz
bieta II, Olandijos - Julijona ir Dani
jos - .Margrethe II. Trys valdomos 
vyrų: Švedijos - Gustavas (90), Nor
vegijos - Olaf ir Belgijos - Bauduoin.***

Lietuvoje gyvenančiam dailinin
kui Kaziui Šimoųiui neseniai sukako 
85 m. amžiaus. Šimonis tapybos mo
kėsi Kaune pas T. Daugirdą; nuo 1919 
m. “Saulės” gimnazijoje ir mokytojų 
seminarijoje dėstė piešimą, braižybą, 
nuo 1934 m. - Kauno Meno mokykloje, 
vėliau Dailės institute. K. Šimonis 
prieš 13 metų išėjo į pensiją. Jo paro
dos buvo rengiamoj ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje. Šimonio kurinių ga- 

Paryžiaus, Liuksemburgo
galerijose ir kitur.
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Nemažinant dietos svarbos, kiti fak
toriai kaip: modernaus gyvenimo nervi
nis įtempimas, perdėtas rūpinimasis, 
fizinis persitempimas ir Lt; turi lygiai 
didelę svarbą širdies ligų išsipletoji- 
me.

Paskaitos aktuali ir tuo pačiu 
gūdi tema padarė gilų įspūdi, klausy
tojams ir jos fragmentai buvo užsime
nami vakaro 
šposaujančių, 
tonu.

Sekantis 
mėn. 22

bėgyje tiek rimtu, tiek 
“juokas pro ašaras”

lio
susirinkimas įvyks spa- 
d. Dr. Donielos bute.

V. Kristensen, 
Diskusijų Klubo sekretore.***

DORIAUSIAS PILIETIS
. Torinp miesto laikraštis, no

rėdamas išrinkti dorovingiausią, 
dievobaimingiausią ir blaiviau
sią miesto gyventoją, paskelbė 
konkursą. Va, koks buvo vieno 
konkurso dalyvio atsakymas: 
“Negeriu, nerūkau, nelošiu azar
tinių lošimų. Esu ištikimas žmo
nai ir negerbiu kitų moterų. 
Daug dirbu ir esu drausmingas. 
Neinu į kiną, nei teatram Va
kare ankstį guluosi, ' o keliuosi, 
kai tik pateka saulė. Kiekvieną 
savaitę. lankau bažnyčią ir iš- 

palaukite 
atsėdėsiu 
į laisvę.”

klausau. Mišias Tik 
kito.. pavasario, kai 
bausmę ir mane išleis

P. Bašinskas dar programa paįvairino 
spalvotomis skaidrėmis, kurias paga
mino lankydamas Siaurės Kvinslando 
lietuvius. P.p. Ruzgiai kiek atsilsėję 
dar ruošiasi keliauti ir aplink Austra
liją. Geriausios sveikatos poilsingose 
pensininkų dienelėse!

***
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