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SAUGUMO KONFERENCIJA
rencijoje He Isinky, sėkmingai at-

KIEK MES PRISIDEDAME ?

Dr. J.K. Valiūno vadovauta
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto delegacija, į kurią, dar įėjo 
dr. Petras Veleišis, dr. Jonas Genys 
ir magistre Eglė Zilionyte, šio lie
pos men. pirmąją savaitę Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe-

N.S.W. Pavergtu Tautų Tarybos
Prezidentas Douglas Darby M.L.A.

PAVERGTU TAUTU PETICIJA 
MINISTERIUI PIRMININKUI

Didžiai Gerb. E.G. Whitlam, Q.C., 
M.H.R. Autralijos ministeriui 
pirmininkui.

Mes esame atsidavė laisves ir 
taikos tikslams, tačiau matome, kad 
pasaulio taika yra neįmanoma, pakol 
komunizmas laikys užgniaužęs pa
vergtu tautų laisve.

Dvidešimt penkeriusmetus So
vietų. imperija buvo didžiulis kalėji
mas. Tarp pavergtu tautų yra gudai, 
bulgarai, čekai, estai, latviai, lie
tuviai, vengrai, lenkai, rumunai, 
slovakai ir ukrainiečiai. Tito imperija 
laiko pavergusi kroatus, makedonie- 
čius, serbus ir slovėnus.

500,000 pabėgėlių ir jų vaikai 
Australijoje reikalauja laisvės savo 
kraštams.

Tironu vergijon patekusios tau
tos negali prarasti laisvės troškimo, 
nežiūrint koncentracijos stovyklų, 
beprotnamių ir genocido.

Komunistu imperializmas atnešę 
dvidešimt penkis metus “šaltojo 
karo”. Didžioji NATO organizacija 
tebelaikoma sustabdymui tolimesniu 
užgrobimų.

Jūs, kaip Australijos tautos 
vadas, dabar esate pats komunistų 
sąmokslo grėsmėje. Pareikalaukite 
prezidento Nixono, kad jis pažadėtų 
p. Brežnevui atitraukti ketvirti mili
jono Amerikos karių iš Europos, jeigu 
būtų pavergtos tautos išlaisvintos.

Iki pavergtos tautos atgaus 
laisve, prašome paskelbti Pavergtu 
Tautų savaitę Australijoje, kaip kad 
yra daroma kiekvienais metais 
Jungtinėse Valstybėse. - --

Atsiliepdamas į musų prašymą, 
Jūs užsitarnausite visų laisvę my
linčiu žmonių pagarbą ir stambiai 
prisidėsite prie pasaulio taikos.

Seka parašai:

liko pirmąjį savo veiklos aktą.
Vliko delegacija Helsinky glau

džiai bendradarbiavo su latvių ir 
estų delegacijomis, kaip iš anksto 
buvo Niujorke susitarta. Delegacijų 
nariai kelias dienas susitikinėjo 

,su Laisvosios Europos valstybių 
delegacijų nariais ir laisvaisiais 
žurnalistais. Juos visus apie savo 
valstybių ir tautų padėti sovietinėje 
okupacijoje informavo ne tik žodžiu, 
bet ir atitinkama literatūra.

Pernai lapkrity Vlikas savo 
platų memorandumą iteike visoms 
laisvosios Europos vyriausybėms, 
o dabar to memorandumo santrauką, 
anglų kalba tam reikalui pritaikytą 
Eltos biuletenį ir brošiūrą - “Lithu
ania how much do we know about 
her” plačiai paskleidė konferenci
jos dalyviams ir žurnalistams.- Tom 
pat vyriausybėm šiemet buvo nusiųsta 
knyga “USSR-GERMAN Aggression 
Aginst Lithuania”. Savo ruožtu, lat
viai ir estai paskleidė ir savo turimą 
informacinę literatūra^.

Liepos 4 d. vakarą Rytu Vokie
tijos pasiuntinybėje Helsinky buvo 
delegatu ir žurnalistų priėmimas. Į 
jį pateko ir latvių delegacijos pirmi
ninkas Uldis Grava. Jis, prisiartinęs 
prie Did. Britanijos užsienio reikalų 
ministerio Home, garsiai paklausė jį 
kodėl konferencijos darbotvarkėje 
nėra Įneštas Pabaltijo valstybių 
klausimas. Mr. Home jam patarė tuo
reikalu kreiptis į A. Gromiko. P. 
Grava dar garsiau savo klausima pa
state ir jam, t.y. sovietų delegacijos 
pirmininkui. Gromiko iš syk paraudęs 
ir sumišęs, pradėjęs pasakoti sovie
tams įprastąjį, melą,, kad Baltijos 
tautos laisvai ir savanoriškai esan
čios Įsijungusios į Sovietų Sąjungą. 
Sis netikėtas dialogas, buvęs visiems 
dalyviams didelė staigmena.

Netrukus po to dialogo p. Grava 
civiliai apsirengusio pareigūno buvo 
išlydėtas iš priėmimo-konferencijos. 
Liepos 5 d. buvo sulaikytas dr. 
Valiūnas ir estu delegacijos pirmi
ninkas Ilmar Pleer. Neilgai trukus 
buvo sulaikyti visu trijų Baltijos 
tautų delegacijų nariai (9). Jie visi 
iš Continental viešbučio, kuriame 
gyveno visi ministerial, jų vadovau
jamų delegacijų nariai ir žurnalis
tai, buvo pergabenti i. viešbutį Marsky 
ir kiekvienas patalpintas i atskira, 
kambarį. Jie visi turėjo atiduoti savo 
diržus ir batų raiščius.

Kai Continental viešbutyje su
laikytasis estas Pleer buvo keltuvu 
lydimas žemyn, į. tą patį “vežimą” 
iejo JAV sekretorius W. Rogers ir 
Kanados užsienių reikalų ministeris 
Sarp. Abu ekscelencijos paklausė 
sulaikytasis kodėl pabaltieėiai 
areštuojami ir prašė jų pagalbos. 
Abu ministerial pagalbų pažadėjo ir 
jat ištesėjo - kita dieną, t.y. liepos 
6, visi sulaikytieji buvo paleisti.

į klausimą, kodėl pabaltiečiai 
buvo sulaikyti, į tai oficialiai atsako
ma - dėl konferencijos rimties ir 
bendros ramybės. (Apie informacinės 
literatūros platinimą ir pabaltiečiu 
areštus plačiai liepos 5 d. informuoja 
UPI agentūra. Jos trumpos žinios 
buvo idetos liepos 6 d. “The New 
York Times”, Niujorko “Daily 
News”, plačiai rašo Švedijos laik-

NIDOS VAIZDELISGražios Lietuvos marios.

MŪSŲ DEMONSTRACIJOS IR 
PROTESTAI

Mūsų kova už laisvę, uz tautų 
nepriklausomą gyvenimą — nebaigta 
kol mes tebekovojame. Tai nėra vien 
tik mūsų kova, tai yra visų geros 
valios žmonių, kurie nori, kad pasau
lis visiems būtų lygiai malonus 
gyventi ir reikšti laisvai savo tau
tinės kultūros pradus. Daug tironijų 
subyrėjo prieš” laisvės kovas, ir šių 
laikų didžiausioji Sovietų Sąjunga, 
pavergusi per 30 tautų, subyrės. Čia 
nėra jokia pranašystė, čia yra natū
ralus istorinio proceso ratas. Žmo
nija nėra pasiekusi dar tokios kul
tūros laipsnio, kad žmogus ar tautos 
galėtu gyventi ir savo dvasines ga
lias apreikšti laisvai. Kaip žmogus, 
taip lygiai ir tautos yra nuolat pa
vergiamos tamsių gaivalų, persekio
jamos ir prievartaujamos.

Su Sovietų tironija kovoja dau
gelis milijonu žmonių ir didelis skai- 

raščiai ir kt.)
Po Šių pirmųjų bandymų, savo 

valstybių ir tautų reikalais įsispraus
ti į Rytų ir Vakaru pasaulio susidū
rimą, pabaltiečiams teks akylai bu
dėti ir toliau, nes antroji ir praktiš
koji konferencijos darbu dalis prasi
dės rudeni Ženevoje.

VLIKO Valdyba mano, kad jo 
delegacija su dr. Valiūnu priešakyje, 
kaštavusi apie 7 - 8000 dolerių, 
atliko labai svarbų ir didelį, Lietuvos 
valstybinį darbų. Jis bus tęsiamas ir 
toliau. Tiems darbams ir kovoms at
likti reikalingi pinigai. Todėl visi 
lietuviai, kurie brangina Lietuvą., 
brangina savo nepriklausomą valsty
be, ir tautos laisve, prašomi skubiai 
siųsti savo aukas TAUTOS FONDUI. 
(Lithuanian National Fund, 64 - 14 
Road, Maspeth, N.Y. 11378).Duo
damosios aukos galima siųsti per 
ALTOS skyrius, Lietuviu Bendruo
menes apylinkes ir kitas atitinkamas 
organizacijas, esančias laisvajame 
pasaulyje. VISI Ų TALKA LIETUVAI 
GELBĖTI!

VLIKO VALDYBA 

čius tautų. Ir mūsų lietuvių tauta yra 
jų tarpe ir, tur būt, pirmoji, kuri tiek 
daug nukentėjo ir tiek *jI'"ag aukų 
padėjo. Ir mes, Australijos lietuviai, 
kiekvienais metais išeiname į viešu
mą, i, gatves, su savo vėliavomis, 
šūkiais ir insignijomis, reikalaudami 
ne tik savo tautai, bet ir visoms tau
toms laisvės ir nepriklausomybes 
gerbūvio.

Sydnėjaus pavergtų Tautų Taryba 
suorganizavo Pavergtų Tautų savaitę, 
kurioje turėjome kultūrinį festivalį 
(liepos 7 d.), motorcade (liepos 14 d.) 
ir Sydnėjaus mieste eiseną prie 
Karo paminklo, kur buvo padėtas 
žuvus iems kariams vainikas ir su
kalbėta malda, o vėliau miesto rotušėje 
mitingas (liepos 15 d.).

Mitingą atidarė N.S.W. Pavergtų 
Tautų Tarybos pirmininkas Mr. D. 
Darby, M.L.A. savo ugningu žodžiu, 
po to Ukrainiečių vyrų choras padai
navo keletą, jautrių dainų. Susirinku
sius pasveikino N.S.W. ministerio 
pirmininko Mr. Askin vardu parlamen
taras Mr. Cameron, M.L.A. Dienos 
kalbėtojai buvo - Mr. W.W. Weglewski, 
Mr. N. Swiderski, Mr Jones Asimus, 
Mr. E.C.B. MacLaurin ir senatorius 
G. Hannan. Kalbėtijai buvo puikūs, 
uždeganti, drąsinanti ir viltį bei 
kovos prasme, iškelianti.

Eisenoje ir mitinge su savo 
vėliavomis ir ženklais dalyvavo sios 
pavergtos tautos: Baltgudžiai, Croa- 
tai, Estai, Vengrai, Latviai, Lietu
viai, Lenkai, Rumunai, Serbai, Slova
kai, Slovėnai ir Ukrainiečiai, kuriu 
ypač šiais metais daug dalyvavo. 
Eisena išsitiesė apie vienos mylios 
ilgumo, nors tai buvo sekmadienis 
ir žmonių mieste nedaug, tačiau ilgos 
eilės sustabdytu mašinų stovėjo ir 
laukė, kol eisena praeis. Vakare, 
žinių metu, kai kurios T.V. stotys 
eiseną parodė per ekraną ir paskelbė 
jų prasmę.

Reikia pasidžiaugti Pavergtų 
Tautu giliu sąmoningumu,dalyvaujant 
šios rūšies demonstacijose, tačiau, 
kalbant apie mūsų pačių grupę, rei
kėtų atskirai pakalbėti ir giliau 
apsvarstyti reikalą. anl
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KOKIAS VILTIS TEIKIA 
HELSINKIO KONFERENCIJA
Ir vėl tenka mesti žvilgsnį į 

tebevykstantį politinį, maskarada^ 
Helsinkyje.Po 28 metų, karo audrom 
praūžus. Sovietai panoro paskelbti 
savo taikų visam pasauliui. Iš 
tikrųjų, Helsinkio konferencija nėra 
taikos konferencija, nes nėra tų su 
kuriais galėtų būti taika sudaryta. 
Visa Vidurinė Europa tebėra pavergta 
tu pačiu Sovietų. Apie tų tautų 
išlaisvinimų ir apie kokia nors tai
kų su jomis niekas ir negalvoja. 
Šioje konferencijoje Sovietai nori, 
kad laisvasis pasaulis jiems pripa-- 
zintų tas užgrobtas žemes ir paverg
tas tautas ir pasižadėtų, garantuoti 
jiems saugumų. Todėl ir pati konfe
rencija pavadinta ne taikos, o sau
gumo. Po 28 metu pasaulis jau turėjo 
apsiprasti su įvykusiu faktu ir da
bar lieka tik ji patvirtinti ir pripa
žinti.

Ką gali daryti laisvasis pasau
lis? Amerika pati savimi užsiėmusi; 
administracija netekusi autoriteto, 
rūpinasi savo kailiu, savo paties 
prestižo atstatymu, darydama tiems 
patiems Sovietams didžiausias nuo
laidas . neva tai gelbėdami taika ir 
rišdami draugiškus santykius su prie
šu. Europa kad ir būtų labai suinte
resuota pavergtų tautų laisve, deja, 
dar šiuo metu negali pasakyti So
vietams - atitraukite kariuomene ir 
leiskite laisvai apsispręsti tautoms 
pagal Atlanto Chartos nuostatus.

Toji konferencija gali būti nau
dinga tik Sovietams ir niekam dau
giau. Ko Vakarai gali tikėtis is 
Sovietu? Atrodo kad nieko, o tačiau 
šio to gali tikėtis ir gali laimėti. 
Vakarai tikisi kultūrinėm apraiškom 
įsiveržti i. Sovietu vidaus gyvenimą, 
ir per jas veikti ir kreipti žmonių 
ir tautu gyvenimo būda laisvės ir 
sudemokratė jimo bei sužmoniške- 
jimo kryptimi. Sovietus norima nu
kariauti ne jėga, bet kultūra. Vakarai 
nori prijaukinti Sovietus, tai būtų 
lyg ir žmogaus kova su bestija. 
Sovietai nuo to kaip galėdami ginasi, 
bet jiems sunku, ir kas karta^ darosi 
sunkiau. Geležine uždanga buvo 
Sovietų stiprybė, bet ji jau gerokai 
nusidėvėjo ir pro plyšius , vieni iš 
vienos pusės, o kiti iš kitos, mato, 
kas dedasi už uždangos, ir pradeda 
suprasti, kas yra tikrasis žmonijos 
priešas.

Šioje kultūrinėje kovoje, arba, 
kaip dabar sakoma,bendradarbiavime, 
iškyla ypatinga reikšme musų veik
los. Realus supratimas padėties yra 
be galo reikšminga priemone kovai 
laimėti. Laikas ilgas, bet pergale 
užtikrinta; žmogus visada laimėjo 
kovą pries' žvėrį ir laisvė pries ver
gija. Mums, broliai ,reikalinga ištver
mė, 

am.

Si “M.P.” numerį spausdiname 
ant geresnio popieriaus p. V. Alek
sandravičiaus suteikta parama.

Red.

— Kaspijos jūros erškėtrai (žuvis, iš 
kurios ikrų gaunamas kaviaras) persikėlė 
prie Persijos krantų ir sovietus paliko be 
kaviaro. Pasirodo, jie bėga nuo užteršto 
vandens, kurį atneša Volgos upė.

— 46% Anglijos ligoninėse dirbančiųjų 
gydytojų yra atvykę iš kitų kraštų, dau
giausiai bu v. kolonijų.

— Kinijos diplomatiniuose sluoksniuose 
būkštaujama, kad JAV ir Sov. Sąjunga, 
Brežnevui viešint Vašingtone, pasirašė 
slaptą sutartį, nukreiptą prieš Kiniją.
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ORGANIZACINĖ REIKŠMĖ
ALB Krašto Valdybos 

Pirmininko V. Neverausko 
pranešimas Pirmininku 
konferencijoje, įvykusioje 
š.m. birželio 9-10 d.d. 
Ade la idė je.

(tąsa.) Tik
tokiu būdu galima pilnai pildyti ALB 
statuto nuostatus it dvasią. Tik tokiu 
budu galima pasiekti geresnių rezulta
tų ir savo apylinkės darbuose ir vi
same ALB gyvenime.

Iš čia išplaukia nuolatinio ryšio 
palaikymo reikalingumas. Sis rysis 
palaikomas per laiškus ir atsakant į 
aplinkraščius. Per asmeniškus susi
tikimus ir atsilankymus. Ar tai K.V. 
nariams esant savo metinėse atosto
gose ir svečiuojantis kurioje nors 
vietovėje, ar tai apylinkes valdybos 
nariams lankantis kad ir asmeniškais 
reikalais, Adelaide - kiekviena proga 
turi būti išnaudota bent trumpam susi
tikimui ir pasikalbėjimui.

2. Darbo planavimas ir stiprini
mas apylinkėse.

Abu šie reikalavimai yra vienas 
nuo kito neatskiriami nes tik planuota 
veikla gali būti stipri. Tradiciniai 
mūšų darbo planavimas buvo atsitik
tinis, paremtas musų kelių tautinių 
švenčių minėjimais ar gyvenimo iš
keltais reikalavimais. Tiek šventėmis, 
tiek metiniais susirinkimais, tiek stai
giai iškilusiais reikalais yra rūpina
masi, kai jau neatidedamas laikas 
tam ateina. Tuo tarpu šie reikalai, 
numatyti iš anksto, nusistačius datas, 
kada pradėt jais rūpintis ir kada vyk
dyti, gali būti žymiai geriau, sėkmin
giau ir įdomiau pravesti. Planuojant 
veikla, metus į priekį, reikia numatyti 
ne tik nuolatos pasikartojančius tradi
cinius įvykius, bet ir palikti vietos 
netikėtiems reikalams.

Čia paduodu nesunkaus metinės 
veiklos plano užuominas, kurios su
derintos, aiškias datas nustačius ir 
išlyginus, gali būti labai naudingos 
bet kuriai apylinkei.

1. Suruošti tautinių švenčių minė
jimus: Vasario 16, tautos šventes, 
kariuomenės šventes.

2. įtraukti į minėjimų paruosimus 
kuo daugiau vietinių meninių pajėgų, 
kalbėtojus; pasikviečiant iš kitur.

3. Sutelkti lesų apylinkes valdy
bos kasai , suruošiant balių, muge ir 
loterija,,

4. Pravesti solidarumo mokesčio 
savaitę.

5. Sušaukti apylinkes metinį 
susirinkimą.

6. Pravesti I£Mūsų Pastoges” 
platinimo vajų.

7. Sušaukti nepaprastą Apylinkės 
susirinkimą Krašto Tarybos atstovams 
išrinkti.

8. Pasiruošti ALB suvažiavimui.
Gal kas nors gali pasakyti, kad 

planavimas į priekįnėra toks paprastas 
reikalas, nes gi valdybos keičiasi, 
nauji žmonės ateina, su naujomis 
idėjomis ir naujais planais. Čia taip 
kalbant klystama, nes kiekvienam nau
jam asmeniui yra lengviau,kai yra už 
ko nusitverti, rasti, kad planai jau 
paruošti ir darbas gali būti varomas 
pirmyn. O modifikuoti, prisitaikyti 
prie savo sąlygų ir idėjų galima bet 
kuriuo metu. Mes turėtume gerai su
prasti ir įsisąmoninti darbo tęstinumo 
reikalingumą. Negyvenkime tik su ta 
diena, tik sau. Kiekvienos valdybos 
planavimas ar veikimas tik su ta min
timi, kad darau tik savo kadencijai, 
o kaip kitas ateis,tegu iŠ naujo prade
da - yra labai klaidingas ir neteisin
gas, bei smerktinas. Lygiai neteisin
gas atsinešimas yra valdybai,baigiant 
savo kadenciją, isskirstyti pinigus ir 
nieko nepalikti kasoje. Vėl, gyven
kime ateičiai ir darbą dirbdami laiky
kimės tęstinumo principo: naujieji
žmones Varys toliau mano pra tūtą darbi 
ir aš turiu dabar, savo pa -iruosimu 
pądėti.

Savaime aišku, kad be galo didelė 
mūsų darbo dalis yra surista su mūsą

Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos vedė
jas Br. Genys savo darbo kambaryje.
* 1 ■■ U

pačių finansiniu pajėgumu. Kiekviena 
apylinkė. uri stengtis sudaryti savo 
reikalams pakankamai lesų. Ir soli
darumo mokesčio išrinkimas problemas 
neišsprendžia, nes gerai žinome, kiek 
to mokesčio susirenka. Reikia su
daryti daugiau lesų įvairiais kitais 
būdais, žinoma f visam darbui palen
gvės, jei is anksto ž inos ime,kiek lėšų 
ateinantiems metams mums reikės? 
ALB statutas nuimato, kad apylinkių 
valdybos metiniam susirinkimui prista
to sarmatą ir ji turį būti susirinkimo pa
tvirtinta ..Per šiuos 20 su.viršurn metų. 
Bend ruomenės gyvenime dar neteko 
girdėti, kad kurioje nors apylinkėje 
šis statuto reikalavimas būtų vykdo
mas. O turėtume rimtai susirūpinti ir 
sąmatos sudarymą bei jos vykdymą įvesti 
į mūsų apylinkių darbo praktiką.

3. ALB Apylinkės Pirmininkas 
Pas mus jau taip įprasta, kad visų

apylinkės darbų variklis, reprezentan
tas, na ir salių šlavėjas yra apylinkės 
pirmininkas. Su šiais darbais ateina 
ir tam tikri reikalavimai, statomi pir
mininko asmeniniaiiek jo užimamo posto 
orumo, tiek tautiečių atsinesimu. Savo 
laikysena ir savo posto gerbimu, pirmi
ninkas arba gali pasistatyti gerbtinu 
asmeniu, kurio nuomonės klausiama ir 
klausoma, arba gali atsidurti tik posto 
uzėmėjo vietoje.

Geru pirmininku gali būti tik tas, 
kuris į savo pareigas rimtai atsineša, 
supranta prisiimtos atsakomybės rim
tumą ir į darbą įdeda truputį savo laiko. 
Imdamasis šio darbo, žmogus turi įsi
sąmoninti, kad jo pareigos yra vado
vauti, jungti, skleisti gerą valia, ra
ginti, planuoti ir reprezentuoti. Savo 
postu pirmininkas apima ne tik apy
linkės valdybą, ar į metinį sus iri n- 
kima_ atėjusius asmenis, bet visus 
toje vietovėje gyvenančius lietuvius 
ir visiems vienodai taiko savo parei
gas. Santykių palaikyme dažnai yra 
reikalingas mokėjimas* su visais su
gyventi (didelė dorybė), diplomatija, 
lankstumas, nuolaidumas, kantrybė, 
bet kartu ir tvirtumas savo įsitikini
muose, pažiūroje į lietuvišką, darbą ir 
Bendruomenes reikalų supratime.

Gal kas pasakys, kad daugumas 
siu savybių yra įgimtos žmogaus 
charakteriui ir todėl,toli graz'd, ne visi 
galime jas gyvenime vykdyti. Taip, 
tas tiesa, bet uz tai žinome, kad ne 
visi ir gali tokias pareigas eiti. Nusteb
tume, kiek daug kas galima padaryti, 
šaltu protu prie reikalo prieinant, 
nusistatant tikslą ir jo siekiant. Taip 
ir šiuo atveju. Nors ir neturint visų 
čia minėtų savybių, galime daug ka 
pasiekti, jei tinkamai atsinesime į. 
savo darbą, patvariai, vienodai ir ly
giai savo tikslo sieksime.

Pirmininko pareiga yra apimti 
visus kitus lietuviškus vienetus savo 
apylinkėje ir vadovauti lietuviškam 
gyvenimui, laiku pastebint, pagiriant, 
pasveikinant, pažymint , gal net sulai
kant, jei kas ne taip daroma jei tai 
nėra lietuviškam gyvenimui naudinga. 
Nuo pirmininko laikysenos dažnai 
priklauso apylinkės gyvenimo veiklu
mas, sutarimas ir sugyvenimas.

4. ALB Apylinkes Valdyba
ALB apylinkės valdyba pirmoje 

eilėje turi savo darbą dirbti, savo spren
dimus paremti ir tvarkytis pagal ALB 
statutą, mūsuose jau nusistovėjusią 
tvarką ir sveiką protą. Žinoma, naujai 
iškilę klausimai dažnai reikalauja ir 
naujų sprendimų, bet visur ir visuo
met turime stengtis atsiremti ALB 
statutu, kuris yra galutinis vadovas, 
nes jis yra gana platus ir gyvenimui 
pritaikomas. Bestebint musų apylinkių 
valdybų veiklą, dažnai susidaro įspū
dis, kad pradėjusi darbą , valdyba dau
giau laiko praleidžia besigraibydama 
savo pareigose, negu faktini darbą 
dirbdama. Kai kurios sritys visiškai 
apleidžiamos, arba tik paviršutiniškai 
atmetamos.

Tuo tarpu musų statutas aiškiai 
paskirsto apylinkes narių darbą, duo
damas kiekvienam jų pareigas, kurios 
bendruomenės gyvenime visos lygiai 
yra svarbios. Apie kai kurias iš siu

sričių ,atatinkami K.V. pareigūnai kal
bės atskirai. Šiuo tarpu čia norisi 
pabrėžti bendro, sutartinio, kaip vienas 
vienetas, darbo reikalingumą, o kartu 
ir atskirų sričių svarbumą.

Susumuojant:
1. ALB statutas aiškiai pabrėžia 

apylinkių valdybų priklausomumą Krašto 
Valdy ba i.

2. Apylinkių valdybos negali 
daryti nieko, kas yra priešinga ALB 
statutui, Krašto Tarybos snvaziavimo 
nusprendimams ar Krašto Valdybos 
potvark iams.

3. Apylinkių valdybų veikla turi 
būti planuota, nuimatyta bent 1 metus 
į, priekį. Plano nuorašas turi būti 
atsiustas Krašto Valdybai.

4. Apylinkių valdybos informuoja 
K.V. bent 3 kartus per metus, nusaky- 
damos: - apylinkių finansinį stovį 
(rūpintis kad K.V. gali “atimti” 
pinigus iš apylinkes, nera ko, nes, 
apart solidarumo mokesčio r K.V', ne
turi teisių i. kitas apylinkes pajamas),
lietuviško gyvenimo apsireiškimus ir 
įvykius: koncertus, minėjimus , balius ir 
1.1.,lietuvių gimimus ir mirimus, užsie
nio veiklos įvykius, Lietuvos bylos 
skleidimo pasisekimus ir nepasise
kimus, santykius su kitomis tauty
bėmis ir 1.1. Mūsų Pastogės” pre
numeratos stovį ir skaitymą,

5. Pilnesniam ir geresniam mūsų 
bendradarbiavimui reikalingas nuola
tinis kontaktas tarp Krašto Valdybos 
ir Apylinkių. Sis kontaktas palaikomas 
per laiškus, asmeniškus susitikimus, 
apsilankymus apylinkėse ir aplamai, 
rodoma bendravimo dvasią.

6. Lietuviško gyvenimo apraiškų 
geresniam išsivystymui, apylinkių 
valdybos remia, skatina ir deda pastan 
gas vykdyti kultūrinių vienetu ir pas
kaitininkų pasi keitumus.

7. Apylinkės valdyba reprezentuo
ja, vadovauja ir atstovauja visiems 
apylinkės lietuviams ir stengiasi juos 
aktyviai Įtraukti į bendruomenės 
gyvenimą.

VERTA PAREIKŠTI PROTESTĄ.
Oficialiai spaudai duotame 

JAV ambasados Londone informa
cinės tarnybos tekste prezidentas 
Nixonas, sveikindamas Brežnevą, 
pareiškė, kad jų abiejų tikslas esąs 
gyvenimo pagerinimas rusų ir ame
rikiečių tautoms (... better life for 
our people, the Russian people, the 
American people ...).

Toliau jis kiek ir pasitaisė, 
pabrėždamas, kad juodvieju susiti
kimą stebi ne tik rusai, sovietai, 
amerikiečiai, bet ir visas pasaulis 
(... not only the Russian people, the 
Soviet people, and the American 
people watching, but all the world 
is watching...).

Ir tik paskutiniame savo kalbos 
sakiny prezidentas nebeminėjo rusų, 
pasitenkindamas sovietais ir ameri
kiečiais (Soviet people and the 
American people).

Nėra abejonės, kad sveikinimo 
kalbos tekstas buvo iš anksto pa
ruoštas. Todėl kyla klausimas, ar 
JAV prezidentas tyčia visas į Sovietų 
Sąjungą inkorporuotas tautas priski
ria rusams, ar jis galvoja, kad Rusi
ja ir Sovietų Sąjunga yra viena ir ta 
ptiti valstybė? ,

'T s-i" -■ -./''L
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atnešė Inkviziciją.
pavadino pagal 
karalių Philip 
300 metų.

1896” . m.
kilstelėjo, bet
kara pateko Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms ir jų valdžioje išbuvo 
50 metų. Antrajame pasaulio kare 
Philippinai buvo

> užsiėmimas yra sėdė- kinti. Didvyriški 
šmugeliuoti ir šaudyti,

Naktį dar pakenčiamai 
bet ryte, apie 5 valandą prasi- 

pragariskas triukšmas. Per 
garsiakalbių nuo mečetės 
muezzinai šaukia maldai

Gatvėj sunkvežimiai, 
ir skuteriai burbia, kiek

PHILIPPINUOSE
Regina Bytautienė

Taip karšta, net vysta orchidė
jos. Lubų ventiliatorius mano kam
bary tingiai zurzgia ir ant mano kūno 
nėra nei vieno siūlo sauso. Esu 
Philippinuose, Jolo saloj, Islamo 
karalystėj Šulu - Archipelago, kur 
mėgiamiausias 
ti ., kalbėti, : 
šaudyti... 
ramu, 
verzia 
tuzinus 
minaretų 
tikinę iuosius 
motoci klai 
jų morotų jėgos neša. Pirkliai rek
lamuoja prekes, plėsdami gerkles ir 
koks šimtas radijų iš karto įjungia 
nebežemišką kakofonija arabiškai, 
angliškai ar kaip norit, įviairius 
šlagerius ir kinietišką operą. Labai 
lengva išeiti iš proto. Atvažiavau 
į Philippinus pas draugę pailsėti, 
kurią pasieksiu tik už keletosdienų.

Jalan Ibrahim yra tokia gatvė, 
kurią tik kaip slogutį gali sapnuoti. 
Iš abiejų pusių tiek daug gele
žies gaminių pardavimui - nuo durtuvo 
iki modernaus kiniečių AK47 - jog 
beveik dabar, šią minutę gali paskelb
ti pasaulinį karą.

Noriu pabėgti iš ginklu gatves 
ir pamatyti gražiąją gamtą. Išsinuo- 
noju “Jeepney”; kažkas panašaus 

tarp Jeep ir autobusiuko, bet man 
pačiai neleidžia vairuoti, mat mo
teris. Apie Germaine Greer jie čia 
dar negirdėjo ir Islamo religijos 
žmonės vargu ar jąja kada domėsis. 
Samdau šoferi. Trys atsisakė, ket
virtas labai nenoromis sutiko už 
pakeltą mokesti. Važiuojam. Pasie
kiam paskutinį miesto kontroles 
punktą, kur mums seržantas, automa
tiniu šautuvu mosikuodamas, duoda 
ženklą važiuoti toliau. “Jie kvailiai, 
ar vaidina? - galvoju važiuojant 
pro dailias Nipa palmių trobikes, 
tarp eilių vešlių kokospalmių, pro 
idilišką, dramblio kaulo baltumo 
pajūrį ir grėsmingai trinksinčius 
bangų lūžius. - Jie.gal būt, per daug 
westernu prisižiūrėję ir kaip vaikai 
žaidžia. - Bet privažiavom polici
jos punktą. Visi langai iššaudyti ir 
sienos pilnos kulkų žaizdų.

Antra diena, kaip esu čia,ir jau 
ši sala užkerėjo. Tave išmuša iš 
vėz ių, varo iš proto, bet kartu ir 
savotiškai miela. Romantiška ir 
ciniška, žiauru ir draugiška, komiška 
ir tragiška 
neįmanoma.

Philippinai: 
kv. km. su 40 
Randasi Pietų 
Taiwan ir Indonezijos. 1800 km. nuo 
pradžios iki galo, ištrupinti 7100 
salelių. Krašte trys oficialios kal
bos; anglų, ispanų ir tagalog, apie 
tuzinas tautinių gyupių ir 87 skirtingi 
dialektai. Atrasti 1521 m. portugalų 
jūreivio Ferdinand Magellan. Bet 
štai , mano šoferis protestuoja: 
Caramba! What do you mean, found? 
Mus jau lankė kiniečiai, su kuriais 
mes mušėmės ir prekiavom, kai jūsų 
tėvai Europoj dar medžiais laipiojo. 
Ham ha! - ir pats linksmai juokiasi.

Philippinų istorija irgi slogutis. 
Pirmiausia salose gyveno Negritos. 
Vėliau vieni po kitų užpuldinėjo 
Indonezijos piratai, Malają maraude- 
riai ir kiniečiu hordos. 14-tame 
šimtmety atkeliavo arabų pirkliai 
ir atnešė Islamo religiją. Magellan’^ 
atsekė plėšikaudami ispanai ir

formulę nustatyti

respublika. 300.000 
milijonų gyventojų. 
Kinijos juroj tarp

Ispanai salas 
savo Infanta, vėliau 
II-jį ir čia pasiliko

philippinai pagaliau 
per ispanų-amerikonu

žiauriausiai išnie- 
z’mones viską per
ui. pagaliau gavo

kad Philippinai

gyveno ir 1946 
ne pr i klausomy bę. 

Nenuostabu, 
šiandien yra įdomus Vakarų ir Rytų 
mišinys. Greta Brazilijos, jie, gal 
būt, yra vieintelė daugiarasė valsty
be. KinietišTcas švelnumas, mala- 
jiecių ugningas temperamentas, is
paniškas kuklumas ir amerikoniškas 
“drive” - ženklina philippinų mer
ginas, kaip aistringiausias, gražiau
sias ir pavojingiausias pasauly. 
Teorija, kad kraujo pamaišymas ne
kenkia, čia pasitvirtina ir daro ste
buklus.

Žvejų laivai prie Iloilo, Panay 
saloje. 

Gamta myli philippinus ir čia 
visko pilna: ryžiu., vaisią, cukraus, 
kopra, mahagony medžio ir pilna 
Įvairių kitų žemės turtų. Bet gamta 
kaprizinga ir kartais sadistiškai kan
kina žemės drebėjimais, taifūnais, 
potvyniais, ugniakalniais ir žemėsly- 

žmonės: kartaisda. Gamta ir jos 
jie tylūs, o kartais išsilieja tempera
mentu. Čia kasmet užregistruojama 
apie 12,000 žmogžudysčių ir žmonės 
čia nešiojasi šaunamus ginklus, kaip 
mes europiečiai šukas. Politika 
čia tokios pat reikšmės, kaip lupika
vimas, korupcija. Niekas čia nesi
jaudina, jeigu Didįjį Penktadieni 
koks religijos fanatikas užsideda 
erškėčių vainiką ir leidžiasi tikro
mis vinimis prikalamas ant kryžiaus.

Manila. Kare beveik nuo žemes 
nušluota, Manila energingai prisikėlė 
ir išsivystė į puikų miestą. Čia jau 
samdau taxi. Mano šoferis ilgaplau
kis ir kvepia pomada. Važiuojame 
Roxas-Boulevardu aukštyn. Iš' deši
nės zefyro spalvos jūra, kairėj

Rvžių terasos Banaue

milžiniškos palmės,lėto jūros vėjelio 
judinamos , tingiai linguoja deginan
čiame karšty. Kaip ir visi philippinų 
šoferiai, manasis irgi nenuima kojos 
nuo gazo ir rankos nuo signalo. 
Važiuojame pro kabaretus, restora
nus, valdžios nuobodžius rūmus, kol 
pagaliau patenkam į labirintą raudo
nu, mėlynu ir baltų namų, su stuko 
išpuoštais mūrais, išlankstytais sto
gais, langinėmis ir pasakiškais 
balkonais. Meniški drožiniai puošia 
kolonu įėjimus ir tolumoj girdisi 
mandolinų muzika. Šoferis siūlo 
nuvežti į “good tim?” vietą, 
bet atsisakau. Ačiū,ne!

Važiuojam toliau, ir burtai iš
nyksta. Vaz'iuojame lūšnų kvartalu 
Tondo. Dvokia, triukšmas ir neapra
šomas vargas. Pusę valandos vėliau 
atsiduriame tyliose, pavėsingose 
Forbes Park alėjose. Parkas vadi
namas Milijonierių parku, nes čia 
gyvena turtingieji oligarchai, kurių 
kišenėje se'di Philppinų salos. Jų 
namai apsupti spygliuota viela ir 
patruliuoja pusiau karinė sargyba. 
Už vielų yra baseinai, orchidėjų 
miškai, tarnai ir tarnaitės; viskas.

Pradėjus temti mano šoferis 
greit persižegnoja ir beprotišku tempu 
pasiekiame San Agustin, kur vos tik 
prasidėjo mišios. Tamsi, barocku 
perkrauta, 1599 m. statybos bažny
čia, sausakimšai pilna. Mes stovim 
tarp gipsiniu šventųjų, kinietišku 
plastikinių liūtų ir juodai apsiren
gusių moterų zakristijoj. Su rožan
čium rankoj, mano rūpestingasis 
šoferis Calixto, dar kartą klausia, 
ar tikrai nenoriu good time”, jis 
nuvežtų i puikią vieta, kur daug 
padorių vyrukų. Ne! - dėkoju ir ima 
juokas. - Ne! Mano time yra labai 
puikus ir taip.

Iliolo. Jeigu Jolo varo iš proto 
Manila išnervuoja, tai Mindanao tem
pas jau tikras malonumas. Čia žmo
nės ne vaikšto, bet slenka, ne sėdi, 
bet gulinėja. Apsnūdusiame uosto 
mieste Samboanga randasi didžiu
liai, ružavi Bouganvillea’u sodai, 
majestotiškais Banyan medžiais 
apaugę gatvės ir visur sklaidose 
raudonų Hibiscus žiedų lietus. Rio 
Hondo, Zamboanga uosto, priemies
tis - jau kitoks vaizdas. Čia patenki 
i seną nesikeičiantį islamo jūros 
čigonu Badschao tėvynę. Visas prie
miestis pastatytas ant vandens; du 
ar trys kvadratiniai kilometrai. 
Namukai lyg pakabinti ant bambuko 
pagalių, nestoresnių už ranką. Virš 
garso slankiojančių valčių, permestos 
lentos nueiti iš vienos namukų gru
pės i kita. Kartais lentos išsiple- 

i platesnę aikštele, su gėlėmis 
puoduose ir būriais vistų.. Sutinku 
lieknas merginas marguose seron- 
guose su pilnais žuvų krepšiais ant 
galvos. Praeinu kirpėja,, kuris prie 
kirpyklos durų traukia žmogui dantį. 
Praeinu pro mokyklą, pilną šūkau
jančių vaikų. Ant vienos platformos 
Badschao Šeima džiovina didelius 
koralu kelmus. Mane įtartinai stebi.f •»
Mano draugė pasakojo, jog jie kar
tais metų metus nenueina ant sau
sumos.

Kitaip, negu mahometoniskoj 
Jolo ar Mindanao salose, yra Visa- 
yas - salyne; Cebu, Negros ir Panay. 
Mažiau ginklų, daugiau bažnyčių. 
Iloilo, ant Panay kranto, toks pat 
žavingas, kaip ir miesto vardas. 
Miestas menininkų, literatų ir ama
tininkų. Čia gyvena mano draugė; 
ji rašytoja - žurnalistė, ūkininkė ir 
žvejė. Jiedu su vyru turi ūki ,susi
dedantį iš septynių salelių. - Mes 
galime savaitėmis nesusitikti, 
sako draugė.

Malonus miestas, kuriame dar 
skamba senųjų ispanų bažnyčių var
pai ir merginos sėdi staklėse ir 
audžia stebuklingus šilkus. Įvairūs 
drožinėtojai ir audėjai; odos, koralu, 
aukšliu rankdarbininkai ir krepšių 
pynėjai čia pat gatvėj dirba savo 
kūrinius ir čia pat juos parduoda. 
Apie politiką nieko nenori žinoti. 
Geriau medžioti antis ar sernus, 
arba žiūrėti gaidžių peštynių. Gy
venimo stilius nepasikeitė nuo is
panų laikų. - Iloilo mergaitės dar 
tebėra prižiūrimos auklės, - sako 
draugė. - Ir sekmadieniais niekas, 
gink Dieve, niekas nepraleidžia 
miš ių.

Sekantį, rytą pradedame pakran
čių keliones. Praeiname ryžių, lau
kus , ir nejudąs vanduo reflektuoja 
debesis. Atrandame Bosnig-flotte; 
dideli laivai labai primena finikie
čių galeras. Pajūry nuogi berniukai 
žaidžia be baimės su mažu rykliu, 
kiti sulipę i, palmes purto kokoso 
riešutus. Svirpliai čirpia, bangos 
ateina mums iki basų kojų, ir kokoso 
pienas labai vėsus, Ramu be galo, ir 
pasaulis, Australija , taip toli kaip 
mėnulis. Mano draugės senas 1958 
metų Fordas veža mus į Nord-Luzon 
kalnus. Mūsų tikslas: Banaue ir 
garsiosios ryžių terasos, turizmo 
brošiūrose vadinamos ‘aštuntuoju 
pasaulio stebuklu”. Valandą pava
žiavus,, atsiduriame debesyse, kad ir 
nosies galo nebesimato. Stebuklingai 
kelioms minutėms prasiskiria debe
sys, ir sustoja plakus sirdis. Po viso 
triukšmo ir pasaulio betvarkės, prieš 
akis atsistoja tvarkos ir tikslumo 
monumentas; toks didus, jog trūksta 
žodžių.

Prie Banaue susijungia apie 
tuzinas sienelių ir iŠ kiekvienos 
pusės iškyla status kalnai, aštria- 
kampiai ir staigūs. Atrodo, joks 
krūmelis negalėtų augti, tačiau 
kiekvienas gabliukas kultivuoja
mas. Nuostabiu tikslumu tūkstančiai 
terasėlių prie kalnų lyg priklijuotos, 
600 metrų ir aukščiau - iki pat 
aukščiausių viršūnių. Kiekvienas 
laukelis apsuptas akmens siena ir 
laistomas komplikuota kanalų sis
tema ir bambuko vamzdžiais. Ryžių 
augintojai, Ifugao giminės nariai 
ir jau virš 2000 metu, kai jie šį 
gigantiška darbų pradėjo. Be jokio 
metalinio Įrankio išdirbo terasomis 
visa eilę kalnų. Drauge paėmus, sios 
ryžiu, terasos ilgesne‘s už Kinijos 
sieną, kuri galėtu apjuosti pusę 
pasaulio.

Išbuvau čia tris savaites ir 
rytoj jau keliausiu namo. Gaila pa
likti malonias salas. Anksti rytais, 
dar prieš saulės tekėjimą, prie lovos 
ateidavo nuogi, saule nudegę cheru
binai ir, glostydami ve idą,pažadinda
vo eiti žvejoti vaivorykštės spalvos 
žuvų. Galėdavom baltame smėly, 
gerdavom kokoso pieną, ir mojuoda- 
vom dangaus žydrynėj slenkantiems, 
šypsantiems debesims. Kaip greitai 
prabėgo laikas. Mano cherubinai 
atsisveikinimui prinešė brangių do- 
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OVACIJA KNYGAI
0. Areimaitė

Paimame knyga į. rankas, vienu 
menku judesiu atverčiame bet kurį 
lapą ir mums atsidaro naujas pasau
lis. Tylus, bet mes atsiduriame 
svetimoj šaly, pamatome neišmatuo
tas tolybes, įeiname į kito žmogaus 
gyvenimą, jausmus, atrandame turtus.

Kas yra knyga? Pusiau materija, 
pusiau dvasia; pusiau daiktas, pu
siau mintis - pilnai aprėpti jos ne
galime. Savo paviršutine forma kny
gą beveik nepasikeitė per paskuti
nius 2000 metų; kaip pirštinės, kurių 
paskirties nepakeisi ir nepagerinsi. 
Tačiau knyga yra aukštesnė už kas
dienius pasaulio daiktus. Knyga - 
kelias į žinojimą ir šviesą; lyg ma
giška lazdelė, atidaranti duris j 
džiaugsmus ir kančias.

1971 m. UNESCO,128 valstybių 
nariams vienbalsiai pritariant, 1972 
metus paskelbė tarptautiniais knygos 
metais. Kad visas pasaulis 
pritarė , buvo visai natūralu,
knyga yra produktas bendrų pasau
lio pastangų.

Finikiečiai padovanojo mums 
alfabetų, kiniečiai popietį, Romai 
esame dėkingi už knygos formą, vo
kiečiams už spausdinimo mena, Di
džioji Britanija ir Amerikos Jungti
nes Valstybės spaudų ištobulino 
taip, kad šiandien per valandą gali
ma išspausdinti 15,000 pilnai užbaigtų 
knygų. Negalime nė įsivaizduoti 
savo prabočių gyvenimo be knygų; 
kaip vos tik galime matyti, koks 
didelis darbas ir pastangos buvo 
įdėtos, iki pasiekta spauda,
kokia ji šiandien yra.

tam 
nes

Jūroje čigonų namai, Zamboanga.

PHILIPPINUOSE
(Atkelta iš 3psl.)

stebuklingų aukšlių, koralų ir 
kitų brangenybių. Juk nėra turtinges
nio žmogaus už nuogą vaikutį, su 
virvele per pilvą, ant kurios kabo 
neikainojami turtai, iš kurių gra
žiausią didingu dosnumu padovanoja 
tau. Savo amžiuje nebuvau dar taip 
apdovanota. - Tu sugrįši! - klega 
mano draugai.

- Si, si! Donna Regina, tu 
sugrįši, - sako cherubinų prosenelė, 
Donna Celestina. Jos veidas giliai, 
bet maloniai laiko išvagotas ir 
šypsena nuoširdi. - Jei ne anksčiau, 
tai vėliau. Pro Čia eina kelias į 
dangų ir eidama užsuksi. Juk neisi 
“tenai”? -

Dabar tik suprantu, kodėl mano 
draugės gyvenamoji salele pavadinta 
“Dangaus pakelė”. Gražiau gali 
būti tik pačiame danguje.

Ir vėl Manila. Per ta laiką nie
kas nepasikeitė. Tik Mani-
los karo akademijos direktorius 
uždarytas kalėjiman už šmugeliavi- 
mą ginklais. Amihan restorane groja 
stebuklingas “Marimbaband’J o Bali 
ir Tondo vargas tas pats. Ten reikia 
didelės laimės, kad per diena, už
dirbus vieną dolerį. Moderni Manila 
neturi vietos užuojautai.

Paskutiniai bučkiai pro Jet’o 
langą, draugei ir vyrui ir nuogiems 
cherubinams “Dangaus pakelėj”.

Puiki ,savotiška šalis, Philip
pine i.
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Is pradžių buvo tik sakytas 
žodis. Vėliau žmogus panoro savo 
kalba išreikšti vaizdais, kurie liktu 
nevien jo atmintyje, bet ir po jo atei
nančioms kartoms. Tur būt, seniau
sias vaizdinis raštas atsirado Mezo- 
potamijoj pries 6,000 metu. Jų paukš
čiai, gyvuliai, javų varpos, buvo 
irėžiami i. molio plokštes, kurios 
buvo įdeginamos ilgesniam išsilai
kymui. Tokia rašybos rūšis buvo 
labai sunki ir lėta, todėl daugumoje 
buvo rašoma kunigų dokumentai ir 
karališkieji įvykiai. Kas tada buvo 
laikoma literatūra, kaip didvyrių 
epas, buvo skleidžiama iš lupų į 
lūpas poetų ir pasakotojų. Laki 
Viduržemio pajūrių dvasia, bundant 
naujai kultūrai, ieškojo geresniu 
metodu sakytam žodžiui išreikšti 
ženklais.

Aštuntojo šimtmečio prieš 
Kristų pabaigoje, finikiečiai - gabūs 
jūrininkai ir apsukrus pirkliai - pra
dėjo garsus žymėti ženklais ir juos 
išdėliodami t sudaryti žodžius. Jų al
fabetų greitu laiku perėmė graikai; 
jie finikiečiu, ženklams pridėjo kito
kių formų raides ir sudarė balses, 
kurių finikiečių raidynui trūko.

Vos tik spėjo žmogus išmokti 
rašyti, kai jam vėl atsirado problema: 
ant ko rašyti? Oda, medžių žievė, 
augalų lapai ir visos vaško ar molio 
lentos jau nebepatenkino. Egipte 
apie du su puse tūkstančių metų 
prieš laiko posūkį, buvo rašoma ant 
papyrus —trapiu iŠ Nylo deltos van
dens augalų pagamintų lapų. Si 
rašomoji medžiaga buvo naudojama 
visuose Viduržemio juros kraštuose. 
Dažniausiai papyrus lapai buvo kli
juojami vienas prie kito ir tuo būdu 
sudaromi papyrus rutuliai ilgesniems 
tekstams rašyti. Virš 40 metrų, ilgumo 
papyrus rietimas su faraono Ramses 
III darbu aprašymu išsilaikė iki šių 
dienu. Kaip sunku buvo tokius rieti
mus skaityti! Tačiau,nežiūrint nepa
togumų, karališkoji biblioteka Alek
sandrijoj (kuri 47 m. pries' Kristų 
nežinomų katastrofinių įvykių buvo 
sunaikinta), turėjo nemažiau, kaip 
700,000 tokių papyruso ritinių.

Kadangi papyrus buvo labai 
silpna medžiaga ir nepatogi, greit 
atsirado pakaitalas. Turtingame
Mažosios Azijos Pergamon krašte 
pradėjo rašyti ant specialiai pa
ruoštos avių, ožkų ir veršių odos. Ši 
plona, permatoma medžiaga buvo 
stipresnė už papyrus ir jų jau buvo 
galima sulankstyti. Pasauliui ji 
žinoma pergamento vardu. Jumoreska 
apie ve Inia f rašanti žmogaus nuodė
mės -ūnt jaučio odos, kilusi iš perga
mento laiku. (Velniui veršio odos 
nebeužteko; jis paėmė jaučio odą, 
didelę ir kietą, nes žmogaus nuodė
mių labai daug ir visos sunkios. 
Prisimenate pasakų, kaip angelas 
juokėsi bažnyčiojfvelniams išgriuvus, 
odą betempiant?)

Laikui pasisukus i modernųjį 
amžių, tuoj po Kristaus gimimo, 
nežinomas romėnų raštininkas, tvar
kingumo dėheii, ėmė dėlioti sulanks
tyto pergamento krūveles ir viename 
šone surišti. Taip gimė knyga. Tik
riausia pirmieji Romos krikščionys 
buvo ir pirmieji knygos platintojai, 
nes jiems rūpėjo Šventąjį Rasta 
išlaikyti stipriausią ir kuo plačiau
siai paskleisti. Taip atėjo laikas, 
jog visoj Europoj iki viduramžiu visa 
eile' vienuolių, pasislėpę už vienuo
lynų mūru, visus praeities raštus 
iš sutrūkinėjusių papyrus perrašė i 
pergamento lapus. Be jų pastangų 
senovės graikų, Romos literatūra 
nebūtų išlikusi. Būtu žuvų ir kiti 
raštai, formavę krikščionių religiją. 
Dažnai užtrukdavo metų metus nu
kopijuoti ilgas papyrus juostas, kol 
skaudančiomis akimis nuo menkos 
žvakes šviesos, vienuolis galėdavo 
padėti teptuką ir atsidusti: - Na, 
su Dievo pagalba pabaigiau! -

Tuo pačiu laiku Kinijoj, vyras, 
vardu Ts’ai Lun, labai pyko, kad 
brangus šilkas yra naudojamas ra
šymui. Jis pasigyrė karaliui Ho-ti 
galis pagaminti daug pigesne medžia
gų. Jis ėmė senus skudurus, medžio

PAVASARIS RAŠTINĖJ
(Donelaitiškai)

O svieteli gražus, jau ir vėliai pavasaris eina, 
Ir miegaliai visi, žiema snaudę, jau žada pabusti! 
Neramus daigas žeme nekantriai galvyte baksnoja: 
“Tik greičiau, tik greičiau!” -Nesitverdamas saulę išvysti.
O kaip miela, kai šokęs pro atvirą rastines langą 
Spindulys tarpe knygų išdykusiai ima bėgioti;
Juodos raidės ir skaičiai rimti, išdidumą užmiršę, 
įmantrius baletus, kaip padūkę, užsigeidžia šokti.
Jei palange praeidamas koks pramuštgalvis vaikėzas
Dar sušvilpins dainušką, lyg špokas ankstybas ant berzo -. 
Tuoj pasaitai širdies neramios kaip bematant nutrūksta, 
Ir pakvaišusi os mintys apsukdamos galvą.,užplūsta...

Vai gi, kad pamanai, kad kur nors paliai tolimą Nylą 
Gandrai su gegužėm ir lakštingalom žvalgos į šiaurę; 
Laukdami išlėkimo dienos, ją ant pirštų skaičiuoja, 
Ir naktim tik gandralizdžius ir špokinyčias sapnuoja.

Ak, tai, rodosi, trenktume! dulkiną knygą į kampa 
Ir balansams sudrožęs po spritką, išmautum pro langą.

Sonja Pipiraitė

žieves ir žvejų tinklus, sugrūsdavo 
į košę ię iškočiojęs tą košę lakštais, 
gavo medžiagą, ant kurios buvo ga
lima puikiai paišyti ir neišdildavo. 
105 m. pov Kristaus i istoriją ateina 
popieris. Ses'is šimtusnųpopietis buvo 
stipriai saugojama Oriento paslaptis. 
Kartą arabų plėšikams pagrobus pora 
kiniečių poperiaus gamintoju į ne
laisvę, lankstus, baltas ir stiprus 
stebuklas užkariavo pasaulį.

Ačiū Dievui,už tinginius! Johan
nes Gutenberg, vokiečių amatininkas, 
mėgo įvairius eksperimentus, bet 
baisiai tingėjo rašyti ir ilgas sėdė
jimas su žąsies plunksna buvo bai
siai nuobodus. Jis bandė surasti 
greitesnį būdą raštų kopijavimui. 
1440 m. jis išliejo metalines raides, 
veidrodiniu būdu sudėjo žodžius į 
plokštes ir,suodžiais ištepęs,spaudė. 
Išėjo gerai, bet darbas buvo labai 
ilgas ir sunkus. Jam užtruko treji 
metai išspausdinti 190 bibliją, kurių 
47 dar tebėra pasaulyje. (Gutenberg’o 
Muziejuje Mainz’e yra viena iš 
nedaugelio originalių viršelių; ruda 
oda aptraukta sunki, medinė lentutė).

Gutenbergo išradimo dėka be
veik per naktį knygų kaina nukrito 
apie 80 procentų ir jau apsimokėjo 
mokytis skaityti. Vos 50 metų pra
ėjus po jo didžiojo išradimo, visos 
Europos valstybės savo knygas pra
dėjo spausdinti patys. Išskyrus Rusi
ją. Bet rusai ilgai buvo spaudos 
priešai, net ir šiandien tokie tebera, 
nors ja naudojasi.

Atrodė, lyg būtų atsidariusi 
užtvanka. 16-jame amžiuje buvo 
išspausdinta 520,000 atskirais var
dais knygų. Vėlesni šimtmečiai jau

AUSTRALIŠKOS PIRŠLYBOS
Aga

Gal būt, girdėjote ,kad Australijoj 
būna sausros ir pritrūksta vandens, 
ypač Melbourne, kur žmones vien tik 
alų geria ir miega pajūry karštomis 
naktimis, susisukę į slapias pa
klodes?

Tikriausiai žinote ir tai, jog čia 
yra pusantro milijono daugiau vyrų, 
negu moterų, bet vedybų biurai dėl 
klijentų stokos bankrutuoja. )(ra daug 
ir viengungių moteru, todėl galite 
įsivaizduoti, koks čia pas mus vien- 
gungynas. Viengungiai Australijoj 
yra savita, originali žmonijos klasė, 
o gal net ir rasė. Kažkoks links
mesniu plauc“iu_ archeologijos-futuro- 
logas (tokių pas mus yra) sako, jog 
laidodami viengungius.dabar turėtume 
po jų kojomis ar galva padėti rašteli, 
idant ateityje, už kokio pusantro 
milijono metų, iškasę mūsų viengungi, 
mokslininkai nekvaršintų ilgai gal
vos, mėgindami nuspręsti, kas per 
Homo čia guli. Pavyzdžiui, užrašyti, 
jog tai kaulai l‘Homo Australianus 
Viengungiensis” ir bus viskas 
aišku. Smulkesnė tautybė kaulams 
juk nereikalinga. Tarp kitko: čia 
jau vienas musų kalbininkas atrado 

ženge' i milijoninius tiražus. Šiandien 
iš pasaulio spaustuvių knygos plau
kia milijardine srove, - (spėjama apie 
septynis milijardus, kasmet).

Priešingai šiems milžiniškiems 
skaičiams, šiandien atsiranda žmonių 
pranašaujančių knygai mirtį. Kanados 
profesorius Marshall, McLphan tvir
tina, jog masių media, kaip filmas, 
radio ir televizija yra daug stipresni 
žinių perdavimui, negu knyga ir 
laikraščiai.

Kaip ten bebūtu, knyga dar 
nepralaimėjo. Moksleiviai neturi 
savo maišeliuose mokslui suprogra
muotų radio ar TV aparatų. Knyga 
tapo mažesne formato ir lengvai 
įtalpinama kisenej. Knygų klubai 
veda masinį, judėjimą ir kai kurių 
autorių “Bestsellers” vos tik spėja 
pasiekti krautuvių lentynas. Prie
šingai - elektroninė tironija greičiau 
sužadina ilgesį “ramiu valandų su 
gera knyga”. Knygą gali daug kartų 
skaityti, atsiversti kurią nori vietą; 
knyga apima ir užpildo žmogų labiau 
uz TV programa. Mintys ir svajonės, 
žinojimas ir siekimai iškloti kny
goje aiškiau, negu aktoriaus veide. 
Knyga - iždas, iš kurio kiekvienas 
gali pasiimti, ko jis nori.

Nuo ano senojo paveikslinio 
rašto iki šių dienų aukšto rango 
“Offset” mašinų kelias buvo ilgas 
ir pilnas sunkaus darbo. Jį nuėjo 
genijai įvairių tautę, nuėjo su di
džia ištverme. Iš tikrųjų, žmonija 
gali didžiuotis savo atsiekimu spau
dos kultūroje, nes tai viena iš mūsų 
gerųjų pusių.

***

tarp aborigenų ir lietuvių kalbų gana 
artimą giminingumą, todėl leidžiantis 
į gilesnę studiją, gal būt , rastume 
aborigenus kilus iš lietuvių. Bet aš 
nesileisiu, nebijokit! Pagaliau, kas 
mums galvoj futuro-archeologijos 
bėdos?! Pakalbėkim apie gyvus 
viengungius dabar.

Kaip jau minėjau, karštais va
saros vakarais, kada visai nėra van
dens, kitos išeities nerasi, kaip tik 
eiti į karčiamą. Todėl mano geras 
pažįstamas, jau senstelėjes viengun
gis Kaributas tiesiai iš darbo ir 
nuėjo. Gurkšn oja alų ir šluosto 
čiurkšlėmis tekanti prakaita. Į kar
čiamą įvirsta dar gana strainus se
niokas, senas Kaributo pažįstamas, 
Jurgis Gabrėnas. Visi lietuviai ji 
vadina piršliu dėl jo didelio noro ir 
pastangų viengungius suporuoti. 
Lietuviškai, žinoma, nes mūsų lai
kais išeje(s jaunimas vis labiau 
klimpsta į mišrių seimu mišinį ir 
tikros lietuviškos šeimos vienintele 
stipriausioji viltis beliko senieji 
viengungiai.

—Tai ką, Kaributai? Geri ir 
geri, - tarška nė nepasisveikinęs 
Gabrėnas. - Pusę turto pragersi, o 
kitą, pusę valdžiai paliksi? -,
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mirus, jo žmonai Agotai, dukterims A. Brunkienei, A. Dirginčienei 
ir jų žentams skaudžioje valandoje gilia užuojautą reiškiame

Jasuciai ir Juospaičiai
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- Karšta, - vos išstena Karibu
tas.

- Aš manau, kad tau laikas 
ženytis, - juokdamasis ir sėsdamas 
greta, sako Gabrėnas.

- Vėsiau nebus.
- Pala, nebūčiau piršlys, jei 

tau panos nesurasčiau, - lyg negir
dėjęs kalba Gabrėnas, - Nori, pri
piršiu tau Saliomij^?!

- Kad ji žvaira ir šluba, - tin
giai atsako Kaributas.

- Didelio čia daikto! Žvaira tik 
viena akim ir tik viena koja tešluba» 
Kas čia tokio? O ne, tai galiu pakal
bėti su Uršule. Ji gero pinigo turi 
susikrovus.

ė Tai... Ji tiek neturi, kiek 
žmonės kalba, - 1 ėtai dėsto Karibu
tas. - Aš sužinojau. Ji ir giminės 
prastos. Aš klausiau per Lietuvą 
jos kilimo. Nekokias žinias tegavau, 
tik 30 centu ant ženklo be reikalo 
išleidau. -

- Tai kokiu žinių tu nori už 
30 centų? Būtum daugiau davęs, 
būtų ir žinios geresnės buvę. Gal 
tada nore'tum Marcelę? Ji tikrai tur
tinga.

- Eik sau! Tokią biaurią...
- Na, tai kas? Nežiūrėk! Ryte 

išeisi į darbą, ji dar tebegulės lo
voj. Vakare vėlai grisi - ji vėl mie
gos. - O naktis, juk ir taip tamsu...

- Je , o ka_ savaitgaliais dary
siu? ,

- Žinai ką? Tada imk Agniešką. 
Ji ne žvaira ir ne šluba. Ne šleiva 
ir ne kreiva, - beveik dainuoja pirš
lys. - Mergina iš stuomens ir iš lie

mens; prie pečiaus ir prie svečio; prie 
tunciaus ir prie...

- E, palauk! - Skubiai pertrau
kia Kaributas. - Ar ne jinai tik prieš 
keletą metų vaiką turėjo?

- Et, dėl tokių niekų nėra ką,
imti į galva., - numoja ranka piršlys. 
- Turėjo mažą mažyti vaikeliuka ir 
tas pats po kelių dienų numirė. Tai 
ne kitų, kad gimsta, kaip kumeliai. 
Šitoks nė žymės nepaliko, buvęs- 
nebuvęs... Palauk, kad tos nenori, 
žinau dar viena Adelaidėj. Turi 
10,000 pasogos. >

- Pirma fotografiją parodyk! - 
gurkšteli alaus Kaributas. -Katės 
maiše nepirksiu.

- Cai dabar? Nuo kada 10,000 
reikalinga fotografija? Su tavim 
tikra bėda. Yra dar viena Sydney. 
Vienturtė, tik su motina. Turi gerą 
bizni. Pagyventum ja* paėmęs! Girdė
jai apie tokią Rozaliją? Tėvas, 
sako, jau seniai nebegyvena. - Dar 
vis nepraranda vilties piršlys.

- Eik tu, melagi! Jos tėvas 
kalėjime!

Nu, tai ką jau aš čia labai pa
melavau? Koks ten gyvenimas kalė
jime? Velniai žino, ko tu nori, bet 
ne ženytis. - Supyksta piršlys. - Pa
sikark kur ant sausos šakos, sen 
berni prakeiktas! Už dyką peršu, net 
ne pirmos nakties nereikalauju, o jis 
va man ką?! ... Senas ožys nera
liuotas! Tpfu! Taip ir numirsi su 
šlapia paklode pajūry!

" Gabrėnas labai supykęs išeina 
iš karčiamos.

Dabar matote patys, kokie vien
gungiai! Geresnio piršlio nei su 
žiburiu nerasi, o Kaributas - nieko! 
Sėdi karčiamoj su savo viengungiška

Pavergtų Tautu demonstracijoje Sydnėjaus lietuviai s’.m. liepos 15 d.
 Nuot. A. Reisgio.

dalia; gurkšnoja alų iki uždarys, o 
paskui eis į pajūri, su šlapia paklode 
lauknešėje ir ramiai miegos. Kad 
mes čia drebame dėl lietuviškų šei
mų kūrimo, kad kada nors kokiam 
antropologui galva skaudės del jo 
rasės; visa tai jam nė dabon.

*** 

ZACHAROVAS PRABILO
piliečiams, kad jie turį nemokamą gydy-

Sovietų atominės bombos tėvas A. Za- mą daį,ar toks gydymas esąs ir dau- 
harovas per Švedijos televiziją ir spaudą g^y Vakarų valstybių, tik žymiai pigesnis 
viešai sukritikavo sovietine sistemą ir vie ■
nos partijos valdžią. Jis pare.ske, kad va.' Socializmas neatstovaująs nieko nauja 
dančioji partija yra nedemokratiška, pri- Sovietų Sąjungoj. Jis esąs aukščiausia ka- 
vilegijucta ir kad atėjo la’kas tokią siste- pitali2mo forma, pralenkianti savo biuro- 
mą pakeisti. kratizmu ir nesugebėjimu JAV kapitalis-

So vietų Sąjunga turinti tas oačias kr i- santvarką
minalines ir iškrypimo problemas, kaip Keliavimas Sovietų Saąjungoj esąs su- 
kapitalistinis pasaulis. Skirtumas tik toks, varžytas. kaimiečiai negali palikti savo 
kad sovietinė bendruomenė, neturėdama gyvenamų vietų, o miestiečiams neleidžia- 
jokios laisvės, verčiama nuduoti, kad ji ma i§vykti Sov. Sąjungos. Tas vienodai 
yra pati geriausia pasaulyje. _ . , liečia turistines keliones ir emigraciją.

Sovietinis socializmas esąs tik tusti zo- Paklaustas, ar nesibijąs persekiojimo 
džiai, taikomi tiek saviškiams, tiek užsie-dėl tokių pareiškimų, Zaharovas atsakęs, 
mečiams. Iš tikrųjų tai esąs valstybinis kad jjs asmeniškai tuo nesirūpinąs. Ta- 
monopolizmas, kuriame valdžia dominuo- gjau jjs esas susirūpinęs dėl savo šeimy
na viso krašto ekonominį gyvenimą. nps ir kitų siTni,n,ių likimo.

Vidaus pasu sistema suskirsto gyvento-

jus klasėmis ir miestai turi pirm<mtybę 
prieš kaimą, o Maskva — pirmenybę prieš 
kitus miestus.

Zaharovas reikalauja įvesti kelių parti
jų demokratinę sistemą ir duoti daugiau 
laisvės privatiškai iniciatyvai. Jis panei
gia pasakas, kad Sovietų Sąjungoj išnyku
si klasinė sistema, nes komunistų partijos 
pareigūnai išnaudoju dirbančiuosius. Jie 
turį privačias sanatorijas, ligonines ir ki
tokias privilegijas.

Vakariečiai dažnai pavydėdavę Sovietų

V. Baltutis

ŠUOLIS 1 LAISVĘ
(Simo Kudirkos laisvės drama)

2 (tąsa.)

MOTINA - Bet koks tikėjimas niekam žalos nedaro. Ti
kintis žmogus visuomet yra doresnis, aukštesnes mo- 
ra lės...
STRIPAS - Kunigų pasakos! Jie iš to gyvena. Bet 
tiek to! Žinau, kad jūsų neįtikinsiu, nes esate užsispy
rę kaip ožiai. (Ištraukia iš kišenes popieriaus i lakš
tus). Yra reikalas, kurį man pavesta išaiškinti. (įeina 
Simas). Gerai, kad grižai, busi man reikalingas.
SIMAS - Tavo reikalams aš neturiu laiko. (Ima knygas 
ir nori išeiti).
MOTINA - Palauk, Simai!
SIMAS - Skubu į kursus.
STRIPAS - Spėsi. Reikalas liečia ir tave.
SIMAS - Mane?
STRIPAS - Taip. Man reikalingos žinios apie tavo 
tėvą.
SIMAS - Nuo kada mirusiais susidomėjai?
STRIPAS - Per daug keliesi. Žiūrėk, kad netektu 
gailėtis. Apie tavo tėvą ir jo mirtį jokių žinių ir 
įrodymu nėra. Bylose Įrašyta: “Dingęs be žinios... 
SIMAS - Šimtą kartų sakiau, kad vokiečiai-naciai 
išvežė. Klausk jų, kur jie jį padėjo!
MOTINA - Jūsų rankose milicija ir visi šnipeliai.
STRIPAS - (Piktai). Kokie čia gali būti ‘jūsų’ ar 
‘musu’. Visi esame lygūs ir visiems turi rūpėti mūsų 
gerbūvis.
SIMAS - Bet pats labiausiai susirūpinęs savo gerbū
viu.
STRIPAS - (Pašokdamas.) Klausyk! Tu nešokinėk! 
Esi per jaunas. Kai geriau gyvenimą, pažinsi, tada 
nesisvaidysi žodžiais, kur pakliuvo ir kam pakliuvo! 
GENELE - Ka jis blogo pasakė? Ar ne tiesa, kad 
pačiam rūpi tiktai paties kailis. Tu niekados ir nie
kam nesi padėjęs.
STRIPAS - Niekas ir man nepadeda. Ką as pasiekiau, 
tai savo jėgomis ir per sunkų darbų.
SIMAS - Per nekaltų žmonių kraujų!
STRIPAS - Pienburni, užsidaryk, nes baigiasi mano 
kantrybe!
MOTINA - Simai, nereikia šitaip kalbėti. Tik sau 
bloga darai.

GENELE - Simas tiesa, sako.
STRIPAS - Tylėk ir tu. Negeresnė esi. Visi jūs prisi
gėrę fašistinio raugo. Jums, žinoma, liaudies reikalai 
nerupi.
SIMAS - Matyti, kiek pats jais rūpiniesi — kasdieną 
girtauji ir vis liaudies gerovės vardan.
STRIPAS - (Labai supykęs prieina prie Simo ir pro 
sukastus dantis.) Užčiaupk nasrus! Aš tave, va, 
kaip kirmėlę galiu sutraiškinti. Per daug pradėjai 
loti ir spiaudytis. Užsidaryk, o kitaip cypsi, kaip 
šunytis ir laižysi mano batus, prašydamas pasigai
lėjimo. (Simas paima jį už krūtine's).
MOTINA - Simai, Simai, ką darai!
SIMAS - Palauk motin... Aš nebegaliu klausytis šio 
niekšo. (Stripas nustebęs ir išsigandę^ nelauktu Simo 
elgesiu, stovi ir nesipriešina). Tu išgamos vardo ne
vertas. Tavo baisūs darbai visiems žinomi... Tu, 
kuris išniekinai mano tėvo ir kitų partizanų lavonus... 
GENELĖ - Simai, ką tu darai!? Tu pražūsi. Paleisk 
jį. Jis tave...
SIMAS - Tegul. Lauk iš čia ir kad kojos daugiau ne
keltum, nes tada sutrinsiu kaip biaurų šliužą... 
Išmeta laukan. Stripas piktai pasižiūri).
MOTINA - Jis tave pražudys...
SIMAS - Nebijok, motin! Jis yra bailys. Matei, kaip 
išbalo ir sustingo iš" baimes, kai pajuto mano rankas. 
GENELE - Bet tu negali c'ia pasilikti. Jis grįš §u 
milicija ir tave suims.
SIMAS - Seniai manyje kaupėsi pyktis, bet vis susi
laikydavau. Dar kiek ir būčiau sutrynės...
MOTINA - Ką tu manai daryti?
SIMAS - Nežinau. (Pagalvojęs). Ar mes galime ką 
daryti?
GENELE - Tu gerai žinai, koks likimas tų, kurie 
pasipriešina !/
MOTINA - Žiaurūs jie ir neatlaidūs. Jie lyg žvėrys 
Įerzinti ir ištroškę... Tu turi slėptis. Palikti mus... 
SIMAS - Nėra kur slėptis. Paskutinis miško brolis 
mirė kankinio mirtimi. Tušti mis'kai ir prieglaudos 
juose nebėra...
GENELĖ - Išvyk. Rask kitur darbą. Kur nors toli 
nuo...
SIMAS - Bet čia mano namai. Čia žemė, už kurią 
mano ir tavo tėvas mirė’. Jie nepaliko...
MOTINA - Kiti buvo laikai. Viskas tada atrodė tik 
laikina. Atrodė, kad tai tik slopus rūkas, kuris iš- 
nyskta, rytmečio saulei pasirodžius.
SIMAS - Geriau man mirti savoje žemėje, negu kan
kintis svetimoje. Negaliu aš palikti jūsų...

MOTINA - Mūsų jie nelies.Nereikia jiems bejėgių 
moterų.
GENELĖ - Gelbėkis, Simai! Stripas šį kartą tikrai 
užpyko ir jo veidas buvo keršto niršulio persunktas... 
MOTINA - Tu daug padėsi mums, jei mūsų kančias 
ir vargą skelbsi tiems, kurie nežino, kurie yra su
klaidinti ir mano mus rojuj gyvenant.
GENELĖ - Taip. Tu turi palikti mūsų kraštą, kur 
tavęs nepasieks kerštinga priespaudos ranka. Kur 
laisvė...
SIMAS - Aš seniai svajoju... Bet palikti jus ir gimti
ne, tai per didelė auka. Per daug reikalaujate... 
GENELĖ - Mūsų visų gerovei...
SIMAS - Palikti jus ir žemę, kur mūsų tėvų ir brolių 
krauju sumirkusi. Palikti lyg bailiui, lyg—
MOTINA - (Raminančiai). Nurimk. Gana aukų ir 
kraujo. Tu privalai palikti mus. Tavęs prašau, 
maldauju... Tuščia būtų tavo auka šiandien čia. 
Stripas tave užkapos, kaip nusikaltėlį ir dingsi be 
pramsds, be tikslo... Skubėk!
SIMAS - Sakote skelbti visam pasauliui mūsų skriau
da!? Skelbti kokia niekšybė, melas, teroras užgožė' 
mus... Ar supras?
GENELĖ - Skubėk, nes Stripas gali tuoj grįžti!
MORINA - Aš tau paruošiu ką nors kelionei.(Išeina). 
GENELĖ - Simai, būk atsargus. Dėl mūsų nesirūpink, 
mes ištversime. (Lyg sau). Kaj aš vaikams pasakysiu? 
SIMAS - Pasakyk.... pasakyk, kad tėtis išėjo laisvės 
ieškoti. Taip. Laisvės. (Išima iš albumo keletą 
nuotraukų).
GENELĖ - Tokia trumpa mūsų mažos laimės valan
dėle. Tiek daug mano išsvajota. Svetimieji atėmė 
mums viską... Bet neišplėš jie mano meilės tau. 
Meilės šiam kraštui ir žmonėms. Aš prašysiu Aukš
čiausiojo, kad jis lydėtu tave... Kad Jo palaima sau
gotų... kad grįštum... (verkia).
SIMAS - Nurimk! (Glosto jos plaukus, galvą). Minėk 
mane geru žodžiu... Gražiausios mano gyvenimo 
valandos su tavimi išgyventos... Tikėki, praeis šis 
košmaras. Blogis negali ilgai viešpatauti. Mūsų kova 
ir kančios ne veltui. Tikiu, kad rytojus bus giedresnis 
... Lauk manęs, Genele! Aš grįšiu, kaip tas pasakų 
bernelis, nugalėjęs slibiną. Nieko nebijok, Genele, 
aš tave... (įeina motina su ryšuliu).
MOTINA - Skubėk, Simai! (Simas atsisveikina su 
Genele ir motina). Telaimina Dievas tavo žingsnius... 
(Simas išeina).

U Z D A N G A

(Bus daugiau)
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NUO NORMANDIJOS IKI VOGEZU
J. Šoliūnas “Dirvoje” rašo: - 

Va, aną diena netyčia užkliuvau pas 
chicagiečius Grybauskus. Vytas, 
žinomas mūsų sportinė nenuorama, 
man ir sako - - girdi (ar nenorėtum 
su manim pavažinėti po Europą? . . .

Kadangi esmi didelė nenuorama, 
pasiūlymą priėmiau.

Pasirodė, kad Grybauską Vytas 
šįkart man norėjo papasakoti apie 
mūsą būsima sportinę išvyka Europon. 
Jis mane pradėjo įsivaizduojamai 
vežioti. Pradėjome nuo Normandijos 
ir baigėme Vogezų kalnais.

Tos kelionės smulkmenos atrodo 
maždaug taip: vos išsikrausčius iš 
lėktuvo vokiškame Frankfurte, mus 
pagriebs savo globon Vytauto geras 
draugas ir musu išvykos globėjas 
Eruopoje prancūzas Rene Kapp (šis 
“Kapas” gana įdomi asmenybė, bet 
apie jį — vėliau, atskirai).

Iš Frankfurto šveisime per Vo
kietija į šiaurę ( ir Belgijos Lieže 
mūsų, krepšinio rinktinė gaus pirmą 
rungtynini krikštą; kovosime prieš 
antrą geriausia^ belgą komandą. Iš 
ten kuriame Prancūzijos link, užkliū
dami antrame Belgijos mieste Ostende 
vienoms rungtynėms.

Po to — Normandija. Čia Berck 
mieste užšoksime, ir viliamės gero
kai apkulsime, Prancūzijos krepšinio 
meisterį. Toliau - - normandiškasis 
Caen miestas ir rungtynės prieš šeštą 
geriausią prancūzu krepšinio komandą.

Pabaigai apstumdysime Denain 
miesto vienetą, kuris yra šiuo metu 
trečias geriausias visoj Prancūzijoj.

O iš ten? Žinoma — - Paryžiun!
Sostinėje viešėsime dvi dieni. 

Čia be turistinių malonumų turėsime 
ir nemalonumų, nes teks griebti už 
barzdos pačiai Prancūzijos krepšinio 
rinktinei. Ir net du kartus.

Atsisveikinus su simpatiškuoju 
Paryžium, dulkinam toliau. Užkliūvam 
Tourse, kur nugalimę(?) devintą 
prancūzų komandą.

Sužavėti Prancūzijos grožiu 
“plaukiam” pagal nuostabiąją
Loire upę, aplankydami seniai sumi
gusių Prancūzijos karalių pilis.

O pasiekę Lyon miestą^ nukau
name pernai metu prancūzų krepšinio 
meisterį ir aplankome garsųjį, dipu- 
kiškų dienų, lietuvį krepšininką 
Vatkalą, kurio pėdomis seka jo 
sūnus.

Prisibruke prie Viduržemio jūros, 
sustojame Antibes mieste ir “nu- 
skriaudžiame” vietos krepšininkus. 
Už" tokį gera^ darbą gauname teisę 
aplankyti mums gimininga^ Monaco 
(Ei, Philadelphia, atsimenate dar 
savo gražuole, princesę Kelly?).

Trys sporto veteranai: Vytautas Grybauskas, išvykos menedže
ris, Mykolas Ruzgys, buv. Lietuvos-krepšinio rinktinės dalyvis ir 
Jonas Baris, Sporto Sąjungos pirmininkas ir išvykos Europon va
dovas. z. Degučio nuotrauka
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Monaco mieste - - rungtynės 
prieš Il-sios krepšinio divizijos 
meisterį.

Po to? Nagi, saulėtoji, žavi 
Italija. Milane suremiam ragus su 
Italijos rinktine ir,išnešę gyvą kailį 
aplankome Venecija, ir Tuęiną.

Toliau leidžiamės Šveicarijon. 
Ir nors čia mums niekas neatidaro 
savo slaptų banko seifų f gauname 
progą pamatyti Lugano, Gene vos, 
Lausanne ir Berną. Tada Fribourge 
nukertame Šveicarijos meisterį ir 
dainuodami išvažiuojame baliun. 
Baliun?

Taip. Dviguban baliun. Pirmiau
sia mūsų rinktinė dalyvauja Mul- 
houso tarptautiniame krepšinio turi- 
nyre (be mūsų dar Čekoslovakijos ir 
Elzaso rinktinės bei Prancūzijos 
meisteris Berck). Vėliau, po parodo
mųjų rungtynių Witelsheime, atsi
duriame svetingųjų šeimininkų glė
byje. (Velnias, kad taip netyčia, 
laimei pasitaikius, atsidurtum pran- 
cūzikės glėbyje - - būtų dar malo
niau). Pabaliavoję ir šimtus kartų 
prisiekę vėl Prancuzijon sugrįžti, 
leidžiamės namolei. Per Elzaso ir 
Vogezu kalnus, per Heidelbergą ir 
ir Stuttgartą atsirandame Frankfurte. 
Čia mūsų laukia sparnuotasis paukš
tis, kuris mus z'ada grąžinti ‘namo ..

Tai, va, kaip atrodo numatytoji 
kelionė. Ir kasgi nenorėtų joje da
lyvauti? Išvykoje būtinai nori būti 
mūsų sportininkai. Bet. Taip tas 
nelemtas “bet”. Bet išvykai reali
zuoti reikia doleriukų. Be jų - - 
mes tupėsime namie ir apie Norman
dija ir Vogėzų kalnus tegalėsime 
tik svajoti.

***

ŠACHMATAI
KOVIEČIAI AUSTRALU. TURYNYRE

Šių metų australų Grade Match 
šachmatu turnyre Kovo klubą repre
zentuoja viena komanda B klasėje. 
Pagal lentų eilę žaidžia sekanti šach
matininkai: T. Agarsky, V. Augusti
na vičius, K. Simonas, P. Sanders ir 
J. Karpavičius - sekcijos vadovas 
ir komandos kapitonas. Po astuonių 
žaidimo ratu koviečiai laimėjo septy
nias varžybas ir vienas sužaidė 
lygiomis. Rezultatai labai geri, bet 
pažangos nepadaryta. Dvylika metų 
Kovas pajėgė sudaryti A klases ko
mandą, kai šiais metais kritome i. 
B klasę ir komandą sulipdėme dau
giau pasikviesdami svetimtaučių,

***

Dalis Adelaides L.S.K. *‘VYTIS” sportininkų, valdyba ir treneriai. Nuot. A. 
Budrio.

ADELAIDĖJE
“Vyties” krepšininkai žiemos 

sezoną žaidžia nepergeriausiai. 
Jeigu kalbėti apie vyrų pirma, komandą, 
tai labai prastai. Ši komanda teturėjo 
pora laimėjimų ir randasi lentelės 
apačioje. Iš apačios pirmoje vietoje 
atsidurta dėl poros priežasčių. Pir
miausia, neturima nuolatinio trenerio. 
Nėra asmens apie kuri burtųsi ko
manda, kuris paskirus žaidėjus ce
mentuotų i, Žaidžiantį, vienetą. Antra 
priežastis tai stoka žaidėjų. Žaidė
jai nubiro dėl mokslo, darbo ir kitų 
priežasčių. Taigi, Hobarte, vytiečiai 
bus nepavojingi. Prie geros laimės, 
žaisdami namuose,ir hobartiškiai gali 
atskaityti vytiečiams.

Sekanti komanda yra jaunių ber
niuku- iki 14-kos metų amžiaus. Žai
džia gerai, užima antrų vietą len
telėje. K. Jaciunskas turi pamainų ir 
žaidėjai gana drausmingi. Treniruo
tės taip pat lankomos gerai. Neblo
gai žaidžiami komandiniai. Pavieniems 
žaidėjams nepakenktu truputis dau
giau veržlumo. Visai komandai pa
dėtų sparta žaidime. Greičiausia kad 
ši komanda Hobarte žais iki 18-kos 
metų jauniu grupėje. Prieš vyresnius 
amžiumi varžovus bus neįmanoma 
laimėti.

Trečioji komanda žaidž'ia iki 
12-kos metų grupėje. Šią komandą 
treniruoja R. Rudzenskas. Komanda 
žaidžia patenkinamai, užima penktą 
vietą lenteleje.

Moterų pirmoji komanda žaidžia 
silpnai ir randasi gana žemai varžy
bų lentelėje. Komanda treniruoja 
A. Meninas. Beveik neturima pamainų. 
Papildyta pora jauniu ši komanda 
galbūt Hobarte turės galimybių lai
mėti prieš Geelongo “Vytį”.

Jauniu mergaičių iki 18-kos 
metų komanda ketveriukėje, žaidžia

ŠACHMATAI LIETUVIU, KLUBE 
BANKSTOWNE

Sydnėjaus lietuvių klubo valdy
ba per eilę metu re'me ir teberemia 
^sporto veiklą, suteikdama sąlygas 
naudotis patalpomis, lėšomis ir bet 
kuria reikalinga pagalba. Šiuo metu 
nepamiršo savo narių, kurie žaidžia 
ir mėgsta šachmatus. Siam reikalui 
tvarkyti paskyrė šachmatų vadovą 
p. Grosą. P. Grosas savo lėšomis 
nupirko penkias šachmatų lentas ir 
figūras ir deda visas pastangas suak
tyvinti Sydnėjaus šachmatininkų 
veikla, klubo narių tarpe.
ŠACHMATU SEKCIJOS ATIDARYMAS

Š.m. liepos men. 31 dieną (an
tradieni) 7 vai. vakare įvyks Sydne- 
jaus lietuviu klubo šachmatų sekci
jos oficialus atidarymas. Atidaryme 
sutiko dalyvauti N.S.W. Šachmatų 
Sąjungos pirmininkas J.S.C. Purdy, 
kuris po oficialios dalies duos simul
taną klubo nariams ir visiems lietu
viams šachmatu mėgėjams.

Maloniai kviečiami visi šachmatų 
mėgėjai dalyvauti atidaryme ir si
multane. Dėl informacijų pasiteirauti 
galima: P. Grosas, Tel. 797 - 0404.

*** 

pakenčiamai. , Komandą treniruoja 
S. Visockis. Žaidėjos gana drausmin
gos, gerai lanko treniruotes. Visgi, 
iš s'ios komandas tikėtasi daugiau 
pažangos. Neaišku kodėl, įklimpta 
vietoje. Išskyrus pora žaidėjų, kitos 
dar silpnokai valdo kamuolį ir jų 
visi judesiai per lėti. Prieš Melbour- 
na Hobarte dar negalės laimėti. Kitų 
klubų komandos turetų nugalėti. 
Kadangi iki Sporto Šventes dar daug 
laiko, tai jaujies ir jauniai turi gali
mybės padaryti pažangą.

Tinklinio pirmenybėse vyrų 
komanda pasiekė ketvirčio finalus. 
Atrodo , kad ka nors geriau iškovoti 
pagal turimas jėgas buvo neįmanoma. 
Si komanda Sporto Šventėje nedaly
vaus. Bendrai susumavus vytieciu 
galimybes būsimoje Sporto Šven
tėje, gaunamas liūdnas rezultatas. 
Galimybių laimėti trofėjų - pirmųjų 
vietų, kaip ir nebėra. Galbūt ,galima 
būtu dėti vilti, i, moterų lauko teniso^ 
komandą jeigu ši vyks i Hobarta.

Nežiūrint liūdnų prognozių, 
vytiečiai labai entuziastiškai rengia
si kelionei i. Hobartą - i užjūrius.

Kad ir nesitiki gerai pasirodyti 
sporto aikštėse, Adelaidės sporti- 
nininkai atsiveža i Hobarta labai 
gausų rėmėjų būrį, Pagal turimas 
žinias, atvyks iš Adelaidės per 
80 asmenų. Yra numatyta okupuoti 
viena, višbutį ir ten iškelti “Vy
ties” vėliava. Entuziazmą vykti į 
Hobarta sukėlė Edo ir Menino tei
giamos informacijos apie perkūniečių 
pasiruošimus ir bendrai Tasmaniją.

Adelaidiškiai žada perkūniecius 
savo gausiu dalyvavimu paremti juos 
jų dideliame darbe.

B.N.

***

PADĖKA ’
Visų šachmatininkų pade'ka pri

klauso klubo Valdybai už dedamas 
pastangas suteikti sąlygas klubo 
nariams žaisti šachmatus klubo pa
talpose, kartu ir p. Grosui už paau
kotas šachmatų lentas ir figūras. 
Reikia tikėti, kad padaryta gera pra
džia duos ir gerus rezultatus. Be
veik visi Sydnėjaus didieji klubai 
turi savo žinioje šachmatų komandas 
kurios dalyvauja turnyruose. Tai 
galime ir mes lietuviai turėti. Ypatin
gai dabar, kuomet turime savo gražų 
klubą ir kuomet negeda pasikviesti 
australus pas save žaidimams. Jeigu 
ir dabar šachmatu, veikimas ne pa
gyvės, tuomet būsime kalti mes patys, 
šachmatininkai.

V. Augustinavičius

Garbinga įstaiga
Nusikaltėlis jau kelintą kartą 

atsiduria teisme. Pritrūkęs kan
trybės teisėjas subara jį:

— Ar tau negėda jau kelintą 
kartą čia pasirodyti?

— O ko man turi būti gėda?— 
sako nusikaltėlis. — Juk teismas 
yra garbinga įstaiga.
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LIETUVIŠKOJ VEIKLOJ
TEISYBĖS IR NETEISYBĖS

A. Matukevič ienė
I ur but, nėra nieko neproduktin- 

gesnio ir nedėkingesnio, kaip koks 
nors ieškojimas teisybės, ypač kai 
atsiranda tu, teisybių daugiau. Kuri 
gi ta tikroji teisybė?

Paskaičius “M.P.” Nr. 26 
Bendruromenės Baruose” p. j. 

Zaikausko straipsni ‘‘Dar dėl Melbour
ne Namų reikalų”, panorau ir aš ieš
koti teisybės. Postraipsnyje

Neteisybės” p. J. Zaikauskas rašo: 
p. Pociaus straipsnis “Melbourne 

Namu reikalais” M.P. Nr. 23 yra 
užgaulus, netikslus, neteisingas, 
klaidinantis ir iškreipiantis faktus”. 
Žodis ‘užgaulus” - tiek jau to; nie
ko negali uždrausti užsigauti. Pasku
tinius keturius tegul atstovauja vienas 

neteisingas”. Čia labai abejoju 
kaltinimu, nes aš buvau kviesta į tą 
organizaciją atstovų pasitarimą be
veik tais pačiais “įžeidžiančiais” 
žodžiais; jog kultūrinė veikla, lietu
vybės sentimentai esą merdėjimo sta
dijoje ir būtinai reikalinga pereiti 
į komercinę Liet. Namų eksploatacija. 
Pasitarime dalyvauti negalėjau, bet 
vėliau teiraujantis dalyvių, kokie 
buvo nutarimai, visi sakė tą patį: 
būtina' komercinė eksploatacija. Pa
naikinant jaunimo kambari, moterų 
seklyčią, bendruomenės kambari, įreng
ti įstaigą patalpas ir ieškoti nuo
mininkų. Apačioj įrengti vienoj salėj 
barą, kitoj narių poilsio kambarį, 
rūbinę ir 1.1.; kas yra būtina licenzi
jos gavimui. Nežinau kodėl visi 
mano informantai susitarė vienodai 
meluoti, jeigu taip, aišku, niekas 
negalėjo sakyti ir nesakė?”

Faktų iškreipimas p. Pociaus 
straipsnyje, na, gal ir kreivas, bet 
kodėl p. Zaikauskas jų neistiesina? 
Pasirodo, pasitarime buvo kalbama 
apie finansus ir procentus, aukštas 
paskolas ir dar aukstešnius procen
tus. Ir čia mano visi užklaustieji, 
tomis aukšto tono skaitlinėmis susi
žavėję ir ją nugąsdinti, kaip susi
tarę, pasakojo vienodai. Gerbiu p. 
Zaikauską: ir, ginkDieve, nenoriu jo 
užgauti, bet jam per spauda išėjus 
aiškinti teisybės, as to ir tenoriu - 
tikros teisybės.

Faktų nežinojimu ne vienas p. 
Pocius kaltas. Nežinome ir mes visi 
kiti klubo nariai. Nežinome dėl to, 
kad niekas mums jų aiškiai neparodo. 
Gal Interplan P/L ir yra miesto plana
vimo dievas visagalis, bet man taip 
nesinori juo vienu tikėti. Valstijos

departamentai yra dideli ir žinomi 
neklaužados; ima ir susigalvoja koki 
projektą kai kada. Štai, Viktorijos 
premjeras, nieko nesiklausęs, naujus 
miestus planuoja, kuriuosna daugelį 
ištaigų nori išvaryti iš miesto centro. 
Nori pramonę į provinciją perkelti. 
Tie patys finansininkai nežino tikrų 
rytojaus faktu. Sakyčiau, neimkim 
Interplan P/L ir kitų panašių dievuku 
planu už galutinai tikrą pinigą.

Jeigu Errol Street augs ir kles
tės per sekančius penkėris metus taip, 
kaip dabar, ar p. Žalkauskas garan
tuotas nuomininkais, kai Collins 
Street dangoraižiai tik 1975 m. žada 
būti užpildyti? Kas nuomos kilimais 
išklotas krautuves ir kokia bus jų 
klijentūra?

Sutinku su p. Zaikausku del p. 
Pociaus palyginimo mūsų poros 
kambarių nuomavimą su Melbourne 
dabar esamais tuščiais plotais. 
Planas tikrai juokingas. Kas eis i 
Errol Str., jeigu yra Collins Str, . 
nebeskaitant temperatūros reguliatorių 
“Polaroid” langų ir kitų impresyvią 
modernišką patogumą? Housing 
Commission gyventojai kuklūs fi
na ns ininkai.

Norėčiau žinoti, ką pozityvaus 
•>. Zaikauskas pasiūlytą jaunimo 
nutautėjimo, organizaciją pasyvumo 
sulaikymui? Ar jo planai atsieks 
geresnių rezultatų?

Pakalbėkim apie, p. Zaikausko 
žodžiais tariant, “pigius jausmus” 
ir paie, gal|būt , taip . pat “pigias” 
sentimentalines vertybes.

Lietuvių Namai buvo nupirkti 
vienam vieninteliam tikslui; duoti 
pastoge, lietuviškai veiklai, sujungti 
organizacijas. Pirminis, svarbiau
sias tikslas: lietuvybės išlaikymas, 
tautinis tęstinumas ir pastangos 
tėvyne's laisvei atgauti. Organizaci
joms buvo reikalingi Namai. Klubas 
susiformavo vien dėl legaliai techniš
kų reikalavimų. Klubas įsteigtas 
organizacijoms palaikyti, bet ne 
atvirkščiai.

Eksploatacija - šaltas žodis, 
be širdies. Lietuvių Namai mums 
brangūs ne vien dėl to,kad mes idė
jom darbo ir išlaidu. į juos mes jde- 
jom daug meilės ir širdies. Lietuvių 
Namų sentimentalinė vertė brangesnė 
už materialinę. Musų jausmai Na
mams ne ‘ pigūs”, bet nuoširdžios 
meilės jausmai, brangaus tautinio 
sentimento. Mūsų jausmai nėra 
sukurstom!, graudenami ar net gąsdi
nami. Jie yra , arba jų nėra ir p. 
Zaikausko ją nukainojimas i “pi-

gius man nesuprantamas ir tuo jau
dinantis, skaudus. Musų jausmai 
Lietuvių Namams nepakeičiami ir 
brangūs mums patiems. Tačiau mes 
užsimerkę ir žinom, kad vien meile 
Namu neišlaikysim, todėl ir buvo 
sauktas visuotinis narių susirinki
mas ieškoti būdų pelningesniam ju 
išlaikymui. P. Žalkauskas ir pats 
liko negatyvus, be konkretaus pasiū
lymo susirinkimui ir užklaustas atsi
sakė kalbėti. Mano nuomone, totaline 
eksploatacija, atimanti organizacijų 
patalpas ir susiaurinanti nors ir lėtes
nę veikta, Melbourne lietuviams per 
žiauri ir nepriimtina. Reikia tikėti, 
kad atsiras lengvesnis būdas tauti
niai nenusižudant.

Skaudūs žodžiai ir tą, kurie sako: 
Lietuvių Namai mūsų kišenėj sėdi 

ir mes juos galim išvaržyti ’. Įdomu, 
iŠ kur broliai gavo tokia didelę ki-
šenę, kurioje šiandien jau telpa var
žytynių peilis?

Žavingas “Neringos” klubo

Trys žvakutės dega ant stalo, 
Trys metukai gyvenimo kelio...

SIUNTINIAI l LIETUVA
Pasinaudodami mūsų patarnavimu, geriausiai, paremsite savo 

gimines Lietuvoje, mūsų patarimas pade's Jums apsispręsti ką pa
siųsti ir kas bus naudinga ir praktiška.

Vasaros ir rudens sezonui, specialiai siūlome sias prekes: 
(Muitas jau iskaičiiiotas į kainą). 
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei. 
Gefiuro medžiaga suknelei.
Crimplene medžiaga su blizgučiais.
Gėlėta arba ornamentais crimplene medžiaga.
Lygi crimplene medžiaga suknelei.
Dirbtinio mink kailis paltui.
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga 
Labai gera vilnonė moteriškėms paltams medžiaga. 
Nailoniniai išeiginiai marškiniai.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbą.
Perukai nuo $18.00 iki $46.00 (Muitas uz*' perukų jau įskaičiuotas).

$11.00
Priimame užsakymus: auto mašiną, motociklu, dviračiu, tele

vizijos aparatą, šaldytuvą ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokią pre
kių, kurias negalima iš čia pasiusti.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

421 Hackney Rd, London, E. 2 ENGLAND. Tel. 01 739 8734
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun

čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuva, arba kitas šalis.

lojalumas ir pagalba p. Alb. Pociaus 
moraliniam apstumdymui. Bet ar ne 
be reikalo? Už ką supykot? Jau pir
mame postraipsnyje su p. Pocium su
tinkat; esate lietuvių slidinėjimo 
mėgėju klubas.ikurtas savo reikalams. 
Reikalai yra ivairūš,ir kas nors visai 
laisvai gali įkurti prabangų “elito” 

klubą biznio reikalams, ir kodėl jis 
negalėtų būti panašus į “Neringą”? 
Ar yra “Copyright” ? Antrajame 
postraipsny sakote, jog “Neringa” 
jokio biznio nedaro, tačiau sekan
čiame sakiny “pajamos eina klubo 
pastato išlaikymui” ir dar skolinatės 
pinigu iš šalies. Reiškia yra pajamos 
ir paskolos, tik be nuošimčių ir divi
dendo. Mano supratimu, tai biznis. 
Trečiajame postraipsnyje lietuvišką 
veiklą apribojate sudarymu sąlygų 
apsistoti savųjų tarpe ir lietuvišku 
fiziniu auklėjimu. Iki šiol maniau 
fizini auklėjimą esant tarptautiniu, 
betxatrodo, klydau. Nesuprantu ir to 
netiesioginio priklausymo. Tas vienų 
metą jaunuolis^ tikiu, kad netiesiogi
niai priklauso, bet 24 metu, jau tu
rėtą žinoti, ar jis priklauso, ar ne. 
Ketvirtasis postraipsnis tikrai džiu
ginantis Neringos” geraširdiškumu, 
davusiu Bendruomenei eilę vadovau
jančių asmenų, Lietuvių Namu pasta
tą ir Jubiliejinę Salę.

Kadangi pirmininkas rašo Ne
ringos” vardu, aiškiai turėdamas 
visą narių pritarimą, belieka tik 
pasveikinti ir padėkoti.

Kiekviena žmonijos bendruomene 
turi savo plebėjus ir patricijus, 
tariamąjį elitą. Kiekvienoj gyvenimo 
srovėje yra elitas; akademinis, poli
tinis, prekybinis ir amatininkų; sporto 
mėgėjų ir jo nemėgstančių ir daugy
bė kitokią. Kodėl mes negalime 
įsisteigti prabangu elito klubą, kur 
nereiktų nei žvejoti, nei rogutėm 
važinėti, nei šokti, nei ko kito; vien 
tik sėdėti minkštame fotely ir ko 
nors laukti? Kodėl ne?

***

Ramutė Skučaitė

$8.50
$9.50

$11.50
$12.00
$9.00
$35.00

$20.00
$28.00

56.50 
$6.00

GEGUŽINĖ

Peteliškės
Neša žinią:
Žolės Į .
Ruošia gegužinę!
Įsauly,
Pačioj palaukėj,
Daug žolių
Vaikučių laukia.
Vainikėlių
Prisipynę,
Žolės
Rengia gegužinę!

GĖLIŲ RATELIS

Balto šilko sijonėliai — 
Lyiia-lylia.
Sukas baltos ramunėlės — 
Lyiia-lylia.

Iš rugių slapčia išėję —
LŠngo-lingo,
Rugiagėlės supas vėjy — 
Lingo-lingo.

Gėlės bėga, vėjas gaudo —
Oi, tai juoko! —
Dobilai — linksmi, išraudę — 
Ratą šoka.

ALGIS JOMANTAS
JUMS PATARNAUS PAS

WINTER & TAYLOR
Algis Jomantas yra Jūsų žmogus pas Winter & Taylor - Gee- 

longo geriausiame naujų ir vartotų automobilių centre. Algis žino 
Jūsų problemas ir tik laukia Jums padėti, įsigyjant geriausios 
rūšies vartotas mašinas ar naujus Holdenus iš Winter & Taylor.

Algis Jums geriausiai patarnaus, nežiūrint kur gyventumėt 
Melbourne, Geelonge ar bet kur kitur.

Melbourne klientams.formalumai atliekami Melbourne
Bet kuriuo metu skambinkite Algiui: Geelong telef. 9 7121, po 
darbo valandą Geelcrę 7 11177““

Algis mielai sutvarkys Jūsų norimos pasirinktos mašinos 
finansinius reikalus ir išsimokėjimus. Holden, Torana, Statesman, 
Monaro. Winter & Tay|or, 1(a Wereer Sf Gee|ongw

Mušti PastogeNr. 29 1973.7.23 psl. 7*
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Pranešimai
BENDRUOMENES SUSIRINKIMAS 

CANBERROJE
C.L.A. Bendruomenės susirin

kimas saukiamas Lietuvių Klubo 
patalpose 25 liepos 8 valanda, vakare. 
Susirinkimo tikslas apsvarstyti 
klausimusf susijusius su P.L. Bendruo 
menes suvažiavimu Vašingtone.

Apyl. Valdyba

PLJ SĄJUNGOS SYDNEY SKYRIUS
Š.m. liepos mėn. 29 d., sekmadie

ni, 2 vai. p.p. Sydney Liet. Klubo 
patalpose organizuojamas

POKALBIS:
KODĖL MŪSŲ JAUNIMAS TURI BŪTI 
LIETUVIAIS?
Pokalbiui pirmininkas dr. Irvis Venc
io va.

MELBOURNE
Lietuvių Akademinė Korporacija 

Romuva praneša, kad rugpiūcio mėn. 
specialaus viešo konvento metu j! 
Algis Šimkus 
“ŽVILGSNIS 
LIETUVIU 
Po paskaitos 
kavutė.

Konventas . _
Lietuvių Namų Reprezentaciniame 
kambaryje, trečiadieni, 1973 m. 
rugpiūcio men. 1 d., 7.45 vai. vak.

Visi - visos, ypač jaunimas, 
kviečiami dalyvauti.

skaitys paskaitą 
l MELBOURNO 

BENDRUOMENE”, 
seks diskusijos ir

ivyks Melbourne

***
PLUNKSNOS KLUBO NARIAMS
Sąryšyje su “Klumpakojo” spek

takliu pakeičiamas Plunksnos Klubo 
susirinkimo laikas iš liepos 28 d. i 
liepos 29 d., sekmadieni, 4 vai. p.p.

P.p. Skrinskų namuose, 7 
Lemnos St., Homebush, šaukiamas 
narių susirinkimas. Vakaro progra
moje klubo einamieji reikalai ir p. 
A. Janavičiaus referatas lietuvybės 
ir išeivijos klausimu. Po pranešimo 
bendros diskusijos ir pašnekesiai. 
Visi nariai maloniai kviečiami šiame 
posėdyje dalyvauti.

Pirmininkas

Pagrindiniais kalbėtojais sutiko 
būti: Jeronimas Belkus, Violeta Biti— 
□aite, Ričardas Bukevičius, Česius 
Kapočius, Algis Milvydas, Arūnas 
Pilka ir Jūratė Reisgytė.

Nuoširdžiai kviečiame jaunimų 
ir senimą, atsilankyti ir dalyvauti akty
viai pokalbyje.

PLJS Syd. Sky. Valdyba

P R A N E S I H A S
Sydnejaus Liet. Mot. Soe. GI. 

D-ja kviečia Sydnejaus Lietuvių 
moteris dalyvauti p. Elenos Jonai
tienės paskaitoje - w
“KO SIEKIĄ MOTERŲ, IŠSILAISVI
NIMO JUDĖJIMAS”

Paskaita ivyks rugpiučio men. 
12 d. 3 vai. p.p. Lietuvių Klubo 
patalpose. Maloniai prašome kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBE
16 - 18 East Terrace Bankstown 

Tel: 708 - 1414

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuolatiniai gros 

klube. Muzika patiks ‘ senimui” ir 
jaunimui. Repertuare per 400 dalykų.

VALGYKLA IR UŽKANDŽIU BARAS
6-9 v.v. pirm, iki ketv.
1-3 p.p. ir 6 - 9 šeštadieniais 

ir sekmadieniais.

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?
Alus, degtine, vynas, vaisvan

deniai... ir kit. Klube ju galima gauti 
normaliomis kainomis.

KLUBO VALANDOS
4-10 v.v. pirm. - ketv.
4-12 v.v. penktadieniais
10-1 v.r. šeštadieniais
12.30 - 10.30 v.v. sekmadieniais

Primename nariams susimokėti 
nario mokesti, už ’73/’74 metus. Nario 
z'enkliukai jau paruošti.

S.L.K. Valdyba

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

PAIEŠKOJIMAS
Mr. Walter Kiškūnas, 572 Crawford 
St. Toronto 4. Ont. Canada. Ieško 
JUOZO KIŠKŪNO 52 metu.

* A

***

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Pirmą karta, mokyklinis jauni- Teko patriti , kad Melbourno 

mas per lietuvių pamaldas Lidcombės klumpakojiečiai smarkiai ruošiasi 
bažnyčioje pasirodė su choreliu, išvykai i Sydneju. Žada atvažiuoti 
vargonaujant ir vadovaujant J. Maks- net 40 artistu, pilnas autobusas, 
vyčiui. Violeta Maksvytytė pagrojo Tikrai bus malonu juos pamatyti

PIRMA. KARTĄ CANBĘRROS ISTORIJOJE !
Kviečiame visų Miestų linksmąjį. Jaunimų ir Seni m psi lankyti |\

Sostinėje ir Canbcrros Lietuvių Klube. Čia,kaip jau žinoma net už l 
Jūrių ir Mariu, š.m. rugpiūcio 4-tąją dieną 7,30 vaL va - e, asi" 
deda didingas ir įspūdingas, neužmirštinas ir neapleistinas y

CANBĘRROS LIETUVIU, TAUTINIU ŠOKIU GRUPES U 

PIRMASIS
PASIRODYMAS IR BALIUS

Taut, šokiams, prie Felikso Borumo akordeono, vadovauja 
Laima Žilinskienė. Visus svečius linksmins Česlovo Žilinsko akor- ų 
deonas ir jo vadovaujamasis, garsiausias visoje A.C.T. “Los į 
Hermanos” orkestras.

Vakarienė įskaitoma į. bilieto kainą - §4,00 vienam. Neišsemia
mi šaltiniai šampano, alaus ir arielkėlių. Į namus - tik apie antrus 
gaidžius. Apšildoma salė. Apsirūpinkite bilietais iš anksto, kitaip 
paliksite be vietų ir be pietų! Vien tik iš Chicagos laukiama apie 
dvidešimt porų kojų! Taip! - bilietai gaunami mūsų Klube ir 
pe.r šokėjus. Rašykite ir prašykite, iš visur atvažiuokite, Canber- 
riškiai - nepramiegokite! į Balių, į Balių, visi kas tik gali!...

pora, giesmių smuiku. Tai buvo ne 
tik gražu , bet ir gr.audu, kad mūsų 
mažieji jau žengia pirmuosius 
nius mus pavaduodami. Sveikiname 
iniciatorių ir jo choreli, ir linkime 
gražios ateities.

***
Kun. Petro Butkaus sveikata 

gerėja, bet dar tebėra ligoninėje. 
Tikimės greitai sugris namo ir įsi
jungs į normalu, parapijos gyvenimą.

***

Sydnejaus skautų vyčių iškyla 
su jaunesniais skautais į Ingelberną 
puikiai pavyko. Jaunesnieji skautai 
taip buvo patenkinti, kad svajoja, 
kada kitą tokią išvyką broliai vyčiai 
jiems suruoš.

***

šįkart ne tik pamatyti juos šokan
čius, bet teks ir pasiklausyti juos 

žings- dainuojančius. Laukiame, laukiame.
* **

Kaip praeitais metais Lietuviai 
gausiai dalyvavo Pavergtų Tautų 
savaitės ruošiamuose parengimuose, 
taip šiais metais visur buvo skystai. 
Kodėl?

[J Melbourno Lietuviu Studentu Sąjunga maloniai visus kviečia j 4

y S T U D E N T u b A L I U. <
yn Balius ivyks š.m. rugpiūcio men. 3 d.z penktadieni ,7.30 vai. J 
įjj vakare Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North Melbourne. *

Puiki vakarienė, gros geras italų orkestras, svaiginamuosius |
5/ gėrimus ir rūkalus reikia atsinešti, lemonadas bus galima gauti
fj vietoje.
JS? $5.00 asmeniui.
/J Ateikite - nesigailėsite!
/H Bilietus platina: JONAS SADAUSKAS 8575643
jį TOMAS ANIULIS - 961057

CAINUJR^OI$ia
CSj?EKTAKLIS’
"KLUMPAKOJO" ANSAMBLIS PASIRODYS SU ŠOKIAIS, DAINOMIS 
IR MUZIKA, ŠEŠTADIENĮ,28 - TA LIEPOS, LATVIU SALĖJE

JLJ1 32 PARNELL ST., STRATHFIELD
P R A D Ž I A 7.30 VAL.

ĮĖJIMAS $3.00zpensininkams ir moksleiviams SI.50 
Vaikams žemiau 12 metų nemokamai

Bilietus galima įsigyti pas V. SLITERį ,TEL. 56- 7975, darbo 
metu, POVILĄ, ALEKNA,Lietuvių Klube Bankstowne ir prie įėjimo.

Gandrų Lietuvoje 
mažėja

VELNIUS. — Gandrų sugrįži
mo sezonui prasidėjus ok. Lie
tuvoj paskelbta statistika, iš 
kurios matyti, kad tij paukščių 
mažėja. 1958 dar buvo 8,811 
porų, gi 1968 jau tik 6,933 po
ros, kurios išaugino 16,090 jau
nų gandrų. Daugiausia gandrų 
užtinkama vakarinėje Lietuvo
je — Klaipėdos, Šilutės, Tau
ragės, Plungės rajonuose. Jie 
peri tik žmonių įkeltuose lizduo
se, todėl mūsų tautiečiai ragina 
vienas kitų daugiau lizdų pada
ryti ant namų stogų arba me
džiuose.

***

— Prezidentas Nixonas atsisakė liudyti 
Watergate byloje.
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