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KOVA UŽ LIETUVA
ĮVYKIAI HELSINKYJE

Grįžęs iš Helsinkio Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo konfe
rencijos, dr. J.K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, liepos 10 d. padare 
platesni pranešimą Vliko Valdybai, 
o liepos 11 d. spaudos ir radijo 
atstovams Niujorke. Dr. Valiūnas 
vadovavo Vliko sudarytai delegacijai 
iš jo, dr. Petro Vileišio,, dr. Jono 
Genio ir magistrės Eglės Zilionytės. 
Be to, jis kaip Pasaulinės Balty 
Santalkos pirmininkas Helsinky koor
dinavo veikla su latvių ir estų dele
gacijomis •

Nors kiekviena delegacija nusi
gabeno savo paruoštos medžiagos,

AMERIKOS-SOVIETLį SUTARTYS
JAV informacijos tarnyba paskel

bė tekstus keturių susitarimų, pasi
rašytų JAV ir SSSR vyriausybės 
Vašingtone. Tie susitarimai liečia 
žemes ūki, transportą,, vandenynų 
studijas ir pasikeitimus mokslo ir 
kultūros srityje. Visos tos sutartys 
yra labai plačios ir apima visus minė
tųjų sričių aspektus. Tačiau į akis 
krinta vienas punktas, kuriame sako
ma, kad visi ž.ū. projektai ir pasi
keitimai vykdomi pagal atitinkamo 
krašto Įstatymus ir taisykles (laws 
and regulations). Ai "neatsitiks, Kad 
sovietiškos taisykles uždraus ameri
kiečiams lankyti ar tirti bet kurią 
sritį, kuri bus visiškai prieinama rusų 
specialistams Amerikoje?

Labai plati kultūros ir mainų 
programa. Taip pvz., abu kraštai 
galės siųsti iš karto po 40 studentų, 
po 30 kalbų mokytojų, po 10 profe
sorių ir 1.1. Tokia pat plati meno- mu
zikos programa. JAV Įsipareigoja 
skatinti rusų kalbos mokymą Ameri
koje. Taip JAV vyriausybė įsiparei
goja padėti išplatinti 62,000 egzem
pliorių žurnalo “Soviet Life” Ameri
koje, o Sovietai leis platinti tokį 
pat skaičių žurnalo “Amerika 
Sovietų Sąjungoje. Taip pat apsi
keičiamą moksliniais leidiniais ir 
mikrofilmomis. Bet nė žodžio neužsi
menama apie laisvą amerikiečių laik
raščiu, ir žurnalo platinimą Sovietų 
Sąjungoje.

TRŪKSTA DRĄSOS
Philadelphijos Arkivyskupijos 

organas “The Catholic Standard and 
Times” birželio 14 d. straipsnyje 
“Unresolved Problems” rašo, kad iš 
antrojo pasaulinio karo užsilikęs 
neišspręstas palikimas - Baltijos 
tautų statusas - pagaliau turi būti 
sutvarkytas. JAV nėra pripažinusi 
Baltijos kraštų i, Sovietų Sąjungą 
inkorporacijos legalumo. Ta aplin
kybė yra didelė moralė parama bal
tams jų kovose del savo tautų lais
vės ir nepriklausomybės. JAV 89-sis 
Kongresas priėmė Rezoliuciją Nr. 
416, kuria šio krašto prezidentas 
raginamas iškelti Baltijos tautų - 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos - klau
simą tarptautiniame forume. He Isin- 
kyje šiuo metu vykstanti Europos 
Saugumo Konferencija kaip tik esanti 
toks tarptautinis forumas, kuriame 
JAV delegacijai deretą drąsiai išs
kelti Baltijos tautu laisvės ir nepri
klausomybės klausimą ir priminti 
JAV jų inkorporacijos nepripažinimo 
politiką.

bet dr. Valiūnas ėmėsi iniciatyvos 
paruošti bendrą nota vyriausybėms. 
Visų trijų bendrų darbų paruostąją 
notą pasirasė d r. Valiūnas, kaip 
Pasaulinės Baltų Santalkos pirmi
ninkas. Nota su kitais reikalingais 
dokumentais išnešiojo asmeniškai 
valstybių delegacijoms lietuvių, lat
viu ir estų atstovai.

Visų spėtu laiku, pa balt iečiai 
susitikinėjo su žurnalistais, delegaci
jų nariais juos informuodami apie 
Pabaltijo valstybes. Pažymėtina 
tai, kad dr. Valiūnas turėjo ilgesnį 
pasikalbėjimą su Danijos užsienių 
ministerijos politikos departamento 
direktoriumi, su Reuterio atstovais, 
su Associated Press Bonos, Briuse
lio ir kt. direktoriais. Dr. Genys kal
bėjosi su Švedijos užsienio reikalų 
ministeriu, Reuterio ir UPI atstovu ir 
kalbėjo per National Public Radiją, 
kuris Amerikoje representuoja 150 
radijo stočių.. Dr. Vileišis energin
gai skleidęs informacijas žurnalis
tams, kurių buvo apie 450, kalbėjo 
rusų kalba per Radijo Liberty. P-lė 
Zilionytė, laisvai vartojanti tris svar
besnes kalbas, ture jo ypatingai dideli 
pasisekimą tarp žurnalistų. Jei ne 
pabaltiečių 1 ienos 5 d. areštai, lie
pos 6 d. buvo sukviesta daugybė 
žurnalistų pasikalbėjimui. Deja, ru
sai, per Suomijos valdžią tai sutrukdė.

Dr. J. Genys buvo gavęs spaudos 
atstovo - kredencialus ir liepos 
4 d. vakare dalyvavo Rytų Vokietijos 
Ambasadoriaus delegatų ir spaudos 
atstovų priėmime. Jame dalyvavo ir 
visi trys latvių delegatai, kurių pirmi
ninkas Uldis Grava paklausė Did- 
Brit. užsienių reikalu ministerį Sir 
Alec Douglas - Home del ko konfe
rencijoje nenumatyta svarstyti Baltijos 
valstybių klausimas. Home pasiūlė 
Gravai paklausti Gromiko, Sovietų 
Rusijos delegacijos pirmininko. 
Grava tai ir padarė. Andrei Gromiko 
Įsikarščiavęs pradėjo kartoti sovie
tinį melą, kad buk pačios Pabaltijo 
tautos laisvai įsijungusios į. Sovietų 
Sąjungą. To dialogo ir užteko. Du 
Rytų Vokietijos saugumiečiai p. 
Grava^ išvedė už durų (jie svetimoje 
valstybėje Gravos areštuoti negalėjo).

Netrukus rusai pareikalavo 
Suomijos vyriausybę, kad ji tuojau 
areštuotų visus pabaltiečius, nes jie, 
kaip teroristų grupė, galinti ir kito
kių triukšmu padaryti. Suomijos 
vyriausybė, skubiai susirinkusi po
sėdžio, pakluso rusų reikalavimams ir 
pavedė vidaus reikalu ministeriui 
pabaltiečius areštuoti. Areštai pamažu 
vyko liepos 5 d. Visus suimtuosius 
nugabeno į vyriausią saugumo būstine 
ir ten juos apklausinėjo. Dr. Valiūno 
apklausinėjimas užtruko pusantros 
valandos. Buvo klausiamas t ar jie 
nepraktikuoja teroro aktų - atsakyta - 
ne. Kaltino platinimu nelegalios lite
ratūros, buvo paneigtas kaltinimas, 
nes visa literatūra jau prieš tai buvo 
įteikta visoms laisvojo pasaulio 
konferencijos delegacijoms ir ji 
duota saugumo atstovams, kai jie 
viešbutyje suiminėjo pabaltiečius. 
Baigus apklausinėjimą (saugumo vyr. 
būstinėje ivykius sekė ir Amerikos 
ambasados antrasis sekretorius 
Terry Dale Hanesen) , visus suimtuo
sius policija nugabeno į kalėjimą ir 
išskirstė po vienukes.

'Hukelta; į 2 p.s 1,)

Dr. J.K. Valiūno, Vliko Pirmininko.liepos 8 d. grįžusio is Helsinkio Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencijos, sutikimas Kennedy aerodrome 
Niujorke.
Nuo centro Į dešinę - p. Butkus, A. Vakselis Vliko vicepirmininkas

Į kairę - V. Radzivanas, Vliko Valdybos narys prie vėliavos, 
aktorius V. Žukauskas laiko mikrofoną, už io stovi A. Simutis, LietuvosL w J '
Generalinis'Konsulas Niujorke ir kampe p. .Šileikiene.

PER KITŲ TAUTŲ GALVAS...
“Europos Lietuvis” (liepos 

3 d.) rašo: - Dar viena dviejų di
džiųjų konferencija pasibaigė Vašing
tone. Dar vienas “summit” nuėjo 
i istorija, gražiai skambančių rezo
liucijų palydėtas. Iš tikrųjų,tai jau 
septintas kartas, kai Sovietų Są
jungos ir JAV vadovai ištiesė savo 
galingas rankas per mažiau galingu, 
tautų galvas. Ir gal niekada nebuvo 
taip išryškintas pasaulio ir Europos 
“saugumo” klausimas, neatsiklau- 
siamt pačios Europos, kaip ši karta.

Pirmuoju smuiku šį kartą grojo 
Brežnevas, vaidindamas didžiausią 
“liaudies draugą” amerikiečių aky
se ir priremdamas Watergate skan
dalo apluošintą prezidentą Nixona 
laikas nuo laiko prie sienos. Pasi
rašytos net devynios sutartys, iš 
kurių dvi liečia atominių ginklų 
uždraudimą, ir jų vartoj ima, taikiems 
reikalams. Du didieji turės vienas 
kitam pranešti, kai panorės atomi
nėmis bombomis pasimušti, bet kas 
praneš tiems mažiesiems... Jeigu 
Brežnevas būtų užsispyręs, Nixo- 
nas būtų ir dar daugiau sutarčių 
pasirašęs. Bet gal ir teisingai pa
sakė senatorius Jacksonas, primin-

SOVIETUL KALĖJIMUOSE
Šiuo metu 1,200,000 sovietu pilie

čių kalinami stovyklose, kalėjimuose 
ir psichiatrinėse ligoninėse - tvirtina 
šiemet paskelbtame “International 
Committee for the Defence of Human 
Rigths in the USSR” pranešime. Sis 
skaičius mažesnis negu Stalino lai
kais, bet pastaruoju metu jis vėl di
dėja. Pranešime minimas ir lietuvis 
Juozas Lankauskas, kuris 1969 m., 
būdamas 56 metu amžiaus, nusižudė 
po 19 metu.nelaisves, “nebegalėdamas 
pakelti sąlygų”. 

damas, kad tos sutartys dar turės 
praeiti Kongreso koridorius.

Kas atidžiau sekė Brežnevo 
vizitus, negalėjo nepastebėti, kad 
D. Britanija buvo iš jo kelionių 
tvarkaraščio išimta. Pro Londoną 
jis skrido ir nuskrido, nutūpdamas 
Paryžiuje. Kodėl? Todėl, kad Bri
tanija tebėra pats tvirčiausias ir 
labiausiai apsisprendęs NATO orga- 
nicazijos narys. D. Britanija gerai 
žino, kad Europos niekas neapgins, 
jei ji pati nebus pajėgi gintis. O 
Sovietų Sąjungai gintis pasiruošusi 
Europa yra savo rūsies trečioji jėga, 
stambi rakštis pašonėje.

Generolas de Gaule kadaise 
sužalojo vieningos Europos idėją, 
besvajodamas apie Europą nuo At
lanto iki Uralo. Niekas daugiau ne
galėjo patenkinti sovietų karinių 
ambiciją. Deja, de Gaule mirė dar 
medaus mėnesiui nepasibaigus. į jo 
vietą atėjo realistas Pompidou, 
nukrėstas iš tokio pat tvirto molio, 
kaip ir Brežnevas. O su jo atėjimu 
turėjo pasibaigti ir medaus mėnuo. 
Nieko nepadėjo ir romantiški Balt- 
gudijos miškai, į kuriuos Brežnevas 
jį buvo atsikvietęs. Pompidou pasi
liko atsparus prieš Brežnevą, kaip 
Jogaila kadaise prieš lenkų bajorus. 
Dar daugiau: jis nuvažiavo i Boną, 
po Brežnevo apsilankymo Vokietijoje 
ir pasakė Brandtui, kad Nato pajėgos 
turės būti sustiprintos. Jis tai pa
darė/matydamas, kad Brandt, vokie
čių antimilitaristų veikiamas ir 
Brežnevo švelniai kalbinamas, jau 
pradeda duotis užliūliuojamas.

Paryžiuje Brežnevas buvo tik 
dvi dienas. Ar pasisekė jam per tą 
laiką Pompidou politinį vežimą su
grąžinti į de Gaule iškreiptas vėžes - 
parodys ateitis.
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PADĖS AR NEPADĖS
Mūsų lietuviškoje veikloje 

labai dažnai susiduriame su žmo
nėmis, kurie mums sako: “tas nieko 
nepadės...” Ir kaip tik jie dėl 
šitokio isitikinimo patys tampa 
neveiklūs ir kitiems duoda blogų 
pavyzdi, nors jų širdyse ir teberusena 
karšta tėvynės meiles kibirkštėlė. 
Tokiu savo įsitikinimu jie patys 
gęsta ir kitus gesina.

- Kodėl nepadės? Apsidairy
kime gerai, ir pamatysime kad padeda. 
Padėtų dar daugiau, jei kiekvienas^ 
save gerbiąs lietuvis,dėtųsi į bendra 
darbų, i bendra žygį, į bendrą pro
testą. Prieš porą savaičių turejome 
Sydnėjuje Pavergtų Tautu savaite, 
daug progų buvo išeiti is namų ir su 
protestuojančia nuotaika pasirodyti 
gatvėje, mitinge, drauge su visom 
kitom pavergtom tautom. Deja, koks 
mažutis skaičius tautiečių rado rei
kalą pasiaukoti ir ateiti, dalyvauti 
ruošiamose protesto eisenose. 
Kur kiti?

Turime, ačiū Dievui, nemažą, 
skaičių ramovėnų, kurie su savo 
gražia vėliava ateina į bažnyčią 
tautinių švenčiu metu ir palydi savo 
mirusius į kapus. Tai gražu, tradici
ją reikia išlaikyti, bet ar nereikia 
kovoti už ateitį, už lietuvišką gyve
nimą. Kaip būtų gražu ir prasminga, < 
kad mūsų buvę kariai organizuotai ! 
išeitų tokiomis progomis į viešus į 
mitingus, į gatves , reikalaudami 
Lietuvai laisvės. Jų pavyzdžiu pa
sektų ir kitos organizacijos ir ypač 
jaunimas.

Daugumas mūsų žmonių vengia 
pasirodyti viešumoje, kad yra lietu
viai, lietuviškumu pasitenkina savo 
siauruose rateliuose. Tai yra neigia
mas musu charakterio pradas, bet su 
yda, su tuo apsnudimuzreikia kovoti 
patiems. Žmogus pasiduoda lenkiamas 
tiek i gera, tiek i bloga puse, tik 
reikia paskatinančio, padrąsinančio 
pavyzdžio.

Tiek Pabaltiečiu tiek ir Pa- 
i i 

vergtų Tautu organizuojami mitin
gai, demonstracijos pasižymi kultū
ringumu: niekas nedaužo langų, 
neįžeidineja policijos pareigūnu, 
niekada nekelia riaušių, kiekvienam 
kultūringam žmogui yra priimtina forma 
ir turinys. Todėl neturėtume jų 
gėdytis.

Musų problemas ir mus pačius 
pasaulis turi matyti iš arti, mums 
reikia veržtis į viešumą , į forumus, 
kad visi galėtu matyti^kas mes tokie 
esame. Šiandien kariaujama ne gink
lais ir ne armijomis, o idėjomis. 
Kiekvienas žmogus tampa tvirtove, 
kurią reikia paimti. Idėjos nėra 
tvoromis aptveriamos, jos vyksta 
valstybių viduje. Šioje kovoje kiek
viena vieta yra lygiai reikšminga, 
galime ir iš Australijos organizuoti 
stiprų pasipriešinimą komunizmui, 
rusų imperializmui, reikalaujant 
savo tautai laisves.

Deja, tiems, kurie ir toliau 
tvirtins, kad Lietuvos neatvaduo
sime, tenka pasakyti: - jei neatva
duosime, tai save sustiprinsime 
lietuvybėje, save laimėsime, savo 
bendruomenę tvirta išlaikysime. O 
nuo šitos pareigos joks sąmoningas 
lietuvis negali pasitraukti f nenusi
kaltęs savo tautai. am.

Si “M.P.” numeri spausdiname 
ant geresnio popieriaus p. Ig. Taunio 
suteikta parama.

Red.
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B. Straukas

Žvilgsnis j ateitį
BENDRUOMENES SPAUDOS 

RŪPESČIAI
Ryškinti spaudos reikšmę siu 

dienų gyvenime - būtu lygiai tas pats, 
kaip įrodinėti ? ar reikalingas oras 
žmogaus organizmui išlaikyti gyvam.

Viena yra aišku, jei nebūtumėm 
susigriebę Vokietijoje lageriuose ir 
emigracijoje kurti savo spauda, jau 
būtumėm ištirpę svetimųjų jūroj ir 
kaip bendruomenė vargu beegzistuo- 
tumėm. Būtumėm tik šipulių krūva.

M. Biržiška savo laiku rašė: 
Lietuvių tautą prikėlė iš letargo ir 
išvede į nepriklausomą gyvenimą 
lietuviškas spausdintas žodis. Mes 
savo laikraščiais, knygomis ir malda
knygėmis subombardavome caristi- 
nius valdovus ir privertėm juos 
kapituliuoti - grąžinti spaudos lais
vę. Šie M. Biržiškos žodžiai tebega- 
li oja ir dabar.

Beveik prieš 25 m., vos pradėję 
išlipti į šio nepažįstamo kontinento 
krantus, skubiausia ėmėme kurti savo 
spauda. Sydnėjuje pasirodė “Musų 
Pastogė” P. Australijoje “Austra
lijos Lietuvis”. Per pirmuosius ir 
sunkiausius metus šie du laikraščiai 
buvo ne tik vienintelis informacijos 
šaltinis, bet jie mus, isblaskytus po 
didžiulio žemyno visus kampus, su
vedė krūvon, sudarant sąlygas susi
burti i lietuviu bendruomenę.

Po eilės metų “Mūsų Pastoge” 
iš privačiu leidėjų buvo perimta 
Australijos Lietuvių Bendruomenes, 
paverčiant ją bendruomenės organu. 
Greit sueis 25 metai, kai sis laikras- 
tis be jokios pertraukos lanko savo 
skaitytojus, patiekdamas^ kiek sąly
gos leidžia, pilnesnį musų bendruo
menes gyvenimo vaizdą.

“Mūsų Pastoge ”, kaip ir dau
gelis emigracinių lietuviu laikraš
čių, perėjo įvairias kilimo ir smukimo 
fazes. Buvo finansiniu ir redakci
nių sunkumų, kuriuos buvo bandoma 
nugalėti su mažiausia žala pačiam 
laikraščiui. Ta čiau nevisuomet taip 
pavykdavo.

Visi emigraciniai laikraščiai sun
kiai finansiniai verčiasi, o netolimoj 
ateity bus dar sunkiau. Tačiau mūsų 
laikraščiai nerezignuoja ir bando iš 
sunkumų rasti išeitį. Skelbiami nau
ją prenumeratų vajai, renkamos au
kos, verbuojami bendradarbiai ir 
naudojamos kitos modernios komer
cijos priemonės. Atrodo, kad įdėtas 
triūsas atneša vaisių.

“Mūsų Pastogė” remiasi bendruo
menės narių gera valia; nori skaityk, 
nori neskaityk. Niekas tau nelenda 
į akis, niekas nepasibeldzia į tau
tinę sąžinę, primindamas, kad pri
klausymas bendruomenei uždeda ir 
šiokių tokiu pareigų. Viena jų - remti 
savo spaudą. Kai kurios pareigos 
gali būti ir nevisiškai malonios, bet 
dažnai jos yra ir neišvengiamos. Tad 
jų priminimas taip pat būtinas, kaip 
ir pati pareiga.

Iki šiol dar neturėjome bendruo
menės spaudos platinimo savaitės 
ar mėnesio, ir net nebandėme orga
nizuoti visam krašte spaudos pla
tinimo tinklo. Atrodytų, kad šioj 
srity reikalai stovi labai gerai.

Iš tiesų taip nėra. Dalis prenu
meratorių kas metai pasitraukia iš 
gyvųjų tarpo. Tam tikras skaičius 
skaitytojų nutraukia prenumeratą del 
asmeniškų kaprizų ar reikšdami ne
pasitenkinimą dėl “M.P.” paskelbtų 
rašinių. O visi tie, kurie iki šiol 
nerado reikalo ‘‘M.P.” užsiprenume
ruoti t neparaginti ir nepaprašyti 
vargu ją užsisakys. Juos kas nors 
turi surasti ir pabandyti laikrašti 
ipiršti.

Yra faktas, kad žymi dalis Krašto 
Tarybos narių ir bendruomenės val
dybose dirbančiu “M.P.” neprenume
ruoja. Neatrodo, kad tai būtų daroma 
iŠ principo, bet greičiausiai iš apsi
leidimo ir neprisirengimo užeiti į 

pasta ir pasiųsti pinigus. Asmeniškai 
paraginus ir paėmus prenumeratos 
pinigus, ši problema atrodo lengvai 
būtų išsprendžiama.

Nemažiau aktualus ir bendradar
bių - korespondentų klausimas. į 
spauda, rašančių niekuomet nebuvo 
perdaug. Maža vilties, kad rašančių 
ska ičius išsilaikytų nepasikeitęs.
Priešingai, jų skaičius nuolat mažės, 
nes senesnioji karta palengva retėja. 
Be to, sentelėjus prarandama ener
gija, o dažnai ir interesas. Jaunes
niosios kartos tikėtis spaudos dar
buotojų maža vilties, nes retas jų 
gerai moka lietuvių kalbą, kas dir
bant lietuviškoj spaudoj yra būtina.

Išvengti padėties blogėjimo, atrodo, 
yra likusi vienintelė išeitis kiekvie
noj kolonijoj susiburti spaudos 
bendradarbiams į būrelius, i kuriuos 
įtraukti 'ir rečiau rašančius, bet 
sugebančius rašyti asmenis. Bendra
darbiams, turint nuolatinį ryšį, būtų 
galima pasidalinti darbo sritimis ir 
pilniau padengti visa, mūsų visuome
nini gyvenimo vyksmą. Dabartinėje 
padėtyje, dirbant neorganizuotai, 
vienas ar du bendradarbiai negali 
visur suspėti ir apie visus bendruo
menės įvykius informuoti. Dažnai 
pagalvojame, kad gal tas ar kitas 
parašys , o tuo tarpu niekas neparašo. 
Dėl tos priežasties informacija buna 
nepilna ir nutylėjimu įvykiu svarba 
nuvertiname. Tas iššaukia visuome
ninį darbą dirbančių asmenų nusi
vylimą ir nepasitenkinimą.

Gyvename demokratiniame krašte, 
kuriame, tarp kitų laisvių naudojamės 
ir spaudos laisve. Pareikšti viešai 
savo nuomonę, kiekvieno asmens 
netik teisė, bet ir privilegija. Gar
susis prancūzų filosofas Volteras 
yra pareiškęs: “Aš visiškai nesu
tinku su tavo nuomone, bet guldysiu 
savo galvą už tai, kad tu turėtum 
teisę ja viešai pareikšti”.

Vartydami australų laikraščius, 
kiekvienam numery randame aibes 
leidėjui laišku, kuriuose žmonės 
Į>asisako įvairiais klausimais. 
Čia paliečiami ir eiliniai žmonės ir 
aukščiausius postus užimantys as
menys. Juose apstu prieštaraujančiu 
nuomonių tuo pačiu klausimu. Bet 
niekas dėl to nesijaudina ir priima, 
kaip savaime suprantamą kultūringo 
ir demokratiško gyvenimo apraiška,.

Niekas neverčia sutikti su kito 
nuomone ir ją priimti. Gal įrodyti, 
kad ši nuomonė yra klaidingą ir ja 
sukritikuoti. Čia ir glūdi demokratinė 
dvasia.

Deja, del nežinomų priežasčių 
(gal stoka tolerancijos^ar esame per- 
dideli individulistai) net po ketvir
čio šimtmečio šiame krašte spaudos 
laisve naudotis vis dar neįpratome. 
Savanoriškai įsivedėme tokią griežtą 
cenzūrą, kad jos galėtų pavydėti 
vidutinio kalibro diktatorius. Redak
torius ir bendradarbiai išstatyti nuo
latiniam pavojun, kad nei iš šio nei 
iš to kas nors ims ir mirtinai įsižeis. 
Pasipils laiškai su kaltinimais: 
“Smeištas, melas, koloborantas, 
raudonas, protestoju ir 1.1, ir t.t.” 
O po to, įsižeidęs pradės su kores
pondentu nekalbėti ir net nesisvei- 
kinti, arba atsakys laikraščio pre
numeratą . Tokių primityvaus reaga
vimo pavyzdžiu, netrūksta.

Laikraščių bendradarbiai nėra 
šventieji ir neklaidingieji. Klaida 
ar netikslus įvykio aprašymas gali 
įvykti ir be blogos valios, arba tas 
faktas gali būti skirtingai suprastas 
ir interpretuotas. Ar nebūtų papras
čiau ir kultūringiau, vietoj nuslydus 
į asmeniškumus, laiškų redaktoriui 
klaidą nurodyti ir ją ištaisyti. Joks 
laikraštis nėra pritaikytas vieno 
asmens, bet daugumos skaitytoju 
skoniui.

“Mūsų Pastogė”, kaip bendruo
menės laikraštis nesurištas su jokia 
ideologija, o tarnaujantis vien mūsų 

tautiniams reikalams, turėtų teikti 
ypatingai plačias galimybes kiek
vienam laisvai pasisakyti visais 
mums rūpimais klausimais. Tik 
išsikalbėję ir visapusiškai proble
mas išanalizavę, galėsimerast priimti
niausius sprendimus. Nesutinkant 
su kieno nuomone, galime įrodyti 
nepriimtinumą, tačiau ne autoriaus 
niekinimu, bet jo tezės kritika. 
Manyčiau, kad šiuo keliu einant 
laikraštis pasidarytų žymiai įdomes
nis, o gal atsirastų ir daugiau ben
dradarbių. Šia laisve naudojantis 
žinoma, neturėtų būti nusižengiama 
bendrai moralei ir mūsų pagrindi
niams tautiniams siekimams.

Kas turėtų rūpintis mūsų ben
druomeninės spauda čia paminėtais 
reikalais?

Kas gi kitas, jei ne kras'to ir 
apylinkių valdybos. Spauda yra 
vienas svarbiausią mūsų tautinio 
gyvenimo variklių, ir negali būti 
palikta Dievo valiai. Įeinant į ben
druomenės vadovaujamus organus, 
pasiimama ir visa bendruomenės 
reikalų našta. Suprantama , kad vado
vaujantieji asmenys negali pakelti 
vieni viso darbu, krūvio, bet turėtu 
jausti pareiga parodyti pakankamai 
iniciatyvos surasti talkininkų, kurie 
daugelį uždaviniu galėtų padėti įvyk
dyti. Mūsų eilėse įsigali apatija su 
kuria kovoti nėra lengva. Bet nega
lime leisti, kad ši apatija apkrėstų 
mus visus.

kakla raiščius, 
o iš 
kad 
tieji 
nes 
juos

ĮVYKIAI HELSINKYJE
(Atkelta iš 1 psl.)

Paėmė iŠ jų 
diržus, batų raiščius,

vieno latvio ir sutuoktuvių žiedą, 
nurydamas nenusižudytų. Suim- 
tuojau paskelbė bado streiką, 

jiem nebuvo pasakyta (dėl ko 
suėmė.

Kai JAV Sekretorius W. Rogers 
sužinojęs apie Amerikos piliečių 
areštų, per Suomijos užsienių reikalų 
ministerį pareikalavo tuojau juos 
paleisti, vėl skubiai susirinko Suo
mijos vyriausybe posėdžio ir nutarė 
visus Amerikos piliečius paleisti. 
Tarp suimtų buvo vienas estas, 
Kanados pilietis, vienas latvis/Šve
dijos pilietis ir viena latve Anglijos 
pilietė. Amerikiečiai atsisakė apleis
ti kalėjimą ir reikalavo paleisti visus 
kitus. Paleido. Po to, kuriam metui 
visus policija nuvežė tolokai nuo 
Helsinkio ir suleido į viena, didelį 
kambarį. Neilgai trukus nugabeno į. 
jų viešbutį Interi Continental ir liepe 
susikrauti savo daiktus. Is ten nu
gabeno į Marksi viešbutį ir jų ten 
neregistravo, kad niekas jiem ne
galėtų telefonu paskambinti. Bet kai 
visiem jau esantiem savotiškoje 
“laisvėje” leido tame viešbutyje bend
rai vakarieniauti, ten buvo keli sau
gumo pareigūnai, bet atsirado ir rusų 
agentai, netoli jų užsisakė po buteli 
alaus. Suomiams reikėjo pabaltiečius 
saugoti ir nuo galimo jų pagrobimo. 
Pavojus buvo, nes tai vyko visai 
netoli rusų sienos. Pabaltiečiams, 
saugumiečių lydimiems, buvo leista 
nuvykti į suomių didvyrių kapines, 
ten padėti vainiką. Dr. Valiūnui tarus 
žodį, saugumo viršininkas pasakęs, 
kad šio įvykio suomiai niekuomet 
neužmirš . Buvęs gautas įspūdis, 
kad suomiai jaučia baltų jiems neapy
kantą. Dabar įsitikinę, kad jos nėra.

Kai liepos 6 d. delegacijos rin
kosi į posėdžių sale, o žurnalistai 
kiekviena, delegatą kalbino, vienas 
žurnalistas garsiai sušukęs^ už ką 
buvo areštuoti pabaltiečiai? Jei kas 
prieš tai apie areštus nežinojo, dabar 
visi sužinojo. ELTA

“M.P.” Nr. 29 del spaustuves 
neapdairumo buvo sukeistos nuotrau
kos: p. Br. Genys turėjo būti 2 psl., 
o vaikučiai 7 psl. Atsiprašome pa
liestuosius.

Red.
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atrodo, 
patiems 

ne 
tautietis, 

mūsą problemą.

metinis susirin- 
birželio 22 d.

DAINOS CHORE
Pradėjus veikti Sydnėjaus Lie

tuvių, Klubui, sąlygos Dainos chorui 
žymiai pagerėjo. į repeticijas cho
ristai mielai renkasi, į, daug malo
nesnę aplinką, kur ir daina skamba 
linksmiau. Žinoma, klube netrūksta 
pagundų. Dainos choras dėkingas 
Lietuviu Klubo Valdybai už suteiktas 
patalpas choro repeticijoms. Didelis 
ačiū p.p. Šliogeriams iš Merry lando, 
kurie paaukojo Klubui ir kartu Dai
nos chorui puiku pianiną. Šiuo metu 
chorui yra būtinai reikalingi laiptai 

pakopos. Šiuos laiptus 
reikės ieškoti talkos ir 
choristams juos pasigaminti, 
bent atsirastu dosnus 
kuris padėtų šią 
išspręsti.

Dainos choro 
k imas įvyko š.m. 
Po pranešimų, kuriuos padare pirmi
ninkas Pr. Nagys ir iždininkas P. 
Ropė, turėjo sekti naujos valdybos 
rinkimai. Dainos choro dirigentas 
kreipėsi i, senąją valdyba, kad si 
sutiktu pasilikti sekančiai kadenci
jai. Dauguma choristų pritarė diri
gento pasiūlymui ir taip senoji val
dyba pasiliko sekančiai kadencijai. 
Valdybos sąstatas pasilieka tas pats: 
pirm. Pr. Nagys, sekretorius A. 
Kramilius ir iždininkas P. Rope. 
Dainos choro dirigentas Br. Kiveris 
ir valdyba džiaugiasi padidėjusia 
choro šeima, ypatingai šiltai sutiko 
dainiec'iai balsingus ansambliečius. 
Su naujai įstojusiais choristais, 
šiandien Dainos chore jau yra 68 
dainininkai. Dainos choras yra pakvies
tas dalyvauti Sydney Operos Rūmų 
atidarymo iškilmėse. Pats koncertas 
ivyks, tik penkios dienos po oficia
laus atidarymo, kur dalyvaus ir Kara
lienė Elzbieta II, t.y. spalio mėn. 
26 d. Suintersuoti šiuo koncertu 
tautiečiai tūrėtų jau dabar pasirūpinti 
bilietus 
Bilietų 
gusiems 
ninkams. 
numatęs 
gramų Sydnėjaus Liet. Klubo patal
pose. Metinis Dainos choro koncertas 
negavus salės, yra nukeltas į lap
kričio 17 dieną. Sis koncertas numa
tytas ruošti kartu su Newcastelio 
choru. Tikimės, kad newcastelieciai 
sutiks šiame koncerte dalyvauti ir 
bendrai ir atskirai padainuoti.

Iš pačio dangaus siųsta dovana 
Dainos chorui, tai moterų choro 
dirigentė Zita Belkutė neseniai 
atšventė savo 20 metu gimtadienį. 
Ilgiausių metų mūsų Zitai. Ilgametės 
choristės —A. Skirkiene ir 0. Motu
zienė žvalgosi po Lietuvą, Europą ir 
Ameriką. Artimoje ateityje sparnus 
pakėlę laiko Algis Vasaris ir Juozas 
Paltanavičius, kurie taip pat žada, 
aplankyti gimtąją Lietuva,, Europą 
ir kitus kraštus. Linkime visiems 
keliauninkams laimingos kelionės ir 
greito sugrįžimo su gražiais įspu- 
dž iais.

A, Kramilius

is Operos Booking Biuro, 
kaina gan pigi, $2.00 suau- 
ir $1.00 vaikams ir pensi- 
Ateityje Dainos choras yra 

išpildyti keletą meninių pro-

S.m. Dirželio išvežtąją minėjime 
pagarba, kankiniams ir žuvusiems.

fielde triją Baltijos tautų jaunimas atiduoda 
Nuotrauka R. Simmul - “Meie Kodu’’.

š.m. Birželio išvežtųjų minėjime Strathfielde “Dainos” Choras išpildo 
programą, dirg. Bronius Kiveris. Minėjimą, parengė Sydnėjaus Baltą Komi
tetas. Nuotrauka R. Simmul - “Meie Kodu’’

P- 
nes 

buvo atskirtas nuo likusio 
Pakalbėjau telefonu rupi- 

ypac 
Pono 
Bris-

SU BRISBANĖS LIETUVIAIS
Beatostogaujant Queenslande 

pasinaudojau proga aplankyti ir susi
pažinti su ten gyvenančiais tautie
čiais. Draugų nei pažįstamų Jten ne
turėjau. Kurgi kreipsiesi? Žinoma , 
pas ALB Pirmininką, p. J. Miškinį. 
Neapsirikau! Jis mane parsigabeno 
iš stoties i savo puikius namus, kur 
radau malonią, šeimyninkę ir “gery
bėmis’’ apkrautą stalą bei mielus 
Brisbanės lietuvius dr. kun. Bašins
ką, dr. Vyt. Kiaušį ir kt. Visiems 
žinomas Liet. Bend, veikėjas 
V. Stankūnas negalėjo atvykti, 
potvinio 
pasaulio, 
mais lietuvių bendruomenes, o 
“Musu Pastogės’’ reikalais. 
J. Miškinio žodžiais tariant, 
banes lietuviai gražiai sugyvena, 
bet gal per mažas skaičius ,ar stoka 
glaudesnio ryšio su kitų apylinkių 
lietuviais, jie jaučiasi nuošaliai 

“atskirta lietuviška šeima’’.
nežinojau, kad Brisbanės 

Valdyba reguliariai ruošia
- pasilinksminimus, kvies- 

vokiečius ir kt. 

kaip
Aš 

Apyl. 
šokius 
darni pabaltiečius, __________ „ ___
Šie parengimai yra pelningi ir apy
linkės kasą, papildo. Praėjusiu metu 
Kalėdų eglutės proga z'inomas vo
kiečių choras atliko atatinkamą pro
gramą lietuviams ir jų vaikučiams. 
Ateinančioms Kalėdoms sis choras 
ruošiasi dainuoti keletą, lietuviškų 
kalėdiniu giesmių pas lietuvius ir 
kitur. Sekmadieni, po pamaldų, 
aplankiau BRISBANĖS LIETUVIŲ 
NAMUS. IŠ pasikalbėjimų susidariau 
nuomone, kad šie namai lietuviams 
yra įsigyti dr. kun. Bašinsko pastan
gomis ir lėšomis! Dar tebevyksta 
remontas pritaikant savaitgalio 
mokyklai, darbai pirmame aukšte. Gi 
antrame aukšte veikia valgykla ir 
bufetas. Susipažinau su eile Bris-

banes lietuviu ir pasidalinau min
timis apie Liet. Bendr. ir “M.P.’’ 
problemas. Užtikrintas esu, kad 
“M.P.’’ skaitytojų skaičius netoli
moje ateityje Brisbanej ir kt. Queens
land vietovėse padidės ir iš jųjų 
pasvietės sulauksime daugiau kores
pondencijų, nuotrauką ir pan.

Ryšių palaikymas bet kokioje 
organizacijoje yra taip svarbus ir 
reikalingas.

Palikau Brisbane's lietuvius 
stebėdamasis ir geredamasis jų lietu
višku nuoširdumu ir j u, pirm. p. J. 
Miškinio biržietišku vaišingumu. 
Ačiū Jums, ir iki pasimatymo.

Vai. Bitinas
“M.P.’’ Admin. Kom. Pirmininkas

S.m. Birželio išvežtųjų minėjime 
Strathfielde pagrindinis kalbėtojas 
dr. R. Zakarevičius. Minėjimą rengė 
Sydnėjaus Baltų Komitetas.
Nuotrauka R. Simmul - “Meie Kodu”

SUDARYTAS P.L.B. IV SEIMO 
NUTARIMŲ. KOMISIJOS 

BRANDUOLYS
PLB Valdybos 1973 m. birželio 

dienos posėdžio nutarimu, iš Michi- 
valstijoje gyvenančiu PLB 

Seimo 
nutarimu paruošimui, 

PLB

. liepos 5 d. posėdyje 
pasiskirstė taip —

Vytautas Kutkus, 
- Jonas Urbonas, nariai 
Darnusis, Algis Rugie-

2 
gano valstijoje gyvenančių
IV Seimo atstovu, nuodugnesniam 
Seimo nutarimu paruošimui, yra su
darytas PLB IV Seimo Nutarimą 
Komisijos branduolys. Pačios Komi
sijos sudarymas priklauso PLB 
Seimo kompetencijai, todėl galutinė 
PLB IV Seimo Komisija bus renkama 
PLB IV Seimo, kuris įvyks 1973 m. 
rugpiūčio 30 - rugsėjo 3 dienomis 
Washington, D.C.

Sis Nutarimą Komisijos branduo
lys 1973 m, 
pareigomis 
pirmin in kas 
sekretorius 
dr. Adolfas 
nius ir Algis Zaparackas. Komisijos 
adresas: Vytautas Kutkus, 1636 
Scotten Ave., Detroit, Mich. 48209.

Laiškais mes kreipsimės i 
PLB IV Seimo referemtus, PLB 
Valdybą ir visų kraštų Valdybas, kad 
siustų savo siūlymus mums. Siuomi 
mes kreipiamės į visus kitus suinte
resuotus asmenis ir organizacijas, 
prašydami galimai greičiau mums 
siųsti siūlymus, liečiančius PLB 
santvarką, uždavinius ir darbą, kurie 
turėtą būti įtraukti i PLB IV Seimo 
nutarimus.

PLB IV Seimo Nutarimą Komisi
jos branduolys siūlymus suformuluos, 
susistemins ir patieks galutinei 
PLB IV Seimo Nutarimų Komisijai 
peržiūrėti ir pačio _ PLB IV Seimo 
svarstymui bei priėmimui. Vienu 
žodžiu , šis Nutarimą Komisijos 
branduolys atliks visus paruošiamuo
sius darbus.

Taip pat mes prašome lietuvišką 
laikraščiu redacijas ir radijo va
landėles, PLB IV—ji Seimą garsinti, 
rašyti vedamuosius PLB klausimais 
bei talpinti paskirtį asmenų pasisa
kymus, nes PLB IV Seimo Nutarimų 
Komisijos branduolys seks lietuviš
ką spaudą ir vertins jos siūlymus.

PLB IV Seimo Nutarimu Komisijos 
branduolys.

1973 m. liepos 9, Detroitas

***

NAUJAS "TĖVIŠKĖS AIDU" 

REDAKTORIUS
Vaseriui pasitraukus iš 

pareigų, pakviestas 
redaktorius kun. Pr.

Kun. Pr. 
redaktoriaus 
naujas, vyr. 
Dauknys.

***

—7 D. Britanijos užs. reikalų ministeris 
Sir Alec Home per pasimatymą su Gro- 
myiko prašė paleisti kalėjime tebesėdintį 
Hessą ir palengvinti žydų emigraciją. At
sakymas — neigiamas.

— Vatikanas paskelbė dokumentą, stip
riai ginant; popiežiaus neklaidingumą.

Musų Pastoge Nr. 30 1973.7.30 psl. 3
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APKALBA
(Ne recenzija ir ne kritika)

Ant. Gasiūnas
Pries mane M.M. Slavėnienės

knyga poezija - NEŽINOMI KELEIVIAI. 
Kartą V. Kazokas sakė: “Gimtosios 
žemės praradimas silpnina poeto 
galias”: - reiškia - jis darosi impo
tentu.

Nesutinku su V.K.
Mūsą - vyresniąją - atsineštas 

kraitis ir sugebėjimas (poetės atveju) 
svetimos žeme's simboliais išreikšti 
tėvą žemės ilgesį - rodo; mes gali
me, kaip arai, geležiniam narve tūno
ti, bet gyvenimui reikalaujame lais
vės.

Gyvenimas - žaltys su kryželiu 
viršugalvy - žino, bet poetė klausia... 
“Ach, kada gi sudils mano sunkios 
Geležines klumpės?
Ach, kas leis man i ten sugrįžti?
0 noriu-----
Taip noriu - —
Kaip Eglė Žaleią Karalienė 
Paviešėt------- --  -
Gimtinėj savo grįčioj.

Ar atspės s kaitantys,-kad autorė 
išsako beveik visu svetur gyvenančią 
lietuvią moterų skausmą - skausmą - 
post factum - suvalgius obuolį, pra
radus paskutinį, rūbaj - senelės do
vanotą aukso žiedą.

Ir kas tada?
y Iš savo atėjūniškų ranku 
Šėrėm šio krašto
Auksinės vilnos avinėlį”.

Knygos turiny poetė išreiškia 
ne vien savąją žemę. Ji aprėpia 
mano - Vilnią mylinčio - jausmus ir 
šie lą.
“0 štai
Jau ji plasnoja virš Vilnelės 
Virš Miesto Vilko Geležinio 
Virš Pilies Kunigaikščiu 
Ant aukšto kuoro nusileidžia 
Ir tada------
Likimo užkeiktos širdies
Sielos kraujas 
Upeliu
Vingiuoja i širdį Gedimino”

Magdal. Marija Slavėnienė

Aišku, poetėje buvo šios ir 
kitos jausminės galios kurias ji 
paliko žodžiuose, bet išraiškai gry
nai toninis, metrinis, silabinis rit
mai riboja sielą... (Tiesa, tie, ir t.t. 
ritmai mėginti kaip druska).

Skaitantys jos poeziją tą ir ne
minėtu ritmų išbaigimą ras. Jie ras 
ne viena salomėjiškai nerišką rimą ir 
jausmą moters, kuri lyg gimdyme, 
šaukė - negalėjo išlaikyti skausmo - 
meilės tėvynei, ir ... vaisiui - žmogui.

Kiek ve rta jos knyga lietuvių 
literatūroje, kiek verti mes - palikę 
tėvynę - parodys ate itis.

Norėtųsi užbaigti šią apkalbą vėl 
V. Kazcko žodžiais: “kol mes rašome 
- esame gyva tauta”.

***

magdal.
N OSTALGĖ

Nusileidus saulei, 
vakarą kiekvieną 
jūs visi, 
mano matytieji kraštai, 
kaip didžiuliai paukščiai 
susirenkate į slėnį didelį, — 
begalinį.

Palikusi dienos rūpesčius, 
ir darbus, 
ir draugus, 
ateinu į ramųjį slėni pas jus.

Kaip upės slenkančiam veidrody 
matau:
Bavarijos laukus ir kalnus; 
Havajus ir Fidži salas; 
Jasper kanadiškus parkus; 
Pacifi ką, 
Atlantą — 
ir jųjų žuvėdras žvalias.

Tarp ją - 
šią didingų kraštų — 
stovi ir Tu . . .
Tu mažyte, 
paprasta.
Kančios vainiku papuošta.

O gražiausia Tu man iš visų. — 
Tokia brangi, — 
Tokia pasiilgta. —

Ir laukiu. —
Laukiu, 
susisupusi pilku šydu, — 
kada suspindėsi ir Tu. 
Kada vainikai
Pergalės aušros 
sužydės Tavo dalioj.

MARIJA SLAVĖNIENĖ

V. Bakutis

ŠUOLIS Į LAISVĘ
(Simo Kudirkos laisvės drama)
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II VEIKSMAS
Sovietskaya Litva laivo kajutė. Stalas, kelios 

kėdes. Ant sienų pora paveikslų. Prie stalo sėdi 
Simas ir rašo. Žodžiai perduodami per juostelę. 
SIMAS - Brangi Genele, Rašau tau laiškus kasdien, 
bet jie tavęs niekuomet nepasieks, nes negaliu tau ją 
pasiųsti. Jau šešios savaitės, kaip aš ant laivo 
Sovietskaya Litva, o, rodos, amžiai prabėgo, kai ta
riau tau sudie. Kasdien jus aplankau, mano mielieji. 
Kasdien ilgesingu žvilgsniu skrieju per juros bangas 
pas jus.
Esu netoli Amerikos krantu. Dažnai kyla mintys 
viską palikus šokti jūron ir plaukti krantan, kur 
laisvė, kur priespaudos nėra. Kažkas vis mane 
sulaiko. Gal baimė, kad jums kas neatsitiktu? Gal 
nujautimas, kad mes tada gal jau niekuomet nepasi- 
matytume’m? Mano meile tau, vaikams, tėviškei ir 
Lietuvai yra per stipri, kad galėčiau ją staiga nu
traukti.
Bet kai pagalvoju apie neteisybę, mums padarytą, 
apie primestą priespaudą, apie iškentėtus žiaurumus, 
tada vėlei trokštų nors valandėlei išlipti ant laisvos 
žemes kranto ir skelbti laisvėje gyvenantiems apie 
mūsą skausmą, kurio jie nepatyrė, apie priespaudą, 
kurios jie nepažino. Gal tada jie suprastu, kodėl 
mūsą mažytė tauta paaukojo tūkstančius geriausių 
savo sūnų; kodėl Sibiro taigose ir vergų stovyklose 
mirštančio lūpos mini Lietuvos varda, kodėl laisvė 
brangesnė už gyvybe. Gal suprastų...
Šiandien prie mūsų, laivo sustojo amerikiečiu laivas. 
Vyksta žvejonės derybos. Amerikiečiai tokie linksmi, 
be rūpesčių. Jų veiduose šypsenos ir atvirumas, nėra 
įtarimo ar nepasitikėjimo... (pasigirsta žingsniai ir 
įeina Boris. Simas slepia laišką ir su nepasitikėjimu 
žiūri į jį).
BORIS - Matau mėgsti vienas būti. Retai kada įsi
jungi bendron laivo nuotaikon.
SIMAS - Nebijau vienumos, bet nevengiu ir draugystės. 
BORIS - Neturi ant šio laivo nei vieno, kuri draugu 
galėtum pavadinti.
SIMAS - Draugais visus mes tituluojame — esame visi 
draugai.

BORIS - Draugai? Salti ir įtaringi. Bijome atverti 
mažiausia^ savo vidaus dalelę. Baiminamės net per 
miegus išsitarti tai, kas viduje užrakinta. Nenoriu 
būti ikyrus, bet nuo pirmos dienos pastebėjau, kad 
nesi tu toks, kaip mes visi ant šio laivo.
SIMAS - Pirmoji mano išvyka laivu. Neįpratęs laivo 
gy veniman...
BORIS - Laivo gyveniman negalima įprasti. Reikia 
pajusti jo pulsą, tapti jo dalimi. Pamiršti save ir 
visa, kas liko krante.
SIMAS - Niekuomet aš to padaryti negalėsiu. Tai 
atsižadėjimas savęs, savo asmenybės! Virsti bejaus
me laivo dalimi? Ne! Niekados!
BORIS - Aš jau vienuolika metų gyvenu jūroje. Pali
kau savo kraštą, žmones... Laimės ieškoti išėjau, 
kaip dažnai man sake. Ne! Ne laimės išėjau aš ieškot. 
Bėgau nuo skausmo ir vargo, kurią per daug prisirinko 
mano krašte. Nebe pakėliau. Išvykau. Skausmas 
nuslopo. Bet gimė širdyje ilgesys. Atminimas krašto 
šiandien toks gyvas ir skaidrus. Neuzpyle jo jūros 
bangos, nenuskendo jis žalsvame gylyje... Išliko 
jis tyras ir kartu skausmingas... Ar žinai, kad ilge
sys žudo?
SIMAS - Ilgesys yra kančia, o kančia užgrūdina arba 
nužudo.

BORIS - Jūra nežudo. Ji priglaudžia. Jos lengvas 
supimas užliūliuoja amžinai... Žemę palikus, jūros 
globa traukia...
SIMAS - Aš nemėgstu jūros. Ji s'alta. Jos nuolatinis 
šniokštimas ir lūžtančią bangu putos man primena 
žvėrį, pasiruošusį pulti.
BORIS - Tu nesi jūros vaikas. Nejausdamas po ko
jomis žemės, nerimsti, ir žemės ilgesys kankina. 
Žemė mus pririša, kai jūra atpalaiduoja.
SIMAS - Mes priklausome žemei.
BORIS - Jinai krauju permirkusi. Bijau ant jos koją 
padėti, ją liesti, nes per daug susikaupė joje skaus
mo ir niekšybės... O dėl jos kovoti, aukotis, aš ne
turiu nei noro, nei jėgų.
SIMAS - Tai pasidavimas be jokio pasipriešinimo, be 
kovos!
BORIS - ar verta mirti, kai žinai., kad nelaimėsi, kai 
žinai tuščiai aukojies...
SIMAS - Kiekviena auka, nors kartais ir atrodo betiks
lė ir mažyte’, sudaro dalį tos didžiosios, kuria pa
siekiamas ^tikslas.
BORIS - Žinau. Jus lietuviai kovojote, nors žinojote, 
kad laimėti neįmanoma. Gal ir mums reikėjo parodyti 
didesnį pasipriešinimą?...
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SIMAS - Mes ir šiandien... (Staiga nutyla lyg Per 
daug pasakęs).
BORIS - Manęs nebijok. Mano širdies neslegia joks 
išdavimas. Buvo valandų, kai išdaviko siautulys 
pagaudavo ir viliodavo. Kaip lengva pasiduoti ap
linkai, tapti dalimi pūvančio kūno... (Apsižvalgo 
ir prieina arčiau). Gautas radijo pranešimas, įsakan
tis tave grąžinti Klaipėdon. Aš pats priėmiau.
SIMAS - Kodėl tu man tai sakai? Manęs gerai nepa
žįsti?
BORIS - Daugiau negu save. Nelengva paslėpti
tai, ką viduje išgyveni.
SIMAS - Aš tik savo teises ginu...
BORIS - Mes, ukrainiečiai,laisvės nematėme ilgus 
amžius, bet blykstelėjimas jos, nors ir labai trum
pas, įžiebė blėstančią vilti ir troškimą, kuris auga 
ir gal vieną dieną nusikratysime vergijos. (Nutyla.
Tyli ir Simas.) ,
Tu manimi nepasitiki? Žinau, nes gyvename toje 
pačioje priespaudoje. Jie atėmė iš mūsą laisve ir 
visas žmogiškąsias dorybes, pagarbą, pasitikėji
mą, atvirumą... Tapome gyvuliais, kovojančiaias už 
teisę egzistuoti.
SIMAS - Tai jų tikslas. Lengva valdyti baimės ir
nepasitikėjimo užguitus.
BORIS - Mano tautos kančias žino visas pasaulis.
Milijonai badu numarinti, kalėjimuose ir vergu sto
vyklose sunaikinti. Mirusieji nekalba, o gyvieji 
baimės ir teroro surakinti nutilo.
SIMAS - Aš tikiu, kad atsiskaitymo valanda artėja. 
BORIS - Artėja!? Ji niekuomet nebuvo tokia tolima 
ir beviltiška, kaip šiandien. Aš pradedu abejoti žmo
niškumo principais. Jie naudojami kaip priedanga 
klastai ir apgaulei paslėpti. Žmogus nedaug tesi
skiria nuo gyvulio.
SIMAS - Mačiau aš žmonių baisesnių už gyvulius. 
Viso pasaulio niekšybės tilpo juose.
BORIS - Kiekvienas žmogus turi savo viduje gyvulį, 
kuris laukia progos pasireikšti. (Tyla.)
SIMAS -Ž inai, kodėl mane nori grąžinti Klaipėdon?
BORIS - Nežinau. Pranešimas buvo slaptas. Neišsi
duok, kad žinai apie jį.
SIMAS - Ne išsiduos iu. Ačiū tau! (Paspaudžia ranka). 
BORIS - Sunku iŠ jų nagu ištrūkti. (įeina išgėręs 
Vasilijus.)
VASILIJUS - Štai kur jie! Ieškau aš jų po visa 
laiva, o jie čn sau ramiausiai čiulba. Žinote, vel
niška padėtis. Turiu butelį degtinės (iškėlęs parodo), 
bet nėra su kuo išgerti. Nebegaliu aš vienas gerti 
ir kalbėtis pats su savimi.

4



NESĖKMIŲ. SRAUTE
Juozas Bušoldilgė

Viengungis Nagas rimtai susi
rūpino, kaip jis galėtų pats vienas, 
be niekieno pagalbos, smagiai sau 
išleisti per amžiaus ketvirtį susi
kaupusias savo santaupas. Juk jis 
staiga pajuto, kad jo senstanti ir 
visokiausiu, atrofijų, paveikta svei
kata jau lyg ir atsisako daryti stam
besnes išlaidas. Ir Nagas nejuokais 
išsigando.

Ko jis dabar labiausiai bijojo, 
tai buvo vien tik mirtis; negailestin
ga moteriškosios giminės, patrauklumu 
nepasižyminti, kaulėtoji viešnia, 
kurios niekas nelaukia, bet kuri 
nuolat šluoja nuo žemės paviršiaus 
išlaidžius švilpius ir lygiai taupiuo
sius nagus. O turint pinigo, daugiau 
kaip proto, mirti yra tiesiog nepake
liamas nuostolis tokiam taupiam žmo
gui, koks iki šiolei buvo Nagas. O 
jam gyventi pašėlusiai norėjosi.

- Tikrai, susidūriau su tokia 
reta problema, kad, manau, jei imčiau 
apie ją viešai kalbėti, tai galėčiau 
nustebinti visą, pasauli. Juk papras
tai vargas būna žmogui tik neturint 
pinigo, o prilaikant jo pakankamai, 
visuomet galima po gyvenimą ištai
gingai sau varytis kaip inkstui tau
kuose, -masto pats sau vienas Nagas, 
pilną. nuo išvalgyto sūrio stiklinaitę 
išmaukęs neatmieštos brendės ir nu
rijęs mažai tekramtytą gerai išrūkyto 
kiaulės kūno gabala., brangiausią, 
koki tik galėjo gauti dilikatesų par
duotuvėje .

Staiga jam aštrus skausmus su
rėmė vidurius ir širdis pašėlusiai eme 
daužytis krutinėję, į visas puses 
desperatiškai besispardydama.

- Velnias! - nusikeikė Nagas, 
amžiaus ketvirtį taupymo sumetimais 
niekad nė lašo alkoholio negėręs. - 
O kaip dabar jau sunku bepradėti! 
Juk ir amžius jau ne tas, kad viską 
dar galima būtų sau leisti, - bėdavojo 
Nagas, nebeišmanydamas, ko benusi- 
griebti. 0 bankuose rūpestingai su

dėti tūkstančiai,kaip šaukštai po pietų, 
šaipyte šaiposi iš savo laikino sa
vininko.

Nelinksma Nagui. Katrą čia die
ną jis nesugrąžinamai paskolino savo 
geram kaimynui Švilpiui šimtinę, už 
ka šis jam pripiršo putlią gyvanaš- 
likę, kuri stengėsi, kaip įmanydama, 
Nagą paguosti, šio to tikėdamosi iš 
jo santapų... Deja, perniek nuėjo 
jos geriausią ir meistriškiausių norų 
pastangos. Juk Nagas, savo kišenės 
ir sielos išganymo labui vengęs nuosto
lingos nuodėmės, visą ketvirtį savo 
amžiaus kasdien rijęs jam daktarų 
prirašomas antikseksines tabletes, 
jau aiškiai juto, kad ir be tu(dabar 
jau keikiamu jo tablečių, moteris jam 
jau reikalinga kaip eunuchui haremo 
gražuolė ...

Bet kaip išleisti tą savo turimą 
pinigą, kad nereikėtų rašinėti jokių 
kvailu testamentų ir, kad kojas ne
tikėtai pakračius, Australijos dar- 
bietiška valdžia nepasinaudotų jo 
kruvinu prakaitu persisunkusiu turtu, 
- Nagas^ deja, nežinojo. 0 toji ne
žinia jam jau ir užmigti neleido.

Čia vėl jo kaimynas Švilpis, 
kuriam Nagas patikėdavo visas savo 
paslaptis, gavęs dar iš jo 10 dolerių 
“paskola”, bandė rasti jam išeitį, 
pasiūlydamas kokia., tūkstantinę šiaip 
sau dėl juoko, užmesti ant arklio 
uodegos, tą darant iš iprocio kiek
vieną šeštadienį...

Deja, toji tūkstantinė... laimėjo 
1 prie 20.

Nagas, savo nuo kieto darbo 
pūslėtais delnais beviltiškai susiė- 
męs pinigų išleidimo rūpesčiais 
plyštančią galvą, šaukte šaukė:

- Po šimts viso pragaro šėtonų! 
Jei jau nesiseka, tai nesiseka!... 
Juk dabar tu. prakeiktu pinigu dvigu
bai daugiau atsirado, ir, nors pasiusk, 
nespėsiu ją visų iki mirties išleisti.

Keikdamas likimą, pinigingą sį 
kraštą ir visą pasaulį, Nagas toliau 
bandė save pripratinti prie alkoholio, 
nerasdamas kitos išeities, kaip su
mažinti savo jam jau nereikalingas 

ir jį bauginančias santaupas. Ir, 
kartą gerokai įkaušęs, kada jam jau 
prieš akis ėmė šmėkščioti baltųjų 
dramblių kaimenės vaikystėje gry
bautuose beržynėliuose, jis krito į 
pasibaisėtiną, pesimizmą^ ko pasėko
je griebęs virvagalį, bandė pasi
karti. Ir būtu gražiausiai pasikoręs, 
jei būtu jo girtą svorį atlaikęs sun
kokas metalo kablys. Bet jis, lengvai 
išsprūdęs iš australiškos standar
tinės statybos kartoninės sienos, 
tik kruvinai prakirto Nago plikę, ku
riam laikui sumaišęs visus jo pasi
korimo planus.

Nagas, siaubingai nusikeikęs, 
kad šiame prakeiktame krašte net ir 
pasikarti žmoniškai neįmanoma, ap
siraišiojęs galva, galvojo, ką toliau 
daryti? Vykti kur į pajūri bei ieškoti 
palmės pavėsio rytinėje aukso pa
krantėje, dar kaip reikiant neįpratus 
gerti, būtų nedovanotina nesąmonė. 
Juk ir jo išmintingasis kaimynas 
Švilpis yra sakes, kad atostogos be 
nugėrimu, kaip medaus mėnuo be 
meilės, yra good for nothing. Be to, 
kam gi tikusios būtų atostogos be 
moters? O vien tik pasižiūrėti į mo
terį jam nebūtinos ir tos kvailos 
atostogos, kada jo seni kaulai taip 
gerai yra įpratę zulinti per amžiaus 
ketvirti dar nebaigta/ kiaurai pra- 
zulintą Kalvelio laiką čiužinį...

Nagas mielai pabandytu džetu 
kelis kartus apjuosti žemės rutulį, 
savo malonumui, ir taip nors kiek 
sumažinti savo nelaimingas san
taupas. Deja, mirties baimė neleidžia 
Nagui nė pagalvoti apie ilgesnę ke
lionę reaktyvinę oro pabaisą. Juk 
tai nepakeliamai būtų baisu skristi 
sau virs debesų ir visą laiką galvoti, 
kad netrukus gali mirti. Kas kita 
kariantis: žybt-žybt uŽsinėrei sau 
kilpa ant kaklo ir... tai ne visuomet 
pavyksta. Ir dar kas:jei jau ir tokiu 
didelią raketų specų, kokie yra bol
ševikai, džetai ėmė taip dažnai no
sim arti žeme., tai ką jau bekalbėti 
apie kapitalistiniais lėktuvais ke

liones, kurios beveik niekad neis'ven- 
gia pagrobimų; atsitinka ir kritimų. 
Ne, Nagas jau už visus savo turimus 
pinigus, kuriu, jau yra susidarę virs 
40,000, į lėktuvą nesės, nors jam už 
tai ir tokia pat suma pinigo būtų siū
loma...

Tad kas gi belieka tam vargšui 
Nagai daryti? Nagi, vien tik kviestis 
pas save savo gerą kaimyną stebuk- 
laliežuvį Švilpį, ir su jo pagalba 
tuštinti butelį po butelio alaus, užsi
geriant kuo nors stipresniu. Be to, 
Švilpis žadėjo Nagui perduoti savo 
girtuokliavimą patirtį, kepeną cirozei 
jau pradedant jį atpratinti nuo alko
holio...

į darbą jau nereikia Nagui eiti, 
nes per amžiaus ketvirtį tiek daug 
sirgimo dieną susitaupė, kad, niekad 
neisipagiriojant, galima mėnesiais 
sau žaliuoti, deja, tą prakeiktą algą 
vis dar tebegaunant. Betgi iki laiko 
ąsotis vandenį neša: užsibaigs tos 
sirgimo dienos ir užtruks algos kar
vutė. Ir tada svaigiu greičiu ims ma
žėti santaupos. Nagas to tik ir te
laukė. Tik, kad, po šimts velnių, jau 
nesigeria taip, kaip turėtu gertis. 
Vidurius jau ima lyg pasiutusios ka
tės draskyti nagais ir dantimis. Jau 
Nagas jaučiausi patekęs pragaran, 
dar gyvas būdamas... Jau jis jau
čia, kad jo gyslomis ne kraujas, bet 
verdantis švinas srovena.

- Po šimt velniu, kaip karšta, - 
dejuoja, sapaliodamas Nagas, ir jau
čia ir mato, kaip baltarūbė velnių 
močia milžiniško dydžio švirkštu jo 
smegeninėje maišo kiaulėms jovalą. 
Kiaulėms? Iš kur dabar tos kiaulės 
atsirado? Negi mano smegenys jau 
tetinkami tik kiaulią ėdalui? - Stebisi 
Nagas ir atsistebėti negali. Baltarū- 
biai velniai iki raudonumo įkaitintom 
plieno šakėm išplėšė jam iš krūtinės 
širdį, smalos katile be jokių priesko
nių verdasi sau šaltiena...
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SIMAS - Bet tai geriausia. Niekuomet nereikia ką, 
nors įtikinėti ar kam nors pr ieštarauti.
VASILIJUS - Gal ir tiesa. Šiandien vienam geriau
sia. Prieteliai tave palieka, draugai išsižada, o nuo 
saves pabėgti negali. Nors kartais ir norėtum... 
BORIS - Tai amerikiečiai tave pavaišino?
VASILIJUS - Ką jie... jie žiopli. Už žioplą žioples
nį. Jau kelintas kartas mes tariamės dėl tų gelton- 
uodegių plekšnių. Jiems užtenka pažadėti, ir jie 
patenkinti. (Borisui) Mes juos vaišiname, pagerb
dami ją kvailumą.
SIMAS - Jie tiki pažadais.
VASILIJUS - Aš nieko netikiu. Aš kartais net savi
mi nepasitikiu. Bet gana kalbėti. Išgerkime! (Siū
lo butelį Simui, sis atsisako, tada Borisui, tas irgi 
neima.) Nenorite, nereikia. Aš pats išgersiu. (Išge
ria.) Kai išgeriu,labai noriu kalbėti, kalbėti...
SIMAS - Išgėrus reikia dainuoti.
VASILIJUS - Dainuoti!? Sakai dainuoti reikia!? Gal 
ir gerai būtų. Ne. Aš savo balso bijausi. Atrodo, 
kad tai ne aš dainuoju, bet kažkoks žvėris staugia. 
BORIS - Gerai trūkte Ik, nereikės nei kalbėti, nei 
dainuoti. Miegosi kaip užmuštas.
VASILIJUS - Išmiegosiu, kai ant nugaros paties... 
Amžinas poilsis... Ar jus tikite į amžina^ poilsi? 
SIMAS - Jei žemėje užsitarnausi. Kiekvienas geras 
darbas yra atlyginamas.
VASILIJUS - Cha, cha, (juokiasi)... Man alga 
žemėje sumoka. Aš netikiu jokiais dievais, vel
niais ar angelais. Aš pats esu Dievas. Ak, juk tai 
nesąmonė. (Prieina prie Simo.) Zinai šiandien už 
gerus darbus daug kas kalėjime sėdi. Cha, cha... 
(Juokiasi).
BORIS - O kodėl? Todėl, kad klasta ir melas ^vieš
patauja pasaulyje! Žmoniškumas miręs. Žmogus 
lyg mašina, be dorovės, be jausmo...
VASILIJUS - Nekalbėk apie jausmus. Pradėsiu 
žliumbti. Žmoniškumas? Kas tai per daiktas? 
Stipresnis, galingesnis yra visų valdovas. Jaus
mais tik...a, kam ir kalbėti (Išgeria). Kai daugiau 
iš geriu, graudumas užeina. Prisiminimais imi sal- 
dintis... Tikėjau kažkada visais žmonių žodžiais... 
žmogaus didybe... Laimės prieangyje buvau... Kiek 
daug gyvenimas man tada žadėjo... Kaip kūdikis tyra 
širdimi žvelgiau į žmogų... Net jį mylėjau... Meiles 
ryšiais sujungėme gyvenimą su Olga. Olga — lygumų 
mergaitė, šviesiais plaukais... Ruošėmės povestu
vinei kelionei. Abu laimingi ir kupini gyvenimo 
džiaugsmo. Bet lyg kas delnu užgožė musų laimę.

Nesulaukėme ryto. Užklupo vokiečiai... Olga pateko 
į ją rankas... Gyvuliai, niekšai... prie mano akių ją 
išniekino... negyvai. (Prišoka prie Boriso paima ji 
už krūtinės ir purto). Supranti tu... išniekino negy
vai... lygumų mergaitę šviesiais plaukais...
BORIS - Karas visus padaro gyvuliais...
V ASILIJUS - Gyvulio vardo jie neverti. Jus man 
kalbate apie žmoniškumą, amžiną poilsį ir gerus 
darbus... Pasilikite juos sau... Man liko tik lygu
mu mergaitės atminimas ir neapykanta žmogui. 
Kerštas yra vienintelė dorovė, kurią aš pripažįstu. 
Jis saldus ir nenumaldomas. Karas suteikė man 
proga, ir sėjau aš" kerštą lygumų mergaitės garbei... 
SIMAS - Virtai gyvuliu... Keršto persunktu gyvuliu. 
VASILIJUS -(Prieina prie Simo.) Kerštas yra sal
džiausias jausmas. Kerštas išlygina abiejų pusių 
skriaudą.
BORIS - Nesąmone! Kerštas skriauda padidina, bet 
neištaiso ar išlygina. Jis yra aklas ir žiaurus.
VASILIJUS - Nutilkite! Jūs norite iš manęs atimti 
pas kutinę žmogiškąją, žymę - kerštą.
BORIS - Tu esi praėjusio karo auka. Karo prieš 
vergiją ir tautu neapykantą.

SIMAS - Ne karo jis auka, bet įrankis žvėries, kurio 
nesaisto jokie žmoniškumo ir moralės varžtai. 
VASILIJUS - (Išgeria). Nesuprantate manęs! (Siūlo 
išgerti. Simas ir Boris atsisako). Niekas manęs 
nesupranta! Visi jus apsėsti kažkokio minkštumo... 
Aš viską skiriu lygumų mergaitės garbei... (Prieina 
prie Simo). Tu man žmoniškumą perši. Užmiršk. 
Ruso širdyje jo nėra. Jo ir negali būti... jo vietoje 
pasaulio galybės idėja... Mes visi esame rusai, 
pasiutusios troikos tempiami...
SIMAS - Aš ne rusas...
VASILIJUS - Anksčiau ar vėliau tu būsi rusas. 
Visas pasaulis bus rusai. Tik rusai...

SIMAS - Svajonė, kuri, atsimušusi tikroven, suby
rės. Galybės manija jus apsėdo...
VASILIJUS - Ne manija, bet tikslas, kurio siekia 
Rusija!
BORIS - Sena tiesa. Sis siekimas tai kitą tautą 
išprievartavimas.
VASILIJUS - Kiekvienas tikslas reikalauja aukų. 
SIMAS - Man aiškus jūsų tikslas...
VASILIJUS - Kas jums!? Ar jūs pamišote? Yra tik 
vienas tikslas ir vienas likimas, kuris riša mus 
visus.
SIMAS - Tiktai jus. Manęs tavo likimas neriša, nes 

musų tikslai skirtingi. Jūs laisvės nesuprantate. 
Priespaudoje gimę ir augę...
VASILIJUS - Mes laisvės nesuprantame!? Mes 
jums ją atnešėme; jus iš jungo išvadavome... Jei 
ne mes — rusai, jūs ir šiandien po kapitalisto ir 
nacio batu tebetupėtumėt.
BORIS - Jūsų laisvė: žiauresnė už priespaudą! 
SIMAS - Ar gali suprasti laisvę tie, kurie jos nepa- 
tyrė?(Vasilijui). Jūsų laisves simboliai: botagas, 

durtuvas, pjautuvas ir kūjis, kurių skonį, mes jau 
pajutome !
VASILIJUS - Labai drąsiai kalbi! (Prieina prie 
Simo ir nori jį paimti už krutinės, bet Siipas jį 
atstumia. Boris šoka tarpan).Ąr draugas ne per plačiai 
atvėrei burna. Žinok, kad rusas tau ne draugas, o 
valdovas!
BORIS - Eik išsipagiriok! Nesąmones kalbi.
VASILIJUS - Nesąmones... Cha, cha... Taip, taip., 
viskas yra nesąmonė... tik lygumu mergaitės švie
sūs plaukai... (Išeina).
BORIS - Jo reikia saugotis. Tai vaikščiojanti 
gyvatė, persunkta savo paties nuodais.
SIMAS - Man gaila jo, jei tai tiesa, ką jis kalbėjo. 
BORIS - Nežinau, bet, manau, kad tiesa.
SIMAS - Ar žinai, kada laivas plaukia atgal?
BORIS - Šiat naktį. Viskas yra parengties stovyje. 
Žvejonės deryboms pasibaigus, tuoj išplaukiame. 
Mūsų kapitonas vaišina amerikiečius ir stengiasi 
jiems įtikti.
SIMAS - Ar žinai, kaip ilgai vyks vaišes?
BORIS - Nežinau. Bet pagal rusų papročius tai 
turėtų užsitęsti iki vėlumos.
SIMAS - Tu esi vienintelis, kuriuo aš galiu pasiti
kėti.
BORIS - Mano nuoširdumu neabejok. Kalbėjau tau, 
ką širdis jautė. Aš esu tavo draugas. (Išteista 
ranką. Simas ją paspaudžia.) Būk atsargus.
BORIS - Gerai. (Sulaiko benueinantį Simą). Klau
syk, ar tu supranti ang liškai?
SIMAS - Truputį. Kodėl?
BORIS - Aš norėčiau su amerikiečiais pasikalbėti, 
bet jie manęs nesupras.
SIMAS - Pavojinga su jais kalbėtis. įtars. Apkaltins 
šnipinėjimu.
BORIS - Kas apkaltins?
SIMAS - Mūsų laivo vadovybė! Pats gerai žinai, 
kad rusai nepasitiki kitataučiais. Nors jie mus 
broliais vadina, bet seka lyg nusikaltėlius.

(bus daugiau)
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GEELONGAS
Vasario sezono pabaigtuves vy

rams ir moterims nelabai nusisekė, 
mat , pradžioje saulutė buvo karšta 
ir gamta viliojo... treneriai daugiau
sia prakaitavo.

Miesto pirmenybėse vyrai, mote
rys ir berniukai žemiau 16 pasiten
kino treciomis vietomis. Berniukai 
žemiau 14-kos užsitikrino 5-ta, vietą 
bet užtai mūsą jauniausieji ir vyriau
sieji berniukai išlaikė “Vyties” 
vėliavą prideramoje aukštumoje: 
žemiau 18-kos berniukai laimėjo 
1-mą vietą, nugalėdami amžiną var
žovą YMCA 56 - 51. Taškus pelnė: 
E. Gvildys 14, E. Kardas 25, K. 
Bindokas 2, B. Seely 12^ R. Gailius 
3, A. Kymantas ir R. Srederis 0. 
(treneris St. Šutas).

Berniukai žemiau 12-kos nugalė
jo YMCA 68 - 16. Taškus pelnė: 
D. Šutas 42, V. Lipšys 7, T. Lipšys 
2, V. KYmantas 11, P. Mačiulis 2, 
D. Manikauskas 4 (treneris S. Šutas).

Klubo Valdyba, atžymėti sezono 
pabaiga suruošė jaukią iešminę spor
tininkams, tėveliams, rėmėjams ir 
visiems prijaučiantiems. Klubo pirmi
ninkas V. Bindokas visos valdybos 
vardu nuoširdžiai padėkojo trene
riams, palinkėjo daug sėkmės jauni
mui žiemos sezone ir pagerbė pirma- 
vietininkus. Taip pat B-nės p-kas 
dr. Skapinskas, pasveikino sportinin
kus. Buvo gražiai pasilinksminta, 
pabendrauta, padainuota...

Žiemos sezonas
Pirmuose susirėmimuose mūsų 

vyrai ir berniukai gana gerai užsire
komendavo: Berniukai žemiau 12-kos 
laimėjo prieš “East Roven” 58 - 1,

LIETUVIŠKOJ VEIKLOJ
RENKAMA M.L. KLUBO TARYBA

Melbourno Lietuvių Klubo Tary
bos kviesta Mandatų Komisija : p.p. 
L. Barkus, K. Mieldažys ir V. Pumpu
tis išsiuntinėjo visiems sumokėju
siems metinį nario mokestį Klubo 
nariams balsavimo korteles su kandi
datų sąrašu ir trumpu balsavimo eigos 
paaiškinimu. į Klubo Taryba kandi
datuoja: p.p. J- Pelenauskas, A. 
Matukevičienė, I.Alekna, M. Didžys, 
V. Žiogas, K. Cesna, J. Smilgevi
čius ir A. Ramanauskas. Antrų metų 
kadencijai Klubo Taryboje pasiliko: 
p.p. V. Karazija, A. Klimas ir A. 
P oc ius.

Prieš balsavimų Klubo nariams 
vertėtu pagalvoti už kuriuos kandi
datus atiduoti savo balsus, t.y. pas
varstyti , kuris iš kand idatų(balsuotojo 
nuomone, būtu tinkamiausias ir pa
jėgiausias būti pirmininku, kad at
liktų gerai prisiimtas pareigas; kuris 
kandidatas yra tinkamiausias iždinin
ko pareigoms, nes jam teks vadovauti 
lėšų telkimui įvairiems Lietuvių Namų 
darbams; žiūrėtina , kuris jų tiktų 
sekretoriumi, juk jam rašyti ne tik 
protokolai, bet ir teikti tikslių infor
macijų Klubo ir Lietuvių Namų reika
lais; svarstytina kuriam kandidatui 
pavestina ūkinių reikalų tvarkymas.

Kai mes tik taip galvodami 
parinksime kandidatus ir už juos 
balsuosime, būsime ramūs, gerai 
atlikę savo pareigas.

Susirinkimuose buvo pageidauta, 
kad prieš balsavima, būtų suteikta 
informacijų, apie kandidatus, ne tiek 
kas jie yra, nes mes vieni kitus,’ 
palyginus, gerai pažįstame, bet ko
kius užsimojimus norėtu. įgyvendinti, 
tvarkant M.L. Klubo reikalus. Kai 
kurie kandidatai sutiko pareikšti 
savo mintis, kai kurie nuo jų susi
laikė.
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taškus pelnė: D. Šutas 32, V. Lipšys 
16, V. Kymantas 6, P. Manikauskas
4.

Taip pat prieš “Pivot City” 
laimėjo 74 - 2; Taškus pelnė: D. 
Šutas 32, V. Lipšys 26, T. Lipšys
1, V. Kymantas 6, P. Manikauskas 
8, Berniukai žemiau 14-kos pralai
mėjo “Bell, Park” 27 - 50; taškus 
pelnė: D. Šutas 23, K. Jomantas 2, 
V. Kymantas 2.

berniukai Žemiau 16-kos 
laimėjo prieš “Try Boys” 

92 - 10; taškus pelnė: P. Šutas 
6, D. Šutas 18, E. Urbanavičius 
22, P. Mačiulis 26, P. Žvirblis 8, 
K. Jomantas 0.

Pralaimėjo prieš “Pivot City” 
53 - 30. Taškus pelnė: K. Jomantas
2, P. ir D. Šutai po 8-nis, E. Urbana
vičius 10, P. Mačiulis 2.

BERNIUKAI ŽEMIAU 18-KOS

laimėjo prieš “Pivot City” 
41 - 40. Taškus pelne: A. Kymantas 
2, R. Gailius 1, E. Kardas 26, B. 
Seeley 12,,E. Gvildys 0, K. Bindo
kas 0, R. Srederis 0.

Pralaimėjo prieš “Bell Park” 
27 - 65. Taškus pelne1: E. Gvildys 
2, E. Kardas 3, B. Seeley 18, R. Gai
lius 4, A. Kymantas 0, R. Srederis 
0. Vytai laimėjo abi rungtynes is 
eilės prieš YMCA 63 - 60, o prieš 
EGYC 53 - 52. Taškus pelnė: S. 
Karpuška 8, J. Obeliūnas 12, P. 
Obeliūnas 19, E. Gvildys 6, A. Ren- 
kauskas 6, B. Seeley 2.

Jauniu treneris E. Šutas. Vyru 
ir žem. 18-kos - St. Šutas.

Moterą rezultatu dar neturime.

“Vytis” Valdyba

P. J. Pelenauskas mano, kad 
reikia dėti visas pastangas ir iš
naudoti visas galimybes, kad būtų 
įrengtas licenz ijuotas klubas ir 
tinkamai Įrengti visi Lietuvių Narnai^, 
padarant reikalingus remontus.

P. A. Matukevičienės nuomone, 
licenzijuotas klubas įrengtinas eko
nomiškai palankiausiomis sąlygomis, 
kuris neprieštarautų pagrindiniam 
Lietuvių Namų tikslui ir nesiaurintų 
organizacijų tautinės veiklos.

P. A. Ramanauskas mano, kad 
licenzijuotas klubas turėtų būti įreng
tas, tačiau reikėtų susilaikyti nuo 
didelių remontų, kurių atlikimui reikė
tų užtraukti dideles paskolas.

P. M. Didžys, kukliai sako, kad 
M.L. Klubui licenzija reikalinga, 
tačiau vengtina daryti didelių iš
laidų.

P. I. Alekna, jau anksčiau dir
bės keletą metų Klubo Tarybose, 
gerai žino ir tvirtina, kad Lietuvių 
Namai įgyti tik Klubo nariu, pastango
mis., darbu ir didžiausia dalimi jų. 
sudėtomis lėšomis. Tikslinga ir tei
singa Klubo nariams nedelsiant įrengti 
licenzijuotą klubą. M.L. Klubas ver
tina organizacijų tautinę veiklą^ 
todėl didžioji Lietuvių Namų dalis 
skiriama jų naudojimui. Bendrųjų 
patalpų remontų ir namų išlaikymo 
lėšos turi būti sudedamos visų Mel
bourno lietuvių, skelbiant kasmetines 
rinkliavas iki Lietuvių Namai finansi
niai sutvirtės.

P. J. Smilgevičius pareiške, kad 
pilnai išnaudojant esamas patalpas 
Lietuviu Namai turėtų save išmokėti, 
o licenzijos gavimas Klubui naudos 
neatneš ir todėl Namų pertvarkymas 
ir išlaidos tam tikslui neturėtų būti 
daromos.

Iš pasisakiusiųjų kandidatų pa
reiškimų matome, kad daugumos nuo
mone atatinka Klubo narių susirinki-

PAKELIUI I KARALAITES*
Anais laikais, kada kunigaikščiai 

ir karaliai valdė pasauli, daugelis 
jaunu ir grakščiu mergužėlių svajo
davo ir sapnuodavo tapti karalaitėmis.

Moderniškas pasaulis šį grąžą 
varda, “KARALAITE” pritaike' 
nelaimingos žmonijos gerbūviui pa
kelti. Ypatingai mes čia Australijoje 
pastebime labdaros organizacijas 
(Spastic Children’s Society), kurios 
per metus šimtais tūks tancių. doleriu 
suorganizuoja nelaimingu vaiku gy
dymui ir išlaikymui.

Vadinamu. “Karalaičią” kelias 
nėra lengvas, reikia turėti daug 
organizacinių gabumą, pasišventimo 
artimui padėti, o labiausiai stipru 
finansinį, užnugarį.

Nežinia kaip kitos Australijos 
lietuviu kolonijos šioje srityje pa
žengusios, bet Geelongo lietuviai 
tuo gali pasidžiaugti, nes jau prista
to 3-čią, kandidatę iš lietuvaičių 
i “Karalaites” “M.P.” skaitytojams.

S.m. birželio mėn. 18 d. vietos 
dienraštis “Geelong Advertiser” 
pristatė astuonias gražuoles į “Miss 
Geelong” ju tarpe viena yra ir lietu
vaite, 18-kos metų Lilija Šrėderytė.

Lilija geelongiškiai pažįsta nuo 
vaikystės dienu, kuria tėvai išlaikė 
prie lietuviško kamieno, leisdami į 
savaitgalio mokyklą, į skautus, i 
sporto klubą ir tautinius sokius.

Nenuostabu, kad dabar Lilija, 
dirbdama sekretorės darba vietos 
australų įstaigoje, visada laikosi 
drauge su lietuvišku jaunimu ir

NEWCASTELIS

Į žiemos koncertą^ - vakarą susi
rinko per 200 tautiečių. Svečių 
tarpe matėsi gerųjų kaimynų: ukrai
niečiu, estu, latvių ir desėtkas iš 
Sydnėj aus.

Ponios Jūratės Ivinskienės iš- 
dekoruota salė, Lietuvos žiemos
vaizdais, ypač sukurtas “Senis 
besmegenis”, patraukė visų dėmesį. 
Programoje Vyrą choras padainavo: 
“Jau pravertos dvaro stonios”, 
p. Z. Zakarauskiene padainavo solo 
“ Rytas išaušo”, moterų trio išpildė 
“Skubėk pavasarėli!” ir “Vienas 
žodis-ne kalba”. Po to sekė mišrus 
choras, padainavo “Man patinka 
balto sniego patalėliai”, “Kas su- 
batos vakarėli”, Nevvcastelio gyve
nimo aktualijos, kupletai, pritaikinta 
muzika — “Žiema bėga”. “Waltzing 
Matilda” (4-riais balsais), “Vilniui 
žydi liepos”. Publikai prašant pa
kartoti t padainavo “Kur namas mus”.

Reikia pasidžiaugti, kad choras, 
nors skaičiumi nedidelis, bet bal
singas, tvirtose dirigento S. Žuko 
rankose visos dainos suskambėjo 
galingai. Matyti, kad choras yra pa
didėjęs ir gerai pasiruošęs šiam 
koncertui. Publika nesigailėjo ploji
mais pareikšti savo dėkingumą.

Loterijos bilietai buvo gausiai 
perkami, kuo buvo paremta choro 
finansinė padėtis.

Po koncerto buvo pasivaisinta 
ir pašokta iki 1 vai. , ir svečiai 
skirstėsi su gerais Įspūdžiais. Nevv
castelio lietuves moterys, ši. kartą^ 
kaip ir visuomet, paruošė puikiu 
valgių bufetą kuo svečiai buvo pa
tenkinti.

muose priimtiems ir veikiantiems 
nutarimams. .

Reikia tikėti, kad Melbourno 
Lietuvių Klubo nariai, turėdami kitų 
lietuvių bendruomenių ir ju, turimų 
namų gražius pavyzdžius, balsuos 
vien tik siekdami geroves Klubui, 
Lietuvių Namams ir visiems Melbourno 
lietuviams.

IDEM

Kandidatė į “Miss Geelong” p-le 
Lili j a Šrėderytė, šypsnys už Lithuania. 
Nuotrauka J. Gailiaus

gyvai reiškiasi lietuviškame gyveni
me, stengdamasi visiems padėti.

Nors dar kelias tolimas iki 
“Miss Australija”, bet pasiryžimas 
ir sunkus darbas , organ izuojant pini
gus geram tiks luiz nebus pamirštas.

Aš tikiu, kad “Miss Geelong” 
titulo linki Jums, Lilija, ne vien 
geelongiškiai, bet ir visos Australi
jos lietuviai!

Juozas Gailius

GEELONGAS
NUOTAIKINGAS SUBATVAKARIS

Buvo malonu aną savaitgalį vėl 
stebėti Lietuvių S-gos Valdybos 
suruoštą kultūrinį pobūvi.

Pirmoje programos dalyje stebė
jome skaidres apie jaunimą iš praei
tos sporto ir tautinių šokių šventės 
Sydney, Eucharistinio Kongreso iš
kilmes Melbourne ir iš vietos lietuvių 
gyvenimo.

Labai įspūdinga, vaizda, sudarė 
tautinių šokių šventė. įvairiais pava
dinimais ir pasipuošę gražiausiais 
rūbais pasirodė visos lietuvių kolo
nijos, tik gaila jųjų tarpe nesimatė 
Geelongo šokėjų.

Po trumpos pertraukos Il-ra, 
programos dalį išpildė lietuviu ir 
vengrų studijuojantis jaunimas, kurią, 
suorganizavo mokytojų koledžio stu
dentė Birutė Gailiūtė.

Vengrų tautinių šokių grupės 
vadovė Miss Gizella Danbi akordionu 
ir Mr. Tibok Boka piano vykusiai 
pagrojo keletą duetų ir solo savo 
tautines muzikos. Pasirodo ir vengrų 
tautiniai šokiai, jų skirtingi rūbai ir 
judesiai praturtino mūsų akiratį.

Nors lietuvių šokių grupė dar tik 
kūrimosi stadijoje, bet savo dalykus 
išpildė grakščiai ir gerai. Mes turime 
džiaugtis', kad mūsų tautiniai rūbai 
yra didelis nuopelnas mūsp šokių 
grožiui ir pasisekimui..

Pabaigai abi grupės susijungę 
į. vieną vienetą vykusiai pašoko 
Birutės Gailiūtės sukombinuotą šokį 

“Zorba,” už ką, susilaukė daug 
katučių.

Programą užbaigė šoke jai, is ves
dami žiūrovus kartu sušokti suktinį, 
ir taip pereita i linksmąją vakaro 
dalį. .

Linksmoje dalyje Sąjungos pirm. 
J. Gailius padėkojo už programą, 
sveikino visus Petrus ir Povilus, o 
p. Br. Sutienei ir Alb. Žvirbliui, 
švenčiant gimtadienius, sudainuota 
“Ilgiausiu Metu”. Sukaktuvininkai 
atsidėkodami visus pavaišino jau
nystės šampanu ir gimtadienio tortu.
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DARIAUS GIRĖNO PAMINĖJIMAS 

SYDNEJUJE
Sekmadieni, liepos 22 d., Sydne- 

jaus LVS Ramovė suorganizavo 
Dariaus ir Girėno minėjimą Lidcombės 
parapijos salėje.

I, pamaldas ramovėnai atvyko su 
vėliava, kun. P. Martuzas atlaikė 
misiąs ir pasakė pamokslą,,. Dainos 
Choras, vadovaujant dirg. p. Br. 
Kiveriui, pagiedojo gražiai lietuviš
kas giesmes.

Minėjimą atidarė ir žodį tarė 
Sydnėjaus Skyriaus ramovėnų pirminin
kas p. S. Pace'sa. Pirmininkas pa
prašė' vienos minutes 
pagerbti Dariu, Girėną 
ramovėnus.

Paskaita, skaitė V. 
paskaita buvo trumpa,

S.m. birželio 30 Liet. Sąjungos pobūvio programos dalyviai. Programą suorga- paruošta. Po paskaitos 
nizavo p-lė Birutė Gailiūtė (pirmoji iš kairės)^ toliau seka - K. Adomaitytė, turėjo progos pasiklausyti Dariaus ir 
D. Manikauskaitė, L. Šrėderytė, J. Mikolaitytė, A. Jančauskaitė, A. Klovaitė, G^no testamento rs įgrotos plokšte- 

o apačioje klupo vengrą dalyviai. Nuotrauka R. Gailiaus Meninėje

NESEKMią SRAUTE

(Atkelta iš 5 psl.)

Nors pagal vienos sydnėjiškės 
vyriškojo grožio ekspertės nuomonę, 
Nagas mizernai atrodąs, bet per 
amžiaus ketvirti, kirkos ir plieno 
laužtuvo pagalba kasyklose gerai iš
dirbąs sau raumenis, dabar jis bal
tiesiems velniams įnirtingai talžė ją 
velniškus snukius, įrodinėdamas, ko
kia velniška nesąmonė pragare bandy
ti virti šaltiena. Ir dar iš jo širdies, 
kuri jau negalinti nei brendės smar
kumo atsakančiai pakelti. 0 čia gi ir 
per tūkstantį, metą tokiame pragariš
kame karšty nesustings šaltienos 
drebučiai------

Galu gale, Nagas nubunda tram
domuosiuose marškiniuose suvaržy- 
tas taip, kad ir savo pakraujavusiu 
ranku negali pajudinti. Jei tik jis 
nors kiek smarkiau pasipurto, tuoj su 
juodai pamušta akim sunkiasvoris 
slaugas užgula ji, ir grūda jam burnon 
tabletę, nuo kurios vėl tik miegasi ir 
miegasi ------

Sakoma, kad nieko nėra amžino, 
todėl ir Nago miegas pasibaigė. Ir 
jis jau kiek blaivesniu protu prisi
minė Švilpio padrąsinimus, kad jis 
galįs sau gerti ir gerti be rūpesčio, 
jei tik kišene leidžianti, nes kiek
vienam Australijos durnių name kiek
vienam alkoholikui išsipagiriojimas 
garantuotas ir nemokamas ...

- Nemokamas ! Ir čia mano san
taupos nesumažės? - ne savu balsu 
suklykė Nagas, pašokdamas ir vos 
tik nesutraukydamas savo tramdomųjų 
marškinių į skutelius.

- Shut up. you bloody fool;new 
australian, and scream in english! - 
baltu chalatu apsisiautęs su juodai 
pamušta akimi sunkiasvoris slaugas, 
įsitikinės, kad palatoje nesama gydy
tojo, buliaus galvos dydžio savo kumš
čiu smarkokai vožė’ Nagui i poričedę 
ir paaiškino, kad jam jau atsilyginės 
už juodai užmušta aki, o dėl sukultu 
gydytojo akiniu ir sulaužyto slaugės 
Švirkšto galis su jais pasikalbėti, 
kai jam baigsis jo baltoji šiltine. 
Ir dar patarė Nagui šūkauti taip, kad 
būtą jam suprantama, ko jis norįs...

Nagui galutinai paaiškėjo, kas 
su juo atsitiko. Juk jis jau atsidūrė 
ten, kur kiekvienas alkoholikas ne
mokamai gydomas, bet niekad neat
pratinamas nuo alkoholio. į lubas 
žvelgdamas Nagas, pats sau galvoja:

1 Ir aš, iš čia išėjės, kažin ar 
vėl su Švilpiu neimsiu gerti? Žinoma, 
kad pagirioti yra sunku, bet dėlto 
kaip smagu girtam pabūti!... Kur aš 
buvau per tą amžiaus ketvirtį? Tik 
kad tokiems, kaip as*, darbiecių 
valdžia, vietoje nemokamą ligoninių 
neįsteigtą centrinėje Australijoje 
uolu skaldymo kacetą. Nors ir ten 
neitų man atsikratyti savo santau
pomis - —

***

COOMA
Savo laiku Coomos miestas, 

snieguotų kalnų papėdėje , glaudė 
nemažą būrį lietuvišku, sielų. Užsi
baigus snieguotą kalnų darbams, 
dauguma lietuvių, dirbusių prie įvai
rių projektų, pasitraukė i, didesnius 
miestus, kur randasi didesnės lietu
vių kolonijos. Kiti išvažinėjo į 
Kanada ir dar kitur. Tačiau ir šian
dien Coomoje dar galima rasti lietu
vių, kurie nuoširdžiai priima užkly
dusį tautietį.

Inž. Andriaus Rimkos jau nėra, 
bet jis paliko atminčiai ne tik lietu
viams , bet ir visai Australijai supro
jektavęs Southern Cloud paminklą,, 
įmetus i automata 5 centus, galima 
išgirsti šio lėktuvo istoriją ir minint 
A.A. Andriaus Rimkos varda. Prie 
paminklo įmūrytoje plokštelėje užra
šytas Andriaus Rimkos vardas , pro
jekto architektas iš Lietuvos. Tai 
šviesios atminties žmogus, kurio 
korespondentas Coomoje pasigedo. 
Šiltai ir gražiai ten tebegyvena 
Zigmas ir ponia Tačilauskai. Gražiai 
priėmė ir pavaišino ir šią eilučių 
korespondentą su žmona. Taėilauską 
duktė Birutė Mrs. Lynch augina šei
mą, ir gyvena Canberroje, o sūnus 
tarnauja policijoj, Tumut miestelyje. 
Tačilauskai atrodo turi akį užmetę 
ant Canberros iąlaikui bėgant,tikriau
siai ten nutūps, praleisti užtarnautas 
pensininko dienas. Snowy Mountains 
Authority žinyboj dar tebedirba dažy
tojas Petras Kazlauskas, Jonas 
Povilionis statosi Coomoje “pilį” 
ir iš ten tikriausiai niekur neva
žiuos. Neteko sutikti, bet čia tebe
gyvena dailininkas p. Banks. Ponia 
Kvedarienė su p. Tačilauskiene 
tebedirba Coomos ligoninėje. Be to, 
Coomoje randasi dar du viengungiai 
- p. Matukas ir p. Poška. Poška yra 
ligonis ir šiaip taip pragyvena is 
valdiškos pensijos.

Coomos lietuviai, nors gyvena 
toli nuo didžiųjų lietuviškų centrų, 
yra gyvi lietuviai. Skaito tas pačias 
lietuviškas knygas po kelis kartus 
ir retkarčiais nutvertą lietuvišką 
laikrašti,. Prie stikliuko nesigėdina 
užtraukti lietuvišką daina, net ir 
viešoje, kaip jie vadina, “smuklėje”. 
Būtu gražu, kad ir daugiau mūsų tau- 
tiecią besilankančią Coomoje, steng
tųsi susitikti su Coomos lietuviais.' 
Coomos lietuviai laukia žinią iš musą 
veiklos ir iš pavergtos tėvyne's Lie
tuvos. Nepamirškime mūsų tautiečių^ 
likimo nublokštu, tolimoje Coomoje.

A. Kramilius

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY POE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 12-5464. Veikia visas 24 valandas ptr para.

susikaupimu 
ir mirusius

Saudargas, 
bet gerai 
klausytojai

dalyje p. Danute
Bartkevičienė padeklamavo M. 
Bavarsko eilėraštį - “Oro didvyriams”

Dainos moterų choras , vadovau
jamas Zitos Belkutės , padainavo 
dvi daineles - “Ateisiu"ir"Tėviškėlę”, 
paskutinę dainelę ,publikai reikalau
jant, turėjo pakartoti. Moterų choras 
padidėjęs, atjaunėjęs, gražiai atrodė' 
tautiniais rūbais. Žavingai atrodė ir 
Zita.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Susirinkime dalyvavo per du Šimtu 
žmonių.

***

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika” svarbą pabrėžė britų ra
šytojas ir London School of Econo
mics and Political Science profe
sorius Peter Reddaway savo pasi
kalbėjime su Radio Liberty korespon
dentu, balandžio 26 d. Pasak jo, 
“Kronika” esanti “labai svarbus ir 
gerbtinas leidinys” šalia ukrainie
čių “Vjesnik” (Šauklys), sijonistą 
“Iškod” (Egzodus) ir kitų nuola
tinių pogrindžio laikraščių.

ELTA
***

Gegužės 30 d. Tarybinis Moky
tojas aprašo Vilniaus 650 m. sukak
čiai pagerbti pirmą viešą sostines 
moksleiviu pasirodymą. Jie gegužės 
24 d. Kalnų Parke turėjo šokių ir 
dainų šventę. Susirinko 52 mokyklų 
Vilniaus moksleiviai rfo scenoje dai
nininką ir šokėjų buvę, net 4,000, 
atstovavę 27,000 meno saviveiklos 
būriams. Šventės pravedėjai minimi 
artistai ir muzikai Antanas Juozė- 
nas, Kazys Poška itis ir Kondratas 
Kaveckas.

***

Penkis naujus Rytą Europai 
skirtus žurnalus šią vasara pradės 
leisti Pittsburgh© universiteto tarp
tautiniu studijų centras. Pabaltijo 
klausimai paskirti žurnalui “Soviet 
Union”, talpinsiančiam medžiagą 
apie “tautines ir mažumų grupes”.

***

Liepos 5 d. “Gimtasis Kraštas” 
skelbia, kad liepos 2 d. eidamas 
72 m. Birštone staiga mirė Kaišia
dorių ir Panevėžio vyskupijų valdyto
jas prel. Povilas Baksys.

***

Rimties valandėlei
S.’(Gaidelis, S.J.

2. Apaštalavimo rūšys ir 
priemones,

Jo Šventenybė popiežius Pau
lius VI rugpiūčio mėn. M.A. na
riams skyrė sekančias intencijas:

bendrąją - Už našų liturginį 
atsinaujinimą
misiją - Už Okeanijos salų izo
liuotuosius gyventojus.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

Mielas Broli, Sese!
Liturgija liečia mūsų u sasias 

maldas į. Dievą. Aišku, turime mels
tis ir privačiai. Tai pats Viešpats 
patarė ir įpareigojo. Vis tik to dar 
negana. Būdami dalis bendruomenės, 
privalome įsijungti ir į viešąjį Jo 
garbinimą kartu su visa bendruomene. 
Šia pareiga vykdome įvairiais bū
dais, pavyzdžiui, atsilankydami į 
pamaldas sekmadieniais ir šventėse, 
dalyvaudami procesijose, susibar
dami ' į eucharistinius kongresus ir 
panašiai.

Savaime suprantama, kad viešas 
Dievo garbinimas turi būti pritai
kintas laikui, progai, vietai ir pa
maldų dalyviams. Juk, kas tinka 
kultūringų tautų atstovams, tai 
vargiai tiks čiabuviams juodukams; 
kas tinka seneliams, tas netiktų 
jaunuomenei; kas buvo pritaikinta 
viduramžiams, tas, toli gražu, netiks 
mūsų 20, amžiaus moderniškajam 
žmogui. Štai, kodėl 40-me tarptau
tiniame eucharistiniame kongrese, 
Melbourne, buvo toks pamaldų, ir 
apeigų įvairumas.

Bažnyčia nori, kad pamaldose 
ir bendrai - liturgijoje - dalyvaujan
tieji žmonės lengvai įsigilintų į 
liturginius veiksmus ir simbolius, 
kad įsijungtu į pamaldas aktyviai, 
o ne liktu tik jų liudininkais ar vien 
tik žiūrovais. Kaip tik dėlto Vati
kano II susirinkimas taip daug dėjo 
pastangų, kad sureformuotų ligšio
linę liturgiją, ją labiau pritaikant 
žmonėms, progai, vietai ir gyvenama
jam laikotarpiui.

***

SPAUDA APIE HELSINKIO AREŠTUS

“Naujienos” rašo: - Spaudoje 
plačiai pagarsėjo septynių vyrų ir 
dvieju moterų suėmimas Helsinkyje. 
Visuose pranešimuose pabrėžiama, 
kad suimtieji buvo Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atstovai, reikalavę 
savo tautos laisvės. Šeštadienio 
Chicago Tribune pažymi, kad šeši 
suimtieji buvo Amerikos piliečiai, 
kiti atvyko iš Britanijos, Kanados ir 
Švedijos. Visi buvę New Yorke įsteig
tos Pasaulinės Baltą konferencijos 
nariai, kuriai vadovauja Lietuvoje 
gimęs dr. J. Valiūnas.

Pirmasis žygių suimtiesiems 
išvaduoti daręs valstybės sekreto
rius Rogers. Tačiau šeši amerikie
čiai atsisakė būti paleisti, kol nebus 
paleisti kiti trys delegacijos nariai, 
kurių valstybės Suomijai spaudimo 
nepadarė.

Baltu delegacijos suėmimas dar 
kartą pademonstravo išeivių lietuvių 
veiklumą. Daug organizacijų tuoj 
pat kreipėsi telegramomis į valsty
bės departamentą, reikalaudamos tuoj 
paleisti suimtus tautiečius.

Cicero Lietuvių Respublikonų 
Lyga, pirm. J. Vasaitis nusiuntė 
sekretoriui Rogers telegramą į Suo
miją, per Amerikos ambasadą. Is jos 
p. Vasaitis gavo ilgą telegramą, 
Rogers vardu dėkojančia, už" pastan
gas ir aprašančią, žygius, kurių 
Rogers griebėsi išvaduoti lietuvius, 
estus ir latvius.

***
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SYDNEY

S.m. rugpiūcio men. 5 d. (sek
madieni) 2.30 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose, antrame aukšte, 
16 - 18 East Terrace, Bankstowne, 
šaukiamas LVS “Ramovės” Sydney 
Skyriaus narių visuotinas susirin
kimas:
1 f.

1.
2.

LIETUVIŲ. KALBOS TARMES
Kalbininkui prof. dr. A. Saliui 

pagerbti jo mirties metinių proga 
ALB Krašto V-bos lituanistinė bib
lioteka ruošia rugpjūčio mėn. 5 d. 
5 vai. p-p. 
Namų meninę

DARBOTVARKE 
Susirinkimo atidarymas. 
Prezidiumo sudarymas.

3. Mandatų Komisijos rinkimai.
4. Pranešimai: Skyriaus Valdy

bos Pirmininko, Iždininko ir Revi
zijos Komisijos.

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Apyskaitos ir veiklos tvirti

nimas.
7. Naujos Skyriaus Valdybos 

ir Revizijos Komisijos rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo
Visi skyriaus

kuo skaitlingiau 
rinkime.

Melbourne Lietuvių 
kultūrinę. popietę 
s tarmės”. Apie 

prof. A. Sali, ir tarmes kalbės p. A. 
Zubras. Paskaita bus pailiustruota 
gyvu tarmišku žodžiu, tarmiška daina 
ir tarmėms būdingais tu sričių tau
tiniais drabužiais. Drabužius apibiT- 
dins p. A. Karazijienė.

Kviečiame visus atsilankyti. 
Pagerbsime musu mirusį kalbininką 
ir prisiminsime lietuvių kalbos tar
mes.

7A

nariai kviečiami 
dalyvauti susi-

Ramovė ”L.V.S.
Sydney Skyriaus Valdyba

***

AL B Krašto V-bos biblioteka
***

A.L. Katalikų Kultūros D-ja 
rugpiūčio 18 d., šeštadienį, ruošia 
“Tėviškės Aidams” paremti Spaudos 
balių, kuris įvyks Liet. Klubo patal
pose, East Terrace Bankstown.

Griežia klubo kapela. Meninu 
programų atliks “Dainos” vyrų cho
ras. Įėjimas neapmokamas. Pradžia 
7 vai.

Rengėjai

KIEK AS SUŽINOJAU!
Praeita šeštadienį Bronius Kau- 

fieldas, Sydnėjaus Liet. Klubo direk
torius ir veiklus ramovėnas, netike'tai 
buvo ištiktas širdies smūgio, pagul
dytas Bankstowno ligoninėje. Linkime 
greito pasveikimo.

Sydnėjaus Liet. Jaunimo patal
pos jau remontuojamos ir pertvarko
mos. Savanoriai talkininkai dirba 
išsijuosę ir greitu laiku jaunimas 
turės geras patalpas susirinkimams, 
repeticijoms ir žaidimams. Prie 
patalpų yra lauko teniso aikštele. 
Sveikiname Apylinkės Valdybą’už‘ 
greitą iniciatyva, ir Sydnėjaus Lietu
vių Klubų už. efektinga, paramą.

Teko nugirsti,kad GeelongeBirutė 
Gailiūtė jau turi užangažavusi apie 
10 porų mergaičių ir berniukų tau
tiniams šokiams. Valio jaunimui!

Reikia tikėtis, kad čia musų 
jaunimas gaus visokeriopą visu lietu
vių parama, nes lietuviškam sąmo
ningumui išlaikyti, pas bręstanti jau
nimą .galima būnant tik savųjų tarpe.

Mes turime Australijoje sėkmingų 
verslininkų t apie kuriuos patys ne
daug žinome. Štai Melbourne, jaunuo- 
sioskartos atžalos,broliai Iva - Ivaške
vičiai,, per trumpa laiką puikiai įsi
kūrė. Vasaris ir Arvydas išaugę prie 
Geelongo tėvų ūkyje, baigė Geelongo 
Technologijos Institutą. Vyresnysis 
- civ. inžinierius, jaunesnysis - ar
chitektas yra IVAL construction 
savininkai Melbourne, ir atlieka 
visokios rūsles žemės kasimo, sau
sinimo ir kitus darbus. Jų metinė 
apyvarta jau dabar siekia pusmilijonį. 
Šiuo metu vykdo nusausinimo darbą 
$200,000 parangos vertės. Tokį pajė
gumų pasiekė, žinoma, per sunkų 
darba, ir žemaitiškų. užsispyrima4 pa
veldėta iš tėvelių. Linkime greitu 
laiku pasiekti milionines apyvartas 
ir nenutolti nuo lietuviško kamieno.

***

Urbonas 
atidarymo

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ. 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.

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

ISNOMOJAMAS

Isnuomojamas namas šeimai arba 
viengungiams. Teirautis 122 Restwell 
Street, Bankstown.

ir

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

sekmadienia is.

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?
Alus, degtinė, 

deniai- ir kit. Klube ju 
normaliomis kainomis.

vynas, vaisvan- 
galima gauti

Primename nariams 
nario mokesti už ’73'”74 
ženkliukai jau paruošti.

sus imokėti 
metus. Nario

V a Id v ba

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

nariui p. Gediminui Antanėliui, uz 
padovanotas 3 knygas Klubo bi blio- 
tekai, reiškiame padėką.

Klubo Valdybaį

Melbourne Lietuviu Studentu Sąjunga maloniai visus kviečia i -

STUDENTŲ BALIU.
Balius ivyks š.m. rugpiūcio men. 3 d.z penktadieni ,7.30 va], 

vakare Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North Melbourne.
Puiki vakarienė, gros geras italu orkestras, svaiginamuosius 

gėrimus ir rūkalus reikia atsinešti, lemonadas bus galima gauti 
vietoje.
$5.00 asmeniui.

Ateikite - nesigailėsite!
Bilietus platina: JONAS SADAUSKAS 8575643

TOMAS ANIULIS - 961057

Dr. Alfredas ir Dalia Vasiliaus
kai Mt. Gambier susilaukė dukrelės. 
Sveikiname ir linkime gražios ateities.

Jonas Šliteris Liet, kariuomenės 
savanoris kūrėjas praeita, savaitę 
buvo skaudžiai sužeistas Cabrama- 
ttos trafiko nelaimėje. Guli Homsby 
ligoninėj ( 
kojos 
kūnas 
greito

" sulaužytas dešiniosios 
blauzd ikaulis ir bendrai visas 
smarkiai sutrenktas. Linkime 
sustiprėjimo.

Dailininkas Leonas 
savo sekančios parodos 
proga kalbės pats. Dailininką publi
kai pristatys skulptorius, Skulptorių 
Sąjungos Komiteto narys Geoff 
Ormison.

Parodų, atsidarys 14 d. rugpiūcio 
6 vai. vakare, antradienį .Woollahra 
Galerijoje, 156 Hargrave St. Padding
ton.

Šioj parodoj dailininkas

DEBIUTANCILĮ BALIU.
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“I Vilnių aukštaičiai... r «
I Vilnių žemaičiai...
į Vilnių visa Lietuva!...”

S.m. rugpiucio 4 d. 8 v.v. Lietuvių Namuose, Norwood, S.A.
Vilniaus" Skautų tuntas ruošia įspūdingą

Kviečiame aukštaičius, kviečiame žemaičius, kviečiame visus 
lietuvius, is viso pasaulio sostinių, provincijos miestelių, bei 
užkampių atvykti ir įsitikinti, kad:
Įėjimas tik $2.00, Moksleiviams ir pensininkams $1.50 

GROS GERAS ORKESTRAS
Veiks turtingas Tėvų Komiteto bufetas ir loterija

Garantuojame visiems gerą nuotaika
Gėrimai pagal skonį už valdiškas kainas

Stalus patartina iš anksto užsisakyti, skambinant
V. ILGŪNAS - 710644 , p’ DUNDA - 319408 
p. ŽIUKELIENĖ - 378593

“Vilniaus” Tuntas ir Tėvų Komitetas

***
Laikas jau priminti mieloms 

ponioms ir panelėms, o taip ir gerbia
miems ponams, kad Spaudos Balius 
jau nebe už kalnų. Mūsų Pastogės 
Administracine Komisija, susidedanti 
iš- p.p. Bitino, Maksvyčio, Baltramie- 
jūno, adm. Stašionio ir red. Mauragio 
praeitą ketvirtadienį jau buvo susi
rinkusi apsvarstyti “Mūsų Pastogės” 
baliaus reikalų.

Balius ivyks rugsėjo 15 d. didžio-
žada i°ie Ukrainiečiu salėje Lidcombe.—j -----j -------------- zaaa j j , j

rodyti apie Šimtą savo paskutiniųjų Suorganizuoti gerą baliaus programą
kūriniu ' apsiėmė p.p. Bitinas ir Maksvytis,

žinant jų sugebėjimus, galima pilnai 
pasitikėti, kad programa bus tikrai 
puiki.

Garsios yra Spaudos Baliaus lo- 
f* terijos, Čia ateina mums i pagalba 
jį mūsų menininkai savo vertingais kūri- 
jt niais s paaukodami juos Spaudos Ba
rt liaus loterijai. Loterija^ suorganizuoti 
f<į pavesta redaktoriui.

Gi visus kitus organizacinius 
į darbus nariai pasiskirstė pareigomis, 

tačiau daugiausia teks musų prityru- 
; šiam administratoriui Stašioniui, nes 

jo patyrimas jį patį ir ipareigoja di
desniems darbams.

Taigi ruoškitės, mieli tautiečiai, 
kam reikia suknelės naujos, kam bate
liu, o kam marškinių ir čyžiko - var- 
likė s, visi iki Baliaus dar 
įsigyti. Tad visi į darbą !

Tenka stebėtis, kad Izraelyje 
yra persekiojami krikščionys. 
“Išganymo Žinia” s.m. Nr. 2,Laiškas 
iš Jeruzalės, Shlomo Hizak rašo: 
“Is' žydų ortodoksų organizacijos 
pusės prasidėjo dideli persekiojimai 
misijos darbų Izraelyje. Mano pa
vardė ir sNos misijos yra laikas nuo 
laiko visuose izraelitėnų laikraš
čiuose minima. Prieš keletą dienų 
buvo atėję 7 žydai, iš žydu Gynybos 
sąjungos į_ mūsų misijos raštinę ir 
sunaikino Bibliju ir virš 25,000 
adresu kortelių iš Arabijos ir Izraelio. 
Aš nebuvau raštinėj, tik buvo kelios 
jaunos mergaites, kurios raštinėj 
dirbo. Įsibrove'liai kėsinosi visas 
Biblijas sudeginti, bet greit pribuvo 
policija ir jie išbėgiojo.”

Ar netenka stebėtis tokiu žydų 
elgesiu?

suspėsite

***

Kiek teko girdėti, 
linksma vakaris Sydnėjaus 
Klube praė-jo tikrai linksmai. Ko dau
giau gali norėti jaunimas?

studentų 
L. ie tuvių
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