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"POPIEČIO DIAGNOZĖ” ARBA 
ATŽALOS ATGIMIMAS

Maždaug trims šimtams Sydne— 
jaus lietuvių liepos keturioliktoji 
ilgam paliks atmintina diena. Tą sek
madienį Sydnejaus lietuvių teatras 
“Atžala” po maždaug dešimties metų 
pertraukos ir tylos vėl pasirodė sce
noje pastatydamas Anatolijaus Kairio 
trijų veiksiųų komedija^ “Popiečio 
diagnozę”. Šitas retas įvykis juo 
labiau pabrėžtinas, nes jis liudija, 
kad po ilgesnio snaudulio Sydnejaus 
lietuviai vėl pamažu atbunda ir imasi 
kultūrinės veiklos. Ypač tai buvo 
maloni Sydneįaus lietuviams staig
mena iš "Atžalos” pusės: daugelio 
nuomone, šitas vaidybinis vienetas, 
anksčiau taip gyvai ir produktyviai 
reiškęsis, ilgų laikat nerodė gyvybes 
ženklų ir atrodė galutinai išsiskirs— 
tęs. Bet tai buvo, netikras aliarmas: 
“Atžala” vėl išėjo į sceną lygiai 
tokia gaji ir efektyvi, kaip kad se
naisiais laikais. Susidomėjimas šiuo 
spektakliu galėjo būti ir didesnis, 
bet. čia pastojo kelia tuo laiku vykęs 
pašto darbuotojų streikas, ir dėl to 
ne visus pasiekė spaudoje tilpę 
skelbimai arba reklama. Čia pat 
galime pranešti džiugia naujieną 
tiems, kurie šito spektaklio nematė ir 
norėtų pamatyti: po poros mėnesiu 
“Atžala” žada jį pakartoti Sydne- 
juje ir gal net su juo pavažiuoti i 
kitas lietuvių kolonijas.

O dabar apie patį spektaklį. Bū
tų gera ji pristatyti tiems kurie jo 
nematė, tačiau _ jokįv mene kūrinio 
neįmanoma žodžiais nupasakotų bet 
ji reikia pačiam pamatyti ir išgy
venti. Juo labiau nenupasakojamas 
sceninis veikalas, kurie sukuria ne 
vienas, o visa eilė menininkų: veika
lo autorius, rezisorius, kuris^parašy- 
tą veikalą perkelia į sceną, vaidinto
jai, kurie pagal rezisoriaus komandą 
tą autoriaus veikalą suvaidina. Be 
abejonės, sceninėje kūryboje daly
vauja dar ir daugiau meninių pajėgų, 
kaip dailininkas (dekoracijos), 
technikai (apšvietimas, garsai, 
spalvos), ir 1.1.

Pats A. Kairio veikalėlis yra 
nesudėtingas ir nesunkus pastatyti

DAR RANDA KARO 
NUSIKALTĖLIU

Kai kurie New Yorko laikraš
čiai praneša turį 123 įtariamų karo 
kaltininkų - nacių ir pronacių - są
rašą ir kad tie naciai ramiai ir net 
pasiturinčiai gyvena JAV. Jų tarpe 
esą koncentracijų stovyklų vadovų, 
SS mirties dalinių narių. Bet esą 
remiantis imigracijos įstaigų ir kitų 
toj srity žinančių įstaigų spėjimu, 
tokių įtariamų nusikaltėlių skaičius 
galįs siekti tūkstančius.***

RUSU LAIVAI PRIE VAKARU 
AUSTRALIJOS

Australijos tarp, reikalų insti
tuto direktorius dr. Miller Perthe 
pareiškė, kad Šiuo metu Indijos van
denyne stacionuoja iki 30 rusų karo 
laivų. Jis manąs, kad jų trečdalį 
sudaro kovos laivai, trečdalį povan
deniniai laivai, o likusius — žvalgy
bos, pagelbiniai ar tiekimo laivai. 
Kartais su Šiais laivais būna laive
lių, galimų naudoti išsikėlimams į 
krantus. Nors sovietų laivai nesą 
Australijos teritoriniuose vandenyse, 
bet labai arti jų.

Toliau dr. Miller pareiškė ma
nąs, kad rusai turį tinklą pristiprina— 
mųjų prijungimo punktų Chagos sa
loje, kur amerikiečiai rengia savo 
laivyno bazę Diego Garcia salose. 
Rusai taip pat naudoja buv. britų 
Adeno uostą ir netoli jo esančius 
senus aerodromus ir kitus įrengimus 
Berbėroj, Magadise, Scocoora saloje.***

ne profesionalams scenos darbuoto
jams: tėra tik šeši veikėjai ir sceno
vaizdis visuose trijuose veiksmuose 
tas pats - išeivio lietuvio mokytojo 
kambarys. Autorius užkliudo mums 
šiandie ypač jautrią ir aktualią temą 
— nu taute’.imą, kuris minėto mokytojo 
tiesiog tragiškai pergyvenamas, bet 
galop reikalas baigiasi laimingai. 
Sunku atspėti, kodėl šitas veikalėlis 
pavadintas komedija, kai jame beveik 
nieko nėra komiško. Atrodo, ir pačiam 
rezisoriui (S. Skoruliui) buvo nema
žas galvosūkis Šitą melodramatišką 
pjesę išlaikyti komedijos rėmuose. 
Gal dėl to jis turėjo veikėjus gerokai 
šaržuoti, kad išgautų komiškų situa
cijų. Rezisoriaus pastangomis ir 
talentu šitas sunkus uždavinys pa
vyko, ir keletą kartu Jsvy stele jo syps ■ 
nį skeliančios komiškos liepsnelės.

Aktoriams irgi nebuvo lengva iš 
dramatiškų būsenų skelti juoką, bet 
jie visi savo vaidmenis atliko pasi
gėrėtinai. Rezisorius S. Skorulis 
gana taikliai parinko šios komedijos 
tipams savo vaidintojus. Mokytoją 
Naujokaitį vykusiai suvaidino Julius 
Dambrauskas, kuriam teko bene sun
kiausia rolė — komedijoje būti tragiš
ku. . Be priekaištų savo roles suvai
dino ir kiti aktoriai: K. Dauguvietyte 
(mokytojo Naujokaičio žmona), G. 
Zigaitytė - jų duktė Birutė, P. Rūte
nis - jų kaimynas Jonas Budrys, A. 
Karpis, suvaidinęs Dr. A. Kaunaitį 
ir V. Labutis — smagaus agento ir 
pardavėjo M. Jankaus rolėje. G. Zi— 
gaitytė ir V. Labutis — abu iš jaunes 
niųjų pirmą karta< matomi lietuviškoje 
scenoje ir užsirekomendavo labai 
gerai. Bene laisviausias iš jų visų 
scenoje buvo Paulius Rūtenis, ir ne 
vien dėl to, kad jam atiteko gana dė
kinga turtingo senbernio rolė, bet ir 
todėl, kad Rūtenis per visą gyvenimą 
iki šiandie nėra nulipęs nuo scenos. 
Galimas daiktas, kad jis būtų leng
viau susidorojęs su mokytojo Naujo
kaičio vaidmeniu, kas J. Dambraus
kui buvo gerokai sunku.

Nesileidžiant į smulkmenas 
reikia pripažinti, kad “Popiečio 
diagnozės” premjera praėjo gana 
gerai. Svarbiausia, kad žiūrovas 
buvo įtikintas, ir to užtenka. Šia 
proga norėtųsi pasveikinti rezisorių 
Stasį Skorulį ir visą "Atžalos” sąs
tatą ir pasakyti ačiū už" tokią gražią 
dovaną. Yra pagrindo tikėtis, kad 
šis “Atžalos” atsibudimas neužsi— 
baigs su matyta “diagnoze”, bet 
duos ir daugiau, gal dar brandesnių 
veikalų,

n.n.
***

Sydnejaus lietuvių teatras “Atžala” suvaidino Anatolijaus Kairio 3-jų veiks
mu komediją “Popiečio diagnozę”. Nuotraukoje matome 3-jį veiksmą, iš kai
rės i d. — K. Dauguvietytė — Koste Naujokaitienė, A. Karpis — dr. Augustinas 
Kaunaitis, V. Labutis - Matas Jankus, G. Zigaitytė - Birutė Naujokaitytė, 
P. Rūtenis - Jonas Budrys, J. Dambrauskas - Petras Naujokaitis.

Foto: v.M. Vilkaitis

Draugas ar priešas
Šiandien savo veiklą vis labiau 

kreipiame į kultūrinius pasireiški
mus, priduodami jiems daugiau reikš
mės kovoje už tautos laisvę ir nu
tautėjimą išeivijoje. Suprantama, kad 
vienintelis pozityvus pasipriešini
mas asimiliacijai yra išlaikymas sa
vosios kultūros ir kalbos. Tikrovė 
rodo ką kita: mes mažiausiai jomis 
rūpinamės, viską palikdami mūsų

McMAHON APIE DOLERIO 
NUVERTINIMĄ

Buv. min. pirmininkas McMahon 
pareiškė, kad Australija, siekdama 
sulaikyti infliaciją, turėtų nuvertinti 
dolerį mažiausia 1214%. Nuvertinimas 
virs realia galimybe, kai užsienių 
valiutų rezervai ateinančiais metais 
priartės, 2.500 mil. dol. Po devaliua— 
cijos ar net prieš ją turėtų būti nuimti 
varžtai laisvam plaukimui užsienio 
kapitalo į Australiją. McMahon nuo
mone Australijai, kad būtų išlaiky
tas augimas ir pagerintas gyvenimo 
standartas, reikia per 10 metų iki 
16.000 mil. dol. užsienių kapitalo.

***
ŽMONIŠKUMAS NULĖMĖ

Egipto prezidentas A. Sadat, 
kalbėdamas su BBC atstovu pareiškė, 
kad pernai, Izraeliui minint 25 pi. 
nepriklausomybės sukaktį, vienas 
arabų valstybės galva buvo parengęs 
planą torpeduoti Queen EI. 2 laivą, 
kuriuo į Izraelio iškilmes važiavo 
apie 500 turtingų Amerikos žydų šei
mos. Jau buvęs duotas įsakymas 
vienam povandeniniam Egipto laivui 
sutikti Queen EI. 2 ir torpeduoti. 
Prez. Sadat, tai patyręs, įsakymą 
atšaukęs. Jis visada esąs priešingas 
civilinių žmonių žudymams. Paklaus
tas dėl palestiniečių veiklos prieš 
civilinius gyventojus, prez. Sadat 
pareiškė: Politine prasme, pasaulis 
turi svarstyti pabėgėlių problemą, ne 
vien tik kaip žmonių problemą, bet ir 
kaip politinę problemą.

*** 

savaitgalio mokykloms ir paskubomis 
iš'rinktoms valdyboms.

Politinę kovą prieš okupantą ir 
jo užmačias iš'eivijoje, iki šiol gana 
sėkmingai vedė ir veda VEIKAS, 
Baltų Tarybos, Batunas, Pavergtų 
Tautų komitetas ir kt. Darbas labai 

nedėkingas ir sunkus, ypatingai kai 
patys išeiviai politine veikla vis 
mažiau domisi, ja kratosi ir jos ne
remia. Taip pat pastebimas abuoju
mas įvairiems politiniams minėji
mams, demonstracijoms, atsišauki
mams ir mitingams. Federalinė Baltų 
Taryba savo egzistencijos visiškai 
nepateisina, nes vienintelė jos veik
la — pasikeitimas tautybių pirminin
kais, nesisielojant įsipareigojimais 
ar tikslais. Turime ir Pavergtų Tautų 
komitetą, kuris irgi po keletos bandy
mų merdi. Priežastys tos pačios: vi
suomenė nesidomi jų veikla ir nere
mia. Ir taip visi komitetai, tarybos, 
sąjungos ir susibūrimai sulipyti iš 
keletos tautybių nepajėgia išvystyti 
efektyvesnės veiklos. Vienintelė 
apie kurią tenka spaudoje išgirsti, 
tai Adelaidės Baltų 'Taryba suruo— 
Šianti kas metai platesnio masto 
birželio išvežimų minėjimą, sukvies— 
dama nemaža būrį australų parlamen
tarų ir politikų.

Esant tokiai padėčiai nenuosta
bu, kad nesudarome vieningo fronto 
ir kad skubiam reikalui esant, pasi
juntame be galvos.

Savo spaudoje vis skelbiame 
karą okupantui jį i škon e veikdami, pik 
ni drąsos ir kovingumo, bet greitai 
susitraukiame kiautan, kai tas pats 
okupantas reaguoja, kartais visiškai 
netikėtai ir gražiai užmaskuotomis 
priemonėm!s.Kad ir mažiausi mūsų 
priešiški pasireiškimai yra okupanto 
Žinomi. Kas skaito Lietuvoje ir 
specialiai leidžiamą išeiviams spaudą, 
tas ras tenai kaip yra atsiliepiama 
apie išeivijos darbus ir darbuotojus.

Po pirmo nepavykusio apsilan
kymo solistas E. Kaniava šiandien 
yra Australijoje.
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AUSTRALIJOS LIETUVIU DIENOS

Štai stovime prieš A.L. Dienas, 
vieni susirūpinę jų pasisekimu,. kiti, 
neapsisprendę dalyvauti ar n e. Žinome, 
kad be geros organizacijos ir įdomios 
programos, būtinas yra ir žmonių 
skaičius. Sugebėjimas suorganizuoti 
L.D. ir jose dalyvavimas tinkamo Žmo
nių skaičiaus yra tikras įrodymas, 
kad bendruomenė yra tvirta, kad są
moningumas ir solidarumas lietuvybei 
yra mūsuose gyvi.

Pasyvieji parengimų lankytojai I 
yra labai svarbūs ir būtini. Tokia 
yra socialinių dalykų prigimtis, kad 
vieni iš kitų mokinamės, kad vieni 
kitais žavimės .Rašytojai rašo knygas 
ir dalijasi jomis su savo tauta ir per 
ją su visu pasauliu, kompozitoriai 
kuria dainas ir per talentingus dai
nininkus ir muzikantus atskleidžia 
garsų ir meliodijų pasaulį, dailinin
kai menininkai savo subtylius sielos 
pradus, jausmus išlieja spalvomis 
ant drobės ir jas išstato galerijose, 
parodose, kad visi matytų ir pasigro
žėtų, artistai be scenos ir publikos 
visai uždustų. Publika, visuomenė, 
bendruomenė augina talentus, kuria 
sąlygas jiems pasireikšti. Kūrėjas 
visados yra surištas su visuomene, 
su savo tauta iš kurios jis yra kilęs. 
Kiekvienas didelis kūrėjas visų pir
ma yra tautinis, o tik per jį jis tam
pa universaliu, visos Žmonijos pri
pažintu. Kas mėgina aplenkti tautinį 
pradą savo kūryboje, tas mėgina 
kūrinį sukurti be savo sielos. Tech
nika Žiūrovą stebina, bet siela tik 
sužavi ir patraukia.

Žymus mūsų filosofas Antanas 
Maceina vienoje vietoje taip yra 
išsireiškęs, kad Dievas į Žmoniją 
ateina per kultūrą. Talentingi kūry
bingi žmonės, tarsi kokia aureole 
būtų nušviesti, sublizga lyg neže
miška šviesa, pagauna žiūrovą ar 
klausytoją ir iškelia valandėlei iŠ 
pilkos kasdienybės i skaisčias aukŠ-- 
tumas, kad praregėtų naujus pasaulius.

Gyvendami išeivijoje mes stoko
jame tautinės kultūros perlų, pasi
juntame išdžiūvę kaip augalai be 
vandens. Nors universalinėmis ver
tybėmis vegetuojame,tašiau savo tau
tinėje sieloje jaučiame tuštumą ir 
todėl pilnos satisfakcijos niekados į 
negalime pajusti. Mums reikia savo 
tautinio atsigaivinimo. Tam ir yra 
Lietuvių Dienos. Būtini yra tokie 
parengimai, kuriuose galėtume atsi
gaivinti, sustiprėti, savo tautinę am
biciją patenkinti. Po to gyvenimas 
darosi lengvesnis, pilnesnis , pras
mingesnis, malonu darosi lietuviui j 
lietuvį susitikti, nereikia vienam nuo ; 
kito bėgti, slėptis, pačiam nežinant I 
kodėl.

Norėčiau paskatinti mielus 
“M.P.” skaitytojus jau dabar apsi- į 
spręsti dalyvauti A.L.D. Adelaidėje.

Laikas jau pradėti rūpintis atostogo
mis, susirašinėti su savo bičiuliais 
dėl nakvynių, arba užsisakyti vieš
bučius ir daugelį kitų reikalų reikia 
sutvarkyti, kad laiku ir be jokių 
trukdymų galėtumėte dalyvauti toje 
didžioje mūsų Šventėje. Žinokite, 
kad jūsų dalyvavimas visiems bus 
malonus ir kad jūs savo dalyvavimu 
prisidedate prie Šventės pasisekimo.

am 
***

ŽAIBO ĮSPĖJĖJAS
Švedijoje sukonstruotas pirma

sis pasaulyje žaibo įspėjėjas. 5 min. 
prieš įvykstant žaibo iškrovai, įsi
žiebia lemputė ir suskamba varpas. 
Įrenginys matuoja elektrostatinį 
lauką aplink save ir radijo pulsą, 
išskiriamą tolimų elektros audrų. 
Įtaisą numatoma naudoti gamyklose 
ir sandėliuose, kuriuose yra didelis 
sprogmenų kiekis. ***
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POKALBIS SU JONU MEILIŪNU 
APIE AUSTRALIJOS LIETUVIU 

FONDĄ.
Bendruomeninė veikla be lėšų 

neapseina. Be jų kai kurie darbai 
liktųsi neatlikti. Ieškoma paramos 
bendruomeninių namų skoloms mokė
ti, vykinamas vajus spaustuvės 
mašinoms įgyti, daromos rinkliavos 
kitokiems reikalams.

Remiama darbai visos bendruo
menės naudai, taip pat ir tie, kurie 
pasitarnauja atskiroms apylinkėms.

Nepaliaujamoms rinkliavoms 
vykstant, parūpo sužinoti, kaip eina 
Australijos Lietuvių Fondui lėšų 
kaupimas.

Pakalbintas ALF pirmininkas 
Jonas Meiliūnas noriai atsakė L 
paklausimus. Jo pasisakymai čia 
atpasakojami, antraštėlėse pažymė
jus keltuosius klausimus.

FONDO TIKSLAI
Apie Australijos Lietuvių Fondo 

tikslus, statuto necituojant, trumpai 
galima pasakyti: telkti lėšas ir, 
antra, jas skirstyti tautinės kultū
ros apraiškoms remti mūsų bendruo
menėje. Tai yra plačios apimties 
uždavinys, mus visus liečiąs.

Lėšos šiuo metu renkamos. Dar 
kiek laiko truks kol fondo kasoje 
atsiras bent $5000, kurie, fondo 
valdybos nuomone, įgalintų efektin
giau paremti darbą, reikšmingiau bend
ruomeniniam gyvenimui ar jo ateičiai.

LĖŠŲ TELKIMAS
įnašai į fondo kasą plaukia 

lėtai. Priežasčių esama visokių. 
Viena jų būtų, gal kiek per mažas 
įsisąmoninimas fondo paskirties 
svarbumu bei nepakankamas suvoki
mas reikalo sukaupti didesnių lėšų 
lietuvybei stiprinti.

Antra, fondo darbai yra orijen — 
tuoti ateitin, tad gal kam ir gali 
atrodyti, kad ruošimasis juos vykdy
ti esąs Šiuo metu neaktualus.

Trečia, fondas yra jauna orga
nizacija, tik paskutiniojo ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimo sudaryta, tad, 
matyt, dar nespėjo kiek daugiau iš
populiarėti.

Žinoma, lėtas lėšų plaukimas 
teikia rūpesčio, nes, palyginti, ne
daug laiko turima reikiamiems dar
bams atlikti.

Sutinkama, kad fondas per ma
žai "spaudžia” tautietį, vien tik 
kartodamas "Remk Australijos 
lietuvių fondą". Atminti reiktų, kad 
bėgamieji ir konkretūs reikalai auko
tojui atrodo būtinesni, negu ateities 
bendrieji poreikiai.

Gali būti, kad fondo kasa spar
čiai augtų, jeigu būtų pagarsinta, 
kuriems, būtent, reikalams numatoma 
aukotas pinigas išleisti.

LĖŠŲ NAUDOJIMAS.
UŽDAVINIAI

Konkrečių planų lėšoms skirsty
ti fondo valdyba šiuo metu dar ne
turi paruošusi, tačiau viena kita 
mintis tuo reikalu svarstoma, tyria- 
ma sumanymų svarba bei kuria eile 
jie atliktini. Galutiną žodį tais klau
simais tars pati bendruomenė ALB 
Tarybos suvažiavime.

Paremtinų reikalų yra daug: 
kiekviena tautinės bei kultūrinės 
veiklos sritis mūsų bendruomenėje, 
daugiau ar mažiau, nukenčia dėl lė
šų stokos. Ne visos apylinkės ir 
dabar yra pajėgios vien savomis 
pastangomis turimus ketinimus įgy
vendinti.

Vienas pirmesnių uždavinių ir 
didžiausių rūpesčių yra išsaugoti 
jaunimą tautiniai sąmoningais lietu
viais. Reiktų sudaryti jauniesiems 
tinkamesnę aplinką bendrauti, veikti, 
gyviau įsijungti į bendruomeninį 
gyvenimą.

Sudaryti palankesnes mokymo 
bei darbo sąlygas mokiniams ir mo
kytojams savaitgalio mokyklose — 
būtų kitas uždavinys.

Nuo ateinančių mokslo metų 
pradžios lietuvių kalba bus užskai
toma stojantiems į universitetus 
Viktorijoje ir Pietų Australijoje. 
Fondas ir Čia galėtų padėti tiems, 
kurie lankytų Švietimo ministerijos 
priežiūroje esančius lietuvių kalbos 
kursus pažymėjimui gauti.

Chorų, tautinių šokių sambūrius 
galima būti irgi medžiagiškai parem
ti, o ne vien pagyrimais liaupsinti. 
Reiktų pagalvoti ir apie tokių grupių

Turime prisiauginę nemaža gražių lietuvaičių. Štai jau antra šiais metais 
lietuvaitė išrenkama gražuole. S.m. birželio 29 d. Bankstowne Lietuvių Klube 
buvo išrinkta "Miss Lithuania” Valė Satkauskaitė, beveik tuo pačiu metu kita 
lietuvaite Veronika Surkaitė išrinkta "Miss Bankstown 1974 High School” 
varžybose. Abi mergaites yra iš Bankstovmo ir net toje pačioje Horton gatvė* 
je gyvena. Valio mūsų mergaites! Nuotraukoje pirmoji Valė Satkauskaitė, 
antroji Veronika Surkaitė.

vadovų parengimą bei paramą tiems, 
kurie bus senstanČiųjų užvadėliais.

Rūpėtų paremti taip pat ir me
nininkų, rašytojų, muzikų, aktorių 
kūrybą bei darbą.

Bandyti premijomis ir kitais 
būdais išugdyti naujus spaudos dar
buotojus, kad rašytas lietuviškas 
žodis nesuhyktų.

Lygiai svarbu būtą paremti ir 
rašytinius darbus lituanistinėmis 
temomis anglų kalba. Siąja kryptimi 
žingsnis padarytas dėka vieno tau
tiečio Žymios aukos.

Tai nėra išsamus sąrašas daly
kų, kuriuos bendruomenė per savo 
fondą galėtų paremti, sutvirtinti, 
išugdyti.

Tai yra reikalai, reikšmingi vi
sai bendruomenei, o ne šiaip jos ku
riai daliai.

TŪKSTANTIES DOLERIŲ
PREMIJA

Tokią sumą davė fondui tautie
tis, nesutikęs skelbti pavardės, kad 
fondas tą sumą paskirtų studijuojan
čiam jaunimui už darbą lituanistine 
tema.

Tikimasi, kad donatoriaus pre
mija paskatins besimokantį jaunimą 
susidomėti tautinės kultūros reiški
niais, paakins rašyti studijas iš 
lituanistikos.

Fondas yra paskelbęs taisykles 
premijai gauti.

Šiuo galima pranešti, kad fondo 
valdyba sudarė komisiją darbams įver
tinti ir premijai skirti.

Komisijoje, valdybos nario 
Alberto Zubro pirmininkaujamoje, 
sutiko būti prof. Algis Kabaila ir dr. 
Vytautas Doniela.

Melbourniškis Albertas Zubras 
mielai sutinka suinteresuotam pa
tarti dėl temos, padėti tiems, kurie 
norėtų pažinti atitinkamą mokslinę 
literatūrą.

AMERIKOS LIETUVIŲ FONDAS

Reikia gėrėtis Amerikos lietu
vių fondu. Tai finansiškai stipri 
organizacija, turinti kapitalo apie 
vieną milijoną dolerių. Kultūrinę 
veiklą remia iš gaunamų palūkanų, 
paties kapitalo neliesdama.

Nesitikima — bent Šiuo tarpu — 
mūsų fondan sutelkti didelių sumų ir, 
jas "užšaldžius”, naudoti tik jų 
palūkanas.

Nesame skaitlingi, nesame ir 
turtingi, tad tais požiūriais neprilygs* 
tame Amerikos lietuviams, tačiau 
savo duosnumu lietuviškam reikalui, 
greičiausia, mes neatsiliekame.

Amerikos lietuvių fondo pajėgiau' 
si rėmėjai yra profesijų žmonės, turį 
stambių pajamų. Nemažų pajamų fon
das turi ir iš tų, kurie daro įnašus 
pagerbti mirusių artimųjų atmintį.

įnašas fondui Amerikoje yra 
tapęs lietuvio savigarbos ženklu, 
prestižo dalyku.

ALF - BENDRUOMENINĖ 
INSTITUCIJA

Australijos lietuvių fondas orga
nizaciniai tvarkosi kitaip negu 
Amerikos lietuvių fondas. Tai nėra 
pavienių asmenų draugija, bet ben
druomeninė institucija, atsakanti, 
kaip ir krašto valdyba, prieš ALB 
krašto tarybą. Krašto Taryba renka 
fondo valdybą, ją kontroliuoja (priima 
finansinę apyskaitą), taria planą 
lėšoms skirstyti, nustato gaires jos 
veiklai.

Fondo valdyba tyrinėjo ir, pasi
telkusi australų teisės žinovą, svars- 
tė šio fondo įteisinimo klausimą.

Prieita išvados liktis bendruo
meninėje sąrangoje, nepramatant 
kokių teisinių kliuvinių savo veik
loje, kad ir, pavyzdžiui, palikimo 
atveju. Tereikia, kad testatorius nu
rodytų savo testamento vykdytojui 

kas, kiek, kam skiriama palikimo.
Kiek žinoma, ir kitos tautybės 

Šiame krašte panašiai tvarkosi su 
palikimais, užrašomais neįteisintoms 
neregistruotoms organizacijoms. Jų 
neturėta jokių sunkumų palikimams 
gauti.

Išvadoje tektų pastebėti, kad 
mūsų fondas sava struktūra yra tin
kama esamose sąlygose.

FONDO ATEITIS
Fondo steigimo faktas rodo, kad 

randama reikalo sutelktomis lėšomis 
planingai ir sistemingai rikiuoti mūsų 
kultūrinį reiškimąsi.

Kaip sakyta, fondas yra bendruo' 
meninė organizacija, tarnaujanti 
bendruomenės interesams, tad ir 
jos ateitis pareina pačių bendruo
menės narių sąmonės lygio.

Fondas savo uždavinį atliks, 
jei ir toliau tikėsime savos kultūros 
gyvavimo būtinumu kitos kultūros 
aplinkoje.

Toji aplinka mus, mūsų vaikus 
kasdien veikdama, įtakoja tautinę 
asmenybę, jos formavimąsi — tuo 
kristalizuojasi Australijos lietuvis. 
Jis bus kitoks, nei tas tautietis, 
kuris auga gimtoje žemėje ar kuriame 
kitame kontinente.

Gyvenimiškoji realybė reikalau
ja ir kitokių, ne vien įprastinių ar 
tradicinių veiklos būdų atsineštoms 
tautinėms vertybėms išsaugoti.

Reikalinga turėti ir pajėgų 
Australijos lietuvių fondo iždą.

MŪSŲ VISŲ REIKALAS
Fondo pirmininkas pokalbį baigė 

šiaip: — ne vien žodžiais, bet ir 
įnašais fondo iŽdan bei tikslingai 
paskirstytą medžiaginę paramą galime 
sutvirtinti lietuviškos kultūros ap
raiškų tęstinumą šiame krašte: — ne
derėtų užmiršti, kad Australijos 
lietuvių fondas yra mūsų visų reika
las.

(EN)
***
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DEMAGOGIJOS RECEPTAI
Vis dažniau politiniame gyvenu 

me susiduriame su vardu — demogo— 
gas. Dažnai sutinkame žmonių, kurie 
nei už mus kitus išmintingesni, nei 
mokytesni, tačiau jie pirmauja ir s to* 
vi aukščiau. Jie savotiškai gudresni. 
O jei kuris paklausiame, kas jie 
tokie, kad jiems pirmenybė priklau
so; neretai gauname atsakymą, jog 
jie esą demagogai.

Kas per žmonės - demagogai? 
Kaip tapti demagogu?

Išvertus iš senovės graikų kal
bos, demagogas reikštų - liaudies 
vadas. Ankstyvose graikų demokrati
jose, ypač miestvalstybėje Atėnuose, 
demagogas buvo pilietis, kuris pagal 
savo padėtį, o svarbiausia iškalbą, 
turėjo sprendžiamąjį balsą ir nepa
prastai didelę įtaką tarybose. Su 
krikščionybės atėjimu ir valdymą 
perėmus iŠ Dievo Malonės vienam 
valdytojui, viskas, kas priminė 
pagoniškas demokratijas, buvo 
paskelbta blogiu ir žodis - demago
gas - pateko į blogų ypatybių sarašą. 
Nuo tada demagogas tapo kurstytoju, 
melagiu ir bendrai visokių nepadorių 
politinių košių maišytoju. Pavyzdžiui 
tarp 1819 ir 1848 metų, visiems, ku
riems kunigaikščio Mettemich’o poli
tika nepatiko, buvo prikergiamas žo
dis — demagogas. Vokietijoj buvo 
įsteigtas specialus komitetas tam
siems demagogijos darbams išaiškinti. 
Kol pagaliau Europoje, mūsų taip tur* 
tingoje liaudies vadais epochoje, 
demagogo reikšmė tapo galutinai 
nustatyta. “New National Dictionary” 
demagogą, ženklina, kaip žmogų, kuris 
apeliuoja į jausmus, bet ne į protą. 
Sutikdami su NN Dictionary tokį 
demagogą ir palikim.

Šių dienų demagogijos meno adep* 
tai griebiasi Įvairiausių priemonių, 
kad išlaikius tam tikrą jiems norimą 
padėtį tautiečių tarpe, nors tai būtų 
priešinga teisingumui, moralei ar 
net gerbūviui. Jie dažniausia yra 
aukštai kvalifikuoti liaudies mulkin
tojai. Visų laikų žmonių kvailintojai 
turėjo vieną svarbiausią ginklą — 
baimę. Baimė — motina tamsių religi* 
jų ir visų ginklo režimų. Prityręs 
demagogas moka sukelti baimę ir 
susipratęs tautietis gali labai išsi
gąsti savo tautiniu nesusipratimu. 
Demagogas, vienas vienintelis, galįs 
tautietį atvesti į tikrąjį politinį ke
lią. Jis vienas žino paslaptis, kaip 
kovoti ir kaip laimėti; tačiau labai 
dažnai vargšas demagogas 1974 me
tais gąsdina 1924 metų įvykiais ir 
citatomis.

Viena baimės rūšis - būti išskir
tam iš bendruomenės, iš bendro gal
vojimo. — "Valdyba jaučia, jog kiek
vienas sveikai galvojantis tautietis 
šiam žygiui pritars”. —Kiektautiečių 
išdrįs nepritarti, bijodami pasirodyti 
esą nesveiko galvojimo? IŠ kito taško 
į problemą žiūrint, Žygis tikrai nepri- 
tartinas ir pačios valdybos galvoji
mas nelabai sveikas. Tokių "žygių” 
pas mus pasitaiko.

Antrasis demagogo tarnas ir 
ginklanešys yra šmeižtas. Garbę ir 
gerą žfnogaus reputaciją demagogas 
vertina labai aukštai. Norėdamas sa
vo garbę išlaikyti tinkamoj ir jam bū
tinai reikalingoje aukštumoj, dema
gogas jaučia tiesiog prievolę savo 
oponento garbę sumažinti; ją gerai 
apipešioti arba net visai nuplėšti. 
Šiuo metu veiksmingiausias garbės 
plėšimo metodas - apšaukti komu
nistu. — "Mes einame tiesiu keliu. 
Mes vedame politinę kovą taip, jog 
kiekvienas mato ir įvertina” — Kur 
eina, ką veda ir su kuo kovoja? 
Arba: - Mes atėjome, matėme ir gir
dėjome, kas tenai vyko ir supratome, 
jog mums tenai ne vieta. — Papūsta 
miglos, sukurtas šmeižto klimatas ir 
demagogas turi neribotas galimybes 
nepasitikėjimui ugdyti.

Piliečių mulkintojai aukščiau
siame elemente, jeigu jie gali su
rasti asmeniškų šmeižiamojo trūkumų. 
Nepakankamas religingumas arba že
mesnė socialinė kilmė. Asmeniškų 
trūkumų iškėlimas aiškiai matomas 
kino industrijoj, ypač kriminalinėse 
serijose. Pav. Vakarų Šnipas: "Brown 
buvo mažas ir atrodė panašus į paukš
tį. Su akiniais jis atrodė panašesnis 
į banko tarnautoją, negu į tą, kas jis 
buvo: prityręs, kietas ir žiaurus 
organizacijos vadas”. Rytų šnipas 
"Ivan Kamovski buvo mažas, storas 
Žmogutis, su smaila barzdele ir t.t.” 
Demagogiška "Fairness”: abu šni
pai žemo ūgio. Kartais ir grožis turi 
lemiančios reikšmės. Nelabai seniai 
vienai poniai buvo primetamas kal
tinimas nešvankaus leidinio redakci
ja. Kaltintojas net apsiseilėjęs, 
"driblindamas” maistą ant smakro ir 
krūtinės rėkė, jog ponia priedo dar ir 
negraži. Gaila, rėksnys nepažvelgė 
į veidrodį, šito demagogo metodas 
buvo likęs jau paskutiniuoju šiaudu; 
rėkti — perrėkti, pirštą atkišus juok
tis - išjuokti. Šis metodas pats 
žemiausias demagogijos principas ir 
naudojamas submentaliteto žmonių.

Trečiasis demagogijos princi
pas - apgaulingos insinuacijos. Po 
šiuo principu randasi visi demagogi
jos praktikoj naudojami ginklai. 
Patriotizmas yra gana svarbus pro
fesionalo kvailintojo ginklas, nes i 
jis tik vienas žino, kaip geriausia 
tautai patarnauti ir kaip ją išvaduoti. 
Jo partijos linija vienintelė. Demago
gas visada, beveik be išimties nau
doja konjunktyvą: "Kaip mano pre
zidentas ir dėdė sakytų . . .” kuriam 
sunku pasipriešinti. Arba: “Na, jeigu 
tą Vincas Kudirka girdėtų, apsiverstų 
tūkstantį kartų kape”. Kas patikrins?

Žmonių jausmus visada labai 
imponuoja faktų skaičiavimas ir įro
dymas, todėl geras, savo grašio ver

UŽ LIETUVOS LAISVĘ KOVOKIME -
TAUTOS FONDUI AUKOKIME

tas demagogas visada turi eilę faktų 
ir skaičių, kuriuos jis pirštais gali 
vesti nemirktelėdamas. Prieš užmig
damas susirinkime pilietis bus tikrai 
nustebintas demagogo profesionaliu 
dalyko žinojimu. Jis pasistengs at
lyginti pasitikėjimu ir paves demago
gui tvarkyti keblius finansinius rei
kalus. O jeigu demagogas ir nelabai 
dalyką supranta, jis visada gali pa
sakyti: — Čia skaičiai patys kalba 
UŽ save!!

Demagogai visuomet yra kiti. 
"Niekas, bet niekas visoj bendruo
menėj net negali pasiekti mūsų lais
vės troškimo, tėvynės meilės teisin
gumo, gerų norų ir aukštų sugebėjimų 
aukštumos. Ką mes duodame, tas yra 
vienintelis geriausias. Ką kiti duo
da? . . . Na, kaip ten bebūtų, bet 
"not good enough”.'.

O jeigu kokiame susirinkime ir 
išgirsta demagogas "buu” ar Švilpi
mą, užtenka pasakyti, jog yra inteli
gentas ir paklausti, ar "buu” baigęs 
gimnaziją ir kokią? Demagogijos 
tema plati.

O. Areimaitė
***

APIE ŠILKĄ
Senovės legenda byloja, kad 

nuostabias Šilkaverpio kokono savy
bes-pirmoji pastebėjo kinų imperatorė 
Si Ling-ci. Kartą, kai ji gere arbatą 
sode, į jos puodelį įkrito kokonas. 
Norėdama jį išgriebti, ji patraukė 
už styrojusios kokono gijos ir paste
bėjo, kad kokonas lengvai išsivynio
ja. Taip buvo gautas pirmasis Šil
kinis siūlas.

Šilkininkystė atkeliavo į Europą 
per Bizantiją (tikriausiai daugeliui 
žinoma istorija apie du vienuolius, 
Indijoje pavogusius šilkaverpių 
kiaušinėlius ir parsivežiusius tuš
čiavidurėse lazdose), Arabų kraštus 
ir Ispaniją. Tačiau Europoje šilkas

POETUI
Liko tavo tiktai žodžiai,
Sunkūs,
Lyg paminklai išvartyti
Ten, kur baigias pievų žaluma.
Tavo viltys,
Lyg akmens kalnai . . .
Širdį savo tu, kaip riekes duonos
Elgetos maišau surinkęs 
Svetimiems išdalinai.
Dabar vientik žodžiai
Akmeniniai, nebylūs
Griausmingoje tyloj.

Pajauta

labiau paplito tik XIII a.
Mūsų laikais cheminės sintezės 

laimėjimai susilpnino natūralaus šilko 
pozicijas. Tačiau ne visada sintetika 
gali pakeisti natūralų šilką. Natūra
laus Šilko atsparumas tempimui yra 
didesnis už plieno ir kiek mažesnis 
už kaprono; šilkas elastingas, at
sparus .aukštoms temperatūroms. La* 
bai geros higieninės šilko savybės; 
jis higroskopiškas, net 30% drėgmės 
turi Šilko gaminiai čiupinėjant 
atrodo sausi.. Dėl to drabužiai iŠ 
natūralaus Šilko, ypač karšto klimato 
kraštuose, yra daug sveikesni už 
sintetinius.

Natūralūs Šilkas plačiai pritai
komas technikoje. Tai puiki elek— 
troizoliacinė medžiaga. Iš to gami
nami ploniausi tinkleliai ir filtrai, 
parašiutai ir stygos muzikos instru
mentams. Chirurgai taip pat dažnai 
vartoja šilką, mat, kai kuriose opera
cijose Šilkinės siūlės yra nepamai
nomos.

Dabar ieškoma natūralaus šilko 
ir sintetikos "bendradarbiavimo” 
būdų. Audiniai iŠ natūralaus šilko 
ir sintetinių siūlų yra pigesni ir 
patogesni dėvėti. Antra vertus, tokie 
audiniai atpigina natūralaus šilko 
savikainą, nors išlaiko jo higieniš- 
kūmą. Šilkininkystės “Achilo kul
nas” — sezoniškumas, nes Šilkiniu* 
kystės Įmonės dirba tik po 3 - 4 mėn. 
per metus. Dabar ieškoma būdų, kaip 
išvengti sezoniškumo. Pvz., gerai 
būtų, maitinti Šilkaverpių vikšrus 
ištisus metus. Reikia tik išmokti 
konservuoti šilkmedžio lapus arba 
sukurti jų pakaitalą — dirbtinį mais
tą. Šia kryptimi dirba daug TSRS, 
Japonijos, Rumunijos ir kitų šalių 
mokslininkų. Jau gautas pirmasis 
natūralūs Šilkas iš dirbtiniu maistu 
užaugintų šilkaverpių.***

'’MOLINIAI ŽMONĖS”
Kartą per metus iš visos Papua 

teritorijos susirenka gentys į Maunt— 
hageno miesčiuką švęsti sing — sing 
šventės. Sing — sing prasideda pasku
tinį rugpiūčio šeštadienį, tačiau 
kandepo, cimbo, chevo, lajagapo ir 
dar dešimčių didelių ir mažų genčių 
žmonės savo namus palieka jau prieš 
savaitę. Jie keliauja per kalnus, upes 
ir neįžengiamomis džiunglėmis apau
gusias pelkes. Dieną kelionė, naktį 
poilsis prie laužo. Kai keleiviai 
užmiega, keliuose pasirodo moliniai 
žmonės.

Moliniai žmonės — asaro gentis 
— gyvena vakariniame Asaro upės 
krante. Savo kaimuose jie paprasčiau* 
si žmonės iš kūno ir kraujo. Tačiau 
svetimiems jie tepasirodo su didžiu
lėmis moliūgo formos pilko molio 
kaukėmis.

Asaro žmonės vaikšto mažutė* 
liais Žingsneliukais, vilkdami kojas 
žeme, rodos, kad jie ne eina, o šilau* 
žia, tolydžio apmirdami ir baikščiai 
apsidairydami. Niekas niekada nėra 
girdėjęs jų balso: svetimų akivaiz
doje šie žmonės tarpusavyje aiškina* 
si tiktai ženklais. Niekas nežino, 
kodėl jie dėvi kaukes ir taip keistai 
vaikšto. Vieni mano, kad asaro žmo
nių išvaizda ir judesiai apgauna 
piktąsias dvasias. Kiti teigia, kad, 
garbindami žemės dvasią (tai vi
siems tose vietose žinoma), gyve
nančią Asaro upės pakrantėse, jie 
žemės kauke nusipelną galingosios 
dvasios globos svetimose vietose, 
tarp svetimų žmonių.

Tačiau visa tai tik spėjamai, 
nes patys moliniai žmonės apie sa
ve patys niekam nepasakojo. Niekas 
netgi nėra girdėjęs jų balso.......

***
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
A. Mauragis

(TĘSINYS)

KELIONĖ [KANADĄ,
Pas Done jau buvau apsipratęs 

kaip namie, ir kai dabar reikėjo ruoš
tis naujai kelionei į Kanadą, kažkoks 
mažas susijaudinimas dilgino pašir
džius, vokiečiai pasakytų - Reise 
Fieber. Iš tikrųjų jaučiausi keistai: 
ir gaila buvo tos vietos palikti ir tų 
Žmonių, iš kurių tiek daug širdies 
patyriau, ir norėjosi kuo greičiau iš
važiuoti.

Sočiai pavalgę pusryčius nesku
bėdami išvažiavome į Hartfordą. 
Done išpalengva važiuoja, jai čia 
visi keliai, visos, vietos Žinomos. 
Ji man pasakoja, aiškina. Aš žval
gausi ir darau palyginimus,Čia Ameri
ka labai panaši į Žemaitiją, tik ži
noma, keliai ir pastatai skiriasi, bet 
gamta • kalneliai, slėniai, miškai 
dangus ir toji gamtos dvasia, kuri 
yra virš visa ko,stipriai mane veikė, 
primindama man Žemaitijos peisažus, 
rodos, kad važiuočiau per seniai maty
tas vietas.

- Štai jau gali matyti auksinius 
Hartfordo miesto bokštus • pastebė
jo Done.

Ir tikrai saulėje blizga auksi
niai bokštai, suskaičiau jų tris.

- Hartfordas dėl Šitų bokštų 
vadinamas auksiniu miestu. Šis 
miestas yra garsus, netik kaip vals
tijos sostinė, bet Čia yra Amerikos 
draudimo bendrovių centras, anks
čiau Čia buvo literatūrinio gyvenimo 
ir spaudos centras, čia gyveno gar
sus rašytojas Mark Twain, čia lei
džiamas seniausias Amerikos laikraš* 
tis “Hartford Courant”.

Lietuvių čia gyvena apie 
6000, turi daug įvairių organizacijų— 
Šv. Trejybės lietuvių parapiją, gra
žią, bažnyčią, mokyklą ir savo pilie
čių klubą.

Tenka stebėtis Amerikos lietu
viais ir jų veikla, kiek teko matyti, 
visur jie turi įsigiję didelę bendrą

DRAUGAS AR PRIEŠAS?
Atkelta iš 1 psl.

Turime ir daugiau 
atvykusių lietuvių iš Lietuvos, bet 
jie yra skirtingos kategorijos ir savo 
darbą atlieka tyliai, nesireklamuo- 
dami, nesukeldami didesnio mūsų 
tautiečių susidomėjimo, nes jiį tiks
las yra daugiau mokslinio pobūdžio, 
nesurištas su imigrantais ar jų veikla.

Solistas E. Kaniava atvyko visai 
kitomis sąlygomis .ir tikslais. Gal 
tiktai praleisti vasaros atostogas, 
kaip rašoma “Mūsų Pastogės“ 2 8 
numeryje, trumpoje žinutėje? Vistik 
jo apsilankymas paliks tam tikras 
drumzles ir nuosėdas, kurias mes 
patys turėsime išsivalyti. O jų liks, 
tegul tuo nieks neabejoja, nes jau 
dabar vyksta trintis, kuri įneš mūsų 
gyveniman nesantaikos, nepasitikė
jimo, įtarimo ir kitokių mūsų bendruo
menei nepalankių nusidavimų.

Klaidinga būtų išeiti prieš orga
nizuojamus koncertus ir jų rengėjus, 
nes tai būtų perlengvai pasiektas 
tikslas — sukiršinti mus savo pačių 
avilyje. Be to, tokią akciją nevisi 
rems, pritars ar pagaliau supras.

Pažvelkime į visa tai blaiviomis 
akimis. Koncertai, kuriuose dauguma 
dainų bus liaudies ir šiaip gana pa— 
trijotiŠkos minties persunktų, negir
dėtų, nevienam sužadins savo krašto 
ir gimtinės ilgesį, gal net prikels 
blėstančią tautiną sąmonę ar uždegs 
meilę netik lietuviškai dainai, bet ir 
visakam kas lietuviška, bet kartu 
slopins pasipriešinimą prieš okupan
tą,prieš pripažinimą esamos padėties, 
įtaiguos tampresnio ryšio, gal net su 
oficialiomis įstaigomis užmezgime, 
sugestijonuos paklusnumą vedamai 
Lietuvoje rusinimo politikai ir t.t. ir 
t.t. Kai kas pro Šias visas blogybes, 
įžiūrės vienitėlę viltį atsispirti asi
miliacijai, kuri lygiai su nemažesnė
mis pagundomis mus spaudžia.

Tai visa yra nelengva įžvelgti ir 
suprasti, nes gražiai paslėpta, įpinta 
ilges;in ir nostalgijon. Tai gerai 
Žino okupantas, nes ne pirmi metai 
jis tiesia savo letenas į i užsienį.kad 
užčiaupus ten gyvenančių laisvėje 
bumas, kurios nepaliaujamai liudija 

nuosavybę vienokioje ar kitokioje 
formoje, ypač tvirtai yra įsikūrusios 
parapijos. Deja, šiuo metu daug to 
turto stovi dyko, nebeišnaudoja pil
nai, dėl to, kad lietuviai bėga iš 
miesto centro į pakraščius ir net į 
kaimus, ieškodami saugesnio ir 
ramesnio gyvenimo. Mano noras aps 
lankyti p. Ustjanauskienę pasirodė 
neįvykdomas. Miestas didelis, kol 
mes ją susirasime, praeis laiko, o, 
be to, ji turi krautuves, kurias pati 
prižiūri, Šiokiu laiku pas ją atvykti, 
tai būtų tik laiko gaišinimas jai, o 
be to, mes turime tik dvi valandas 
iki lėktuvo išskridimo .taip kad per 
tokį trumpą laiką galime nesuskubti 
du zuikiųpagauti.

Važiuojame į Breadly aerodromą, 
jei bus. laiko,ten dar pasižvalgysime, 
visos vietos man naujos ir įdomios.

Nežinau, kaip toli Breadly aero
dromas nuo Hartfordo, bet mes važia
vome dar valandėlę besigrožėdami 
gražiom apylinkėm. Aerodromas lau
kuose, jokio miestelio aplinkui 
nematyti. Pastatai nedideli. Nešu 
čemadaną pro duris ir skaitau: "No 
bare feet allowed”, manau, kas Čia 
basom kojom galėtų vaikščioti, ar 
skraidyti, nebent Indijos fakyrai, bet 
čia juk Amerika? Tuo laiku, kai aš 
buvau Amerikoje, mergaitės nešiojo 
tokią trumpą palaidiniukę, kad vos 
krūtis; pridengia, o juosmuo • pilvas 
visai plikas nuogas; vyrų mačiau 
vaikščiojant ir basų. Tai itokia jau 
mada. Bet jei vyrų basų neįleid'žia, 
tai kodėl mergaites plikom bambom 
Įleidžia? Koks čia naujaę potvarkis, 
kokia čia lygybė?

Atėjo laikas atsisveikinti su 
Done. Liūdna, griaudu, ji verkia, o 
ką man daryti? Ir man liūdna ją 
palikti, tiek daug ji man širdies 
parodė, tiek gražių atminimų prikėlė. 
Pabučiaviau stipriai ir palikau ją 
verkiančią,o pats išpalengva nuėjau 
į lėktuvą. Greitai lėktuvas pakilo ir 
aš daugiau jos nemačiau.

jų niekšybes, žiaurumus ir priespau
dą.

Nelengva yra atsukti nugarą tau
tiečiui, ypatingai atvykusiam iš Lie
tuvos, jį ignoruoti, daryti jam prie
kaištus dėl dabartinės krašto padė
ties. Jis pats puikiai žino mūsų jaus
mus ir nusistatymą. Juk virš dvide
šimt metų yra kalama Lietuvoje apie 
išeivių nuotaikas ir “kovas“ ir bai
sius “nusikaltimus”, padarytus pla
čiajai tėvynei. Jau seniai esame 
paskelbti komunistinės ir rusiškos 
santvarkos priešais. Už akių esame 
pasmerkti sunaikinimui; bet kur, bet 
kada ir bet kuriomis priemonėmis. 
Šiandien tai garsiai nebelinksniuo— 
jama, bet tegul pasitaiko proga. Pa
justume visu nuogumu Žiaurią, dauge
liui iš mūsų vyresniųjų gerai pažįs
tamą, rusiška, brutalumą ir žvėrišku
mą.

Daug buvo ir dar bus "šiuo klau
simu diskutuojama ir rašoma. Šiais 
metais Adelaidėje net šia tema pra
vestos Lietuvių Studijų Dienos. At
rodo, kad ir ten nesurasta išeitis, 
nenustatyti keliai, kuriais žengdami 
išvengtume priekaištų ir nesantai
kos, ir pasiliktume broliais su krašte 
esančiais, lygiai kaip ir išeivijoje 
gyvenančiais lietuviais.

Turime prisiminti, kad mūsų tau
tos laisvė nerūpi svetimiesiems. 
Naivu būtų galvoti, kad amerikiečiai 
ar australai mums padės ją atgauti. 
Jiems mes tik tiek reikalingi, kiek 
esame jiems naudingi, nes savo bėdų 
jie turi nemažiau už mus pačius.

Solisto E. Kaniavos koncertai 
yra organizuojami Melboumo Lietu
vių Čiurlionio Diskusijų klubo. Jie 
atrodo vyks visose didesnėse lietu
vių kolonijose. Jau šiandien nevie
nas sau stato klausimą; “Ar man 
eiti ar neiti?“. Atsakymą nešiojame 
kiekvienas savo Širdyje ir niekas 
mums jo tokio, kokio mes norėtumėm 
neduos. Prisiminkime kas esame? 
kokie yra mūsų tikslai? tada ir atsa
kymas savaime atsiras.

V. Kuoras
***

Švari sąžine nebijo kaltinimų.
Anglų priežodis

Lėktuvas nedidelis, keliasdešim
čiai Žmonių.ir nepajutau kaip paki
lome virš žalio miško. Dabar aš turė
jau progos pažiūrėti iš viršaus į 
Amerikos žemę. Ir vėl krenta į akis 
keliai, tiltai,kurie vingiuoja per visą 
kraštą. Stebėjausi kad tiek daug 
miško, tiek daug upių, ežerų, o taip 
maža sodybų, miestelių. Sunku įsi
vaizduoti, kad Amerika turi tiek daug 
tuščios erdvės. Po valandos skridimo 
jau matėsi Buffalo miesto apylinkės 
ir pats miestas.

Buffalo aerodrome mane sutiko 
Edvardas Bliumas su ponia. Malonu 
kai jauti globą ir Šiltą žvilgsnį į 
tave nukreiptą, kai tavęs kas laukia 
su šypsena. Taigi džiaugiuosi susi
tikęs tuos savo naujuosius pažįsta
mus. Sakau naujuosius, nes p.p. Bliu* 
mus tik antrą kartą matau. Pirmą kar
tą prieš metus juos buvau sustikęs 
Sydnejuje pas Edvardo seserį p. 
Rozitą Bliumaitą Pukienę. Ponia 
Rozita, savo svečiams iš Kanados 
pagerbti, pakėlė puotą ir prikvietė 
savo bičiulių, teko dalyvauti ir man,ir 
susipažinti su kanadiečiais. Sekan
čią dieną jie mane revizitavo ir taip 
užsimezgė maloni pažintis. Senti
mentą p. Bliumui turėjau iš seno, 
mat,pažinau jo tėvelį advokatą Bliu
mą Kybartuose, o su p.p. Pūkais, 
gyvendami Sydnejuje, draugaujame 
nuo seno. Taigi draugystė yra bran* 
gus daiktas ir aš dabar ją, labai 
pajutau.

Po malonaus susitikimo nutarė-

- Ar tai čia didžiausias pasaulio Niagaros krioklys?
— Taip, čia didžiausias pasaulio krioklys, — patvirtino p. Elena Bliumienė.

SPAUDA
NAUJOS KNYGOS

Ką tik iš spaudos išėjo “Drau
go” premijuotas romanas NAUJŲJŲ 
METŲ ISTORIJA , parašė Birutė 
Pūkelevičiūtė. Modemiškas Kazio 
Veselkos viršelio apvalkas. Knyga 
182 psl., kaina $4.50

Nidos leidykla išleido Bronio 
Railos PAGUODĄ, akimirksnių kro
nikos 4. Viršelis dail.KostoJezersko. 
428 psl. kaina $5.00.

Nidos leidykla išleido Liudo 
Dovydėno PAŠIURPO MANO VEL
NIAS, novelės 235 psl., kaina $3.50.

Vaga Vilniuje išleido J. Lanku
čio antrąją pataisytą laidą VINCO 
MYKOLAIČIO PUTINO KŪRYBĄ. 
Knygos tiražas 20,000 egz. Pirmoji 
laida buvo atspausta 1961 m.

Jonas Gailius IŠTIESTOS RAN
KOS, BUITIES KLAUSIMŲ SVARS
TYMAS. Knygą išleido ir iliustravo 
Bičiuliai, 231 psl., kaina nepažymė
ta.

Liudas Dovydėnas KARALIAI 
IR BULVĖS, pasakos. Viršelis dail. 
Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. 
211 psl., kaina $4.50.

LITUANISTIKOS DARBAI III, 
redagavo Vincas Maciūnas, išleido 
Lituanistikos Institutas: 2422 W. 
Marquette Rd. Chicago, Ill. 60629 
U.S.A. Knygoje rašo: Pranas Skar
džius, Vincas Maciūnas, Petras Joni
kas, William R. Schmalstieg, Rimvy
das Šilbajoris, Julius P. Slavėnas,

me kiek apžiūrėti Buffalo miestą. 
Čia yra didelė chemikalų ir transų 
industrija, todėl ir miesto kvapas 
jaučiamas, Šiaip jau miestas papras*
tas ir nieko jame ypatingo neradome, 
kas būtų galėję, patraukti turisto akį. 
Prieš persikeliant per tiltą į Kana
dos pusę, Edvardas nusipirko turisto 
teisėmis degtinės, nes ji Čia esanti 
pigesnė kaip Kanadoje. Tiltas per 
Niagaros upę gana ilgas ir įspū
dingas. .Pervažiavus tiltą, tuoj sie
nos kontrolė patikrino mano pasą ir 
davė prašomam laikui leidimą apsi
stoti Kanadoje. Jokio asmeniško pa
tikrinimo nedarė, o tik pažiūrėjo į 
butą. Nuo Buffalo iki Niagaros kriok
lio 35 km., kelias labai gražus, va
žiuojame krantu—iš dešinės pusės 
Niagaros upė sriauniai teka, iš kai- 
rės-ūkininkai, trobesiai stovi ir dide
lės elektros jėgainės. Aplinkui jokių 
kalnų nematyti, tai iš kur Čia galėtų 
būti tie dideli kriokliai. Edvardas 
sako, kad mes jau nebetoli krioklio, 
o aš jo nematau ir negaliu įsivaiz
duoti . kaip jis Čia tose lygumose,,' 
tame miesto centre galėtų būti. 
Žiūriu į upę, vanduo tuo pačiu grei
čiu slenka pirmyn, Kai jau visai arti 
privažiavome krioklio, ponia Elena 
sako: “žiūrėkite, va, ten kur tie 
vandens garai... va, ir vaivorykštė 
stovi ant krioklio". . “Bet,ponia, 
aš tenai nematau jokio krioklio”. 
“Jo iš Čia nematysite, jis krenta 
į duobę, va, šitos visos upės van
duo staiga netenka vagos, ir visa 
vandens masė krenta į bedugnę, bet 
tą bedugnę pamatysime tik privažia
vę pačią duobę”.

(bus daugiau)***

Bronius Vaškelis ir Povilas Rėklai
tis 307 psl., kaina nepažymėta.

Nijolė Jankutė NUO DEVYNIŲ 
IKI PIRMOS, dienoraštis, knyga 
tinkama naudoti lituanistinių mokyk
lų mokiniams. Viršelis dail. Nijolės 
Vedegytės — Palubinskienės. Knygą 
išleido Akademinės Skautijos Lei
dykla. 144 psl., kaina $3.00.***

“The Australian” dienraščio 
skelbime (15.6.’74) nurodoma,Ukrai
noje politiškai persekiojamųjų gyny
bos komitetas išleido V. Morozovo — 
Raportas iŠ Berijos koncentracijos 
stovyklų. Knygoje esą aprašytos 
Šiurpios scenos iš Sov. Sąjungos 
koncentracijos stovyklų. Vieno įvy
kio, buvusio 1956 m., liudytojais 
lietuviai. Knygos, parašytos ukrainie' 
niečių disidentų Sov. Sąjungoje, o 
taip pat ir kitų, tomis pat temomis 
autorių leidiniai, Australijoje plati
nami P.O. Box 38, Glenfield, N.S.W. 
2167. Ten gaunami ir katalogai.***

New Yorke, Metropolitano mu
ziejaus Egypto skyriuje, yra iškabin
tas papyras, rašytas 2150 m. prieš 
Kristų. Jo tekstas skamba taip: “Pa
saulyje nieko nėra brangesnio ūž kny
gą. O, kad aš mokėčiau išmokyti jus 
mylėti knygą labiau negu motiną! 
kad aš pajėgčiau išskleisti prieš jū
sų akis jos grožį! Knyga — branges
nis daiktas už viską. Jūs privalote pa
lenkti savo širdis knygai”. D-gas.
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PLETKININKES
Jos atėjo abi kartu. Matyti iš 

anksto buvo susitarusios mane ap
lankyti. Duktė jas pamačiusi išsi
gando; vargšė nežinojo ką bedaryti. 
Abi moteriškės mieste gerai pažįs
tamos, labai retai kur laukiamos ir 
vadinamos pletkininkėmis. Atėjo juod- 
vi manęs — ligonės aplankyti. Abi 
netoliese gyvena, todėl . . . na, juk 
nesunku. Laiko turi abi pakankamai.

Atėjusios juodvi neklausė ma
nęs, kaip sveikata, ar kitaip nepasi— 
teiravo apie mano gydymąsi. Aišku, 
aš sveikatos jau nebeturiu, nes 
mano liga terminalinė, tačiau turiu 
įsitaisius standartini atsakymą, jog 
yra dar daug vilties. Žinau, gerai kad 
visi mano lankytojai irgi gerai Žino, 
jog nėra jau jokios vilties. Pletkinin- 
kės (taip vadinsiu jas toliau) mano 
sveikata visai nesidomėjo. Jos man 
pasakojo apie savo sveikatų stovį, 
kuris buvo toks, jog jau gulėdama 
vadinamajame mirties patale pasiju
tau daug stipriau. Jos turėjo kur kas 
daugiau ligų už mane. Tikrai, pasi
jutau turinti už jas daugiau vilties 
pasveikimui.

Nemačiau jų akyse gailesio 
man, užuojautos ar liūdesio. Juodvi 
juokėsi ir garsiai kalbėjo. Jų traškaus 
balso buvo pilnas kambarys, jų juo
kas atsimušė į palatos sienas ir per 
langą, per duris veržėsi Į balkoną. 
Jos buvo tik dvi ir ne taip jau dide
lės moteriškės, tačiau kambarys tapo 
pilnas, sklidinai pilnas.

Juodvi buvo žinomos, jų buvo 
bijomasi. Juodvi tos tikrosios plet- 
kininkės, kurios viską Žino, nuo kurių 
niekas nepabėga, joks nuotykis, jo
kia nuodėmė, joks ž'ygdarbis. Jos 
išgvildena gyvenimą bendrai ir kiek
vieno žmogaus atskirai. Jos žino 
visų praeitį, dabartį ir žino, kas bus. 
Žino, kas išeis “ant gero” ir kas 
bus blogai. Žino, kas su žmona ba
rasi, kas turi neturi pinigų, kas kur 
ką perka ar parduoda. Žino, kaip 
kokie žmonės sukasi, kaip tvarkosi. 
Žodžiu, jos žino kiekvieno Žmogaus 
kiekvieną gyvenimo posūkį ir žingsnį.

Abi sėdėjo iŠ abiejų mano lovos 
Šonų ir aš atsidūriau jų kalbos vi
duryje. Jų Žodžiai ir balsas ėjo per 
mane riedėdami ir paliesdami mano 
krūtinę. Atrodė, jog tik ranką ištiesti 
tereikia ir galėsiu jų žodžius pri
glausti, galėsiu glamonėti. Užsimer
kiu. Juodvi staiga nutyla. - Gal 
varginam? — Klausia.

Ne, ne. AŠ tik truputį. Kalbėkit, 
kalbėkit? - Taip baisiai noriu tik 
klausytis. Iš pradžių juodvi prislo
pina balsą kaip visada prie snau
džiančio ligonio, bet ilgainiui užsi
miršta, kad esu “prie mirties” ir 
vėl kalba garsiai.

Kalbėkit' Kalbėkit' Mielos, bran
gios pletkininkės' Aš nebežinau ar 
tas vardas jums negražus; man jistas vardas jums negražus;

gražiausias pasauly. Jūs domitės sa
vimi ir kitais ir atnešėte. man. At— •“ 
nešėte tokį didelį ir tvirtą gyvenimą. » 
Jūsų lūpomis liejasi sodrūs Žodžiai 
apie visus gera ir bloga, kas buvo 
ir kas yra. Per mano patalą, per ma— ■ 
no krūtinę liejasi gyvas gyvenimas 
ir užmirštu, kad netoliese yra atsi
sveikinimas, užmirštu, kad esu pas
kutinėj stoty. Kalbėkit.1 Kalbėkit.1

Nežinau, kodėl visi visados 
galvojame, kad ligoniui jau nebeįdo
mus gyvenimas. Vaikščiojame "ant 
pirštu galų, kalbame pašnabždomis 
ir nieko jau nebepasakojame ir nebe— 
sidaliname. Dabar tik pamačiau, kaip 
baisiai dar yra brangus gyvenimas, ir 
koks jis įdomus.

Kalbėkit! Kalbėkit.' — Aš dar 
priklausau gyvenimui. AŠ dar matau, 
dar jaučiu. PletkaukitL Kalbėkit! Su 
jumis aš esu plati, miela gatvė, ku
ria vaikšto pažįstami žmonės. Su ju
mis aš sodinu daržą ir Žydi mano 
žolynai. Su jumis aš siuvuosi nau
jas ,suknias ir einu Į balių; žiūriu- į 

veidrodį ir matau save tokią, kaip 
seniai, seniai atminimuose. Su ju
mis einu pajūriu ir vėjas taršo mano 
vešlius plaukus ir onduluoja juros 
bangas. Su jumis aŠ piktinuosi bran— 
gėjanČiu pragyvenimu ir planuoju 
kovą. Aš gyvenu!

Pletkininkės? Jūs kalbate. Jūs 
piktinatės, jūs džiaugiatės.1 Jūs 
mylite žmones, jums įdomu. Jūs tu
rite pilnas rankas, pilnas lūpas, pil
nas Širdis gyvenimo, meilės kitiems. 
Man tai brangiausia didžiausia do
vana.

Kalbėkit! Neišeikit, dar pabū—

T^adausĄas
(1910 — 1970)

AS IEŠKAU ŠYPSANČIOS MIRTIES.

PASAKA

Pro
Pro
Pro
Pro

dūmus traukinio, pro vielas telefono 
užrakintas geležies duris, 
šaltą žiburį, beprotiškai geltoną, 
karštą ašarą, kuri tuojau nukris,

kit! ***
IDEALI MOTERIS

Grupė menininkų sukūrė idealią 
moterį. Jie jai davė Brigitte Bardot 
nosį, Rita Hayworth’s lūpas, Lana 
Turner akis ir Grace Kelly smakrą.

— O man galėjo duoti tą, ką jie 
išmetė, — atsiliepė tėvukas ant pe
čiaus sėdėdamas.

***

Mama klausia sūnaus, grįžusio 
skautu stovyklos.

O tavo lolvutė ar buvo patogi?
— Nežinau, nes vos tik atsigu

liau, tuojau ir miegojau. — Atsakė 
sūnus. — Neturėjau laiko išmėginti.***

iŠ

LAIMĖ PO RAUDONA ŽVAIGŽDE
Sako Nixon’as niekada ir niekur 

nėra jautęsis toks laimingas, kaip 
Kremliuje. Išvažiuodamas visiems 
Šaukė: "Dosvidanije Amerikoj:”

Galbūt, jo norai išsipildys ir jis 
rusus tikrai pamatys Amerikoje (su 
tankais ir A — bombom).

***
Meilė

— Ar myli mane?
Beprotiškai.
— Numirtum dėl manęs?
— O ne. Mano 

tinga.
meilė nemir

Dail. Liucija šulgaite Italijoje už savo keramikos darbus q>dovanota 
aukso medaliu. Dalyvavo daugelyje parodu Lietuvoje ir svetur..
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gervių virtinę, kuri 
gnomų požemiuose

į šiaurę lekia, 
suneštus turtus —

Pro 
Pro 
Atskrenda Pasaka, atogrąžų karšta plaštakė, 
Ir mirga margas spindulių lietus.

Septynias mylias žengia vaiko koja. 
Našlaitės neliečia vilkai pikti. 
O Eglės broliai dalgiais sukapoja 
Jos vyrą žaltį jūros pakrašty.

Voras su trupiniu j dangų kelias. 
Kalba akmuo ir medis nebylys. 
Ir ieško laimės, ant aklos kumelės 
Per visą naktį jodamas, kvailys.

Pasaulis juokiasi, paspendęs savo tinklą 
Ant žemės vieškelių, takelių ir takų. 
Klausau, ką Pasaka man gieda kaip lakštingalą, 
Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu.

Pasaka ar teisybė?
Rašo Ėdė Jankutė

tėvas, Martynas Jankus, iš Bitėnų O Hans Stefan Santesson savo knygoje 
šias šešias James 
apie nugrimzdusį 

Ramųjį kontinentą yra gana gerai apibū
dinęs. Visas James Churchward“© knygas 
galima pigiai gauti Paperback Library De
partment MMu, 315 Park Avenue South, 
New York 100100. Anot James Church
ward“© išvedžiojimų, Ramusis kontinentas 
turėjo aukštą kultūrą ir civilizaciją. Jis 
taip pat kolonizavo aplinkinius žemynus ir 
kraštus. Siuntė savo kunigus-misionierius 
į visus kraštus. Taip kaip ir mes darėme 
ir darom. Tokiu būdu jie savo kultūrą, ci
vilizaciją ir religiją atnešė į Indiją, Egiptą 
ir kitur.

Šie Ramiojo kontinento kūnigai-misio- 
nieriai savo žinias ir pamokslus buvo už
rašę ant 
šiol dar 
tykiose, 
plokštes 
kėjo James Churchward‘ui vaikščioti ir 
ieškoti, kol galu gale vienas senas kunigas 
jo pasigailėjo ir leido tas akmenines plokš
tes apžiūrėti. Bet, pasirodė, kad tos akme
ninės plokštės buvo parašytos ne sanskri
tu, bet visiškai nežinoma kalba.’

Senukas kunigas pakišo jam tos senos 
kalbos raidyną ir sako: „Pirma išmok šitą 
kalbą, tada galėsi ir tas akmenines plokš
tes išskaityti“.

James Churchward“ as taip ir padarė. Jis 
dabar sužinojo, kad tos akmeninės plokš
tės tikrai iš nugrimzdusio Ramiojo Konti
nento. Tuo remdamasis jis ir parašė savo 
šešias knygas apie Mu.

Perskaičius tas knygas, reikia nustebti to 
prieš maždaug 70.000 metų nugrimzdusio 
Ramiojo kontinento santvarka. O taip pat 
jo žodžiais ir ženklais, pavyzdžiui, to nu
grimzdusio Ramiojo kontinento kunigo- 
valdovo pavadinimu Ra-Mu. Toliau randa
mas žodis „cariai“. Taip vadinosi vyrai, 
kurie keliavo į kitus kraštus turto paieš
koti. Tarp ženklų yra ir mūsų Gedimino 
stulpai. Dabar ir kyla klausimas, ar Ema
nuelis Kant'as nebus pasakęs teisybę, kaip 
Abinas Chandra Das savo knygoje „Rig. 
Vedic India“ cituoja, kad lietuvių kalba 
atskleis ne vien kalbotyros, bet ir visos 
žmonijos istorijos paslaptis...

O mano tėvas, Martynas Jankus, visuo
met tvirtino, kad mūsų istorija, tai yra 
mūsų kalba.

Tad kas čia yra — pasaka ar teisybė?

Mano 
kaimo šalia Nemuno prie Rambyno, visuo- „Understanding Mu“ 
met sakydavo: „Mūsų istorija, tai mūsų Churchward“© knygas 
kalba“.

O D-ras Sauerweinas, arba kaip lietuviš
kai jis vadindavosi, Girėnas, kuris mums 
mūsų antrąjį himną

„Lietuviai esame mes gimę, 
Lietuviai norime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę 
Tai ir neturim leist pražūt“; 

sukūrė ir kuris tik 43 kalbas mokėjo, laikė 
lietuvių kalbą visų kalbų motina.., (Žiūrėk 
Hermano Tumo straipsnį „Klaipėdos suki
limas tautos likiminės raidos šviesoje“. 
„Draugas“, 1970 m. vasario 11 d., 35 nu
meris. Tąsa 1970 m. vasario 12 d.-, 36 nu
meris).

Calcutos universiteto profesorius Abinas 
Chandra Das savo 1921 metais Calcutos 
universiteto išleistoje knygoje „Rig. Vedic 
India“ tarp kitko rašo, kad emigrantai iš 
Indijos apsigyveno įvairiose Europos ir 
Azijos vietose ir skleidė arijų kalbą ir folk
lorą. Kaip pavyzdį jis nurodė lietuvių kal
bą, kuri stebėtinai panaši į sanskritų kal
bą. O filosofas Emanuelis Kant'as, kaip ra
šo profesorius Das, nors sanskritų kalbos 
nemokėjo, bet labai stebėjosi lietuvių kal
bos moksliškąja struktūra. Kant‘as sakė: 
„Lietuvių kalba turi raktą, kuris atrakins 
ne vien kalbotyros (filologijos), bet ir vi
sos žmonijos istorijos paslaptis.“ Tad, kur 
yra toji žmonijos istorijos paslaptis?

Keletas žinomų mokslininkų, kaip tai 
James Churchward, visą savo amžių ban
dęs tą paslaptį savo knygose išaiškinti, pa
sakoja apie nugrimzdusį Ramųjį kontinen
tą toje vietoje, kur dabar tyvuliuoja Ra
musis vandenynas.

James Churchward tą nugrimzdusį Ra
mųjį kontinentą vadina kažkodėl „Mu“ 
vardu. O vienoje savo knygoje sako, kad 
to nugrimzdusio Ramiojo kontinento vy
riausias kunigas-valdovas vadinosi „Ra- 
Mu“. Keista, ar ne? Nugrimzdusio Ramio
jo kontinento valdovas-kunigas vadinosi 
Ramu. Ramusis kontinentas, anot James 
Churchward“©, nugrimzdo maždaug prieš 
70.000 metų. James Churchward‘as apie 
nugrimzdusį Ramųjį kontinentą parašė 
šias knygas:

1) Dingęs Mu kontinentas (The lost Con
tinent of Mu). 2) Mu vaikai (The Children 
of Mu). 3) Šventieji Mu simboliai (The 
sacred Simbols of Mu). 4) Kosmiškos Mu 
jėgos (The Casmic Forces of Mu). 5) Ant
roji knyga apie kosmiškas Mu jėgas (The 
second Eook of the Cosmic Forces of Mu) 
6) Išaiškintas Mu (Revealed Mu).

akmeninių plokščių, kurios ir lig- 
saugojamos kunigų Indijos šven- 
Indijos šventyklų kunigai šias 
slepia ir nenoriai rodo. Ilgai rei-

(Iš E. Liet.)
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KIPRAS VĖL KRYŽKELĖJE
Viduržemio jūros rytiniame gale, 

lyg užsiglaudusi už Mažosios Azi
jos ir nepertoliausia nuo Sirijos ir 
Lebanono, tįso ilgoka sala: ilgiau
sioj vietoj ji nusitęsia per 145 my
lias, o plačiausioj — per 60 myl. 
Bendras plotas — 3*584 kv. mylios. 
Tai Kipro sala (Cyprus). Paskutinio
jo surašinėjimo duomenimis joje 
gyvena apie . 660.000 gyventojų 
4/5 graikų ir 1/5 turkų.

Sala' supa Viduržemio jūra. Kli
matas švelnus, žemė derlinga. Per 
salų nusitęsia dvi neaukštų kalnų, 
apaugusių miškais, grandinės. Pajū
riuose yra puikių paplūdimų, L ku
riuos sutraukia vasarotojų ir iš kitų 
kraštų. Žmonės daugiausia Žemdir
biai, verčiasi kviečių, miežių, medvil
nės, tabako, alyvų, vynuogių, šilk
verpių auginimu. Iš gyvulių daugiau
sia auginama ožkos, avys. Eksportų 
sudaro vynas, tabakas, medvilne, 
šilko gaminiai, vilnos, sūriai. IŠ 
žemės turtų - daug iškasama drus
kos, salos vario kasyklos Žinomos iš 
gilios senovės.

Istorijos bėgyje Kipro salos 
gyventojai mažai turėjo ramybės. 
Gerokai prieš Kristaus gimimų juos 
valdė finikiečiai, vėliau iš eilės 
graikai, egiptiečiai, persai; paskiau 
vėl atiteko egiptiečiams, kol pagaliau 
57 metais prieš Kristų sala atiteko 
Romai ir buvo priskirta prie jos ry
tinės dalies. Kryžiaus karų metais ji 
buvo kurį laikų Anglijos karaliaus 
žinioje, vėliau :šio buvo perleista 
Venecijai. 1571 m. Veneciją nugalėjo 
turkai ir Kipras buvo prijungtas prie 
Otomanų imperijos. Sis pastarasis 
laikotarpis kipriečiams buvo labai 
sunkus.

1878 m. tarp Turkijos ir Anglijos 
buvo pasirašyta Konstantinopolio 
konvencija, pagal kurią Kipras ati
teko anglams, kurie 1925 m. salai 
suteikė kolonijos statusą. Gyventojų 
dauguma nebuvo tuo patenkinti, no
rėjo jungtis prie Graikijos ir 1931 
m. įvyko sukilimas, bet anglai jį 
numalšino. Nebuvo ramybės ir po 
antrojo pasaulinio karo. Kipriečiai 
kovojo, Žuvo nemaža ir britų, bet 
nebuvo bendro sutarimo ir tarp jų 
pačių - tarp graikų gyventojų ir 
turkų. Graikų dauguma vis norėjo 
susijungimo su Graikija, turkai gi 
bijojo. Turkija užtarė savo tautiečius.
Pagaliau prieita kompromisas — 1960 
m. Kipras susilaukė nepriklausomy
bės su britų, graikų, turkų garantijo
mis prieš to nepriklausomybės pa
žeidimus. Įvykus grėsmei, vienas 
garantų ar susitaręs su kitu gali 
imtis apsaugos priemonių.

Laimėjus nepriklausomybę, salos 
gyvenimas kilo, žmonių gerbūvis 
didėjo, nors netrūko ir ginčų, net 
susidūrimų tarp abiejų tautybių, nuo 
seno viena kitai turinčių karčių 
atsiminimų ir pagiežos. JTO iki šiol 
tebelaiko tarptautinę policiją, sau
gančią nuo susidūrimų.

Paskutinių dienų įvykiai su
drumstė Kiprą supančius vandenis. 
Kokios to bus išdavos? Kipro sala 
užima svarbią poziciją NATO gynimo 
pozicijose. Saloje yra didelė britų 
laivyno ir bendrai karinė bazė, kuri 
yra kartu ir NATO atramos taškas 
šiame regijone. Ir Turkija, ir Graiki
ja yra NATO nariai.

S.***
KINIJA UŽSAKĖ DAUG KVIEČIU

Amerikos ir Kanados prekybos 
departamentų žiniomis, Kinija pla
nuoja pirkti didelius kiekius javu, 
nors Kinijos derlius šiemet labai 
geras. Londono laivininkystės įmo
nių žiniomis, kinai jau užsakė daug 
tonažo javams pervežti. Rugsėjo 
7 d., Kinija pasirašė kontraktus 
Amerikoje pirkti 2.8 mil. tonų kvie
čių ir 600,000 tonų kukuruzų.

Kanados kviečių tarybos delega
cija važiavo į Kinija, ir bandė įtikinti 
kinus, kad jie pirktų Kanadoje ne 
4 mil. tonų, bet tik 2 mil. tonų kvie
čiu, nes pasaulyje šiemet jaučiamas 
didelis javų trukumas, dėl ko ėmė 
sparčiai kilti Kanados ir Amerikos 
maisto produktu kainos. Kanada šie
met tikisi 17 mil. tonų kviečių der
liaus,' kada pernai buvo gauta tik 
14.5 mil. tonų.
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Šiais metais sueina 30 metu (1944 • 1974) kai Lietuvą palikome. Ta proga 
p.p, V. ir M. Vilkaičiai sukurė šiat fotogramą. Kairėje pusėje matome Lietuvą, 
aptverta rusų imperializmo gyvatvore, nykią .šaltą ir tuščią. Dešinėje pusėje 
vyksta mūsų gyvenimas • pasispardimai ideologinėmis skardinėmis, nerūpes
tingos pramogos ir abiejų laikraščių redakcijose meditacija ir darbas. Paieško
kite dar ir kitokių komentarų.

"IMIGRANTAI - PAŠARAS 
FABRIKAMS"

Min. pirmininkas Mr. Whitlam, 
kalbėdamas Good Neighbour Tarybos 
25 metų sukakties proga Adelaidėje, 
tarp kita ko pareiškė: Neatitinkamas 
mokyklinis ir medicinos aprūpinimas 
Australijoje praeityje privedė prie per- 
didelio nepatenkintų imigrantų eikvo
jimo — jie grįždavo į savo kraštus. 
Šitos rūšies eikvojimas aiškiai rodo, 
kad kaž kas buvo labai klaidinga ir 
su mūsų imigrantų verbavimu ir su 
jų traktavimu, kai jie jau būdavo Čia. 
Pav. 1972 m. Australija susilaukė 
112.468 naujus imigrantus, bet tais 
pat metais 32.172 anksčiau atvyku
sieji paliko ją. Yra nemaloni tiesa, 
kad daugelis senų australų, semdami 
naudą iŠ mūsų visuomenės įvairėjimo, 
pirmoje eilėje buvo linkę žiūrėti į 
imigrantus, kaip į darbo šaltinį, kaip 
į priemonę ekonominiam vystymuisi. 
Buvo labai dažnai galima jausti ter
mino “pašaras musų fabrikams“ tai
kymą.

Toliau Mr. Whitlam teisino imi
gracijos departamento sujungimą su 
darbo ministerija. Toks sujungimas, 
esą, daugeliui imigrantų padidins 
pagalbą. ***

MEANY PASAKĖ ATVIRĄ TIESĄ 
WASHINGTONAS. — George Meany, 
AFL — CIO prezidentas vadinamąjį 
atlyžimą su sovietais pavadino nesu
sipratimu ir apgaule. Jis įspėjo 
Ameriką, kad susilaikytų nuo ekspor
tavimo technologijos išradimu. Tie 
išradimai tik padės sovietams gink
luotis, o ginklai bus nukreipti prieš 
Amerika^ ir laisvąjį pasaulį.

Kad Amerikoj didėja infliacija ir 
pradeda trūkti kai kurių produktu, o 
esamieji labai brangsta, irgi kalta 
prekyba su sovietais. Jis reikalauja, 
kad Atstovų rūmuose praėjęs Įstaty
mas, reguliuojąs prekybą su rusais, 
būtų atšauktas.

***

gėda nebuvo nuslėpta, o 
priešingai — įspėta, jog 
gauta mainais už pado va— 
supenėtus sovietams
“Babi” valstybės saloje

NORI BABUNO GALVOS?
Profesorius R.J. White 

Clevelando, dalyvaudamas penktojo
je tarptautinėje transplantų draugijos 
konvencijoje Fiuggi mieste, Italijoje, 
pareiškė, kad gaivią perkėlimas 
(transplantavimas) jau ‘’nebėra nega
limas klausimas.

“Smegenų transplantavimas, kas 
iki šiol buvo skaitoma galutinė riba, 
kurio mokslas toliau nebesiekia, — 
ta riba jau yra peržengta. Tatai mes

ŽVĖRININKYSTĖS ŪKIS KRETINGOJE
Nuo 1956 m. Kretingoje veikia žvėrinin

kystės ūkis. Jame auginamos visokių rūšių 
jau padarėme su beždžionėmis babu- lapės, audinės iri kiti kailiniai žvėreliai 
nais ir mes esame tikrame kelyje. Praėjusiais metais ūkis gavo beveik mili- 
Ir tuo keliu mes eisime toliau“, joną rublių pelno. Sąjunginiame konkurse 
užtikrino profesorius. Kretingos ūkiui pripažinta pirmoji vieta.

*** ***

KRIZIŲ KARŠTLIGĖJ
Jei kartais tarp sveikų debatų 

nusiporina iki sarkastiško jumoro, 
tat ir į mus skaudžiai palietusią ūkio 
bėdą nebūtų draudžiama tolygiu sti
lium įsivelti. Taigi — krizė, inflia
cija. Abi nors perkarŠusios — pirmoji 
graikų, antroji lotynų senutės, nelyg 
populiarios dvynukės ir be Markso 

ramentų, savo aštriais dante
liais pakaleridamos žygiuoja sau per 
pasaulį nei vandenynų sulaikomos, 
nei bambukinės ar, anot CiurČelio, 
geležinės pertvaros paisydamos. 
Skaudžiai juodvi skamba ant kiek
vieno kampo, išvien fabrikuose, lūš
nose ir “palociuose”. Be pertraukos 
jų vardas “puošia“ spaudos pusla
pius. Linksnūoja politiniai bei 
finansiniai sluoksniai, o užvis dau
giau šaukiama partinių bosų riete
nose, gaila kad .... ekonomistai ret
karčiais tik dusliai nusikosi. Išvien 
tik “krizė krizė.“

Betgi palaukit, atsigrįžkim - kaip 
čia iš tiesų išeitų? Juk pats Žodely
tis krizė, berods,reiškia tik pra
einantį staigų .tartum akimirkos, mo
mentą su persilaužimu į vieną ar 
antrą pusę, ogi šioji nūdieninė ir 
galvot negalvoja apie bent kokius ten 
nusilaužimus . . . Rasi, jei pats 
krizės terminas neatitinka esmę, pre
ciziškai nedefenuoja, gal jau vien 
tuo pasunkina nustatyti infliacijos 
diagnozę? O gal būtų produktingiau, 
jei žmonių įgaliotiniai, vietoj ką 
nušneka, reikalą pavestų amerikiečių 
pavyzdžiu žinovų komisijai, bent 
infliacijos priežasties nustatymui. 
Kaip žinom, Dėdės Šamo Šalyje ta 
valdžios 
kaip tik 
infliacija 
notus ir 
kviečius.
per rinkimus daug buvo žadėta, net 
“bažytasi”, bet rezultatai - kube 
fiasco.

Labai gaila, kad tik šaukštam po 
piet ir neregiam paaiškėjo, jog su 
pasidvigubinta net iki trejeto tūks
tančių alga įklimpęs vežimas įsakais 
ar dekretais neištraukiamas; ko dau
giau kalbų, to garsiau SOS šauksmų. 
Nesimato pagerėjimo perspektyvų 
— nors ir mažiau pasiturintį luomą 
inkomtaksais apkrovė. Ką gi? dičtur- 
čius baisu, nepatogu, gali ko gero 
ložos netekti.

Lingvinas***

valkatavimas, prostitucija ir 
nusižengimai gatvėse, tai gal

DIDELIS ABORIDŽENŲ PROCENTAS 
KALĖJIMUOSE

Aboridženų reikalams ministeris 
-į sen. Cavangh pareiškė, kad iš Aus — J tralijos kalėjimuose laikomų kalinių, 

55% sudaro aboridženai (apie 30% 
vyrai ir apie 90% moters), tuo tarpu, 
kai aboridženai tesudaro apie 1% 
Australijos gyventojų. Šie skaičiai, 
pareiškė ministeris,yra alinnuoją. 
Nors tyrinėjimai, kuriais ministeris 
rėmėsi, yra surinkti tik Vak. Austra
lijoje, bet tyrinėtojai mano, kad jie 
tiktų ir visai Australijai.

Tačiau klaidinga būtų spręsti, 
kad aboridženų tarpe yra daugiau 
nusikaltėlių, nei baltųjų tarpe, pa
reiškė ministeris. Jeigu atskirti to
kius nusikaltimus, kuriuose nėra 
nukentėjusios aukos, kaip pav. girtu
mas 
kit.
būtų galima rasti, proporcingai gyven
tojų procentą, kad aboridženai ma
žiau yra atsakingi už didelius nusi
kaltimus, kaip baltieji. Daugiausia 
aboridženų nusižengę dėl girtavimo. 
Bet, pav. seksualiniai nusikaltimai 
arba toki “baltarankių” nusikalti
mai, kaip sukčiavimas, nusikaltimais 
su čekiais, netikros pretenzijos ir 
pan., — aboridženų nubausti tik keli. 
Ministeris pareiškė, kad girtavimų 
nusižengimai turėtų būti išbraukti iš 
baudž. įstatymų.

Ministeris toliau pareiškė: įsta
tymų ir civilinių teisių nežinojimas, 
kai kada policijos “atsiteisimas“, 
aboridženų nusistatymas teisminės 
procedūros atžvilgiu, pav. daugelis 
aboridženų laikosi nuomones: teisme 
reikia prisipažinti kaltu, greičiau 
atsikratyti — juodas žmogus neturi 
vilties būti išteisintas... Visa^ šita 
sudaro priežastis aukšto aboridženų 
nusikaltimų procento. Žmogui, kuris 
retai daro skirtumą tarp kaltinimo ir 
nuteisimo, tarp arešto ir teismo, 
nenuostabu, kad tenka nukentėti daug 
neteisingumų.

Pietų Australijoje, kur veikia 
vad. antidiskriminaciniai įstatymai, 
tik 21% visų nusikaltimų priskiriama 
aboridženams, tuo tarpu N.S.W., kur 
tokio įstatymo nėra - 56%.

ŠNIPAI TEBEVEIKIA
Nežiūrint Vakarų Vokietijos su

sitaikymo su rytiniai s kaimynais, 
Fed. Konstitucijos apsaugos įstaigos 
raporte sakoma, kad šnipinėjimo veik
la, Rytų komunistinių kraštų vedama 
prieš Vak. Vokietiją 1973 m. tebevyko 
nemažėjančiu tempu. Kaip ir ankstes
niais metais, Rytų Vokietija 'šioje 
srityje yra pati aktyviausia. Komu
nistų šnipinėjimas daugiausia kon
centruojamas politinėj ir karinėj 
srityse ir tik apie 10% ekonominėj. 
Rytų Vokietijoje Šnipai daugiausia 
verbuojami iš Vakarų turistų, keliau
jančių tranzitu į kitus komunistinius, 
kraštus.

1973 m. Vak. Vokietija ratifika
vo geros kaimynystės sutartis su R. 
Vokietija ir pasirašė panašiais su
tartis su Čekoslovakija, Bulgarija, 
Vengrija. ***
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Iš “M.P.” Nr. 29 $5165.95
J. Levickas $25.00
J. Meškauskas $10.00
H. Glažė $10.00
A. & M. DumČiai $5.00
K. & K. Pociai $25.00
L. & K. Garbaliauskai $20.00
S. & O. Dunda! $15.00
P. Aust. PabaltieČių Moterų
S-ga. $75.00

Br. Adomavičiene $10.00
VISO: $5360.95

EVANGELIKU JAUNIMO RATELIO 
IŠKYLA

Sekmadienį, 1974 m. birželio 
mėn. 23 d., Evangelikų Jaunimo Ra
telis darė savo tradicinę iškylą. 
Ekskursiją suorganizavo ir pravedė 
evangeliku tikybos mokytojas, prieš 
kelias savaites ordinuotas, diakonas 
Fricas Skėrys. Be visų Vasario 16 
gimnazijos evangelikų, mokinių dia
konas Skėrys pakvietė ir gimnazijos 
pirmos klasės mokinius, kurių jis 
yra auklėtojas, ir organizacijų atsto
vus dalyvauti. Skautų, skaučių, atei— 
ninku moksleivių, mokinių komiteto 
Krikščionių Studentų Sąjungos atsto
vai bei keletas kviestų svečių sekma
dienį ryte laukė kartu su evangeli
kais mokiniais ir pirmokais nekant
riai, kad įvažiuotu, samdytas autobu
sas, kuris juos visus pavažinės pa
lei Rhein’o upę ir per Taunus’o kal
nus.

Punktualiai 15 minučių po astuo
nių autobusas įriedėjo į gimnazijos 
kiemą. Sulipame skubiai autobusan, 
nepamiršę atsisveikinti su liekan
čiais namuose. Sukrovus maistą į 
autobuso bagažinę ir patikrinus 
dalyvaujančiųjų sąrašą, išvažiuoja
me iš Romuvos. Autostrada traukiame 
i Mainz’ą. Mokiniai linksmi — kalba, 
dainuoja . . .

Po nepilnos valandos kelionės 
pervažiuojame Rhein’o ūpą ir įvažiuo
jame į Mainz’ą. Mainz’as yra gana 
didelis miestas, turis arti 200,000 
gyventojų. Jis yra Rheinland — 
Pfalz valstijos sostinė. Sustojame 
prie Sv. Martyno ir Šv. Stepono ^Kate
dros. Nors sekmadieniais prieš piet 
turistams uždrausta lankyti katedrą, 
nesirūpindami nuostatais, įeiname j 
bažnyčią, kadangi dar nevyksta pa
maldų. Trumpai pereiname ją. Kokia 
ji didelė ir įspūdinga. Ji viena 
seniausia romanišku Vokietijos 
bazilikų, pradėta statyti 975 m., 
įšventinta 1009 m. Tris kartus baž
nyčia yra degusi, vieną kartą beveik 
sugriuvusi, kadangi fundamentai nu
smuko, bet vis iš naujo pastatyta, 
pataisyta. Modernaus Mainz’o miesto 
centre ji stovi tokia, kokia ji buvo 
ir pirmame tūkstantmetyje. Saitas 
oras viduje: kampuose, prie stulpų, 
šoninėse kapelose stovi milžiniškos 
statulos, ant sienų dideli paveikslai. 
Kaip gaila, kad atvykome tokiu ne
patogiu laiku, kai maldininkų srovė 
teka į bažnyčią. Norėtume ilgiau 
pasigrožėti bazilika, bet skaudančia 
širdimi turime trauktis, nes negalime 
trukdyti tikintiesiems pamaldų.

Priešais katedrą yra spaudos 
muziejus, vadinamas ir Gutenbergo 
muziejumi. Kaip Žinome, Mainz’o 
pilietis Jonas Gutenbergas 15 amžiaus 
viduryje išrado spausdinimo būdą 
atskiromis raidėmis, kurios sudeda
mos į žodžius ir vėliau vėl išardo
mos. Tai buvo tuomet didelė naujiena, 
nes nebereikėjo knygas perrašinėti 
ranka arba pjaustyti visa puslapį 
iš medžio. Knygų kainos smarkiai 
sumažėjo. Gutenbergo muziejuje 
galima matyti jojo darbą ir spaudos 
istorijos svarbiausius etapus. Mu

ziejaus centre yra Gutenbergo 42 
eilučių biblija — 1455 m. pirmoji 
atskirom raidėm spausdinta knyga.

Vėl pervažiuojame Rheino upę 
ir įvažiuojame į Wiesbaden’a. Wies — 
baden’as ir Mainz’as yra lyg vienas 
vienintelis didelis miestas, tik tūpė, 
kuria eina siena tarp Rheinland — 
Psalz’o ir Hessen’o valstijų, juos 
skiria. Įdomu yra ir tai, kad abu 
miestai yra savo valstijų sostinės. 
Bet nevažiuojame į patį Hessen’o 
valstijos sostinės centrą, o patrau
kiame Rhein’o upės kranto plentu į 
Rudesheim’ ą. Pravažiavę didingą 
Biebrich’o pilį, pusiaukelyje iki 
Rudesheimo sustojame valgyti prieš
piečius. Rodos, kaip tik pradėjome 
kelionę, bet visi su dideliu apetitu 
griebia sumuštinius ir arbatą.

Virš Rudesheim’o randasi ant 
Niederwald kalno Germani jos pamink
las, prie kurio veda kybantis lynų 
kelias. Dar ne daug kas iš mokinių 
yra važiavęs tokiom dviejų žmonių 
kabinom, kurios slenka apie 1 0 metrų 
aukštyje per orą. Kokia atrakcija. 
Mokiniams kelionė į kalno viršūnę ir 
atgal daug įdomesnė negu tas di
džiulis paminklas, kuris stovi ant 
jojo. Germanija — tai 12,38 m. didu

mo moters statula, lieta iš 32,000
kg bronzos, simbolizuojanti Vokie- 

,, rijos suvienijimą. Po 1870 (71)metų 
karo, po kurio buvo suvienyta Vokie
tija, šis paminklas buvo pastatytas 
priminti tą istorinį momentą ateinan
čioms kartoms. Tačiau dabar vokie
čių galvosena yra labai pasikeitus, 
ir kai kurie vokiečiai Germanijos 
paminklą pašiepdami vadina Vokieti
jos sunkiausia moterimi.

Iš Rudesheim’o važiuojame 
Rhein’o slėniu iki St. Goarshausen’o, 
kur Rhein’o upė yra labai siaura ir 
gili, o kalnai kyla stačiai į viršų. 
Vienas iŠ jų yra Loreley kalnas, 
apie kurį pasakoja legenda, kad ant 
jo sėdėjusi nekalta mergužėlė, šuka
vusi savo ilgus auksinius plaukus ir 
labai gražiai dainavusi. Valtininkai 
Žiūrėdavę į ją, o jų laiveliai tuo 
tarpu suskildavę į uolas ir jie šilda
vę. Tą legendų labai gražiai išreiš
kęs yra didysis vokiečių poetas 
Heinrich Heine dainoje:

AŠ nežinau, ką tatai reiškia, 
kad toks liūdnas esu.
pasaka senųjų laikų, 
ji neina man iš minties . . .

IŠ tikrųjų, ir šiais laikais prie Lore
ley kalno Rhein’o upė yra labai 
pavojinga, ir pro tą vietą laivams 
galima plaukti tik su geru vandens 
gelmių ir uolų Žinovu. Užvažiavę ant 
Loreley kalno, išlipame iŠ autobuso 
ir pažiūrime žemyn: Kalnas stačiai 
eina kelis Šimtus metrų ų apačia,. 
Pagalvojame, jei Čia kas nors nu
kristų, ir mus pakrato šiurpas. Mes 
atsitraukiame nuo krašto ir einame 
valgyti pietų.

Po valandos pertraukos vėl su
lipame į autobusą ir važiuojame mišku 
iki Kaub miestelio, kur vėl pasie
kiame Rhein’o krantą. Palei upę 
traukiame iki Lorch, vis gėrėdamiesi 
pilimis, kurios Čia ant abiejų Rhein’o 
pusių pastatytos kas keli kilometrai. 
Lorch miestelyje galų gale pasuka
me į Taunus’o kalnus ir miškus. 
Gražiu keliu riedame iki Bad Schwal— 
bach’o kurorto. Autobuse atmosfera 
geriausia — ekskursantai dainuoja, 
juokauja, visi patenkinti.

Bad Schwalbach’as yra vandens 
ir oro kurortas. Bet mes atvykstame 

ne gydytis, o tik maudytis miesto 
maudyklėje. Mažesnieji skubiai į ją 
bėga (vargu, ar ten Žymaus Šaltinio 
vanduo), o vyresnieji tuo tarpu eina 
gerti kavos. Po valandėlės, kai išsi
maudę sugrįžta, apleidžiame Šį mažą, 
bet gražų miestelį. Autobuso radija 
transliuoja futbolo pasaulinio čempio
nato rungtynes. Dainos nutilo, visi 
atidžiai klausomės. Net kai susto
jame suvalgyti pavakarių , neatsi
traukiame nuo autobuso ir tikrai iš
girstame ir sensacingų rezultatų.

Mūsų kelionė baigiasi. Patrau
kiame tiesiai autostrada. Greitai 
sugrįžtame į Romuvą, į Vasario 16 
gimnaziją. Diakonas Skėrys visiems 
padėkoja už dalyvavimą, už gerą 
elgesį, o šoferiui už saugų vairavimą. 
Mes padėkojame už ekskursijos su
organizavimą ir pravedimą. Graži 
kelionė baigėsi — visi linksmi, pa
tenkinti . . .

Šia proga dar kartą reikia padė
koti diakonui Skėriui už tą gražią 
ekskursiją.

Petras Veršelis

KANKINIU BALSAS

“Kankinių balsas’’ (Voice of 
Matyrs) - tai oficialus “Krikščionių 
misijos į komunistų kraštus” (Chirs- 
tian Mission to' the Communist 
Worl Ltd.) organas. Organizacijos 
centras yra J.A.V. ir jos direktorium 
yra pastorius Richard Wurmbrand. 
Australijos skyriaus adresas: P.Q. 
Box 34, Miranda, N..S.W. 2228. Šalia 
Australijos, organizacija turi skyrius 
virš 50 kraštų Europoje, Azijoje, 
Afrikoje, Amerikoje.

ORGANIZACIJOS TIKSLAI yra:
1. Parūpinti persekiojamiems 

komunistiniuose kraštuose krikščio
nims biblijų, krikščioniškos litera
tūros ir Evangelijos radijo translia
cijų jų gimtomis kalbomis;

2. Palengvinti tuose kraštuose 
krikščionių kankinių Šeimoms;

3. Patraukti prie Kristaus pakry
pusių į kairę ir komunistus laisvame 
pasaulyje;

4. Įspėti krikščionis Vakaruose 
apie komunizmo pavojų, juos infor
muojant apie žiaurumus, padarytus 
jų tikėjimo broliams komunizmo kraš
tuose.

Žumaliuky gausu paveikslų tiek 
organizacijos veikėjų, tiek ir nuken
tėjusių nuo komunizmo atskiruose 
kraštuose. 1974 m. vasario mėn. nu
meryje yra nuotrauka ir lietuvio vys
kupo Teofilijaus Matulionio, su 
kalinio rūbais. Kunigų, tikinčiųjų 
kankinimų, užimtų bažnyčių aprašymų 
ir duomenų patiekiama ir iš šių kraštų: 
Albanijos, Kinijos, Kubos, Bulgari
jos, Sov. Sąjungos, Čekoslovakijos. 
1974 m. balandžio men. numeryje 
duodama ištrauka iš Sibiro lietuvai
čių maldaknygės.‘ ***

Liudytojo parodymai
Teisėjas klausia liudytoją:
— Ar tiesa, kad kaltinamasis 

labai palaidai gyvena?
— Deja, teisybė, pone teisėjau. 

Aš jį sutikdavau tokiuose lokaluo- 
se, kur man būtų gėda užeiti.

KIEK AŠ
Teatras “Atžala“ kaip užburta 

princesė miegojo dešimt metu lauk
dama kol atsiras princas ir ją pri
kels iš gilaus miego. Na ir ką, atsi
rado princas? Taipztas princas, kaip 
teko girdėti, buvo Paulius Rūtenis. 
Pasakų teisybė niekados nesensta.*■ ***

Nebe už kalnų ir “Mūsų Pasto
gės” spaudos balius Sydnejuje. Po
nios ir panelės rinkites naujas suk
neles, vyrai taip pat neatsiliks, 
visiems malonu metuose karta gerai 
pabaliavoti, pasijausti aukščiau kas
dienybės. Kaip girdėjote atvyksta iš 
Melboumo p. Morkūno vyrų oktetas, 
garsus visoje Australijoje," tai bus 
proga juos išgirsti ir gal ne vienas 
ašarėlę, nušluostys išgirdęs tokias 
gražias lietuviškas dainas, priminan 
čias jaunystę ir tėvynę.

Kaip visada bus ruošiama ir 
vertingų fantų loterija. Labai butų 

pageidautina, kad atsirastų mecenatų 
ir pavienių asmenų bei organizacijų, 
kurios galėtu nupirkti didesnį fantą 
ir paaukoti Spaudos Baliaus loteri
jai. Butu malonu, kad kas nupirktų iš 
musų dailininkų paveikslų ir mums 
juos paaukotų. Kai kurie musų me
nininkai jau yra pasižadėję ir sutikę 

papiginta kaina parduoti. Visi 
remkime savo spaudą ir visi prisi
dėkime kuo galėdami ją išlai—

ORO PASIKEITIMO ĮTAKA
Vengrų profesorius Horvatas 

ištyrė 3559 sveikus vyrus nuo 20 
iki 25 metų amžiaus ir nustatė, kad 
jiems per keturias valandas^ prieš ir 
po oro pasikeitimo vidutiniškai 20% 
krenta darbo našumas. Palyginimui 
buvo paimti 3559 nelaimingi gatvių, 
atsitikimai. Statistika aiškiai rodo, 
kad nelaimingi atsitikimai dažnėja 
per keturias valandas pries ir po 
oro pasikeitimo. Iš to galima padaryti 
išvadą, jog ir mašinų vairuotojai tu
ri kreipti daugiau dėmesio į oro 
pasikeitimus. ***

Rimties IJOg
f

Kun. S. Gaidelis, S.J.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI rugpiūčio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas — ■
bendrąją — Kad krikščioniš
koji meilė įtaigotų ekonominę pažan
gu < .misijų - Kad ateiviai ir pabėgė
liai būtų priglaudžiami su meile ir 
rūpestingumu tų kraštų, kurie juos 
priima.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Mūsų laikų žmogui atrodo keista, 

kai jis žodį “Meilė” girdi linksniuo
jamą ekonominiuose ir socialiniuose 
klausimuose. Daugelis mano, kad 
ekonomijos ir sociologijos srityse 
verčiau galioja tik žodis "pinigas”. 
Bet kur viešpatauja pinigas, ten mei* 
lei nėra vietos. Tokiais atvejais pil
nai pakaktų, jei bent būtų atsižvel
giama į teisybės dėsnius.

Tikrumoje taip nėra. Nors teisy
bė yra labai geras ir svarbus dalykas, 
vis tik bendruomenės gyvenimas ne
gali būti pagrįstas vien tik teisybės 
principais. Tvarkant ekonominius bei 
socialinius klausimus, sprendžiant 
problemas ir visokiausius reikalus 
dažnai žmogus turi vadovautis meile, 
nebent kas nori su savo kaimynais 
gyventi nuolatinėje nesantaikoje arba 
net karo stovyje.

Šiandien, deja, yra nemaža kraš
tų pasaulyje, kur meilės stoka sugy
venime su kaimynais privedė prie ne
normalumų santykiuose.

SUŽINOJAU!
Sužinojome, kad sunkiai serga 

kun. A. Kazlauskas ir gydosi Cal
vary ligoninėje. Linkime sveikatos.***

Pakeliavę po pasaulį ir aplankę 
Lietuvą, jau sugrįžo į Adelaidę p.p. 
G. ir J. Rakauskai, p? V. Neveraus- 
kienė ir p. Tugaudienė.

***

Iš Pertho irgi žmonės mėgsta 
keliauti. Be anksčiau kelių išvyku
sių, dabar, liepos 12 dieną į Lietuvą 
išskrido Viktoras Stribinskas, pake
liui sustos apsižvalgyti ir kituose 
kraštuose. Stribinskas Lietuvoje 
turi: gyvą tėvą, keturius brolius ir 
keturias seseris. Jam linkėtina lai
mingos kelionės, malonaus' pasima
tymo su savo artimaisiais.***

Radijo žiniomis, Tarpt, nepri
klausomų demokratinių juristu drau
gija, veikdama JTO pavedimu, savo 
raporte pareiškia, kad Izraelyje šiuo 
metu yra apie 4000 politinių kalinių. 
Pastaruoju metu daug suimta palesti
niečių, Juristu raporte sakoma, kad 
Izraelis politinių kalinių atžvilgiu 
vartoja kankinimus, šeimoms taiko 
šantaža prieš šeimas naudoja spau
dimą, siekdami išgauti pageidaujamų 
žinių ir t.t. ***

ESM PADEDA HOMERUI
Ilgai diskusijai apie tai, kas 

sukūrė “Illiadą” ir “Odisėją” — 
vienas ar keli Žmonės, — svarų ar
gumentą neseniai davė elektroninės 
smegenys. Kaip rašo Čekoslovaki
jos žurnalas “Mlady svet”, elektro
ninė mašina, per trisdešimt sekun
džių išanalizavusi ketvirtį milijono 
Žodžių, padarė išvadą, kad Šių poemų 
autorius galėjo būti tik vienas Žmo
gus.

***
Vienas gramas linksmumo vertinges* 
nis už šimtą kilogramų, melancholi* 
jos.

Anglu priežodis
Mūsų Pastogė Nr. 30 1974.7.29 psl. 7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
INŽINIERIŲ METINIS SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 4 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. Lietuvių Klubo mažoje 
salėje, įvyks Inžinierių ir Architektų 
S—gos Sydnejaus skyriaus metinis 
susirinkimas. Narių dalyvavimas bū
tinas. į susirinkimą kviečiame narius 
atvykti su žmonomis ir savo draugais, 

nes po susirinkimo bendravimą tesime 
Klubo didžiojoje salėje.

Susirinkimo darbotvarkėje bus 
diskusinio pobūdžio pranešimas: 
‘‘Žvilgsnis į mūsų organizacijos 
ateitį”.

PLIAS Sydnejaus sk. Valdyba ***
DIDELĖ ŠVENTĖ BANKSTOWNE

Bankstowno miesto burmistras 
suteiks 10,000-jam imigrantui Austra
lijos pilietybę , ta proga rugpiucio 
men. 2,3 ir 4 dienomis bus iškilmes. 
Dalyvaus visų tautybių atstovai.

2 d. rugpiūčio, 8 vai. p.p. iškil
mingas pilietybės suteikimo aktas 
dalyvaujant aukštiems svečiams. Po 
to socialinis vakaras su muzika ir 
programa. Vakarienė $1.50. įėjimas j, 
galeriją laisvas.

3 d. rugpiūčio, 11 vai. ryto pra
sidės įvairių tautiniu grupių pasiro
dymai, rotušės kieme. Tą pačią dieną 
8 vai. p.p. tarptautinis koncertas: 
dainininkai, instrumentalistai, aktoriau

šokėjai ir t.t. Įėjimas 50 centą.
4 d. rugpiūčio, sekmadieni,Ecu- 

menines pamaldos dalyvauja visos 
etninės grupės rotušes aikštėje.

Per visas tris dienas bus atida
ryta meno ir rankdarbių paroda Banks
town Art Gallery.

***
DARIAUS GIRĖNO MINĖJIMAS 

SYDNEJUJE
Liepos 21 d. Dariaus Girėno 

minėjimų organizavo ramovėnai. Pa
maldas atlaikė kun. Povilas Martu— 
zas, pamaldų metu giedojo ‘‘Dainos” 
choras , vadovaujamas Br. Kiverio, 
ramovėnai pamaldose dalyvavo su 
vėliava.

Tuoj P° pamaldų parapijos sa
lėje įvyko didvyrių paminėjimas. 
Ramovėnų pirm. A. Skirka atidarė 
minėjimą, trumpu žodžiu ir vienos 
minutės susikaupimo tyla paprašė 
pagerbti tragiškai žuvusius didvy
rius. Paskaitą skaitė aviacijos ,ats. 
maj. A. Kutka^ — Divyriai nemiršta. 
Prelegentas nušvietė didvyrių gy
venimą , pasiruošimą, skridimui, patį 
skridimą per Atlanta, tragišką jų 
žuvimą ir po mirtiną didvyrių pager
bimą bei to žygio įvertinimą.

Meninėje dalyje Agnė Lukšytė 
paskaitė poezijos iš K. Braduno kny 
gos — Pasikalbėjimas su karaliais. 
Danutė Bartkevicienė^ padeklamavo 
Juozo Mikšto eilėraštį “Istorinei 
Lietuvai”. Margarita Kavaliauskienė 
padeklamavo Br. Brazdžionio eilėraš
ti. Tuo ir baigėsi meninė dalis. Pra
nešinėjo p. Kavaliauskienė. Susi
rinkimas baigtas Tautos Himnu.***

AR BENDRUOMENĖ SAVE 

PATEISINA?
Stengiant ir organizuojant Aus

tralijos Lietuvių Bendruomenę per 
daugiau kaip dešimtį metu jautėsi 
nepaprastai gyvas visuomeninis pul
sas ir tautiečių entuziazmas, nes 
buvo kuriama kažkas naujo ir iš to 
naujo kūrinio - bendruomenejs buvo 
taip pat ir daug tikėtasi. Tačiau per 
pastaruosius dešimtį metų tasai entu
ziazmas atslūgo, tautiečiai atšalo ir 
gaunasi įspūdis, kad tokia bendruo
menė gyvuoja tik popietyje ir proto
koluose. Ar yra pagrindo abejoti mū
sų bendruomenės gyvastingumu?

Šitas bendruomenės klausimas 
bus svarstomas Sydnejaus Liet. 
Plunksnos Klubo organizuojamoje 
diskusijų popietėje tema

AR BENDRUOMENĖ SAVE 
PATEISINA?

Kalbės keturi prelegentai: 
bendruomenės gynėjus atstovaus 
dr. I. Venclovas ir Vyt. Patašius; kaip 
oponentai pasisakys dr. D. Kairai
tis ir V. Kazokas. Šie bendruomenės 
klausimu debatai įvyks rugpiūčio 
11 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Sydnejaus Lietuvių Klubo mažojoj 
salėj.

Po prelegentų pasisakymų (kiek
vienas kalbės po maždaug 15 minu
čių) vyks bendros diskusijos iškeltu 
klausimu. Tautiečiai kviečiami gau
siai dalyvauti ir aktyviai pasireikšti. 
Nors kalbama bus apie bendruomenę, 
bet vertinsime save pačius ir mūsų 
veiklą, nes juk bendruomenė ir yra 
mes patys.

PI. Klubo Pirmininkas
* * jį:

BRISBANĖS LIETUVIU. 
BENDRUOMENĖS TAUTOS FONDUI

AUKOS
J. Miškinis $5.00
Dr. V. Kiaušas $10.00
A. Steinertas $2.00
A. Ramanauskas $2.00
O. Sasunas $1.00
Olga Lapinskas $2.00
Kun. P. Bašinskas $5.00
J. Federavičius $1.00
V. Musteikis $1.00
A. Kocius $5.00
XXX $2.00
A. Perminąs $1.00
B. Butkus $1.00
A. Adomaitis $1.00
J. Zablockis $2.00
A. Mališauskas $2.00
E. Bartonos .50
H. Petrauskas $1.00
A. Birškys $1.00
A. Jurgutis $2.00
K. Nicys $2.00
A. Baumanas $5.00
L. Bauman $1.00
V. Laurinaitis $2.00
K. Stankūnas $1.00
F. Mališauskas $2.00
P. Zabukas $1.00

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown, TEL: 708 -1414.

RUGPIUCIO MĖN.

SEKMADIENĮ, 4 D.
GAYE AND JOHNNY KAYE (Popular vocalists) 
Populiarūs dainininkai

SEKMADIENI 11 D. «. / •
BOBBY HANNA (talented singer and artist) 
Talentingas vokalistas ir artistas 
šeštadieni 17 d.
Lietuvių Katalikų Draugijos Metinis Balius.
SEKMADIENĮ, 18 D.
AL S T Y N E (T. V. performer, singer and artist) 
Dainininkas ir T. V. artistas.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

ŠEŠTADIENIAIS 8-12 vai.
"IN SET” kvarteto šokių.muzika. 

SEKMADIENIAIS 6-10 vai.
Dėmesio nariams!
* Dabar jąu laikas susimokėti nario mokesti!

* Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
dėvėti kaklaryšius.

Kreipkitės:
KOLOTEX HOSIERY
22 George Street, 
Leichhardt.

Reikalinga moteris ar mergaitė siuvėja prityrusi dirbti su 
OVERLOCK mašina.

Labai geras atlyginimas ir darbo sąlygos.

STIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ 

STIPRINKIME JOS SPAUDĄ REM

DAMI SPAUDOS VAJU. AR JAU ŠIĄ 

SAVO PAREIGĄ ATLIKAI?

C. Cvilikas
A. Vilkinąs
B. Malinauskas 
V. Kaciūnas 
P. Kviecinskas
B. Mažeika 
P. Vaišnys
C. Kolominskas 
A. Kudžius 
VISO:

Visiems aukojusiems
ačiū. ...
Tautos Fondo Atstovybė AustraliJ°Je

***

$1.00
$1.00
$2.00
$5.00
$5.00
$5.00
$2.00
$2.00

$85.10 
nuoširdus

EGIPTIEČIAI LATVIJOJE
‘-Londonas Aviže” rasė, kad 

rusai jau daug metų ruošia egiptie
čius karui su Izraeliu.

Rygoje esanti įsteigta modemiš
ka karo aviacijos ‘mokykla, kurioje 
apmokomi egiptiečių lakūnai. Mokyk
la tiesiog priklauso Maskvai ir jos 
nėra Latvijos mokyklų sąrašuose.

Bolderaja vietovėje taip pat esan - 
ti įsteigta egiptiečiu jūrininkų mo
kykla, kurios auklėtiniai kartais 
demonstruoja Rygos gatvėmis.

Abejose mokyklose dėstytojai 
yra geriau apmokami, negu Latvijos 
mokyklų mokytojai.

Egiptiečiu aviacijos ir jūrininkų 
mokyklų taip pat esama Suomijoje 
ir Leningrade.

***

ATOMINIAI BANDYMAI JŲ NEBAIDO
Prancūzų Polinezijos teritorinio 

parlamento pirmininkas, dabar besi— 
lankas Paryžiuje, pareiškė, kad salų 
gyventojai visai nesirūpina dėl Muru- 
roa vykdomų atominių bandymų — tuo 
esą labiau susirūpinę kitų kraštų 
žmonės. Karinių bandymo centro įs
teigimas Tahiti saloje prisidėjo apie 
40% pakėlimo salos ekonominės būk
lės vietiniais investavimais ir tam 
reikalui naudoja apie 12.000 vietinių 
žmonių.

Prancūzijos vyriausybės prane
šimu, dabartiniai atominiai bandymai 
bus paskutiniai atmosferoje Mururoa 
srityje. Nuo 1975 m. bandymai bus 
vykdomi po žeme, apie 50 mylių į pie
tus nuo Mururoa. ***

PIGIAUSIOS KELIONĖS Į EUROPĄ IR AMERIKĄ 
Į VILNIU IR ATGAL 
Į VIENIU AR IŠ VILNIAUS 
j FRANKFURTĄ IR ATGAL 
Į LONDONĄ IR ATGAL 
APLINK PASAULį (Lėktuvu) 
į LOS ANGELES IR ATGAL (iš Sydney) 
IS MELBOURNO į LOS ANGELES IR ATGAL 
į CHICAGĄ IR ATGAL IŠ SYDNEY 
IS MELBOURNO į CHICAGĄ IR ATGAL 

ALGIS ŽILINSKAS

ODRA TRAVEL SERVICE, 311 Latrobe St., Melbourne 
Telefonas 679 - 454; vak; 934 - 258 

15 metų patyrimas.
Mūsų įstaiga yra AFTA, IATA, APAC patvirtinta ir apdrausta 

Visas patarnavimas veltui.

$802.20
$474.00
$769.90
$772.30
$790.80
$640.10
$700.10
$780.30
$839.20

- NAUM LEVITANAS, žydų 
tautybės, dirbęs Kaune 1925 - 1941 
m. kaip prisiekęs advokatas, gerai 
kalbėjęs ir rašęs lietuviškai, visad 
paslaugus lietuviškiems reikalams, 
mirė Izraelyje, Tel • Avivo mieste 
1972 m. Taip pranešė jo artimi 
giminės S- T-čiui Chicagoje. Advo
katas Naum Levitanas vokiečių oku
pacijos metu 1941 - 1944 m. slaps
tėsi ir dirbo kaip skerdžius Kaspara
vičienės ūkyje (Z. Panemunė, Šakių 
apskr.). Gretimame Stasio ir Onos 
Tamulaičių ūkyje apie 3 metus slaps
tėsi jo žmona, med. gydytoja Ada 
Levitanienė, kuri šiandien gyvena 
Izraelyje. Levitanų sūnus, med. 
dr. Levitan, šiandieninis universi
teto profesorius Chicagoje, vokiečių 
okupacijos metu slapstėsi pas Šiau
lių apskr. ūkininkus, kuriems^ jį 
pristatė jėzuitas kun. Smilgevičius.

***

I
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LEIDĖJAS: - A.L.B. Krašto Valdyba 
Adresas
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I
RUSIŠKAS VARDAS

Estų rašytojas Arvo Vai to n pasiuntė no
velę į rusų žurnalą „Junost“. Vienas nei
giamas novelės charakteris turėjo rusišką 
pavardę. Autorius buvo paprašytas ją pa
keisti. Jis sutiko ir pasiūlė „Filipp Vene- 
lane“. Tik novelę išspausdinus paaiškėjo, 
kad „venelane“ estiškai reiškia „rusas“.
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