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PIRMAS ŽINGSNIS
SIMAS KUDIRKA GAVO J.A.V. 

PILIETYBĘ
CHICAGA - Liepos 18 d. Margu

čio vedėjas p. Petras Petrulis mums 
praneša: kad šiandien po pietų gauta 
telefoninis pranešimas iŠ Washingto- 
no Kongreso atstovo B. Hanrahan,jog 
JAV Ambasada Maskvoje oficialiai 
pareikalavo pasimatymo su Simu 
Kudirka.

Chicagos laikraščiai liepos 18 d. 
rašo ilgus straipsnius apie Simą 
Kudirką ir apie aną gėdingą įvykį 
įvykusį prieš 4 metus su lietuviu 
jūrininku.

Šiandien jau kiekvienas Austra
lijos lietuvis turėtu gerai žinoti apie 
ALB Krašto Valdybos, ALB Krašto 
Tarybos ir prie jos sudaryto Lietu
vių Dienon.s- Bengti Komiteto šių 
1974 metą pabaigoje Adelaidėje ruo
šiamas Lietuvių Dienas.

Apie šias LD jau buvo daug ra
šyta mūsų spaudoje, o dar daugiau 
kalbėta, svarstyta. Jau yra atlikta 
daug darbu, liečiančiu Lietuvių 
Dienas ir claug planų pastūmėta į 
priekį, kad šios LD būtų sėkmingos.

LD atidarymo pamaldos vyks 
Adelaidės Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje St. Peters, o gruodžio 
mėn. 29 d., sekmadienio pamaldoms, 
J.E. Adelaidės arkivyskupas Dr. 
Gleeson leido panaudoti Adelaidės 
St. Francis Xavier katedrą. Abiejų 
pamaldų laikas bus paskelbtas vė
liau.

Kiek teko sužinoti visi didesni 
Australijos lietuvių chorai sparčiai 
ruošia nustatytą Dainų Šventės re
pertuarą. Si Dainų Švente bus skir
tinga nuo praėjusių dainų švenčių. 
Joje, be pavienių chorų, pirmą kartą 
dalyvaus jungtinis Australijos lietu
vių vaikų choras (apie 100 daininin
ku) ir 6 kanklių orkestras. Taip pat 
yra suprojektuotos ir Melbourne p. 
Tamošiūno gaminamos, simbolinės 
kanklės, kurios, Dainų Šventei pasi
baigus, bus įteiktos sekančios dainų 
šventės šeimininkams. Taip pat 
Dainų Šventės proga tikimasi sulaukti 
garbingo svečio iš JAV—bių — komp. 
Broniaus Budriūno.

Adelaidės Lietuvių Teatras 
“Vaidila’/ stato naują veikalą - A. 
Kairio “Šviesa, kuri užsidegė“.

Visų Austrdlijos liet, kolonijų 
tautinių šokiųgrupės taip pat kruopš
čiai ruošiasi Tautinių Šokių Šventei, 
kuri turėtų įvykti Adelaidės Apollo 
Stadijone. Į siat šventę be šokėjų, 
kurių dalyvaus apie 100, suplauks 
daug lietuviško jaunimo.

LD metu bus suruošta Austra
lijos Lietuvių Dailininkų Meno Paro
da Lidums Meno Galerijoje, Beaumont 
Common, Adelaidėje; įvyks Sporto 
Šventė, Literatūros Vakaras ir Jau
nimo Vakaras apie kuriuos bus pla
čiau ir išsamiau paskelbta vėliau.

Gal perdaug ir nesuklystame 
šias LD pavadindami Jubiliejinėmis 
Lietuvių Dienomis. Jau daug metų

Chicagos Sun * Times, liepos 18, 
rašo; "Stuck in Soviet jail. He’s 
U.S. citizen — 4 yrs. too late”. Be 
mums jau žinomų įvykio aprašymų, čia 
yra iškeltos kelios įdomios aplinky
bės mums dar nežinomos, būtent: S. 
Kudirkos motina Sulcienė gegužės 
17 d. J.A.V. Ambasadoje Maskvoje 
gavo J.A.V. pilietybę, kaip Brooklyn, 
N.Y. gimusi, ta pačia proga ji kreipėsi 
į J.A.V. Ambasadą, prašydama savo 
sūnui Simui Kudirkai J.A.V. piliety
bės. Po to liepos 13 d. Simo motina 
buvo dar kartą pakviesta į J.A.V. 
Ambasadą Maskvoje ir čia išklausinė
ta, o liepos 17 d. J.A.V. valdžia su
teikė Simui Kudirkai Amerikos pilie
tybę.

Su pilietybės suteikimu padary
tas pirmas žingsnis Simą Kudirką iŠ- 
išlaisvinti tačiau jis pasilieka ir to
liau sovietų teismo jurisdikcijoje,nes 
yra nubaustas.

Kitas Chicagos laikraštis “Tri
būne“, liepos 18, rašo: Lithuanian 
seaman now a U.S. citizen. Šitame 
straipsnyje be informacinės medžią- « 
gos, iškeliama galimybė Amerikos 
Ambasadai vizituoti kalinį ir su juo 
tartis oficialiai.

Chicago “Daily News” liepos 
18, stra psnyje: Lithuanian defector 
is U.S. dtizen, tarp kitko rašo: "The 
State Department and the American 
Embassy in Moscow are now consul
ting o the best way to proceed in 
order 07 protect the rights of both 
Simas Kudirka and his mother, Mrs. 
Marija Kudirka Sulciene ”, said Rep. 
Bob Hanrahan (R-III.) He said he was 
informed of the citizenship ruling on 
Wednesday.

Tenka pasidžiaugti tokia nau
jiena. Pirmas žingsnis padarytas rei
kia laukti antro. Tai nebus lengva, 
bet viskas yra galima. Visais atve
jais Simas pasijus lengviau:! jį žiū
rės ne vien lietuviai bet ir Amerikos 
Ambasada, o tai turėtų būti jam leng
viau.

PRANCŪZAI PASITIKI SAVO 
GINKLAIS

Prancūzijos gynybos ministeris 
antrojo pasaulinio karo veteranų su
važiavime pareiškė, kad Prancūzija 
esanti pasigaminusi atominių gink
lų , kurie galės priešo pajėgas, vie
toj sunaikinti, neutralizuoti iš anksto. 
"Venkime leisti save sugauti staigia 
ataka. Prancūzija pati apsiginklavo 
atgrąsanČiais atominiais ginklais, ku
rie gali labiausiai ryžtingą agresorių 
priversti du kartu pagalvoti’’.

praslinko, kai mes pradėjome kurtis 
šiame kontinente. Šiandien nebeat— 
skleidi nė. vieno Australijos lietuvių 
spaudos puslapio nepastebėje,s, kad 
tas ar anas choras, taut, šokių gru
pė, draugija ar kuris kitas lietuviš
kos veiklos vienetas nešvęstų gar
bingos 25 metų sukakties.

Taigi, kaip visi matome, darbo ir 
rūpesčio yra daug, o laikas, diena po 
dienos, savaitė po savaitės trupa ir 
trumpėja.

LDRK—tas kviečia visus i tal
ka. Petys į petį, ranka į ranką, visi 
vieningai (Urbdami pasieksime pasi
gėrėtinų rezultatų. SiosLD pasižymės 
ne tik skaitlingumu, bet ir sėkmė 
visose srityse. Kur kitur, jei ne LD 
sukuriame naujas pažintis, sutinka
me senus draugus, sustiprėjame lie
tuviškoje dvasioje?

Šiandien, Australijoje gyven
dami, kardu neiškovosime Lietuvai 
laisvės, bet žodžiu, daina, šokiu ir 
vieningai dirbdami pripilsime pilną 
lietuvišką aruodą.

Q.A. Stimburiene 
LDRK-to Sek.

Melbourne taurinių šokių grupės "Klumpakojis" vyrai šokėjai.
Mūsų Tautinių šokių grupės stipriai ruošiasi Lietuvių Dienoms Adelaidėj. 
Tautinių Šokių Šventė įvyks Apollo Stadijone.

Del mūsų “prokurorą ”
B. Nainys

Sovietams okupavus Lietuvą, iš
girdome mums svetimus, retai prieš 
tai pasitaikusius terminus: buožė, 
buržujus, kulokas, liaudies priešas. 
Supratome, kad tokie pavadinimai 
taikomi tam tikriems žmonėms ar jų 
grupėms apibūdinti, bet nesuvokėme, 
kas tie žmonės ar tos grupės būtų. 
Žinojome, kad tokiu žargonu vadina
mi Žmonės bus pirmieji bolševikų 
taikiniai, bet niekaip negalėjom numa-

NIXONAS PASIRAŠĖ PROKLAMACIJĄ.

Liepos 12 dieną JAV Preziden
tas Richard Nixon pasirašė 1974 metų 
Pavergtųjų Tautų Savaitės proklama
ciją. Savaitė prasidėjo liepos 14 d.

Proklamacijoj Prezidentas 
“kreipėsi į Jungtinių Amerikos Vals
tybių žmones, ragindamas juos pami
nėti Šią savaitę atitinkamomis apei
gomis ir veikla, o taip pat sustiprinti 
ryžtą kovoti už brangius visuotinos 
laisvės idealus“.

(ELTA) &&&
NEDIDELI RADIJO AKTYVŪS 

KRITULIAI
Aplinkos ministeris dr. Cass 

pareiškė, kad daugelyje Australijos 
miestų paviršiuje esančiuose įrengi
muose rasta radijo aktyviųjų kirtu- 
lių. Bet jų tiek nedaug, kad tik labai 
jautrūs aparatai galėjo užregistruoti. 
Ministeris tikrino, kad nesą jokio 
pavojau naudoti pieną, nes radijo ak
tyvaus iodino jame tik labai nežy
mus kiekis. ***

VIENOS KRYPTIES KELIAS
Kultūros barų 1974 m. 3 num. 

(Vilnius) rašoma, kad didžiausia Sov. 
Sąjungos prekybinė organizacija, 
eksportuojanti į užsienius tarybines 
knygas, laikraščius, žurnalus, natas, 
muzikos plokšteles, muzikos įrašų 
juostas, diapozityvus, pašto ženklus 
- Tarptautinė knyga (Mezdunarodnaja 
kniga), šiais metais šventė savo 50 
metų veiklos sukaktį. Ši organizacija 
kasmet plečiasi ir šiuo metu prekiau
ja daugiau kaip su tūkstančiu knygų 
firmų, esančių 115—j e valstybių.

Žurnale nenurodoma, kiek Mezdu
narodnaja kniga įveža tokių pat pre
kių iš tu pat kraštų į. Sovietų Sąjungą.**♦ 

tyti, kas į jų eiles paklius. Juk Lie
tuva nebuvo nei toks jau labai turtin
gas kraštas, tur būt, neturėjome nė 
vieno milijonieriau^, dvarų žemės 
seniai buvo išdalintos bežemiams ir 
mažažemiams. Ūkininkų šeimos dirbo 
kartu su savo samdiniais, o dažnai 
net ir daugiau. Valstybės tarnautojai 
iš savo algų tegalėjo tik kukliai pra
gyventi. Taip ir nebuvo aišku, kas 
galėjo būti (rikiuotas į tą buožių kate
goriją.

Tačiau ilgai laukti nereikėjo, kad 
paaiš'kėtų, jog tie visi bolševikiniai 
pavadinimai galėjo būti prisegti kiek
vienam lietuviui. Aiškios definicijos 
tokiam "luomui” priskirtiems ne tik 
kad niekas nenustatė, bet jos buvo 
net sąmoningai vengiama. Taip oku
pantui buvo daug patogiau, nes nie
kas negalėjo žinoti, nei kada, nei 
už ką jis bus padarytas "liaudies 
priešu“. Atsisėsti už grotų ar būti 
išvežtam į Sibirą pakako enkavedisto 
žodž'io, kad tu toks esi.

Šitie anų laiku prisiminimai daž
nai iškyla prieš akis, įžvalgiau ste
bint ir mūsų nūdienį išeivijos gyve
nimą. Kažkas panašaus, tik kitoje 
šviesoje darosi ir pas mus. Nežinia, 
nei kada, nei kas, nei kur nukalė 
frazę "bendradarbis su okupantu“, 
arba trumpiau— "bendradarbiautojas“ 
Nors niekas iš mūsų to okupanto nie
kada ir nemato, bet apie “bendradar- 
biautojus“ mes girdime pokalbiuose, 
prakalbose ir skaitome spaudoje. 
Sunku suvokti, kas tas "bendradar
biautojas” ir ką reiškia "bendradar
biauti su okupantu”. Niekas nėra to 
"bendradarbiautojo” apibrėžęs^iekas 
nežino, kur tas "bendradarbiavimas" 
prasideda, nei kur jis baigiasi. "Bur
žujaus“, "buožės” ar "liaudies prie
šo” terminą tėvynėje kuriam nors as
meniui prikergęs, enkavedistas tą, 
asmenį areštuodavo ir sodindavo į 
kalėjimą. Bausti siekiama ir mūsų 
"bendradarbiautojus”. Tarp tų baus
mių tikslo yra daug panašumo. Oku
pantas, apšaukęs "liaudies priešais” 
pirmiausia siekė išmesti iš tarnybų, 
o vėliau susodinti į kalėjimus nepri
klausomos Lietuvos inteligentiją — 
aukštesniuosius valstybės adminis
tracijos pareigūnus ar didesnių orga
nizacijų vadus.

(Nukelta i 2-tą psl.,1
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KAINOMS KYLANT
Gyvename infliacijos laikotarpį, 

visas mūsų komercinis ir apskritai 
ekonominis gyvenimas atsidūrė sun* 
kioje padėtyje. Kas buvo prieš metus 
ar net pusę metų suplanuota, tas 
šiandie nebegalioja, , su tuo nebe* 
galima toliau begyventi, neįmanoma 
išsiversti. Prie to viso prisideda dar 
nuolatiniai streikai, reikalaują didės* 
nių atlyginimų ir tuos atlyginimus 
jie lengvai išsikovoja. Sunku jau 
supaisyti ar atlyginimai vejasi kainų 
kilimą, ar kainų kilimas vejasi at* 
lyginimus. Gaunasi ekonominis cha* 
osas. ir kada jis pasibaigs Šiandien 
sunku butų pasakyti.

Tokiose sąlygose yra sunku ir 
mūsų laikraščiui suvesti galus su ga
lais. “M.P.” prenumeratos mokestis 
yra nustatytas prieš keturis metus 
Melbourne A.L. B. Tarybos sesijos 
metu. Su tokia prenumerata jau se
niai nebūtume galėję išsiversti, jei 
nebūtume organizavę spaudos balius 
ir gavę aukų iš spaudą mylinčių tau
tiečių. Dėka geraširdžių tautiečių 
mūsų laikraštis ėjo iki šiol be prie
kaištų. Šiais metais spauda labai 
pabrango, spaustuvė mums pakėlė 
50% senos kainos. Taigi leidėjas 
toliau nebegali beišsiversti, jis yra 
prieverstas pakelti prenumeratos mo
kestį nuo liepos mėn. 1 d. $15.00 
metams.

Reikalas rodos aiškus ir su
prantamas, nereikėtų čia daug ir 
kalbėti, o tačiau prisibijome, kad 
dalis skaitytojų bus nepatenkinti ir 
pasakys: “Aš jau užsimokėjau už 
visus metus ir kas man darbo kaip 
jūs ten verčiatės”. Formaliai jie, 
gal būt, bus teisūs, todėl leidėjas 
tiems skaitytojams siųs laikraštį iki 
galo metų už seną kainą. Bet tiems, 
kurie iki šiol dar nėra apsimokėję, 
paprašys nuo liepos 1 d. primokėti 
$2.50 iki metų pabaigos. Reikia ma
nyti, kad skaitytojai supras šią 
sunkią laikraščio padėtį ir visi gera 
valia susimokės tą $2.50 pakilimą.

Norėtume paraginti tiek mūsų 
skaitytojus, tiek ir geradarius rėmėjus 
pakalbinti kaimynus ir pažįstamus 
užsiprenumeruoti “M.P.” sekantiems 
metams, kuo didesnį prenumeratorių 
skaičių turėsime, tuo didesnį darbą 
padarysime, tuo lengviau bus galima 
išsiversti.

Labai gražų pavyzdį parodė 
Brisbanės ir Newcastelio Apylinkių 
pirmininkai parinkę naujų prenumera
torių. Taip pat yra pasidarbavęs p. 
V. Miniotas ir dar vienas kitas, jų 
pagalba šiais metais mes prenumerato
rių skaičių pakėlėme. Ačiū jiems, 
bet norėtume ir iš kitų tokio pat 
paslaugumo. Jei kiekvienas pasisteng
tų bent po vieną naują prenumeratą 
surasti, mūsų spauda atsistotų ant 
tvirtų kojų.

AČiū ir tiems, kurie visados 
ateina į_ spaudos balius ir juos pa
remia fantais ar darbu. Neužmirštami 
ir tie mūsų rėmėjai, kurie suranda 
progą vieną kitą dolerį atsiųsti 
spaudai paremti.

Mes Žinome, kad daug prašome ir 
daug reikalaujame iš savo tautiečių, 
bet yra žmonių, kurie ir daug duoda. 
Jie yra tie ant kurių pečių dedame 
naštą Lietuvos nepriklausomybės ak
cijai vesti ir lietuvišką gyvybę iš
laikyti. Iš tikrųjų, tai yra lietuviai, 
kurie stovi savo tautos sargyboje ir 
ginklo iŠ rankų dar nėra padėję.

am.

STIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ, 

STIPRINKIME JOS SPAUDĄ , REM

DAMI SPAUDOS VAJU. AR JAU ŠIĄ 

SAVO PAREIGĄ ATLIKAI?
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Foto V.M. Vilkaitis
“Popiečio diagnozė” I veiksmas. Nuotraukoje matome K. Dauguvietytę ir P 
Rūteni

REKLAMA, INFLIACIJA IR 
VARTOTOJAS

Tarsi epidemija, infliacija jau 
kuris laikas siaučia visame pasau
lyje. Sakoma, kad infliacija yra tarp
tautinis reiškinys ir kova su ja valsty
bes vidaus mastu neįmanoma. Ryškiau
siu tarptautinės reikšmės padidintos 
infliacijos akstinu buvo arabų kraštų 
skysto kuro išvežimu suvaržymai, gi 
varžtus atleidus jo kainų dideli pa
kėlimai. Šie reiškiniai visai Europos 
pramonei turėjo didelės gamybos kaš
tus pakeliančios reikšmės.

Kiekviena valstybė tačiau imasi 
priemonių su infliacija kovoti valsty
bės vidaus mastu. Buvo žadama ir 
Australijoje reguliuoti algų ir prekių 
kainų kilimą, žadant Šias algų ir 
kainų kilimo varžybas kuriam laikui 
net “užšaldyti”. Tačiau iki šiol 
visa tai vyksta net isisiubavusiu 
greičiu. Kasdieniniai net kelių uni
jų streikai iššaukia įprastiniame 
normaliam gyvenime savaip chaotišką 
būseną.

Greta kainų kilimo, didelę pa
gundą kelti streikus sudaro skelbia
mieji stambiųjų įmonių pasakiškai 
dideli pelnai (Mt.* įsa - 55.42 mili
jonai, CSR — 28.8 mil., Jenings — 
4.5 mil.) Suprantama, kad šiuos pel
nus, Šalia investuoto didelio kapitalo 
ir įmonės administracijos rizikos, 
pagamina dirbančiųjų darbo jėga. 
Nežiūrint didelių pelnų, įmonių gami
nių kainos vis keliamos pralenkiant 
darbininkų uždarbius. Šitoks neribotų 
pelnų siekimas nelengvina beplintan- 
čios infliacijos, bet, dar blogiau, ke
lia tarp darbdavių ir darbininkų anta
gonizmą, dažnai privesdamas net 
prie nepageidaujamų, pažeidžiančių 
bendrąją tvarką reiškinių.

Darbininkų unijų vadovybė tai 
jaučia. Todėl, kad darbininkai geriau 
orientuotų si įmonių administracijos, 
atskaitomybės ir gamybos technikos 
reikaluose; teisingai suprastų bei 
analizuotu įmonių metinius balansus 
ir juose' skelbiamuosius pelnus, 
ACTU numato ruošti specialius šiam 
reikalui darbininkams kursus, norė
dama tuo paruošti tinkamus darbinin
kų unijų atstovus.

Vartotojui patiekiamos prekės 
kainą sudaro jos gamybinio proceso 
komponentas. Į jį, be prekei paga
minti reikalingos žaliavos, įeina visa 
eilė gamybinio proceso veiksmų, bei 
tiems veiksmams atlikti privalomų 
sąlygų, kaip tai: patalpų, apšildymo, 
šviesos ir kita; pagamintąją prekę 
reikia jos vartotojui parodyti, su ja 
supažindinti: nurodant jos kokybinį 
vertingumą, praktiškumą bei kitas 
savybes. Šiais modernios prekybinės 
konkurencijos laikais, vartotojo su 
pagaminta preke supažindinimo funk
cijas atlieka specialiai susikūrusios 
institucijos — reklamos įmonės. Šios 
įmonės prekes reklamai panaudoja 
efektyviausias, įmantriausiai kombi
nuotas šviesos, spalvos, vaizdo, 
garso ir net akrobatikos priemones. 
Šiais technologijos išplitimo laikais, 
turinčiais didelės įtakos į nauju in

dustrinių gaminių asortimentų atsi
radimą, reklamą daro neišvengiama 
tutenybe. Reikia nepamiršti tačiau, 
kad prekės reklamai padarytosios 
išlaidos įkalkuliuojamos į vartotojui 
patiekiamos prekės kainą, pačią pre
kę pabranginant. Tad prekių kainos 
pakėlimo vengiant verta pagalvoti 
ar visos prekės reikalingos reklamos?

Per televiziją, radiją ir spaudą 
drauge su kitomis, reklamuojamos ir 
būtino reikalingumo prekės, kaip tai: 
mėsa, įvairūs sausainiai (biscuit), 
kava, arbata ir visa eilė kitų maisto 
bei higienos reikalams palaikyti būti
nų produktų, kuriuos ir be reklamos, 
neišvengiamai, visi gyventojai nau
doja; gi reklama Šių prekių kainą 
vartotojo sąskaiton padidina, apsun
kindama šeimos pragyvenimui skiria
mą biudžetą.

IŠ gaunamų atlyginimų 'šeimos 
biudžetui išlyginti pajamų neužten
kant, reikalaujama pakelti darbinin
kams atlyginimus, kurių teisingam 
išsprendimui darbdaviai kartais ne
daro realių pastangų. Šios priežastys 
iššaukia darbininkų streikus, dėl ku
rių sutrinka visas normalaus gamy
binio darbo procesas mažindamas rin
kai patiekiamų prekių kiekį. Suslu< 
bavęs pasiūlos ir paklausos'išlygi
nimo santykis mažina pinigo įperka
mąją vertę: dėl to didėja pinigų apy
varta, o tuo pačiu ir infliacija.

Kiek prekių reklamai padaroma 
išlaidų sunku tiksliai spręsti. Tačiau 
iŠ dabar naudojamos reklamos gausu
mo ir įvairumo neperdedant galima 
spėti, kad Australijos biznio įmonės 
per metus reklamai išleidžia apie 
šimtą milijonų dolerių. Reklamos iš
laidas įkalkuliuojant į reklamuojamų 
prekių kainų, visas šias išlaidas 
tenka apmokėti prekių vartotojui.

Be to, reklamai padarytosios iš
laidos biznio įmonių nurašomos prekių 
pardavimui paruošimo išlaidon, šia 
suma mažinamas įmonės pelnas, gi 
tuo pat mažėja ir valstybės taksos 
mokesčiai. Tuo tarpu reklamai pada
rytas ir į prekių kainą, įkalkuliuotas 
išlaidas apmokėjus prekių vartotojui, 
jos vėl grįžta į biznio įmonės kasą 
pelno pavjdalu nuo kurio sumokama 
47Vž% taksos mokesčių, o 52%% pa
lieka biznio įmonės pelnu. Tuo būdu 
biznio įmonei prekių reklama vietoje 
100% tekaŠtuoja tik 47l%%. Tuo tarpu 
prekių vartotojas moka dvigubą taksą: 
už gaunamą atlyginimą ir taksą už 
įkalkuliuotas reklamos išlaidas, kurios 
pabrangino jo perkamos prekės kainą.

Dirbantysis vienu ar kitu būdu 
iškovoja sau atlyginimo padidinimą, 
tuo tarpu gaunąs aprėžtas ’ pajamas, 
jau nebedarbingas gyventojas, būtino 
reikalingumo prekių kainoms nepaliau
jamai kylant, atsiduria labai kritiš
koje padėtyje. Jo normalios ekono
minės buities sąlygos priklauso nuo 
valstybės socialinių įstaigų teisingo 
padėties vertinimo; gi tas teisingos 
socialinės padėties aiškinimas labai 
toli atsilikęs nuo šuoliais brangstan
čių prekių kainų.

DĖL MUSŲ "PROKURORŲ”
Atkelta iš 1 psl.

Dabar kai kurie Žmo
nės ar net grupės, savo nutarimais 
apšaukę "bendradarbiais su okupan
tu”, siekia išstumti Lietuvių Bendruo
menės valdybų narius, Švietimą tvar
kančius pareigūnus, o kartais net 
atskirų mokyklų vedėjus bei mokyto
jus. įrodymais savo kaltinimų neban
dė įgrįsti anuomet bolševikai, be 
įrodymų kaltinimais svaidosi ir išei
vijos “prokurorai”.

Tokie reiškiniai į mūsų veiklą 
įneša daug nesklandumų ir pridaro 
daug žalos. Charakteringa, kad visi 
tie “bendradarbiautojų” titulai pa
prastai segami kaip tik tiems visuo
menės veikėjams, kurie yra našiausi 
darbuose, aiškaus patriotinio nusista
tymo ir užima atsakingesnes pozicijas. 
Tų titulų segiotojai dažniausiai būna 
darbais nepasižymėję asmenys, vi
suomenei bandą įsiteikti garsiais 
patriotiniais Šūkiais. Situacija labai 
panaši į pirmuosius okupacijos metus. 
Ir dar charakteringa, kad nepuolamas 
pats okupantas, o tik kažkoks "bend
radarbiauto jas”. Kažkur net teko skai
tyti raginimą visu garu pilti į kailį 
“bendradarbiautojams”, lyg jie, o ne 
komunistinis rusas būtų Lietuvą pa
vergęs. Blogiausia, kad tie visi Šū* 
kautojai, nors rimto pritarimo visuo
menėje ir neranda, bet šiokias tokias 
žymes joje palieka. Žmonės pradeda 
murmėti, iš savo užpultų vadovų ima 
reikalauti pasiteisinimų. Šie, pradė
dami dėl nesamų nusižengimų teisin
tis, nutraukia laiką nuo teisioginio 
lietuviško darbo, ir tas bendram reika
lui kenkia. _

Iš tikro nėra lengva su tais gando
nešiais kovoti. Ignoruojami jie pra
deda visuomenę įtikinėti, kad jų puo
lami asmenys yra kalti, nes tyli. 
Pradėjus - su jais kalbėtis, diskusi
jos pasidaro nesibaigiančios ir ėda 
brangų laiką. Įtikinti tokių priekaiš
tautojų neįmanoma, nes jie tenori tik 
kalbėti, bet nieko nenori girdėti. 
Sunku nuspręsti, ar geriau bent kar
tais dėl to pasisakyti, ar į, tokius iš 
piršto išlaužtų kaltinimų svaidytojus 
nekreipti dėmesio ir dirbti pozityvų 
darbą, viliantis, kad visuomenė pati 
situaciją supras ir susiorientuos. 
Tegul liudininku būna pats laikas. 
Mano supratimu, Šiuo atveju geriau
sias ginklas būtų tų visų "prokurorų” 
ignoravimas. Visuomenę prašome to
kią mintį paremti ir su jais į jokias 
polemikas neiti. Jeigu jie tai daro iŠ 
naivumo, nesidomėjimas duos jiems 
progos susiprasti, o jei kieno nors 
pavedimu, ignoravimas įtikins darb
davį, kad jo pastangos veltui.

(P. Liet.)
***

DEGUONIS IŠ MĖNULIO 
UOLIENOS

Romos universiteto chemijos 
fakultete padarytas atradimas, kuris 
gali būti labai svarbus ateities 
kosmonautikai. Italų mokslininkams 
pasisekė išskirti dulkinį deguonį iŠ 
Mėnulio uolienos, pavyzdžių. Moks
lininkai teigia, kad 20-tyje kg. uoliem 
nos esančio įvairiuose junginiuose 
deguonies pakaktų vienam kosmonath 
tui kvėpuoti visą parą.

***

Tarpe visos eilės kitų prekių 
gamybos kaštus keliančių faktorių be 
kurių kartais sunku išsiversti, nes 
jie diktuojami ne vidaus bet tarptau
tinių sąlygų, atkreiptinas dėmesys į 
nepateisinamą reklamos naudojimą, 
reklamuojant pirmo ir būtino reikalin
gumo maisto produktus bei kitus 
būtinus namo apyvokos reikmenis. 
Drauge su šiuo, -turėtų būti labiau 
racionalizuojamas prekių įpokavimas, 
kuris dažnai vartojamas taip pat, biz
nio reklamai, o prekių pirkėją apsun
kina bereikalinga makulatūra, kurią 
naikinant, dažniausiai deginant, 
užteršiama vietos aplinka (sukeliama 
pollution.)

. Sustabdant ir normalizuojant su
minėtiems reikalams daromas berei
kalingas išlaidas būtų prisidedama 
prie infliacijos ir oro užteršimo blo
gio palengvinimo.

Viržis
***
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A. Blažys

APIE LIETUVOS ATEITĮ
Persispausdiname iš Akiračių" šį 

straipsnį, kuri musu nuomone verta 
paskaityti ir pasvarstyti.

Red.
Galimos dvi prielaidos dėl Lietuvos ateities: 1. 

pasaulio istorijoj įvyks koks nors kataklizmas, kuris 
sunaikins arba tiek susilpnins Rusiją, kad mažosios 
tautos, o jų tarpe ir Lietuva, galės vėl atkurti savo 
valstybę; 2. istorijos raida vyks asmens, tautos, 
rasės laisvėjimo kryptimi ir dėl to dabar dar 
pavergtų tautų būklė gerės.

Siekiant savo tautai geresnės ateities, visada 
tenka prileisti blogiausią atvejį ir planuoti kovą 
pirmiausia šiuo požiūriu. Mūsų tautai toks 
blogiausias atvejis yra tas, kad kelias į šviesesnę 
ateitį bus ilgas, kad jokio greito Lietuvos 
išlaisvinimo nebus ir kad dėl to tenka vadovautis 
antra prielaida — tikėtis, kad istorijos vyksmas bus 
Lietuvai palankus. Mūsų veiklos raison d’etre būtų 
tas, kad mes galime tą istorijos raidą paspartinti ar 
bent įtakoti. Kokiu būdu?

1. Atrodo, jog vyraujanti šių dienų pasaulio 
nuomonė yra ta, kad paskirų žmonių bei tautų 
gyvenimo pagerėjimo galima tikėtis, tik gerinant 
tarptautinius santykius, vadinas, einant dabar 
bandomu įtampų atoslūgio (detante) keliu. Įtampų 
atoslūgis veda prie įvairių šalių žmonių 
bendravimo bei santykių (ekonominių, kultūrinių 
ir kitokių) plėtimo, o tai savo ruožtu veda prie 
didesnio susipratimo ir vieni kitais pasitikėjimo. 
Pasitikėjimas kaimyno gera valia išmuša ginklą iš 
rankų. Nematant reikalo ginkluotis prieš kaimyną, 
savaime iškyla noras padoriau susitvarkyti savo 
kieme, konkuruoti su juo kultūros srityje. Tik tuo 
galima paaiškinti ir dabartinį rusų intelektualų 
bruzdėjimą, reikalavimą savo žmonėms 
konstitucijos pripažįstamų pilietinių teisių. Tie 
patys intelektualai reikalauja ir tautinėms 
mažumoms priklausančių teisių. Kaip teisingai 
pastebi prof. V. Vardys, „revoliucingiausios 
socialinės - idėjinės Sovietų Sąjungos vidaus jėgos 
yra rusiškasis liberalizmas ir nerusiškasis 
nacionalizmas“ (Akiračiai, 1973, Nr. 9). Sutinkame 
su Vardžiu ir dėl to, kad pasikeitimams Rusijoj 
„užsienio politikos įvykiai turės didesnės reikšmės 
nei vidaus vystymasis“. Europos saugumo 
konferencija, karinių pajėgų mažinimo Vidurio 
Europoje bei strateginių ginklų ribojimo 
konferencijos gal būt ir yra tie „užsienio politikos 
įvykiai“, kurie daro įtakos sovietų vidaus 
gyvenimui. Jie skatina liberalias sovietų jėgas 
reikalauti pakeitimų (demokratėjimo) vidaus 
gyvenime, ir iš kitos pusės, tos liberalinės jėgos 
(Sacharovas ir kt.) skatina Vakarus lengvai 
nedaryti sovietams nuolaidų, negavus garantijų, 
kad bus sukama demokratėjimo keliu. 
Suprantama, kad šituo santykių plėtimo keliu 
einant, galima ne tik kai ką laimėti, bet ir 
pralaimėti. Tai neišvengiama, kaip ir kiekviename 
žaidime, bet koks laimėjimas negalimas, nieko 
nebandant, ir antra, kad ir nedidelis laimėjimas 
visada yra geriau, negu nieko nelaimėjimas.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos rankdarbiu paro
dos eksponatai visi šie paveikslai rankomis siuvinėti: Iš k. į d. - Kėlikas 
ir kryžius išsiuvinėti p. Ang. Montvidienės, Marija su kūdikiu - p. A. Virgenii 
kienės. Gamtovaizdis su eukaliptais Onos Dambrauskienės ir viršuje Pasku
tinioji vakarienė — p. M. Milienės. Stovi p. Onutė Maksvytienė.

Tokia, atrodo, yra mūsų dienų laisvojo pasaulio 
politikos filosofija. Atsisakant šaltojo karo ir 
ginklavimosi lenktynių, kurios vestų prie 
katastrofos, bandoma griauti bet kokio 
izoliacionizmo sienas ir plėsti įvairiopus santykius, 
tikintis, kad padėtis pamažu gerės. Tokios 
laipsniškos pažangos siekiama tiek Amerikoje, 
tiek Europoje ir kitur. Koks mūsų nusistatymas 
šiuo reikalu? Mums atrodo, kad mes pasirinkimo 
neturime: mes tegalime įsijungti į šią bendrą srovę 
ir daugiau ar mažiau įtakoti, kad ji būtų mums 
naudinga ar bent nežalinga. Jeigu mes bandytume 
rinktis kokią kitokią politiką, pvz., įtampų 
skatinimo, politinio, ekonominio bei kultūrinio 
atsiribojimo nuo komunistinio pasaulio politiką, tai 
ji būtų visai nevaisinga, nes niekur jai nerastume 
pritarimo. Tada pasirodytume kaip naivūs 
politikos mėgėjai, ir niekas iš rimtų politikų su 
mumis nesišnekėtų.

2. Pasirinkus kelią, kuriuo dabar eina visas 
laisvasis pasaulis, kyla iš eilės klausimas, kuo mes 
galime prisidėt, kad jis mums būtų kuo 
naudingiausias. Čia gali būti svarbūs du dalykai: 
kur ieškoti talkos ar paramos mūsų reikalui ir ko 
pirmiausia siekti.

Atsakant į pirmą klausimą, reikia turėti galvoje 
neabejotiną faktą, kad kaip paskirų šalių, taip ir 
tarptautinę politiką lemia ne masės, o elitas — 
politikai (valdžios pareigūnai ir parlamentarai) ir 
įtakingi asmenys šalia oficialių politikų (spauda, 
universitetai, įvairūs politinių problemų tyrimų 
institutai, Bažnyčių hierarchai). Masės lemia, kuris 
politikas bus pastatytas prie valstybės vairo, ir čia 
jos vaidmuo baigiasi. Toliau tas asmuo ar tie 
asmenys patys vadovaujasi savo ar savo patarėjų 
išmone. Kai prezidentas Nixonas siuntė Kissingerį 
į Kiniją ar Rusiją, jokio patarimo iš masių jis 
neprašė. Todėl ir mums tenka daugiau kreipti 
dėmesį į reikšmingas institucijas ar asmenis, o ne j 
mases.

Institucijos šalia valdinių organų gali būti 
dvejopos — nacionalinės ir internacionalinės. Tarp 
pirmųjų Jungtinėse Valstybėse yra pvz., tokios, 
kaip Foreign Politics Research Institute 
Pensilvanijos universitete Filadelfijoj (dir. R. 
Strauss - Hupe), Research Institute on 
Communism at Columbia University Niujorke (dir. 
Zbigniev Brzezinski), Center for International 
Studies, MIT, Council of Foreign Relations 
(Niujorke), kuri leidžia Foreign Affaires žurnalą, ir 
kt. Tarptautinės institucijos gali būti susijusios su 
Jungtinėmis Tautomis ir nesusijusios. Tarp 
pirmųjų yra pvz. Tarptautinis Teismas Hagoje, 
Žmogaus Teisių Komisija ir kt. Tarp privačių 
tarptautinių organizacijų yra tokios, kaip 
Tarptautinė Juristų Komisija (Ženevoje), 
Tarptautinė Amnestijos Organizacija (Amnesty 
International), Žjnogaus Teisėms Sovietų Sąjungoj 
ginti Komitetas, Žmogaus teisėms ginti tarptautinė 
tyrimų bei informacijos grupė su būstine Londone 
ir kt.

Turint galvoj dabartinę įtampų mažinimo ir 
tarptautinių santykių gerinimo politinę kryptį, 
negalima tikėtis, kad kurios nors vakarų ar 
neutralios valstybės pareigūnai keltų Pabaltijo

Žemaičių pasididžiavimas Šv. Kazi
miero koplyčios vitražas Adelaidėje, 
Aukštai tysk. Motiejus Valančius, apa
čioje dešinėj Kražių skerdynės ir kai
riajame kampe žemaičių herbas.

šalių klausimą Jungtinėse Tautose ar apskritai bet 
kokiose derybose su Sovietais. Jei šis klausimas 
nebuvo keliamas Jungtinėse Tautose nuo pat 
pradžios ar šaltojo karo metu, tai juo labiau jis 
nebus keliamas dabar. Šiandien tai jau savaime 
suprantama. Laisvesni tuo atžvilgiu yra 
parlamentarai, bet ir jų tarpe nedaug šiandien 
rasime tokių, kurie sutiktų „spausti“ vyriausybę 
Pabaltijo kraštų reikalu. Kongreso rezoliucija 416 
anksčiau dar praėjo, bet šiandien ji nepraeitų. 
Suprantama, kad labai nedaug ko galima laukti, 
patiems ten einant, kaip tai daro Batunas, nes 
Jungtinėse Tautose sėdi juk oficialūs valstybių 
pareigūnai, kurie be savo valdžių pavedimo nieko 
daryti negali.

Belieka tad minėtos privačios paskirų šalių ar 
tarptautinės institucijos'-bei „organizacijos, kurios 
greičiausiai galėtų mums padėti, jeigu mes 
mokėtume joms tinkamai savo reikalą pristatyti ir 
tinkama informacija aprūpinti. Bet jeigu tos 
organizacijos mums atrodytų nepakankamos, 
galėtume bandyti organizuoti naują, kuri galėtų 
būti kad ir tokia: Tautų laisvo apsisprendimo teisių 
komitetas (Plg. Akiračiai, 1971, Nr. 2). Tokį 
komitetą turėtų sudaryti žymūs laisvojo pasaulio 
žmonės (politikai, mokslininkai, menininkai, žymūs 
Bažnyčių atstovai), kurie sutiktų tam tikrom 
progom kelti tautų laisvo apsisprendimo klausimą. 
Tai būtų moralinis veiksnys, kuris- darytų įtakos 
tiek laisvojo pasaulio valdžioms, tiek ir Sovietų 
Sąjungai. Jei jis būtų nuolatinis, jis suvaidintų 
labai teigiamą vaidmenį, siekiant pasaulio 
demokratėjimo bei laisvėjimo. Jei jo pastangos ir 
neduotų greitų norimų rezultatų, tai vis dėlto jos 
galėtų prisidėti prie padėties pagerėjimo. Toks 
komitetas būtų reikšmingesnis, negu dabar dar 
tebevegetuojantis Pavergtų Europos Tautų Seimas 
Niujorke, nes jis tėra tik emigrantų institucija ir 
dėl to tarptautinėje plotmėje jo balsas nėra 
reikšmingas. Mums išeiviams būtina suprasti vieną 
dalyką — už mus turi kalbėti kiti, kurių balsas yra 
daug svaresnis. Mes tik turime surasti tokius 
žmones ir visų pavergtųjų reikalą tinkamai 
pristatyti.

3. Trečias dalykas — ko siektina. Čia gali būti 
nemaža įvairumo. Kartais mes prašome tik esamos 
padėties (aneksijos) nepripažinimo, kartais 
reikalaujame laisvės bei nepriklausomybės, o 
kartais tik asmens teisių respektavimo, kaip tai 
numatyta Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
deklaracijoj ar net Sovietų Sąjungos konstitucijoj. 
Tai priklauso nuo to, kur kreipiamasi. Reikia betgi 
pripažinti, kad dabartinės tarptautinės politinės 
linkmės akivaizdoje mūsų maksimaliniai 
pageidavimai (valstybinė nepriklausomybė) šiuo 
metu yra nepopuliarūs.

(tęsinys 6 p.)

Mūsų. Pastogė Nr. 31 1974.8.5 psl. 3
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Lietuvos kryžiai.
Nuotrauka Sadausko

IŠ LIETU VOS KATALIKU, BAŽNYČIOS 
KRONIKOS NR. 8

Garsus Lietuvoje Meškuičių 
piliakalnis, vadinamas Kryžių kalnu. 
Ten stovėjo daugelio lietuvių pasta
tyti kryžiai, bet ateistai šią šventą 
vietą daug kartų išniekino, kryžius 
išvertė ir sudegino. O žmonės vis 
iš naujo vežė, nešė ir statė kryžius 
ir kryželius toje lietuvio širdžiai 
brangioje kalvoje.

Kryžių kalnas jau buvo kone 
užsigydęs savo Žaizdas po 1961 metų 
nusiaubimo. Deja, 1973 balandžio 
pabaigoje vėl buvo skaudžiai nute- 
riotas - neliko nė ženklo, kad čia 
būta kryžių. Liūdnas ir apiplėštas 
kalnas dairėsi aplink, laukdamas, 
kada tikinčios rankos ir mylinčios 
širdys vėl apvainikuos jo išniekintą 
galvą išganymo ženklu — Kryžiumi.

1973 gegužės 19 naktį 24 valan
dą Šiaulių miesto pakraščiu pasirodė 
nepaprasta eisena. Žmonių būrelis, 
kurį sudarė vaikinai ir merginos rimti 
ir susikaupę, nešė kryžių. Ėjo ty
liai, susitelkę, kalbėdami rožančių. 
Laikas nuo laiko trijų metrų kryžių, 
sveriantį 45 kg., perimdavo ant pečių 
kitas. Kryžius buvo papuoštas simbo
liškais ornamentais: širdis perverta 
dviem kalavijais, ant kurių vieno 
koto — svastika, o ant kito - penkia
kampė Žvaigždė.

Lietuvos jaunimas nešė kryžių 
ne sveikatos prašydamas, bet kaip 
permaldavimą už kryžiaus paniekinimą, 
už mūsų Tautos nuodėmes Išganyto
jui. Nešė kryžių kaip pergalės Ženklą. 
Gegužės 19 naktį daugelis Žinojo apie 
šį kryžiaus nešimą ir vieną valandą 
paskyrė maldai ir kryžiaus adoracijai. 
Tą valandą sudėtomis rankomis dau
gelis savo dvasioje nešė Kristaus 
Kryžių. Visi Kryžiaus nešėjai iš va
karo priėmė Šv. Komuniją.

Rengiantis nešti kryžių sužino
ta, kad vienas pilietis saugumui pra
nešė apie Šią kelionę. Saugumiečiai 
visą naktį važinėjo maršrutu: Šiauliai 
- Kryžių kalnas. Kryžiaus nešėjams 
pasisekusi kelionė atrodė kaip stebuk
las. 1973 gegužės 20, 2.30 vai. Kry

KELIONĖMS į EUROPĄ, AZIJA IR AMERIKA 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ BIURĄ

644 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 2000

Palanga, Travel

TURIME IR įvAIRIlį ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO 
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žių kalnas pasipuošė nauju gražiu 
krvžiumi. Aplink jį pasodinta gėlių ir 
uždegta žvakė. Visi suklaupę meldė
si: “Kristau Karaliau, iteateinie Tavo 
karalystė į mūsų šalį“.

6 vai. 45 min. pasigirsta mašinos 
burzgimas. Saugumiečiai trinasi akis 
- visą naktį gaudę kryžių ir štai jis 
stovi. Piktos rankos kryžių išrovė ir 
nusivežė. Tačiau vidurdienį jau sto
vėjo kitas kryžius. Ateistai vis nai
kino, o kryžiai tarsi iš Žemės augo.

197 3. V. 20 vyko tardymai dėl 
kryžiaus nešimo į Kryžių kalną.1973 
gegužes mėn. Vakare saugumiečiai 
atvyko pas Šiaulių miesto gyventoją 
Mečislovą Jurevičių, gimusį 1927 m., 
ir nusivežė į saugumo būstinę. Čia 
Mečislovas buvo tardomas: ar nešęs 
kryžių, kokiu keliu ėję, kiek žmonių 
nešė kryžių, kas organizavęs kry
žiaus nešimą, kas padirbęs kryžių, 
kokie kunigai paskatinę nešti kryžių... 
Jurevičius atsakęs, kad kryžių daręs 
ir nešęs jis vienas. Jurevičius dar 
buvo klausinėjamas, už ką anksčiau 
buvęs teistas.

— Už Stalino klaidas.
— Baik Šmeižęs Staliną, - Šaukė 

saugumietis. — Oi, jums dabar reika
lingas Stalinas.

Toliau Jurevičius buvo klausinė
jamas, kokius kunigus pažįstąs, kas 
bažnyčioje patarnaująs Mišioms, su 
kokiais žmonėmis turįs reikalų ir t.t. 
Jurevičius pareiškė, kad daugiau į 
klausimus neatsakinėsiąs. Tardyto
jai Jurevičių vadino fanatiku, gąsdi
no, kad gausiąs kalėjimo daugiau negu 
pirmą kartą, kad nu vešią į daboklę, 
suleisią vaistų ir t.t. Pagaliau liepė 
stovėti prie sienos. Nepabūgęs gąsdi
nimų, Jurevičius buvo pasodintas. 
Taip praėjo visa naktis.

Rytą vėl tardymas: kas mokęs vai
kus Mišioms patarnauti? Su kokiais 
kunigais daugiausia kalbiesi? Kas 
Mišioms patarnauja? Po pietų atėjęs 
prokuroras paklausė, kodėl jis tyli? 
“Visviena, duosit dešimt metų“, pa
aiškino Jurevičius.

Vakare Jurevičiui leido pareiti 
namo ir prisistatyti gegužės 23. Tą 
dieną vėl buvo tardomas ir gąsdina-

>:

PENKMETIS BE KAZIMIERO 
KAVALIAUSKO

Kazimieras Kavaliauskas yra 
vienas iš tų mūsų žmonių, kuris nesi
gailėjo Australijos Lietuvių Bendruo
menei nei savo sveikatos, nei jėgų. 
Tai lietuvis, kuris daug davė savo 
bendruomenei ir kurio negalime pa
miršti.

Kazimieras gimė 1903 m. York
shire, Anglijoje, tėvai buvo politiniai 
emigrantai pabėgę nuo caro valdžios. 
Dar prieš I-jį Pasaulinį karą slaptai 
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Ringo- 
velės kaime Marijampolės apskr. 
Kazimieras Čia pradėjo savo pirmuo
sius mokslus. 1925 m. baigė Marijam
polės Mokytojų Seminariją ir pradėjo 
mokytojauti Kretingos progimnazijoje 
ir tuo pačiu metu studijavo pianino 
ir kompozicijos kursą Klaipėdos 
Konservatorijoje. 1928 m. įstojo į 
Kauno universitetą gamtos - matema
tikos fakultetą, kurį baigė 1932 m. 
Nuo to laiko Kazimieras tampa peda
gogu mokytoju, gimnazijos direktorium 
įvairiose vietose.

Šalia pedagoginio darbo užsiima 
visuomenine ir ypač muzikine veikla, 
organizuoja chorus, jiems vadovauja. 
Tokia jo veikla buvo Lietuvoje, tokia 
Vokietijoje Uchtės lietuvių gyvenime, 
tokia jis gyveno ir Australijoje iki 
pat gyvenimo pabaigos. Jis visada 
pilnas gerų idėjų, pasišventęs darbui, 
pavyzdingas lietuvis, linksmas kom- 
panijonas, visada besisukąs gyvenimo 
ir veiklos centre.

mas, tačiau Mečislovas tylėjo. Jam 
vėl buvo įsakyta ateiti į saugumą 
gegužes 29 d. Saugumietis reikalavo 
viską surašyti, o paskui aiškino apie 
religijos laisvę, kad kunigai žmones 
apgaudinėja ir t.t. Jurevičius jpareiš- 
kęs: “Jei esu kaltas, teiskit*.*

— Nuteisti yra lengviausia, bet 
žmogų reikia pastatyti ant gero kelio, 
- aiškino tardytojas. Paleisdamas 
namo, tardytojas pareiškė:

Mums yra žinoma, kad. kryžių 
nešėte Kalantos garbei.

(ELTA)

Liepos mėnesi Virginijaus Ivano
vo motina parašė į Maskvą Generali
niam prokurorui skundą:

“Netoli nuo Šiaulių yra Kryžių 
kalnas. Jis nuo seno yra brangus ti
kintiesiems. Mano Šešiolikametis 
sūnūs su keliais draugais gegužės 20 
naktį nunešė ant to kalno kryžių. Už 
tai Šiaulių saugumo organai mano 
sūnų rytą išsivežė į saugumą ir iš
laikė visą parą be miego ir valgio. 
Be to, mano sūnus visai neseniai 
sirgo galvos smegenų uždegimu, buvo 
atleistas nuo pavasario egzaminų ir 
buvo uždrausta jam jaudintis, kad 
liga vėl nepasikartotų. Tačiau mano 
sūnus buvo išmestas iš' aukštesnio-
sios muzikos mokyklos 8 kurso vien 
už kryžiaus nešimą ant Kryžių kalno.

Prašau Generalinį Prokurorą smul- 
kiai ištirti tuos faktus ir atsakyti, 
ar galėjo šitaip pasielgti saugumo or
ganai, nes Konstitucija garantuoja 
visiems tikintiesiems sąžines ar kul
to laisvę.“.

Viktorija Ivanova
Prie skundo Generaliniam proku

rorui buvo pridėtas gydytojų komisijos 
atleidimas nuo egzaminų.

1973 rugsėjo pradžioje iŠ Vil
niaus Respublikinės prokuratūros 
gautas toks atsakymas:

“Pranešame, kad tiriant Jūsų 
liepos 25 rašytą skundą, nustatyta, 
kad gegužės 20_tarybinės valdžios ats. 
kalbėjosi su Jūsų nepilnamečiu sūnu
mi Virginijum, dalyvaujant tėvui Iva
novui, dėl neleistinų veiksmų, ku
riuos Jūsų sūnus atliko drauge su 
kitais asmeninimis archeologinio pa' 
minklo — Jurgaičių piliakalnio at
žvilgiu.

Neleistinų veiksmų iŠ tarybinės 
valdžios organų, kalbėjusių su Jūsų 
sūnumi, pusės nerasta”.

Respublikos prokuroro 
vyr. pavaduotojas BakuČionis 

(ELTA) 
***

Mūsų žemėje kasdieną 
gimsta 324^000 žmonių. Iš 
jų kasdien dėl bado miršta 
10,000, dėl kitų priežasčių 
123,000, todėl kasdien pri
auga 190,000 žmonių.

Kazimierą pažinau kai jis 1957 m. 
atvyko į Sydnejų ir čia apsigyveno. 
Tuojau pajutome kad turime stiprų 
vyrą, kuris taip buvo reikalingas. 
Jis tuoj perima “Dainos” choro vado
vavimą, lietuvių pamaldose atlieka 
vargonininko pareigas, maža to, jis 
įsitraukia į A.L. Katalikų Kultūros 
Drąugiją, Čia dažnai eina vicepir
mininko pareigas, įstoja ir į Plunks
nos Klubą, skaito paskaitas, refera
tus, o nuo 1960 m. dirbo ALB Krašto 
Kultūros Taryboje kaip muzikos ir 
dainų sekcijos narys. Nuo 1964 m. iš
renkamas į ALB Krašto Valdybą, ei
na joje švietimo ir kultūros reika
lams pareigas ir kartu yra ALB Kraš
to Kultūros Tarybos pirmininkas. Be 
visų šitų savo pareigų jis dirba ir 
tramvajaus konduktorium, ruošiasi 
egzaminams, 1958 m. baigia vadinamą 
“refresh” kursą ir išlaiko anglų kal
bos egzaminus mokytojams. Tais 
pačiais metais gauna mokytojo vietą 
Sydney Grammar School matematikos 
departamente. Po kelių metų mokyto
javimo jis jau ruošia matematikos 
vadoyėlius Australijos mokykloms. 
Parašė du matematikos vadovėlius: 
“Matriculation Mathematics From
5 - Level 2 - Short” ir “Matriculation 
Mathematics Level 2 Full for fifth 
Form”, kurie išėjo iš spaudos 1966 m.

Kazimiero darbštumas buvo ne
paprastas, kada tik i nueidavau jį 
aplankyti visados rasdavau jį dir
bantį už stalo prie knygų. Kartais 
pasiskųsdavo kad neturi laiko tvoras, 
darzb, gėlių prižiūrėti, visus dar
bus reikia atlikti vienai poniai. 
Taip įtemptai dirbant Kazimierui buvo 
reikalingas poilsis, bet jis labai gra
žiai atrodė - jaunas, nesiskųsdavo 
sveikata, visada tvarkingai ir gražiai
apsirengęs, laikydavosi mandagumo 
etiketo ir todėl visada man primindavo 
anglų džentelmeną, kaip prancūzai 
pasakytų comme ii ėst bon! Kai jis 
šventė savo 60 metų jubiliejų, aš jį 
sveikindamas išsireiškiau, kad jis 
atrodo tik 40 metų vyras, tada jis man 
atsakė: “stok į “Dainos” chorą ir 
dainuok su mumis, būsi jaunas, kiek
vienas, kuris dainuoja yra jaunas”. 
Gal daina jam padėjo būti jaunam, nes 
jis ją labai mylėjo. Tačiau paskuti
niu metu jis daug ir kentėjo, Sydne- 
juje tuo laiku tarp dviejų chorų kilo 
nesantaika, vieni kitus apkalbinėjo, 
niekino, virė intrygos ir jis dėl to 
labai daug išgyveno. Tai žinau iš jo 
asmeniško nusiskundimo. Tos intry
gos ne vienam žmogui yra sveikatą 
sugadinusios.

Kada Kazimieras buvo pačiame 
savo jėgų žydėjime, pačiame veiklos 
centre, staiga gauname žinią, kad jis 
mirė. Staigi ir netikėta mirtis priglu- 
šino visus,-ką darysime, kaip galė
sime išsiversti be Kavaliausko? Jis 
buvo mūsų ąžuolas prie Nemunėlio. 
Taip, jis buvo ąžuolas ir jį pakeisti 
ne bet kas galėjo. Jis kaip tas kudir
kiškas stulpas, kuriam pajudėjus, 
kito tokio nesurasi ir teko jo darbą 
pasidalyti keliems. Ačiū Dievui, kad 
atsirado kitas talentingas vyras, ku
ris Kazimierą sėkmingai pavaduoja 
iki šiol dainoje ir muzikoje.

Šiandien, po penkių metų, giliai 
susikaupę mes lenkiame jam savo 
galvas su skaudančia širdimi ir liū
desiu, apgailestaudami jo per anksty
vą mirtį.

Aleksandras Kelmietis
Mūsų Pastogė Nr. 31 1974.8.5 psl. 4
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KĄ AŠ MACIAI AMERIKOJE
(TĘSINYS)

A. Mauragis
rią dieną saulė pakabina Vaivos juos-

NIAGAROS KRIOKLYS
Atsimenu trečioje gimnazijos 

klasėje mokėmės geografijos ir tada 
pirmą kartą išgirdau Niagaros kriok
lio vardą. Kodėl jis taip įkrito man 
giliai į atmintį? Mat, tame amžiuje 
mes visi berniukai pavasariais 
tvenkdavome griovius ir darydavome 
krioklius. , dar ir dabar to papročio 
nepameČiau, kur tik randu griovyje 
tekantį vandenį, stengiuosi jį už* 
tvenkti, kad padarius kriokliuką, gra* 
žu žiūrėti į krentantį, šniokščiantį, 
putojantį vandenį.

Tai ne nuostabu, kad kiek
vienas berniukas išgirdęs apie di
džiausią pasaulyje krioklį pašokda
vo iš suolo ir, žinoma, svajodavo vi* 
sa savo gyvenimą jį pamatyti. Jų vizi 
joje, tas didžiausias pasaulio kriok
lys buvo tikrai didelis ir įspūdingas, 
kokių realybėj visai nėra. Buvo jis 
ir mano vaizduotėje vienintelis 
didžiausias: įsivaizdavau begalinę 
vandens masę krentančią nuo aukšto 
kalno, kone iš pačių debesų ir dūž— 
tačią žemai,į. riogsančias uolas, prie 
kurių prieiti ir pamatyti baisu ir pavo
jinga. Dabar, privažiavome automobi
liu, meksfaltuotu keliu,prie didžiausio 
pasaulio krioklio, pasistatėme mašiną, 
išlipome ir einame prie Čia pat esan - 
čios garsenybės, kurios vis dar nema
tyti. Girdisi ūžimas, lyg būtų audrin
gos jūros, bet to krioklio kaip ir ne
būta. Tik priėjus prie tvoros pamatai 
kaipi ramiai atplaukęs vanduo staiga 
praranda žemę ir galvatrūkčiais kren
ta į bedugnę iš kurios veržiasi galin
gas vandens triukšmas, tarsi iŠ ko
kio verdančio puodo. Tiktų pavadinti 
velnio virtuve. Tasmanijoje tokią 
turime. Čiurkšlėmis šauna vanduo į 
aukštį ir suskilęs į smulkius trupinė
lius krenta nuolatiniu lietumi. Gied—

rią dieną saulė pakabina Vaivos juos- Laukiame vakaro, laukiame tų 
tą ir tai vienintelis ženklas iš tolo naujų įspūdžių. Lauke jau Šalta, 
atskubančiam turistui, kad Čia yra kyla vėjas. Edvardas veda mus į 
tas didžiausias pasaulio Niagaros Skyion Tower. Pasikeliam 520 pėdų 
krioklys, kitaip galėtum pravažiuoti, aukščio, iš čia žiūrint į Niagaros 
ar praeiti jo nepastebėjęs. Pirmas 
įspūdis nuviliantis, nėra to aukšto, 
ilgo vandens kritimo, to Šokinėjan
čio balto vandens, kokio man teko 
matyti Austrijos Alpėse, o ir Čia 
Australijoje galima įspūdingų matyti.

Bet kuo ilgiau į Niagaros krioklį 
žiuri, tuo labiau jis ima patikti. Ten 
giliai duobėje siaučia vandens sti
chija tikrai įspūdinga ir baisi. Sunku 
akis atitraukti nuo to žalio krintan
čio smaragdo, nuo tų žalių marmuro 
kolonu, o virš viso to, maži juodi 
paukšteliai nardo garų debesėlyje ir 
staigiais puolimais išnyksta krentan; 
čioje vandenų srovėje. Ponia Elena 
man paaiškino, kad jie gaudo kren
tančias mažas žuveles ir iŠ tokio 

pavojingo darbo pelnosi sau saunkią 
duoną.

Ten, apačioje, upė tęsia savo 
kelionę toliau. Turistų atrakcijai yra 
laivas ir valtys, kuriose galime at
plaukti iki pat pavojingos ribos, arba 
pėstiems nulipti žemyn ir pažiūrėti į 
krioklį užvertus galvą aukštyn. 
Gaunasi kitas įspūdis žiūrint iŠ 
apačios į viršų, tačiau vaizduotės 
vis tiek nepralenkia ir aš galvoju, mės , Hamiltoną. Keliai tokie pat 
kad jis yra per mažas būti pasaulio . ? . . . ----
didžiausiu kriokliu.

Niagaros upė skiria Ameriką nuo 
Kanados. Daugumas atvykusių turistų 
pažiūrėti Niagaros krioklio persikelia 
į Kanados pusę, čia yra gražiau su
tvarkyta krantinė, įspūdingesnis vaiz
das ir geresni restoranai. Be to, Čia 
yra du dideli aukšti bokštai, kurių 
viršuje yra puikūs restoranai, o apa
čioje įvairios suvenyrų krautuves. 
Vakare kai sutemsta, krioklio sroves 
iliuminuoja įvairiom spalvų šviesom ir 
tada žiūrint iš tų bokštų matosi nuos
tabūs vaizdai.

jau vėlu, 
rasti, o kiti 
važiuojame

- Iš 
Londonas?

- Čia

A. a.' Steponas Kolupaila

APIE PROF. KOLUPAILOS 
MONOGRAFIJĄ

Vieno iŠ monografijos autorių, 
dr. Jurgio Gimbuto, nuomone, prof. 
Kolupailos biografija yra ne vieno 
žmogaus gyvenimas, o piūvis per jo

5 METAI NUO 1ŠSIKĖLIMO MĖNULYJE

Liepos mėn. 20 d. 4 vai. 18 min. 
po pietų (New Yorko laiku), po apie 
5 d. trukusios kelionės, J.A.V. astro
nautai Neil Armstrong ir Edwin Aldrin 
oralaiviu Eagle nusileido į Ramybės 
jūrą mėnulyje. Tai buvo nuostabus 
momentas ir astronautams ir visam 
pasauliui: pirmą kartų žmogus, atsi
palaidavęs nuo žemės, pasiekė pirmą
jį artimiausią, erdvių kaimyną. Kai 
trečiasis astronautas Michael Collins 
tebeskriejo su savo laivu apie mėnulį, 
Neil Armstrong įspaudė pirmą žmo
gaus pėdą puriame mėnulio paviršiu
je. "Mažytis žingsnis žmogui,milži
niškas šuolis žmonijai" — tarė susi
jaudinęs. Tuojau ir antrojo astronau
to pėdos buvo įspaustos į šį minkštą, 
dulkių paviršių. Šis J.A.V. pasidi
džiavimas buvo atliktas 25 milijardų 
dolerių kaina, 400.000 įvairių profesi
jų žmonių darbu, sukaupta ilgų am
žių mokslinių laimėjimų patirtimi.

Dabar, praėjus 5 metams, tas 
anuomet nuostabus įvykis atrodo to
limas, primirštas. Žmonės pasidarė 
apatiški. Yra nemaža tokių, kurie 
laiko įdėtą darbą ir lėsas erdvių tyri
mams tik eikvojimu — esą daug kas 
galėjo būti padaryta žmonijos gerovei

aplinką Lietuvoje ir išeivijoje. Toji ~ skurdo, vargo naikinimui. Dauge* 
Kolupailos aplinka apima šimtus žmos lis erdvių tyrimams įrengimų stovi 
nių ir dešimtis organizacijų bei įstai» nenaudojami, pastatai tušti, rr,~'~ 
gų. Kolupailos veikla buvo šakota ir f2 .
nių ir dešimtis organizacijų bei įstai» nenaudojami, pastatai tušti, Trys 
gų. Kolupailos veikla buvo šakota ir pirmieji astronautai yra pasitraukę iš 
j o darbo vaisiai svarūs ir gausūs, erdvių tyrinėjimo programos. Jie yra 
Tam pasiekti reikėjo ypatingai valin— giliai nusivylę, kad erdvių tyrinę* 
go būdo. Tur būt būdingiausias Kolų- jimas jau žmonių nebedomina.
pailos charakterio bruožas, lydėjęs! Bet argi ne visada buvo panašiai 
jį per visą gyvenimą, buvo visiškas^ žiūrima į "pirmuosius" — atradimus, 
tiesiog asketiškas atsidėjimas sava
noriškai prisiimtoms pareigoms. Nors 
Kolupaila pasiekė aukštų profesinės 
karietos viršūnių, jo gyvenimas buvo 
atžymėtas ne pasitenkinimu,materk 
jaliniu atpildu, o nuolatiniu nerimu, 
įtampa, kova už savo užsibrėžtus 
idealus. Lietuvių visuomenė šią 
knygą gaus rudenį. Daugiau žinių 
bus skelbiama kituose šio laikraščio 
numeriuose. ***

išradimus ir atradėjus? Pirmųjų la
kūnų, perskridusių plačiuosius van
denynus - Lindbergh, Darius ir Girė
nas ir kit. - žygiai tik daug vėliau 
buvo teisingai įvertinti, nes jie davė 
pradžią tolimo susisiekimo svajonės 
Įgyvendinimui. Technologija, patyri
mas vykdant pirmus mėginimus skristi 
į mėnulį grindė tolimesnius laimėji
mus. Po žygio į mėnulį erdvėlaiviai 
pasiekė Merkurą, Venerą, Marsą, pra
skrido pro Jupiterį. Bet tai vis pra
džia. Praėjusiais metais erdvių labo
ratorijoj žmogus išsilaikė arti trijų 
mėnesių. Tai nemažas laimėjimas 
ateities tyrimams, kur galės skristi 
į tolimąsias erdves ir žmogus. O to

krioklį pamatai, kad tas visas kriok
lys tikrai panašus į arklio pasagą, jį 
taip ir vadina Horseshoe Falls. Ed
vardas užsako aristokratišką vakarie' 
nę ir mes išpalengva valgome ir ste
bime , kaip Amerikos pusele krioklys 
ima ružava spalva švitėti, pereida
mas į raudoną, į geltoną ir žalią Švie
są. Nuostabu, žavinga, nematyti ir 
nesapnuoti vaizdai,o tačiau negali 
sutikti, kad čia būtų didžiausias- pa
saulio krioklys-kai pats esi pade
besyje, o krioklys duobėje. Spalvos 
dekoruoja krentantį vandenį ir paki
lusius virš jo garus, tačiau vaizdas 
greičiau panašus į' tolimą gaisrą ar 
degančią jūrą, negif į krioklį. Žinoma, 
gaisras taip pat didelį įspūdį daro. 
Žinome, kad Neronas, ieškodamas 
lįkvjėpimo padegė Romą ir iš aukštų 
imperatoriaus palocių stebėjo skęs
tantį ugnies jūroje miestą, lyra im
provizuodamas naują odę.

Taip, yra malonu ir gražu žiūrė
ti, bet argi Čia tas milžinas galiūnas 
nėra tapęs tik žmogaus didžiausias 
pasaulio Žaisliukas?

Pasotinę kūną ir dvasią, leido—

geri , kaip ir Amerikoje, ir skirtumo 
tarp Kanados ir Amerikos dar nepaste
biu.

Atvažiavome į Hamiltoną, bet

mes lietuvių nebegalime 
mums neįdomus, taigi 

namo į Londoną.
kur Čia toks vardas -
— paklausiau.
netoli vienas nuo kito yra

trys didieji Europos miestai: Londo
nas, Paryžius ir Berlynas — aiškina 
man ponia Elena — kiekvienos tauty
bės imigrantai pasistatė savo miestą. 
Londonas išaugo į didelį miestą, 
Paryžius į mažesnį, o Berlynas pa
liko visai "mažas. Kanadoje yra stip
rios etninės grupės, Čia kiekvie
nas gali jaustis kaip namie, jokių 
varžymų nėra, priešingai teikiama 
valstybinė parama.

Važiuojame per Londoną, Edvar
das aiškina, rodo pastatus ir jaučiu, 
kad jis didžiuojasi savo miestu. 
Parvažiavome namo. Namuose radome 
malonius svečius: vyresnysis sūnus 
grįžo su marčia iš praleisto medaus 
mėnesio povestuvinės kelionės. Jau
na pora kiek išvargusi po tokių malo
numų, bet Žvali, linksma ir daug kalban
ti. Jaunoji yra vengraitė, apgailes
tavau kad nepataikiau į vestuves, o tai 
būčiau, kad ko gera ,pašokęs su jau
nąja čerdašą. Taip mums besikal
bant ir besivaiŠinant, žiūriu laikrodis 
muša antrą valandą, o mano šei
mininkai apie miegą nė galvoti ne
galvoja. Edvardas sako - rytoj išsi
miegosime, o šiandien nugerkime. 
Tokia proga neišgerti tai būtų neleis
tina nuodėmė. Aš jau buvau gerai 
išgėręs, kai pasiekiau savo lovą, 
galvoju — ar ne pirmą kartą toje savo 
didžioje kelionėje taip nusilesiau, 
kad net kojos svyruoja. Labanaktis!

laimingas Kanados žemėje . . .
(Bus daugiau)

Aš

Skyion Tower 27 aukšte, ruošiamės vakarieniauti. Ponia Elena pasakoja kaip 
bus gražu sutemus, kai Niagaros krioklys suspindės įvairiom šviesom... tas 
didžiausias iš čia žiūrint toks mažas atrodo.

nauda? Jos nieks negali žinoti šian- 
dien, bet ir paneigti neįmanoma. Tik 
ateitis parodys, ar veltui leista lėšos 
erdvių tyrimams.

*** S.

KAIP PAGAL GEORGE ORWELL 
1984 M.

Sovietų sociologai sako, kad 
poros, vedusios tik iš meilės, teturi 
tik 50% galimybę būti patvarios ir 
laimingos. Tų pat sociologų nuomone 
esą daug geriau vesti dėl draugystės 
ar dėl pinigų. Prof. Zinovy Feinberg, 
apklausinėjęs 15,000 porų priėjo iš
vados, kad iš vedusių iš meilės ma
žiau išsilaikė neišsiskyrę. Tuo tar
pu poros, vedusios tik dėl draugystės 
ar turinčios nusistatymą auginti Šei
mą, jau iš 10 tik 4 ar 5 išyra; vedę 
dėl pinigų - iš 10 išyra 7.

Prof. Feinberg ypač kreipė dė
mesį į tai, ar valstybės nustatytas 
priverstinis susižiedavimo perijodas 
turėtų teigiamos įtakos į sumažinimą 
aliarmuojantį skyrybų skaičių. Pagal 
dabar veikiančius įstatymus pora ga
li apsivesti nuo 1 iki 3 mėnesių po 
aplikacijos registracijai padavimo. 
Tas perijodas, kai kurių sociologų 
manymu, turėtų būti bent 6 mėnesiai. 
Per tą laiką sužieduotiniai galėtų 
geriau viens kitą pažinti.

Sov. Sąjungoje skyrybos virto 
tokia problema, kad pav. Minske 
33% vedybų išyra nesuėjus metams 
laiko.

GERAS PATARNAVIMAS
Viename Floridos miestelyje 

ugniagesiai išgirdo per telefoną tokį 
desperatišką šauksmą: "Gelbėkit, 
mano namai’dega! Aš gyvenu... (gat
vė, numeris).

Nuskubėję į nurodytą vietą ugnia
gesiai rado viename kambaryje prasi
dėjusį gaisrą, bet visame bute ne
buvo žmogaus. Pagaliau surado prie 
telefono aparato prijungta maža juos
tine registruotoją (tape recorderį) su 
karščiui jautriu įtaisu. Kai prietai
sas pajunta kambaryje aukštesne tem
peratūra, nei įprastinė, jis sujungtą 
su ugniagesių patalpomis teisioginę 
telefono liniją ir perduoda iš anksto 
juostelėje įrašytą šaukimą. Tuo būdu 
buvo išgelbėtas 85 tūks. dolerių 
kainuojantis namas - nuostolio pa
daryta apie už 3000 dol.

jJ; jJ*

M0TERU TEISĖS
Ms. Catherine East, J.A.V. dar- 

departamento, piliečių patariamo-

***
9 Kilnus būdas reiškiasi kilniais 
darbais; niekas neišduoda žmo
gaus daugiau, kaip jo elgesys—

Spencer.

bo 
sios tarybos moterų reikalams sekre- 
tore 'šiuo metu važinėja po Australiją 
su paskaitomis ir teikia vietos mote
rims 'šiek tiek moralinio padrąsinimo. 
Nesenai ji kalbėjo Sydnejaus univer
siteto studentams. Ji papasakojo, kad 
171.000 Amerikos moterų gavo 83.000 
milijonų dolerių, kurie joms priklausė 
kaip užsilikęs mokėjimas nuo tada, 
kai joms buvo suteiktos teisės į lygų 
su vyrais užmokestį. Australijoje 
lygaus atlyginimo su vyrais suteiki- 
kimas išdėstomas trimis laikotarpiais, 
kad nebūtų, apsunkinti darbdaviai ir 
būtų galima jiems prisitaikyti, tuo 
tarpu Amerikos moters gali ieškoti 
tokio atlyginimo už 2 metus atgal.***
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Tik nuo mūsų pačių priklauso, kiek 
suteiksime prasmės musų gyveni* 
mui, jį pripildydami tuo, kas mums 
brangu. Visa, kas mūsų, kūrybiškai 
laimima, anksčiau ar vėliau pasieks 
mūsų tautą ir tuo būdu įlies jos 
istorijon ir mūsų pastangas bei pa* 
siekas. (Dr. J. Girnius, Tauta ir 
tautinė ištikimybė, p. 297).

REMKI AUSTRALIJOS LIETUVIU 
FONDĄ!

Adresai: ALF, Kredito draugija 
TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne, 
3001; ALF įgaliotinis B. Stašionis, 
Lietuvių Namai, 16 * 18 East Terrace 
Bankstown, N.S.W. 2200.*** -

MELBOURNA.S. — Protes
tantų pastoriai ir studentai ga
lės studijuoti teologiją Melbour
ne katalikų seminarijose, Aust
ralijoje. Tokiomis bendromis te
ologijos studijomis siekiama pa
žadinti tarpusavio simpatijas ir 
dar labiau suartinti katalikus 
su protestantais.

LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS 
RUSIŠKAI

“VAGOS” LEIDYKLA Vilniuje 
išleido rusų kalbon išverstų daugiau 
kaip šimto lietuvių liaudies dainų 
rinkinį. Pirmąją rinkinio dainą “Mė
nuo saulužę vedė” yra jau XIX §. 
išvertęs gydytojas V. Achšarumovas. 
Nemažas vertimų pluoštas priklauso 
poeto Jurgio Baltrušaičio plunksnai. 

' Likusias rinkinio dainas į rusų kal
bą vertė poetai — N. Bergas, M. Mi- 
chailovas, V. Ivanovas, K. Balmon- 
tas, S. Mar, V. Neistatas. Įvadinį 
straipsnį apie lietuvių liaudies dainų 
vertimus rusų kalbon parašė J. Tu
melis.

PAŽANGA
Naujai atkeltas komisaras va

žinėja po rajoną ir pakely miške 
pamato senutę žabus renkančią.

Na, matuska? Dabar tu miške 
■ramiau jautiesi žabus rinkdama, 
negu prie anos valdžios?

Kodėl, ponas drauge komisarai?
kNagi tada pilnas miškas buvo 

plėšikų ir valkatų.
Teisybė, ponuliuk! Dabar jie 

visi milicijoj. 
***

Trylikametis klausia mamos, ar 
jai einant į mokyklą buvo pamokos 
apie sex?

Ne, - sako mama.
Tai nėra jokio tikslo tavęs ko 

nors klausti, nes tu nieko nežinai.
***

Vaikams valgant rūgščius vaisius, 
tėvams atsirūgsta.

Albanų priežodis.

KANIAVOS KONCERTASMELBOURNE
Pirmasis solisto Eduardo Kania

vos koncertas Australijoj — Melbourne, 
liepos 25 d., praėjo labai gražioj ir 
pakilioj nuotaikoj. Jauki Assembly 
Hall — salės atmosfera, įvairus, įdo
mus ir plataus turinio parinktas reper
tuaras ir dainininko nuoširdumas klau
sytojams — sudarė ir likosi jautriai 
nuskambėjusiu koncertu. Po daugelio 
priedo dainų, pabaigoje dainininkui 
buvo sukeltos publikos ilgos ovaci
jos.

Visam tam derinosi ir nuotaiką 
kėlė pianistės Jean Starling akompo- 
navimo paprastumas ir gilus įsijau
timas mūsų liaudies dainose.

Melboumo dienraštis “The

Ed. Kaniava dainuoja Melbourne.

Herald” vakarinėj laidoje įsidėjo 
dainininką ir jo balsą išgiriancią 
kritiką, pabrėždamas — koks butų 
dainininko gražus pasireiškimas pil
nos operos rėmuose.

Melboumiškiai dėkingi daininin
kui netik už atmintiną koncertą, bet 
ir lietuvio dainininko ir jo dainuotos 
lietuviškos dainos atgarsį sukeltą 
australų spaudoje.

Dainininkas yra prašytas Mel- 
boumui skirti dar vieną • atsisveiki
nimo koncertą, Lietuvių Namuose, 
rugpiūčio 17 d., šeštadieni, dienos 
metu, kuo didesnis norinčių skaičius 
turėtų progos pasigerėti ir išgyventi 
jo dainuojamos dainos groži.

A.V.
***

APIE LIETUVOS ATEITI
(atkelta iš 3p )

Daugelis galvoja, kad kol 
Vokietija nesuvienyta, kol Lenkija bei kitos 
satelitinės valstybės nelaisvos, tol apie Lietuvos 
nepriklausomybę kalbėti reiškia nerealiai kalbėti. 
Tokiu atveju, neatsisakant principinio nusistatymo, 
neatsisakytina nuo mažesnių dalykų, kuriems 
paramos būtų galima greičiau susilaukti. Sveikas 
protas sako, kad šio to laimėjimas yra geriau, negu 
nieko nelaimėjimas. Dėl to greičiau galima 
susilaukti pagelbos prašant, kad būtų panaikinti 
plėšikiški muitai dovanų siuntiniams, kad būtų 
palengvintos sąlygos užsieniečiams lankytis 
Lietuvoje ar lietuviams iš Lietuvos lankyti gimines 
užsieny (be plėšikiško 400 rublių mokesčio už 
vizą), kad nebūtų persekiojami kunigai bei 
tikintieji už vaikų mokymą katekizmo, kad būtų 
amnestuoti politiniai kaliniai ir pan. Ypač mažai 
kas rūpinasi pastaraisiais, visą dėmesį nukreipus į 
tokius reikalus, kaip „kariuomenės šventės 
minėjimai“ ir pan.

4. Kas visu tuo turėtų rūpintis? Tam nepakanka 
vien lietuvių pastangų. Labai gerai, kad nors 
dabar baltiečiai išeiviai susiprato veikti kartu. 
Tačiau ne vien baltiečiai yra pavergti. Tad kodėl 
neorganizuoti bendros kovos kartu su kitais 
pavergtaisiais, pirmiausia su ukrainiečiais? Net kai 
kurie atvykusieji iš Lietuvos stebisi, kodėl mes 
nepalaikome ryšių ir neveikiame kartu su 
ukrainiečiais, kurių yra daug daugiau nei baltiečių. 
Norint susilaukti konkrečios paramos teigiamų 
rezultatų, minėtos pastangos turėtų būti dedamos 
visų pavergtųjų vardu, o ne tik kai kurių 
„privilegijuotųjų“ vardu. Po beveik 30 metų 
apsijungę su kaimynais latviais bei estais, negi 
lauksime dar 30 metų, kol ateis laikas jungtis su 
visais kitais, tokioje pat padėtyje esančiais, kaip 
mes patys.

Tai, žinoma, nereiškia, kad mūsų veiksniai 
neturėtų ką veikti atskirai. Yra sričių, kur tenka 
veikti vieniems, pvz. organizuojant Vasario 16 
minėjimus JAV Kongrese, organizuojant 
programas transliacijoms per radiją į Lietuvą, 
ruošiant informacinę literatūrą apie padėtį 
Lietuvoje ir t. t. Tačiau laikas būtų suvokti, kad 
svarbiausias išeivijos uždavinys būtų vis dėlto ne 
patiems šaukti rėkti, bet suorganizuoti tarptautinę 
reikšmingą santalką, kuri, kaip minėta, kalbėtų 
visų pavergtųjų vardu. Tad pirmoji mūsų pareiga
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būtų įtikinti tuo reikalu mūsų kaimynų veikėjus 
bei jų organizacijas ir ieškoti kelių minėtam 
uždaviniui atlikti. Jeigu šis projektas būtų 
nepriimtinas, galima būtų galvoti apie kitus. Bet 
viena yra aišku — kovai dėl pavergtųjų teisių 
neužtenka vienų išeivių pajėgų, nes vien jomis 
labai nedaug ką galima padaryti.

Atrodo, kad tai jau pradedama suvokti ir mūsų 
politikų sluoksniuose. Paskutinio Vliko seimo 
posėdy Toronte priimtoje rezoliucijoje yra ir toks 
punktas: „kreiptis į visas už žmogaus teisių 
įgyvendinimą kovojančias organizacijas, mokslo 
žmones, visuomenės veikėjus, religinius vadovus ir 
religines organizacijas, ieškant pagelbos 
laisvinimo darbe“ (Draugas, 1973.XII.18). Deja, 
šito reikalo suvokimas tik po trisdešimties savo 
egzistencijos metų ir dabartinės kalbos apie 
pasiruošimą „ilgom distancijoms“ rodo, kad iki šiol 
nei Vlikas, nei jį sudarančios organizacijos nematė 
reikalo ar nepajėgė tokio projekto sukurti. Tai 
rodo, kad mūsų politinėms organizacijoms trūksta 
pajėgių, kūrybingų žmonių. Kai kurie jų pareigūnų 
vieši pareiškimai kartais tiesiog stebina savo 
naivumu. Tai, matyt, pradeda aiškėti ir kai 
kuriems Vliko nariams. Vyt. Vaitiekūnas minėtame 
Vliko seime užsiminė, kad „gal seimas ras tikslinga 
Vliko statuto tarybai numatytus uždavinius pavesti 
ne Vliko narių - organizacijų atstjĮ^am Vliko 
taryboje, o tam reikalingas sudaryti veikmens 
pagrindu specialus organas, pritraukiant ir tokias 
jėgas, kurių Vliko nariai - organizacijos lig šiol 
neapima“ (Draugas, 1973.XII.13).

Trumpai kalbant, Vliko valdybai reikia 
patarėjų specialistų, o ne patarėjų partinių 
diletantų politikai planuoti. Juk ir visi Amerikos 
prezidentai turi ne tik ministerius, bet dar ir 
specialių patarėjų įvairioms sritims štabą. 
Amerikos prezidentams užsienio politikos 
patarėjais dažniausiai būna užsienio politikos 
specialistai profesoriai. Turime ir mes tokių. Ar 
negalėtų ir mūsų Vilkas paprašyti jų talkos? Juk 
argi protinga vadovautis mėgėjų patarimais ar 
mėgėjų vadovų išmone, kai turime specialistų?

5. Žmonių ir finansų problema. Ligšiolinė mūsų, 
politinė veikla buvo daugiausia laisvalaikio, po 
visų kasdienos darbų, užsiėmimas. Tai savotiškas 
mėgėjų hobby. Bet toks papildomas darbas, šalia 
pagrindinių savaitės darbų, negali būti našus, nes 
nelieka nei laiko, nei jėgų jam tinkamai pasiruošti 
ar dirbti. Dėl to tokių žmonių posėdžiai ar 
susirinkimai dažniausiai būna nevaisingi „minčių 
pasidalinimo“ pobūviai. Nenuostabu, kad iki šiol ir 
nepajėgia paruošti jokio plano „ilgoms 
distancijoms“. Jeigu mūsų politinės organizacijos 

SB£KSSBSESSnS3SSSSMMa3M55SSSSSSSK2SSSUEEKnGB&SKKBBSBE8K3SaMKBUBMBMMnBBEBfiM< 
ir turėjo ar turi kokį apmokamą raštininką ar 
reikalų vedėją, tai jis dažniausiai tikdavo tik 
laiškams išsiuntinėti. Todėl iškyla kvalifikuotų 
politikų problema. Ir antra, svarbu, kad tokie 
žmonės galėtų tik tam darbui atsidėti. Su tuo jau 
siejasi ir finansų problema.

Mums atrodo, kad bent vieną pilnai apmokamą 
žmogų mes galėtume turėti. Tik ne raštininką, o 
kvalifikuotą planuotoją ir vykdytoją, mūsų 
politikos Kissingerį. Jei po vieną tokį žmogų galėtų 
duoti latviai ir estai ir gal porą žmonių 
ukrainiečiai, tai tokia rinktinė galėtų daug ką 
padaryti. Ji galėtų, iš vienos pusės, palaikyti ryšį su 
mūsų politinių organizacijų vadovybėmis, o iš 
kitos pusės su akademiniais sluoksniais, su 
politikos specialistais, kurie mūsų atveju yja 
susibūrę į Baltų Studijų Draugiją (AABS). Tokia 
rinktinė galėtų palaikyti ir nuolatinius, ne 
proginius, santykius su įvairių kraštų politiniais ar 
šiaip įtakingais žmonėmis.

Žinoma, mūsų sąlygomis nebūtų lengva nei 
tokį žmogų surasti, nei pakankamai lėšų sutelkti, 
bet vis tik ką nors daryti reikėtų. Taupant lėšas, 
galbūt reikėtų atsisakyti nuo antraeilių trečiaeilių 
darbų, kaip genocido parodėlių rengimas, 
visokiausiom kalbom biuletenių leidimas, ir pan. 
Ligšiolinės mūsų pastangos (biuleteniai, parodėlės, 
demonstracijos, plakatai, lapeliai, peticijos, laiškai 
trečiaeilės reikšmės laikraščiams) buvo nukreiptos 
į mases. Kaip jau matom, tuo būdu labai nedaug 
ką telaimėjom. Laikas jau suprasti, kad to 
neužtenka. Laikas jau bandyti įsijungti į 
tarptautinę srovę visų tautų išeivijos pajėgumu ir 
kelti balsą visų šiandien dar skriaudžiamų žmonių 
bei tautų vardu. Laikas tam nėra blogas. Nors 
šiandien galima pastebėti tam tikrų tautų 
integracijos reiškinių, pvz. Vakarų Europoje, bet, 
iš kitos pusės, beveik visos pasaulio tautos ar 
tautelės, išskyrus Sovietiją, pastaraisiais laikais yra 
laimėjusios laisvą bei nepriklausomą gyvenimą, 
pvz. Malta. Jei ateities kelias ir būtų 
integracija į didesnius politinius bei ekonominius 
vienetus, tai į jį bus einama laisvu apsisprendimu, 
o ne stipriųjų smurtu. Kai šiandien anapus 
uždangos garsiai šūkaujama apie socialistinį 
internacionalizmą, tai pasisakyti negalinčių vardu 
mes tegalime atsakyti, kad į kiekvieną 
internacionalizmą tegalima žengti laisvės, o ne 
smurto keliu. Šiandien tautų laisvo apsisprendimo 
principas yra taip visuotinai pripažįstamas, kad jo 
pakeisti jau nebeįmanoma. Belieka dėti pastangas, 
kad tas principas būtų greičiau įgyvendintas ir ten, 
kur dar smurtas užmaskuotas laisvės iškaba.
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Iš "M.P.” Nr. 30 
Albinas Pocius 
Kazys Kazlauskas 
Karolis Prašmutas 
Vytautas Šeštokas 
N. Volkas

VISO:

$5360.95
$5.00
$5.00

$10.00
$20.00
$10.00

$5410.95

Visiems už aukas nuoširdus ačiū. 
***

ŠVEDIJOS KARALIAI
Švediją jau seniai valdo socia

listų partija, ir karaliai yra partijos 
nariai. Partijos susirinkimuose jie 
sėdi pirmoj eilėj.

Gal būt, iš jų keisčiausis buvo 
Gustavas V. 1910 metais kada Pary
žiuje buvo atidaryta pasaulinė paroda, 
karaliai, prezidentai arba jų atstovai 
į parodą atvažiavo brangiausiom ka
rietom, 4-6 arklių traukiamom. O Šve* 
dijos karalius pasiremdamas lazdu
ke, vienas sau, kaip paprasčiausis 
pilietis be ordinų, be blizgučių, be 
dzinguliukų prisistatė į parodą. Ga
lima sau įsivaizdinti, koks buvo 
susi 
sumišimas ir pasipiktinimas iš kara
lių ir prezidentų pusės toks “kara
liškos didenybės” išniekinimas. 
Gustavas V buvo didelis mezgimo 
mėgėjas. Numegstais megstiniais 
jis apdovanodavo savo draugus ir 
ministerius. Kuomet Italijos karalių 
aptarnaudavo 3 tūkstančiai tarnų, 
Gustavui V - jam užteko tik vieno ir 
su tuo pačiu iš ryto kartu suvalgyda
vo po pusę silkės, užgerdavo arba
tos, o po to kiekvienas prie savo 
darbo. Karalius buvo valdiškiems rū
mams malkų pristatymo rangovas. 
Pažymėtina, kad jis niekuomet nedė
vėdavo karališkos karūnos, o per iš
kilmingus parlamento posėdžius jis 
sėdėdavo soste, o šalia jo ant spe
cialaus stalelio būdavo padėta karū
na, kaipo karaliaus valdžios Ženklas, 
šiaip jau, visur ir visuomet vaikščio
davo ar važiuodavo ant dviračio be 
palydovų, šaltas žiemas dažniausiai 
praleisdavo Prancūzijos Viduržemės 
Jūros pakrantėse irgi be palydovų. 
Kartu buvo ir didelis sporto mėgėjas. 
Daug dalykų apie jį, kaip ir apie ne
seniai mirusį jo sūnų. Gustavą Adol
fą, VI galima būtų prirašyti. Dabarti
nis jaunasis karalius, Karolis Gusta
vas XVI • tasis turi “silpnumą” 
(hobby) knisinėtis po Egiptą ir kitus 
kraštus ieškodamas senovės liekanų.

***

17 RAILWAY PDE. 
FAIRFIELD, N.S.W.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

Kreipkitės:
KOLOTEX HOSIERY
22 George Street, 
Leichhardt.

Reikalingos'moterys ar mergaitės siuvėjos prityrusios'dirbti 
OVERLOCK mašina.

Labai geras atlyginimas ir darbo sąlygos.

TEL. 72 - 5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

"TALKOS” PRANEŠIMAS

Lietuvių Koperatinės Kredito 
Draugijos ‘‘Talka” Valdyba, apskai
čiavusi dabartinę ekonominę padėti, 
nutarė nuo šių metu liepos 1 dienok 
pakelti procentus ‘už indelius ir 
paskolas. Iki tos dienos išduotų 
paskolų procentai kol kas paliekami 
tie patys.

Uf taupomąsias sąskaitas bus 
mokama 1% metiniu palakami. Termi
nuotus indelius (nemažiau $500) 
dviem metams 8%. Terminuotus in
delius (nemažiau $1000) keturiem 
metam 9%.

Valdyba pasilieka sau teisę, 
ekonominei _ padėčiai pasikeitus, 
procentus, už visus indelius padidinti 
ar sumažinti neatpalaiduojant termi
nuotų indelių nuo įdėto termino. 
Procentai už terminuotus indelius 
mokami finansiniams metams pasibai
gus (birželio mėn. pabaigoje) ir 
Įrašomi į taupomąsias sąskaitas arba 
pageidaujant prisiunčiami paštu.

Esant reikalui ir Valdybai su- 
tikus, (jei finansinė padėtis leidžia) 
terminuotus indelius galima atsiimti 
ir terminui nepasibaigus, tada uz 
kiekviena pilną kalendorinį mėnesį 
mokama State Savings Bank of Victo
ria procentai (dabar iki $4000-3%%, 
virš 4000 - 6%).

Už duodamas paskolas iki 
$5000, Įkeičiant nekilnojamą turtą, 
bus imama 10%%, už asmenines pasko
las iki $3000 su garantuotojais- 
11%%, iki $1000 be garantijų - 12%%. 
Procentai už visas paskolas užskai
tomi kas 3 mėnesiai nuo likusios 
nesumokėtos sumos. z

Nuo liepos 1 d. bus^ griežtai lai
komasi paskolų i šsimok ėjimui 
(ratoms • instalments) nustatytų ter
minų. Praėjus vienam mėnesiui nuo 
nustatyto termino ir skolininkui ne
padarius privalomo įmokėjimo, už 
kiekvieną pavėluotą mėnesį bus už
dedama Bauda • 2% nuo likusios sko
los. Skolininkui nesutikus, Valdyba 
reikalaus, kad visa paskolą su pro
centais tuoj pat būtų sugrąžinta. Pa
gal paskolos sutarties sąlygų antrąjį 
paragrafą, praėjus septyniom* dienom 
nuo nustatyto įmokėjimui laiko. Val
dyba turi teisę*Teikalauti visą pasko
lą, sugrąžinti.

Atsiradus nenumatytiems sunku
mams ir negalint (mokėjimų laiku 
padaryti, reikia iš anksto kreiptis 
į Valdyba^ raštu, nurodant priežastis 
ir_ laiką, kad privalomi įmokėjimai 
butų atidėti.

“Talkos” Valdyba***
Pardavinėjo 
balų dugną

WAI3HHNGTONAS. — Fede
ralinės įstaigos privertė, kad 
trisdešimt įvairių kompanijų su
grąžintų pirkėjams 17 milijonų 
dolerių už žemes, kurių jie ne
matę buvo nupirkę Floridoj ar 
Arizonoj. Tie sklypai, patrauk
liai reklamuojami laikralščiuose 
ir išsiuntinėtose knygelėse, pa
prastai būdavo po vadeniu. To
kių apgautų pirkėjų buvo apie 
50 ar 60 tūkstančių.

Priešas nemiega
Brežnevas savo kalboje pa

reiškė, jog salėje yra Ameri
kos šnipas, ir įsakė jį tuoj su
imti. Milicininkas, nieko ne
laukdamas, nuėjo tiesiai prie 
šnipo ir jį suėmė. Vėliau po
sėdžio dalyviai klausinėjo mili
cininką, iš kur jis žinojęs, jog 
tas asmuo yra šnipas.

— Labai paprastai, — atsa
kė milicininkas, — pats Leni
nas juk rašė, kad “priešas nie
kad nemiega”. Aš pastebėjau, 
kad suimtasis buvo vienintelis, 
per visą posėdį nė įkarto ne
užmigęs ...

Aleksandras Solženicinas ir jo šeima Šveicarijoj

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydnejaus Klube teko sutikti inž. 

Vytenį Radzevičių, kuris yra atvykęs 
iš Amerikos į Australiją oro taršos 
reikalais. Vytenis yra didelės ameri
koniškos firmos U.O.P. - Air Correc
tion ekspertas, jis instaliuos St. 
Mary’s fabrikų dūmų sunaikinimo maši
nas, Vytenis atvykęs i Sydnejų tuoj 
susirado lietuvius - pirmiausiai baž
nyčioje, o paskui ir lietuvių klube. 
Sydnejuje bus dvi savaites. Linkime 
malonios viešnagės pas Sydnejaus 
lietuvius. ***

Kiek teko nugirsti solisto Eduar
do Kaniavos koncertai Melbourne ir 
Adelaidėje (liepos 26 d.) gražiai 
pavyko. Dalyvavo daug žmonių ir 
vietos australų laikraščiai parašė 
apie jo koncertus geras recenzijas. 
Sydnejuje jo koncertas įvyks Banks- 
town Civic Centre rugpiūčio 10d.

Į SO V. SĄJUNGĄ PASISEMTI 
PATYRIMO

Anglikonų kunigas Clint, kuris 
save laiko krikščionišku socialistu, 
yra direktorius aboridženų kooperaty
vo Glebe. Nesenai jis su 2 aboridže
nų kooperatyvo nariais 14 dienų važi
nėjo po Sov. Sąjungą - Maskvoje, 
Sibire, Sovietų Azijoje - ir tyrinėjo 
kooperatyvų judėjimą. Grįžęs iŠ ke
lionės Mr. Clint pareiškė, kad Rusi
jos kooperatyvai, turėję blogas die
nas prie' Stalino, dabar žydėte žydi. 
Mr. Clint nors pasisakė esąs dvasiš
kis, Sov. Sąjungoje buvo gerai trak
tuojamas ir grįžtant buvo apdovano
tas senųjų rusų tapytos Madonos su 
kūdikiu, kopija. Dabar Mr. Clint nori 
siųsti į Sov. Sąjungą 2 aboridženų 
- vyrą ir moterį - 10 mėnesių studi
juoti kooperatyvus. Moters išsiunti
mas yra svarbus tuo , kad esą moters 
sovietų kooperatyvų judėjime vaidina 
labai svarbų vaidmenį.

***

Atrodo, kad kelerius metus užsi
tęsusi Melb. Lietuvių klubo alkoho
liniams gėrimams pardavinėti leidi
mo byla "pagaliau baigta. Leidimas 
bus duotas tuojau pat, kai tik baro 
įrengimo darbus prižiūrįs architek
tas patvirtins, kad darbai jau baigti.

***
Lietuviškos knygos mylėtoja, 

p. Ona Karpavičienė padovanojo 
Sydnejaus Lietuvių Klubo bibliotekai 
labai vertingas ir sunkiai begalinamas 
knygas: Sibiro kankinės St. Rokienės 
"Vergijos kryžkeliuose” ir "Grįžimas 
į laisvę”.

Klubo Valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką. ***

Pranas Sakas Latvijos Žemės 
Ūkio Akademijoje apgynė Žemės ūkio 
mokslų daktaro disertaciją "Ultravio
letinių spindulių Šaltinių tyrimas ir 
jų naudojimas LTSR Žemės ūky”.

Sakas gimė 1920 m. 1950 m. baigė 
Kauno Universiteto elektrotechnikos 
fakultetą. 1956 m. pradėjo dirbti 
ŽŪA asistentu, o 1963 m. jau buvo 
docentas.

Per savo ilgus tyrinėjimus Sakas 
nustatė, kad ultravioletiniais spindu
liais paŠvitinus paršelius, jų prie
svoris padidėjo 8 - 20%. Kukuruzų, 
lubinų, miežių, kviečių, pašarinių 
morkų ir bulvių sėklas pašvitinus, 
jų derlingumas padidėja 8 — 12%.

f“Zpmes Ūkis”, 1974 m. Nr. 4)
AR STIPRŪS JŪSŲ NERVAI???

1. Ar pastebėjote, kad, susitikus 
nepažįstamus žmones arba atsidūrus 
nežinomoje padėtyje, vėsta ir drėksta 
jūsų rankos?

2. Ar naktimis jums netrukdo 
miegoti pašaliniai garsai?

3. Ar dažnai jums atrodo, kad 
jūsų drabužiai nesiderina prie aplin
kybių?

4. Ar užeina ir jus kankiną slo
gutis?

5. Ar sutrinkate pagalvoję, kad 
turite eiti pas gydytoją?

6. Ar esate Įpratę visada užda
ryti langus ir duris?

7. Ar priklausote prie tų, kurie 
paprastai vadinami namisėdomis?

8. Ar tamsa jus veikia nemalo
niai?

9. Ar kamuoja jus mintis, kad 
mirtis neišvengiama?

‘ 10. Ar kokie gyvuliai kelia jums 
pa si biaur ė j imą ?

Jei į visus šiuos klausimus at
sakote neigiamai, tai, amerikietės 
psichologės Zinger (studijuoja Kali
fornijos un-te) nuomone, galite lai
kyti save visiškai ramių bei stiprių 
nervų Žmonėmis. Jei teigiamai atsa
kote į vien keturis klausimus, tai 
apskritai pagrindo nerimti taip pat 
nėra, nors jūsų nervai kiek pašliję. 
Atsakius teigiamai į penkis - šešis ir 
daugiau klausimų, reikia savo nervais 
jau susirūpinti.
Mūsų Pastogė Nr. 31 1974.8.5 psl. 7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PRANEŠIMAS "MŪSŲ PASTOGĖS” SKAITYTOJAMS

Infliacija neišvengiamai pakėlė “M.P.” spausdinimo ir kt. išlaidas. Kaip 
žinote “M.P.” prenumeratos kaina nebuvo pakelta paskutinius 4 metus.

Per tą laiką spausdinimo išlaidos pakilo 60% ir pašto išlaidos 80%. Sa
vaime suprantama, kad ilgiau už tą pačią prenumeratos kainą ir tokio didumo 
(8 pusi.) laikraštį spausdinti neįmanoma.

“M.P.” Leidėjas rimtai apsvarstė esamą padėtį ir nutarė pakelti prenu
meratos ir skelbimų kaina 50% nuo Š.m. liepos 1 dienos. t.y_. "M.P.” metinį 
prenumeratą pakelti iki $15/00. Prenumeratoriai susimokėję už 1974 m. prašo
mi suprasti padėtį ir $2.50 papildomai sumokėti iki metų galo, bet jeigu kas 
to nepadarys, ”M.P.” vistiek bus siunčiama iki metų galo už seną kainą t.y. 
$10.00.

Yra nemažas skaičius skaitytojų, kurie dar už 1974 m. neatsilyginę jie 
prašomi sumokėti iki metų pabaigos $12.50.

Manome, kad skaitytojai supras padėtį ir mūsų prašymą bei nutarimą pri
ims rimtai. Ačiū visiems “M.P.” skaitytojams ir rėmėjams.‘

Už A.L.B. Krašto Valdybą
pas. V. Bitinas

“M.P.” Administracinės Komisijos Pirmininkas

VILNIAUS ĮKŪRIMO MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

Šių metų rugpiūčio mėn. 25 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Sydnejaus 
Lietuvių Klubo patalpų viršutinėje 
salėje yra rengiamas Vilniaus Įkūrimo 
Minėjimas su paroda. Tai dienai pri
taikintą žodį tars p. Č. Liutikas, 
Prieš ir po minėjimo svečiai yra 
kviebiami apžiūrėti parodos ekspona
tus. Eksponatų gausumas tikrai nus
tebins svečius! Pamatysite ne tik 
Vilniaus architektūrinį grožį, bet ir 
visa tai, kas yra surišta su Vilniaus, 
o kartu ir Lietuvos praeitimi.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Sydnejaus, o kartu ir kaimyninių Apy
linkių lietuvius į minėjimą ir parodą.

Rengėjai 
***

Rugpiūčio 11 d. Sydnejaus lie
tuvių parapijos mokykloje pamokų me
tu p. Ceslavas Liutikas vaikus su
pažindins su Lietuva ir Vilniumi, 
bus rodomos skaidrės ir įvairūs 
paveikslai. Česlavas Liutikas turi 
labai turtingą folkliorinį rinkinį ir 
kitokios medžiagos įdomios vaikams 
ir suaugusiems.

***
S.L.M.S.G. Draugija maloniai 

kviečia visus tautiečius atsilnakyti į 
Natos Liutikaitės skaidrių popietę, 
kurį įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube 
mažoje salėje rugpiūčio mėn. 18 d. 
3 vai. p.p. Iki malonaus pasimatymo.

Valdyba***
Sydnejaus Lietuvių Moterų Drau

gijos loterija buvo traukiama liepos 
mėn. 28 d. Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Pirmą prizą laimėjo, Hoover electr. 
fan, mėlynas bilietas B - 19, S. Mal- 
nik. Antrą prizą Linda electr. fry pan, 
ružavas bilietas D — 42, p. E. Lau
rinaitienė. Ačiū visiems loterijoje 
dalyvavusiems.

Valdyba
***

PRANEŠIMAS
Pranešu Sydney Lietuvių Sachmą 

tininkų žiniai, kad s.m. rugpjūčio mėn. 
7 d., trečiadinį, 7.30 vai. vak. Klubo 
patalpose _bus pradėta žaisti metinis 
Lietuvių Šachmatų, turnyras.

Visi šachmatininkai kviečiami 
dalyvauti turnyre.

Sekcijos vadovas
***

"AUŠROS” TUNTE
Naujas skautų tėvų komitetas 

Liepos 28 d. skautų tėvų susirinkime 
buvo išrinktas šių asmenų komitetas: j 
Aldona Jablonskienė, Nijolė Chan, 
June Dambrauskienė, Pranas Antanai* I 
tis, Kastytis Stašionis ir Ona Kapo- j 
čienė.

Naujas energingas tėvų komite
tas be abejo turės ir nemaža darbo, 
be palapinių ir pinigų parūpinimo rei
kia siekti, kad visas lietuviškas jau
nimas įstotų į skautų organizaciją, 
nes tik skautuose jaunuolis gali iš
likti lietuviškas. Visus tėvus kvie
čiame įsijungti į skautų organizacijų.

***
AUKOS TAUTOS FONDUI

Minint Birželio trėmimų minėji
mus, gauta aukų Tautos Fondui.

Sale lietuviai per T.F. įgalio
tinę E. Eskirtienę $8.00.

Latrobe Valley per įgaliotinę 
V. Koženiauskienę $42.00.'

Geelongo lietuviai per įgalio
tinį VI. Stuikevicių $94.00.

Melbourne laike trėmimų minė
jimo surinkta $180.00.

Mieliems aukotojams ir bendra
darbiams Tautos Fondo vardu tariame 
nuoširdų ačiū.

T. F. Atstovybė Melbourne
GYDYTOJŲ VIRŠVALANDŽIAI
Australijos Gydytojų draugija 

(AMA) .patvirtino bendrosios prakti
kos (GP) gydytojų darbo laiką ir pri
dedamąjį mokestį už darbų, atliktą 
po normalaus darbo laiko. Seniau GP 
darbo valandos buvo nuo 8 ryto iki 
6 vakaro, dabar - nuo 9 ryto iki 
5 vakaro. Taip pat normali darbo sa
vaitė sutrumpinta iš 516 dienų į 5 
(pirmadienis - penktadienis). Taigi 
gydytojų patarnavimai kasdien po 5 
vai. vakaro ir šeštadieniais bei sekma
dieniais apmokami $4.00 ekstra. Pa
gal šį AMA patvarkymą pacientai 
turi patys sumokėti skirtumą, susi
darantį tarp gydytojui mokamo honora
ro ir apsidraudimo mokamos sumos. 
Vyriausybės pripažintas viršvalan
dis honoraras tėra $2.50 ir tik už 
patarnavimus tarp 8 vai. vakaro ir 8 
ryto pirmadieniais — penktadieniais 
ir prieš 8 vai. vakaro ir po 1 vai. po 
pietų šeštadieniais.%**

&

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

RUGPIUCIO MEN.
SEKMADIENĮ, 11 D.
BOBBY HANNA (talented singer and artist)
T a 1 e n tin gas vokai is tas ir artistas
ŠEŠTADIENI, 17 D.
Lietuvių Katalikų Draugijos Metinis Balius.
SEKMADIENI, 18 D.
AL S T Y N E (T. V. performer, singer and artist) ;
Dainininkas ir T. V. artistas.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

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

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

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

SPAUDOS BALIU.

Rengėjai j

■■ »
Willy, ar tu parkritai?

Australijos Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija širdingai kvie
čia visus i tradicini ‘‘Tėviškės Aidams” paremti metinį

Sydnejaus Lietuvių Klubo patalpose Bankstown, rugpiūčio 17 d., 
šeštadieni.

Gera Klubo kvarteto muzika, turtinga loterija, o programa at
liks Moterų Duetas vad. Z. Belkutės ir Vyrų “Plūktetas” vad. A. 
Pluko. Visi kiti klubo patarnavimai.

Įėjimas visiems nemokamas • atskiri pakvietimai nebus siun
čiami. Pradžia 7 vai. vakaro.

(Iš vokiečių spaudos)
Kas sukurta amžiais, sugriaunama 
valandomis.SIUL DIENU ČEKU JUMORAS

Uolus komunistų partijos parei
gūnas, stovėdamas bažnyčioje pamal
dų metu sužymi pavardes asmenų, 
kurie dalyvauja pamaldose. Jis at
kreipia dėmesį į ypač pamaldų žmogų, | 
kuris bučiuoja prie bažnyčios durių 
Nukryžiuotojo statulos kojas. Jis pa
junta pareiga šį pamaldų žmogų pa
kritikuoti:

- Charakteringa, — sako jisai 
tam žmogui, — mes niekad nematėme 
tavęs bučiuojant draugo Husako (čekų 
Brežnevo) kojas.

— Ne, ne! — atsakė žmogus, — 
iki jūs jo pirma nenukryžiuosite...***

i
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Anglu priežodis
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AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY 
"OUR HAVEN”

Australijos Lietuviu Bendruomenes 
laikraštis

LEIDĖJAS: — A.L. B. Krašto Valdyba 
Adresas

Bilietą užsakymus priima V. SLITERIS tel. 389 4370

I
MALONIAI KVIEČIAME, JUS ATSILANKYTI I VILNIAUS OPEROS y *

SOLISTO

KONCERTĄ

ŠEŠTADIENĮ., RUGPIUCIO 10 D. 8 VAL.P/P.
BANKSTOWN CIVIC CENTRE, THE MALL BANKSTOWN,

PALIAUBŲ PRIEŽIŪROS 
KARIŲ IŠLAIDOS

Jungtinės Tautos yra pasiuntu- 
Šios 7.000 karių. Izraelio-Egipto 
taikos paliaubų prižiūrėti. Jų iš- 
laik'ymas per 6 mėnesius atsieis 
$ 30 mil.

JAV-bės mokės $ 8.668,.000, 
Britanija S 1.841.000, Sovietu S-ga 
$ 4.497.000. Prancūzija $ 2.032.000. 
Kinijai buvo paskirta mokėti $ 
1.907.000, bet ji tokių paramų tei
kti atsisakė.

| Leidėjo 
| Adresas:

B 
B
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— Box 130 P.O. Rundle St., 
Adelaide

ir “M.P.” Administracijos
- BOX 4558 G.P.O. SYDNEY 
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Redaktorius: — A. Mauragis
Redakcijos adresas: -82 Victor Ave., 

Picnic Point, N.S.W. 2213. 
Redakcijos Telefonas: 77 — 6707

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Administracijos Telefonas: 649 - 9062 
**M.P.” prenumerata metams 

pusei metų 
Užsienyje metams 
Atskiro Nr. Kaina

U z skelbimu turinį neatsakoma.

$10.00
$5.00

$12.00 
25$
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