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EUROPOS SAUGUMO 
KONFERENCIJA

išsilaisvinti rytų Europos kraštams.
Šitoji konferencija praktiškai su

režisuota ir padiktuota Sov. Sąjun
gos. Jai ypač rūpėjo gauti dabarti
nių jos sienų užtikrinimą ir turėti 
saugų užnugarį Vakaruose ypač te
besant įtampai su Kinija. Pripažinus 
esamą padėtį vargu ar kas išdrįs 
liesti Baltijos kraštų klausimą. Ypač 
Baltijos reikalas iki šiol sovietų dip
lomatijoje styrojo kaip rakštis. Da
bar Brežnevas jau turi dokumentą.

Europoje saugumo ir bendradar
biavimo konferencija Helsinkyje 
(Suomijoje) įvyko liepos 30-31 d.d. 
Joje dalyvavo 35 valstybių atstovai, 
daugiausia vyriausybių galvos, ku
rie pasirašė apie 100 psl. (30.000 
žodžių) deklaraciją, kuria vadovau
jantis turėtų būti užtikrintas dabar
tinių Europos valstybių sienų nelie
čiamumas ir skatinamas glaudesnis 
tarpusavio bendradarbiavimas. 
Konferencijoje vadovaujamas roles 
turėjo Amerikos Fordas ir sovietų 
Brežnevas. Visi kiti tebuvo tik sta
tistų vaidmenyse.

Šitoji konferencija vakaruose bu
vo įvairiai vertinama. Vieni džiūga
vo, kad užbaigta antrojo karo pada
riniai, realizuotas atolydžio sapnas, 
tačiau kiti ją priima rezervuotai ir 
kritiškai laikydami kad tai esąs rytų 
Europos išdavimas, Vakarų suklu
pimas prieš sovietinį kolosą. Wa
shingtone oficialus šaltiniai skelbia, 
kad pasirašytoji deklaracija nesąs 
koks teise pagrįstas sutarties doku
mentas, o greičiau tik ’’geros valios 
deklaracija”. Toks Amerikos sena
torius H. Jackson savo kritikoje pri
minė ir Pabaltijo tautas sakydamas, 
kad pasirašydamas tokį dokumentą 
prezidentas paneigęs Kertinius 
principus.

Pasirašytą deklaraciją paruošė 
375 diplomatai 22 mėnesių truku
siuose posėdžiuose Genevoje. Ji su
sideda iš penkių pagrindinių punktų, 
kur pirmajame deklaruojamas da
bartinių valstybių sienų neliečiamu
mas, antrajame akcentuojamas 
kraštų ekonominis ir mokslinis 
bendradarbiavimas, trečias punktas 
pabrėžia santykiavimą tarp rytų ir 
vakarų, ypač siekiant laisvo žmonių 
judėjimo ir informacijos iš abiejų 
pusių. Ketvirtas ir penktas punktai 
tik papildo ankstyvesniuosius.

Daugumoj ši deklaracija vertina
ma, kaip patvirtinimas 1945 m. Jal
tos konferencijos, kurioje rytų Eu
ropa buvo perleista sovietų hege
monijai. Iš čia nebeliko jokių iliuzijų
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Po Europos Saugumo konferencijos: ’’Dabar galime būti saugūs, jeigu 
tik nepuls Albanija”.
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VATIKANAS NESIIMS ŽYGIŲ

JAV LB delegacija š. m. sausio 25 d. Va
šingtone aplankė Vatikano nuncijų arkiv. 
Jadot ir jam Įteikė Vatikano sekr. kardi
nolui Villot skirtą memorandumą, prašan
tį popiežių Paulių VT> paskelbti pasaulinę 
maldos dieną už sovietų okupuotą Lietuvą, 
Apaštališkojo Sosto vardu pasmerkti Lie
tuvos tikinčiųjų persekiojimą bei jų teisių 
paneigimą, paveikti katalikiškuosius 
kraštus, kad Lietuvos klausimas būtų iš
keltas Jungtinių Tautų žmogaus teisių ko
misijoje. Atsakymas, pasirašytasl Vatika
no delegatūros patarėjo prel. R. Frana Va
šingtone, buvo atsiųstas LB atstovui au
diencijoje prel. P. Slivinskui. Jame nunci
jaus arkiv. Jadot vardu pranešama, kad 
kardinolas Vii ot yra gavęs memorandu
mą ir dėkoja už suteiktas informacijas 
apie Lietuvą. Toliau rašoma: „Reikiamas 
dėmesys buvo skirtas Jūsų laiške iškel
tiems trims prašymams, tačiau dabartiniu 
laiku yra neįmanoma Į juos atsakyti taip, 
kaip jie suformuluoti. Jo Eminencija nori 
užtikrinti Amerikos Lietuvių Bendruome
nės narius, kad Šv. Sostas atidižai seka re
liginę katalikų būklę Lietuvoje. Ateityje,

LIETUVIAI
P.L.B. Valdybos pastangomis 

koncertuoti Pietų Amerikos lietu
viams vyksta solistai Nerija Linke
vičiūtė ir Bernardas Prapuolenis. 
Koncertų pelnas skiriamas Jaunimo 
Kongresui.

***

kaip ir praeityje, šv. Sostas naudos kiek
vieną priemonę rasti Jūsų iškeltų proble
mų sprendimui...“ Kitais žodžiais tariant, 
Vatikanas nesiims viešų žygių minėtiems 
prašymams patenkinti, nes dėl to susi
lauktų įtampos su Sovietų Sąjunga.

„T. Ž.“

PASAULYJE
Kompozitorius Br. Budriūnas, 

metų pradžioje viešėjęs Australijo
je, sukūrė naują kantatą - ”Tu Vil
niuj pasilik, valdove”. ŽODŽIAI 
POETO K. Bradūno. Kantata su
kurta mišriam chorui su solistu ba
ritonu ir trunkanti apie 26 minutes.

***
1975 m. Dainų Šventė Lietuvoje 

įvyko liepos 18-20 d.d. Vilniuje. 
Šventė suskirstyta į tris dalis: pir
moji diena skirta liaudies ansamb
liams Kalnų parke, antroji chorams 
Vingio parke ir trečioji šokėjams 
Žalgirio sporto stadione. Drauge su 
dainų ir šokių švente vyko ir liau
dies dailės paroda.

***
Vasario 16 gimnazija Vokietijoje 

mokslo metus užbaigė liepos 5 d. 
Nauji mokslo metai gimnazijoje 
prasidės rugsėjo 7 d. Gimnazija lau
kia ir kviečia mokinių iš viso lietu
viško pasaulio. Kaip keliautojai pa
sakoja, mokinių skaičius gimnazijoje 
pasiekęs kritišką laipsnį, ir jeigu dar 
žemiau kris, vokiečių vyriausybė 
atitrauks paramą ir gimnazija gali 
užsidaryti. Tad neužtenka gimnaziją 
remti vien pinigais, bet reikia ir mo
kinių. Suinteresuoti vaikus leisti į 
šią gimnaziją turi paduoti prašymus 
su vaiko išeito mokslo pažymėjimu 
gimnazijos direktoriui V. Natkui, 
M.A. 684 Lampertheim - Huetten- 
feld, Priv. Litauisches Gymnasium, 
West Germany. Prašymai siųstini 
iki rugpiūčio pabaigos.

XXII-ji Europos lietuvių studijų 
savaitė įvyko liepos 10-17 d.d. Ver- 
bania-Palanza vietovėje, Italijoje. 
Paskaitas skaitė visa eilė prelegentų 
iš Amerikos, Švedijos, Vokietijos, 
Italijos.

***
Anglijoje gyvenąs rašytojas Fa

bijonas Neveravičius liepos 19 d. 
sulaukė 75 metų. Nuo 1934 m. pasi
traukęs iš aktyvios karo tarnybos jis 
pasišvenčia kūrybai. Dar Lietuvoje 
jis parašė ir išleido romaną Dienos ir 
naktys (1935), Erškėčiai (1938) ir 
novelių rinkinys Palaimintas juokas 
(1939).

Išeivijoje išleido: Dienovidžio su
temos (novelės) ir dviejų dalių isto
rinį romaną Blaškomos liepsnos.

F. Neveravičius pasižymėjo ver
timais iš svetimų kalbų, ypač iš len
kų kalbos. Šalia kitų W. Reymont 
keturių tomų romanas- Kaimiečiai 
buvo laikomas pačiu geriausiu ver
timu lietuvių kalbon ir vertėjui Var
šuvos PEN klubas paskyrė premiją.

Šalia kūrybos F. Neveravičius 
taip pat buvo veiklus ir visuomeni
niame bei kultūriniame gyvenime.

***

Vilniaus vyrų choras Varpas sėk
mingai koncertavo Prancūzijoje ir 
savo koncertu pradėjo tarptautinį 
■horinės muzikos festivalį Tours 
mieste. Pats choras festivalyje ne
dalyvavo, nes jame varžėsi tik mo
terų ir vaikų chorai. ’’Varpas” prieš 
keletą metų tarptautiniame chorų 
festivalyje Italijoje laimėjo pirmą 
vietą.

***

Anglijoje gyvenąs rašytojas Ro
mualdas Spalis parašė romaną 
"Mergaitė iš geto”, kurį leidžia Vil
ties leidykla Amerikoje.
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Žvilgsnis į mus
pačius

Va, mūsų bendruomenė, išgyve
nusi dvidešimt penkerius metus, 
įžengė į dvidešimt šeštuosius. As
meniui amžiaus sukaktis gali daug 
reikšti, jeigu jis leido laiką dirbda
mas ir kurdamas, arba gali ir nieko 
nereikšti, jeigu jis tik savo laiką 
prabuvo ir išsilaikė. Su organizacija 
yra visai kitaip: organizacijai išgy
ventas laikas yra darbo ir veiklos 
laikas. Jokia organizacija negali iš
silaikyti nieko neveikdama. Kalbant 
apie bendruomenę ir žvelgiant į jos 
nueitą dvidešimt penkerių metų ke
lią, mes galime didžiuotis darbo re
zultatais, lygiai ir patys savimi, nes 
juk bendruomenė ir yra ne kas kita, 
o mes patys. Todėl bendruomenės 
kaip organizacijos išsilaikymas ket
virtį šimtmečio liudija mūsų akty
vumą ir bendruomeninį subrendimą.

Tačiau kaip ugnelė nekurstoma 
gęsta, lygiai ir mūsų aktyvumas be 
reikiamos iniciatyvos ir pastangų 
pamažu blėsta. Žengiame į bend
ruomenės dvidešimt šeštuosius me
tus ypač susirūpinę, susirūpiną ta 
prasme, kad aiškiai jaučiasi stoka 
idealizmo, entuziazmo ir net inicia
tyvos. Niekas šito taip ryškiai neliu- 
dyja, kaip mūsų susirinkimai ir 
spauda. Anksčiau susirinkimai bū
davo perkrauti projektais, sumany
mais, ginčais, varžybomis, gi šiandie 
tie susirinkimai kažkaip apsnūdę, be 
polėkio. Arba imkime mūsų spaudą. 
Kas turi mūsų spaudos rinkinius iš 
praeito laiKOtarpio, ir juos pavartęs 
galės įsitikinti, kad anais laikais in
tensyviau gyvenome, daugiau ver
žlumo rodėme. Buvo daugiau bar
nių, bet juo daugiau ir iniciatyvos 
veikti, kurti, statyti. Kitaip yra 
šiandie. Jokių problemų, jokių pra
siveržimų, tarsi po pavasario įžen
gėme į vasaros tingumą ir apsnūdi

mą, laiką, kuris užpildomas poilsia
vimu, snūduriavimu, malonumų 
medžiokle. Jeigu taip mūsų veikla 
seks metų laikus (simboliškai), tai 
liūdna pagalvoti, kad neišvengiamai 
ateis žiema, o po jos nežinia ar išauš 
pavasaris...

Bet gi bendruomenėje ir organi
zacijoje tokie metų laikai tiesiog ne
galimi, nes čia reiškiasi gyvi žmo
nės: jeigu vyresnieji jaučiasi išsisė- 
mę ir pavargę, tai yra visada jau
nesnių, energingesnių su kūrybi
niais polėkiais. Ar taip yra pas mus?

Liūdniausia, kad mus apėmusi 
kažkokia pančiojanti apatija, tarsi 
tasai vasaros kaitroj tingumas. Štai, 
sakysim, kad ir mūsų bendruomenės 

~ tokia nekasdieniška sukaktis. Kitu 
atveju mūsų spauda mirgėtų pasi
sakymais, vertinimais, sveikinimais, 
gal net priekaištais, bet dabar nieko, 
lyg nebūta.

Arba mėnesio gale šaukiamas 
mūsų akademikų suvažiavimas. Juk 
tai pirmas mūsų bendruomenėje ! 
toks įvykis ir bandymas. Tačiau ar 
kas tuo būsimu suvažiavimu nors 
kiek susidomėjo, svarstė jo galimy
bes, pasėkas, ar net suabejojo? O tai 
didelės reikšmės ir svarbos įvykis, 
galimas daiktas mūsų ateities bend
ruomenės dedami pamatai.

Dar daugiau: va, čia pat ant 
slenksčio Jaunimo Kongresas. Iš vi
sų nuotaikų gaunasi įspūdis, kad 
mūsų bendruomenei jis kaip stiklinė 
vandens, padėta ant stalo priešais 
neištroškusį.

Ar dar reikia daugiau pavyzdžių, 
liudijančių mūsų apsnūdimą ir apa
tiją? Atrodo, mes gyvename kažko
kioje palaimintoje būsenoje, kur jau 
viskas atbaigta, tobula, jokios prob
lemos, jokių skaudulių, jokių džiū
gavimų. Susirinkimuose nėra apie 
ką kalbėti, spaudoje neturima ko 
pasakyti. Būsena tikrai nėra jauki ir 
ateitis nedaug ką žadanti. Ar tik ne
reikės Kudirkos varpų naujam mūsų 
prisikėlimui ?

A.A.
MYKOLUI ZAKARAUSKUI

mirus, jo sūnų Česlovą, dukras Benigną ir Jadvygą Burokienę ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. ir L. Kramiliai
J. ir A. Gudaičiai

A.A.
MYKOLUI ZAKARAUSKUI

mirus, jo dukrą Jadvygą ir žentą Vytautą Burokus liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dainos Choras

Ri

A.A.
MIKUI ZAKARAUSKUI

mirus, liūdinčią didžią Zakarauskų šeimą ir visus velionio bičiulius giliai 
užjaučia ir kartu liūdi

(v.k.)

APGAILINT EUROPOS LIKIMĄ
Ilgus šimtmečius Europos istorija 

atžymėta šūkiu: drang nach Osten. 
Daugiau kaip prieš 1000 metų Sak
sonijos hercogas Liudolfingas Hen
rikas I (918 m.), tapęs sujungtos Vo
kietijos karalium, paskelbė šį šūkį ir 
pakreipė Europos tautų istoriją.

Tai vokiečių ekspansijai į Rytus 
bene daugiausiai bus pasipriešinę 
lietuviai. Nuo pat Vokiečių ordeno 
įsikūrimo Prūsijoje (1231) iki Žalgi
rio mūšio (1410) ir vėliau iki nepri
klausomybės netekimo lietuviai 
buvo didžiausia kliūtimi.

Su caru Petru I (1689-1725) Rusija 
tampa imperija (1721), ir su jo ’’pra
kirstu langu” į vakarus, Rusija pa
skelbė kitą šūkį: Drang nach Wes
ten. Iki pat antrojo Pasaulinio karo 
pabaigos šios dvi valsybės tik tų šū
kių inspiruojamos planavo ir, tur
būt, tebeplanuoja savo tautų hege
moniją užkrauti kitoms tautoms ir ją 
pateisina vieni ’’uebermenscho’ kiti 
’’mesianizmo” teorijomis. Gi, iš tik
rųjų, yra maskuotos vergijos teori
ja, nepriimtinos jokiai kultūringai 
demokratinei sistemai ir, apskritai, 
žmonijai. Per tą ilgą laiką buvo ir 
vienoje ir kitoje pusėje įvairių reži-

mų ir formų politiniame gyvenime, 
tačiau nė vienas iš jų nebuvo nutolęs 
nuo tų ’’šventų” obalsių, net ir toks 
komunizmas, paneigęs tautą, 
pasmerkęs nacionalizmą, vykdo 
šventai Rusijos carų ekspancijos 
politiką.

Esame 30 metų šaltojo karo liudi
ninkais, karo dėl dešimties Europos 
tautų, dėl daugiau kaip 100 milijonų 
žmonių, dėl visos Rytų Europos liki
mo. Su širdgėla stebime Helsinkyj 
vykstančią tragediją, kada Vakarų 
diplomatai su dirbtinai iškreipta 
šypsena pasirašė Rytų Europos iš
davimą. Gal būt, tai Dievo bausmė 
Vakarų išpaikusiai žmonijai, o gal 
natūrali dvasios ir jėgos persvara. 
Trisdešimt metų turėjom progos iš 
arti stebėti Vakarų, ir ypač Ameri
kos, politinius ėjimus su Sovietų Są
junga ir jų jėgų pusiausvyros kiti
mą. Tuoj po antrojo Pasaulinio karo 
buvo kalbama ir aiškinama, kad S. 
Sąjunga, būdama silpnesnė, nepasi
tiki Vakarų nuoširdumu, todėl ji yra 
tokia agresyvi, leiskime jai susily
ginti ir įgyti pasitikėjimą, tada ji 
nebeturės tos baimės ir virs taiką 
mylinti valstybė. Sunku patikėti,

A.A.
Majorui

VACLOVUI NARBUTUI
mirus, jo sūnus Algirdą, Vytautą ir Kęstutį su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

E. Nagulevičienė
E. ir B. Nagulevičiai

kad toks naivus argumentas būtų 
turėjęs įtakos Amerikos diplomati
jai, bet kitaip paaiškinti negalime. 
Visos nusiginklavimo konferencijos 
galiojo tik Vakarams, Sovietų Są
junga nors jas ir pasirašinėjo, tačiau 
ginklavosi, ir Vakarai tai puikiai ži
nojo ir žino. Vadinasi, sąmoningai 
leido apsiginkluoti, kad susilygintų 
su Vakarais. Kai Amerika naikino 
savo ginklus, Rusija juos gaminosi. 
Ir štai dabar, Solženicinui viešint 
Amerikoje ir raginant nenusileisti 
Sovietų agresijai, Kissingeris pa
reiškė: The American people were 
not ready to accept the ’’conside
rable threat” of nuclear war that 
would result. Savaime suprantama, 
jeigu Amerika nėra pasiruošusi ka
rui, tai ji yra pasiruošusi priimti vi
sas sąlygas, kokias tik Sovietai pa
diktuos. Kito kelio, p. Kissingeri, 
nėra! Romėnai prieš 2000 metų ži
nojo: jei nori taikos, ruoškis karui, 
Amerika, atrodo, iki šiol to nežino. 
Kaip ilgai pasotinsite Rusijos meš
ką?

Helsinkio konferencijos saugumo 
sutartis ir jos pasirašymas nieko 
nenustebino, nes tai konsekventiška 
išvada iš visos Vakarų demokratijų 
pokarinės politikos. Sunku būtų įsi
vaizduoti, kad Amerika galėtų vesti 
kitokią politiką, kai jos prezidentai 
neturi kito kilnesnio tikslo, kaip tik 
baimę nenustoti populiarumo savo 
rinkėjų tarpe ir visi jų sunkieji rū
pesčiai buvo kaip užsikabinti antra
jai kadencijai. Tur būt, joks kitas 
kraštas nebuvo taip panašus į Ro
mos imperiją, žlugimo laikais, kaip 
šių dienų Amerika. Nixono afera 
nėra atsitiktinė, o yra visos admi
nistracijos veidrodis. Kai Fordas 
pasirašo Europos saugumo sutartį 
Helsinkyje, jis ir jo sekretorius 
Kissingeris gerai žino, kad Brežne
vas kiekvieną mėnesį pasiunčia į 
Portogaliją 10 milijonų dolerių, kad 
įkurtų antrą Kubą Europai sugriau
ti, jos saugumui sunaikinti, bet tas 
Brežnevui netrukdo sakyti, kad ne
sikiškite į svetimų valstybių vidaus 
reikalus, o Kissingeris nedrįsta jam 
priminti Portugalijos reikalų, nes tai 
galėtų įžeisti konferencijos bosą.

Su šia padėtimi esame apsipratę, 
triukšmą kelia tik vienas Solženici- 
nas, jis nekursto karo ir nereikalau
ja išvaduoti Rusijos iš komunistų 
jungo, o tik prašo nustoti rėmus So
vietų Sąjungą karo pabūklais, nau
jais išradimais, technikos ir pramo
nės gaminiais bei maistu. Sovietų 
Sąjunga pati sunyks ir rusai patys 
išsivaduos iš tos juos slegiančios 
vergijos. Sovietų Sąjunga nieko nė
ra gero sukūrusi nei Rusijai, nei, 
apskritai, žmonijai, o tik didele karo 
mašiną grasina visam pasauliui.

Newcastle Apylinkės Valdyba

Iš Londono pranešama, kad rusai 
turi pasigaminę naujo tipo tankų, 
kurie visais atžvilgiais pranašesni už 
žinomus Vakaruose: galingesnėm 
patrankom apginkluoti, sunkesni ir 
daug greitesni, galį išvystyti greitį 
iki 70 km. į valandą.

***
Anglijos svaro vertei krentant 

Anglijos vyriausybė planuoja išleisti 
vieno svaro vertės monetas, kurios 
būtų patvaresnės ir tuo būtų sutau
poma popierinių pinigų spausdinimo 
kaštai.

***
benzino krizės metais 

buvo išleistos benzino 
• knygutės, kurios niekad

1973/74 
Anglijoje 1 
normavimo 
nebuvo panaudotos, o atspausdini
mas ir paruošimas valstybės iždui 
kainayo virš 10 milijonų dolerių.

***
Izraelis skelbiasi jau turįs apie 10 

atominių bombų maždaug tokio ga
lingumo, kokias amerikiečiai naudo
jo pereitame kare prieš Japoniją. 
Tuo būdu šalia Amerikos Sov. Są
jungos, Kinijos ir Prancūzijos 
rado dar viena atominė galybė 
muosiuose rytuose.

***

atsi- 
arti-

Sausa vasara Romoje. Čia 
vandens trūkumas, kad miestas pa
skirstytas zonomis, kur vanduo iš
jungiamas kartą savaitę ištisai die
nai.

toks

Solženicinas yra šių laikų žmonijos 
sąžinės balsas ir jis šaukia garsiai ir 
atvirai. Reikia tikėti, kad, jei išga
nymas neateina iš laisvų Vakarų, tai 
jis ateis iš pavergtų tautų, iš. ken
čiančių žmonių, iš pačių, taip vadi
namų, komunistinių kraštų. Kada ir 
kaip ateis tas didysis tautų išsilais
vinimas, šiandien sunku būtų pasa
kyti, tačiau viso pasaulio nesūkiši į 
kalėjimus ir į koncentracijos lage
rius, turės baigtis tironija, kuri Va
karų pasaulio naivių diplomatų gal
vose tebelaikoma laisvės šalimi. 
Atėjo laikas ir mums persvarstyti 
savo kovos metodus ir būdus tautų 
laisvinimo akcijoje, nes sudėtos vil
tys į Vakarų demokratijas mus nu
vylė. Jei tai nėra Dievo bausmė, ar 
tamsus likimas sunaikinti nukrikš- 
čionėjusį Vakarų pasaulį, tai ištver
ta kančia ir žmonijos genijus turės 
rasti naujus kelius laisvam tautų ir 
žmonių gyvenimui.

A. Mauragis
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Dr. J. GIRNIUI 60

Dr. J. Girnius

Gegužės 25 d. Dr. Juozui Girniui, 
filosofui ir publicistui, dabartiniam 
žurnalo Aidų redaktoriui suėjo 60 
metų. Nors sulaukti tam tikro skai
čiaus metų dar nėra joks nuopelnas 
ir ne dėl išgyventų metų sustojame 
prie vieno kito asmens, bet juo la
biau dėl to, kad jie nusipelnę at
kreipti į juos dėmėsi ir mintį. Metai 
tėra tik sutartinis ženklas, kaip pa
kelės nuotolius ženklinąs stulpas ar 
akmuo, kitaip sakant mastas, kiek 
nueita, o žmogaus gyvenime - kiek 
padaryta.

Nors ir pavėluotai vis dėl to šia 
proga negalima praeiti nematomis 
pro šitą ryškią ir lietuvių gyvenime 
bei kultūroje gilius_ pėdsakus įmy
nusią asmenybę.

Savo nueitame kely Dr. Juozas 
Girnius pasireiškė trimis labai ryš
kiomis kryptimis: mokslininkas - fi
losofas, kultūrininkas publicistas ir 
visuomenininkas. Ir kiekvienoje iš 
jų jis yra lygiai gilus,kūrybingas ir 
ypatingai lietuviškas.

Studijų pagrindu pasirinkęs filo
sofiją ir įsigijęs daktaro laipsnį Dr. 
J. Girnius neuž sidarė/ien tik ab
strakčiuose svarstymuose, bet ieš
kojo kelių ir būdų,kaip šią labiausiai 
nepraktišką mokslo ir meno šaką 
sujungti su lietuvybe. Šalia grynai 
teoretinių darbų (Laisvė ir būtis - 
Kari Jasperso filosofijos analizė, di
sertacija) jis visą dėmesį sukaupė į 
lietuvišką problemą. Iš čia jo Lietu
viško charakterio problema, Tauta 
ir tautinė ištikimybė, Idealas ir lai
kas. Šie jo darbai pasižymi ne vien 
tik minties gilumu, bet gal daugiau 
praktišku įžvalgumu. Veikalas 
’’Žmogus be Dievo” (kritinė ateizmo 
analizė) irgi neatitrūksta nuo lietu
viškų problemų. Ir filosofu būdamas 
J. Girnius nebuvo ir nėra tik kabi
nete abstrakčių problemų svarsty- 
tojas, bet iš tikrųjų jis bene yra 
pirmasis mūsų filosofas, siejęs ab
strakčią filosofinę mintį su praktiš
ka realybe, ir dar konkrečiau - su 
lietuviška tikrove.

Dar daugiau asmeninė ir filosofinė 
atsakomybė atsiskleidžia jo kultūri
nėje veikloje ir publicistikoje. Per 
trisdešimt išeivijoje metų gal 
nebuvo nė vieno ryškesnio lietuvių 
gyvenime kultūrinio momento, pro 
kurį J. Girnius būtų praėjęs tylomis, 
jų nepastebėjęs ar į juos vienaip ar 
kitaip nereagavęs. Tai liudija jo 
gausūs ir nepaprastai įžvalgūs 
straipsniai mūsų spaudoje ir žurna
luose. Nenuostabu, kad jis jau de
šimt metų apsiėmė ir eina Aidų žur
nalo redaktoriaus pareigas, kas įga
lina jį būti mūsų kultūrinio gyveni
mo centre ir viršūnėse. Ir kiekvienu 
atveju jo gili mintis ir taiklus žodis 
lygiai svarus ne vien tik filosofijoje, 
bet ir politikoje, ir menuose, ir lite
ratūroje, juo labiau bet kokiuose 
kultūriniuose verpetuose.

Neišbaigta būtų J. Girniaus as
menybė, jeigu jis nebūtų žengęs dar 
vieno žingsnio į visuomeninę veiklą. 
Ir čia jis atsiskleidė kaip puikus or
ganizatorius ir toli pramatąs vado
vas. Greičiausia joks ryškesnis lie
tuvių kultūrinis sąjūdis nepraėjo, 
kur nebūtų dalyvavęs ar neprisidė
jęs savo darbu. Jis ir Katalikų 
Mokslų Akademijoje, ir Lituanisti
kos Institute, ir bendruomenės va
dovybėje, pagaliau Ateitininkų Fe
deracijoje kaip jos vadas.

Mūsų laimei Dr. J. Girnius, būda
mas tokių gabumų ir tokios plačios 
erudicinės skalės asmenybė, nenuė
jo kitiems tarnauti ir ieškoti pasau
linio masto garso, ką jis būtų lengvai 
atsiekęs. Priešingai, J. Girnius visa 
savo esybe paliko tautoje jai dirb
damas ir jai tarnaudamas. Pasiten
kindamas kuklesniais ištekliais jis 
net ir duoną uždirba besitrūsdamas 
lietuvių tarpe, tuo skirdamas ne 
laisvalaikį, ne savaitgalius, bet visą 
savo laiką lietuviškam darbui ir lie
tuviškai kūrybai.

Sveikindami sukakties proga lin
kime Dr. J. Girniui dar daug bran
džių ir kūrybinių metų.

V.K.

a9loū|o □iooiqoion|oo|ao|oo|oo|Oū|OD|Da|ūt3|a o|ooiūĮ3|ūū|Ėįo|Do|0o|oo|ooĮciū|no|oo|oo|t30|ūa|oa|ūo|oo|Dū|Oū|oa|ūūlūaDūlūaooit3oI

Vergilijaus Bukolikos ir Georgikos

Tie, kuriems Lietuvoje teko išeiti nius. Tiesa, tas jo vertimas praėjo 
gimnazijos mokslus, be abejo, visi ilgą kėlią. Jau 1969 m. išleistame
turėjo iš vertimų gerai susipažinti 
su Homero ’’Iliada” ir ’’Odisėja”, su 
Dantės ’’Dieviškąja komedija”, o 
kur buvo dėstoma lotynų kalba, tai 
dar originale ir su Ovidijum, Vergi
lijum, Horacijum, Cezariu. Tų rašy.- 
tojų kūryba sudaro Europos tautų 
literatūrų pagrindą, dėl to supran
tama, kad aukštesniosios mokyklos 
stengėsi ,sų ją.-.sųpąžįpdinti. būgi- 
muoLŠiuąTnt^įgęntušl;^././’

Tiesa, kad anuomet dar ne kažin 
kiek ir teturėjome išverstų į lietuvių 
kalbą tų garsiųjų klasikinių veikalų. 
Pamečiui vertimų vis daugėja, ir 
jeigu Ralio verstasis Homeras net 
ligi šiol tik šiek tiek paredaguotas 
tebekartojamas, tai kiti graikų ir 
romėnų autoriai vis didina po tru
putį lietuviškų vertimų lentyną.

Svetur maža kas teverčia klasi
kus, nes nėra, nei tam darbui pasi
ruošusių daugiau žmonių, nei verti
mams leisti sąlygų. Tur būt, pats di
džiausias klasikinės literatūros ver
timų į lietuvių kalbą entuziastas yra 
dr. Antanas Rukša, kruopštus 
mokslininkas ir taip pat klasikų ver
tėjas. Dar Lietuvoje paragavęs, kas 
per skonis yra versti klasikus (su A. 
Venclova jis išvertė iš graikų kalbos 
Sofoklio tragedijas ’’Karalius Oidi- 
pas”, ’’Oidipas Kolone” ir ’’Antigo
ne”,,išleistas 1939 m., ir tam leidi
niui parašė įvadą), svetur gyvenda 
mas kaip vertėjas beveik apsiribojo 
daugiau vien didžiuoju romėnų poe
tu Vergilijum. Lietuvių Enciklope
dijos leidykla 1966 m. išleido

jo išverstą Vergilijaus ”Enė- 
jidę”, o dabar, 1975 m., londoniškis 
Nidos Knygų Klubas - to paties 
Publijaus Vergilijaus Marono BU- 
KOLIKAS ir GEORGIKAS, taigi 
du dar svarbius, reikšmingus kūri-

Atsiųsta paminėti
- sVIFTIMi GAIRĖS. Lietu- 

<k> č' 'igdvn .> žurnalai mokyklai 
ir ... \’r. 52. Leidžia JAV LB 

. Čikaga 1975. Šia
me t;n.<rv Kariais pedagoginiais 
klausiu ai' • ašo P. Maldeikis. P. An- 
cevičirr.ė. i'.. Songinienė, I. Malėnas 
ir eilė kilu. Š\ • limo Gairės išeina 
du kartus metuose. Prenumerata 3 
dol. metams. Administracijos adre
sas: St. Rudys, 415 Plum St., Michi
gan City, Ind. 46360, U.S.A.
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KODĖL ŽMONĖS PATYS 
NEŽIŪRI?

(Iš Sofijos Čiurliunienės prisimini
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...Parodoje publika reikalavo pa
veikslus aiškinti. Tai stumdavo 
Konstantiną iš pusiausvyros. ’’Kodėl 
žmonės nežiūri. Kodėl neįtempia sa
vo dvasios - juk kiekvienas kitaip 
prieina, kitaip priima meno kūrinį. 
Kodėl tu manęs neklausi: ”Ką tai 
reiškia? Ką tai reiškia?” Ir tas toks 
santūrus, lygus ir švelnus žmogus 
vos susivaidydavo nuo šiurkštaus 
žodžio. Atsimenu kaip šiandien, bu
vo mano budėjimas parodoje, įėjo 
"didžiausia dama” Vileišienė Petrie
nė. Dailininką pasveikino: ’’Kaip ge

Liet. Enciklopedijos papildymų 
(XXXVI) tome yra įrašyta, kad jis 
turi išvertęs ’’Bukolikas” ir ’’Geor
gikas”. Po to jis atidavė rankrštį Ni
dos Knygų Klubui, ir jis ten palaukė 
eilės, bet 1972 m. buvo surinktas, o 
pasirodė tik 1975 m.

Knyga stambi - net 432 puslapiai, 
ir ’’Bukolikų” bei ’’Georgikų” verti
niui joję., skiria Uk-apie .7Q puslapių. 
Išvertęs tuos kūrinius, dr, A. Rukša, 
pasirodo, neatsispyrė mokslininkui 
įprastos pagundos iš pagrindų supa
žindinti skaitytoją ir su klasikine li
teratūra apskritai, ir su humanizmu 
Lietuvoje, kuriam darė įtakos Ver
gilijaus kūryba, taip pat su ’’Bukoli- 
komis” ir ’’Georgikomis” konkrečiai 
ir su jų vertimo galimybėmis į lietu
vių ir kitas kalbas. Be to, vertimai 
dar „aprūpinti smulkiu žodynu, be 
kurįo klasikiniai dalykai būtų sun
kiai suprantami.

Kai dabar svetur verstinių dalykų 
lietuvių kalba išleidžiama nepapras
tai maža, kai kam gal kils klausimas, 
ar būta gyvo reikalo šitaip plačiai 
moksliniais įvadais ir komentarais 
bei žodynu aprūpintą pateikti mums 
stambų Vergilijaus tomą. Suabejo
jusiems labai tiks šitokia knygos 
įvade dr. A. Rukšos pateikta pa
straipa: ’’Tektų rimtai kelti klausi
mą, ar šiandien begalima būtų lai
kyti kurią tautą kultūringa, jei ji sa
vo kalba dar neturėtų pilno, saky
sim, Homero ar Vergilijaus veikalų 
vertimo. Kai Ortega Y Gasset pri
pažįsta, kad būtina versti visą anti
kinę kūrybą, ir didžios kultūros tau
tos gali didžiuotis savo daugkarti
niais antikinių rašytojų vertimais, 
mums būtina turėti bent po vieną 
visų didžiųjų senovės kūrėjų, tad ir

ARĖJAS VITKAUSKAS. Spin
duliai ir šešėliai. Eilės. Išleido Julė 
Vitkau' .enė 1926 m. Kaune. Per- 
'pausdi ta 1975 m. Amerikoje.

ZE.\ ,\ TENISONAITĖ. Švie- 
ii: u Eilėraščiai. Spausdino 

Nida P- ." Londone. Kaina 2 
dol. Vir<< - u orės.

Tai Z. Tenisonaitės eilių
rinkiny-. ame paskelbta 37 įvai
rių nuotaikų ir išgyvenimų kūrinė
liai.

rai.. kad tamsta esi, prašau man aiš
kinti”. Jau pamačiau Konstantino 
veide ironijos blykstelėjimą. ”Rai- 
grodas”. Kas tai yra? - ’’Tai tokia 
vieta netoli Druskininkų”. - ’’Bet čia 
parodyta aukšta žemės ūkio kultūra, 
kokios Lietuvoje nėra. O čia (žvilg
terėjo į katalogą) - ’’Malda”. Kokia 
malda? - ’’Tėve mūsų.” Aha. Dabar 
dailininkas parodė ranka į keistas 
gauruotas būtybes, grojančias arfo
mis: ’’Čia Sveika Marija”, - ir pasi
sukęs nuėjo į šalį - išėjo iš parodos.

M. K. ČIURLIONIO MONOGRAFI
JĄ portugalų kalba jau baigė rašyti 
dvi italų kilmės profesorės Brazili
jos Sao Paulo universitete — dr. 
Franca Cevalli ir dr. Helda Baracco, 
talkinamos Alfonso D. Petraičio. 
Knyga pradedama skaitytoją su M. 
K. Čiurlioniu supažindinančiu įva
du, užbaigiama išsamia “Zodiako 
ženklų”, “Žiemos” ir “Pasaulio su
tvėrimo” ciklų analize, kuriai pa
grindą sudaro simbolinė interpreta
cija.

Vergilijaus, ištisą lietuvišką verti
mą”. Štai mums ir atsakymas, jeigu 
kiltų kokios nors šventos abejonės, 
kai imame į rankas tą stambų Ver- 
gilijaus.' to.mą. Po. šiek tiek -senoyęs 
Jdasikų vertimų pasirodo Lietuvoje, 
bet toli gražu lietuviams dar nėra 
pasisekę pasiekti tokį kultūros 
laipsnį, apie kokį kalba dr. A. Rukša. 
Taigi ši knyga yra dar vienas stam
bus šulas kultūringos tautos pasta
tui. ■

Apie patį ’’Bukolikų” ir ’’Georgi
kų" vertimą galėtų kalbėti tik spe
cialistai. Turint galvoje dr. A. Ruk
šos kaip vertėjo patyrimą, neabejo
jame, kad vertimas yra pavyzdinis.

įpratusį daugiau romanais, taigi 
lengva lektūra, maitintis lietuvį 
skaitytoją dr. A. Rukšos šioje kny
goje pateiktasis įvadas šįkart įves
dina į šiek tiek tankesnį mišką, ver
čiantį , daugiau susikaupti. Bet ir 
naudos skaitytojas iš to susilauks 
apsčiai. Įvade supažindinama su 
Vergilijum ir jo kūryba, bet kai au
torius sustoja tiesheksametruir jo 
naudojimu lietuvių poezijoje, tai iš
tisuose šios knygos puslapiuose at
gyja gausybė lietuviškų faktų: au
toriaus žvilgsnis nukrypsta į Maž
vydą, Donelaitį, heksametrą naudo
jusius Mikšą, Vaičaitį, į Homero, 
Hesiodo, Lukrecijaus, Vergilijaus 
vertėjus mūsų kalbon.

Dr. A. Rukša tame įvade, be kita 
ko, pasisako, kaip jis išdrįso imtis 
eiliuoti savo vertimus. K. Binkis jį 
įkalbėjo! Tai labai įdomi detalė.

K. Abr.

JURGIS GLIAUDĄ. Pagairė. 
! Mėnraščio Draugo 1974 m. premi- 
uotas romanas. Išleido Lietuviškos 

Knygos Klubas Čikagoje 1975 m. 
\plankas dail. A. Korsakaitės-Sut- 
kuvienės. 270 psl. Kaina 4.50 U.S. 
dol.

Kun Dr. F. Jucevičius Kanadoje 
išleido knygą ’’Menas spalvų ir for
mų žaisme”, kur autorius svarsto 
meno problemas filosofiniu požiūriu. 
1970 m. jis išleido knygą ’’Tauta tik
rovės, ir mito žaisme”, susilaukusi 
didelio susidomėjimo.
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Bijodama ką nors vardiniai praleisti, dėkoju visiems, linkėjusiems 
greit pasveikti; ačiū už lankymą namuose ir ligoninėje, už gėles, dovanas, 
maldas ir širdį.

J ūsų Birutė Tamošiūnienė

BK1LTXJ AUSTRALIJOS LIET. FONDE
rugsėjo 20 d., šeštadienį

LIETUVIŲ KLUBE BANKSTOWNE

Įėjimas tik su bilietais, todėl nebus kamšaties ir kiekvienas jausis 
laisvai ir patogiai.

Baliaus metu bus servuojama vakarienė, įdomi programa, loterija ir 
kitokios staigmenos svečių pasitenkinimui.

Įsidėmėkite: M.P. Spaudos Balius yra didžiausias metinis parengimas 
Sydnejuje. Sekite skelbimus. Netrukus bus platinami bilietai, ir 
kiekvienas kviečiamas iš anksto užsitikrinti sau vietą.

V I S U R
Trvs adėiaidiškiai sportininkai 

A. Reivytis. A. Merūnas ir E.Tapa 
rau'kas automobiliu išvyko aplink 
,\u< rali ja. Kelyje žada išbūti apie 
mė-ic'-.j.

***

\<!-iaidiškė Aldona. Stalbaitė <:.i- 
lyvau a Pietų Australijos gražuolių 
k<> ktir.se. Ta proga Adelaidės Lie'.. 
N..n nose liepos 25 d. buvo surem 
tas ba ketas, kuriame dalyvavo i- 
P.A. pi-mijeras D.A. Dunstan.

*♦*
Rugpjūčio 17 d. įvyksią Adelaidės 

Lie . Sąjungos visuotinis susirinki 
n..is Lie:. Namuose. Darbotvarkėje 
metinė veiklos ir iždo apyskaita i: 
taip pat rinkimai pusės valdybo- 
nariu. ***

Dail. Leonas Urbonas atrodo, irgi 
laikinai pasitraukęs iš viešojo gyve
nimo dailės pasauly. Iš tiesų jis 
karštai dirba kurdamas meno centrą 
Mittagong apylinkėje, kuris ateity 
turės būti reikšmingas meno cent
ras N.S.W. valstijoje. Šiuo metu 
dail. L. Urbonas kuria iškeitęs tep
tuką į piūklą ir plaktuką.

***

Pirmoji
Kai išbundu vidurnakty klaikiam ir ima širdį plakti,
O smilkiniais tiksent kančia,
Vėl užmiršti vaizdai, lyg pelkių šviesos rudeninę naktį, 
praeina pro mane.

Ir aš matau gimtinį šiaurės kelią
Į saule degančius namus.
Ten pats vidudienis. Mergaite skambina pietums varpeliais, 
Ir jų skambėjimas toks linksmas ir saldus.

Tokia tyla. Ji ,kaip kančios pribrendęs lašas,
Į kaitrą sunkias pamažu.
Ir saulės spinduliai ant klevo lapų laša
Ir, lyg medus, nutyška tarp šakų.

Bet vakaruos antai jau temsta skliautas . . .
Kažkur toli dundėjimus girdžiu . . .
Tur būt ateina vandenys ant medžių kritusių šviesų nuplauti 
Ir atgaivint laukų.

Tikrai ateina jie. Po orą vaikosi perkūnijos oželiai.
Ištiesę giedančius sparnus.
Gėlės taurėj miegojęs vėjas kelias
Ir ima medžiai bust.

VISAIP
Rugpiūčio 4 d. Mūsų Pastogės 

bendradarbis Kukutis atšventė 
Dievas žino kelintą gimtadienį. Tiek 
to, moterų metais ir vyrai gali nuty
lėti savo amžių. Vis tiek jam linkime 
namažiau tiek, kiek jis sulaukė! .

***

Sydney Apyl. Valdyba numato 
suruošti iškilmingą Australijos Liet. 
B-nės 25 metų sukakties minėjimą. 
Laikas ir minėjimo programa bus' 
paskelbta vėliau. Tautos šventės 
minėjimą Valdyba rengia ukrainie
čių didžiojoje salėje Lidcombe. Se
kite pranešimus.

**♦
Papildymas Liet. Klubo Skelbime

Nariai perkantys gėrimus dides
niais kiekiais Lietuvių Klube gauna 
10% nuolaidą už alų ir 5% už spiri
tinius gėrimus. Pasinaudokite Liet. 
Klubo patarnavimu.
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Nijolę ir Dr. Irvį Venclovų s, sulaukusius sūnaus, nuoširdžiai 
sveikina

Sydney Lietuvių Gydytojų D-jos
nariai

vut. macernts

Ir štai pirmi lašai šiušena lapais, 
Gainioja viesulas šnarenčias liūtis sodrias. 
O nuo stogų žaltvykslėm čiurkšlės plepa, 
Upeliais sriūva į valkas.

Melsvi žaibai vagoja skliautus, šniokščia debesys ir žemė, 
Ir dundesys vis nebaigia adėt...
Bet pamažu nušvinta pašaliai sutemę,
Ir audros tyla, lygiai vandenys išsekusioj versmėj . ..

Iš debesies suspindi saulė ir vyturėliai juokias . . . 
Žvelgi -— rasotom pievom atbrenda pavakarys.
O ežero melduos pablūdusi lakštutė suokia, 
O garsina sodus strazdų giesmė >skambi.

Greit vakaras. Iš lauko grįžta tėvas į namus, kiemu 
atbėga šunes,

Ir vakarienės dūmai iš raudono kamino jau driekias 
pažemiais.

Linguoja vėjas obelų viršūnėm,
Ir krypstančių langų stikluos jau paskutinės šviesos 

baigia žaist.

Ramu jau tėviškėj. Mėnulis pro klevus į kiemą žiūri. 
Naktis rami ir dieviškai skaisti...
Tik pas mane klaikus vidunaktis, tik pelenuos maža 

ugnelė gūri,
Ir baisiai daužosi širdis.

POBŪVIS MELBOURNE

Rugsėjo 6 d., Tautos šventės iš
vakarėse, ALF ruošia Lietuvių na
mų šokių salėje Fondo naudai pobū
vį. Pradžia 7 vai. Įėjimas aukomis. 
Svečių pavardės bus paskelbta 
spaudoje. Stalus ir vakarienę užsi
sakyti pas p. Igną Alekną šeštadie
niais Talkoje bei privačiai tel. 
96-6013 arba pas p. Emiliją Šeikienę 
tel. 42-2367.

Bus įdomi programa: įscenizavi- 
mas mūsų istorinės praeities, Ritos 
Tamošiūnaitės-Mačiulaitienės dainų 
koncertas. Tariamasi dėl baleto šo
kėjo ar šokėjos. Išgirsime Pilėnų 
operos arijas ir šiaip retų dainų. Tu
rėsim ir šokių muziką. Svarbiausia - 
padidinti Australijos Lietuvių Fon
dą. Nedaug betrūksta iki nusistaty
tų $ 5000, kada jau bus imta pinigais 
operuoti.

Kultūrinių uždavinių daug. Jau
čiame visi, kad tikrai svarbu išleisti 
veikalą anglų kalba apie lietuvių 
tautą, jos kalbą ir kultūrą. Matome, 
kad tų žinių trūksta ne tik mūsų 
jaunajai kartai, bet ir australams, 
kurie ima kalbėti apie Pabaltijį. Net 
ir tiems, kurie mūsų reikalus norėtų 
ginti. Yrą eilė ir kitų uždavinių: 
metraščio išleidimas, Pulgio An- 
driušio pomirtinis rašytinis pamink
las, angliškosios lietuvių enciklope
dijos paplatinimas tarp universitetų 
ir vieišųjū bibliotekų,, mokslinių litu-; 
anistinių veikalų užsakymas Krašto 
valdybos bibliotekai. Tai tik kelios 
užuominos, o jau tūkstančių reika
las.

A.L.F. spalio 12 d., sekmadienį, 
Melbourne lietuvių namų koncertų 
salėje ruošia Valančiaus šimtmetinį 

minėjimą. Įeinant aukos taip pat 
Fondo lėšoms papildyti.

Ta pačia proga malonu priminti 
birželio 27 d. A.L.F. naudai pavyku
sį parengimą Sydnejuje, Lietuvių 
Klube. Tuo rūpinosi įgaliotinis p. B. 
Stašionis, o jam susirgus, vakarą 
pravedė p. A. Reisgys su p. Stašio- 
niene.

Adelaidėje stambiomis sumomis 
Fondą papildė p. J. Česna, ponai 
Dainiai ir vietinė apylinkės valdyba.

Melbourne šviesios atminties vy
ro Alfonso mirties sukaktį prasmin
gai pagerbė Teresė Bikulčienė, pa
skirdama $ 150 įnašą Fondui.

Vis dažniau laidotuvių progomis 
nevystamo vainiko pavidalu sude
dama aukų Fondui. Prasmingiausiai 
ir patys su gyvenimu skirsimės tes
tamentais skirdami sumas lietuvių 
kultūros tęstinumui. Bet ir gyve
nant ar į gyvenimą žengiant tie rei
kalai teikia prasmę mūsų buvimui. 
Tiktų tat, kad ir krikštynose ar šiaip 
šeimyninių sukakčių progomis būtų 
prisimintas Australijos Lietuvių 
Fondas.

A.L.F. institucija formalių narių 
neturi, nes visi mes jais esame. 
Fondas todėl yra visų mūsų reika
las.

Tariam su Putinu: ’’Nuo jūros ei
na žemė, iš amžių kyla mūs tauta”. 
Tautai būdinga, kad ji įveikia asme
ninę mirtį ir tęstinumą išlaiko per 
naujai gimstančius. Įveikia gamti
nes nelaimes ir katastrofas. Itin pa
vojingas moderniais laikais, iš bar
bariškos praeities atgimęs, tautų 
genecidas. Ir lietuvių tauta yra šia
me pavojuje. Dėl to budi lietuviai 
namuose ir išeivijoje. Brandžiosios 
kartos, pareiga įkvėpti, kad dėl to 
sielotųsi ir jaunieji išeivijoje, kad 
savojo kilmės identiteto neprarastų. 
Plačiuose vandenyse laiveliui lengva 
paklysti.

A. Zubras, 
A.L.F. Sekretorius.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO ĮGALIOTINIAI

Sydney - B.Stašionis, Liet. Klubas, 
16-18 East Terrace, Bankstown.2200 
Adelaide - St.Dainius, 25 Manuel 
Ave., Blair Athol, S.A. 5084 
Newcastle - J.Lizdenis, 17 Michael 
St., Maryville, N.S.W. 2293

Australijos Lietuvių Fondo adre
sas:

Aust. Liet. Fondks, c/o Talka, 50 
Errol St., North Melbourne, Vic. 
3051.

AUKOKIME IR REMKIME

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ!
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Gyvenimas Lietuvoj
IŠ LIETUVOS KATALIKŲ

ŠIAULIAI. Kryžių kalnas po pas
kutinio kry_žių sunaikinimo kasdien 
vis gražėjo. Kryžių Išaukštinimo 
šventėje ant Kryžių kalno buvo pa
statytas labai gražus meniškas kry
žius, 2-jų metrų aukščio, su užrašu: 
’’Kryžiumi visas kliūtis nugalėsime. 
Šiauliai, 74.IX.14”. Šalia kryžiaus 
išdygo trys metalinės saulutės.

1974.XI.22 anksti rytą valdžia vi
sus kryžius vėl sunaikino. Praėjus 
kelioms valandoms, ant kryžiaus 
kalno vėl matėsi 9 kryžiai.

sfc 3(c 3fc

ŠILUVA. 1974 rugsėjo 7 į Šiluvos 
atlaidus iš Volgogrado atvyko aš- 
tuoni- Rusijos vokiečiai. Einant į 
bažnyčią, du saugumiečiai pagriebė 
vokietį Rachą ir pradėjo tempti į 
miliciją. Ten buvo padaryta krata ir 
paimta kelios vokiškos religinio tu
rinio knygos ir maldaknygė. Rachas 
buvo apklaustas, iš kur gavęs kny
gas.

Rachas yra trylikos vaikų tėvas ir 
visų gerbiamas kolūkietis.

*****

KARSAKIŠKIS. Pokario metais 
tarybinė valdžia nacionalizavo visus 
Karsakiškio parapijai 
priklausančius pastatus. Klebonui 
buvo paliktas pats mažiausias na
melis, kuriame buvo bažnyčios san
dėlis. Jau treti metai, kaip Panevė
žio rajono valdžia verčia kleboną iš
sikelti iš šio namelio kur nors į kai
mą. Svambiausias motyvas - klebo
nas gyvena per arti mokyklos.

t* * * * *

LABANORAS. 1974 kovo 6 
Švenčionių pirmininko pavaduotojas 
Mačionis išbarė Labanoro kleboną 
kun. Liudviką Puzoną, kad jis šven
tino kapinėse paminklinius antkapių 
kryžius ir 1973 suorganizavo kapi
nėse Vėlinių procesiją. Pasak Ma- 
čionio, be rajono leidimo negalima 
kunigui šventinti antkapių kryžius 
ir paminklus.

*****
KAUNAS. 1974 spalio 27 popietėje 
pas kaunietę Genę Žukauskaitę su
sirinko būrelis vaikų pasiimti Pir
mosios Komunijos- nuotraukų. 17 
vai. pas ją prisistatė 5 asmenys - 
vienas saugumietis ir keturi partie
čiai iš Žukauskaitės darbovietės. 
Įsibrovėliai paėmė daug Pirmosios 
Komunijos nuotraukų ir užsirašė vi
su vaikų pavardes, adresus ir kurio
se mokyklose mokosi.

Neužilgo prasidėjo vaikų ir jų tė

Kai kurie vabzdžiai žiemai iške
liauja į kitus kraštus, bet daug pa
lieka vietoje turėdami priemonių 
atsispirti žiemos žalčiams. Žiogas, 
pavyzdžiui, niekus nekeliauja, žie
mos neatlaiko ir žūsta, tačiau jo 
kiaušinėliai išlieka. Yra vabzdžių, 
kurie žiemą užšąla ir šilumoje vėl 
atgyja. Bet su žiogais kitaip. Artė
jant žiemai žiogo patelė sudeda ma
ses kiaušinėlių ir juos maišelyje pa
lieka žemėje, tačiau šilimoje jie ne- 
išsiperi: jie turi pirmiausia būti per
šaldyti, ir tik tada išsivysto nauji
žiogai.

BAŽNYČIOS KRONIKOS No. 14 

vų terorizavimas. 24-je vidurinėje 
mokykloje IV klasės moksleivius 
auklėtoja sustatė prieš klasę ir iš
barė už tai, kad jie ėjo Pirmosios 
Komunijos.

Vaikų tėvai buvo šaukiami į mo
kyklą ir barami, kodėl leido vaikus į 
bažnyčią.

Prokuratūra tiria Žukauskaitės 
’’nusikaltimą”. Keletą kartų ji buvo 
iškviesta tardymui.

*****

KAUNAS. 1974 pavasarį Veteri
narijos akademijos partinis biuras 
apsvarstė akadem kraštotyros 
darbą. Docentė Bukaveckienė buvo 
atleista iš vadovavimo kraštotyri
ninkam už tai, kad kraštotyrininkai 
dainuoja tik senas lietuvių liaudies 
dainas. Svarbiausias kaltinimas, kad 
dviejų vakaronių metu buvo rodo
mos skaidrės su lietuviškais kryžiais 
ir tokiais liaudies skulptūros šedev
rais, kaip Paskutinės vakarienės 
skulptūros grupė. Vienas partinio 
biuro narys įrodinėjo, kad kryžiai ir 
religinės skulptūros ne tik daro jau
nimą beidėjiniu, bet taip pat duoda 
blogą pavyzdį kaimo moterims, at
vykusioms padainuoti, ir kompro
mituoti ateistus. Tos moterys, pro
gai pasitaikius, galinčios ateistams 
atšaukti, kad kryžiai rodomi net 
Akademijoje.

*****

Antanina Binkevičiūtė - Gučiu- 
vienė, solistė, dainavimo mokytoja 
ir šiuo metu bene vienintelis muzi
kos autoritetas lietuvių tarpe Aust
ralijoje, liepos pabaigoje pervažiavo 
per lietuvių kolonijas pristatydama 
V.K. Banaičio operą "Jūratė ir Kas
tytis”, kuri buvo pastatyta prieš ke
letą metų Čikagoje. Opera buvo pri-
statoma iš plokštelių su taikliais p. 
Gučiuvienės komentarais ir pailius
truojant skaidrėmis.

SKRIAUDŽIAI. 1974 birželio 30 
kun. V. Čėsna Skriaudžių bažnyčios 
šventoriuje pastatė keturis gražius 
lietuviškus kryžius.

1974 rugpiūčio 2 klebonas kun. V. 
Čėsna gavo iš Prienų rajono Vykdo
mojo komiteto tokį raštą:

’’Administracinėms baudoms dėti 
komisija prie Prienų rajono Vykdo
mojo komiteto, susidedanti iš pirmi
ninko Stakionio, pavaduotojo Arba- 
čiausko, sekretoriaus Ramanausko, 
narių: Mickienės ir Svežausko, iš
nagrinėjusi medžiagą, įrodančią, 
kad kun. Vincentas Čėsna, gyv. 
Prienų rajone, Skriaudžiuose, pa
žeidė vyriaus ybinius aktus dėl sta
tybos vykdymo tvarkos ir nutarė 
nubausti kun. V. Čėsną 50-ties rub. 
bauda”.

Kai 1970 kun. V. Čėsna nudažė 
Barzdų bažnyčią, Šakių rajono Vyk
domasis Komitetas jį taip pat nu
baudė administracine bauda, o kai 
Barzdų bažnyčios šventoriuje pa
statė keturis kryžius, tuojau buvo 
iškeltas į Skriaudžių parapiją.

1971 gruodžio 15 kun. V. Čėsna 
gavo iš Prienų rajono Vykdomojo 
komiteto tokį įspėjimą:

"Nustatyta, kad jūs savo pamoks
luose liečiate klausimus, prieštarau
jančius tarybinės visuomenės inte
resams. Kalbate apie kažkokį lietu
vių tautos išsigimimą ir kad dėl to 
kalta tarybinė mokykla, kuri išvarė 
jaunimą iš bažnyčios; kalbate apie 
nekaltą kunigų sodinimą į kalėjimus 
ir kt.

Tuo neslaikote kultų įstatymų, iš
kraipote tikrovę. Įspėjame, kad 
būtų nutraukti Jūsų pamokslai, 
prieštaraujantys tarybinės visuo
menės interesams. K. Černeckis”.

*****
1974 per visą liepos mėn. pievelė

je prieš Skriaudžių bažnyčią buvo 
apmokomi ir filmuojami žmonės, 
statant naują filmą ’’Velnio nuota
ka". Privažiavo čigonų, kurie visur 
lindinėjo. Kad nebūtų teršiamas 
šventorius, kun. V. Čėsna jį užraki
no. Kino vadovybė kreipėsi pas vys
kupą, kad klebonas įsileistų filmuo- 
tojus į šventorių. Vyskupas leido. 
Tačiau filmuotojai šventoriumi ne
pasitenkino ir su apylinkės pirmi
ninke grubiai brovėsi į bažnyčią, bet 
klebonas pareiškė, kad be vyskupo 
leidimo neįeisiąs.

Birželio 29 atvažiavo dekanas 
kun. J. Uleckas ir žodžiu persakė 
Kurijos nuomonę, kad filmuotojus 
reikia įsileisti į bažnyčios vidų. Se
kančią dieną pats-dekanas atrakino 
bažnyčios duris ir įniršusius filmuo- 
tojus su ’’velnio nuotaka” suleido vi
dun. Tikinčiųjų tarpe šis įvykis su
kėlė didelį pasipikti ūmą, nes baž
nyčia, kurioje laikomas Šv. Sakra
mentas, tokių filmų, kaip ’’Velnio 
nuotaka”, statymui nedera naudoti.
Siam tikslui ateistai galėjo panau
doti kokią nors uždarytą ir sandėliu 
paverstą bažnyčią.

Jurgis Mačys, naujas žemės ūkio 
mokslų daktaras. Jis apgynė disera- 
ciją: Pomidorų, ridikėlių ir žiedainių 
kopūstų naujų veislių sukūrimas 
Lietuvoje. Baigęs Lietuvos žemės 
ūkio akademiją prieš karą, studijas 
gilino Prancūzijoj. Lietuvoje jis il
gesnį laiką dirbo sėklininkystės sri
tyje ir nuo 1957 m. Vytėnų Sėklinin
kystės Stoties vedėjas. Jis išauginęs 
20 naujų darž ovių veislių bei hibri
dų. Jo iškeltos naujosios daržovių 
veislės esančios plačiai pasklidusios 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir kai- 
kuriuose Sibiro rajonuose. J. Mačys 
gimęs 19Q8 m.

*****

VIŠTYTIS. Baigiantis 1973/74 
m.m. Vištyčio vidurinėje mokykloje 
klasių auklėtojai perspėjo mokslei
vius, kad vasarą jie nedalyvautų jo
kiose religinėse apeigose - nebars- 
ytų gėlių, negiedotų chore ir pan. 

Mokyt. Kanonenkienė pagrasino: 
Kas eis į procesiją, kaisusirinksime 
.<> atostogų, atsiskaitysime”.

* * * * * (ELTA)

Pagerbiant
a.a. Miką Zakarauską vietoj 
vainiko jo laidotuvių apeigose New
castle Apylinkės Valdyba aukoja 10 
dolerių ’’Mūsų Pastogės” leidimo 
reikalams.

GARBINGA

SUKAKTIS
Perthe (Vak. Australijoje) gyve

nąs savanoris kūrėjas Viktoras Va
laitis sulaukė 75 m. gražaus ir 
brandaus amžiaus. Jubiliatas gimė 
1900 m. liepos 7 d. Plokščiuose, Ša
kių apskr., 1919 m. sausio 15 d. stojo 
savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir 
skubiai apmokytas greit buvo iš
siųstas į frontą kovoti prieš lenkus ir 
bermontininkus. 1922 m. kovo 21 d. 
viršilos laipsniu išėjo į atsargą.

Nuo 1922 birželio 1 d. tarnavo vi
daus policijoje ir Klaipėdos krašte 
pasienio policijoje. Bolševikams už
grobus kraštą šiam lietuviui savoje 
tėvynėje nebuvo ramybės. 1944 ko
vo 23 d. įstojo į Vietinę Apsaugos 
Rinktinę, bet lietuviams pasiprieši
nus nacių užgaidoms, Rinktinės vy
rai buvo nuginkluoti ir išsiųsti į Vo
kietiją priešlėktuvinei tarnybai, o 
karui baigiantis pateko į amerikiečių
nelaisvę, iš kur 1945 m. jau atsidūrė 
DP stovykloje Kassel-Mattenberge.

Apsisprendęs negrįžti į rusų oku
puotą tėvynę jis su žmona ir poduk
ra 1949 m. išemigravo į Australiją ir 
įsikūrė Perthe, Vak. Australijoje. 
Čia jis veikia savanorių kūrėjų sky
riuje jam vadovaudamas devynerius 
metus, taip pat priklausė L.K.V. 
Sąjungai. Nors ir pensininkas V. 
Valaitis nepasitraukė iš lietuviškos 
veiklos: 1968 m. išrinktas į apyl. 
valdybą ir darbavosi kaip valdybos 
iždininkas. Jis ir dabar yra tose pa
reigose.

Sukaktuvininkas apdovanotas 
Kūrėjų-savanorių ir 10 metų nepri
klausomybės medaliais. Gražus ju
biliato amžius ir brandus jo iki šiol 
praeitas gyvenimas, tad į praeitį jis 
gali žvelgti su pasididžiavimu. Lin
kėtina, kad ir toliau jam nepritrūktų 
jėgų ir ištvermės darbuotis lietuviš
koje dirvoje.

Kūrėjas savanoris L. Vasiliūnas

Nuotraukoje stovi sukaktuvininkas 
V. Valaitis (kairėje) su Perth lietu
viais pobūvio metu.
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Kiek tai liečia neno, muzikos ir li
teratūros pasaulį, bent man taip at
rodo, kritiko duona yra pati leng
viausia. Ir kas geriau apie tai žino, 
jeigu ne patys menininkai - muzikai, 
rašytojai, solistai, artistai, dailinin
kai, poetai ir visokie kiti plūkininkai, 
kurie būk šlifuotu žodžiu, būk subti
lia gaida ar tai spalvų varsomis sau 
kasdieninę pelnos. Savaime aišku, 
kad betkokio medžio viršūnėje vie
tos tupėjimui yra nedaug, ir užtat, 
kaip dažnai nuogame gyvenime ma
tome, neužtenka būti tik mūzos pa
bučiuotam, kad ant aukštos šakos 
nutūpus. Betgi, kartą pabučiavo ta
ve kritikas, o dar, Dieve duok - du, 
tai net ir iš seno dviračio sėdynės ir 
apipuvusių jaučio ragų keturcolinė- 
mis vinimis sukaistai ’’skulptūrą” ir 
esi tas kas esi!
Neprisipažįstu esąs menininkas, 

bet prisipažįstu esąs buvęs bučiuo
tas. žinia... tiktai... ne mūzų!.. 0 
kiek ir kaip mane ’’bučiuos” kritikai 
po šio straipsnio - yra kitas klausi
mas ir tikrų kritikų reikalas. Aš, 
matote, esu tik rėksnys. Ir tiktai 
kaipo toksai kreipiuosi ir į ant aukš
tų šakų sėdinčius, ir į aukštybes iš
keliančius, su: - ’’Žmonės, turėkite 
širdį!” Ir štai kodėl:

Nežiūrint to, kad jau nuo pačios 
mažumėlės esu atmintinai iškalęs 
Maironio ’’Jūratė ir Kastytis”, o vis- 
dėlto dar ir dabar, dažnai pavarty
damas šio nuostabaus poeto ’’Pava
sario Balsus”, pasigardžiuoju anąja 
atmintina poema, kurioje kiekvienas 
žodis, sakytumei pavirtęs į gintarą, 
tarytumei leidžia apčiuopti neatme
namoje senovėje gimusios pasakos 
tikrovę. Ir štai (atsiprašau!) 
pliūrkšt! - vieno vakaro eigoje, visa 
amžių vaizduotėje nešioti anos pa
sakos paveikslai įrėminami į tokius 
rėmus, kad žmogus, susikūręs sau 
vaizduotėje kitą paveikslą, aiškiai 
matai Maironį tariantį: - ’’Ach, jūs 
peckeliai!”

POLITINĖ GALIA
A. Zubras

Tam tikroje teritorijoje gyvenanti 
bendruomenė ar bendruomenių 
sambūris, saviškai valdomas ar be- 
sivaldantis, vadovaujantis paproti
nėmis ar besitvarkant teisinėmis 
normomis, sudaro valstybę. Su šiuo 
apibrėžimu, aišku, ne visi sutiks. 
Taip sudėtingam ir istoriškai taip 
įvairiai besireiškusiam ir besireiš
kiančiam ekonomiškai politiniam ir 
socialin. junginiui dar nėra pavykę 
net didžiausiems filosofijos ar vals
tybinių mokslų autoritetams surasti 
visų ar bent didelės dalies sutariamą 
definiciją. Čia patiekiamu apibrėži
mu bandoma nusakyti dabartyje su
tinkamą valstybinę apraišką, išski
riant tik bendrus bruožus iš visų jos 
skirtybių.

Valdžia yra toji galia, kuri valsty
bei vairuoja, siekiant visumos ir 
atskirų individų gerbūvio ir apsau
gos, kuri atstovauja valstybei tarp
tautinėje plotmėje bei santykiuose 
su kitomis tautomis ar valstybėmis.

Šiandien civilizuotame pasaulyje 
sutinkame liberalines demokratines 
ir teise pagrįstas valdžių struktūras 
bei galias. Greta turime (ar turėjom) 
įvairių atspalvių diktatūras su ma
žiau ar daugiau totalitarinėmis poli
tinėmis, ekonominėmis ir kultūrinė
mis programomis, o taip pat betei
siškumu ar administracijos saviva
liavimu.

Šios temos ribose, kalbant apie 
politinę galią, mūsų pagrindinis dė
mesys krypsta į valdžios galios de
moniškąjį polinkį - užvaldyti, pasi
daryti sau tikslu. Ir taip viduje, bet 
ir tarptautinėje arenoje.

Valdžios Kilmė.
Kelios teorijos apie valdžios kil

mę. 1/. Valdžios galia kildinama iš 
dieviškojo harmonijos bei'tvarkos 
principo (Augustinas, Tomas Akvi-

rašo Kukutis

Taip, ir nekita^p, matau ’’Jūratės 
ir Kastyčio ” pastatymą Chicagoje ir 
pristatymą mums Canberroje. Die, 
susimilk, jokio priekaišto pačiam 
šios operos kompozitoriui! Parašyti - 
sukurti operą, tai ne iš skardos su
riesti kokį nors čerapaką.Širdį tiktai 
kniečia žingeidumas - kiek saldesnė 
lietuvio ausiai būtų ši opera užgi
musi, jeigu jos kūrėjas būtų buvęs 
įgalintas porą gražių vasarų praleis
ti Kuršių Marių pakrantėse, ant Bi
rutės kalno Palangoje, Šventosios 
žvejų kaimelyje?.. Neabejotinai pri- 
leistina, kad būtų susiklosčiusi nors 
viena paniūniavimo verta arija... 
Betgi, kaip vakaro prelegentė minė
jo - vargana kūrėjo duona! Čia tik ir 
norisi paklausti kur buvo, gi, dingę 
visi tie pagarbūs ir daug nusimaną 
muzikos ir meno kritikai, kai kom
pozitorius savo menkos duonos kąs
nį pelnėsi (turbūt muzikos?) pamo
komis? Kodėl tik jam mirus ’’atrasta 
Amerika”, kad šis veikalas yra di
delis įnašas į lietuviškosios muzikos 
lobyną? Kur tupėta tų itin stambių 
mecenatų, nepasigailėjusių aštuo- 
netos tūkstančių dolerių veikalo su- 
orkestravimui, kai kompozitoriui 
reikėjo dolerio sveikatai? Šiaip ar 
taip - gi ne piemuo botagą vijo, bet 
žinomas muzikas rašė operą!..

Nuotraukos, paprastai, nemeluo
ja. Atsidūrei teisme ir žmona parodo 
teisėjui nuotrauką, kad tu, broleli, 
bučiuoji ’’Mūzą”, tai jau skaityk save 
nuluptu. Bet... ne apie tai kalbama! 
Štai metame pirmąjį žvilgsnį į pir
mojo scenovaizdžio paveikslą, kurį 
’’Yashika” užmerkė Chicagoje. Sa
kyk ką nori, o jautiesi paklydęs! Tuo 
labiau scenovaizdyje, kur Rūtelė

nietis). Valdžios pradas tat dieviš
kas ir uždavinys vairuojamasis. 2/. 
Valdžios galia už žmogaus įgimtinio 
būriavimosi prado. Valdžios kilmė 
tat sociologinė, ir uždavinys derina
masis, užtikrinantis koegzistenciją. 
3/. Valdžios galia iš pasyvaus socia
linio sandėrio (Rousseau). Valdžios 
galia nors ir deliguota, bet jau iš vi
sumos, tačiau ir individui ir visumai 
palaimingai tarnaujanti. 4/. Valdžios 
galia iš užvaldymo nukariavimo bei 
pavergimo keliu (Gumplowicz). Val
džios šaltinis tat nugalėtojas ar 

_ stipresnysis sluogsnis, todėl pirmoje 
eilėje jo interesams atstovaujantis 
bei stipriajam tarnaujantis.

Max Weber (1864-1920) skiria tris 
tipus legalistinės valdžios: tradicinis 
- tikėjimas neliečiamumui bei šven
tumui nuo seno galiojančiom tradi
cijom; 2/ racionalinis - tikėjimas įs- 
tatiminės santvarkos teisiškumui ir 
tuo keliu į valdžią atėjusiems; 3/ka- 
rismatinis (aureolinis) - tikėjimas 
šventumui, didvyriškumui ar pa- 
veikslingumui vieno asmens.

Šis Max Weber trijų tipų valdžios 
legalumas reikalingas papildymo. Jo 
laikais nebuvo taip išryškėjęs revo
liucinis - uzurpacinis valdžios tipas. 
Tiesa, jam gerai buvo pažįstama 
Prancūzų revoliucija, bet ji vis dėlto 

sugebėjo pastoviai įsistiprin
ti. Iš jos kilusį valdžios tipą jis, ma
tyt, buvo linkęs laikyti atsitiktinu
mu ar priskirti karismatinei apraiš
kai. Tokia jis, be abejo, laikė ir Na
poleono asmenybę bei jo dinastiją.

Uzurpatorinės - paglemžiamosios 
valdžios galios tipas istorijoje sutin
kamas nuo seniausių laikų. Muųis 
todėl neaišku, kodėl jo neišskiria 
Max Weber. Kai uzurpatoriui pa
vyksta įsitvirtinti (senesniais laikais 
duoti pradžią dinastijai), tai jis 

scenoje viena. Pagal prelegentės 
nusakymą - dekoracija fantastiška, 
tačiau ir nefantazuodamas matai, 
kad dailininkas bus nematęs gero 
ūkininko prūdo, o apie Kuršių Ma
rias...bah! Reikia pasiutiškai didelės 
fantazijos, kad įsivaizduotumei pro
tėvius, sėdinčius ant gėlėtų kaladžių 
ir į jūrą išjojančius su lineoleumo ri
tuliais. Pora apverstų (o ir neap- 
verstų) valčių, keletas ilgų irklų, 
pora džiūstančių burių būtų tiksliau 
nukėlę į tėvynę, o ne į piratų landy
nę...

- ’Šaltame ore žmogaus alkis st ip
resnis. Bandymais įrodyta, kad nor? 
realiam žmogui reikia per dieną su
valgyti 15 kalorijų daugiau krintant 
tempertūrai 1°C žemyn. Taip tropi
kuose reikia 3000 kalorijų dienai, kai 
poliariniuose kraštuose būtina 5000 
kalorijų.

į^rana legalretinį bei.teisiškumo po
būdį. Kai perversmo keliu įsitvirti
na, pavyzdžiui, kad ir karinė dikta
tūra, nors ir be jokio aureolę ar ka-
rismą - žavesį turinčio vado, kai ji 
valdžioje kiek ilgėlesnį laiką 
ištveria, tai įgauna ir faktinį legalu
mą. Toks valdžios tipas sutinkamas 
su mažomis išimtimis centrinėje ir 
pietinėje Amerikoje. Perversmo bei 
revoliucijos keliu buvo sugriauta 
Rusijoje ir Kinijoje legalistinė - tra
dicinė santvarka su caro ir impera
toriaus nuvertimu, o naujai kilusi 
valdžios galia ir- tų kraštų gyventojų 
sąmonėje ir tarptautinėje plotmėje 
yra įgijusi legalistinės apraiškos 
sampratą. Valstybinės teisės požiū
riu valdžios legalumas bei įstatimiš- 
kumas tarptautinėje plotmėje ne
būtinai sutampa su vidaus valdymo 
ar valdymosi sistemų teisiškumu.

Aišku, kad civilizuotas pasaulyje 
tautos Sąmoningasis sluogsnis visad 
sieks bei ilgėsis Weberio terminolo
gijos racionalinio valdžios tipo, kur 
įstatymais paremtoje valstybinėje 
santvarkoje užtikrinama valdiniams 
politinė laisvė ir apskritai pilietinės 
bei žmogaus teisės.

Faktas, kad pavergti kraštai bei 
tautos uzurpatoriui turi teisę nepri
pažinti legalistinio statuso ir jų nu
neigti tarptautinėje plotmėje. Čia 
jau reikalas su kito krašto ar sveti
mos teritorijos grobiku, ir tas ne 
šios temos rėmų klausimas.

Keli dar žodžiai dėl valdžios kil
mės. Duomenų turime filogenetinė
je - žmonijos raidos evoliucijos įž
valgoje. Senojo akmens amžiaus 
žmogus yra gyvenęs giminės bū
riuose. Rišo juos psichologiškai su
vokiamas giminystės ryšys, ir užte
ko paprotinių elgsenos normų tarp 
savęs bendrauti, vaikams auginti, 
apsiginti ir maistui pasirūpinti. Vė
liau ateina panašus susiliejimas į 
gentį. Tai dėl dažnesnių susidūrimų 
su priešais ir dėl pasunkėjusių 
rungtynių dėl išlikimo. Stiprus ar

Negaliu skųstis vaizduotės laku
mo stoka ir, turbūt, tai ir bus mane 
trečiajame veiksme nukėlę į ’’Lost 
in Space”? Tuo labiau, kad Kastytis 
savo aprangoje atrodė labiau pana
šus į Daktarą Šmitą, o ne į audroms 
ragus laužantį žvejo sūnų. Jūratė?! 
’’Balta, kaip vandenų puta, žalia lig 
pusės pridengta”. Tokią ją matė 
Maironis, tokią ją įsivaizduojame ir 
mes, tokią ją nutapo kiekvienas savo 
druskos vertas dailininkas. Kam, 
tada, apkaišioti lakštingalą papūgos 
plunksnomis? Visoje teisybėje rei
kalas yra toks, kad būtų visapusiš
kai negražu, ir net neestetiška, ke
liant į sceną operą ’’Carmen” ją ab
soliučiai sulietuvintą. T.y. veikėjus 
aprengti lietuviška tautine drapana 
ir scenovaizdį apkarstyti tautodaile. 
Lygiai taip pat negražu, ir net ne
garbinga, lietuviškai undinei duoti 
dvi kojas ir įsprausti į modernišką 
maudymosi kostiumą bei nukirpti 
kasas. Įsivaizduokite Pilėnų Margį 
jojantį ant asilo?!?

Canberroje į šios operos pristaty
mą atsilankė trys dešimtys tautie
čių.Labai abejotina, kad bent vienas 
iš jų bus namo parsinešęs bent šiek- 
tiek į aukštybes pakeltą dūšią. Ko
dėl? Negi kiekvienas iš jų į ’’Jūratę 
ir Kastytį” žiūrėjo per mano aki
nius? Visiškai ne! Taip kalbėti būtų 
griekas. Tačiau irgi būtų griekas 
apie šį pristatymą atsiliepti Sydnie- 
jaus korespondento žodžiais, apra
šant tai kaipo ’’vieną labai retų tokio 
aukšto lygio”. Ir visas reikalas yra 
tame, kad sostinėje perdažnai pasi
kliaujama ant: - ’’Ach, bus gerai!” ir 
’’Kad tik reikalą prastumus...”

Pirmiausia, ką šio vakaro ’’techni- 
kai”turėjo realizuoti, yra tai, kad 
tokio pobūdžio parengimui reikalin
gas absoliutus tylos išlaikymas, nes 
klausytojui turi būti girdima kiek
viena gaida nuo ’’crescendo” iki ’’pi
anissimo”. Tuo būdu - kas yra ne
tvarkoje su vadinamuoju ’’Komiteto 
Kambariu”? Dabar - vienos durys 
rėkia tepalo;’ per kitas į salę privirs
ią plepalo, trečios užsidaro su per
kūnais, už vienos sienos ’’kaukšt, 
pliumpt ir brrrrr...” (Snooker’io 
sviedinukai), už antros - ’’ping-pong, 
ping-pong...” Prie to pridėkite visai 
bereikalingai užgesinamas šviesas, 
kas savo ruožtu iššaukė vaikišką 
žaidimą kišeninėmis lemputėmis, 
padauginkite tą su kaspenkminuti- 
nėmis’ komandomis ’’užgesinkite”, 
’’uždekite”,-’’dar nerodykite” ir ’’pa
keiskite” bei ’’palaukite”, neužmirš
kite vis spingstančioš aparatūros ir 
nemokšiško plokštelių pakeitimo, 
tada žinosite kas yra šiupinys...

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATOS ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

išmintingasis virsta vadu, greta jo 
žynys ar magas. Žmonėms daugė
jant, artimųjų genčių bendravimas 
kovos metu įgauna pastovesnį po
būdį - susidaro kiltis. Įveiktas prie
šas, įpratus žemę dirbti, nebežudo- 
mas, o imamas į nelaisvę ir paver
čiamas vergu. Taip kyla ir luomai. 
Išryškėja ir valdantysis sluogsnis - 
tai vadas ir šiaip fiziškai stipresnieji 
kovoje atsižymėję, jų artimiausi gi
minės ir išmintingieji, žyniai ir ma
gai, sugebą pramatyti, numalšinti ar 
įveikti dievus ar blogąsias dvasias. 
Tokias bendruomenes mes dar iki 
šių dienų sutinkame Naujoje Gvinė
joj, Kafiristane bei Niuristane (Hin- 
dokušo kalnyne) ir kaikur Afrikoje. 
Bet tokiu keliu dar anksti gimė 
Egipto ir Babilono tautos ir valsty
bės su vergų statytais rūmais ir pi
ramidėmis, su dievų kultu ir kuni
gais, su įsikūnijusiu dievažmogiu - 
faraonu.
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SOSTINĖS ČEMPIONĖ
Jau keliolika metų kaip nesimato 

lietuviškos pavardės Australijos iš
kiliųjų stalo tenisininkų tarpe. Me
nu, kaip mūsų didžiosios stalo teniso 
’’žvaigždės” Aldona Snarskytė, lai
mėjusi visos Australijos jaunių stalo 
teniso ir vėliau Pietų, Australijos 
čempijonės vardą, net buvo Adelai
dėje sukėlusi sensaciją, kai neradusi 
sau lygių partnerių moterų tarpe, 
buvo gavusi oficialų leidimą žaisti 
vyrų pirmenybėse, kur taip pat 
labai gerai pasirodė, nors dar tuo 
laiku ir nebuvo ’’išlaisvintų” moterų. 
Gi Melbourne, mūsų žymusis Vy
tautas Sirjatavičius (Negras) buvo 
ne tik Viktorijoj, bet ir visoj Aus
tralijoj iškopęs į stalo teniso viršū
nes. Po šio iškilaus laikotarpio ilga, 
ilga pertrauka ir pasitenkinimas 
žaidimu jjk savose varžybose ir vie
nu kitu iškilesniu pasirodymu pas 
australus, be ypatingai didelių lai
mėjimų.

Ir štai, prieš porą savaičių, įvyku
siame sostinės Canberros visų šakų 
stalo teniso didžiajam turnyre, mū
sų buvusi Australijos lietuvių čem- 
pijonė Onutė Pilkienė, išsikovoja 
sostinės meisterės vardą, baigmėje, 
trijų setų pergale, nugalėdama šio 
turnyro buvusią didžiąją favoritę M. 
Cannon. Neužtenka to ji, kartu su 
kita australe D. Daw, išsikovoja 
moterų dvejeto meisterių vardą. 
Turnyro gražus aprašymas telpa 
vietinėje Canberros spaudoje, pa
minint, kad O. Pilkienė pirmą kartą 
laimi A.C.T. stalo teniso meisterės 
vardą.

Kaip gražus priežodis sako, vis
kam ir visada yra pirmas kartas. 
Taip ir mūsų mielai čempijonei 
Onutei buvo pirmas kartas laimėti 
vietines lietuvių pirmenybes, vėliau 
visos Australijos lietuvių varžybas, 
prieš pora mėnesių nugalėti Sydne- 
jaus kovietes ir dabar, atsiekti savo 
sportinėje karjeroje patį didžiausią 
laimėjimą - sostinės pirmenybes.

Sveikinant mūsų naująją meisterę 
su jos gražiu laimėjimu, man norisi 
0. Pilkienę pristatyti ne vien tik 
kaip čempijonę, bet ir kaip labai

gražų sportinį pavyzdį dabartiniam 
mūsų sportuojančiam jaunimui. Bū
dama veterenė sportininkė, išaugi
nusi gražią lietuvišką savo šeimą, 
kurios sūnūs yra taip pat artimai 
susirišę su paskiromis sporto šako
mis, ji sportiniame gyvenime nepa
seno ir nepavargo. Be, kone nuola
tinio dalyvavimo mūsų sporto šven
tėse, ją matysime ir sniego pūgose 
su slidėmis ir vasaros metu su visa 
šeima nardant jų puikiame kalnų 
ežere. Sportiniame gyvenime didelę 
paramą ji turi ir iš savo vyro Petro, 
mūsų I-sios šventės veterano, slidi
ninko ir, šiuo metu, prisiekusiojo 
forelių gaudytojo.

Džiaugiantis šiuo nauju lietuviš
kojo vardo iškėlimu, aš linkiu, kad 
O. Pilkienės vardas dar daug kartų 
būtų minimas meisterių viršūnėse, 
kai josios sportinis ryžtas ir sportinė 
kova tebūna tas gražus pavyzdys 
mūsų visai lietuviškai sportinei šei
mai.

A.L-tis

Įvykus auto nelaimei
Ne kiekvienas gerai susigaudo, 

kad darytina įvykus auto nelaimei. 
Didžiausia automobilių draudimo 
kompanija Australijoje N.R.M.A. 
paduoda eilę nurodymų, ką daryti 
įvykus auto nelaimei, kuriuos turėtų 
įsidėmėti ir M.P. skaitytojai.

Įvykus lengvai nelaimei ant jud
raus kelio besiginčiją dėl įvykio vai
ruotojai turi pasitraukti nuo kelio, 
kad netrukdytų judėjimo. Tokiais 
atvejais gali policija bausti už judė
jimo trukdymą. Jeigu nelaimėje 
įvyksta sužeidimų ar net užmuštų, 
palikti mašinas kaip jos yra ir laukti 
policijos.

Įstatymas reikalauja, kad akci- 
dentas būtų praneštas policijai, jei
gu nelaimėje yra sužeistų ar užmuš- 
tų ir jei mašinų sužalojimai prašoka

50 dol. nuostolių.
Nelaimės atveju turi patiekti po

licijos valdininkui ar kitam autorite
tingam asmeniui savo vairavimo lei
dimą, tą patį turi padaryti ir prie
šinga pusė. Privalai duoti savo var
dą ir pavardę bei adresą ir akcidente 
įveltam kitam vairuotojui arba nu
kentėjusios mašinos savininkui.

Įstatymas nereikalauja, kad poli
cijai duotumei raštišką įvykio ra
portą, bet privalai žodžiu duoti visą 
įvykio eigą.

Nelaimės atveju stenkis surinkti 
kuo daugiau faktų apie įvykį: pasi
žymėk vardus ir adresus liudininkų, 
jei įmanoma.

Tu gali pats pasirinkti vilkiką ir 
nurodyti, kur tavo mašina turi būti 
nugabenta. Priešnuvelkant mašiną

KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ, AMERIKĄ
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SPORTAS MELBOURNE
VARPAS — ST. HILDA 40-70

Varpiečiai silpnai pasirodė prieš 
buvusį čempijoną St. Hildą.

Jau iš krepšių santikio galima 
spręsti, kad priešas buvo perstip- 
rus.

Nors pasuotės ir puolimai buvo 
gražūs, bet metimai tikrai silpni, 
daugiausiai pro šalį, negu į krepšį.

Gyinjme mūsų vyrai neparodė at
kaklumo ginti savo krepšį, nes prie
šininkas krepšius krovė lengvai.

Varpo taškai: S. Žiedas 5, P. Ože
lis 8,_A. Verbyla 2, D. Lubinas 4, G. 
Lubinas 4, K. Ragauskas 12,’ R. Mu- 
seniekas 5.

VILKAS—S.S.B.I. 66-38

Pirmame puslaikyje Vilkas ne- 
sužaidė pilnoje savo formoje, galėjo 
žymiai daugiau užkrauti. Tačiau 
antrame puslaikyje žaidė kaip čem- 
pijonai ir krepšius krovė lengvai.

Taškų pelnė: V. Soha 0, G. Braz
džionis 24, Vadis 14, Edis 16, Paso- 
nati 12.

VILKAS—L.H.P. 40-38

Vilkas kietai kovojo iki išplėšė 
pergalę. Nors pirmame puslaikyje 
vedė 6 taškais, bet neturėdami pa
keitimų, antrame puslaikyje matėsi 
nuovargis, ir mūsų vyrus kietai 
spaudė.

Bet dėka gerų treniruočių, Vilko 
penketukas spaudimą atlaikė.

Taškus pelnė: V. Soha 8, G. Braz
džionis 8, V. Brazdžionis 10, Vadis 
12, Pasonati 2.

VILKAS—GOLDEN GATE 89-45

Šį kartą mūsiškiai dominavo žai
dimą ir lengvai sutriuškino prieši
ninką.

Vilko taškai: V. Soha 21, G. Braz
džionis 24, V. Brazdžionis 20, Edis 2, 
Vadis 20, Tomas 2.

Eiti ar neiti baliun?
Kodėl turiu būtinai eiti į spaudos 

balių? - Klausiu savo Argusienės.
Matote, paskutiniu laikotarpiu 

mano žmonytė labai visur pradėjo 
reikštis; tik šoka, tik uliavoja. Lyg 
koks magnetas ar šiaip kitoks pa
traukimo raktas, sakyčiau, lyg būtų 
ją užsukęs. Ar tik nebus atėjęs tas 
vadinamas paskutinių
pasispardymų laikotarpis?

— O todėl, kad kiekvienas inteli
gentingai galvojantis tautietis turi 
remti savo spaudą, - nutraukė mano 
mintis Argusienė.

— Argi aš neremiu? - Klausiu. - 
Argi mano darbo spaudai permažai? 
Juk esu nuolatinis pletkų ir infor
macijų tiekėjas.

— Man visai neįdomu tavo darbas 
ir pletkai, nes tai nėra pagrįsta nie
kuo konkretesniu. - Sako Argusienė. 
- Spaudai reikia išsilaikyti ant tvir
tesnių pamatų, o ne ant tavo skribli- 
nimo. Naudos tu neneši jokios. Kal
bėti visi labai mokam, bet kai reikia 
pinigų, tai.....Australai turi gerą po
sakį: - Put money where your mouth 
is - ...

— Na jau! Negi aš dabar, kaip ne
lyginant šuo, sakyčiau, dolerį įsi
kandęs lakstysiu? Čia gal nubrėžei į 
šoną, širdyte?! Tas posakis galbūt 
reiškia truputį kitaip. Man atrodo, 
kad čia pažadai turima galvoj, o ne 
pinigo į burną dėjimas.

— Argusai! Argusai! Kodėl tu

Nuomavimo, pirkimo - pardavimo r 
s buto, namo, žemės sklypo, krautu- ? 
< vės ir kapitalo investavimo reikalais * 
f kreiptis pas j
* Mykolą ZAKARĄ, 18 Lundy avė. § 
■ K ingsgrove, N.S.W. 2209, tel. §
* 502 3367. §
* Paskolos ir advokatai parūpinami. §
1 Sąžiningas patarnavimas veltui, k 
. Nuolaida savo tautiečiams. ?

turi pasirašyti, kad sutinki.
įvykus akcidentui kelias turi būti 

nuvalytas. Tą turi atlikti nelaimėje 
įvelti asmenys.

Patsai gali pasirinkti dirbtuvę, 
kas sutaisys mašiną. Sydnejaus ri
bose, jeigu esi apsidraudęs pas 
NRMA, gali atiduoti savo mašiną 
remontui NRMA dirbtuvėse, Birnie 
St., Lidcombe.

Mokslininkai priskaito apie 50 
kengūrų rūšių, kurių^ugis svyruoja 
nuo vienos iki septynių pėdų. Bet 
visos kengūros gimsta maždaug 
karkvabalio dydžio.

toks... nebežinau nei žodžio tave 
apibūdinti... toks silpnai galvojan
tis? Konkrečiai laikraštį paremti tai 
dar ne dolerį įsikadus bėgioti. Visai 
netaip supranti. Štai žiūrėk, dabar 
tuoj bus ’’Mūsų Pastogės” balius. 
Mes eisim ir draugų būrį vešimės. 
Toks yra rėmimas. Negi tu mažas 
vaikas esi?

— Na, širdyte, dabar tavo susilp
nėjęs galvojimas, jeigu balių laikai 
kuo nors konkrečiu. Baliai bendrai ir 
aplamai yra labai nekonkretūs, kojų 
ir širdies nesuvaldą, sakyčiau, kaip 
ir nualinantieji dalykai.

— Su tavim kalbėti, tai... - pradėjo 
pykinėti mano Argusienė. - Geriau 
parašyk visiems draugams ir pa
kviesk nedelsdamas, kad visi atva
žiuotų į ’’Mūsų Pastogės” balių Mel
bourne, rugpiūčio 23 dieną. Pažiū
rėk į skelbimą pas ką užsisakyti bi
lietus. Ir tik paskubėk, meldžiama
sis; tavęs neparaginus gali pražiop
soti ir nebeliks vietų dar ko gero.

— Ką darysi? Argusienės viršus. 
Ypatingai šiais moterų metais ji 
pradėjo labai galvą kelti ir baigia 
mane nuo kojų nuvaryti. Toks jau 
mūsų vyrų likimas. Aš asmeniškai 
per anksti gimęs jaučiuosi. Kad taip 
dabar būčiau jaunas, tai mano ko- 
munė būtų pilna blondinių ir brune
čių; ne vyresnių, kaip, sakyčiau 20 
metų...

— Eik suplauk indus, Argusai! - 
Šaukia jau iš virtuvės.

— Gerai, jau gerai, širdyte! Sku
binu.

Atvažiuokite visi į ’’Mūsų Pasto
gės” balių. Pasilinksminsime konk
rečiai.

Jūsų Argus
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE I
PERTH

Liepos 27 d. įvykusiame Perth 
apylinkės susirinkime išrinkta nauja 
apylinkės valdyba. Kaip ir visur da
bar madoj, sunku surasti entuziastų 
įeiti į valdybą. Vakarų Australijos 
lietuviai valdybą išrinko iš trijų as
menų tokios sudėties: pirmininkė 
Ona Liutikienė, 28 Marchamby St., 
Carlisle, W.A. 6101, tel. 618715; 
sekretorius Petras .Radzevičius, 117 
Attfield st., Maddington, W.A. 6109 
ir kasininkas Jonas Liutikas.

Apylinkės Valdybos adresas: 
G.P.O. Box S 1445, Perth, W.A.6001

PAKVIETIM yS

Periho Lietuviu Tautinių Šokių 
Grupė Šatrija, rengia Tradicinį 
Kaukių Balių rugpjūčio 23-čią d. 
Leederville Town Hali 7.30 vai.

Bus graži programa, puikus 
orkestras o gėrimai bei užkandžiai 
parduodami salėje.

Maloniai kviečiami visi tautiečiai 
su svečiais atsilankyti. Premijos bus 
duodamos gražiausioms kaukėms.

Šatrija.

MELBOURNE
PABALTIEČIŲ MOTERŲ K—TAS 

MELBOURNE

Liepos 27 d. sudarytas Baltic Wo-
men’s Committee of Victoria. Komi
tetas sudarytas tokios sudėties: ' 
President: Mrs. Ilona Hare-Strimai- 
tytė (lietuvė)
Vice-President: Miss Anne Kirss 
(estė)
Vice-President: Mrs. Austrą Tamu- 
za (latvė)
Secretary: Mrs. Sarmite Krauja 
(latvė)
Treasurer: Mrs. Irena Kviecinskas 
(lietuvėj
Public Relation officer: Roxy Refers 
(latvė)
Audit Committee:
Mrs. Astra Ole (estė)
Mrs. Tania Laats (estė)
Mrs. Veronika Gee-Bartaškaitė (lie
tuvė).

Matė Pasaulio

Liepos pabaigoje grįžo iš užjūrių 
A.L.F. pirmininkas Jonas Meiliūnas, 
prabuvęs du su viršum mėnesių. 
J.A.V. viešėjo pas brolį ir seserį. 
Buvo'New Yorke, Bostone, Chica- 
goje ir Washingtone. Aplankė drau
gus, pažįstamus ir keletą visuome
nės veikėjų. Sutiko Aidų red. Dr. J. 
Girnių, L.E. leidėją J. Kapočių, so
listą St. Barą. Susipažino su J.A.V. 
Lietuvių Fondo šulais ir jų darbais. 
Chicagoje matėsi su P.L.B. pirmi
ninku Br. Nainiu. Aplankė Wa
shingtone mūsų pasiuntinybę ir kal
bėjosi su dr. St. Bačkiu. New Yorke 
susitiko su konsulu ir spaudos dar
buotoju A. Simučiu.

Londone sustojęs buvo Lietuvių 
namuose. Geriausiai patiko Anglijos 
miesteliai ir kaimai. Aplankė 
Shakespearo miestą Stratford prie 

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJA 
maloniai kviečia visus į

„TĖVIŠKĖS AIDŲ“ 
BALIŲ

rugpiūčio 16 d., šeštadienį, Lietuvių Klubo patalpose, East Terrace 
Bankstown.

Gera meninė programa, vertinga loterija ir puikus Klubo 
patarnavimas.

Įėjimas visiems nemokamas. Pradžia 7 vai.
SDOnOonEnEBESIoaDBEoIoBEBEBBSEBHgEBIBDEoEeEeD^HniooinnnnEHoBBoEBin!
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Avon. Liepos mėnesį buvo Romoje. 
Viešojoj audiencijoj teko matyti po
piežių. Pasitaikė, kad tuo pačiu me
tu dalyvavo ir iš Lietuvos atvykusi 
dvasiškių delegacija, vadovaujama 
vysk. R. Krikščiūno. Popiežius savo 
kalboje atskirai iškėlė lietuvių tautą 
ir atvykusius dvasiškius. Kalbėjo 
lotyniškai. Kalba buvo atspausta L' 
Osservatore Romano.

PLJ Kongreso veikla Melbourne

Pirmojo ir Antrojo PLJ Kongresų 
Melbourno atstovai susirinko sti 
trečiojo Kongreso komiteto nariais 

- liepos 26 d. Dalyvavo visi šeši pir
mojo 1966 metų Kongreso atstovai; 
dar ir buvo Anglijos atstovas į tą 
Kongresą (Rimantas Keris) kuris 
apsigyvenęs Melbourne. Antrojo 
Kongreso atstovai nevisi galėjo da
lyvauti.

Tartasi kaip prisidėti prie PLJK 
III ruošos. Po šio linksmo bet ir 
darbingo pobūvio Nijolės ir Kazio 
Zdaniaus namuose, sekantis buvusių 
atstovų susirinkimas įvyksta sek
madienį rugpiūčio 10 d. Lietuvių 
Namuose. Tada bus organizuotas 
Australijos III PLJK atstovų suva
žiavimas rugsėjo 6-7 d. Melbourne.

• Šypsena pigesnė už elektrą, 
bet teikia daugiau šviesos.

(A. Cronin)

Kviečiame visus į Melbourne A L B Apyl. Valdybos rengiamą

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIU
Rugpiūčio 23 dieną Lietuvių Namuose, North Melbourne.Pradžia 7 vai.
Skani Soc. Ųlpbos Moterų D-jos gamintą vakarienė. Romantiška 

kontinentalinė muzika. Gėrimai gaunami Lietuvių Klube normaliom 
kainom.

Bilieto kaina 6 doleriai asmeniui. Užsakyti: A. Pocius 385969, F. Sodai- 
tis 5699578 ir A. Matukevičienė 8782565

Laukiam visų nuoširdžiai!

If you think you are a good driver come to the Sydney Lithuanian 
Students

to be held on Sunday, August 17.
Starting time 10.00 a.m. (cars depart at set time intervals).
Finish at the mystery spot where a barbeque will be held if weather 

permits.
Cost $ 3.00 per car (for driver and navigator), 20 cents for additional 

passenger.
Where cars may gather: after 9.00 a.m. at the Lithuanian Club parking 

lot, Bankstown.
Good prizes for first second and third.

Open to all parents, friends, anybody who can drive.

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

Rugpiūčio 16 d.
Tėviškės Aidų balius

Rugpjūčio 23 d.
S.K. Neries šokių vakaras 

Rugpiūčio 24 d.
PHASE THREE — • 

vokalinis trio
Rugpiūčio 26 d. (antradienį)

• HAVAJŲ VAKARAS

“IN SET” KVARTETO ŠOKTŲ MUZIKA:

šeštadieniais nuo 8 iki 12 vai., sekmadieniais 630 -1030 vaL

• Trečiadienių vakarais vyksta šachmatų lošimai.
KLUBAS ATVIRAS:

pirm.-treč. nuo 4 iki 10 vai.v.; ketv. 4-11, penkt. 4-12, 
šešt.nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v.

Valgykla veikia: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

■Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

£

HAVAJŲ VAKARAS

Sydnejaus Liet. Klube vėl naujo
vė! Paskatintasvėžių naktų sėkmės 
rugpiūčio 26 d. (antradienį) Klubas 
ruošia

HAVAJŲ VAKARĄ 
su Havajų valgiais, Havajų šokiais, 
kuriuos išpildys taip pat havajiečiai 
tautinėje aprangoje.

Taip pat po programos vyks šo
kiai grojant nuolatiniam Klubo or
kestrui.

Įėjimas - $ 2.50 asmeniui. Pasku
bėkite užsisakyti vietas, nes beliko 
tik dvi savaitės.

Rugpiūčio 17 d. £ s
TONI ROSSI £iPatrauklus dainininkas - tenoras £

i
£
£s

i
£•2

$

£

£

£%

PAMALDOS

CANBERRA

Rugpiūčio 17 d. Canberra lietu
viams pamaldos St. Joseph’s bažn. 
O’Connor 11.30 vai. a.m. Išpažintys 
11 vai.

NEWCASTLE

Rugpiūčio 24 d. lietuviškos pa
maldos Newcastle Šv.Lauryno bažn. 
Broadmeadow 10 vai. Prieš pamal
das išpažintys.

ŽOLINĖS
Rugpiūčio 15 d. - penktadienį Ma

rijos Dangun Paėmimo privaloma 
šventė. Sydney lietuviams Lid- 
combe pamaldų nebus. Šv. Mišias 
išklausyti artimiausioj bažnyčioj ry
te ar vakare.

Kun. P. Butkus.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Juozas Varnas, 
spėjama gyvenąs Vakarų Australi
joje. Jis pats arba žiną apie jį prašo
mi pranešti: R. Alexandrowicz, 38 
Chelmsford Ave., Bankstown, 
N.S.W. 2200.

- laiiMiiiiaiiaiilaiiiaiiaiuaaiaaaaaiaBi 
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